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Skiriu pirmaisiais sovietų okupacijos
metais nužudytų Lietuvos Mokytojų vaikų,
likusių našlaičiais, ir savo šeimos
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Prisiminimai niekada neužsivers.
Juos laikas mums atsiųs
lyg svečią pakelingą.
Pas mus nakvynės paprašys.
Rytais anksti prikels.
Jais ir karščiausią vasarą
Vis nelauktai pasninga...

* toliau – J. S.
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Seniai ketinau parašyti knygą apie Lietuvos pokarį vaiko
akimis, nes su vaikystės prisiminimais niekaip išsiskirti negaliu – esu prie jų prisirišusi labiau nei prie daiktų. Kilmė ir
vaikystė – kiekvieno mūsų sakralinis centras, Dievo dovana
ir įsipareigojimas. Česlovas Milošas laiškuose Tomui Venclovai rašė, kad jo jaunystės Vilniuje liko jo atskaitos taškas kaip
„normalumo galimybė“, nes emigracijoje ėmęs jausti savo būsimą „nenormalų likimą“.
Pasirinkusi vaikystės prisiminimų temą, žinojau, kad tai
bus sunkiausiai rašoma knyga ir vargu ar pavyks išsakyti tą,
ką mūsų šeimos išgyveno sovietinio režimo metais. Savo vaikystės ir paauglystės metus vadinu pilkiausia melancholija:
liūdniausia būsena, be turinio ir perspektyvos. Šiandien viskas
liko pusės amžiaus okupacijos ir išsivadavimo kovų lydinyje,
gimtųjų apylinkių neapibrėžto ilgesio virpėjime, ataustame
naujomis patirtimis, vidinių iškentėjimų atspalviais. Gimtinės istorija atmintyje išliko tokia, kokią ją regėjau vaikystėje.
Autentiškos sunaikinto kaimo savasties pilnai suvokti jau nepavyks, ji – pokario okupacijoje patirtų traumų, sunaikinusių
dalį mūsų dvasinės stiprybės, sunykusi dalis. Tik prisimini-
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Įžangos žodis
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mai gyvi: jie nuveda į TEN, kad sustiprintų Davainio ąžuolai,
o naują pasaulio regėjimą apšviestų Žuveliškių žvaigždės...
2003 metais buvo išleista talentingos Panevėžio gimnazijos lituanistės Dainoros Urbonienės knyga „Sibiras vaiko
akimis“. Joje autorė prisimena savo vaikystę Sibire, Barnaulo
srities tremtinių lageriuose, pasakoja apie jos mamai, mokytojai, tekusią gyvenimo naštą.
Visa mano karta turime panašias biografijas. Mes,1940–
1942 metais gimusieji, niekada nematėm savo Mokytojų
tėvų... Viliuosi, jog mano kartos našlaičiai knygoje ras savo
gyvenimo paralelių, panašių jausmų ir išgyvenimų.
Kai kilo mintis rašyti knygą apie savo gimtuosius Žuveliškius ir Kalnujus, galvojau, kad būtų gerai susemti į vieną daiktą
visus prarasto laiko skaudulius, užversti paskutinį puslapį lyg
karsto dangtį, kad nesimaišytų tiems, kurie gyvens po mūsų.
Šiandieniniai komunistinės praeities politikai mums vis prikiša: „buvę „nacionalistų“ vaikai dar vis maišosi po kojomis...“
Skleidžiama propaganda, kad teisi ir okupanto, ir kolaboranto
pusė. Tačiau teiginys „savi žudė savus“ neišlaiko logikos, nes
tai buvo savigyna prieš agresiją: užpuoliko okupanto karas pasaulyje nelyginamas su šventu išsivaduojamuoju Laisvės karu,
nors būtų ir labai žiaurus. Gaila, kad šiandien matome tai, kas
truko visus 50 okupacijos metų.
Pirmuosius savo gyvenimo 3–4 dešimtmečius mes, vieno
likimo našlaičiai, dalijomės skausmu, pasitikėdavome vienas
kitu, tačiau šiek tiek vieni kitų bijojome... Baimė režimo sąlygomis buvo įprastas jausmas. Ji mūsų niekad nepaleisdavo, nes nė
vienas nežinojome, kuriam baisesnė politinė byla sufabrikuota
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KGB archyvuose, kuris iš mūsų padarytas didžiausiu nusikaltėliu ir kuris kitam labiau pakenksime, nes visi KGB buvome
sekami. Mūsų likimai panašūs į šv. Evangelijoje aprašytąją
Kristaus mokinių kelionę į Emausą. Prie mūsų irgi prisidėdavo nepažįstami keleiviai. Tarsi Kristaus mokiniai išgyvenome,
kad Galilėjos Mokytojas nukryžiuotas, kad neišsipildė Lietuvos
lūkesčiai... Dievas iš žmogaus gyvenimo išstumtas, todėl niekam padėti negali. Mes, režimo nelaimėliai, esame unikalūs
savo laikmečio liudininkai – socialinių, politinių tautos realijų, žmonių gyvenimo ir tarpusavio santykių virsmų liudytojai,
todėl išlaikę svarbiausias moralines dvasines vertybes, trokštantys, kad pasaulis būtų šviesesnis ir švaresnis.
Ilgai rašiau knygą, o baigusi supratau: kai kas liko vaizduotėje, išsisklaidė tarp galimo ir negalimo, įvykusio ir neįvykusio, likusio tarp negyvenimo ir nerealybės iliuzijų. Metams
bėgant gimtosios vietos prisipildo tik mums reikšmingos erd
vės, išsaugotos ir patikrintos protėvių, senelių, tėvų likimų...
Toje erdvėje išsivaduojame iš nuobodulio, beprasmių užduočių, švininio bespalvio mąstymo. Tėvynės ilgesio veikmė gili,
skaudi, dažnai svajonėse pagražinta. Mano kartai padarytos
režimo padarytos skriaudos atpratino turėti brangias vietas,
saugoti svarbiausias tautos datas, šventą pasiaukojančiai iškovotą protėvių palikimą, nes buvome verčiami gūžtis savyje, užuot kažką keitę. Politinė prievarta tapo mūsų LIKIMŲ
ŽENKLAIS.
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Prieš pabusdama dažnai pajaučiu šaldančią baimę, nukrečia drebulys. Tik tada, kai aplaižiusi per naktį išdžiūvusias lūpas įsitikinu, kad ant jų ir veido nėra smėlio dulkių sluoksnio,
nubyrėjusio nuo bulvių rūsio lubų, atsigaunu, įkvepiu gaivaus
kalnų oro, išsitiesiu patogioje lovoje ir apsidžiaugiu nauju savo
laimingo gyvenimo rytmečiu... Ne, ne – aš jau šešios dešimtys metų nesislapstau nuo enkavedistų ir stribų, drebėdama iš
baimės, prisiglaudusi prie Mamos, nenakvoju bulvių rūsyje,
iškastame Tėvų žemės nuošalėje, smėlingame Žuveliškių kalnelyje. Tą teko patirti ne vieną pokario naktį.
Dabar pabudusi jaučiu – už lango alsuoja Alpės, čiurlena kalnų upeliai, o žemai slėnyje išgirstu vis tuo pačiu metu
sekundžių tikslumu pravažiuojantį rytinį šveicarų traukinį.
Jis nuvinguriuoja lyg gyvatė žydinčio slėnio pakraščiu ir vėl
įlenda į tunelį. Vėliau, papusryčiavusi su ištikimu draugu
šveicaru Žanu, nuoširdžiausiu žmogumi, kokį teko sutikti
per visą savo gyvenimą, pasidalinusi naujos dienos planais ir
pasiėmusi iš Lietuvos atsiųstą naują knygą, mintimis grįžtu
TEN, kur amžiams priklausau, kur alsuoja juodi lygumų arimai. Nežinau, ar gimtoje šalyje, su kuria mintimis neišsiskiriu, man teks ir numirti. Negalėčiau pasakyti, ar dėl to, kad
dabar, kai mano mirtis man pačiai nesvarbi, daug nusikalsiu
savo Tėvynei, jei joje nebūsiu palaidota. Poetas Marcelijus
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Martinaitis kartą išsireiškė, – jei visi lietuviai tik išvyks, o
niekas nesugrįš atgal numirti, Lietuvoje neliks kapinių. Kas
nuo to nukentės? Niekas. Nei gyvieji, nei mirusieji nuo to jokių nuostolių nepatirs, jeigu taip ir atsitiktų. O kad žemiečių galvų savo atmintimi neapsunkinsime, tą jau prieškaryje
pranašavo poetas Bernardas Brazdžionis: „Mes už tavo pėdą
tavo pėdoj žūsim, / tu krauju žydėsi kraujo Nemune. / Iš tavęs
išeisim, o tu verksi mūsų? / – Ne. – O palydėsi? – Ne. – Atminsi? – Ne.“
Kas kita – Tėvynės vardą išsaugoti atmintyje, kol esame
gyvi. Pati prigimtis liepia saugoti širdyje skaidrų gimtinės
Atminimą. Milijonas lietuvių emigrantų nieko brangesnio
nesusikurs, nors pinigų ir užsidirbs. Pinigai sielų nesušildo ir
nepraturtina.
Dažnai nusistebiu, kiek man yra davusi mano vaikystė: politinės brandos, patirties, svajonių, meilės gamtai, Dievui ir
pasauliui. Pritariu poeto Martinaičio žodžiams: „Juo toliau,
juo aiškiau suprantu, kad mano gimtosiose vietose nebuvo
nieko daugiau ar mažiau, ko tuo metu nebuvo ir negali pasikartoti pasaulyje. Dabar, turėdamas tą vaikišką Paserbenčio
patirtį, galiu suprasti arba įsijausti į tai, kas vyksta tolimose
šalyse ir žemynuose. Tokie ryšiai staiga gali atsirasti ne tik
tarp mano vienmečių, bet ir tarp kadaise gyvenusių Babilone,
Šventraščio žemėse, Egipte…“
Kartais įsivaizduoju, jog man TEN priklauso viskas, nors
teisėtai ir įstatymiškai man priklausiusios dalies Tėvų palikimo paveldėti neteko…
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Tenai man priklauso mėnulis,
pakibęs virš Žuveliškių prūdo.
Kluonas, gegužyje nuklotas
purienų raštų kilimu.
Brolio užrašytos partizanų dainos,
už kurias išsikankino Sibire.
Tėvo parašyti atsiminimai
apie Senelį Knygnešį…
( J . S .)

Renku metaforas seniai iškirstai Žuveliškių kaštonų alėjai,
likusiam gandralizdžiui, šaltam lapkričio vėjui, besiblaškančiam buvusioje Davainio-Silvestravičiaus (mano atmintyje
išlikusi pavardė) sodyboje ar šiaušiančiam vandens paviršių
„Karpynės“ tvenkiniuose. Tie šiandieniniai dirbtini tvenkiniai man amžiams liks kaip senųjų Davainio prūdų priminimas. Nuo anų Davainio prūdų vaikystėje vakarais girdėdavau
krykštaujančias laukines antis:

( J . S .)
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Laukinės anties sparnu
Vis pamojuos man neramūs
Vėjai, įrašę laike
Tėvų ir mano likimą.
Kas prisimins ten mane –
Trapų grumstelį arimų?
Laukinių ančių daina
Virš tvenkinių vis nuskrieja,
Skrenda tolyn. Jau ne ta...
Ir mano žingsniai lėtėja.
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Nenugaliu troškimo atjauninti svajonėse ano gyvenimo
vaizdus. Likę fotografijose ar dokumentuose, jie atrodo nuo
manęs nutolę, pasenę ir susvetimėję lyg sulaukėjusios Jorūdo
dvaro vyšnios, netekusios prigimtinės paskirties: kasmet padovanoti tamsraudonių stambių uogų. Neapleidžia pašaukimas liudyti kalnujiškių gyvenimus, išsaugoti brangių žmonių
paveikslus. Esu pririšta prie anų namų, pievų, Alksnos, sodo
su senomis obelimis, prie vartų stovinčio kryžiaus su per karą
apdegusiu Kristumi. Jeigu ne kaimo atminties stiprybė – būtų
seniai nuskendę represinės santvarkos vaizdai su pionierių,
komjaunuolių, komunistų veidais revoliucinių švenčių kolonose, raudonos vėliavos ir baltų balandžių pulkai virš Raseinių
miesto Žemaičio aikštės klevų ir liepų.Tai pergyvento sovietizmo karikatūros, kurių kaip prikepusio prie žaizdos tvarsčio negalėsiu išmesti, nes niekas nenustoja savo reikšmės, kai
prireikia kovoti su neteisybėmis, netgi su savo tautiečiais,
tebetarnaujančiais tautos priešams, besistengiančiais ištrinti Lietuvos patriotų vardus ne tik Tėvynėje, bet ir naujojoje
emigracijoje... Apspjaudyti senųjų kolaborantų vardai ne tik
Raseiniuose, bet ir visoje Lietuvoje seniai išsitrynė iš komunistinių Garbės lentų, tik nenušoko nuo atminties. Juos gerai
visi prisimename su paniekos šypsniu lūpose, kai matome jų
melą ir apsimetinėjimą, kai girdime šauksmažodžius apie jų
„patriotizmą“, kabinantis už naujų postų, spraudžiantis į patriotų gretas, pečiais ir užpakaliais valant sau kelius į buvusį
rojų, tačiau šimtai smulkmenų nerodo jokio jų pasikeitimo į
gera. Laikinai akis užtemdžiusi jų „tikrovė“ ragina naivuolius
atsikvošėti. Iš nevilties dėl smukusios didybės girtos jų širdys
neatlaiko infarktų, dvasinių pražūčių, gėdos ir nevilties ir,
kaip „anais gerais laikais“, susmunka po stalais. „Tai istorijos
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...Niekada nepriprasiu nebūti:
daužysiuos kaip jautis,
pabėgsiu,
apšepęs slapstysiuos rugiuos, plėšikausiu naktim, kaip

l i k i m o

teismas!“ – samprotavo mano kaimynas Kazimieras Mačiulis.
Tas teismas ir yra teisingausias: istorija – žudikė, o netikrų
paminklų amžius neilgas.
„Ar šiais laikais atsirastų maryčių melninkaičių? – klausia
politikos apžvalgininkas Česlovas Iškauskas „Delfyje“ ir pats
atsako: „Kodėl gi ne, juk ir šiandien Lietuva turi nemažai sąžinės kankinių, kurie ir neypatingomis sąlygomis joje puoselėjami ir ugdomi kaip Penktosios kolonos vedliai...“ Psichologai
neabejoja, jog nuo mažumės plaunamos pionieriškos-komjaunuoliškos smegenys, sukalkėjusios ir pripratusios tikėti
šlovinga okupacine praeitimi, iki grabo nepasikeis, vis ieškos
galimybių ką nors sufabrikuoti mūsų Tautos istorijoje.
Mano kaimas žinojo ribas tarp šiapusybės ir anapusybės,
saugojo pagarbą mirusiajam ir vertino jo atliktus darbus.
Aplankiusi Kalnųjų kapines, prisimenu, kaip pasislėpdami
nuo KGB seklių kalnujiškiai slapta puošdavo partizanų kapus, degdavo žvakeles, neabejodami, jog čia guli Lietuvos
didvyriai.
Rytoj mano Gimtinė vėl bus kitokia: gims nauji atradėjai ir
vietinės žvaigždės. Gyvenimas beribis, Kaimas lyg vaikystės
pasakoje nuskendusi stebuklinga karalystė vėl iš naujo iškils,
nes tikros Istorijos nenueina į prapultį: viską išgelbsti mūsų
Atmintis – vienintelis TEKSTAS Lietuvos istorijos knygoje.
Prisirišimą prie gimtinės gražiai išreiškė Martinaičio literatūrinis herojus Kukutis, kilęs iš mano kaimo:

Belaisvis
vaidinsiuos našlėm, kol sugavę
parveš į Žuveliškių kapines...

J a n i n a
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Ne viename pokalbyje su kaimynu Marcelijumi esame aptarę, kaip privalu atiduoti skolą savo žemei, pagerbiant Tautos
iškovojimus, žemiečių, paaukojusių gyvybes dėl tautos laisvės,
atminimą.
Dažnai Ciuricho gatvėje sutiktas nepažįstamas, kažkurį
mano žemietį primenantis žmogus ar Šveicarijos mokslinės
bibliotekos rankraštyne pastebėta svetima kalba užrašyta
lietuviška pavardė sužadina jautrumą buvusio laiko ir vietų atmintį, nukelia ten, kur esu įaugusi šaknimis, mintimis,
darbais... Viename šveicariškų archyvų skyriuje akys pagavo
prancūziškai užrašytą tekstą: „Raseiniškis Kazimieras Semenavičius, veikalų „Didysis artilerijos menas“ ir „Apie raketas“
autorius, daugiapakopės raketos išradėjas, XVII amžiaus viduryje prabilo apie būtinybę Europoje įvesti bendrą matų sistemą... Jo idėjų genialumas pripažintas ir gerbtas amžininkų
visoje Europoje...“ Lietuva, švęsdama savo 1000-metį, genialų
tautietį prisiminė, įrašydama jo vardą tarp Lietuvos žymiausiųjų. Tačiau kiek žemiečių žino apie jį jo gimtinėje? Ar jis būtų
įvertintas labiau nei šiuolaikinis futbolistas, netyčia įmušęs į
vartus vieną „golą“ komandai? Štai kaip gali apsiversti tautos
vertybės!
Taikli ir jautri atminties kodų sistema. Ji geba mus susieti
su tautos praeitimi, prikelti jos patriotų darbus, veidus, garsus, gamtos vaizdus, gimtosios kalbos skambėjimą, – viską,
kas liudija apie intymiąją lietuviškąją tapatybę, kuri niekada
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nepasikeis ir nepriklausys nuo to, kokios valstybės pasas guli
mūsų kišenėse. Mes, pirmieji sovietinio režimo našlaičiai, neturime savo dienoraščių, nes pusę amžiaus apie savo kilmę
bijojome kalbėti. Okupantų įskiepytas vergiškas nevisavertiškumo kompleksas, įvarytos gilios psichologinės traumos, kilusios praėjusio amžiaus istorijos slinktyje, vis dar atsibunda
ir atsibus mūsų pasąmonėje. Vokietijos prezidentas J. Gauckas
2013 m. susitikime su Tarptautinės istorinio teisingumo komisijos nariais pasakė: „Dalis Europos gyventojų nepakankamai žino, kas vyko už „geležinės uždangos“, jiems reikia padėti suvokti sovietinio totalitarinio režimo prigimtį ir įvykdytų
nusikaltimų mastą.“
Suvokti socializmo režimo, nužmoginusio Rytų Europos
tautas, prigimtį pirmiausia turime MES. Graudu, kai tą mums
primena Vokietijos pilietis.

( J . S .)
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Iš protėvių skrynios iškėlėm –
Keturios kartos –
Asmens liudijimus pilkus.
Praeitis ištikimybe Tautai įrašyta:
Žinom, kas sudegė, kas spindi.
Kas numirė, o kas vis augo po sprindį.
Kam iškilo paminklai, kas liko be vardo,
Nes priešai sumindė, ištrynė...
Užaugo kelios mano ir tavo kartos
Vienoj tautoj
Ir vienoj Tėvynėj.

II SK YRIUS /

Istorinis
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Mano genties Atminties istorija prasideda nuo Palendrių
Jorudo dvaro eigulio ir mūrininko, tautosakininko Vincento
Bakučio, prosenelio iš mamos pusės, nuo senelio knygnešio
Martyno Survilos ir nuo Močiutės Juzefos Blinkutės-Bakutienės. Vincentas Bakutis buvo Lietuvos tautosakininko Mečislovo Davainio-Silvestravičiaus talkininkas. Apie nepaprastą
žmogų, gyvenusį mažoje trobelėje Parštakuose ir užrašinėjusį
apylinkių tautosaką didžiosiomis raidėmis (nes tik taip buvo
išmokęs rašto) ir viską slėpusį savo trobelėje geležimi apkaustytoje skrynioje, rašoma M. Silvestravičiaus archyvuose, knygoje „Mes gyvenome“ jį mini rašytojas M. Martinaitis.
Kilmingo Žemaitijos bajoro Silvestravičiaus sodyba, iki šiol
kalnujiškių tebevadinama Dovainava, buvo prisišliejusi šalia
mano tėvų žemės. Po karo sudegintą sodybą bėginėdavome
ir žaisdavome, o rudenį rinkdavome giles po buvusio šeimininko pasodintais ąžuolais. Pavasariais ąžuoluose kukuodavo gegutė, o mano senelė sakydavo, kad gegutė taip pagerbia
gimtinės šviesuolį už jo meilę savo kraštui. Laikau likimo dovana, kad gimiau viename kaime su žymiu Lietuvos tautinio
atgimimo veikėju, Lietuvių mokslo draugijos nariu korespondentu M. Davainiu-Silvestravičiumi (1849–1919) Žuveliškių
kaime, Raseinių apskrityje.

s u r v i l a i t ė
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Davainiui tautosaką padėjo rinkti mano prosenelis Vincentas Bakutis, o platinti jo raštus, spausdintus Tilžėje, – senelis
knygnešys Martynas Survila. Neabejoju, jog „Aušrą“ su Davainio eilėraščiais ar 1889 m. Davainio išleistas „Patarles ir
dainas“ savo kuprinėje per sieną pernešė knygnešys Survila.
Mėnraštyje „Aušra“ spausdinosi margas pirmo lietuviškojo
elito kūrėjų patriotų būrys, – pasak Tomo Venclovos, „nelyginant druska jie suteikė kitonišką skonį trijų milijonų lietuvių
gyvenimui...“
Davainio sumanytai peticijai dėl uždraustos lietuviškos
spaudos parašus rinko prosenelis Vincentas. Davainis yra ir
pirmasis lietuviško etnografinio žemėlapio – atviruko kartografas. 1905 metais su J. Basanavičiumi ir kitais tautinio
atgimimo veikėjais Davainis aktyviai rengė 10 punktų memorandumą, reikalaujantį Lietuvai kultūrinės ir politinės
autonomijos, o 1906 metais parašė laišką Popiežiui Pijui X –
„Apie lenkų kalbą Lietuvos bažnyčiose“, kritikuodamas polonizaciją. Žemaitijos bajoro Davainio šeima kalbėjo lenkiškai,
tačiau jis pats lietuviškam žodžiui žadino nutautusius savo
luomo narius. Tai patvirtina jo straipsniai, vienas jų – 1883 m.
„Aušroje“: „Ar patinka Lietuvos bajorams būti lenkais?“
Straipsnio mintys paperka nesavanaudišku idealizmu, meile
Tėvynei. Davainio vardas siejamas su XIX a. pabaigos nelegalia lietuviška spauda, knygnešių sąjūdžiu, sunkiai iškovotu
spaudos draudimo panaikinimu. Rašoma, kad kai Mečislovas
tuokėsi Mintaujos bažnyčioje, prašęs kunigo, jog vestuvių apeigos būtų atliekamos lietuviškai, o ant vestuvinio žiedo, padovanoto mylimajai, įrašęs: „1885 m. 17 liepinio. Milek manę.
J.M.“ Toks negirdėtas atvejis sulenkėjusioje Lietuvos bajorijoje
susilaukė daugybės prieštaringų komentarų.
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Mama vakarais sekdavo man pasakas, kurias iš Kalnujų
apylinkių surinko Vincentas Bakutis. Pasakose ir sakmėse pra
ėjusių amžių balsais juokėsi ar verkė seniai mirę kalnujiškiai
protėviai. Senelė pasakodavo, kad važinėdamas po kaimus,
rinkdamas tautosaką Davainis į namus grįždavo pusiaunakty.
O jei į karčiamą sušilti ir paimti kvortą užsukdavęs – tai vežime giliai įmigdavęs... Tačiau Sartis jį visada greitai ir tiesiai
į namus parveždavęs... Davainio su talkininkais surinktos že-

u ž k o d a v i m a s

Davainis sėkmingai suorganizavo ir išleido du lietuviškos
pakraipos žurnalus lenkų kalba – „Litwa“ ir „Lud“, apie kuriuos būrėsi lietuvybę palaikantys Lietuvos šviesuoliai. Dokumentai liudija apie visapusišką Davainio kaip įžvalgaus
kraštotyrininko talentą, temų ir pastebėjimų įvairovę. Tyrinėtojai Davainį mini kaip vienintelį čigonų tautosakos rinkėją to
meto Lietuvoje. 1884 m. „Aušroje“ (Nr. 1/3) jis rašo, kad netoli
Leščių ir Žemygalos galima rasti gyventojų branginamų retų
grybų triufelių, o Eržvilko parapijoje nušauta paskutinė Žemaitijos meška. Prisimenu, kaip Mamai paskojant apie nušautą mešką, sapnavau ją, gulinčią kruviną sniego pusnyje.
Rinkdama medžiagą apie knygnešius, Davainio archyvuose
daug žinių radau apie knygnešių persekiojimus, bažnyčių statybos suvaržymus, intensyvią to meto emigraciją. Atsidavimą
šventam darbui liudija išlikę jo laiškai, viename jų rašė: „Atbuvau dabar didelę kelionę po Lietuvą per 10 dienų ir galėsiu
daug žinių iš Lietuvos priduoti...“ Pasitelkęs darbui draugus,
gimines, pažįstamus, kaimynus ir juos apmokęs, Davainis galėjo nuveikti žymiai daugiau. . Netoli V. Bakučio sodybos buvo
Žemaitijos bajorų dvarininkų – Jorūdo ir Vedeckio – dvarai.
Šių dvarų savininkai V. Bakutį skatino ir rėmė.

maičių tautosakos kraitis – apie 700 pasakų, iš kurių ne vieną
vaikystėje esu girdėjusi.
Kai 1965–1981 metais vadovavau kraštotyrininkų būreliui,
rinkome tautosaką Kalnujų apylinkėse, – tęsėme mokytojos
Aldonos Lazdauskienės darbą. Kai kas dar prisiminė Vincento Bakučio užrašytas pasakas.

Vincento Bakučio užrašyti Kalnujų apylinkių
senolių pasakojimai
1.

J a n i n a
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Vienas kaimo piemuo ganė Joninių naktį arklius. Buvo apsiavęs naginėmis. Tik staiga dangus nušvito, ir jis pamatė, kur
žemėje guli užkasti pinigai ir visokios brangenybės. Nubėgo
namo nusiauti vyžų, apsiauti aulinius batus ir atsinešti kastuvą... Kai vyžas nusiavė – vėl dangus aptemo, ir jis jokių turtų
nerado.
Mat į jo vyžas paparčio žiedas buvo įkritęs.

2.

Vieno bitininko, laikiusio drevėje bites, medų vis laižydavo
meška.
Bitininkas per griovį, kuris tekėjo pro medaus drevę, padarė silpną lieptelį, ir atėjusi meška įkrito. Kai bitininkas ją
ištraukė iš griovio, meška puolė jį draskyti, bet žmogus tarė:
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Vienas ponas išvarė baudžiauninką prikirsti malkų ant upelio
šlaito. Baudžiauninkui stipriai mojuojant kirviu, šis nusmuko
nuo koto ir pliumptelėjo į vandenį.
Baudžiauninkas ėmė verkti, kad jį dabar ponas mirtinai užplaks už kirvio praganymą.
Pro ašaras pamatė, kaip nematoma ranka iškėlė iš vandens
auksinį kirvį.
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3.
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Už gero padarymą niekas blogu neužmoka. Išsiaiškinkim
reikalą su trimis liudininkais.
Pirmiausia sutiko vos leisgyvį slenkantį į mišką šunį. Šunelis tarė:
Kai jaunas buvau, savo šeimininkui vaiką nuo vilko išgelbėjau, o jis dabar norėjo mane pakarti.
Toliau sutinka arklį, kuris taip paaiškino:
Visą gyvenimą žmogui laukus ariau, vežimus vežiau, o kai
pasenau žmogus ketino man kailį nudirti.
Meškutė jau džiaugiasi, laižosi, tačiau pro šalį bebėganti laputė. Žmogus jos ir prašo:
– Kūmute, teisk mano naudai. Gausi kas dieną pusryčiams
vištą.
Lapė padėjo bitininkui nuo meškos išsigelbėti.
Žmogus pakėlė medžio viršūnę, palandino mešką ir paliko
ją prislėgtą. Bitininkas kelias dienas vaišino laputę vištomis,
tačiau jo žmonai pagailo vištų, ir ji paliepė lapę nušauti. Mažai
sužeista lapė nubėgo, išlaisvino mešką, kuri žmogui išnaikino
visas bites, o laputė kerštaudama išpjovė visas vištas.

Tai ne mano kirvis – dar garsiau sukūkčiojo bernas.
Po to ranka iškėlė sidabrinį kirvį.
Irgi ne mano! – pro ašaras rėkė baudžiauninkas. – Mano
buvo geležinis!
Pagaliau iš vandens iškilo visi trys kirviai: auksinis, sidabrinis ir geležinis.
Bernas pasiėmė savo geležinį, o kitus įmetė atgal į vandenį.
Kai parėjęs papasakojo ponui, šis įsigeidė eiti kirsti malkų
ten, kur kirto baudžiauninkas.
Ponas tyčia švystelėjo į upelį kirvį ir laukia.
Ponui iškilo jo geležinis kirvis, ir šis užtikrintai sušuko:
Ne tas! Mano buvo auksinis!
Ranka su geležiniu kirviu nuniro atgal į vandenį ir daugiau
nebeiškilo.
Taip ponas per godumą prarado savo paskutinį kirvį.

J a n i n a
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4.

Vienas Kalnujų bažnyčios klebonas mėgo sakyti pamokančius
pamokslus.
Kartą per Marijos vardo atlaidus pasakojo, jog kai Dievas
Adomą ir Ievą išvijo iš rojaus, po kiek metų lankydamas savo
kūrinius tarė Ievai:
– Po trijų dienų susišauk visus savo vaikus, aš vėl ateisiu ir
juos palaiminsiu, kad Žemėje būtų laimingi ir turtingi.
Ieva kelis vaikus apiprausė, gražiau aprengė ir atvedė Dievui, o kitus paslėpė miške.
Dievas laimindamas tarė:
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– Tie tavo vaikai ir jų ainiai per amžius bus laimingi, o tie,
kuriuos paslėpei – bus vergai ir tarnai.
Taip iki šios dienos vieni vergauja, kiti ponauja.

5.
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Viengungis turtuolis dvarininkas samdėsi tarnaitę Magdę,
kurią visi dvariškiai vadino Magduse. Kai sunkiai susirgęs
ponaspasikvietė notarą surašyti testamentą, Magdė užvirė
ponui tirštą aguonų gėrimą ir stovėdama prie lovos nuolat jį
girdė.
Ligonis duso nuo aguonų, negalėdamas nieko daugiau pasakyti tik lenkiškai (nes su notaru turėjo kalbėti lenkiškai) į
kiekvieną notaro klausimą išstenėdavo:
Mah dusi! Mah dusi!.. (Aguonos dusina...)
Tai viską jūs tikrai esate nusprendęs padovanoti savo tarnaitei Magdusei?
Mah dusi... – kelis kartus išstenėjo ponas ir užgeso amžinai.
Magdusė tapo turtinga ir visoje Lietuvoje žinoma Raseinių
Magde.

III SK YRIUS /
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Psichologai ir pedagogai aptarinėja, nuo kada vaiko galvoje
susiformuoja meilė knygai? Aš gerai žinau, jog ją paveldėjau
iš eržvilkiškio Senelio knygnešio Martyno Survilos. Knygą
pamilau nuo tos dienos, kai raides pradėjau dėlioti į žodžius.
Meilę Tėvynės žmonėms kaip sugebu išsakau savo knygose.
Kaip lietuvių literatūros brangintojai ir diplomuotai filologei,
man visada ypač svarbi XIX a. pabaigos ir XX a. pradžios lietuvių literatūra, tai man patys brangiausi skaitiniai.
Senelio Knygnešio paveikslas iš Mamos ir artimųjų pasakojimų išliks man visada gyvas. Su jo veiklos faktais lygindavau
visus istorinius Lietuvos įvykius. Štai 1899 metai: gimė mano
Tėvas, Knygnešys Senelis buvo caro žandarų suimtas, areštuotas ir nuteistas, mirė V. Kudirka... Vos išmokusi skaityti,
pamilau tautines knygas, o užaugusi svajojau tapti poete ar
rašytoja. 1865–1904 metų datą žinojau dar nelankydama mokyklos. Į lietuvių kalbos studijas Vilniaus universitete atsinešiau turtingą žemaitišką (raseiniškių) tarmę, kurią branginu
iki šiol. Dėl lietuviško žodžio išlikimo aukojosi Knygnešiai,
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Senelis – knygnešys
Martynas Survila

J a n i n a
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kurie 1869–1886 metais pernešė per sieną apie 4 milijonus lietuviškų spaudinių. Pasak Česlovo Milošo, „tauta, pralaimėjusi
istorijoje, dar kartą gimė iš filologijos...“
Knygnešys Martynas Survila gimė 1853 metais balandžio
6 dieną dvaro kumečio šeimoje. Savarankiškai išmoko skaityti ir rašyti, todėl visuose KGB archyvų protokoluose prie jo
pavardės išskirtinai pažymėta: „raštingas“ – tai žodžio „pavojingas“ sinonimas! Užaugęs Senelis dirbo dvare ūkvedžiu,
kur susipažino su kambarine Ona Pužinskaite, nusigyvenusio
bajoro dukra, ir 1881 metais ją vedė. Gimė šeši vaikai: Petras
(g. 1882) , Mykolas (XX a. pradžioje emigravo į Ameriką ir
penktame dešimtmetyje ten mirė), trys dukterys: Ona, Petronėlė ir Pranciška (Jonikienė, Jusčienė ir Steigvilienė). Jauniausias sūnus – mano tėvas Jonas (g. 1899). Susitaupę pinigų
jaunieji Survilos nusipirko iš dvaro žemės, pasistatė trobesius
ir ūkininkavo Eržvilko valsčiaus Varnaičių kaime, dešiniajame Šaltuonos upės, prieš jai įtekant į Šešuvį, slėnyje. Per karą
sodyba sudegė, dabar ten stovi Atminimo kryžius. Senelių
sodyba priklausė Gaurės parapijai, per kurią tiesėsi Garšvų
knygnešių kelias. Varnaičių kaimo pakraštys buvo patogi geo
grafinė vietovė knygnešystei. Tą patvirtina ir prof. Antanas
Tyla studijoje apie knygnešių veiklą „Garšvų knygnešių draugija“. Joje įdėtas to kelio žemėlapis.
Trisdešimtmetis Martynas Survila ėmėsi tuomet pavojingo,
tačiau Lietuvai reikalingo darbo: gabenti iš Prūsų lietuviškas
knygas. Paslapčia apie Senelį domėjausi studijuodama Vilniaus
universitete istorijos-filologijos fakultete, svajojau rašyti diplominį darbą apie knygnešius, tačiau dėl Senelio ir Tėvo patriotinės veiklos net įstoti į aukštąją man buvo problema. Baigusi
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Knygnešys Martynas Survila su žmona
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Raseinių vidurinę, norėjau stoti į Vilniaus pedagoginį institutą
studijuoti lietuvių literatūrą, bet privalėjau gauti iš mokyklos
komjaunimo sekretoriaus rekomendaciją, kad esu „morališkai
stipri – politiškai susipratusi“, nes komjaunuolė nebuvau (komjaunuoliams pažymos nereikėjo). Nei mokyklos, nei Raseinių
komjaunimo komitetas tokios pažymos nedavė. Įstojau į Klaipėdos pedagoginę mokyklą, o į universitetą – tik po kelių metų.
Pirmasis rašytinis šaltinis, kurį atsiverčiau Lietuvos archyvuose ir radau, kad Martynas Survila minimas kaip KNYG
NEŠYS, buvo J. Sakalausko prisiminimai apie škaplierninką
Stanislovą Neteckį. Autorius rašė: „...paskui knygas ir ką tik
jis reikalavo Neteckiui ėmė nešioti knygnešys Martynas Survila...“ J. Sakalausko prisiminimuose sudomino ir kiti iškalbūs
faktai: „1886 metų rugsėjo mėnesį su Neteckiu užsukome Tilžėje į Otono Mauderodės spaustuvę, spausdinusią lietuviškas
knygas lotynišku šriftu Didžiajai Lietuvai. Neteckis prisipirko
maldaknygių, o aš už 25-kis rublius visokių knygučių ir laik
raščių. Visą savo pirkinį nusiuntėme į Viešvilę pas kunigą, iš
kur Martynas Survila, gyv. Varnaičiuose, Gaurės parapijoje,
visas knygas pernešė per sieną ir atvežė mums į namus.“
Knygnešystės pradžioje M. Survila buvo pažįstamas su
J. Bieliniu ir kitais Lietuvos knygnešiais, suprato Lietuvai reikalingos spaudos reikšmę. Martynas Jankus rašė: „Apie 1884
metus, kuomet pasisekė maldų knygas papiginti, tai pasirodė
pas mane pirmi knygų kontrabandininkai Bieliakas (J. Bielinis), M. Survila, Kazanauskas ir kiti...“
Štai kaip žmogui reikalinga knyga! Jos vertę jaučiau jau
vaikystėje. Nepamirštu savo pirmojo bandymo dar pradinėse
klasėse rašyti pasakėčias: prie širdies gulėjo protingi vidukliškio Stanevičiaus pasakėčių pamokymai... Vėliau, parašiusi pa-
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sakėčią „Nutikimai lapės uoloje“, nusiunčiau į Raseinių rajono
laikraštį „Naujas rytas“. Gavau laikraštyje tuo metu korespondentu dirbusio Marcelijaus Martinaičio recenziją: „Rimuoji
gerai. Miško vaizdas nutapytas gražiai. Tiktai pasakose vilkas
būna kvailas – lapė gudri, o ne atvirkščiai...“ Supratau, kad kūryboje turi būti sakoma gyvenimo patikrinta tiesa, o ne fantazijos. Remtis neteisybe negalima. Pradėjau sukti galvą, ką
galėčiau pasakyti nemeluodama. Pokaryje mano Tallat-Kelpšos kolchoze tiesos niekas nekalbėjo, nes tai buvo pavojinga,
ir man atrodė, kad visos pasaulio tiesos turi būti išverčiamos
į melą... Mano gimtajame, stribų su šautuvais suvarytame kolchoze pirmininkai keitėsi kasmet, ir niekas nesvarstė, ar jie
geri, ar ne, – jų tiesiog nekentė: komunistai, raudoni, tautos
išgamos, padugnės, partizanų žudikai – žodžiu, didžiausi tautos priešai... Epitetų kiek nori, tačiau tik patyliukais... Iš buvusių dešimčių mano pažintų pirmininkų labiausiai įsiminė
raseiniškis Pečkaitis: draugiškas, su visais pajuokaudavo, ne
girtuokis, ne bedievis, ne keikūnas, tvarkingas, judrus, vis pagirdavo mano kasas ir darbštumą, nes Mamai uždirbti privalomą „vargadienių“ privalomą normą į lauko darbus vasarą
dažniausiai eidavau aš.
Kadangi kolchoze dirbti buvo nesunku – poilsio pertraukos
būdavo ilgesnės, negu dirbdavome, vis nešdavaus skaityti kokią lietuvišką knygą. Kol kiti rūko, geria samagoną, vakarykščias pagirias nuvydami,porą valandų pavėsyje knarkia arba
lošia kortomis, aš skaitau.
Prisimenu, buvo pats ankstyvos vasaros darbymetis kolchozo laukuose.. Aš sėdžiu po gluosniu ir skaitau šviežią
T. Tilvyčio poemą „Usnynę“. Šis konjunktūriškai pergirtas
kūrinys savo tikrumu, valstietišku surimavimu man labai prie
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širdies. Vėliau poetas Justinas Marcinkevičius apie „Usnynę“
pasakys, kad tai „tradicinis mūsų kaimo ir buities“ kūrinys...
Mokausi Kalnujų septynmetės mokyklos mokytojos Stasės
Mačiulienės užduotus penkis „Usnynės“ stulpelius atmintinai, tvirtai nutarusi išmokti ne penkis, o visą dešimtį – tada
penketukas garantuotas. O man tik vieni juokai tokį linksmą
sklandų eiliavimą įveikti.
Šviežiai nušienauto kluono pievute atmina dviratį pirmininkas Pečkaitis, prieina prie manęs, po gluosniu skaitančios,
paima knygą ir sako:
– Gerai, kad myli lietuvišką poeziją. Mūsų Tilvytis – puikus poetas!
– Aš ne tik skaitau, bet ir atmintinai mokausi. Man patinka:
„Usnynės baloj pirmos varlės griežia.
Į dirvą byra avižos ir miežiai“... – padeklamuoju pirmininkui kelis išmoktus stulpelius.
Pečkaitis paglostė mano galvą ir pagyrė: „Užaugsi protinga lietuvaitė. Gal mokytoja būsi...“ Taip ir nukrito ant mano
galvos toji pirmininko išburta lemtis – net 28 metus Lietuvoje buvau lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja ir dėstytoja.
Martinaičio pastabos mane pastūmėjo į kitokius kūrinius.
Žinoma, niekam jų nerodžiau, nes labai mėgau savo nesėkmes
išgyventi viena, ir, kaip Senelis Knygnešys, kuris kuprinėje
slėpė uždraustas knygas, aš visas „literatūrines paslaptis“ slėpiau giliai savyje.
Prisiskaičiusi buvusių Senelio bendražygių prisiminimų,
sapnuose mačiau kelius, kuriais pėsčias, basas, nuskauduliuotomis kojomis ar važiuotas su daraša kumelike knygnešys
M. Survila keliaudavo ir kokie pavojai jį lydėdavo. Archyvų
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medžiaga patvirtino daug mamos pasakojimų apie kelis Senelio areštus prie Prūsijos sienos. Kai viską permąstydavau,
knygos vertė sąmonėje kelis sprindžius paaugdavo.
Pirmą kartą Senelis caro žandarų buvo sulaikytas Tauragės muitinėje1887 metų lapkričio mėnesį ir nuteistas Kauno
gubernijos teisme lygtinai. Didžiavausi Seneliu, jog jis savo
švento darbo nemetė. Porą kartų sėkmingai išsisuko papirkdamas caro uriadnikus, stražininkus ir šimtininkus arbata,
alkoholiniais gėrimais... Kad nekratytų – „vaišių“ pasiimdavo
visi knygnešiai, iš čia kilęs posakis „palakinti šunis“... Artimieji pasakojo, jog mano Seneliui dažnai tekdavo vadinamojo
Žvalgo pareigos. Žvalgo privalumai: geros akys, kad tamsoje
gerai matytų; gera klausa, kad iš tolo gerai girdėtų; gera uoslė,
kad netolimą maskoliaus buvimą užuostų, ir gera orientacija,
kad nakties tamsoje žinotų, kur einąs, nes visada reikėdavo
eiti nežinomais laukais, miškais, javais ar nenušienautomis
rasotomis pievomis.
Savo bendraamžius – kaimynės Puidokienės berniukus
Untį ir Donių mokydavau „Knygnešių žaidimų“. Nepamiršau
savo „režisūros“ ir neįprastų svetimžodžių įsisavinimo „burtų“. Lietuviškos spaudos persekiotojų vardus – ispravninkai,
pristovai, uriadninkai, žandarai –išmokau pati ir išmokiau
žaidimų draugus. Žinojome, kad tai buvo nedidelio proto
kvaileliai, menkų sugebėjimų, nesuprantą lietuviškos kalbos
lietuvių priešai – maskoliukai. Žaisdami „Knygnešius“ tokį
žandarą turėdavome kuo nors papirkti. Visada pikčiausią pri
stovą suvaidindavo Untis. Jis, išsidrožęs iš alksnio šakos šautuvą, mudviem su Doniumi, einantiems per mūsų užbrėžtą
sutartinį rubežių, rėkdavo: „Stoj, strieliaju!“ (Stok, šaunu!)
Tada mudu su Doniumi, knygų terbeles apkabinę, krisdavom
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į smilgas, o Untis, nutaisęs baisią, grėsmingą miną rusiškai
keikdamasis, įremdavo mums į nugaras iš alksnio šakos išsidrožtą „šautuvą“ ir, kiek mokėjo rusiškų keiksmažodžių,
rėkdavo, kol drebėdami iš baimės jam atiduodavome kelias
sutaupytas, iš anksto į kišenes įsidėtas apdulkėjusias bombon
kes, kurios tuojau pat pradingdavo Unčio burnoje ir jis mus
paleisdavo, prieš tai išspardęs mums užpakalius. Gerai prisimenu, jog tokie žaidimai buvo mūsų mėgstamiausi ir geriausiai nusisekdavo. Apie jautrius tautinius dalykus tada, žinoma,
neturėjome supratimo...
Kai tik Kalnujuose įsikūrė biblioteka, tapau nuolatine jos
skaitytoja. Kelis metus joje dirbusi bibliotekos vedėja Genutė
Valinčiūtė tapo geriausia mano drauge, nes labai mokėdavo
parinkti man patinkančias knygas. Naujų knygų nusipirkti
atveždavo į Dirmauskio paštą. Ten klampodavau net gilią žiemą. Laiptukai į Dirmauskio pašto šlaitą nukasti, pelenais pabarstyti, o vis tiek labai slidūs. Atramų jokių nėra. Tik sumosavau lyg gandras sparnais rankomis, kurių vienoje laikiau ką
tik nupirktą Ievos Simonaitytės „Aukštujų Šimonių likimą“ ir
skaudžiai dribau skersai laiptelių ant nugaros. Knyga iš inercijos nuskrido kelis metrus į dvimetrinę pusnį ir joje paskendo.
Išbėgusi iš pašto Dirmauskienės mama Zalataja griebėsi už
galvos: „Ar nesusižeidei?“ O aš, nejausdama skausmo, rūpinausi tik pusnyje paskendusia nauja knyga. Balsu verkdama
rėkiau: „Simonaitytė pražuvo pusnyje“, – ir kritau iki kaklo į
pusnį graibyti sniege Simonaitytės... Kalnujiškiai to nepamiršo, vis sakydavo: „Mokytojo Survilos mergikė pusnyje Simonaitytės ieškojo...“
Mokantis Raseinių vidurinėje mokykloje, prisidėjo ir mano
sugebėjimai raiškiai deklamuoti lietuvių poetų eilėraščius. Ra-
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1893 metais balandžio 19 d. Lietuvos pasienyje, areštavus
bendražygį A. Diksą, Martynas Survila buvo išaiškintas, nes
45 lietuviškos knygos, rastos pas A. Diksą, buvo nešamos Survilos užsakymu į Varnaičius jam toliau platinti... Platinimas
reikalavo didelio pasitikėjimo ir slaptumo, tačiau jautresnio ir
galvotesnio lietuvio siela, sujaudinta, jog tauta liks be lietuviško rašto, nugalėjo visas kliūtis.
Knygnešių archyvuose radau įdomų epizodą, kaip 1892 m.
žandarai sulaikė knygnešį Martyną Survilą ir užprotokolavo
jo ryšuliuose suradę Adomo Žeimio leidinį, išleistą Tilžėje:
„Maskolių nedorybės Kražiuose“ 1893“. Tai buvo jau ne lie-
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seinių vidurinė mokykla nuo direktoriaus K. Žemaitaičio laikų
garsėjo metiniais raiškiojo skaitymo konkursais: vėlai rudenį,
kai nudirbti lauko darbai, atliktos talkos rajono kolchozuose,
mokykloje prasidėdavo raiškiojo skaitymo karštligė: pirmas
etapas – klasėse, paskui nugalėtojai deklamuodavo kelių paralelinių klasių grupėse, o pabaigoje visos mokyklos mastu – iškilmingas dekamuotojų vakaras, atvykus Kauno dramos teat
ro aktoriams, sudariusiems kvalifikuotą vertinimo komisiją.
Į mano biografiją įsirašė 1958-ųjų rudens raiškiojo skaitymo
konkursas, kuriame aš laimėjau pirmąją vietą. Tos šlovės, jog
komisija man paskyrė absoliutų didįjį prizą, išskyrus mane,
niekas lyg ir nepastebėjo. Mandrapypkis vienuoliktokas Pijoraitis, deklamavęs konkurse kartu su manimi, visiems aiškino, jog
jis padeklamavo už mane daug geriau ir visai neteisingai jam
komisija paskyrė antrąją vietą. Visi tikėjo jo, o ne mano „šlove“. Tas įvykis tik sustiprino mano likimo užkodavimo žymę, o
J. Macevičiaus eilėraščio tekstas apie marčią išdeklamavo mano
pačios ir mano kartos moters tolimesnės ateities tikrovę...
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tuvių kalbos mokymui skirtos knygelės, kurių Senelis po keliolika visada nešdavosi (pvz., tuomet populiarias knygeles:
„Naujas lementorius su abrozdėliais“ (Tilžė,1899), įvairias
maldaknyges, „Aušrą“, „Varpą“, „Baltąjį erelį“, „Aidą“ ir kt.),
o labai pavojingi politinio pasipriešinimo carinei priepaudai
spaudos ženklai. Už tai caro režimas Knygnešiui Survilai atleisti negalėjo.
Dar vienos bylos turinys liudija apie Martyno Survilos ir
kelių jo bendražygių bei jų šeimų išgyventus sielvartus, įsisiautėjus žandarams. 1894 metais žandarai pradėjo Kauno gubernijos teisme šešias bylas. Viena iš jų – Martynui Survilai,
nuteisiant jį sėdėti Archangelsko gubernijos kalėjime. Senelio
pusbrolio Antano Švedo, kartu su Seneliu gabenusio lietuviškas knygas iš Prūsų, atsiminimuose rašoma: „Areštavus nemušė, tik šiaip labai kankino: merkė į vandenį, krovė ledus...
Grįžus iš kalėjimo, kai reikėjo žemę arti, tai gale lauko nepajėgiau apsukti žagrę...“
Caro kareiviai siautėjo. Prie Lietuvos sienos su Prūsija tankiai išstatyta sargyba buvo budri ir žiauri. Sekamas kiekvienas knygnešių žingsnis, o jų namuose nuolat daromos kratos.
Tą patvirtina keliolika pavyzdžių iš KGB archyvuose esančių
protokolų.
„...1899 m. spalio 8 dieną Pasienio žandarmerija darė kratą
knygnešio M. Survilos namuose ir surado 20 lietuviškų knygų... Survila buvo suimtas, o 1899 gruodžio 1 d. įvykęs teismas
nubaudė pinigine bauda ir areštu...“
1900 metų liepą caro paliepimu M. Survila buvo ištremtas
policijos priežiūrai – paties pasirinkimu į Rygą.
Byloje Nr. 382 atskleidžiamos knygnešio Martyno Survilos
paskutinio arešto aplinkybės. Joje 189 puslapiai, ir kiekvieno
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puslapio viršuje užrašas: slaptai. Pirmame puslapyje primityviai sukreivotas vos įskaitomas muitinės žandaro protokolas:
„1895-tų metų spalio 28 dieną buvau nedideliame pasienio
poste už 20 varstų nuo Jurbarko. Pasienio apsauga pastebėjo žmones einančius nuo Prūsijos. Susidūrę su pasieniečiais...
palikę šešis ryšulius jie pabėgo atgal į Prūsiją...“
Toliau išaiškinta, kas buvo tie žmonės ir kokį turtą (apie
2000 įvairiausių lietuviškų leidinių) nešėsi. Užfiksuota, kad
šie vyrai spaudą iš Prūsų (iš Viešvilės) nešė knygnešio Martyno Survilos užsakymu. 1901 metais liepos 7 dieną knygnešį Survilą vėl areštavo. Namuose padarė kratą, tardė Tauragės dabuoklėje, po to perkėlė į Kauno kalėjimą. M. Survilos
byloje esamuose Tauragės tardymo daboklės protokoluose
rašoma: „Martynas Survila, Adomo, 42-jų metų amžiaus,
gimęs Varnaičių kaime... Ten pat ir gyvena. Žemdirbys...
Raštingas. Turi tris sūnus ir tris dukteris. Įvykdytas grupinis nusikaltimas... apklaustas kaip kaltinamasis, savęs kaltu
nepripažino...“
Perskaičiusi visas Martyno Survilos bylas įsitikinau, kad
galiu didžiuotis savo Senoliu: nei vienoje byloje nebuvo įrašo,
kad jis būtų ką nors iš savo bendražygių išdavęs... Jo kuprinėse, be nešamų lietuviškų knygų, nieko įtartino nerasta. Reiškia, neturime tikėti sovietinių kolaborantų (net šiandien!)
tebeskleidžiama propaganda, kad knygnešiai „buvo savanaudžiai spekuliantai...“ Tauta turi didžiuotis tokia knygnešių
istorija. Kai savo draugams šveicarams paaiškinu, jie stebisi
šiuo mažos tautos reiškiniu – tai unikalus Europos kultūros
paveldas.
...1902 m. vasario 13 d. Iš Justicijos ministerijos ypatingųjų
bylų kanceliarijos atėjo žinia, kad Martynas Survila nuteistas
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šešis mėnesius kalėti, o baigus bausmę draudžiama dvejus
metus gyventi sostinėje Sankt Peterburge bei gubernijoje. Susijaudinusi perskaičiau 1902 m. spalio 23 d. laišką Ponui Vilniaus teismo prokurorui:
„...turiu garbės pranešti Jūsų didenybei, kad kaltinamasis
valstybiniu nusikaltimu valstietis M. Survila, reikalaujant vyriausiajai kalėjimo valdybai (š. m. kovo 10 d. Rašto Nr. 287),
1902 m. birželio 1 d. iš Kauno kalėjimo etapu išsiųstas Sankt
Peterburgo miesto komendanto dispozicijon, į miesto vienučių kalėjimą...“
Protokolų medžiaga liudija, jog atlikęs šią bausmę Survila
buvo dar dvejiems metams ištremtas į Jekaterinoslavsko guberniją. Apie šį laikotarpį, praleistą carinės Rusijos kalėjimuose, vaizdžiai paliudija kitas lietuvis – žemietis, aktyvus lietuviškosios knygnešystės rėmėjas O. Bubėnas. (KGB archyve jo
byla L.C.V.I.A.M. prisegta prie Survilos bylos.)
1902-ųjų tremtis buvo paskutinė, nes 1904 metais spaudos draudimas buvo panaikintas. Susumavus kalėjimų laiką,
knygnešiui M. Survilai caro kalėjimuose teko praleisti septynerius metus. Neatsistebiu senelės Onos Survilienės ištverme
ir pasiaukojimu vienai su šešiais vaikais tvarkyti visus ūkio
darbus.
Visa Survilų giminė esame dėkingi kaunietei mokytojai
Onai Narkevičienei, surinkusiai medžiagą apie Žemaitijos
Knygnešius.
Išėjo dvi knygos „Pašaltuonio knygnešiai“ (su papildymais)
laidos...
Nemažai pasakojimų apie Senelį esu prisiklausiusi iš artimųjų.
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Pusseserė Valerija Šimaitienė iš Tauragės pasakodavo apie
Senelį prisiminimus, ir jo ryžtas aukotis kilniam darbui uždegdavo norą būti naudingiems savo Tėvynei, o Dievas tam
davė stiprybės: atkentėję Sibiro tremtis ir kalėjimus, niekada
nekolaboravę okupantams, išvengę komunistų partijos bilietų, mano artimieji visą gyvenimą išliko nepaperkami jokiomis
sovietų valdžios „gėrybėmis“.
Nešant knygas, Survilai tekdavo sprukti nuo žandarų į pelkynus, o kartą per patį ledonešį prisiėjo net kurį laiką tūnoti
Požėrūnos upelyje... Neišvengė rimtų susirgimų. Nepriklausomoje Lietuvoje Tėvas buvo išrūpinęs Seneliui nemokamą
gydymą Tauragės ligoninėje. Tačiau dėl savo energijos jis ten
neužsibūdavo – vis iš ligoninės pabėgdavo ir pėsčias pareidavo tiesiausiais keliais namo į Varnaičius, kartais tik su ligoninės pižama... Senelis buvo įpratęs nebijoti bjauriausio oro, nes
eiti per rubežių buvo tuo saugiau, kuo baisesė vėtra ar pūga:
tada caro sargybiniai nebūdavo pastabūs... „Šunys sulindę
į būdas“ – sakydavo knygnešiai. Žiemos naktimis, siaučiant
vėtrai, Senelis Martynas išėjęs į lauką džiaugdavosi: „Tai gera
naktikė būtų per rubežių su knygelėmis eiti...“
Knygnešys Martynas Survila mirė 1937 metais kovo 27
dieną. Tai buvo didysis penktadienis prieš Kristaus prisikėlimo šventę. Senelio mirimo datą kasmet prisimenu, už jo vėlę
užpirkdama šventas Mišias Ciuricho Gailestingosios Motinos
bažnyčioje. Pats brangiausias Senelio knygnešio dvasinis palikimas – jo veiklos pavyzdys ir pagalba susiorientuoti politikoje, likti ištikimai tautos idealams.
1947 metais, per patį kolchozų kūrimą Eržvilko apylinkėse
siautėjo stribai: trėmė darbščiausius ūkininkus į Sibirą, „kūrė“
kolchozus... Ginkluotas stribų būrys įsiveržė į M. Survilos pus-
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brolio knygnešio Antano Švedo namus ir išžudė visą tuo metu
namuose buvusią šeimą. Šeimininkui Švedui buvo 78 metai.
Kartu nužudė dukrą Pranutę Švedaitę, dviejų su puse metukų
anūkėlį bei prieš dvi valandas atvykusią į svečius Švedo žento
seserį šešiolikmetę Eleną Stepaitytę... Visą šeimą išžudę, stribai
apylinkėje platino dezinformaciją, jog šeimą išžudė „banditai“,
t. y. Lietuvos partizanai... Tai tipiškiausias sovietinių kolaborantų melas, kurio metodu stribų palikuonys naudojasi dabar,
apšmeiždami jiems kelią pastojusius tautos patriotus. Mamos
ašarų dėl Švedo šeimos išžudymo niekada neužmiršiu...
Knygnešio Martyno Survilos vardas yra išlikęs Valstybiniuose Lietuvos archyvuose ir keliolikoje knygų apie knygnešius. Jo veikla aprašoma Petro Rusecko knygoje „Knygnešys“.
Knygos autorius, atsargos karininkas ir žurnalistas, Lietuvos
valstybės kūrėjas, savanoris ir politinis veikėjas, 1944 m. okupantų buvo suimtas, dešimčiai metų įkalintas Karagandos
lageryje ir 1945 m. mirė Prostorny barakuose, neatlaikęs pažeminimų ir bado, mirė. „Lietuvių spaudos draudimo metai
(1864–1904) į mūsų istoriją įėjo kaip tautinės priespaudos
įvaizdis, o knygnešiai – kaip pasišventusių kovotojų dėl demokratinės kultūros sintezė ir simbolis,“ – rašoma antrame
fotografuotame redaktoriaus P. Rusecko leidinio įvade „Knyg
nešys“ (1992 m., Valstybinis leidybos centras ).
Savo kilniu darbu Martynas Survila teisėtai įėjo į legendinį
Lietuvos knygnešių būrį. Poezijos Pavasario renginiuose kartu
su Lietuvos poetais ir svečiais iš kitų šalių Kaune aplankau
Knygnešių atminimo stelą, kurioje pagal alfabetą 31-je vietoje
įrašyta Lietuvos patrioto, o man brangaus žmogaus pavardė:
SURVILA MARTYNAS. ŪKININKAS.
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Knygnešių pagerbimo stela su šimtu labiausiai nuo carinio
režimo nukentėjusių knygnešių 1950 metais sovietinių koloborantų buvo sunaikinta. Iš archyvų sužinome, su kokia meile
ir pagarba stela 1940 metais buvo statoma, prieš tai ilgai svarstant, kurie knygnešiai nusipelnė būti joje įamžinti. 1940 m. gegužės 12 d. Vaclovo Biržiškos bute susitikę prof. V. Biržiška ir
dimisijos majoras rašytojas P. Ruseckas nuodugniai apsvarstė
visus pateiktus kandidatus, laikydamiesi principo, kad būtų
atstovaujamos visos tautos grupės bei profesijos...
Visą sovietmetį knygnešystės tema buvo tabu. Ja besidomintiems grėsė kalėjimas, tačiau tikrų patriotų netrūko –
kaip ir spaudos draudimo laikotarpiu. Knygnešystė Lietuvoje
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Prie knygnešio kapo

niekada nesustojo. Lietuviai patriotai saugojo, slapta platino,
rašė jaudinančius prisiminimus apie tai, kaip sušaudytų Lietuvos partizanų kruvinų rūbų kišenėse rasdavo priešų peršautas klasikų poezijos ar Lietuvos istorijos knygeles... Ištrinti
Knygnešių atminimą – „tai reikštų sudeginti visus tiltus, kuriuos taip atkakliai savo svajonėmis, viltimis ir pasišventimu
Knygnešiai tiesė į ateitį, virtusią jų gyvenimo dalimi ir turinčią lietuvių tautai ypatingą prasmę...“ (J. Kundrotas)
Su lietuviškos knygnešystės istorija neturi skirtis nė vienas
lietuvis. Vertinkime lietuviško žodžio reikšmę taip, kaip poetas Henrikas Radauskas eilėraštyje „Žodis“:
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Jį [žodį – J. S.] už ančio nešėsi vaikas
Vakarų aušros ramume,
Jį augino didelis Laikas
Šaknimis po gruodžio žeme.
Visą gyvenimą iš įvairiausių archyvų ir senosios kartos atminties perliukų dėlioju Knygnešių gadynės Istoriją. Spalvinga Knygnešių veiklos mozaika, paremta pasiaukojančia kova
už lietuviško Žodžio išsaugojimą – unikalus reiškinys pasaulinės kultūros istorijoje. Atminties sergėtojų visais laikais
buvo nedaug, todėl jie nusipelnė didelės pagarbos.
Pirmasis asmeninis mano finansinis įnašas yra padovanotas sovietmečiu sunaikintos granitinės Knygnešių stelos Kauno karo muziejaus sodelyje atstatymui. Norėdama paremti
lietuviškos knygos brangintojus, 1995-aisiais asmeninėmis
lėšomis įsteigiau vardinę senelio Knygnešio Martyno Survilos
kasmetinę piniginę premiją, kuria jau du dešimtmečiai apdovanojamos Lietuvos mokyklos, mokytojai, bibliotekininkai,
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leidyklos... Malonu, kai kurios nors knygos tituliniame lape
įrašyta: „Knygos išleidimą parėmė Knygnešio anūkė rašytoja
Janina Survilaitė...“
Gerbdama Knygnešių nuopelnus lietuviškam raštui, stengiuosi, jog mano kūriniai būtų bendražmogiški ir su reikiama
pagarba žodžiui. Griežtai atsisakau (dabar daugelio mėgstamų!) svetimybių ir rusiškų keiksmažodžių, suveltų, į „paraštes nuklydusių“ dviprasmių išvedžiojimų apie pokario klasių
kovas.
Knygnešių anūkų gretos retėja, greitai jų visai neliks... Tačiau tikiu, jog Žodis KNYGNEŠYS dar išliks gyvas, nors ir
kaip jį būtų mėginama nupiginti ar visai ištrinti...
Knygnešių gadynė parodė, jog tauta apdovanota Dievo
jausmu, kupinu pagarbos protėvių dvasiai. Mokslininkai nustebinti, kad tarp knygnešių neaptiko nė vieno nevilties apimto. Tautinės sąmonės atbudimo šaknys glūdėjo pačios Lietuvos žemės gelmėse ir išsiskleidė vieningo istorinio postūmio
dėka, iškilo lyg feniksas iš pelenų. Toks pat entuziazmas
tautoje pasikartojo dar kartą besikuriančio Sąjūdžio laikais,
1988-aisiais metais.
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Sakmė apie Knygnešį ir raudonąją rykštę
Buvo šviesus pavasaris, pražydęs baltomis pakelių obelimis.
Vežime sėdėjo jaunas Mokytojas, susisupęs į naminio audi
nio paltą. Šalia – berniukas atsisėdęs ant akmeninį kryžių ap
klojusio avikailio. Berniuko akys smigo į kryžiuje iškaltą žodį:
„KNYGNEŠYS“.
„Ką reiškia“ KNYGNEŠYS?“ – paklausė Anūkas.
„Kaip elementorius. Nebūtų Knygnešio – nebūtų lietuviš
kos knygos.“ Pakelėje ant Žodžio vėjas atpūtė baltą obels žiedą.
„Tai simbolizuoja nemirtingumą...“ – ištarė Mokytojas.
Abu keliauninkai važiavo klampiu Raseinių–Eržvilko kas
tiniu į Pašaltuonio kapines, kur buvo palaidotas vieno jų Tė
vas, o kito Senelis – KNYGNEŠYS.
Nuskubėjo keli laimingi Nepriklausomybės metai. –
Šventos idilės paveikslas subyrėjo į šipulius.
Raudonoji rykštė nužudė Knygnešio sūnų Mokytoją.
Nuplakė ir Sibiro kančioms išsiuntė Knygnešio Anūką.
Pusę amžiaus uždraudė minėti KNYGNEŠIO vardą...
Raudonos rykštės plakama darbavosi Knygnešio Anūkė,
Alpių kalnuose bandė pagarsinti KNYGNEŠIO vardą.
Bet ir čia Jį sunaikinti tykojo Raudonoji rykštė...
Gerai, kad TAUTOS ATGIMIMAS nemirštantis.
Jis tvirtas kaip KNYGNEŠIO paminklas Pašaltuonio kapi
nėse...
( J . S .)
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Tėvas – mokytojas Jonas Survila
Lyg maži jonvabaliukai Atmintyje sumirkčioja sodo gale Tėvo
pasodintos akacijos žiedai ir primena baisias pokario naktis,
kai slapstėmės nuo tremčių ir kalėjimų. Vieną naktį didelė,
iki žemės išsišakojusi, geltonais žiedais putojanti Tėvo akacija
tapo mudviejų su Mama išgelbėtoja. Pajutusios, kad kaštonų
alėja mūsų sodybos link artėja ginkluotų enkavedistų prisėdęs
sunkvežimis, niekur toliau nubėgti nesuspėjome: parkritome
abi po tankiu akacijos krūmu ir, sustingusios iš baimės, prakentėjome, kol mirties šešėlis, nieko namuose neradęs, nugirgždėjo keliuku tolyn, dingo birželio sutemose...
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Paslėpk mane, akacija baltoji,
Uždenki kvepiančiais žiedais.
Girdžiu žingsnius, Margiukas loja...
Negi suras? Nejaugi nepraeis?..
Paslėpk mane, akacija birželio.
Bijau žviegimo bėgių traukinių.
Nenoriu būti išmesta toli,
Rūstuolio Sibiro stotelėj.
Bijau žiauraus likimo tremtinių.

Juoda naktis užklojo mano kojas.
Girdžiu, kaip spardo žiedus batai kerzavi.
Diena užgeso.
Sutryptas rytojus:
Taip mina mus savi ir svetimi...
( J . S .)
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Gimtąją sodybą supo tankus alksnynas, puskilometriu
apsodintas juodųjų ir raudonųjų serbentų, aviečių ir agrastų
krūmais. Didelėmis kekėmis aplipę uogakrūmiai buvo Tėvo
sukultūrinti, suskiepyti, jų stambias uogas vos atlaikė šakos.
Šveicarijoje nuo egzotiškų vaisių lūžta parduotuvių lentynos,
tačiau aš burnoje vis jaučiu neužmirštamą laukinukių kriaušaičių skonį. Jas pro Mokytojo sodybą pravažiuodami ar praeidami keleiviai valgydavo nukritusias žemėn, pagulėjusias
rudeniniuose lapuose, minkštai patręšusias. Tai buvo Tėvo
užveistas ir puoselėjamas didelis kriaušaičių medelynas. Tėvą
enkavedistai areštavo, nesuspėjusį laukinukių suskiepyti: medeliai taip ir nesulaukė kūrybingo šeimininko rankos.
Ten tebestovi Tėvo obelis,
Kur vakarinis kelias
Nubėga į saulėlydžio varsas.
Ten naktimis pavargę mintys kelias
Ir braido po Žuveliškių rasas.
Tos obelėlės žydinčio raudojimo
Užmiršti niekaip negaliu.
( J . S .)
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Vaikystėje nuo Raseinių–Jurbarko plento iš tolo senoje liepoje matėsi Tėvo iškeltas gandralizdis su gausia gandrų šeimyna, kuri lyg vienu gyvenimu praturtino mažą, vos penkias
sodybas – Survilienės, Mačiulio, Puidokienės, Norkevičiaus ir
Tverkaus – turintį Žuveliškių kaimą. Vėliau šis kaimas buvo
perkrikštytas į Žieveliškes, tačiau vietiniai jį tebevadina senuoju vardu. Už bėgančio pro vartus keliuko dumblinomis
akimis žibėjo nendrėse ir ajeruose paskendęs prūdas, kuriame pravažiuojantys tolimesnių kaimų gyventojai pasigirdydavo arklius ir, pervažiavę per seklų prūdo pakraštį, sudrėkindavo išdžiūvusius vežimų ratus, kad toliau akmenuotais
keliukais bedardant ratlankiai nenulakstytų. Vaizdas, kaip
godžiai geria, muistosi, šlapiais snukiais vienas kitą krapina,
taškydamiesi mauruotu vandeniu, kasydamiesi sprandus ir
kedendami ilgus šlapius karčius bėriukai, sarčiukai ir juo
džiukai – atrodė užburiantis. Išgirdusi, kad pro šalį rieda ratai
(raseiniškai brikos), lėkdavau tuo vaizdu pasigrožėti.
Pradinėje mokykloje gavusi užduotį parašyti laisva tema
rašinėlį, šilčiausių jausmų glostoma sukūriau „personifikaci
nį“ pasakojimą apie prūde geriančius ir tarp savęs besikalbančius arkliukus. Mokytojas B. Maslauskas buvo realistas, todėl
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Raseinių krašto šviesuolio sodyba kvepėjo ir skendo šeivamedžių, jazminų, putinų ir alyvų krūmuose. Tai buvo tikras
rojaus kampelis, išlikęs iki autostrados Vilnius–Klaipėda įsibėgėjimo per patį sodybos vidurį 1969 metais. Dabar auto
strados šlaitus skalauja Raseinių žuvininkystės verslo tvenkiniai ir kryžkelėje stovi akis traukianti karčiama „Karpynė“...
Joje beveik visada galima užsisakyti tvenkiniuose pagautos
šviežios žuvies.

s u r v i l a i t ė
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prieš klasę išsityčiojo: „Tik pamanykite, Survilaitės arkliai
moka kalbėtis!..“ Vaikams buvo juoko, o man – ašarų pakalnė
ir karti, sunkiai pakeliama patyčių dozė: „Tai apie ką tavo ark
liai kalbasi? Gal tu pati su jais pasikalbi? Tai tu arklių kalbą
moki?..“ Vaikai gali būti žiaurūs, – tai patvirtina ne vien psichologai.
Iškritikuota ėmiau savo jausmus stabdyti ir rašyti taip, kaip
visi... „Nutolinti“ save nuo kūrybinių bandymų buvo neleng
va. Skaičiau „Švyturį“, kaupiau ten rašiusių tuometinių literatų kūrybinę patirtį, nenustojau vilties tapti rašytoja. Traukė
nematyti, žurnale aprašyti kraštai, didieji Lietuvos miestai –
Kaunas ir Vilnius, tačiau su kolchozo „palūtarka“ toliau Raseinių nuvykti ilgai nebuvo jokių galimybių. Raseinių–Jurbarko
plentu kas dieną pėsčiomis, dviračiu ar žiemą slidėmis vykdama į vidurinę, svajojau, mąsčiau ir kaupiau mintis, jas skirstydama į mažas ir dideles. Mažosios buvo menkutės, pilkos,
kasdienių skausmų, darbų ir įvykių gainiojamos, o didžiosios – siejamos su Tauta, Knygnešiais, su kovomis už Lietuvos
laisvę. Didžiosioms mintims peno „Švyturyje“ nerasdavau.
Senelis per Prūsų sieną „Švyturio“ nenešė, todėl žurnalas liko
man ne prie širdies...
Kai vėlų žiemos vakarą Alksnoje ūbaudavo pelėda ir visi
tylūs miško garsai skęsdavo baltose pusnyse, o virš storai
apsnigto stogo praskrisdavo krankdama varna ir nutūpdavo
ant Tėvo dviem obuolių rūšimis suskiepytos obels šakos, regėdavau iš miško atbėgančią lapę, atsitupiančią po obelimi ir
siekiančią nutverti iš varnos baltą sūrį – kol įtaigus Stanevičiaus pasakėčios motyvas susipindavo su sapnais...
Dar viena neeilinė kaimo vieta – vakaruose stūksantis krūmais ir medžiais apaugęs Palendrių piliakalnis. Nuo jo labai
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Sovietinio režimo metais Raseinių Kraštotyros muziejus medžiagos apie neeilinį pedagogą, visų gerbiamą Raseinių krašto
XX a. pirmosios pusės lietuviško kaimo šviesuolį MOKYTOJĄ
JONĄ SURVILĄ medžiagos nerinko. Komunistai negalėjo pakęsti Mokytojo „didžiojo nusikaltimo“: meilės Tėvynei.
Tėvas gimė 1899 m. Raseinių apskrityje, Batakių valsčiuje,
Varnaičių kaime. Pradinį išsilavinimą gavo Batakių mokykloje, o 1919 metais sausio 19 dieną išlaikęs egzaminus, buvo
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toli matė ir Poetas Marcelijus: „Apimdavo šventas virpulys,
kai pažvelgdavau nuo Pilkalnio, norėdamas pamatyti iš Viduklės stoties išeinančio, beveik iki šešiolikos metų nematyto traukinio dūmus, spėliodamas, kurioj pusėj yra Vadžgirys,
Paupys, Šimakčiai – atlaidų ir giminių kraštai...“
Piliakalnis pažymėtas tragiškais įvykiais. Prie jo 1941-ųjų
vasarą buvo varomi ir šaudomi Raseinių žydai, o 1946 metais
prie jo per šv. Petrą, birželio 29 d. berinkdami žemuoges, nuo
karo minų žuvo mano du broliukai... Eugeniukas netyčia užlipo ant minos, susisprogdino pats, mirtinai sužeidė netoli žemuoges renkantį broliuką Juozuką ir lengvai sužeidė vyriausią
brolį Algirdą. Žuvusių brolių atminimui į pirmąjį rinkinį įdėjau eilėraštį „Sesulės rauda“. Tragediją prisimenu lyg košmarą,
ir tiktai vaikystėje išmoktomis maldomis pavyksta jį nuo savęs nutolinti...
Už Piliakalnio lyg nekurstomas laužas vakarais užgesdavo
kaimą šildžiusi saulė. Žemė apsiklodavo paslaptingu Žemaičių lygumų rūku ir užsnūsdavo stebuklines Mamos sektas pasakas primenančioje blausioje ramybėje iki ryto aušrų. Kaimo
gamtos stebuklus nuo mažumės tiek sureikšminu, jog kartais
net Alpės pasirodo nedaug tevertos.
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priimtas į Raseinių gimnaziją. Iki mokslo metų pabaigos mokytis buvo likę vos keli mėnesiai, todėl į antrąją gimnazijos
klasę nebuvo perkeltas. Būdamas gabus, per vasarą pasimokęs, rudenį eksternu gerai išlaikė visus pirmos klasės egzaminus ir sėkmingai pradėjo mokytis antroje Raseinių gimnazijos
klasėje. 1922 metais birželio mėnesį baigė keturias gimnazijos klases ir rudenį išlaikė stojamuosius egzaminus į Tauragės mokytojų seminariją, o ją baigęs, pedagoginius mokslus
dar pratęsė Kauno mokytojų seminarijos aukštesniuosiuose
metodikos-pedagogikos kursuose. Juos su pagyrimu baigė ir
1925 m. buvo paskirtas mokytojauti į Šakių apskritį, kur mokytojavo iki 1928 metų.
„Mokytojas Survila buvo savo pedagoginės profesijos
meistras, besiremiantis žymių Vakarų Europos mokslininkų
pedagogine patirtimi ir savo veikloje matantis viso gyvenimo
prasmę. Jis ypač vertino vaiko, besimokančio pradinėje mokykloje, asmenybės formavimąsi: jos savitumus, polinkius,
gabumus“ – dažnai man apie Tėvą primindavo Raseinių vidurinėje mokykloje dirbęs kolega mokytojas Kazys Sedlauskas.
Iš tikrųjų per karą išlikusioje (buvo giliai smėlio duobėje
užkasta) Tėvo bibliotekoje aš dar suspėjau pamatyti žymių Europos pedagogų raštus: J. J. Rousseau, J. Herbartas, J. H. Pestalozzi... Akyse stovi ant pastarojo knygos įžanginio lapo Tėvo
įrašas: „Vakar gimė Geniukas, o šiandien iš pašto parsinešiau
šią J.H. Pestalozzi knygą...“ (1935)
Klaipėdos pedagoginėje mokykloje studijavau J. H. Pestalozzi pedagogiką, o mano dėstytojas Jurkonis buvo tiesiog įsimylėjęs šį žymųjį šveicarų pedagogą, pasakiusį stebuklingus
žodžius: „Vaikų ir šunų niekada niekam nepasiseks apgauti...“
Todėl vos tik nuvykusi į Ciurichą nusifotografavau prie mies-
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Jonas Survila gimnazijoje
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to centre stovinčio bronzinio paminko garsiajam pedagogui
J. H. Pestalozzi.
Iš mano Mamos ir mokytojo K. Sedlausko prisiminimų reikėtų paminėti J. Survilos ilgametį bendravimą su žymiu lietuvių pedagogu Jonu Murka, tuo metu gyvenusiu Šiauliuose,
rašiusiu vadovėlius pradinėms klasėms. J. Murka buvo profesoriaus J. Jablonskio mokinys ir pagalbininkas, visą gyvenimą
paaukojęs lietuviškam švietimui.
J. Murkos vadovėlių kūrimui talkino daugelis gabių Lietuvos pedagogų, tarp jų ir J. Survila. Per sovietines represijas kelis išsaugotus vadovėlius man yra rodęs K. Sedlauskas:
„Diktantai“, 1928, „Mažasis lietuvių kalbos vadovėlis“, „Daiktų pažinimo skaitymai“, 1934. Jaučiu, kad į juos įdėta ir mano
Tėvo pedagoginė patirtis.
Jono Murkos tėvas buvo šviesus, raštingas žmogus, artimai bendradarbiavo ir rėmė Lietuvos knygnešius. Spėju, jog
abiejų knygnešių vaikų bendrystė rengiant vadovėlius jiems
suteikė papildomo patriotizmo. Vienodi buvo ir Survilos bei
Murkos vaikų, likusių našlaičiais, likimai: ilgalaikis pavojingas slapstymasis pokario metais nuo trėmimų ir didžiulė sovietinio režimo neapykanta jiems visus 50 okupacijos metų...
Mama daug kartų yra sakiusi, jog Tėvui patiko dirbti su
J. Murkos vadovėliais, o apie patį autorių jis sakydavęs: „Tai labai talentingas, valingas, be galo darbštus pedagogas, žinantis
XIX–XX amžių Europos pedagogikos mokslą žmogus.“
Matydama, kaip jos sūnūs stropiai mokosi iš J. Murkos vadovėlių, Mama buvo įsitikinusi, jog Lietuvos pedagogai, turėdami tokius puikius vadovėlius pradinukams, gali per trumpą
laiką įveikti tautos neraštingumą. Tėvas turėjo visą komplektą J. Murkos sistemiškų vadovėlių, kurių žiniomis remdamasi
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1928 metais Lietuvoje įsigaliojo Vyriausybinis privalomo
pradžios mokyklos lankymo įstatymas, todėl Tėvas sugrįžo į
Raseinius – steigti pradinių mokyklų tinklą. Seminarijos dip
lomo gavimo proga vyriausias brolis Petras Survila (jis mirė
Sibire), ūkininkavęs Raseinių apskrityje, padovanojo Tėvui
arklį Sartį ir ratus, kad plačiau ir greičiau galėtų važinėti po
Raseinių apylinkes, apsižvalgydamas, kur įkurti mokyklas.
Rašytojas Viktoras Alekna ir eržvilkiškis profesorius, vėliau
VU rektorius Jonas Kubilius prisimindavo, koks išlepintas
buvo Survilos Sartis: „gerdavo tik iš šulinio pasemto vandens
kibiro...“ Kai visus arklius buvo galima pagirdyti Šlynos upe-
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Lietuviška tautos mokykla galėjo įveikti savo atsilikimą švietimo srityje, susilyginti su išsivysčiusiomis Vakarų Europos
valstybėmis. Mokytojo Sedlausko tvirtinimu, SSRS apie tokią
programą tegalėjo tik svajoti.
Labai norėjau pamatyti nors kelis vadovėlius, iš kurių dėstė
Tėvas. Buvau sužavėta to meto dėstymo turiniu, apimančiu
ne tik skaitymo, rašymo, kalbos gramatikos, matematikos,
gamtos, istorijos fizikos ir kitų dalykų pagrindus, bet ir sugebėjimą prieinamai prabilti apie literatūrą ir poeziją.
1989 metais profesorius L. Jovaiša jau viešai pripažino:
„Nuostabą kelia (J. Murkos – J. S.) produktyvumas rengiant
mokymo programas, vadovėlius, vaizdines priemones, metodinius ir pedagoginius leidinius, jo intelekto galia įžvelgti galutinius švietimo pamatus. Jis – puikus mokytojas, dėstytojas,
metodininkas, vaizdžių tekstų autorius. Tekstuose išryškėja
Jono Murkos, pedagogikos mokslininko, švietimo filosofo talentas... Sovietinės okupacijos metais Jonas Murka ilgą laiką
buvo išbrauktas iš sąrašų...“
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lėje, Sartis to vandens negėrė... Survilos mokiniai, prisisėmę
iš šulinių kibirus, laikė garbe pagirdyti Mokytojo Sartį. „Žinoma, ir ne tik pagirdyti Sartį, bet ir su Mokytoju pasikalbėti – prisimindavo buvusi mokinė Lazdauskaitė. – Mokytojas
turėjo įgimtą pedagogo talentą: visada mokėdavo užmegzti su
vaikais įdomius pokalbius, juos išklausinėti ir išklausyti“, –
pasakojo ji man 1965 metais, kai Raseinių vidurinėje mokyk
loje mokiau jos anūką.
Buvusi mokinė Aldona Bakutytė prisimindavo, kaip ganydama karves netoli keliuko, kuriuo iš Žuveliškių į Paišlynio
mokyklą kas dieną pėsčias eidavo ir atgal grįždavo mokytojas
Survila, nujausdama tą laiką, kai jis praeis, pasivarydavo arčiau keliuko karves ir nenuleisdama akių laukdavo, kada mokytojas prie jos sustos ir padainuos:
Ėsk, karvyte, žalią šieną
Ir atnešk man balto pieno.
Ėsk, Žaloji, po kluonelį –
Nešk pienelio po puodelį.
Ėsk, karvyte po kelmynę –
Nešk pienelio po puodynę.
Ėsk, karvyte po dirvoną –
Nešk pienelio po uzboną...
( L ietu v ių liaudies daina )

Tą dainelę Aldona išmokusi atmintinai ir galėjusi Mokytojui padainuoti, už tai sulaukdama jo pagyrimų. Vieną dieną
Mokytojas jai padovanojo seną elementorių, parodė, kaip pažinti raides ir pasakė: „Tai mano Tėvuko iš Prūsų parneštas le
mentorius... Ganydama karveles, gali ir dar vieną reikšmingą
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Steigti pradines mokyklas 1928 metais mokytojui Survilai
sekėsi gerai: surasdavo ūkininkų, kurie sutikdavo savo namuose priimti būsimus apylinkių pradinukus. Kiek blogiau
buvo su mokytojais, kurių labai trūko. Ištyrinėjęs visą apylinkę, pagaliau užsukęs į Paišlynio kaimą pas ūkininką Juozą
Alekną, prikalbino jį gyvenamojo namo viename gale atidaryti pradinę mokyklą keturiems pradiniams skyriams, o pats
liko tos mokyklos mokytoju ir vedėju iki NKVD arešto. Survilos įkurta pradinė mokykla klestėjo daugybę metų. Okupavus Lietuvą, mokyklos šeimininkai buvo išvežti į Sibirą, bet
mokykla, visų aplinkinių vadinama „Survilos Aleknyne“, buvo
reikalinga, ilgai išsilaikė ir sovietiniais metais. Ir Raseinių turguje apie 1975 metus sutiktas kaimietis man sakė, jog baigė
tris skyrius pas mokytoją Survilą Aleknynėje.
Pagal Survilos sumanytą programą Raseinių apylinkėse vaikų mokymas vyko sklandžiai ir kokybiškai. Atsižvelg-
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darbą Tėvynei nudirbti – išmokti skaityti... Jei gerai skaitysi –
gal tave iš karto į antrą skyrių priimsiu...“ Susijaudinusi Aldona prisimindavo, kaip po tokio patarimo su didžiausiu uolumu
ėmusi mokytis skaityti, o Mokytojas eidamas pro šalį jos žinias patikrindavo ir pagirdavo. Koks neapsakytas džiaugsmas
būdavo! Savo paskutinio ganymo metų ir širdingos draugystės
su mokytoju Survila Aldona iki mirties nepamiršo. „Tai buvo
nepaprastas pedagogas! Raseinių rajono šviesulys!“ – sakė ji.
Niekada nepamiršiu, kai tokį pat sakinį: „Mokytojas Survila buvo Rasenių apskrities pedagogas – ŠVIESULYS“, įteikdamas Vilniaus universiteto diplomą 1972 metų birželyje, man
patyliukais pakartojo VU rektorius Jonas Kubilius, prieš tai
pasitikrinęs, ar aš tikrai esu mokytojo Survilos dukra...

s u r v i l a i t ė
J a n i n a

damas į ūkininkų bėdas, J. Survila pasiūlė mažiukus vaikus
pradėti mokyti nuo rugsėjo pirmos, o nuo lapkričio pradžios į
mokyklą galėtų susirinkti ir didesnieji, iki tol turėję dirbti rudens darbus tėvų ūkiuose ar piemenavę svetimiems. Taip dife
rencijavus mokymą, raštingumas krašte kilo kaip ant mielių!
Matydamas, kaip svarbu jaunai Lietuvos valstybei plėsti
pažangią žemdirbystę, 1929-ųjų vasarą Survila savo lėšomis
nuvyko į Dotnuvos kursus ir įgijo pažangių žinių, kaip ūkininkams moderniau tvarkytis. Survilai sumanius, rudenį nuo
Visų Šventųjų buvo sušaukti didesnieji pusberniai bei pusmergės į vakarinius Žiemos žemės ūkio kursus. Survila kursus vedė pasiaukojančiai: dieną dirbo su keturiais pradinukų
skyriais, o sutemus į mokyklą rinkdavosi paaugliai, kuriems
3–4 val. aiškino gyvulių auginimo bei sodininkystės gerinimo
(ypač skiepijimo) pagrindus.
„Nepriklausoma Lietuva turi sužydėti ir suklestėti!“ – sakydavęs.
Buvę mokiniai pasakojo, kad Survila entuziastingai organizavo kultūrinius renginius: mokė lietuvių liaudies dainų,
organizuodavo Naujųjų metų, Užgavėnių, Velykų, Vasario
16-osios šventes, kalendorinių istorinių datų minėjimus ir
moksleiviams, ir patriotiškai Raseinių visuomenei.
Pas vargonininką Antaną Tallat-Kelpšą privačiai ir savarankiškai tėvas mokėsi muzikuoti... Skambino iš natų pianinu,
dainavimo mokė savo mokinius. Po įtempto darbo mokinius
palinksmindavo, prisėdęs prie savo klavyro. Jis tobulai atlikdavo Lietuvos radijo „Pupų dėdės“ repertuarą. Iš Maironio
„Jaunosios Lietuvos“, „Raseinių Magdės“ posmų ne tik pagal
kompozitorių Naujalio ar Tallat-Kelpšos harmonizuotas, bet
ir savarankiškai pritaikytas, savo sukurtas melodijas sudary-
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davo tikrą dainuojančių raseiniškių chorą. Ypač visiems patikdavo išdainuoti Maironio eilėraštį „Čičinskas“. Dainai visi
audringai plodavo, o paskui su žiūrovų sale būdavo kartojama:

Raseinių rajono mokyklose trūko mokytojų, todėl Survila
gelbėjo padėtį: buvo Paišlynio, Aliejų, Pašaltuonio, Kalnujų
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Nepamirštamas įvykis, kai iš grafo Tiškevičiaus dvaro Tėvui buvo padovanotas gražus baltas rojalis. Jį parvežė kaimyno Mačiulio ratais. Rojalis buvo iškilmingai pastatytas,
iškrausčius vieną kambarį. Survila atsivesdavo mokinus, susodindavo ratu ant pasieniais išrikiuotų suolų ir vesdavo muzikos pamokas... Grafo Tiškevičiaus baltojo rojalio likimas
buvo tragiškas. Kai po karo Survilienė su vaikais sugrįžo iš
evakuacijos – namai buvo sudegę, o baltasis rojalis išneštas į
kiemą ir pervažiuotas tanko. Prie rojalio stovėjo sudegęs tankas su negyvais jo viduje tankistais. Labai gailėjome ir tankistų, ir stebuklingo instrumento. Mama sakė, kad naktį girdinti
Tėvą, skambinantį liūdnas Maironio dainas...

u ž k o d a v i m a s

Į Čičinsko puikų dvarą
Nuo Mitriūnų ir Lenčių
Suvažiavę duoda garą
Daug bajorų, daug svečių:
Mantvydaitis juokdarys,
Bartkaus posūnis kairys,
Ožkabarzdis jaunikaitis,
Aldadrikas Jonuška,
Žvairas kūtvėla Tiška
Ir naktibalda Valaitis.

J a n i n a
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pradinių mokyklų vedėju, o porą metų talkino Raseinių švietimo skyriuje visuomeniniu inspektoriumi.
Mokytojas Kazys Sadlauskas, su kuriuo 1963–1968 metais
kartu dirbau Raseinių vidurinėje, man pasakojo, koks Tėvas
buvo imlus pedagoginėms naujovėms: vesdavo metodinius
seminarus, rašydavo patarimus, nurodymus, iš mokytojų reikalaudavo pasiaukojimo, kūrybingumo ir meilės savo auklėtiniams. Buvę Tėvo kolegos pasakojo apie Tėvo sudarytas metodines rekomendacijas, gerąją pedagoginę patirtį, didelį dėmesį
vaikų tautiniam pilietiškumui ugdyti.
1930 metais J. Survila buvo vedęs Pakalnupio kaimo ūkininko Pranciškaus Bakučio dukrą Petronėlę Bakutytę ir savo
vestuvių dieną visada prisimindamas kaip istorinę. Tais metais buvo švenčiamas kunigaikščio Vytauto Jubiliejus. Vis
nepamiršdavo pridurti: „Vedžiau tada, kai Vytauto paminklą
šventino...“
Nusipirko Žuveliškėse virš dešimties hektarų ūkį, kuris vėliau išaugo iki 44 hektarų, jame pavyzdingai su jaunute, tačiau
darbščia, prasilavinusia, baigusia Žemės ūkio mokyklą žmona sėkmingai ūkininkavo. 1930–1932 metais šalia tiesioginio
darbo subūrė Jaunųjų ūkininkų būrelį pažangių ūkio naujovių diegimui... Savarankiškai per savo mokinius ir jų tėvus
sužinodavo, kur galima įsigyti geros sėklos, iš kažkur parvežė Pekino ančių kiaušinių, iš kurių ūkininkai perino naujos
veislės ančiukus, suieškojo didžiųjų baltųjų žąsų kiaušinių, iš
kurių Raseiniuose sėkmingai ritosi nauja didžiųjų baltųjų žąsų
veislė. Iš Dotnuvos ir Kėdainių buvo pargabenęs naujos veislės pomidorų, agurkų, morkų, ropių, raseiniškiams nematytų
pasternokų, „Vaižganto“ vardo linų sėklų. Mokė visus, kaip
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Jonas Survila su mokiniais
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Jonas Survila su jaunaisiais ūkininkais
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skiepyti vaismedžius, kaip auginti gerai derančius vaiskrūmius. Iš sukultūrintais vaiskrūmiais pagal Alksnos miškelį
apsodintos Mokytojo sodybos po karo Žuveliškių ir aplinkinių kaimų gyventojai prisirinkdavo sukultūrintų, stambių
serbentų, aviečių, agrastų uogų valgymui ir konservavimui.
Buvę mokiniai – Valys, Petryla, Valinčius, Vasiliauskas, Bakutytė, Lazdauskaitė, bendramoksliai – Alekna ir eržvilkiškis
žemietis profesorius Jonas Kubilius prisimindavo, kaip Survila „dirbo be atilsio“, visiems įskiepydamas darbštumą.
„Kad Raseinių apylinkės ūkininkai galėjo auginti pirmarūšes daržoves, vaismedžius, vaiskrūmius ir javus, veisti geras
naminių paukščių, gyvulių veisles,turi būti dėkingi savo mokytojui Survilai“ – pasakojo Tėvo mokiniai. Ūkininkų vaikai
veržėsi lankyti Jaunųjų ūkininkų būrelį, vadovaujamą J. Survilos. Žiemą Mokytojas skaitė žemės ūkio literatūrą, kurią
parsiveždavo iš Kauno žemės ūkio rūmų, o išaušus pavasariui
atlikdavo naujų daržovių ir javų veislių auginimo bandymus.
Visą sėkmingai užaugintą triūsą rodė Raseinių rajono rudens
derliaus šventėse. Parodoje prie derliaus buvo pridedamos
kortelės su užrašais apie darbų atlikimo datas, veisles, sėklų
kokybę, derlingumą.
1965–1980 metais turistinių sąskrydžių metu susitikdavau
su Betygalos vidurinės mokyklos pedagogu Antanu Juška, pažinusiu mano Tėvą, ir iš jo pasakojimo sužinojau, kaip Tėvas
organizuodavo Derliaus šventes, kuriose būdavo gaunama
daug apdovanojimų. „Džiaugėmės lyg Nobelius gavę“, – juokavo A. Juška. Vertinant augalų kokybę, buvo sudaroma komisija: Raseinių apskrities agronomas Vladas Tiškus, mokytojas
Jonas Survila, rajono biologijos ir gamtos mokytojai. Dažnai
būdavo įtraukiamas ir „neakivaizdinis“ konsultantas – Vytau-
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to Didžiojo universiteto Matematikos-gamtos fakulteto profesorius, Fredos botanikos sodo direktorius ir įkūrėjas šveicaras Konstantinas Regelis (Constantin von Regel*). Su derliaus
pasiekimais jis susipažindavo, gavęs augalų aprašymus iš raseiniškių mokytojų.
1940 m. birželio 15 dieną rytines Lietuvos sienas peržengė Sovietų armijos pulkai, o rudenį mokytoją Survilą areštavo. Iki 1941 m. birželio jį aikė Raseinių kalėjime, o prasidėjus
karui, prieš užimant vokiečių daliniams Raseinius su kitais
įkalintaisiais buvo išgabentas į Panevėžį, iš ten traukiniu į Sovietų sąjungos gilumą, kur 50 metų šeima apie Survilą nieko
nežinojo. 1992 m. atidarius KGB archyvus sužinota, kad kelis
mėnesius iki sušaudymo – 1941-ųjų gruodžio – kalėjo Orenburgo kalėjime.
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*Profesoriaus K. Regelio įkurtas Fredos botanikos sodas (1922 m.) tapo
botanikos mokslo centru. 1923 m. liepos 8 d. prezidentas A. Stulginskis
padėjo kertinį akmenį oranžerijai. Iki 1940 metų dirbdamas universitete
K. Regelis daug prisidėjo prie botanikos mokslo plėtros Lietuvoje, išugdė
botanikų kartą. Jo studentai sėkmingai apgindavo diplominius darbus
iš augalų geografijos ir sociologijos. Profesoriaudamas Kaune, K. Regelis
parašė daugybę publikacijų aštuoniomis pasaulio kalbomis. Profesoriaus
darbuose svarbiausią vietą užėmė Lietuva. Vokiečių kalba išleistoje
sudijoje (520 psl.) „Pflanzengeographie von Litauen“ (Lietuvos augalų
geografija) buvo panaudojamos ir Raseinių jaunųjų ūkininkų bandymų
rezultatai. Pristatydamas mokslinius tyrinėjimus Kaune suorganizuotoje
tarptautinėje konferencijoje, profesorius geru žodžiu paminėjo savo kolegą
raseiniškį botaniką Joną Dagį, darbščiuosius jaunuosius ūkininkus rasei
niškius ir energingąjį jų vadovą mokytoją Joną Survilą.
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Šventa tautiškumo dvasia buvo auklėjami visi Knygnešio
Martyno Survilos vaikai, todėl kitaip, kaip priešintis okupaciniam režimui, pilietiška Survilos sąžinė neleido. Mokytojas
Survila priklausė Lietuvos Tautininkų sąjungai ir, 1940-aisiais

J a n i n a
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okupavus Lietuvą, įsijungė į kovinę pogrindžio organizaciją
„Šaulių batalionas“, kuris Raseinių apskrityje formavosi iš
buvusios Šaulių sąjungos narių, daugiausia mokytojų, ir rengėsi ginklu priešintis sovietams. Talkinant kolaborantams ir
stribams NKVD „Šaulių batalioną“ susekė. Kartu su Survila
buvo areštuoti keturi Bataliono nariai. Survilų namuose stribai atliko brutalią kratą, buvo mirtinai išgąsdinti trys maži
Mokytojo sūnūs, suspardyta 7-8 mėnesyje nėščia (su dukra
Janina) Mokytojo žmona. Stribai išvogė šeimos maisto atsargas: rūkytus mėsos gaminius, daržovių ir bulvių atsargas,
uogienės indus, duoną, sviestą, net džiovintų vaisių drobinius maišelius – iššlavė viską, trims mažamečiams vaikams
ir nėščiai Motinai, artinantis žiemos šalčiams, namuose nepalikdami nieko valgyti... Šeimos tragediją prisimindama,
Mama tik guodėsi, kad likimas davė gerus kaimynus, kurie
suskubo šeimą šelpti: „Mačiulis tuojau atvežė bulvių maišą,
Puidokienė atnešė burokėlių ir morkų, Norkevičiai – sviesto,
grietinės ir du sūrius...“ – iki mirties prisiminė Mama kaimynų pagalbą.
Survilai ir jo bendražygiams buvo suregzti kaltinimai:
Priklausė kontrevoliucinei sukilėlių organizacijai „Šaulių
batalionas“, kuris ginklavosi ir siekė Lietuvoje nuversti sovietų
valdžią, ruošdamas ginkluotą sukilimą.
Iki sovietizavimo Survila buvo veiklus karinės fašistinės organizacijos „Šaulys“ dalyvis, buožė-nacionalistas.
Kaltinamas nusikaltimais, numatytais RTFSR baudžiamojo kodekso straipsniuose: 58–2, 58–4, 58–11.
4. Neprisipažino esąs kaltas. (Įkaltina parodymai bei akistata.)
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Po byla – Aukščiausio karo tribunolo V. G. Kriūkovo ir
teisminės kolegijos teisėjos A. Zivirovos parašai. Tėvo byla iš
Orenburgo, Čkalovo srities VRV informacijos centro Lietuvos
genocido centro archyvus pasiekė 1992 m. rugpjūčio mėnesį. 1941–1942 metais sušaudytų politinių kalinių bylos kartu
su mirties liudijimais ir kaltinamosiomis išvadomis buvo atsiųstos, pareikalavus Lietuvos Vyriausybei. Jono Survilos tardymo bylos Nr. 616. Be Survilos užregistruoti ir kiti tą pačią
dieną mirties bausme nuteisti lietuviai: Jančys Petras, Zigmo;
Saukus Petras, Antano; Dukauskas Leonas, Silvestro; Butkus
Viktoras, Juozo, – visi pavyzdingi Nepriklausomos Lietuvos
patriotai.
Mokytojui Jonui Survilai Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
1990-06-28 pažymėjimu Nr. 8-12802/90 patvirtino laisvės
kovų dalyvio žūties aplinkybes ir visai šeimai oficialiai pripažino nukentėjusiųjų nuo 1939–1990 metų okupacijų teisinį
STATUSĄ.
Man, gimusiai po Tėvo arešto, jį pažinti teko iš nuotraukų... Mama liko su trimis mažamečiais berniukais ir nėščia su
manimi. Stribų suspardyta ji pasiligojo: jautė pilvo, nugaros
skausmus, pykino, o sielvartas dėl vyro netekties visai ją pribaigė ir pagreitino mano gimimą. Užuot gimusi sausio pabaigoje ar vasaryje, gimiau gruodžio 19 dieną.
Mama pasakojo: „Gimei namie, padedant močiutei... Dar
buvo neišaušus viena iš trumpiausių žiemos dienų, spiginant
minus 25 laipsniams šalčio, viesului pustant dvimetrines
sniego pusnis, silpnutė, mažutė, – niekas nesitikėjo, jog iš-
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5. Nuteistas aukščiausia bausme – sušaudyti.
6. Mirties nuosprendis įvykdytas 1941 12 19 dieną.
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gyvensi... Karvutė užtrūkusi, mano pieno dėl likimo smūgių
beveik nėra... Visa laimė, kad kaimynai tuojau pat puolė padėti. Per aukščiausias pusnis iki pažastų klimpdami, jie kas
dieną atpūškuodavo per pusnis, nešini kas ką turėjo geresnio:
tai pieno, tai bulvių ar burokėlių, tai nesušalusį obuoliuką, tai
šviežią kiaušiniuką, sakydami: „Mokytojo mergikei, Mokytojas po trijų sūniukų labai norėjo mergytės...“
Įsitikinę, kad dar nesiruošiu mirti, Mama su kaimynais
Norkevičiais, sutikusiais pabūti krikšto tėvais, nuėjo pas Kalnujų kleboną Antaną Brazaitį, visų vadinamą Būtent (mėgo
tokį priežodį), mane pakrikštyti. Tarp Mamos ir klebono Brazaičio vyko toks pokalbis:
Klebonas: „Reiškiu gilią užuojautą jums, ponia Surviliene,
dėl Lietuvos patrioto ir mūsų gerbiamo Mokytojo Survilos
suėmimo... O tas vargšas jūsų nelaiku pagimdytas kūdikėlis
nekaltas, kad Tėvynės priešai ją vienus metus „pasendino“!..
Užregistruosiu dukrelės gimimą – sausio 1 dieną... Juk jau
prasidėjo 1941-ieji metai. O už jūsų dorą ir patriotišką šeimą
atlaikysiu šv. Mišias....“
Mama: „Dėkoju, Klebonėli, tačiau kaip atrodys, kad mergikė pasiliks gimusi sausio 1 dieną – visi iš tokios gimimo datos
juoksis...“
Klebonas: „Netinka sausio pirma, parašysiu sausio antra“ –
užprotestavo perkalbėjimams nepasiduodantis Klebonas, užbaigdamas su „būtent“... Taip ir įžengiau į šį pasaulį lyg į cirką
ant netikro lyno...
Mama, prašydama kaimynę Norkevičienę į kūmas, irgi turėjo keistai lemtingą pokalbį: „Neatsisakysiu pabūti kūma, tačiau
esu nėščia, o sakoma, kad negerai: vienam kūdikiui bus nulemta ankstyva mirtis...“ – pareiškė kaimynė Elena Norkevičienė.
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Mama: „Jeigu jūs tikite prietarais, tai aš paprašysiu kitą kūmą.“
Norkevičienė pasakė, kad prietarais netikinti, abi apsikabinusios pasibučiavo, taip tapo mano krikšto motina. Mestas
likimo ženklas buvo pranašingas... Po dvidešimties metų architektė Elenutė Norkevičiūtė ties Molėtais, grįždama iš Kėdainių, kur projektavo Kėdainių miesto centro restauravimo
darbus, žuvo autokatastrofoje. Dėl Elenutės mirties labai išgyvenau: kodėl likimas pasirinko ją, o ne mane? Kai šį savo
gyvenimo epizodą papasakojau vienai prancūzei aiškiaregei, ji
atsakė: „Tave likimas įgaliojo atlikti svarbesnius darbus.“
Gal ir yra mano likimas užkoduotas, įpareigojantis svarbiems darbams?
Praėjo daugiau negu pusė amžiaus, tačiau Tėvas visų jį pažinojusių raseiniškių prisimenamas kaip šviesus Lietuvos provincijos inteligentas, tautinių idėjų brangintojas.

( J . S .)
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...Augau ir keičiaus su metais, –
Tu likai toks pat – iš nuotraukų žvelgiąs...
Kaime vis retėjo mūsų gretos,
nežinojome, šiąnakt kurį išves...
Vis stovėjai mano maldoje į Dievą.
Vis džiaugsme, skausme buvai šalia.
Tik kur rasti Tavo kapą, Tėve?
Pražydėt ant jo ašarėle?..
Kas atpirks šeimos gulago kelią ?
Kur surasiu, Tėve, Tavo kapą?
Pačią širdį sopa, sielą gelia.–
Užverčiu vėl paskutinį
KGB archyvų lapą...

J a n i n a
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Mama: Petronėlė Bakutytė-Survilienė
Apie Močiutę Oną Survilienę, Tėvo Mamą, žinau nedaug. Tai
buvo nepaprasto kantrumo lietuvė ir visomis išgalėmis rėmė
savo vyro, mano senelio Knygnešio Martyno veiklą, padėjo platinti iš Prūsijos jo atneštas knygas, mokėsi iš jų pati ir
mokė vaikus. Mano Mamos Motinos – Juzefos Blinkutės-Bakutienės paveikslas išliko ryškesnis. Ji gimė apie 1870-uosius
metus Latvijoje. Ten gimė jos sesuo Ona Blinkutė-Mosteikienė, o brolis Aleksandras – jau šeimai sugrįžus į Lietuvą. Jauniausio Aleksndro šeimoje buvo penki vaikai: Pranas, Juozas,
Michalina, Stasė ir Ona. Artimiausiai bendravome su Onos
Blinkutės-Margevičienės šeima. Nuo mažens prisimenu
Stefutę Margevičiūtę-Jurgelevičienę, gyvenančią Raseiniuose, – darbščią, kūrybingą, sukūrusią dorą katalikišką šeimą.
Močiutės Juzefos dėdė – Polimų parapijos klebonas, jis rūpinosi, kad giminaičių Blinkų šeima nenutautėtų, neužmirštų kalbos, rašto, papročių, kad sugrįžtų iš Latvijos į Lietuvą.
Giminėms jis padovanojo Polimų palivarką, kad šeima galėtų
Lietuvoje gerai įsikurti. Juzefa jaunystėje šeimininkavo dėdei.
Klebonas brangino lietuvybę, buvo 1863-ųjų Žemaitijos valstiečių sukilimo vado kunigo Antano Mackevičiaus, kuris kilęs
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Mano Mama labai mėgo rašytoją Šatrijos Raganą. Kol nemokėjau skaityti, perpasakodavo jos kūrinius. Apysaką „Sename dvare“ beveik mokėjau atmintinai... Tokie gražūs sakiniai,
skirti Motinai:
Raudoniems saulėlydžiams begęstant, baltos rožių sidab
rinės akys žiūri į mane pro langą... Ir nuskyniau vieną bal
tą rožę, ir glaudžiu prie žiedo karštą kaktą... Motin mano!
Ar ne tavo rankos – baltos, meilios ir švelnutės – taip meilingai
glamonėja? Ar ne tavo tai rankelės brangios? Ašaroms apsi
rasojo žiedas... O pro langą sidabrinės akys žiūri vis. Ir jųjų
kvapo bangos audžia seną seną aukso sapną.
Prisiminimai apie Motinas iki mirties mums aus senus
aukso sapnus... Gražius, laimingus... Vis sapnuosime savo likimus, nuo negandų apsaugotus Motinų sparnų.
Mano Mamai teko patirti baisius karo padarinius: neteko vyro, dviejų sūnelių, namų, sveikatos, ateities džiaugsmo,
sunkiai uždirbtos žemės nuosavybės... Viena nelaimė nueidavo – kita jau laukdavo už durų. „Aš ir nelaimės niekada
nesiskiriame“, – sakydavo ji. Kad galėtum atlaikyti žmogaus
galias peržengiančias netektis, reikėjo gilaus katalikiško tikėjimo. Kaip ir dauguma sąžiningų katalikių moterų, buvo
rūpestinga ir gera Motina. Namuose skleidė meilę ir šilumą,
buvo maloni, visus išklausydavo, padėdavo ir paguosdavo.
Pasižymėjo literatūriniais gabumais, meniniu skoniu. Ne vi-
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iš netolimo Morkių kaimo, bičiulis ir patikėtinis. Dabartinė
Pakražančio seniūnija kasmet organizuoja Sukilimo Atminimo dieną, į šventę pakviečiami likę gyvi mano giminės. Apie
iškilmingą minėjimą, įvykusį 2013-aisiais, švenčiant 150-ąsias
Sukilimo metines, man parašė į Šveicariją pusseserė Teofilė.
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sada šios savybės turėjo progos pasireikšti, nes likimas jai
buvo ypač negailestingas, apie Mamą knygoje bus vis užsimenama.
Baigusi Dotnuvos žemės ūkio mokyklos kursus, ji išradingai, panauduodama savo išaugintas daržoves ir prieskonines
žoleles, gardžiai ir sveikai virė valgį, mėgo visus vaišinti. Mokėjo visus moteriškus rankdarbius: megzti virbalais ir vąšeliu
įvairiais sudėtingais raštais, siuvinėti, siūti, austi, verpti labai
plonus siūlus, iš avies vilnos visai šeimai ir pažįstamiems žiemai nuveldavo gražius veilokus, su kuriais, nenušaldami kojų,
išklampodavome visus žiemos kelius. Mylėjo bites. Kaimynai
ją kviesdavosi teisingai išdarinėti paskerstą kiaulę, iškopinėti medų, tinkamai sutvarkyti sūdymui ir rūkymui skerdieną,
patarti, kaip pačių susimeistravotame inspekte užsiauginti
ankstyvųjų daržovių. Mokėjo skiepyti medelius ir vaiskrūmius, turėjo gražiausią kaime gėlių darželį. Gerai žinojo, kokiai gėlei kokio mėšlo, kokios žemės komposto reikia, pavėsyje ar saulėje augalas sodinamas. 1978 metais Raseinių mieste
pirmąją vietą – raudono krištolo vazą – laimėjau ir aš: taip
buvo pagerbti mano sugebėjimai gėlėmis, ypač rožėmis, išpuošti savo namų aplinką Rožių gatvėje.
Mama labai rūpinosi naminiais gyvuliais. Karvė Margutė
lyg „princesė“ visada būdavo papildomai pašeriama šviežiais
kluono dobiliukais, pačios išgaląstu dalgiu nupjautais, porą
kartų per dieną pagirdoma šulinio vandeniu, metaliniu šepečiu iššukuojama. Sunku apsakyti, kokia gražuolė ir protinguolė buvo mūsų Margutė! Į jos žavingą šiemargumą atsidavę
ateidavo į pasaulį ir Margutės veršiukai! Kiekviename naujagimio juodmargame nugarytės brėžinyje galėjau įžiūrėti visų
pasaulio kontinentų ribas! Atlaidų saldainiai taip nenusaldy-
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Jonas Survila ir Petronėlė Bakutytė-Survilienė
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davo širdies, kaip Margutės veršiukai! Mama, atrodė, labiau
veršiukus mylėjo, negu mane: vis neša ir neša jiems užbaltintos putrytės dubenėlius su prieš tai mudviejų rūpestingai išgniaužytais sušokusių sėlenų gabaliukais. Kaip būdavo
smagu, pakasius veršiuko tarpragiuką, patirti jo išdykėliškai
stiprius dūrius kakta į savo pilvą, šonus, nugarą...
Meistriškas buities gražinimo ir tobulinimo genas Mamos
prigimtyje atrodė užprogramuotas. Namų ūkio ir ruošos darbai tirpo jos rankose, kūrybingai keisdami vienas kitą dienų,
mėnesių, metų laikų ritmais. Bangavo jos amžiaus tarpsniais,
įgydami iki senatvės naujos patirties. Gaila, tikroji senatvė jos
gyvenimo kelyje nepasirodė. Vos penkiasdešimties ji jau sirgo
įvairiomis ligomis, kurioms tais laikais vaistų gauti negalėjome. Mama mirė 1978 m. sausio 19 d., sulaukusi vos 68-erių,
nuo antro širdies infarkto. Užgeso Raseinių ligoninėje per porą
dienų ir porą naktų, man nė minutei nuo jos nesitraukiant.
Nebūties kryptimi ji ėjo visą dešimtį paskutinių savo amžiaus
metų: vargindavo nuolatiniai širdies, kepenų, vegetatyvinės
nervų sistemos priepuoliai, aukštas kraujospūdis, nemiga,
silpnumas, nebeturėjimas jėgų save prisižiūrėti. Prireikė vis
rūpestingesnio mano slaugymo: išmokau suleisti ampulėmis
vaistus, sutaisyti homeopatinius mišinius, kompresus, profesionaliai masažuoti skaudamas vietas ir vis daugiau perimdavau jos namų ruošos darbų, dažniau pasilikdavau pernakvoti
su ja namuose ar ligoninėje... Slėgė nerimas ir egzistencinės
baigties nuojauta: aiškūs ženklai, kas neišvengiamai greitai
gali įvykti, kas jau ne dienomis, o valandomis laukia už durų...
Jos prašoma, ne kartą kviečiau kunigą, užpirkinėjau mišias.
Meldėmės už gyvybės pratęsimą, prašėme Dievo palaimos ir
pagalbos.
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Visos šeimos nelaimės Mamai išsėmė sveikatą gana anksti.
Dėl aukšto kraujospūdžio daktarai dar jaunai neleido dirbti
sunkių darbų pasilenkus: ravėti privalomas kolchozo daržų
normas, rišti javų pėdus, kasti bulvių laukus. Kiek galėjau
ją pakeisdavau, tačiau kolchoznikai dažnai bambėdavo, kad
Mama į darbą siunčia mane – mažą varlę, užuot pati atėjusi,
nors mano darbštumo dėka niekas iš kartu su manimi dirbančiųjų nenukentėdavo. Visi kolchoze dirbo atbulomis rankomis: simuliuodami, patingėdami, kas pusvalandis pailsėdami, padainuodami. Atrodė – ten būdavau pati darbščiausia, ir
porą šimtų privalomų metinių darbadienių – „vargadienių“ –
per metus puikiausiai abi nudirbdavome.
Visus rūbus Mama pasisiūdavo pati, pertaisydama iš senų
arba ką nors sukurdama iš prisitaupytų, kaimo siuvėjos padovanotų skiaučių, medžiagų atliekų. Kai 2013 metais aplankiau
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Dotnuvos žemės ūkio mokyklos kursusose
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pusseserę Aldoną Bakutytę Vilniuje, įsikalbėjome apie mano
Mamą, ji šias Mamos savybes patvirtino: „Jaunystėje visada
troškau būti taip gražiai, elegantiškai, orginaliai apsirengusi,
kaip tavo mama...“
Moteriškus namų darbus ji anksti išmokė atlikti ir mane.
Visą jaunystę nešiojau savo pačios numegztus, išsiuvinėtus
ir pasisiūtus rūbus, išsiskirdama iš savo bendraamžių aprangos orginalumu. Radusi porą senų nešukuotų linų pluoštų
ant Mamos senojo namo viškų, pasiskolinusi iš Raseinių
krašto Muziejaus linams šukuoti šepečius, pati juos iššukavau, o Mama suverpė kelis kamuolius plonų lininių siūlų, iš
jų nusimezgiau modernią suknelę, kurią klaipėdiškis liaudies meistras pusbrolis Feliksas Survila įkalbėjo pristatyti
Respublikinei meno tarybai, ir liaudies meno meistrų parodoje Vilniuje suknelė laimėjo aukščiausią įvertinimą. Natūralaus lino meniškai numegzta suknelė traukė visų akis
daugiau negu du dešimtmečius, nes grynas linas nesensta, o
išbaldamas vis gražėja. Atvykus į Šveicariją, suknelė stebino
net visko mačiusias šveicares, sulaukdavau daugybės pagyrimų. Šveicarės negalėjo patikėti, kad tokią suknelę sukūriau
aš: „Tokias rankas ir tokią fantaziją turėdama, Šveicarijoje
tu galėjai tapti milijoniere!“ – sakydavo man. Deja, tų mano
rankų ir fantazijos Lietuvoje niekas nepastebėjo... Dukras
rengiau tik pačios megztais ar pasiūdintais rūbeliais. Ypač
sekėsi įsisavinti tuo metu madingą batikos meną: vasarą papuošti save ir dukras batikuotomis suknelėmis, sijonėliais,
švarkeliais: tokie rūbeliai iš lietuviško Alytaus kartūno kainuodavo 5–6 rublius, o Šveicarijoje panašaus modelio ir batika ornamentuotos suknelės kainavo po kelis šimtus frankų! Lietuvoje, žinoma, tokie rankdarbiai nebuvo vertinami,
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Toji autentiška, naiviai širdinga tautosakinė ištikimybės,
meilės, romantiško jausmingumo patirtis man šiandien atrodo lyg mano liūdnų stebuklingų kūdikystės dienų atspindėjimai, suaugę su mano pilka praeitimi. Giminystė su tautosaka – viso mano gyvenimo jausmų šaltinis! Išsigelbėjimas
nuo sovietinės buities purvo ir žiaurios aplinkos. Tautosaka,
neišradingas subtilumas, skambėjęs mano vaikystės viduje,
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Pravėriau tyliai langą,
Jau artinos naktis.
Tik šmėkštelėjo kažkas,
Nejaugi būtų jis?
Pražūki nebauginęs,
Šešėli nejaukus!
Imk viską, ką tik nori,
Palik mano namus.
Imk viską, kas man miela,
Brangu iki mirties.
O jis tiktai maldavo:
„Širdies... Tavos širdies...“
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gal tik sukeliantys pavydą: manyta, jog mane ir dukras puošia ir lepina mano vyras...
Mama turėjo sveiką jumoro jausmą, mokėjo daugybę Lietuvoje dainuojamų lietuvių liaudies dainų ir bažnytinių giesmių. Ji labai daug skaitė, mokėsi iš gyvenimo ir knygų, ieškojo
gilesnės išminties. Jos patarimų klausdavosi kaimo moterys.
Niekada nepamirštu ilgais rudens ir žiemos vakarais Mamos
dainuojamų raseinietiškų romansų, kurių ji mokėjo begales –
mėnesiais visų neišdainuodavo.
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gydė susirgus, atgaivino pavargus – buvo ir liko neišsenkama
dvasinių jėgų palaikytoja!
Dar vienas Mamos talentas: gražiai sugyventi su nesugyvenamais, kaprizingais, užsispyrusiais, viskuo nepatenkintais,
depresyviais žmonėmis. Džiaugiausi tą jos talentą paveldėjusi, nes dirbant senelių milijonierių namuose Ciuriche, kai
reikėdavo kaprizingus senukus mobilizuoti veiklai ar perkalbėti, kad be reikalo neliūdėtų – puikiai su jais susitvarkydavau, nugesindavau kilusią įtampą. Dėl taikaus charakterio ir
geranoriškumo Mama gražiai sugyveno su savo gyvenimo
draugu Izidoriumi Juodžiu, turėjusiu užsispyrusį charakterį, toleravusį žymiai primityvesnį gyvenimo būdą. Izidorius
buvo įsirengęs sau kambarį mūsų troboje Žuveliškėse, vėliau
Raseinių mieste kartu su Mama nusipirko pusę namo ir iki
Mamos mirties taikiai abu pragyveno. Mamai, kaip ir kitoms
jos likimo sovietinėms našlėms, nužudytų vyrų mirties liudijimai nebuvo išduoti, todėl oficialiai ištekėti teisių neturėjo.
Nors ir pasiligojusi, ji visada atrodė gražiai, todėl atsirasdavo ir jaunikių. Pasibaigus karui, iš Maskvos pirštis buvo atvykęs profesorius, senas Tėvo bičiulis – rusas disidentas. Jis
Mamai tvirtino, kad Survilą komunistai tikrai nužudė, kad jo
laukti beprasmiška, kad, pasiėmusi mane, galinti vykti su juo
į Maskvą, jis padėsiąs įsidarbinti... Gerai prisimenu to ruso geranorišką veidą su rausvų plaukų kupeta ant kaktos. Jis mane
vaišino saldainiais, kalbino rusiškai, juokavo...
Mama niekur nenorėjo vykti iš savo Žuveliškių, nors žinojo,
jog išvykus toliau nuo vietinių stribų ir enkavedistų, mūsų gyvenimas savaime taptų saugesnis. „Kas laukia? Juk čia mano
su tavo Tėveliu sunkiai užgyventas gyvenimas. Oi, kaip mudu
taupėme kiekvienam pridėtiniam hektarui Žuveliškių žemės!
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Literatūrinio skyriaus redaktoriaus atsakymas buvo griežtas: eilėraščio spausdinti tarybinis laikraštis negali, nes jo
turinys neatitinka žmogaus-komunisto moralinių vertybių.
Tarybinis pilietis niekam nesimeldžia, niekada nėra kentėjęs,
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Už tai, kad džiaugiamės.
Už tai, kad kenčiame.
Už tai, kas draudžiama.
Už tai, kas leidžiama.
Už tuos, kam lenkiamės.
Už tuos, kam meldžiamės.
Kuriuos prakeikiame
Ir vėl atleidžiame...
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Taupėme vaikų, anūkų ateičiai... Čia mano protėvių ir sūnelių kapai. Kas juos žiūrės? Visa Žuveliškių žemė kvepia obuoliais ir žemuogėmis. Kiek jėgų suteikia kaštonų alėjos žvakės,
prie vartų žydinčios alyvos, baltas putinas ir Tėvo pastatytas
kryžius! Aplink skamba miela raseiniškių tarmė, skrynioje
guli senelės austi tautiniai drabužiai, belaukiantys laikų, kai
juos galėsime abi apsirengti... Kad taip lengvai palikčiau savo
žemę, sodą ir Tėvo medelynus – to nebus NIEKADA!“ – tvirtai atsakydavo ji visiems, kurie patardavo išvykti.
Abi supratome, kad NIEKADA, tačiau nesupratome, kad
Raseinių komunistams užkliūsime VISADA! Visi stribai,
vietiniai enkavedistai, visi sovietinės valdžios pataikūnai
kolaborantai VISADA pakiš liežuvius, kai reikės man siekti
aukštesnio mokslo, užimti geresnį postą ar bandyti kur nors
pasireikšti literatūrinėje erdvėje. Prisimenu, kartą nusiunčiau
„Naujam rytui“ savo eilėraštį „Tostas“:
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niekam nesilanksto, jam niekada niekas nieko nedraudė... Patarė dar kartą perskaityti ir gerai įsigilinti į Mieželaičio poemą „Žmogus“... Eilėraštis, kurį vėliau išmoko atmintinai visas
rajonas, buvo atspausdintas tik po keliolikos metų, sušvelnė
jus politikai.
Mamos pažinčių ratas buvo platus: jį nulėmė buvusių Tėvo
mokinių ištikimybė savo mylimo mokytojo šeimai. Per šventos Petronėlės vardadienį 31-osios gegužės vakarą mūsų kiemas būdavo pilnas jaunimo, gėlių ir vainikų – taip Mokytojo
našlę gerbė Tėvo mokiniai.
Gerai, kad liūdesiai ir skriaudų skausmas mūsų namuose išblukdavo greičiau negu gerieji prisiminimai. Iš gerųjų Žuveliškių prisiminimų yra likę mano kaimynų paveikslai: Mačiulis,
kuris kelis kartus mane išgelbėjo, užklupus nelaimei, mano
krikšto tėvai Norkevičiai ir, žinoma, mūsų artimiausia kaimynė, Amerikoje gimusi ponia Bronislava Puidokienė. Jos kelio
galas visada buvo prie mūsų vartų... „Gud morning!“ – išgirsdavome jos amerikonišką pasisveikinimą. Ponia Puidokienė
(tik taip ją visada vadinome!) buvo įdomi pasakotoja apie gyvenimą Amerikoje, jos, keturiolikmetės mergaitės, ištekėjimą
už dvidešimčia metų vyresnio jaunikio lietuvio – „amerikono“ Puidoko. „Aš buvau dar vaikiška, nesubrendusi ir visai
nesupratau, ką su manimi Tėvai daro, – pasakojo ji apie savo
vestuvių dieną: „Einant per gėlėmis išpuoštą bažnyčią artyn
altoriaus, ėmiau taip baisiai bijoti, jog vis atsargiai traukiau
savo rankytę iš didelio, tvirto Puidoko delno, kol atlaisvinusi
apsisukau ir kiek tik kojos įkabina pasileidau bėgti, kaukšėdama naujų batelių kulniukais atgal prie bažnyčios durų... Deja,
žmonės mane sulaikė ir kaip užsispyrusią ožkytę vėl privedė
prie mano būsimojo amžinojo Vyro. Dabar jis taip tvirtai su-
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spaudė mano rankytę, jog pabėgti neliko jokių šansų... Taip ir
ištekėjau, o po devynių mėnesių pagimdžiau pirmagimį sūnų.“
Ponia Puidokienė visą gyvenimą liko ištikima savo vidinei
laisvei: nesistengė tvarkyti aplinkos, neturėjo darželio, nesodino didelių daržų, neėmė kolchoznikui skiriamo 60 arų sklypo, kad nereikėtų ravėti baisių privalomų cukrinių runkelių
normų, išskyrus paršiuką ir kelias vištas, neaugino naminių
gyvulių: troško laisvo, prie buities nepririšto gyvenimo... Jai
visada visko užtekdavo; atrodė jaunatviška, niekada nepavargusi, geros nuotaikos. „Amerikonka gimiau – amerikonka
numirsiu, – sakydavo visiems. – Gyvenimas žmogui duotas
vienas ir jį reikia pragyventi be vargų. Prisiviriau „dubečkų“
(pasūdytame vandenyje virti bulviniai blyneliai su viduryje
įspausta duobute ir spirgučių padažu), pasivalgiau, po jazminų krūmu, lakštingalai suokiant, numigau... Ar reikia geresnio gyvenimo? Jeigu kada ir apima negalavimai, tai žinau, kad
nuo persivalgymo, nuo „dubečkų“...
Žvelgdama į tik penkolika metų jaunesnį už ją sūnų, ponia
Puidokienė juokaudavo: „Mudu su Juozuku į pensiją išeisime
kartu.“
Iš ponios Puidokienės su Mama išmokome daug angliškų
žodžių, tačiau pačios turtingiausios anglų kalbos pamokos
būdavo tada, kai Mama, praeidama Kalnujų miestelio cent
rinę kryžkelę, sustodavo prie brolių „amerikonų“ Šliburiukų
bunkerio. „Gud morning“, – pasisveikindavo Mama ir prasidėdavo pokalbis. Nors, kaip pasakojo broliai Šliburiukai,
iš Amerikos jie parplaukė su prestižiniu laivu po prezidento
Jurgio Vašingtono vėliava ir su Vraito firmos skrybelėmis bei
pilnomis dolerių kišenėmis, dabar gimtinėje tapo paskutiniais
„bomžais“.
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Kalnujiškiai juos vadino „Yes“ ir „Okei“. Mažesnįjį, su pirties vantos formos barzda, vadino „Yes“, o stambesnįjį, su balto lietuviško sūrio formos barzdele, – „Okei“. Su Šliburiukais
pabendravęs galėjai suamerikonėti per vieną dieną: šiur, beibi,
bosar, gadem, jankis, kreizi, monke, nais, stryt, šarap...– ang
liški žodžiai iš jų burnų upeliais liedavosi.
– Jam šiandien skauda šolderį, – vieną rytą aiškino vienas
iš brolių, rodydamas į kitą ir mušdamas medine pupkele ant
kaladės rėpliojančias utėles. – Monkės biznis, šarap, gadem,
jos net per dvejas kelnes, šarap, sugeba perkąsti blauzdą. Lietuva tapo ubagų šalimi, gadem, nėra čia nė vieno Rokfelerio,
šiūr. Glušas provincijos užkampis. Veri mač. Sakiau ir sakysiu:
laikykimės įsikibę į Kudirką, šiūr!..
Slinko mūsų tautai negailestingi pokario metai. Šliburiukai
vienas po kito kažkur išgabenti numirė, o jų bunkeris visai
užgriuvo. Šalimais lyg iš žemės išdygdavo mažutė suvargusi
moterėlė – Kalnujų gyventoja Balandytė, visų vadinama Ba
landžike.
– Štai ką matau! – suplodavo mažomis susiraukšlėjusiomis
rankelėmis. – Štai kas ateina: Mokytojo mergikė! Mano gražuolėle, mano geruolėle, palydėk mane iki Dirmauskio – gal
jau atėjo man postkartė iš Amerikos, – ir, tvirtai įsikibusi, atrėmusi savo galvą man į alkūnę, pakreipdavo mano taką atgal
į Dirmauskio paštą, o ten jokios poskartės niekada nebuvo,
todėl panelę Balandytę turėdavau lydėti per daržus atgal į jos
mažą lyg špoko inkilas trobikę... Jos žilas susivėlusias kasytes,
pasklidusias ant mano alkūnės, atrodo, dabar tebejaučiu...
Visą gyvenimą mane, kaip ir Mamą, traukė įdomūs, talentingi, protingi žmonės. Mokslo pažinimas duoda atsakymus,
o tikėjimas sustiprina, – „Scientia dat refero, fides dat vires
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perfero lemma“ – toji amžina lotyniška patarlė buvo įrašyta
į Mamos maldaknygę, ir abi tikėjome jos išmintimi. Visada
ieškojau išmintingų žmonių ir norėjau su jais bendrauti, kad
galėčiau pasisemti žinių, išminties, intelektualių kūrybinių
patirčių, tačiau gyvenimo sąlygos iki Šveicarijos tam nebuvo
palankios. Jaučiu, jog dabar man kaip rašytojai didelės reikšmės turi ilgametis emocinio intelekto lavinimas ir, žinoma,
dabartinis laimingas asmeninis gyvenimas, nes slegiamas
neigiamų emocijų kūrėjas nieko gero nesukurs. Kiekvienas
sakinys turi padėti skaitytojams atverti širdis gėriui, geranoriškumui, meilei artimui ir pasauliui. Nuo pirmos atvykimo į
Šveicariją dienos įsigijau Ciuricho universiteto Centrinės bibliotekos skaitytojo kortelę. Nuėjusi į skaityklą rytą, prabūnu
iki pavakarės nevalgiusi ir negėrusi. Įsisavintų žinių niekada
nelaikiau savo nuosavybe, įsipareigojau perduoti kitiems...
Siekiu rašyti turiningas knygas, iš kurių skaitytojai daugiau
sužinotų, tobulėtų ir taptų geresni. Egzistenciniai dalykai –
irgi mano „religija“.
Mama laikėsi visų lietuviškų tradicijų, papročių ir sveikų
pažiūrų, buvo jautri ir mielaširdinga. Prisimenu jos aukojimąsi iš mirties nagų išgelbėti savo marčią, brolio Algirdo
žmoną, kai dėl Julijos sudėtingos operacijos ir komplikacijų
daktarai buvo nuleidę rankas. Atsikėlusi vidurnaktį Mama
6 kilometrus eidavo pėsčia į Raseinių autobusų stotį, kad su
aušra pasiektų žolininko Garliausko namus Skirsnemunėje.
Tuo metu Lietuvoje pagarsėjusio stebukladario namai buvo
apgulę besikankinančių nepagydomomis ligomis nelaimėlių
iš visos Lietuvos. Eilėje tekdavo išlaukti nuo saulės patekėjimo
iki laidos! Sugrįžusi iš Garliausko į Raseinius, ji apie vidurnaktį pėsčia pasiekdavo namus, pervargusi ir peralkusi. Sti-
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prybės jai suteikdavo aukojimasis artimam, sekant Kristaus
mokymu. „Geriausia mokykla – Kristaus mokykla“, – dažnai
primindavo.
Tokioje nelaimingoje lietuvėje, kaip mano Motina, nuolat
grūmėsi dvi pasąmoninės asmenybės: skausmingai tragiška,
pilna mirčių ir netekčių, ir giedra – pilna ateities vilčių, gelbėjimosi pastangų nuo žiaurios, žmogų naikinančios komunistinės santvarkos. Savo skausmingą likimą skandindavo
kuo giliau savyje, o man atrodydavo, jog ji nebyliai kalbasi pati
su savimi, lyg save guosdama ir ramindama. Kartais tai mane
sukrėsdavo iki širdies gelmių ir tada aš prašydavau Dievo, kad
Jis nepasiųstų man tokio nelaimingo likimo, kokį turėjo išgyventi mano Motina. Anksti supratau, jog Mama bijojo, kad
neužaugčiau pasipūtusi, savimyla, savanaudė. Priešingai kitoms motinoms, ji niekada neparodė, jog laiko mane gražia ar
kokia nors veikla iš kitų išsiskiriančia. Jai svarbiausia buvo augančioje mergaitėje matyti savaime bręstantį sveiką būsimos
moters-Motinos gerumą ir kuklumą. Kai pamačiusi gražią
suknelę užsimanydavau tokią turėti, ji pasakydavo: „Tokios
suknelės tik labai gražioms mergaitėms. Ne tau.“ Galbūt todėl
ir šiandien, išgirdusi motinas pasakojančias apie savo dukrų
nepaprastą grožį, kurio iš tikrųjų nėra, ar talentus, kuriais tikrai nepasižymi, už jas susigėstu. Tokios motinos man atrodo
kvailos ir nelaimingos! Iki šiol niekam nesu išdrįsusi panašiai
pasigirti, kalbėdama apie savo dukras. Tegu apie jų gražumą
ir gabumus nusprendžia svetimi, o ne motina, nes juk ir pelėdai savas vaikas gražuolis, o varnai – protingiausias!.. Mama
nepasakydavo, kad aš negraži, tačiau sugebėdavo tokią nuomonę įkalti, kad neužaugčiau susireikšminusi, nesiekčiau to,
ko nesu verta. Dažnai sulaukdavau Jos patarimų: „Pažiūrėk į
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tas mergaites, kaip gražiai išauklėtos, mandagios, kūrybingos,
darbščios ir teisingos!.. Melsiuos, kad tu būtumei tokia.“
Mama gimė Raseinių rajono Pakalnupio kaime 1910 metų
spalio 19 d. našlės Juzefos Petrylienės, susituokusios su senberniu „amerikonu“ Pranciškum Bakučių šeimoje. Mano Močiutė, Mamos motina, anksti tapo našle, nes antrą kartą grįždamas iš Amerikos su uždirbtais doleriais jos pirmasis vyras
Silvestras Petryla pasimirė laive ir buvo palaidotas vandenyne. Kur dingo uždirbti doleriai, Močiutės šeimai irgi nebuvo
lemta sužinoti. Nuo pat vedybų su Bakučiu dienos toji santuoka visiems atrodė keista. Niekas negalėjo permanyti, kodėl
iš Amerikos pargrįžęs pilnomis kišenėmis dolerių, išvaizdus,
įdomus senbernis neima į žmonas jaunos turtingo ūkininko
dukros, o veda vyresnę, su šešiais vaikais našlę? Niekam neišėjo iš galvos klausimas, kaip ta gražioji našlė galėjo apvynioti
apie pirštą tokį protingą, patrauklų ir turtingą kaimo berną!
Matyt, likimas mano keturiasdešimtmetei Močiutei buvo užkodavęs pagimdyti dar vieną, septintą kūdikį – mano Mamą.
Močiutė Juzefa savo vyresniuosius vaikus jau buvo išleidusi į
savarankišką gyvenimą, pati gražiai susitvarkiusi Polimuose
savo ūkį, kurio ištekėjusi net nemanė palikti ar kam perleisti.
Vyriausioji Mamos sesuo Onutė Petrylaitė, mamai gimus, jau
ėjo 24 metus, buvo sėkmingai ištekėjusi už netolimo turtingo
dvarininko, ambicingo žemaičių bajoro Čapkausko. Ji mano
mamai daugiau pabuvo aukle negu seserimi. Mama gražiai
žaidė kartu su nedaug jaunesne sesers Onutės dukrele Felicija Čapkauskaite, su ja išmoko kalbėti lenkiškai, nes bajoro
Čapkausko šeimoje buvo tik ta kalba kalbama. Iš šalia esančio
„staravierų“ kaimo vaikų, su jais kas dieną žaisdamos, abi su
Felicija išmoko kalbėti rusiškai. Jos liko artimiausios drau-
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gės, nesvarbu, kur likimas bebūtų blaškęs Felicijos Juškienės
gyvenimą, slapstantis nuo trėmimų Jurbarke, senojoje Čap
kauskynėje ar Akmenėje – juodvi labai dažnai rasdavo progų
susitikti.
Tetos Onutės Čapkauskienės sūnus Miroslavas 1944 metais emigravo į Kanadą, vedė joniškietę lietuvaitę Giną, vėliau
Amerikoje tapusią žymia operos soliste (solistės meninis vardas: Gina Capkas). Miroslavas – pasaulyje žinomas rašytojas,
vertėjas bene į septynias pasaulio kalbas. Kadangi jis išliko
tvirtu antikomunistu, susirašinėti su juo negalėjome. Tik atsikūrus Lietuvai, apie 1991-uosius, kai kelias jo knygas išleido
Vilniaus leidyklos, parašė man iš Kanados: „Kai atėjau pas tetą
Petronėlę atsisveikinti, tu buvai trijų metų panelė... Tavo akys
atrodė labai nelaimingos, bet kažkokios nepaprastai protingos, ypatingai į save patraukiančios...“ – rašė jis man ant gražaus, sovietijoje nematyto – su vandens ženklais popieriaus...
Mama mylėjo visus savo motinos pirmojo vyro Silvestro
Petrylos vaikus. „Tai tikri mano broliai ir seserys, – pabrėždavo. – Mūsų motina ta pati! Juk ir padoriausioje šeimoje
kartais pasitaiko koks vaikelis ne to pačio tėvo... Svarbiausia – MOTINA!“ Visi Petryliukai Mamą irgi mylėjo: lankydavo, rašydavo laiškus iš Sibiro, nes visi buvo išvežti. Petryliukų pagalbos Mama prisišaukdavo bėdoje. Prisiminus mamos
brolius ir jų šeimas, nudiegia senoji baimės ir netekties skriauda, nes dėl sovietinio režimo negalėjau laisvai su jais bendrauti. Kada į Sibirą išvežti Mamos broliai ir seserys, sužinodavome slapčia, per patikimus pažįstamus. Augau lyg daržo kietis
viena, iš baimės nei dėdžių, nei tetų, pussesrių ir pusbrolių
artimai nepažinusi. Šešto dešimtmečio viduryje pirmoji mūsų
namuose pasirodė iš Sibiro po Stalino mirties ištrūkusi jau-
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niausia pusseserė Zofija Petrylaitė. Koks buvo džiaugsmas! Ji
buvo brangesnė už tikrą seserį! Porą metų vyresnė už mane
Zosytė, kalbėdamasi su mano Mama, lyg atskleidė visą mano
šeimos artimųjų „išklotinę“.
...Nusipirkęs derlingos žemės su jauno miško gabalu Kalnupio upelio pakrantėje (poeto M. Martinaičio tėvų kaimynystėje) ir pasistatęs naujus namus, Senelis Pranciškus Bakutis,
vedęs mano Močiutę, irgi galvojo tą patį: „Iš savo ūkio Pakal-
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nupio kaime niekur neisiu, čia gyvensiu, čia ir mirsiu!“ Senelis
labai gražiai sugyveno su savo kaimynais, ypač poeto M. Martinaičio tėvu, Izidoriumi Martinaičiu. Eidama lankyti senelio,
visada praeidavau pagal Martinaičio daržų tvorą, prikeldama
iš būdos šunį, o senelis mane pasitikdamas sakydavo: „Širdis
jautė, kad tu šiandien ateisi. Kai pradėjo loti Dzidoriuko šuo –
pagalvojau, kad tikriausiai ant Janytės loja...Puoliau parinkti
šviežių alyvinių obuoliukų...“
Ir tikrai, prasidėjus liepos mėnesiui, ant apvalaus ąžuolinio
stalo, pastatyto po obelimi, rasdavau pilną pintinėlę sultingų, iš pernokimo net suskilusių alyvinių obuolių. Jų nuostabų
skonį ir po šešiasdešimties metų jaučiu. Keista, net Šveicarijoje jokioje parduotuvėje ar turguje nemačiau tokių nuostabių alyvinių obuolių! Kai kurie šveicarai man aiškino, jog toji
veislė pernelyg greitai gendanti, todėl iš šveicariškų sodų išgyvendinta. Štai kaip kapitalistinis praktiškumas nulemia ir
augalų gyvenimus! Liaudies išmintis sako, kad vienas supuvęs
obuolys greitai supūdo visą obuolių aruodą. Žinoma, tai sakoma apie žmones, ne obuolius.
Vėliau sekdavo Senelio vaišės su saldžiu varškės sūriu su
kmynais ir mėtų arbata. Tokie skanumynai man ir šiandien
patys geriausi, o jais galiu pasimėgauti tik atvykusi į Lietuvą,
nes Šveicarijoje natūralaus lietuviško varškės sūrio irgi nėra –
greitai genda. Tai pats baisiausias dabartinis „turbokapitalizmas“, anot olandų profesoriaus!
...Labai Sekminių sūris rūpi!
Jo skonis burnoje saldus!
Todėl, pašlaitėje sutūpę,
Ringuojam, pinam vainikus.
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Sugrįš juodmargės apipintos,
Prie kiemo vartų atsistos,
O sūrį didelį lyg stirtą
Atneš Močiutė ir paduos.
Pasaulio gardumynai, ponai,
Menkiausio grašio neverti,
Kada Sekminių sūrio skonį
Po pusės šimtmečio jauti...
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Senelis Bakutis žinojo, kiek vargo, nepatogumų, baimės
jam atsiėjo kelionė į Ameriką ir kiek įdėjo sveikatos ten dirbdamas. Uždirbtas doleris turi būti įvertintas tikru nekilnojamuoju turtu: žeme, trobesiais, sodu, daržu ir priklausyti savo
tikrajam šeimininkui!
Iš Senelio pasakojimų žinau, jog tada, caro laikais, kelionė
į Ameriką buvo pavojinga, nes keliaudavo slaptai pasisamdę
agentą, kuris pervesdavo per sieną pro rusų kareivių sargybas.
Paskui emigrantus globoti perimdavo laivininkystės agentai.
Iš Pakalnupio Senelis pėsčias nuėjo iki Smalininkų, o iš ten
buvo nuvežtas į Tilžę. Visus nuvarė į pirtį, išprausė ir išdegino
jų drabužius. Daktarai ištyrė emigrantų sveikatą, nes Amerika ligotų darbininkų nelaukė. Paskui Senelis buvo nuvežtas į
Bremeno uostamiestį ir įsodintas į vokiečių laivą, išplaukiantį
į Ameriką. Penkiolika parų išvargę ir jūros ligų iškankinti lietuviai pasiekė Ameriką. Į laivą atvykę amerikiečiai daktarai
vėl nuodugniai tyrė visų sveikatą, išsilaipinti teisę turėjo tik
sveiki stiprūs vyrai. Jei pas kurį rasdavo nesveikatos požymių – tuo pačiu laivu grąžindavo atgal į Europą. Senelis turėjo giminaičio adresą Bostone ir kitą dieną jau stovėjo vieno
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turtingo norvego fermerio įmonėje, metaliniu šepečiu šukuodamas žirgų karčius ir uodegas ir gaudamas po 20 dolerių per
savaitę. Kai išmoko anglų kalbą, gavo geriau apmokamą darbą
kitur, uždirbdamas po 25 dolerius. Už vieną dolerį tuo metu
Lietuvoje mokėjo po du caro rublius. Senelis buvo labai patenkintas amerikonais darbdaviais, nes jie leisdavo darbininkams
kartu su darbdavio šeima sėsti prie vieno stalo ir iki soties
nemokamai pavalgyti. Duodavo nemokamą kambarėlį pernakvoti, žodžiu, rodė meilę darbininkų klasei! Gaila, kad tokios
meilės Lietuvos darbdaviai tarnams niekada nerodė.
Uždirbami finansai sparčiai augo. Senelis parsivežė nemažai dolerių, jo lagamine gulėjo pora išeiginių kostiumų, laikrodis, pora odinių batų, brangių baltinių, kiti vyrui reikalingi
buitiniai reikmenys.
Kai Petras Cvirka parašė romaną „Frank Kruk“, mano atmintis atvėrė tiek daug gyvų Senelio prisiminimų apie Ameriką, ypač plaukimą laivu. Vėl lyg iš naujo pamačiau laive
poliruotose lentose juodai ir raudonai išbraižytas laivų plaukiojimo linijas, kurias kelyje į aukso kraštą studijavo mano Senelis. Mačiau trečioje klasėje siaurose lyg grabai lovelėse gulinčius emigrantus ir svajojančius: „Pirksime Lietuvoje dvarą
su pulku kareivių su armotomis. Amerikoje daug smegenų
nereikia, tik reikia juos mokėti vartyti. Doleris – tai tvirtovė,
į kurią atsiremia visos negerovės... doleris su prezidento galva
sunkiai užplakamas, o be dolerių joks idealas nepasireikš...“
Amerikoje išmokęs švaros, tvarkos ir higienos įpročių,
Senelis su paaugle dukra – mano Mama ėmė budavoti prie
Kalnupio upelio pirtį. Mama nepamiršo, kaip toji pirtis buvo
statoma. Senelis pirmiausia sukalė į žemę medžio stulpelius,
apipynė storesnėmis ir plonesnėmis gluosnių ir karklų vyte-
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lėmis, o paskui viską aplipdė kokybišku moliu, sumaišytu su
kalkėmis. Kuo dažniau pirtelė kūrenosi, tuo tvirčiau, lyg plytos, išdegdavo molis. Maudytis į „amerikono Pranuko“ pirčikę
eidavo visi aplinkiniai.
Prisimenu, kaip Senelis savo name buvo įrengęs mudviem
su Mama slėptuvę pasislėpti nuo enkavedistų. Tarp didelės duonkepės mūro sienelės, pastatytos kamaroje, ir sienos,
skyrusios kamarą nuo prieangio, sumeistravojo nežymiai
įspraustą tarp sienų guolį, kuriame su Mama pernakvojome
ne vieną baisios baimės kupiną naktį. Senelis tam pagamino
lentinį skydą, laikinai nestipriai vinimis užkaltą. Naktimis aplinkui skalydavo šunys, o miške aidėdavo šūviai. Kartą naktį
įsiveržęs enkavedistų būrys, ieškodamas partizanų, išbeldė
visus kampus, išieškojo visus trobesius, išbadė durtuvais daržinėje šieną, įsisodino į vežimą Senelį, rėkaudami ir keikdamiesi išbildėjo į tamsą, o mudvi su Mama iki ryto verkdamos
meldėmės ir dėkojome Dievui, likusios šį kartą nesurastos.
Prašvitus rytui, Mama šiaip taip iš vidaus atmušė ir išstūmė
netvirtai pora vinių Senelio prikaltą lentų skydą. Abi išsivadavusios iš savo slėptuvės, drebėdamos iš baimės išlindome
lauk, o pavakare sugrįžo iš stribyno ir Senelis – perskelta lūpa,
išmuštais dantimis, ištinusiu, nepažįstamu veidu. Raudojome
visi apsikabinę iš tokios vienkartinės laimės, kad vėl kartu ir
gyvi esame! Nežinia, kas atsitiks sekančią naktį ar kitą dieną?!
Mama norėjo kuo greičiau dingti iš Pakalnupio, ieškotis sekančiai nakčiai kažkur kitos slėptuvės, tačiau senelis tikino,
jog kelios dienos pas jį gali būti mums pačios saugiausios, nes
naktį nieko neradę jie taip greit nesugrįš. Aš irgi norėjau likti
su Seneliu, nes jį labai mylėjau, o dabar buvo gaila, jog jis stribų sumuštas be mūsų pagalbos vienas likęs tikrai numirs.
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1962 metais spalio 19 dieną Kalnujų kapinėse palaidojome
man labai brangų žmogų – senelį Pranciškų Bakutį.
Gyvybės-mirties naktų teko išgyventi kelias dešimtis. Jautrumas egzistencinėms patirtims, įgytoms vaikystėje, man
labai pravertė visą gyvenimą. Ypač Šveicarijoje, gilinantis į
naują slaugytojos specialybę, kurią labai vertinu ir branginsiu iki mirties. Jaunos kartos emigrantė pareiškia, kad senelių
slaugymas – jai ne prie širdies ir išdidžiai nueina dirbti alkoholinių gėrimų pardavėja, nes jos pasirinkimas – mieliau
padavinėti vyno butelį alkoholikui, negu negaluojančiam seneliui vandens stiklinę. Čia aiškiai matau žmogaus tolimą nuo
žmogiškosios esmės. Kur krikščioniškojo tikėjimo kartojami
žodžiai: atjauta ir užuojauta – raktai, atrakinantys mūsų vidų,
neprarandant mūsų protėvių tikėjimo gelmės? Ar tai jau pranašauja humaniškos ir socialiai jautrios žmonijos pražūtį?!..
C.G. Jungas rašė: „Žmogus ryžtasi viskam, kad išvengtų
akistatos su pačiu savimi...“ Kadangi šventasis Raštas moko
tik matyti ir girdėti, o ne teisti, už tokį lietuvaitės- emigrantės
nusistatymą neturiu teisės pykti, bet gėdą ir bejėgiškumą jaučiu, nes matau, kaip kuriamas blogis.
Kalnų šalyje su žmogaus egzistencijos problemomis susieti
dalykai slaugyme man atsiskleidė ypatingomis gimimo ir mirties spalvomis, patvirtindami daugybę nekintančių moralinių
tiesų.
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Vyriausias brolis Algirdas Survila (g. 1931 m.), kaip sovietų
valdžios mirties bausme nuteisto Mokytojo našlaitis, 1949-ųjų
spalyje buvo areštuotas. Pasikartojo tas pats scenarijus, kaip
ir suimant Tėvą. Stribai išvogė Mamos sukauptus maisto produktus, sumušė Mamą: ji raudodama prašė leisti perrengti
Algirdą sausais rūbais, nes stribai jį mušė ir varė į apšalusiais
pakraščiais prūdą išgraibyti prieš ketverius-penkerius metus
sumestus nuo karo užsilikusius ginklus... Vietinis išdavikas
Oskaras enkavedistams apskundė, kad Algirdas turi prūdo
dumble pasislėpęs ginklų ir ruošiasi nuversti valdžią. Kvailiausiam aišku: jeigu jis būtų nunešęs ginklus į stribyną – jį būtų
tuojau pat suėmę, žiauriai kankinę, pasodinę į kalėjimą arba
vietoje sušaudę. O tada keturiolikmetis brolis norėjo gyventi.
Ginklams, pragulėjusiems kelis metus dumble, staiga atsirado jų pageidautojai! Enkavedistams būtinai reikėjo bent vieno
svaraus įrodymo, kad sovietų priešo sūnus kaupė ginklus, norėdamas nuversti valdžią, nors iš mėnulio galėjai matyti, kad
tie ginklai jau niekam neverti, ir su jais net supuvusios sovietų
valdžios niekaip nenuversi.
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Nuo vieno stambaus stribo gavau ir aš skaudų spyrį į šoną
ir klykdama iš skausmo nusiritau į patvorio dilgėles. Mama iki
mirties atsiminė to žiauraus lietuvio-stribo pavardę. Kartais
pagalvoju, kokia būtų dabar žmonių reakcija, jeigu to stribo
pavardę paviešinčiau? Manau, jog šalia jo atsirastų dešimtys
užtarėjų, tvirtindami, jog stribas pagal to meto sąlygas pasielgė teisingai ir didvyriškai. „Tai buvo istorinė būtinybė“, – taip
aiškina mums buvę komunistai – dabartiniai politikai, melu
įsispraudę į Seimą. Niekas seniai nenustemba, jei stribo vaikai
ar anūkai lepinasi Seime ar Lietuvos saugumo departamente,
apsiputoję gina sovietinio režimo politikos įvaizdį, aiškindami: „Mūsų tėvai irgi kūrė Lietuvą...“ Visi jų bijo, nes kova su
buvusio stribo anūku kol kas nė iš tolo neprilygsta kovai su
buvusiu Sibiro kaliniu ar tremtiniu.
Budeliai mamai neleido Algirdo perrengti sausais rūbais.
Surišę rankas ir kojas, įmetė į šlapią ir dumbliną sunkvežimį,
prie jo kaip svarbiausią įrodymą sumesdami dumblais aplipusius, smirdinčius surūdijusius „ginklus“, o patys apsėdo ratu,
atstatę į jį šautuvus. Tas klaikusis vaizdas iš mano akių nedingo. Tada pasikūkčiodama verkiau ir klausiau mamos: „Kur
veža broliuką? Kodėl jį išveža? Juk toks šlapias ir iki ausų dumblinas, jis į ledą sušals.“
Šaukdama: „Paleiskite, paleiskite mano brolį!!!“, – skausmo ašaromis užtvinkusiomis akimis dar mėginau vytis besikratančią per duobes ekvedistų prisėdusią mašiną, didžiulę
pragaro pabaisą, dūminančią man į akis juodus aštrius dūmus, tačiau ji lyg slibinas užsisuko už kampo ir kaip pasibaidęs žvėris, padidinęs greitį, sparčiai nuo manęs nutolo gražiąja mūsų kaštonų alėja į Raseinių–Jurbarko plentą... Ilgai
dar mojavau iš visų jėgų, pasistiebdama, kad mane matytų
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brolelis ir galbūt man atgal pamojuotų. Kai vėliau mamos paklausiau: „Kažin, kodėl Algelis nutoldamas man nepamojo?“,
Mama paaiškino: „Jis negalėjo pamoti, nes jo rankos buvo surištos.“ Įsirašiau į širdį dar vieną gyvenimo „abėcėlės raidę“:
surištomis rankomis mylimiesiems nepamojuosi. Akylai stebėdama nuvažiuojantį sunkvežimį nepastebėjau, kaip nualpusi ant kiemo gruodo nugriuvo Mama. Pripuoliau, atsiklaupiau,
kalbinau, purčiau jos petį: „Mamyte, kelkis, mamyte, kelkis!..“
Mama nekalbėjo, nejudėjo – gulėjo kaip negyva... Klykdama:
„Mano mamytė mirė! Mano mamytė numirė!“ – klupdama
per prilytas balto sausledžio kraštais kelio duobes, nubėgau
pas kaimynus Mačiulius. Beldžiausi į duris ir rėkiau, kiek tik
turėjau jėgų: „Gelbėkite!.. Mano mamytė numirė!“ Išgirdęs
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klyksmą, išbėgo laukan našlės Mačiulienės suaugęs sūnus Kazimieras, griebė mane į glėbį, prisispaudė prie krūtinės ir dideliais spyruokliniais šuoliais su manimi ant rankų pasileido
tankia šeivamedžių alėja į mūsų namus. Kai parbėgome, mamytės kieme gulinčios nebuvo. Ji kažkaip nusikrapštė į savo
lovą. Gulėjo paslika, blyški kaip drobė, verkė ir prašė manęs,
kad paimčiau iš spintelės stalčiuko buteliuką su konvalijų lašiukais ir įlašinusi į šaukštą su vandeniu paduočiau išgerti. Kol
pribėgau prie spintelės – žiūriu, kad tą pagalbą jau atlieka paskui mus atbėgusi kaimynė Mačiulienė. Ji suvertė mamai į gerk
lę konvalijų lašiukus ir davė atsigerti vandens. Taip konvalijų
lašiukai išgelbėjo nuo mirties iš mano gražios šeimos belikusį
vienintelį man brangiausią žmogų – Mamą. Vėliau tokius priepuolius mama turėjo ne kartą, o aš žinojau, kaip ją išgelbėti.
Pakalnučių su mama pasirūpindavome gegužės mėnesį.
Jos pražysdavo kluono pakraščiuose. Rinkdavome rytais, po
rasos. Apatinius stambesnius žiedus nuskindavome po vieną
atskirai, o smulkius viršūnėlių žiedelius įkišdavome į buteliuką su visa šakele. Mama užpildavo iš kaimynų gautu stipriu
samagonu.
Septyniolikmetis Algirdas Raseinių kalėjime visus metus
buvo žiauriai kankinamas, o kai suėjo aštuoniolika, Aukščiausio karo tribunolo buvo nuteistas. Nepilnamečių Aukščiausias
karo tribunolas neteisė. Štai sovietinis „humanizmas!“– pakankini iki aštuoniolikos, – ir „vsio zakono!“
Mama pėsčia kas dieną eidavo prie kalėjimo perduoti broliui ką nors valgyti, nes pasimatyti, kol vyko tardymas, buvo
draudžiama. Dažnai ji išvirdavo žemaitiškos šiupinienės su
šviežiais žirniais ar baltomis pupelėmis, ją paskanindavo lašinukų spirgučiais – sakydavo: „Tai sotu, skanu ir sveika“. Kiek
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palaukus prie kalėjimo durų, sargybinis grąžindavo atgal brolio iki paskutinio lašo švariai išlaižytą aliuminį dubenėlį, ir
Mama keliaudavo namo. Dažnai aš, įsilipusi į patogų alėjos
kaštoną, jos iš tolo laukdavau. Kartą suspurdėjusi iš džiaugsmo, kad pamačiau ilgai lauktą Mamą pareinant, iš medžio vos
neiškritau, o buvau užsikorusi iki pat viršūnės.
Vieną dieną Mama pastebėjo, kad brolis grąžino ne švariai išlaižytą, o storokai šiupiniu apsivėlusį aliuminį dubenėlį, kurį kažkur skubėdamas sargybinis išmetė pro kalėjimo
langelį. Kai dubenėlį švariai išplovėme, pastebėjome, kad
aliuminiame dugnelyje vinuku ar kokiu kitu kietu daiktu yra
įbrėžti žodžiai. Ištyrinėjome: ten buvo brolio parašytas sakinys: „tardymas baigtas...“ Toks pat sakinys buvo parašytas ir
ant dubenėlio apatinio dugnelio: „tardymas baigtas“. Aš neseniai buvau išmokusi skaityti ir tas siaubingas sakinys buvo
vienas iš pirmųjų mano „raštingumo sugebėjimo“ pasitikrinimų... Kai mamos paklausiau, ką tai reiškia, mama paaiškino,
kad tikriausiai Algirdui baigėsi kankinimai, sudaryta byla ir
perduota teismui. Abi su Mama lengviau atsidusome. Pradėjo leisti pasimatymus, į kuriuos Mama pasiimdavo ir mane,
nes baisiai norėjau pamatyti brolį. Kartą pavasarį, žydint alyvoms, Mama nusivedė mane į kalėjimą. Perskirti storų grotų
jiedu kažką kalbėjosi, o aš laikiau rankoje nusiskintą violetiniais žiedais žydinčios alyvos šalelę ir vis ją uostinėjau, nes iš
to narvo, kuriame sulysęs ir išblyškęs, už nugaros surištomis
rankomis ir pančiais supančiotomis kojomis, svyruodamas į
šalis stovėjo Algirdas, labai dvokė. Mano brolis greitai augo:
penkiolikos metų jis buvo 180 centimetrų ūgio, turėjo gražius tankius juodus plaukus, juodus antakius ir ilgas juodas
užsirietusias blakstienas. Jomis tada ritosi didelės drumzlinos
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ašaros. Man nenuleidžiant akių, ašaros lenktyniaudamos per
skruostus tekėjo ir byrėjo ant cementinių purvinų kalėjimo
grindų. Jis virpančiu balsu ištarė:
– Janyte, ar jau žydi alyvos?...
Klausimas man pasirodė labai keistas, todėl grįžtant namo
mamos paklausiau: „Kodėl Algelis klausė, ar jau žydi alyvos?
Negi jis nematė, kad jau alyvos seniai žydi?“
– Žinoma, kad nematė... Kaip jis galėjo matyti – juk prie
kalėjimo alyvos nesodinamos, – paaiškino Mama.
„Kaip keista, kad prie kalėjimo nesodinamos alyvos“, –
svarsčiau sau viena: buvo labai graudu ir liūdna.
Man panūdo paklausti:
– Kodėl Algirdas buvo supančiotas? Ar tie kareiviai bijojo,
kad jis kur nereikia nueis, pabėgs?
Mama paaiškino:
– Viešpatie, kur jis galėtų pabėgti!.. Tie budeliai nori parodyti, kad jis tik gyvulio tevertas. Tai baisus žmogaus pažeminimas, kuris doram lietuviui patriotui baisenis už mirtį.
Ne visai tada supratau Mamos atsakymą, bet užtat paaugusi supratau daug giliau ir skaudžiau negu kiti mano bendraamžiai. Tokios gyvenimo pamokos ypač pravarčios stiprinant
pilietiškumo jausmus. Algirdas buvo apkaltintas, panašiai
kaip Tėvas, pagal 58 straipsnio „variantus“: už galimus ryšius
su partizanais, „ginklų „slėpimą“, draudžiamų (daugiausia lietuvių klasikų!) knygų laikymą, nes jos turėjo būti sudegintos,
ir ploną sąsiuvinį, prirašytą Lietuvos partizanų dainų. Grįžo
tik po Stalino mirties, kaip giltinė perkaręs, nuo žiaurių tardymų likusiais randais kūne ir sieloje, su visa dešimčia negalių, dvasiškai palaužtas ir fiziškai nusibaigęs. Stebuklas, kad
jis dar gyveno, nes kai palyginu savo aštuoniolikmetį anūką
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Aleksandrą su tuometiniu kalėjime žiauriai nukankintu aštuoniolikmečiu broliu, – net pasitelkusi didžiausią fantaziją
niekaip tarp jų negaliu suvesti „paralelių“. Anūkėlis Algirdo
vietoje būtų pasinaudojęs visa dešimtimi progų numirti.
Penktoje klasėje, kai mokyklose buvo įvestas privalomas
rusų kalbos mokymas, klasės auklėtojos, dėsčiusios rusų kalbą, paklausiau, ar galiu po pamokų papildomai pasimokyti
rusų kalbos. Ji nustebusi paklausė:
– Kam? Kodėl tu nori papildomai mokytis rusiškai?
– Aš noriu parašyti broliui laišką, – atsakiau.
– Kodėl tu nerašai jam lietuviškai? Survilaite, tu taip gražiai
rašai rašinėlius! – nusistebėjo mokytoja Vlada Bartkevičiūtė.
– Kad lietuviškai siųsti į Sibirą draudžiama, – atsakiau nuleidusi galvą.
Mokytoja nieko neatsakė, o kelis žingsnius paėjusi atsisuko:
– Ateik. Aš tau tikrai padėsiu.
Kai grįžusi namo apie tai pasakiau Mamai, ji labai nusigando ir perspėjo:
– Tu niekam niekam mokykloje nesakyk, kad tavo brolis
sėdi Sibiro kalėjime. Prisišauksime nelaimių. Jeigu kas klausinės – geriau pasakyk, kad tu išvis neturi jokio brolio.
Visada buvau paklusni mergaitė, pildžiau Mamos ir mokytojų prašymus, tačiau jokiu būdu negalėjau įsivaizduoti, kad
galėčiau pasakyti, jog aš neturiu brolio. Maniau, kad niekaip
tokiai nuodėmei neapsiverstų mano liežuvis. „Ne! Ne! Savo
brolio niekada neišsižadėsiu!“
Stengdavausi apie kalinį brolį niekam neužsiminti, o auk
lėtoja ėmė mane papildomai mokyti rusų kalbos. Turėjau kalboms gabumų, todėl ji buvo patenkinta. Kai pasilikdavome
vienos po pamokų, aš jai išdrįsdavau išdėstyti ir savo baimes:

J a n i n a
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„Kas naktį iš kaimo kažką enkavedistai išsivaro ir tas žmogus
negrįžta... Su mama drebame iš baimės ir bijome nakvoti namuose, kad neišvežtų į Sibirą.“
– Tik niekam taip nekalbėk garsiai. Išgirs kokia sekretorė,
nutars, kad esi neverta tarybinės moksleivės vardo, ir tikrai
išgabens pas baltas meškas. Atsimink, kad ir sienos turi ausis!
Niekam nesakyk, kad tavo brolis kalėjime. Jei kas – sakyk, kad
brolis sovietų kariuomenėje.
Auklėtojos Bartkevičiūtės dėka pramokusi rusiškai, ėmiau
rašyti laiškus į Dudinkos kalėjimą. Galėjome parašyti po vieną
laišką per mėnesį. Laiškų turinys turėjo būti neutralus: orai,
daržai, naminiai gyvuliai, mano mokslų sėkmės ir nesėkmės,
vaikiškų žaidimų draugės, mano ir mamos darbai, mudviejų
sveikata ir t. t. Savo namų įvykius išreikšdavau panašiu stiliumi:
„ Margutė atsivedė gražų veršiuką, kurį pavadinome Margiuku,
avytė Burytė per pačius šalčius atsivedė net keturis ėriukus: du
baltus, du juodus. Turėjome Burytę vienam mėnesiui atsigabenti į trobą už pečiaus, kad ėriukai tvarte nesušaltų...“
Naminių temų buvo užtektinai – tik rašyk ir rašyk, kiek
tik sugebi rusiškai išsireikšti. Tik vienas dalykas buvo veto!
Negalėjau rašyti, kad ištekėjo Algirdo didžioji meilė – Zosytė Kazlauskaitė. Tokią naujieną parašyti Mama man mirtinai
uždraudė: „Dar nusižudys bekirsdamas medžius taigoje, juk
kirvis visada po ranka!.. Jis taip mylėjo Zosytę, o ji buvo prižadėjusi jo laukti. Nepakels Algis tokios netekties.“ Zosytės
ištekėjimą kaimas ir Mama pateisino, nes kiek gali mergaitė
laukti kalinio, kuris nežinia ar iš viso kada gyvas sugrįš. Zosytė šeimoje buvo vyriausia. Kazlauskų šeima buvo gausi, gyveno tarp Kalnujų ir Palendrių kaimų, Piliakalnio šone, mažoje
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trobelėje vos tilpo visi vaikiukai. Kaimynai tėvo Kazlausko vis
klausdavo: „Kada nustosi daręs vaikus?“ „Grabe“, – atsakydavo. Ir tikrai pamatydavo, kad Kazlauskienė „vėl su pilvu“. Kai
su Mama naktimis bijojome nakvoti namuose, kelias naktis,
Zosytės pakviestos, prisiglaudėme ir jų gausioje šeimynoje.
Atsimenu, kaip mane įsprausdavo ant šienu prikimšto čiužiniuko tarp per visą pasienį lyg silkių statinėje priguldytų
Kazlauskiukų ir liepdavo, kas bebūtų, nesirodyti, jei netyčia
užklystų stribai ir areštuotų Mamą. „Nors tu išsigelbėsi nuo
Sibiro. Enkavedistai vistiek nesusigaugys, kiek tų Kazlauskų vaikų yra...“ – ramindavo Mama, ir aš kelias naktis tapau
„Kazlauskike“...
Buvimas vaikų būry man patiko: vaikiukai buvo linksmi
ir draugiški. Galbūt tada manyje buvo apsigyvenęs troškimas
būti būryje, t. y. sielą prislėgęs psichologo C.G. Jungo vadinamas „vienatvės fenomenas“. Akyse vis matau sceną, kaip rytą
visas būrys vaikiukų apsėsdavo pusryčių stalą. Kazlauskienė
privirdavo katilą prižilintų kruopų ar lapinių barščių, pripildavo mažus aliuminius dubenėlius visiems, neišskiriant ir manęs, sėdinčios garbingiausioje užstalės vietoje ant šeimininko
sukalto uosinio ožiuko. Į mane išsitiesdavo būrys liesų rankyčių su mažytėmis duonos riekutėmis, o 4–5 poros mėlynų lyg
linai ir man draugiškai žibančių akyčių siūlydavo pasivaišinti
juoda rugine duona. Nors šeima ne kažin kiek jos turėjo, tačiau
visada buvau dosniai vaišinama ir raginama valgyti.
Janyte, valgyk, Janyte, valgyk mano duonelę... – per vienas
kitą kuo arčiau man prie nosies kišdavo savo duonos gabaliukus ištikimieji mano vienos nakties draugai ir „broliukai“,
globėjai ir saugotojai.
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Tą vaizdą prisiminusi, net po šešių dešimtmečių susigraudinu, nes yra tautiečių, kurie dabar iš pavydo mieliau iš burnos
man išluptų paskutinį kąsnį, negu ką nors pasiūlytų. Prisiminimai laikui bėgant sklaidosi, dyla, juos sudegina atsiritusių
naujų dienų žaros, jie susipina su nakties sapnais, miršta.
Kaip apsidžiaugiame, kai kartais išsprūdusi praeities vilnelė
šiūsteli į pačios sielos gelmes, prikeldama seniai skambėjusius
žodžius, akyse nusiskaidrina vaikystėje nufotografuoti vaizdai, mintys pajudina apvytusius jausmus, o mus supantis oras
vėl suvirpa prabėgusios vaikystės gaivumu ir suteikia stiprybės. Nors gimtojo Žuveliškių kaimo 1969 metais neliko, tačiau pravažiuodama pro buvusią vaikystės dvasingumo erdvę
jaučiuosi, lyg čia būčiau pragyvenusi keliolika šimtmečių. Su
įsirėžusia į smegenis geografine, visuomenine ir politine atmintimi kaimas bus gyvas tol, kol gyvensiu. Gimtasis kaimas
su sunkiai uždirbtais, Tėvų prakaitu aplaistytais gimtaisiais
laukais ir pievomis – įgimta mano praeitis, nors beveik niekuo nesirišanti su mano dabartimi. Tačiau tik mano kaimas –
priežastis, kuri skatina kalbėti nerandančiai ramybės dvasiai.
Atminties dėka jaučiu pareigą amžiams likti pačia savimi, kas
kiekvienam mirtingajam labai daug. Kartais apima begalinis
noras po Karpynės tvenkiniu susirasti tuos namus, kur prieš
50–60 metų degė žibalinė lempa, ant lentynėlės gulėjo juodas
senelės rožančius, maldaknygė ir geltona grabnyčia, kur iki
šiol niekas netrikdo čia likusių sielų, kur apsistojusios protėvių dvasios, nes jas pritraukia šeimos šiluma. Nors ir toli toli
išskridusi, aš vis dar tebegyvenu čia, stengdamasi atsakyti į
iššokančius iš pasąmonės klausimus, kuriuos man kadaise
kaip svarbią užduotį paliko mano protėvių gyvenimų nuostatos ir idėjos. Mano paliktieji, o greitai sovietinės melioracijos
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sunaikinti namai prisiminimuose dar vis pilni laukimo: su nemirštančia viltimi kelis dešimtmečius buvo laukiama sugrįžtančio į namus Tėvo, penktąjį ir šeštąjį dešimtmetį – iš Sibiro
grįžtančio Brolio. Sako, jog netekties ir laukimo skausmai paaštrėja pavasariais. Prisimenu, kuo vešliau žiedais putodavo
laukinės, Tėvo nespėtos suskiepyti obelaitės ir kriaušaitės, tuo
mūsų širdyse karščiau užsidegdavo viltis.
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Nėra baisiau, kaip gyventi nežinomybėje ir su niekada neišsipildančia viltimi laukti seniai nužudyto artimiausio žmogaus, savo vaikų Tėvo. Žinau, kad tuose namuose gyvenau tik
pirmame, giliai viduje užmaskuotame asmenyje. Žinau, kad
iki mirties iš tų namų neišeisiu.
Lyg genetinį fatališką paveldėjimą nuo gimimo nešiojuosi
šeimai paskirtą 19-osios dienos lemtį. Aiškiaregiai sako, kad
tai išankstinis likimo užkodavimas. Mama gimė 19 spalio,
netikėtai į šį pasaulį atėjau 19-ąją gruodžio, Tėvą sušaudė
19-tą gruodžio, mokiausi 19-ka metų, sutikau savo būsimą
vyrą ir dukrų tėvą būdama 19-kos, išgyvenau santuokoje 19
metų, pirmoji dukra gimė 19-tą vasario, į Šveicariją išvykau
1990-ųjų gruodžio 19-tą, Senelį Bakutį palaidojau spalio 19, o
lygiai po 50 metų balandžio 19 dieną palaidojau brolį Algirdą. Prancūzų psichologai tyrimais įrodė besikartojančių datų
sindromą kaip psichologinį fenomeną, – kai svarbūs protėvių
gyvenimo įvykių simboliai atsikartoja jų palikuonių gyveni-
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Kaip niekada tirštai žiedais apsnigusios kriaušaitės, reiškia,
iš kažkur, gal iš netoli namus laimina Tėvo dvasia. Gal tai reiškia, kad jis dar gyvas ir kad sugrįš?.. – daug metų vis vildavosi
Mama.
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me, o tų įvykių datos sutampa. Tai natūralusis transgeneraci
nis perdavimas iš kartos į kartą.
Aš tai vadinu savo likimo užkodavimu.
1950 m. vasaros pabaigoje iš Raseinių kalėjimo brolis Algirdas buvo išgabentas į kalinių paskirstymo punktą – Vilniaus
Lukiškių kalėjimo izoliatorių. Mama priprašė šeimos globėjo Izidoriaus Juodžio, kad nuvežtų Algirdui perduoti maisto
ir kelis šiltus rūbus ilgai kelionei į speiguoto Sibiro platybes.
Kartu su kitais nelaimėliais – kalinių artimaisiais – davę rub
linius kyšius, iš prižiūrėtojų sužinojo, į kurią Sibiro sritį bus
gabenamas sekantis kalinių ešelonas su mano broliu. Sąrašuose buvo pažymėta Norilsko sritis, Sibiro poliarinis ratas.
Tuo adresu Mama suruošė ir pasiuntė siuntinį su kumpiu,
lašiniais ir šilta avalyne. Kadangi žinojome, kad Rusijos kalėjimuose politiniai kaliniai laikomi kartu su žmogžudžiais,
plėšikais ir vagimis, kurie iš visų siuntinių geresnius daiktus
ir maisto produktus atima, Mama sugalvojo tokią gudrybę:
nupirkusi šiltus aulinius batus (vadinamąsias „vengierkas“),
juos kietai apvėlė avinėmis vilnomis, po to apvyniojo prastais
autais ir tvirtai apsuko pakulinėmis virvelėmis, kad stipriai
laikytųsi. „Tokia avalynė recidyvistams tikrai nepatiks“, –
nutarėme. Stebuklas įvyko: Algirdas siuntinį gavo tuojau pat,
vos nuvežtas į Norilsko srities Dudinkos kalėjimą – net nespėjęs parašyti mums, kur yra atsidūręs! Rašė, jog, įkritęs tiesiai į baisų Sibiro šaltį, su mūsų nusiųsta avalyne jautėsi „kaip
Rusijos caras“. Siuntinius Algirdui siųsdavome kas mėnesį.
Taupydavome, ką tik buvo įmanoma įdėti į siuntinį: negendančius maisto produktus, nes iki Norilsko srities jie eidavo
2–3 mėnesius. Ne visus ir gaudavo, Mama manė, jog „pavogė
Maskvoje“...
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Aš iš savo išaugtų vilnonių puskojinyčių, gerokai su ūkišku
muilu karštame vandenyje paveltų, pasigaminau puikią taupyklę – įmesti ir po pagalve pasislėpti nuo mokyklinių pietų
sutaupytoms kapeikoms, kad galėčiau prie siuntinių prisidėti.
Taupyti sekdavosi neblogai. Per mėnesį kartais prikaupdavau
net visą rublį. Buvau labai liekna, o kai taupydama nuolat
badmiriavau – pavirtau į smilgos šešėlį. Mama, susirūpinusi mano sveikata, taupymus pristabdė: „Kai rimtai pasiligosi,
daktarams ir vaistams išleisime daugiau, negu sutaupai.“
Mama su dideliu kruopštumu, ant nekarštos ugnies, kad
neperkaistų, neatsitraukdama nuo metalinio kubilo, pastatyto
kieme ant pjuvenų ir kadugių šakų, rūkydavo kiaulienos kumpio ir lašinių gabaliukus, džiovindavo varškės sūrius. Sode
rinkdavau sveikesnius, saulėje prinokusius obuolius, kriaušes,
slyvas; orkaitėje išdžiovinusios, drobiniuose maišeliuose siuntėme ledynų žemėn.
Dudinkos gyvenvietė įsikūrusi 300 km šiauriau Poliarinio
rato, 700 metrų Lontokoisko akmeninių uolų plokštumoje,
prie antrosios pagal ilgį pasaulio upės Jenisejaus. Už 100 km
nuo Dudinkos įsikūręs pramoninis miestas Norilskas. Dudinkai priklausė dešinysis Jenisejaus upės uostas, kuris ilgus metus buvo uždaras užsieniečiams, vėliau leisdavo tik su specleidimais. Uostas buvo pavaldus galingai „Norilsk nikel“ įmonei.
Uoste – du kanalai, perkirsti Kabatskimo salos. Vienas kanalas – 33 metrų gylio ir 2 km pločio, vasaros metu buvo naudojamas laivininkystei. Kitas – 10 m gylio – nenaudojamas.
Nuo 1978 m. didžiuoju kanalu buvo pradėti leisti ledlaužiai –
uostą ir kanalą imta naudoti visus metus. Norilskas nuo carinės Rusijos laikų garsus sunkiąja pramone: nikelis, plienas,
spalvotieji metalai, o nuo 1988 m. prie Vankoro gyvenvietės
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atrasti požeminiai naftos telkiniai. Jiems išpompuoti Dudinkos apylinkėse pastatyti dešimties milijonų tonų pajėgumo
naftos pompavimo įrengimai. Iki dabar visa nafta siunčiama
į Diksoną – jūrinį šiaurės uostą, o iš ten išgabenama laivais ar
ledlaužiais į Rusijos pakraščius, dalis už valiutą parduodama
užsieniui. 1950 metais, kai buvo nuvežtas mano brolis, Dudinka buvo paskutinė šiauriausia apgyvendinta Sibiro vietovė.
Nepakeliamas šaltis, pusę metų naktis ir baisus gamtos nykumas kalinius varydavo iš proto.
Prisimenu grįžusio brolio pasakojimus: „Jaučiausi ne tik
vienišas ir bejėgis, bet ir praradęs realybės jausmą. Sąmonė atsisakydavo priimti tą siaubą, kai atplėštas nuo šeimos atsiduri
žmogžudžių, recidyvistų, nužmogėjusių „kolegų“ ir žiauriausių budelių, viršininkų apsuptyje. Nukamuotas bado, šalčio,
kūną aplipusių parazitų, įvarytų kūno ir sielos negalavimų
ir išsekimų – dažnai neprisimindavau savo artimųjų vardų.
Kartą visą dieną galvojau, koks tavo, mano mažosios sesutės –
„sestricos“ vardas ir niekaip negalėjau prisiminti... Buvau visiškai praradęs orumą, gėdos jausmus: eidavau laižyti valgykloje pasilikusių neišplautų aliuminių bliūdelių, o apibartas,
apkeiktas rusiškais keiksmažodžiais, nuleidęs galvą žiūrėdavau nuolankiomis benamio šuns akimis... Tapau baikštus, bekalbis, beširdis ir besielis, priešų trypiamas ir ujamas, nieko
nevertas laukinis žvėrelis...“
Dudinkos kaliniai per visą kalėjimo laiką net sunkiai susirgę negaudavo jokių vaistų ar vitaminų. Susipažinusi su
pasaulio mokslininkų tyrinėjimais žmogaus trauminių patirčių erdvėje, supratau, kokie procesai vyko kiekvieno Sibirą
iškentėjusio sąmonėje. Juos monografijoje „Ką jie su mumis
padarė“ (2008) nagrinėja lietuvių mokslininkė, psichologijos
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mokslų daktarė, profesorė Danutė Gailienė. Apie tai rašo Dalia Leinaitė, sociologė Irena Šutinienė, JAV istorikė Glennys
Young. Katherine Jolluck traumų temą nagrinėja remdamasi
unikaliais lenkų tremtinių liudijimais, kuriuos užrašė Lenkijos vyriausybė tremtyje Londone.
Įkaltas į laukines, rusiškai sibirietiško gyvenimo taisykles,
brolis Algirdas su Sibiro kaliniais kirto mišką, tiesė per taigą
kelius, plukdė Jenisejumi sielius – vykdė učiastko valdžios
apibrėžtas drakoniškas dienos normas. Smirdintys bušlakai
ir vatinės kelnės-tūbai buvo visada šlapi ir pilni utėlių. Visą
dešimtmetį išgyvenus pragare, nėra tas pats, ką galėtume
pavadinti homo sapiens gyvenimo istorija. Neturiu tikslo
brolio sibirietišką istoriją rekonstruoti. Tuo labiau, kad tokias beteisių kalinių istorijas atmintyse nešiojasi tūstančiai
išlikusių gyvų lietuvių – tapusių be jokios kaltės tremtiniais
ir kaliniais.
– Žinai, kas mane išgelbėdavo visiškos nevilties valandomis? – dažnai prisimenu mudviejų pokalbius Broliui grįžus iš
kalėjimo.
– Kas?
– Lietuvos himnas. Giedodavau verkdamas pasislėpęs, kad
niekas negirdėtų, V. Kudirkos žodžius: „Iš praeities tavo sūnūs
te stiprybės semias...“ Labai patogu buvo giedoti per poliarinę
naktį, sibirinei vėtrai kaukiant – net arti stovėdamas sargybinis negirdėdavo ir nematydavo.
– Tai tu taip darydavai, kaip senelis knygnešys Martynas:
kuo stipresnė vėtra, lietus ar pūga – tuo nepavojingiau pereiti
sieną.
Neatsistebiu, kaip pokario lietuvio sąmonėje buvo įsitvirtinusi šventa Lietuvos valstybingumo idėja. Algirdas prieškario
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Lietuvoje buvo tik paauglys, o taip giliai suprato Lietuvos kaip
valstybės būtinumą! Kaip turėjo būti auklėjama jaunoji karta,
kad ištikimybė tėvų sukurtai Valstybei išliktų kraujuje! Nenuostabu, kad pokarinio Lietuvos jaunimo gyvenimo tikslas
buvo kovoti už nepriklausomą Lietuvos VALSTYBĘ!
2012 metų balandžio 19 dieną palaidojau vienintelį brolį
Algirdą, tačiau mudviejų ryšys nesibaigė tą balandžio 19-tą
prie jam supilto kapo, paskendusio baltuose kalijų ir rožių žieduose protėvių, Kalnujų kapinėse, kur stovi prieš penkiolika
metų mano lėšomis pastatytas granito paminklas su užrašu:
SURVILŲ ŠEIMA. Lietuvos kalinių ir tremtinių sąjungos prezidentas Antanas Vizbaras prie kapo priminė prancūzų rašytojo V. Hugo žodžius: „Visos nuodėmės žmogui atleidžiamos,
išskyrus Tėvynės išdavimą...“
Tokia nuodėmė Survilų šeimai negrėsė. Į brolio laidotuves
susirinko visas Kalnujų kaimas ir daugybė jo apylinkių gyventojų. Tokio gausaus būrio kaimas nebuvo matęs. A. Vizbaras
kalbėjo prasmingus žodžius, apibendrinančius Lietuvos kankinio Algirdo Survilos nuopelnus stiprinant Tėvynėje tikrąjį
patriotizmą. Žodžiai buvo skirti visiems: gyviems ir mirusiems. Niekas iš susirinkusiųjų nesuabejojo, kad Kalnujuose
laidojamas per šimtmetį savo atsidavimą Tėvynei patvirtinusios patriotiškos šeimos atstovas, kuris, tęsdamas šventas protėvių tradicijas, niekada nekolaboravo okupantams, nebuvo
komunistų partijoje, neišdavė tautinių Tėvynės idealų. Jis priklausė tiems krašto lietuviams, kurių gyvenimo esmė – gelbėti savo tautos valstybingumą. Užklotą ant karsto Lietuvos
trispalvę nuėmė ir sulankstė Kalnujų bendruomenės seniūnė
Regina Čepurnovienė ir Antanas Vizbaras, perdavė jauniausiam Survilų šeimos dinastijos nariui – Algirdo Survilos se-
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sers anūkui Aleksandrui, palinkėdamas sekti prosenelių, senelių ir tėvų pėdomis.
Medinė Kalnujų bažnytėlė netalpino visų, panorėjusių
atsisveikinti su sovietinio režimo auka, kurio pilietinis požiūris į Tautos išlikimą bei ilgametis bebaimis tautos idealų
deklaravimas tapo Jo gyvenimo ženklu, bylojančiu, jog šioje
žemėje gyventa ne veltui. Algirdo Survilos vidinės nuostatos,
samprotavimai ir karčios gyvenimiškos patirties padiktuotos
išvados daug metų akino šalia esančius sveikai mąstyti, kritiškiau žvelgti į tautos problemas, kitaip vertinti dvasines ir
fizines galias, apsiginant nuo Lietuvos priešų.
„Non omnis morial“ – „Ne visas aš numiriau“, – sakė Horacijus. Virpėjo gimtųjų Kalnujų apylinkių oras, istoriniame Palendrių piliakalnyje giedojo paukščiai, pasiruošę tik čia savo
daugiamečius lizdus taisytis ir sukti naujus.
Tik nesusitepę už Lietuvos laisvę kovojusių krauju išliks
mūsų Tautos atmintyje. Esu įpareigota prie to išlikimo prisidėti kaip Raseinių krašto žemietė, kaip anūkė, dukra, sesuo,
kaip rašytoja.
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Lietuvos pokaris
vaiko akimis

/ 117

l i k i m o

Buvo gal 1947 ar 1949 metai, kai ginkluotų stribų suvaryti į Kalnujų kolchozą mano gimtojo kaimo gyventojai turėjo atiduoti sovietų valdžiai privalomas pyliavas (mokesčius
grūdais, daržovėmis, pinigais). Tiek, kiek reikalavo valdžia,
žmonės atiduoti negalėjo, nes šeimoms grėstų badas, todėl
prievoles stengėsi sumažinti: gyvybei palaikyti būtinas maisto atsargas slėpė kas kaip sugebėjo. Su mama vos pakeldamos
nešėme į Alksną paslėpti didelį krepšį bulvių ir puskrepšį didžiulių morkų, kurias vos abi pajėgėme išrauti iš daržo lysvės.
– Kai nebus ką valgyti – slapta atsikasime, išsivirsime ir
skaniai suvalgysime, – paaiškino mama.
Kai surinkta pyliava su raudonąja gurguole buvo nugabenta
į Raseinių rajono būstinę, enkavedistų toks kiekis nė iš tolo
netenkino.
– Tie banditai išslapstė pyliavas ir už tai dabar atsakys“, –
perpyko vyresnysis ir pagrasino:
– Supūsite kalėjime, brudai buržuaziniai nacionalistai!
Stribai grasinimų veltui nelaidė. Tapo aišku, kad už tai gyventojai bus uždaryti į kalėjimą, ištremti į Sibirą arba įsiutę
stribai nepaklususiems be skrupulų paleis į galvas kulkas.
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Matyt, dar buvo vadovaujamasi XIX a. pabaigoje caro išleistu
įsakymu, įpareigojančiu žandarus šauti į knygnešius. Tam ir
šautuvus ant pečių nešiojosi. Pokaryje nemačiau nė vieno stribo be šautuvo. „Nėra žmogaus – nėra problemos“, – žinome
Stalino teiginį.
...Vieną vėlų pavakarį prie mūsų namo privažiavo purvina,
dvokianti „palūtarka“. Susėdę ant mėšlino, palaikėmis lentomis iškloto dugno, raudojo būrelis mirtinai persigandusių
kaimynų. Nespėjau sumatyti, kaip vikriai stribai įmetė į palūtarką ir mano Mamą. Suklikau ir spiegdama lyg beždžionytė
kabinausi per aukštą bortą į sunkvežimį prie raudančios Mamos. Vienas stribas užsimojo šautuvo buože tvoti per mano
įsikabinusias į bortą rankytes, tačiau krašte sėdėjęs Kazimieras Mačiulis šautuvo buožę nubloškė į šoną, o aš tuo tarpu
persisvarinusi sėkmingai nusiritau Mamai į glėbį. Mama prispaudė mane prie krūtinės ir kartojo:
– Sušaudykite, jei norite, abi. Šaudykite... Aš savo alkano
kūdikio vieno naktį namie nepaliksiu!
Stribai bjauriai keikėsi, tačiau mudviejų neišmetė. Stipriai
prisispaudusios viena prie kitos, duobėtu Raseinių–Jurbarko
keliu sutemus nusikratėme prie Raseinių stribynės, atrodo,
įsikūrusios buvusio turtingo miestelėno Dikinio name, ir visus suvarė į rūsį. Rūsio sienos buvo aptaškytos krauju, apskretusios juodais pelėsiais, dvokė drėgme, krauju, šlapimu ir
išmatomis. Su Mama džiaugėmės, kad esame kartu, o jei prisieis – buvome pasiruošusios kartu mirti. Tarpduryje kabėjo žibalinė liktarna, todėl galėjome matyti, kas į rūsį įeidavo
ir išeidavo. Nuolat atlįsdavo vis kiti enkavėdistai, kurie kaip
liūtai riaumojo, paskutiniais žodžiais keikėsi ant mudviejų ir
mus atvežusių savo sėbrų.
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Iš kur čia atsirado tas bliaunantis vaikas?! Reikėjo ištėkšti iš
mašinos pakelyje – būtų visiems ramu, – kur dabar tą mažą
rupūžikę dėsime!?“
Netikėtas mano atsiradimas stribynės rūsyje jiems sugadino ūpą. Mus atvežusieji ir „vietinė rūsio valdžia“ vis pikčiau
tarp savęs riejosi, svaidėsi riebiais rusiškais keiksmažodžiais,
ne juokais artėdami prie tikro kraujo praliejimo, kol staiga į
rūsį įsvyravęs girtas vyriausias enkavedistas gergždžiančiu
balsu sukriokė:
– Von! Von lauk abidvi! Tuojau pat von! – kad nė smarvės
čia jūsų neliktų! Von, buržujų išperos, von! Bo nepagailėsiu
kulkos! – ir tvojo Mamai per nugarą su šautuvo buože.
Mama kuo greičiau pakilo ir, suspaudusi mane glėbyje,
susikūprinusi spruko pro rūsio duris. Išėjome abi į juodą rudens naktį. Iš pradžių nesusigaudėme, kurioje pusėje mūsų
namai. Mama abejojo, ar aš naktį bjauriu rudens keliu pajėgsiu nors kiek paeiti, o apie tai, kad 6 kilometrus iki Žuveliškių mane parneštų – nebuvo net minties. Miesto viduryje
(kur dabar yra restoranas „Rasa“) buvo Tėvo mokinio Juliaus
Bertulio namas. Prisibeldėme prašytis pernakvoti. Mama
planavo, kad, man užmigus, ji atsikels ir viena bėgs namo,
nes rytą reikėjo pamelžti karvę, apsiruošti, dar pasislėpti
maisto likučių, nes nepatenkinti pirmu „ėjimu“, stribai darys papildomą, dar žiauresnį reidą, kol įsitikins, kad namuose nacionalistams tikrai neliko ką ėsti. Mamai rūpėjo karvė
Margutė. Įsismaginę stribai paimdavo iš tvarto paskutinę
karvę, nuvarydavo į bendrą kolchozui skirtą tvartą ar daržinę, ir buvę mylimi ūkininkų gyvulėliai tapdavo paskutiniais
kankiniais: jų nei šerdavo, nei girdydavo, nei melždavo. Pri-

120 /

/ 121

u ž k o d a v i m a s
l i k i m o

siminkime Romualdo Granausko apsakymą „Gyvulėlių dainavimas“. Tokius „dainavimus“ kolchozų kūrimo metu daug
kartų girdėjau.
Bertulis mudvi priėmė draugiškai, pasiūlė arbatos, pataisė
guolį, ir abi nenusirengusios sugulėme į vieną lovą. Su tėvo
mokinio J. Bertulio palankumu mūsų šeimai siejasi ir kiti
vaikystės prisiminimai. Pas Bertulį, besimokydama Raseinių
gimnazijoje, gyveno būsima lietuvių kalbos mokytoja Julija
Norkutė. Lankantis pas Bertulį, Mama ir Julija kalbėdavosi
apie Raseinių apylinkių šviesuolius. Kiek prisimenu, vėliau Julija buvo pasišovusi prikelti iš nebūties vidukliškio rašytojo Simono Stanevičiaus sodybą ir jo kultūrinį palikimą. Julijos kalbos apie Žemaičių šviesuolį buvo taip mane paveikusios, jog
vos pramokusi skaityti bibliotekoje ieškodavau Stanevičiaus
kūrybos, o jo pasakėčias mokėjau atmintinai ir net mėginau
kurti, sekdama Stanevičiumi. Raseiniškiai gerai prisimena,
kiek žiaurios neteisybės mokytojai Norkutei teko pakelti nuo
ilgus metus raseiniškius kankinusio pirmojo Raseinių kompartijos sekretoriaus Gramailos daromų kliūčių. Juodą prisiminimą apie komunistą Gramailą nešiojausi ir aš. Vieną pavasarį jis mano senelį Praną Bakutį apsiputojęs išvarė „VON!“
Mat Senelis pasiskundė, jog jam priklausantį pasodybinį 60
arų plotą girtuoklis brigadininkas pamatavo beveik raiste, kuriame buvo vos 10 arų dirbamos žemės.
– Galiu, jei nori, tau pridėti 10 hektarų Sibiro tundros! –
velnio balsu nusižvengė sekretorius Gramaila.
Rytą pabudusi pasigedau Mamos, tačiau Bertulis nuramino, kad Mama yra sveika ir gyva ir pas ją mane nuves. Pasodino prie stalo, davė valgyti, išgerti arbatos. Neturėjau apetito,
negalėjau nieko nuryti per ašaras, bet Bertulio raminama šiek
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tiek pavalgiau. Suspaudęs mano rankytę tvirtame delne, gerasis Tėvo mokinys ėjo dideliais žingsniais, pagal kurių matą aš
privalėjau padaryti tris savo žingsnelius, taip keliavome iš Raseinių miesto Stonų keliu. Apylinkės buvo nepažįstamos, tačiau aš tik rūpinausi savo žingsnių spartumu, kad kuo greičiau
pamatyčiau Mamą. Keliavome ilgu švariu lauku, atrodė, visą
amžinybę... Plikas Stonų–Gabšių kaimų plotas turėjo ypatingą istoriją, kurią girdėjau iš pasakojimų vėliau. 1940-ųjų metų
vasarą, kai dar buvau negimusi, lyg skėriai pasklido tūkstančiai suplyšusiomis kareiviškomis uniformomis aprengtų rusų
ir siauraakių aziatų: totorių, uzbekų, kazachų... Atgabenti iš
tolimųjų Rytų, jie statė Gabšių–Stonų laukuose aerodromą,
kurio darbai pilnu tempu įsibangavo 1941 metų balandyje.
Atvykėliai buvo apgyvendinti buvusiame Raseinių dominikonų vienuolyne. Sutelktos ir vietinių gyventojų pajėgos: iš
Perlovo malūno lentpjūvės masiškai vežama paruošta statybai
miško medžiaga, o nuo Palendrių piliakalnio – žvyras. Tais
metais pavasaris buvo lietingas, todėl visi braidė po klampynes su prastais batais, naginėmis ar klumpėmis.
Senieji gyventojai pasakojo, jog kelių kilometrų plote Stonuose gal šimtmetį neprigydavęs joks medis: nei miško, nei
sodo augalas. Vieta kaip užkeikta! Naujieji okupantai vietiniams davė užduotį: gurguolėmis vežti į Stonus žvyrą. Iki
1941 metų vasaros aerodromas buvo pastatytas, o birželio
pabaigoje, prasidėjus karui, vokiečių subombarduotas. Rusų
lakūnus ir karius vokiečiai sugaudė ir prie Piliakalnio sušaudė.
Aerodromo reikmė sugrįžo vokiečiams traukiantis 1944-ųjų
rudenį. Bebirviškis Pranciškus Šleževičius savo „Dienyne“
(2006) apie aerodromo statybą rašo: „Nors krautuvėse jautėme
didžiulį prekių stygių, degtinės buvo apstu – nors maudykis.
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Rytą važiuodami pro Kalnujus į darbą nusipirkdavome porą
buteliukų po 250 gr degtinės, duodavome dviem darbininkams vieną, tai ruseliai bežiūrint vieną vežimą žvyro pripildavo. Iš pradžių jie atrodė skurdžiai, tik inžinieriai buvo batuoti.
Kiti apsiavę vyžomis ar odinėmis naginėmis. Mūsų jaunimas
mėgdavo pasišaipyti iš jų avalynės, tai vieną rytą žiūrim – visi
apsiavę nepriklausomos Lietuvos kariuomenės auliniais batais...“ Žengiant kelis kilometrus plynu Stonų lauku, gerasis
Bertulis vis pasiūlydavo man atsigerti iš vokiškos baklaškės
(metalinio kareiviško plokščio butelio) vandens, nes stipri rudeninė saulė gerokai kepino mudviejų galvas. Trokšdama kuo
greičiau pamatyti Mamą, laikiausi didvyriškai, nors, pasibaigus plynei, kelionė sudėtingėjo: teko eiti dilgėlėtomis pamiškėmis, šokinėti per griovius... „Kad būtų tiesiau“ – vis aiškino Bertulis. Ėjome kastiniais keliukais, pagriovių pikdagiais
apžėlusiais takais, man nematyto miško pakraščiais, klimpdami į samanas.
– Nebijok, eik drąsiai, aš gerai žinau kelią ir mudu greitai būsime pas tavo Mamytę, – drąsino gerasis dėdė, palaikydamas
mane už liemens, kai prireikdavo perlipti per karvių ir arklių
ganyklų tvoras, ar suspaudęs ranką pertempdavo per pilną
vandens griovį. Nuolat mane kalbino, pats pasakojo ir manęs
klausinėjo, norėdamas nukreipti mane kuo toliau nuo negerų
minčių apie Mamą, kurios galėjo išprovokuoti raudą. Bertulis pasakojo apie buvusį savo Mokytoją – mano Tėvą, didelį
Lietuvos patriotą, klausinėjo, ar aš jo pasiilgusi, ar laukiu grįžtančio, tikino: „Jei Tėvelis kada nors sugrįš – pamatys, kokia
didelė ir protinga tu užaugai...“ Gražios kalbos apie Tėvą mane
įkvėpė ir suteikė jėgų. Pagaliau iš tolo pamačiau didelį, plačiai
giles barstantį ąžuolą ir supratau, kad mes pasiekėme mano
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močiutės Juzefos Bakutienės sodybą. Nors buvo ištekėjusi už
„amerikono“ Bakučio, kaimas ją vis dar vadino senąja Petrylienės pavarde, matyt, dėl likusių šešių našlaičių vaikų. Močiutė
su jaunesniaisiais vaikais tvarkė savo ūkį, o jos antrasis vyras,
Bakutis, pavyzdingai tvarkėsi kaimynystėje savo sodyboje. Jie
iki gilios senatvės gyveno atskirai, kol tapusius neįgaliais pasiėmė pas save Mama, – jiedugyveno atskirai, ir aš juos lankiau
atskirai, tačiau vienodai abu mylėjau. Visos šventės buvo švenčiamos dalyvaujant seneliams, pamaldžiai ir šventiškai, dažnai uždengus langus, kad koks kolaborantas neapskųstų, jog
švenčiame šv. Kalėdas, Velykas ar Vasario 16-ąją...Apsilankymas pas Močiutę buvo abiem netikėtas. Saugodama nuo stribų
smūgių, Mama dažnai nuvesdavo mane Močiutei.
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Niekas taip aiškiai neatspindi mano dvasinės būklės, kaip
prisiminimai, susiję su močiute Juzefa. Tai melancholiškos
mano vaikystės spinduliai, išryškinantys esmingiausius vaikiškos tikrovės temų pavadinimus. Nuo to laiko, kai ji iškeliavo, atrodo, tik apie meilę ir „kuždasi visi dangaus angelai“,
kaip išsireiškė vienas poetas. Tą pajuntu ir dabar, stovėdama
prie jos kapo Kalnujų kapinėse.
Visada, kai pasilikdavau pas Močiutę, ji mediniame duonkubilyje užmaišydavo ruginės duonos raugą. Trečią dieną
aukštai duonkubilyje iškilusią tešlą perminkydavo, pridėdama ruginių miltų, padarydavo keturis pailgus kepalus, o iš
likučio – man mažą pagranduką: rudą varnelę su baltų žirnių, įspraustų varnelės galvytėje, akimis. Negaliu apsakyti,
kaip buvo smagu laukti, kol varnelė iškeps! Aštriu, į slenkstį
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Kiekvieną kartą, kai tik su Mama takeliu pro ąžuolą įsukdavome į Močiutės kiemą, atidžiai spoksodavau į trobos langus,
kurie žiemą vasarą buvo apstatyti žydinčiomis pelargonijomis
ir muškatėliais, o tarp jų išvysdavau besišypsantį Močiutės
veidą...
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išgaląstu duonriekiu peiliu Močiutė varnelę supjaustydavo
riekelėmis, užtepdavo šviežiai sumušto sviesto, užbarstydavo
druskele – gardumėlis neišpasakytas! Joks valgis nebuvo toks
skanus, kaip Močiutės ant ajerų arba ant kopūstlapio iškepta
šilta varnelė! Kelių didelių kepalų vienai Močiutei nereikėjo,
bet kaimas žinojo, kad pas ją visada galima gauti duonos, kai
užklumpa bėda, ypač kai atvyksta stribai vežti kurį ūkininką į
Sibirą. Išgirdusi piktai lojančius šunis, Močiutė jau žinodavo,
kad į kaimą atsėlino nelaimė: pasičiupdavo nuo lentynos duonos kepalą, susivyniodavo į iš anksto paruoštą, pačios išaustą
lininį rankšluostį ar užvalkalą ir nešdavo nelaimingiesiems...
Palikta pas Močiutę beveik visada pamatydavau visam gyvenimui įsimenančių pokario istorijos paveikslų. Jie iki šiol
prikausto ir paliudija tikrais įvykiais, o ne apsiseilėjusių, užkalkėjusiomis smegenimis, pasak L. Jakimavičiaus, buvusių
komunistų skleidžiamais melagingais pasakojimais. Pokario
„iliustracijos“ lydi ir sapnuose, nors nuo tų dienų praėjo 60
metų! Kai kartą išgirdau, kaip viena emigrantė, stribo anūkė, aiškina šveicarams, kaip ji branginanti savo Senelį, idėjinį
komunistą, kūrusį kolchozus, naikinusį buržuazinius nacionalistus ir nekentusį katalikų bažnyčios – apėmė toks silpnumas, jog turėjau atsiremti į sieną.
Atsimenu, vieną rytą pas Močiutę pabudau nuo lempos
šviesos ir krebždesio po virtuvės lentynas. Močiutė norėjo tyliai išsprukti su duonos kepalu, nes draskėsi tolimesnių kaimynų šuo. Išsiritau iš lovos, ir įsitvėriau į jos sijoną: „Aš irgi eisiu
kartu...“ Močiutei nieko neliko, kaip mane aprengti ir vestis,
kur už trakiuko (taip vadino jauną miškelį) lojo šunys, burzgė
ir dūmino „palūtarka“. Pripuolusi prie sunkvežimio, Močiutė
vikriai įkišo po ten gulinčiais Sibirui pasmerktųjų sukrautais
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ryšuliukais duoną ir paragino mane atsitraukti į šalį: „Kad netrukdytume kraugeriams dirbti savo šėtonišką darbą“ – tyliai
pasakė man pasilenkusi. Iš kambario verkdamos išėjo dvi suaugusios šeimos moterys – motina ir marti, trys užsimiegoję
verkiantys vaikiukai, o paskui juos du stribai už pažastų žeme
vilko pralyžiuotą senąjį šios sodybos šeimininką. Močiutė lyg
pabaidyta kurapka purptelėjo į priekį ir pripuolusi prie stribų
proverksmiais barėsi:
– Budeliai jūs prakeikti, ką darote, kuo jums nusikalto tas
senas paralyžiuotas žmogus?! Jurgeli, bijok Dievo, kur tavo sąžinė, Jurgeli? Kaip tave šventa žemė nešioja?! Ar užmiršai, kad
Senasis tave maitino, paskolos „ant bargo“ duodavo. Būtum iš
bado padvėsęs... Tai taip, Jurgeli, jam atsilygini? Bijok Dievo,
Jurgi! Tave velniai apsėdo, žegnokis...
Stribas, pavadintas Jurgiu, nieko neatsakė, tylėjo lyg nebylys: su savo kompanijonu nutempė senuką prie „palūtarkos“, ir
abu įsiręžę įsviedė į sunkvežimį. „Nubaus juos Dievas, tikrai
nubaus už tokius žvėriškus darbus“ – visą kelią grįžtant atgal
verkė ir guodėsi Močiutė, o aš giliai sukrėstoje širdelėje linkėjau, kad tai išsipildytų – kad Dievas paimtų didelę skaudžią
rykštę ir abu stribus, tempusius paralyžiuotą senuką į sunkvežimį, išplaktų. Gaila, Dievas mudviejų skundo neišgirdo.
Kartą Mama vėl paliko mane Močiutei, nes pati turėjo
slapstytis: nakvodavo bulvių rūsiuose, kolchozo daržinėse
ar aplinkiniuose miškuose, lyg partizanė įsitaisiusi kokioje
eglišakiais išklotoje, bombos išmuštoje duobėje. Buvęs Tėvo
mokinys Valinčius, pokary įsidarbinęs NKVD, Mamai pranešinėdavo, kai Mamos pavardę pamatydavo išvežamųjų sąraše
ir kai išgirsdavo, kurią naktį stribai rengiasi vykti į Kalnujų
apylinkes. Gerai prisimenu, kaip Mama vis žvalgydavosi pro
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langą, ar neateina Valinčiukas. Jeigu jis ateidavo, ir paslapčia
su Mama pasikalbėdavo – žinojau, kad ateinančią naktį namie nenakvosime. „Ačiū Dievui, kad Valinčiukas toks geras
ir ištikimas. Kad jam Dievas padėtų. Vis už jį meldžiuosi...“ –
kalbėdavo ji lyg pati su savimi.
Tą pavasario rytą Polimuose nuo žiedų putojo Močiutės sodas: obelų, kriaušių ir slyvų žieduose dūzgė bitės, ore sklido
įvairiausių žiedų kvapas. Jau buvo gerokai prašvitę, rytuose
neužilgo turėjo už miškelio pasirodyti ugninis saulės diskas,
o mudvi su Močiute stovėjome giliai įlindusios į išsikerojusias dūlinės kriaušės šakas ir stebėjome. Močiutės didžioji
kriaušė kiekvieną rudenį prinokindavo gausų derlių – nepaprasto skonio vaisius, primenančius šviežio medaus, bičių korio, sumišusio su aitriais kopinėjimui skirtos dūlinės dūmais,
prieskonį. Visi valgydavome pailgas burnoje tirpstančias, geltonas, raudonšones dūlines kriaušes. Dabar abi stebėjome,
kaip iš Močiutės sūnaus Juozo Petrylos namo, stovinčio žydinčio sodo gale, stribai nešė baldus, dėdienės stakles su pusiau nuausta lietuviškomis tulpėmis raštuota lovatiese, rūbus,
virtuvės reikmenis, patalus, pagalves – viską, kas daug metų
tarnavo dievobaimingai, tvarkingai lietuvių šeimai, dabar priskirtai pavojingai buržuazinių nacionalistų klasei, pasmerktai
sunaikinimui. Stribai viską be skrupulų sviedė į „palūtarką“,
kuri stovėjo prie namo sienos, įklimpusi tiesiai į margaspalvių primulių lysvę, o ant žydinčio jazminų krūmo tūpė juodų
aštrių „palūtarkos“ dūmų debesys. Su permestais per pečius
šautuvais, pagiringais, piktais veidais stribai iš tvarto išvarė
juodmargę karvę, veršiuką, kuriam vakar dėdė Juozas, nusivedęs mane į tvartą, leido paglostyti galvytę, išvarė tris avis,
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dvi kiaules, tris dideles žąsis, į maišus kišo klaikiai iš baimės
kudakojančias vištas.
– Veršiuką – būsimą karvytę pavadinsime Astra – Astrute, – vakar sakė dėdė ir paklausė, ar man patinka toks vardas.
– Labai gražus! – šokinėdama iš džiaugsmo pritariau dėdei
Juozui.
Mamos broliai – Juozas ir Stasys – buvo patys gražiausi
mano vaikystės vyrai: aukšti, dailiai sudėti, visada geros nuotaikos, linksmi ir energingi. Jauni sumanūs Lietuvos kaimo
ūkininkai – blaivūs, tvarkingi ir labai darbštūs. Abu mano
Močiutės sūnūs buvo labai nagingi: patys galėjo, ką tik norėjo, susimeistravoti savo namams, pasitaisyti vežimus, ūkio
padargus, pasistatyti reikalingus pastatus, nusivyti virves ir
pančius bei pasikaustyti arklius. Gaila, negalėjau jais ilgiau
pasidžiaugti – išvežė į Sibirą.
Naktį, man miegant, sunkvežimis jau buvo išvežęs visą Pet
rylų šeimą, o dabar stribai – energingieji kolchozų kūrėjai –
vėl sugrįžo atgal ir viską krovė į „palūtarką“: kas geriausia –
grobė sau, o kas atliko nuo jų – išvertė į kurią nors nusavintą
ūkininko daržinę besikuriančiam kolchozui. Kai vienas stribas į „palūtarką“ įmetė dailiai dėdės Juozo sumeistruotą jauniausios mano pusseserės Bronytės lovytę, abi pakraupome.
– Kaip gaila, kad Bronytė daugiau neturės savo lovytės, –
šluostydama į Močiutės prijuostę ašaras, kūkčiojau aš. – Kur
ji gulės?..
– Širdis plyšta, kaip gaila Bronytės. Ji tokia maža, jautri,
silpna – neišlaikys Sibiro šalčių, – raudojo Močiutė.
Naktį, kai pradėjo smarkiai loti Petrylų šuo, stribai jį nušovė, ir dabar jis kruvinas gulėjo prie būdos. Močiutė atsikėlė
ir su kepalu šviežios duonos atbėgo atsisveikinti... „Gal bude-
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liai nepastebės ir neatims“, – vis tikino save Močiutė. Kaimas
labiausiai bijojo prasigėrusio idėjinio komunisto ir kolchozų
kūrėjo, žiauriojo stribo Koronskio (tikroji jo pavardė – kita,
tačiau žmonės, pakeitę pavardės šaknį, vadino pseaudonimu
nuo žodžio koravoti – kankinti). Šitas kraugerys daugiausia
pasipelnydavo, nes labiausiai įsiteikė sovietų valdžiai: tapo ištikimu jos pastumdėliu, žudiku. Jam net paminklą Žemaitijos
miestelio aikštėje buvo pastatę. Nors eidami pro šalį žmonės
ant paminklo atsikrenkštę nusispjaudavo, tačiau tai jo palikuonims netrukdė turėti privilegijų, sėkmingai tarnauti KGB
visus sovietinius dešimtmečius, saugiai jaustis iki šiol, visiems
meluoti, grasinti ir nurodinėti netgi atgimusioje Lietuvoje.
– Dabar tas brudas, tinginys Koronskis gulės kaip bajoras,
užsiklojęs pūkiniais Petrylienės patalais. Turėjo tik smirdinčius, pilnus utėlių kailinius: ir užsikloti, ir pasikloti tuos pačius… – kalbėjo močiutė, pamačiusi, kaip Koronskis apsiglėbęs tempia į palūtarką lyg didžiulę sniego pusnį baltus, purius,
iš rinktinių žąsų pūkų dėdienės pasiūtus patalus.
– Pamanykite, kaip atkuto tas tinginys, latras bolševikas
Koronskis – prisiėdęs pasivogto maisto, apsirengęs svetimais
rūbais ir batais, mosuoja visiems po nosimis, grasina šautuvu“ – pritarė Močiutei atėjusi kaimynė Mosteikienė.
Vyresniąją šeimos dukrą Stefutę Močiutė spėjo aprengti
savo kailiniais, o mažąją Bronytę suvyniojo į savo pačios numegztą vilnonę, didelę lyg laivo burės skarą. Taip ir išvažiavo
iš gražiosios savo sodybos visa mano mylimo dėdės Juozo Pet
rylos šeima ilgiems pažeminimų ir kančių gulago metams į
Sibiro platybes. Mudviem su Močiute parūpo dar vienas Pet
rylų šeimos nariys – Teofilė. Ji mokėsi Raseinių gimnazijoje
ir gyveno tėvų išnuomotame kambarėlyje pas dorus lietuvius
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Petravičius. Po kelių dešimtmečių jų sūnus daktaras A. Petravičius buvo Raseinių ligoninės vyriausiuoju gydytoju, rūpestingai gydė mano Mamą.
Ištremdami žmones į Sibirą, stribai gaudavo užduotis išvežti visą šeimą iki paskutinio šeimos nario, todėl jei kurio
namuose nebuvo – ieškodavo ten, kur jis galėjo būti. Taip darė
ir Petrylų šeimos budeliai. Sunkvežimis su nelaimėlių šeima
užsuko į Raseinių Tankistų gatvę paimti gimazistės Teofilės.
Pamačiusi „palūtarką“ su raudančia Petrylų šeima, supratnioji
Petravičienė pradarė iš sodo pusės langą, išlaipino Teofilę ir,
pasakiusi jai: „Greitai bėk ir pasislėpk kapinėse!“, atidarė stribų daužomas duris ir atsakė, jog jos nėra, kad ji anksti išėjusi
pėsčia į Polimus pas tėvus. Stribai atgal į Polimus nevažiavo.
Taip Teofilė viena tempė skaudaus likimo vežimą sovietinėje
Lietuvoje.
Kai su stribų pasigrobtu Petrylų šeimos turtu „palūtarka“
išsuko iš kiemo, abi su Močiute išlindome iš po kriaušės šakų
ir užėjome pasižiūrėti, kaip atrodo išniekinti dėdės Juozo namai. Tik perlipus per slenkstį, dešinėje pusėje prie sienos išsiskėtusi, išsidraikiusiais plaukais gulėjo mylimiausioji Bronytės lėlė Agota.
– Tikriausia tas kraugerys Koronskis, išplėšęs iš Bronytės
rankyčių Agotėlę, tėškė į sieną. Bronytė lėlę pasiguldydavo į
savo lovytę, o naktį prižadinta norėjo ją pasiimti kartu. Budeliui nesudrebėjo ranka atimti iš kūdikio paskutinę jos brangenybę“, – kūkčiojo Močiutė.
– Aš taip noriu pažaisti su Bronytės Agotėle, – ištiesiau
rankas į Močiutės glėbyje laikomą nuo žemės pakeltą lėlę.
– Agota liks kaip brangus mano anūkėlės Atminimas. Su
ATMINIMAIS žaisti negalima, – paaiškino Močiutė.
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Ji parnešė Agotėlę namo, užkišo už svetainėje stovinčios
spintelės stiklo ir tvirtai uždarė dureles. Per stiklą galėjau su
Agotėle kas dieną pasikalbėti, bet ne glėbyje… Su brangiais
Atminimais žaisti negalima.
Savo sodybos puoselėjimui dėdės Juozo šeima skyrė ypatingą dėmesį. Apie stiklines gonkas, pačio Juozo subudavotas,
bujojo alyvos ir jazminai, iš šonų, lankstytų vytelių tvorele
aptvertas, žydėjo tulpių, rūtų, pinavijų, nasturtų, narcizų darželis, apdėliotas kalkėmis nubaltintais akmenukais. Šiaurinė
sodybos pusė buvo apsodinta medžiais, tankiais aviečių, putinų, lazdynų krūmais. Tą rytą kažkuriame iš jų garsiai suokė
lakštingala, kurios liūdnai virpančios giesmės į Sibiro ledynus
vežamieji girdėti jau negalėjo. Per sodą bėgantis takas buvo
apsodintas aukštesnėmis už Močiutę mėlynomis bitutėmis –
mėlyno aksomo žiedais-akimis, dabar apšviestomis tekančios
ryto saulės spinduliais. Jos atrodė lyg garbės sargybiniai, sustoję gedului prie tako, kuriuo nešami karstai. Graudi tyla įsiviešpatavo sodyboje.
– Bus ramu iki tol, kol į šią sodybą susikraustys kokia nors
ubagų alkoholikų stribų šeima ir viską nugyvens, pavers dilgėlynais ir purvynais“, – tyliai ištarė Močiutė.
Mamos brolio Stanislovo Petrylos likimas irgi panašus. Dėdė
Stasys buvo gražiai įsikūręs Šilutės rajone, netoli Nemuno, kol
vieną dieną atvykę enkavedistai visiems liepė per trumpą laiką
susikrauti mantą ir išgabeno į Sibirą, į Irkutsko srities Nižneudinsko rajoną. Stasio sūnus, mano pusbrolis Benediktas, buvo
gimnazistas, Stasiukas – dvylikos metų, tik po kojos operacijos,
vos su ramentais bevelkantis žeme skaudamą koją, Sofija – visai
mažutė, ant mamos kelių. Namuose tuo metu nebuvo Levuko,
penkiolikmečio pusbroliuko – jį tėvas buvo išsiuntęs į malūną,
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kur reikėdavo ilgai palaukti eilėse, kol sumaldavo. Enkavedistai labai skubėjo, todėl nutarė Levuko nelaukti ir tą „nusikaltėlį
„supakuoti kitą dieną, kai iš malūno sugrįš.
Kitos dienos rytą verkiantį vaiką nugabeno į Naujosios Vilnios geležinkelio stotį, įmetė į jam nepažįstamų tremtinių vagoną, nesirūpindami, kad jis atplėštas nuo šeimos, be maisto
ir be rūbų. Taip pusiau badaudamas, po kąsnį gaudamas iš vagono lietuvių, jis pasiekė Altajaus kraštą. Ten buvo apgyvendintas barake, išvarytas į darbus kartu su suaugusiais tremtiniais. Levuko odisėja tęsėsi pusantrų metų, kol pats laiškais
per gimines susirado Sibire tėvus.
Močiutė Juzefa turėjo keturias dukras: Oną, Prancišką, Kazimierą ir Mariją. Pranciška su Kazimiera prieš Pirmąjį pasaulinį karą emigravo į Lotynų Ameriką, kur liko visam gyvenimui. Kazimiera Lietuvoje paliko mažutę dukrytę Elenutę,
kuriai vėliau atsiuntė šipkartę – laivo į Ameriką bilietą, tačiau
Močiutė ją vieną išleisti pabūgo. Sovietiniam režimui okupavus Lietuvą, Elenutė taip ir liko nepažinusi savo tėvų, nes režimas draudė net susirašinėti. Močiutės dukros Marija ir Ona
buvo ištremtos į kitus Sibiro pakraščius…

( J . S .)
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Sugrįžo dvasios. Sėdi prie langų,
Ištvėrusios ten begalinį taigos šaltį.
Vis budi, kad nebūtų mirtinai baugu,
Netektų Tautos skaudulius naujai pakelti…
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Genius loci
2012-ųjų Poezijos Pavasario dienomis išėjo mano poezijos
knygelė „Smėlio krikštai“, kurioje įdėtos kelios mano tapytos
monotipijos iš ciklo „Alpių miražai“. Monotipijos meno gudrybes įsisavinau lankydama dailės studijas Vilniaus Mokytojų namuose: su pasisekimu esu organizavusi porą parodų
Lietuvoje ir vieną Šveicarijoje.
Susitikimuose su skaitytojais gaudavau klausimą, ką reiškia
monotipija „Kalnų monstras“? Tai Vakarų Europoje plačiai žinomos Brokeno šmėklos tema. Legenda gimė Šiaurės Vokietijoje, ant Brokeno kalno, kur beveik ištisus metus tvyro rūkas.
Brokeno šmėkla – optinis reiškinys, kuris susidaro kalnuose
vakare, saulei priartėjus prie horizonto. Tada žmogus gali pamatyti savo šešėlį ant debesų ar rūke. Klaidingai įvertindamas
atstumą, jis įsivaizduoja, kad mato didelį vaiduoklį – monstrą.
Brokeno šmėklos legendą aprašė Goethe „Fauste“.
Alpių kalnuose dažnai atsiveria paslaptingi pasauliai, kuriuos stebint gali žado netekti. Alpių gyventojai sako, kad kalnuose gyvena vietos dvasia – genius loci... Aš – lygumų dukra,
ir man atrodo, jog lygumų rūkuose irgi gyvena vietos dvasia...
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Rodos, imčiau – lyg pieną išgerčiau, –
Tie balti Žemaitijos rūkai!
Nuplasnojo vaivorykščių arkom
Baltasparniai vaikystės gandrai.
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Viena emigrantė jugoslavė kartą pareiškė: „Jie (šveicarai)
gyvena kaip Dievo užantyje, niekada nematė jokių karų, bado,
maro – nieko, todėl vieni kitus gąsdina bent Brokeno šmėklomis. Jugoslavijos kare tokių baisybių patyrėme, jog Brokeno
šmėklos mums tik juoką sukelia...“
Aš jai pritariau, nes mano karo ir pokario patirtis šimtu
procentų tą galėjo patvirtinti... Pokario baisumų pilna visa
mano likimo našlaičių vaikystė. Sukrečiantys pokario metų
vaizdai, paveikę visą mano dvasinį pasaulį, ilgam tapo liūdna
savastimi. C. G. Jungas tokius dalykus aiškina „susidūrimais
su savasties šešėliais“. Įdomu savimi pasitvirtinti didžiojo
šveicarų psichoanalitiko C. G. Jungo tiesas!
Pirmąjį pokario dešimtmetį, broliui kalint Sibire, gaudavom nuo jo rusiškai rašytus laiškus, ir kas naktį sapnuodavau
sibirietiškus sapnus, nes nepajėgiau susigaudyti tarp dviejų
realybių. Sunkūs vaikystės ir ankstyvos paauglystės metai padidinto jautrumo mergaitėms išprovokuoja gilius „savasties
šešėlius“... Lietuviškų žiemų šaltyje sapne jaučiau sibirietiškus
speigus, matydavau neišbrendamą taigą, girdėdavau riaumuojančias meškas ir kaukiančius baltus, pasišiaušusiais kailiais
Sibiro vilkus. Ką dieną gyvais jausmais išgyvenau, skaitydama
brolio laiškus, tą matydavau sapnuose.
Kai imdavo prie būdos draskytis Meškis – reiškė, kad iš
netolimos sodybos stribai, įrėmę šautuvus į nugaras, išsivaro
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šeimininką arba išveža visą šeimą į Sibirą. Kartais netolimame miške tratėjo kulkosvaidžiai, žinojome: stribai žudo partizanus. „Jausmas toks, lyg mus žudytų“, – verkdavo Mama.
Meškis buvo geriausias mano draugas: ne vieną kartą, įlindusi į būdą, jam skaičiau brolio laiškus, nes niekam negalėjau
tos paslapties patikėti... Stipriai šunį apsikabinusi užmigdavau. Meškis buvo labai protingas šuo. Kai brolį areštavo, jis
buvo dar mažas garbanotas šunytis, tačiau septyneris metus
brolio nepamiršo. Užaugo į dailų, rudu žvilgančiu kailiu apsirengusį šunį – ištikimą mūsų namų ir kiemo sargą. Kai brolį
paleido iš kalėjimo, apie mėnesį (tiek truko brolio sugrįžimas)
Meškis beveik neėdė, buvo labai neramus, jautrus, o paskutinę
parą prieš pareinant Algirdui šokinėjo į viršų, trankė grandinę, norėdamas ištrūkti, kaukė ir garsiai skalijo. Nesupratome,
kas šuniui yra, nes nežinojome tikros Algirdo grįžimo datos.
Brolis laiške pranešė, kad jam po Stalino mirties pritaikyta
amnestija, ir jis tuojau bus paleistas. Žuveliškes laiškas pasiekė
tik po mėnesio, jau broliui grįžus.
Kai brolis pasiekė mūsų kiemą, buvo naktis. Ankstyvas
1955-ųjų pavasaris. Abi su mama miegojome. Broliui pasibeldus į langą, pabudo tik Mama. Aš išbudau vėliau, nes
prižadino garsus Mamos raudojimas. Ji taip garsiai raudojo,
apsikabinusi brolį, jog aš nesupratau, kas atsitiko. Nežinojau,
kad žmogus rauda ne tik iš skausmo, bet ir iš džiaugsmo.
Išbudusi pravirkau ir aš, o kai mama springdama ašarom pasakė:
„Kelkis, sugrįžo tavo brolelis“, – aš puoliau iš guolio ir, kiek
turėjau sveikatos, Algirdą stipriai apsikabinau. Nesąmoningai
iš širdelės išsiveržė baisi rauda: ėmiau ne savo balsu kaukti lyg
Meškis...
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Žemietis Pranciškus Šleževičius savo „Dienyne“ rašė:
„1944 m. traukdamiesi vokiečiai Kalnujuose be jokių išankstinių įsitvirtinimų sugebėjo net dviems mėnesiams su-
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Visi pokario metai Žuveliškėse ir Kalnujuose buvo liūdni:
drebėjome iš baimės, nežinojome, kur atsidursim rytoj, trūko maisto, rūbų, avalynės. Sėklų naujam derliui kaimiečiai
rūpinosi patys, dalindavosi kaimynas su kaimynu, kas kokios
sėklos turėjo. Bulves sodinome supjaustę skiltelėmis, kuriose
buvo bent vienas gyvas, pradėjęs kaltis daigelis. Taip iš vienos
bulvės darėme 4–5 būsimų bulvių kerus. Koks buvo džiaugsmas, kai toks gamtos stebuklas įvykdavo ir mūsų pasodintų
bulvių skiltelių-akelių laukelis sudygdavo! Belikdavo gležnus
kerus apkaupinėti ir laistyti, jeigu nebūdavo tuo metu lietaus.
Mama gailėjosi, jog karo audra sumaitojo labai gerų, „Vaižganto“ vardu pavadintų, iš Tėvo parūpintos sėklos, linų lauką.
Kai pirmais pokario metais įsikūrėme savo buvusios sodybos degėsiuose, kur neseniai ėjo fronto linija, Mama vakarais
melsdavosi, nes aplink nėra žemės pėdos, kuri nebūtų persisunkusi žuvusiųjų krauju.
Sapnuose jie atgydavo ir pulkais žygiuodavo į Vakarų frontą. Retkarčiais kuris nors vokiečių karys atsiskirdavo iš rikiuotės, pribėgdavo prie manęs, sėdinčios ant Mamos rankų, ir paduodavo man gabaliuką cukraus. Taip iš tikrųjų buvo atsitikę
pirmaisiais karo metais, kai vokiečiai turėjo vilčių užkariauti
visą Europą.

u ž k o d a v i m a s

Nusiramink, sesyte, pasirodyk, kokia didelė tu užaugai, –
Algirdas vyriškai tvardė raudą, tik ašaroms leido ristis per
įkritusius, gyvplaukiais apšepusius skruostus.
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stabdyti rusų armijos puolimą. Rusai ties Kalnujais neteko
daug karo technikos, kadangi vokiečių pėstininkai iš paprasto
apkasėlio su „faustpatronais“ sugebėdavo degančiais fakelais
paversti ištisas voras galingų tankų. Gyvosios jėgos nuostuoliai taip pat buvo didžiuliai (kuo galima įsitikinti, aplankius
Raseinių karių kapines). Rusų generolai, matyt, nusprendė
nerizikuoti savo kareiviais, o vokiečius iš jų pozicijų išrūkyti
aviacijos pagalba. Kadangi 1944 metų vasara buvo labai sausa, žemė buvo išdžiūvusi kaip betonas, todėl užfrontėje buvo
įrengiami laikini areodromai. Juos statė specialieji kariniai
daliniai. Į juos privežė amunicijos, lėktuvų kuro, sustatė zenitinius pabūklus. Tuomet atskrido lėktuvų eskadrilės ir leng
vieji bombonešiai, per keliolika minučių nuskridę iki fronto
linijos Kalnujų aukštumoje išmesdavo bombas ir vėl grįždavo
į areodromą pasikrauti, ir vėl pirmyn. Vokiečių apkasai buvo
sumaišyti su žeme...“
Senelis Bakutis pasakodavo, jog nuo jo sodybos Kalnujų
kalva gerai matėsi: sovietiniai tankai rėpliojo į kalvą, kur bematant susprogdavo. Net graudu buvo žiūrėti, kaip į padangę kilo dūmų grybai, akimirksniu sunaikindami tokį brangų
turtą. Vėliau visiems paaiškėjo, jog visi tankai jau buvo amerikoniški. Žmonės tai pastebėjo, kai vežė susprogusių tankų
laužą į Viduklės geležinkelio stotį: prie jų buvo priklijuotos
metalinės plokštelės „Made in USA“. Senelis vis pajuokaudavo, jog 1941 metais kalnujiškius vokiečiai buvo išmokę atiduoti karininkams pagarbą, tariant: „Hai Hitler!“, o 1944-aisiais
kaimiečių atsakymas buvo: „Scheise!..“
Rusai su vokiečiais Kalnujuose porą savaičių stumdėsi tai į
vieną, tai į kitą pusę. Liepsnų sudegintos ir tankų sutraišky-

138 /

/ 139

u ž k o d a v i m a s
l i k i m o

tos sodybos priklausė tai vieniems, tai kitiems. Abi pusės tęsė
žūtbūtinę kovą, kad nors kelias žemės pėdas laimėtų ir pasijaustų „sieger-pobediteliai“... Iš Kalnujų bažnytkaimio nebuvo
likę nė vienos sveikos trobos, tik riogsojo mūrinės bažnyčios
ir mano Tėvo mokyklos griaučiai. Vaizdas buvo klaikus: kapinėse styrojo medžių nuolaužos, kryžiai ir paminklai buvo sudaužyti. Visur bombų duobės, numušti tankai ir kitokie karo
pabūklai...
Gimtinėje kraujas liejosi ir po karo.
Vargu ar kas yra bendravęs su tiek daug karo invalidų, laidojęs tiek daug brangių artimųjų ir pažįstamų, kaip mano
aplinkinių kaimų gyventojai. Diena iš dienos sproginėjo pajudintos minos, granatos, įvairūs sprogmenys, nusinešdami
nekaltų kaimynų gyvybes, o „geriausiu“ atveju – atimdami iš
jų rankas arba kojas. Berankiai, bekojai invalidai neprisišaukė
jokios medicininės pagalbos. Iš subombarduotos Raseinių ligoninės kėpšojo tik skylėtos sienos ir juodavo išbyrėjusių langų kiaurymės, o iš kvalifikuoto personalo buvo likęs tik vienas
medicinos felčeris Lazdauskas, kuris Biliūnų dvare laikinai
įsikūrusioje ligoninėje nors ir pasiaukojančiai sukosi (jis ryžosi operuoti ir sunkiai minų sužeistą mano broliuką Juozuką),
bet nė dalies išgelbėti nuo mirties negalėjo.
Nebuvo ir jokių vaistų. Laimė, žmonės mokėjo gydytis
vaistažolėmis ir šaknelėmis. Plėšė drobines, beržinių malkų
pelenuose išvirintas paklodes, darė tvarsčius, tepė žąsų, zuikio taukais, dezinfekavo šlapimu, pačių pasigaminta topolių
pumpurų mikstūra, dėjo žemčiūgų, traukžolių lapus, barstė
medinėmis trinkelėmis sudaužytomis žyvakastų šaknimis,
vyniojo žolelių antpiluose išmirkytus kompresus. Piliakalnio
vakarų pusėje augantis Degsnelių miškelis buvo tikras vais-
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tingųjų augalų rezervaras. Iš jo žmonės nešdavosi valerijonų,
puplaiškių, metėlių, konvalijų, meškauogių, ajerų, jonžolių ir
kitų gydomųjų augalų šaknis, žiedus ir lapus, beržų pintis, gaminosi tepalus, mikstūras, jais dezinfekavo ir tepė žaizdas.
Su siaubu atsimenu, kaip septyniolikmečiui kaimynui Broniui Gustai abi su Mama vyniojome ant dešinės rankos delno
likučių (visi pirštai buvo granatos nukirsti) drobines skiautes,
stabdėme kraują, guodėme jį, lyg laukinį žvėrį kriokiantį iš
skausmo, ir kartu raudojome. Broniaus motina gulėjo nualpusi, o ponia Puidokienė ją gaivino...
Per 1945–1948 metus apylinkėje nuo minų žuvo du mano
broliukai, du kaimynų Puidokų vyrai – tėvas ir sūnus, Užkalnupio kaime – du broliai Alijošiai, Palendrių kaime – broliai
Vaičekauskai, du broliai Birgiolai. Dar po poros metų traktoriumi ardamas žemę žuvo gražus jaunas vyras Šukys. Atrodė,
nebuvo kada nusitverti jokio darbo – tik apraudoti ir palaidoti
pokario aukas.
Prisimenu nelaimingąją našlę, žuvusių vaikų motiną Mortą
Birgiolienę, žymiausią Kalnujų apylinkių dainininkę, sugebėjusią taip skaidriai išdainuoti Dvariono „Žvaigždutę“, skambėjusią neblogiau už garsiosios dainininkės Beatričės Grincevičiūtės atliekamą. Morta už dainas rajono meno saviveiklos
apžiūrose laimėdavo pirmas vietas. Vienoje apžiūroje Vilniuje
vertinimo komisijoje dalyvavusi Lietuvos lakštingala Grincevičiūtė pasiprašė, kad ją privestų prie nuostabiosios dainininkės Mortos ir už Dvariono „Žvaigždutę“ susigraudinusi išbučiavo Mortą lyg seserį.
Esi graži ir nuostabi žvaigždutė
Aukštai aukštai ant mėlyno dangaus...
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Kas dieną gaudė skubinai įsikūrusios medinės (vietoj subombarduotos senosios) Kalnujų bažnytėlės gedulo varpai,
palydėdami nekaltas sielas į dangaus karalystę, žmonės verkdami kalbėjo „Amžiną atilsį“, o klebonas Antanas Brazaitis
monotoniškais pamokslais guodė žuvusiųjų šeimas, suteikdamas mirusiems paskutinius pašventinimus, o gyviesiems –
paguodą ir ramybę. Iki pat 1969-ųjų metų, kol dar stovėjo
nenupjauti Žuveliškių alėjos kaštonai, eidama žydinčių kaštonų alėja atminty mačiau nugiedamus laidotuvių vežimus
su mirusiais pažįstamais: jų dūšelės skraidė netolimose suakmenėjusio laiko erdvėse, amžinai likusios šioje šventoje
mano žemiečių krauju persisunkusioje žemėje. Dvasios vijosi
savo amžinybes, o kaimo įvykiai permušdavo vieni kitus vis
graudulingesniais žmonių likimais. Mylimiausi šeimos nariai,
draugai ir kaimynai ilsisi palaidoti Kalnujų kapinėse, tik laikas
niekada nepalaidos apie juos likusių prisiminimų. Tragiškas
pokaris man iki šiol nenustoja siuntęs liūdno vienišumo jausmus. Kalbėdamas apie vienatvės sindromus M. Martinaitis
kartą pareiškė: „Gal tai pradžia kūrybinės vienatvės, kurios
nebijau ir kuri yra savaip maloni ir prasminga...“ Gal? Gal ir
aš, ir kiekvienas žmogus panašiai viską išgyvena ir išjaučia?
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Nepamirštama liks dar viena Kalnujų apylinkių menininkė – audėja Elenutė Voslytė. Mama nusivesdavo pas ją, kad pasigėrėčiau jos lovatiesėmis, kapomis, staltiesėmis, raštuotais
rankšluosčiais – buvo lyg tikras liaudies dailės parodos aplankymas. Kokią Vakarų Europos dailės parodą belankyčiau,
tekstilės skyriuose visada prisimenu savo žemietės Elenutės
Voslytės nė kiek neblogesnį už pripažintų meistrų meną.

Slenkant baisiems pokario metams, iki soties išsiverkusi ir
apsiraminusi mūsų karta kiek skaidresniais paveikslais prisimena Joninių naktis. Prie rusenančio Joninių laužo belaukiant
saulės patekėjimo, stebuklingai atsiverdavo šviesos gimimas.
Pagoniškasis Joninių ritualas kalnujiškiams buvo nepaprastai
gaivus savo neapibrėžtumu, išreiškė graudulingos praeities
ribas, už kurių galėjome matyti ateities viltį. Po Joninių nakties saulės patekėjimo akimirka mums pasirodydavo stojusio
taikaus laiko, vilčių ir troškimų išganymu, – kad viskas bus
geriau, kad galėsime gyventi.
Gal ims kas nors ir apkabins rytais,
Kada Davainio liepas aušros lydi. –
Vėl apsisupsim Joninių kerais
Ir vėl tikėsim, kad papartis žydi...

J a n i n a
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( J . S .)

Joninės – mano šeimos tradicinė šventė: Tėvas Jonas, labai mėgęs su šeima ir savo mokiniais švęsti Jono vardadienį,
o aš, Jo atminčiai, Kalnujų bažnyčioje pakrikštyta Janinos
vardu. Joninės lietuviams – brangi ir ypatinga šventė, Vakarų Europoje ji nebuvo švenčiama. Man pradėjus vadovauti
Šveicarijos lietuvių bendruomenei, XX a. pabaigoje atgaivinome šią tautos vasaros šventę Alpių šalyje. Iniciatyvos pirmieji ėmėsi profesorius dr. Juozas Kurmanavičius ir jo žmona
Aida. Stengėmės, kad mūsų Joninės būtų tikrai tautinės, be
senosios Rasos šventės papročių išniekinimo, kaip kad sovietiniais metais, kai Jonines organizuodavo komjaunuoliai: be
dvasios, be krikščioniškųjų tradicijų tiesos (pvz., su padangų
deginimais!). Apie dešimtmetį Kurmanavičių šeimos iniciaty-
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va Jonines organizavome Ciuricho parkuose, o vėliau naujieji
Bendruomenės nariai Jonines ėmė organizuoti prie Ženevos
ežero. Visada sulaukiama muzikantų, šokėjų ir dainininkų iš
Lietuvos, į šventę įtraukiami šveicarai ir kiti užsieniečiai.

( J . S .)

Kiek turėjau jėgų, tempdavau rusišką „Akord“ akordeoną,
o jaunimas šokdavo ir šokdavo iki pirmųjų saulės spindulių,
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Praeitis skeveldrom mėtosi pasuolėj.
Ji nupigus –
Greitai nieko nekainuos.
Kurgi tie seni gerbėjai,
Mano tie gražuoliai?
Vis dar tebeieškantys manęs kalnuos?..

u ž k o d a v i m a s

Kalnujiškių numylėtinis mažuliukas (buvo sutrikęs jo augimas) Eugenijus Dyzeris, visų vadinamas Geniuku, birželio
24-osios naktį iki ryto tempdavo armoniką, o jaunimas šokdavo apie laužą Kalnujų miestelio aikštėje ar Davainio-Silvestravičiaus sode. Kai baigiau akordeono klasę, Geniuką galėjau
pakeisti ir aš.
– Janyte, polką! Janyte, valsą! – vis tebegirdžiu savo draugų
kalnujiškių balsus, raginančius mane groti vis naują ir naują
šokį iki ryto aušros...
Įpareigojimas groti, žinoma, sumažindavo malonumą smagiai pasišokti su Kalnujų kavalieriais – Jonuku Sprauniumi,
Kaziuku Ambrozaičiu, Albinuku Simonavičium, Bronium
Gusta, Pareigiukais, Puidokiukais ir kitais mielais mano apylinkių vaikinais, kurių pasigesiu visą gyvenimą.

J a n i n a

s u r v i l a i t ė

Prie Davainio sodo
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prasiveržusių pro Davinio liepų vainikus. Kartais į mūsų būrį
įsisukdavo ir vienas kitas vyresniosios kalnujiškių kartos atstovas. Mes mylėjome ir gerbėme senimą, mielai priimdavom
į savo tarpą, smagiai šokdavom su senukais. Būdavo didelis
džiaugsmas ir paįvairinimas, kai mūsų gegužines aplankydavo koks senas šposininkas ir garsiai uždainuodavo liaudišką
arba savo kūrybos posmą:
Sirbin virbin zuikis lapę,
Įsikibęs į kanapę...

Mūsų palaikė avalynė atlaikydavo vos vieną Joninių naktį – dieną nešdavome ją sutaisyti gretimo kaimo berankiui
Skralskiukui. Jaunojo batsiuvio viena ranka sprogmens buvo
nutraukta beveik iki alkūnės. Jis įsisprausdavo ant metalinės
formos užmautą batą tarp kelienų ir sveikąja ranka su plaktuku meistriškai sukaldavo vinukus į guminį padą, išpjautą iš vokiškos kariškos mašinos padangos – stiprų, ilgai nenudylantį.
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Tai, berods, senojo Montvilo mėgstamos dainos žodžiai, –
ne kartą sukėlė visiems skanaus juoko. Palinksminęs senukas
sakydavo:
– Einu pas savo Serbenčikę. Ji manęs laukia nesulaukia, –
nusiėmęs nuo saulės išblukusią kepurę, visiems pamojuodavo,
palinkėdavo smagios gegužinės ir nueidavo...

u ž k o d a v i m a s

Kad ne žolės, kad ne rasos,
Gražiai šokčiau kad ir basas, –
O kad rasos ir žolė –
Šokinėju kaip varlė...

Kai pravažiuoju pro gimtinę, pro šaltą „Karpynės“ tvenkinių vandens mirgėjimą, mintimis perbėgu savo paauglystės
išgyvenimus, lyg bijočiau iš akių paleisti jų tvirtą vidinį ryšį,
amžiams prie šios žemės pririšusį. Pasąmonė pasinaudoja
5–6 dešimtmečių prisiminimų saugykla, ir tampa aišku kodėl,
nors esu įsimylėjusi Alpių kalnus, – vis tiek kas naktį sapnuoju
tėviškės lygumas... Vis tebelydi senųjų vietų dvasia – genius
loci... Atmintis sudvasina prisiminimus, o savasties tikrovė
užvaldo visas mintis, perbėgdama visų kažkada šalia manęs
buvusių, man artimų žmonių gyvenimais.
Šoks žiogai po Joninių papartį.
Juoksis saulė metų zenite.
Po senųjų praradimų kartėlio
Mūsų jau nebus žvangučių vainike.
Mos jaunystės blunkantys miražai,
Pasimatymais pražydę vakarai.
Ten rytai, saulėlydžiai taip gražūs, –
Tebelaukiantys mielų žmonių veidai...

J a n i n a
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( J . S .)
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Viena iš įsimintiniausių vietų – Žuveliškių kaimo vakaruose
stūksantis krūmais ir medžiais apaugęs, legendomis apipintas
Piliakalnis. Jis liudija skaudžią tautos istoriją, paženklintas ne
tik Lietuvos, bet ir pasaulio politiniuose žemėlapiuose. Prie jo
1941-aisiais buvo žudomi Raseinių žydai. Mūsų šeimai Piliakalnis primena dar ir šeimos tragediją: 1946 metais birželio
29-ą, švento Petro ir Povilo dieną, prie Piliakalnio nuo minos
žuvo mano du broliukai: Eugeniukas (11 metų), rinkdamas
atšlaitėje žemuoges, netyčia užlipęs ant minos, susisprogdino
pats ir mirtinai sužeidė netoli esantį brolį Juozuką (14 metų) ir
lengvai sužeidė vyriausią brolį Algirdą (15 metų). Pasikinkiusi
arklį, Mama vežė sunkiai sužeistą Juozuką į laikiną Biliūnų
ligoninę. Ten Juozukas felčerio Lazdausko buvo operuotas, tačiau išgelbėti nuo mirties nepavyko. Visada apima silpnumas,
kai prisimenu Mamos kryžiaus kelionę. Įsiguldžiusi į vežimą
mirusį mylimą sūnelį, ji raudodama 15 kilometrų iš Biliūnų viena parvažiavo namo, o čia jos laukė dar vienas likimo
smūgis: jau spėtas surinkti iš sudraskytų gabalų ir užkaltas
skubiai sukaltame karstelyje sode, senos obels pavėsyje gulėjo

u ž k o d a v i m a s

Tragiškasis Palendrių piliakalnis

jos jauniausiasis berniukas – šviesiaplaukis mėlynakis, be galo
patiklus, paslaugus ir prie jos labai prisirišęs, puikiais pažymiais ką tik baigęs pradinę mokyklą Eugeniukas. Šią šeimos
tragediją visada prisimenu begalinio sielvarto durtuvų varstoma. Savo pirmame eilėraščių rinkinyje brolių netekčiai paskyriau eilėraštį „Sesulės rauda“:
Gaivų ir rasotą švento Petro rytą
Saulei patekėjus dvi žvaigždelės krito.
Rinko brolužėliai žemuoges raudonas, –
Braidė baltos vėlės po rasotą kluoną.
Žemuogėlės raudo, biro į delniuką,
Kol staiga pavirto kraujo lašeliukais.
Raudonavo šlaitas, krauju aptaškytas, –
Gedulingai gaudė Angelo trimitas.
Degė vaško žvakės.Verkė Paukščių kelias,
Kai juo iškeliavo mano du broleliai...

J a n i n a

s u r v i l a i t ė

( J . S .)

Per broliukų šermenis Mama mane išmokė sukalbėti jiems
„Amžiną atilsį“, sakydama, kad danguje sesutės maldelė jiems
pagelbės. „Amžiną atilsį duok mirusiems, Viešpatie, ir amžinoji šviesa jiems tešviečia...“ – kartojau šimtus kartų, įsivaizduodama, kad sėdėdami ant debesėlio, jie mane girdi ir džiaugiasi. Po laidotuvių dažnai nubėgdavau prie broliukų žuvimo
vietos ir riedant per skruostus ašarėlėms vis kalbėdavau ir
kalbėdavau jiems „Amžiną atilsį“. Neseniai sutikusi kaimynę
nuo Piliakalnio, Janiną Tautkienę, pasiguodžiau, jog ta vieta,
kur žuvo mano broliukai, gal jau labai pasikeitusi – neatpažinčiau? Ji mane nuramino, jog gerai žinanti, kad toji vieta –
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netoli granitinio paminklo žydams, apaugusi, tačiau neužstatyta pastatais, galinti man parodyti...
Vieną 1946-ųjų metų vasaros dieną susivokiau, kad „Amžiną atilsį“ aš privalau sukalbėti ir netoli gulintiems sušaudytiems žydams, nes mama labai jų gailėjosi ir vis verkdavo dėl
skaudaus žydų tautos likimo. Su kaimyne ponia Puidokiene,
kuri 1941-jų vasarą laukėsi kūdikio, sužinojusios, jog varys
šaudyti žydus, mama pasikinkydavo į ratus Bėriukę, pasiguldydavo ant kelių pusės metukų mane ir išvažiuodavo visai
dienai iš namų, nes negalėjo klausytis širdį veriančių esesininkų paleistų šūvių ir sustatytų prie duobių žydų klyksmo.
„Važiavome nesvarbu į kurią pusę, labai toli, nes kraupios raudos girdėjosi už 3–4 kilometrų ir draskė mūsų širdis.“ Kai pa-

u ž k o d a v i m a s

Laukas prie Palendrių piliakalnio. ???? nuotr.

J a n i n a

s u r v i l a i t ė

sigyriau Mamai, kad kalbu „Amžiną atilsį“ ir žydams, mama
paaiškino, kad žydai turi kitokią religiją ir kitokias maldas,
tačiau pagyrė, kad gerai darau: „Mirusieji vis tiek tave supras,
jiems taps lengviau, ir mažos geros mergaitės maldelė juos nuramins... Kalbėk ir jiems... kalbėk...tik iš visos širdelės kalbėk!..
Malda visada turi būti kalbama labai susikaupus ir iš pačios
širdies.“ Jau būdama maža supratau žydų tautos tragediją.
Skaudžiai išgyvenau, smerkiau ir iki šiol smerkiu žydų tautos
žudikus, ir gėdinuosi, kai mano tautiečiai tos tragedijos nenori pripažinti. Nesistengiu graudžią žydų temą apeiti ir savo
kūryboje. Net konkretų žmogų, pavarde Savickis, tada vaikystėje pažinau. Pirmiausia atkreipiau dėmesį į tai, kad sutikusi
Savickį mama nesisveikina, kai šiaip kaime niekada vienas pro
kitą kaimiečiai nepraeidavo nepasisveikinę.
– Kodėl, mama, su tuo žmogum nesisveikinat? – paklausiau.
– Jis labai blogas žmogus. Su juo niekas nesisveikina, – paaiškino.
– Ką blogo jis padarė?
– Kaimynai matė jį varantį žudyti žydus...
Tai buvo kaimiečių moralinis teismas žudikui. Labai veiksmingas teismas, nes Savickis, neišgyvendamas sąžinės priekaištų ir visuotinio kaimo žmonių pasmerkimo, neužilgo savo
daržinėje pasikorė.
Daugelio raseiniškių likimai šimtmetį susieti su žydais.
Archyvai liudija, kad 1921 metais žydai Raseinių mieste
sudarė 50 procentų visų gyventojų. Raseinių kraštotyros muziejuje saugoma gausi medžiaga apie Raseiniuose gimusių ar
gyvenusių žydų veiklą, o aš iš Mamos pasakojimų žinau keliolika raseiniškių žydų pavardžių, įvairiose srityse pasižymėju-
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sių. Atsimenu, kaip ilgai nešiojau žuvusio broliuko Eugeniuko
kaliošiukus, pirktus pas Dorfmanienę. Pavardę įsiminiau iš
mamos pasakymų: „Apsiauk Dorfmanienės kaliošiukus, nes
eisime toliau, bus patogu kojytėms.“ Iki šiol nepamiršau Samuelio Gezo karamelinių saldainių su užrašu „Gerold“ skonio. Mama man vis jų ištraukdavo iš senoviškos komodos
stalčiaus – iš seniai užsilikusių, ištaupytų tik man. Dar ilgokai
po karo ant vieno namo Raseinių gatvėje kabojo užrašas „Terespolskio viešbutis“. Kai buvau paauglė, Mama iš seno Tėvo
palto, siūto Grindblato siuvykloje, persiuvo man gražų paltuką, nes puiki medžiaga buvo kuo geriausiai išsilaikiusi. Mama
pasakojo, kaipTėvas darbščiausius mokinius premijuodavo,
už savo atlyginimą pripirkęs Muzikalskio limonado, kurį žydas savininkas gamindavo iš skaidriausio Raseiniuose Magdės šaltinio vandens. Kadangi Raseinių vidurinėje mokykloje
aštuntajame dešimtmetyje turėjau Jaunųjų kraštotyrininkų
būrelį, mielai bendravau su Raseinių kraštotyros muziejaus
direktore p. Urboniene ir muziejui atidaviau Vaiso Bero kailių dirtuvėje išdirbtus ir Grinvaldo pasiūtus elegantiškus Mamos kailinukus. Mamos spintoje ilgai kabėjo kelios suknelės,
pirktos Polesienės rūbų parduotuvėje. Kuris vyresnės kartos
raseiniškis neprisimena Š. Kudašino spaustuvės? Ji leido knygas ir laikraščius: „Raseinių Magdė“, „Žemaitija“, „Paštininkų
balsas“, žurnalą „Sietynas“; kas nežino garsaus brolių Perlovų
malūno, iš kurio raseiniškius pasiekė pirmieji tikros elektros
žiburiai. Žydų nuopelnus Raseiniuose būtų sunku išvardyti...
Tolima Mamos giminaitė Anelė Tarapinienė, gyvenusi
nuošalioje Raseinių rajono sodyboje ir gelbėjusi žydus, buvo
apdovanota garsiuoju Pasaulio tautų teisuolio medaliu. Girdėjau daug jos pasakojimų šia skaudžia tema. Kad žydai buvo
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aktyvūs Raseinių miesto savivaldoje, yra man pasakojęs tuometinis Raseinių rajono vartotojų kooperatyvo pirmininkas
A. Lazarskis, vedęs mano mamos pusseserę mokytoją Aldoną
Bakutytę. Atgavus Lietuvai nepriklausomybę, 1918 metais į
pirmąją miesto Tarybą iš 17 Tarybos narių net šeši buvo išrinkti žydai. Vienas jų – Benjaminas Lazarskis, Aldonos vyro dėdė.
Atvykusi iš Šveicarijos į Lietuvą atostogauti ir pravažiuodama Kauno–Klaipėdos plentu į Palangą, automobiliui riedant
per Kalnujų aukštumą pro Palendrių Piliakalnį, kur iš tolo
matomas granito paminklas ant žydų kapų, – visada jiems ir
savo žuvusiems broliukams sukalbu „Amžiną atilsį“. Tai švenčiausia mano pareiga.
Žydų tragediją prisimindavome susitikę su poetu M. Martinaičiu. Jis buvo vyresnis, jo atmintyje prisiminimai dar gyvesi.
2012 metais abu dalyvavome Poezijos Pavasario renginiuose,
skirtuose Maironio Jubiliejiniams metams. Važiuojant į Klaipėdą pro Kalnujų aukštumas poeto širdis atsivėrė tragiškiems
prisiminimams. Išgirdau jo pasakojimą, kuris vėliau buvo užrašytas V. Daujotytės ir M. Martinaičio knygoje „Sugrįžęs iš
gyvenimo“:
„Tą vasarą važiavome iš Raseinių su Tėvu namo. Mus sustabdė. Prapliupo šūviai, klyksmas... Tėvas uždengė man su
kepure veidą, kad nematyčiau... O prieš keliolika metų šioje
vietoje vaikai spardė ekskavatoriumi išverstas kaukoles. O tada
aš, būdamas penkerių metų, mačiau, kaip tie kaulai ir kaukolės
buvo gyvi žmonės. Buvo pati baisiausia mano vaikystės vasara:
čia mačiau, kaip jie tai daro... Nors Tėvas ir uždengė man veidą,
bet aš visa tai, rodos, dabar matau dar geriau...“
Mama pasakojo, jog išgirdę šūvius aplinkinių kaimų žmonės sustodavo dirbę darbus, vyrai nusiimdavo kepures, mote-
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rys klaupdavosi ir kalbėdavo poterius, kol tik nutildavo šūviai.
Kol tapdavo ramu. 1969–1972 metais tiesiant autostradą Kaunas–Klaipėda tiesiai per mano sodybos šulinį, per mažai buvo
kreipiamas dėmesys apsaugoti šią XX amžiaus tragedijos vietą. Pasak V. Daujotytės, mankurtas – žmogus be atminties.
Gražuolis greitkelis, nubraukęs dalį žuvusiųjų kapų, taip pat
„mankurtas, jis lekia per žmonių kaulus, nieko neatsimena ir
nenori atsiminti...“
2012 metais važiuojant su poetu greitkeliu, mano Tėvų buvusioje žemėje vėjas plaikstė Kanados vėliavą. Tai vadinamasis Raseinių rajono Kanados agropromas. Jame – ir mudviejų
su broliu iš Tėvų paveldėta žemė, išnuomota Kanados agropromui. Savo žemės dalį (22 ha) aš broliui leidau iki mirties
naudotis, imant neblogą nuomos mokestį tik jam, o po brolio
mirties mano dalis turėjo pasilikti teisėtu mano šeimos palikimo paveldėjimu. Kadangi dokumento nesudarėme, o pelnas
iš Kanados agropromo visas dvi dešimtis metų buvo geras,
po brolio mirties jį buvo kam pasiimti ir be mano šeimos...
„Turtas visada sumaišo žmonių smegenis“, – tos taisyklės niekam pasaulyje nepavyko pakeisti... Skaudu tik tai, kad yra nesuprantančių, jog didžioji žmonijos nelaimė ne piniguose, o
artimo žmogaus nuvertinime.
Taip dažnai iš pačios širdies išsiveržia niekada neužgęstantis, aštrus metafizinis netekčių skausmo gūdumas, kuris,
atrodo, per du dešimtmečius, gyvenant gražioje ir taikingiausioje Alpių šalyje, turėjo išblukti. Sakoma, Tautos skausmai
nuskaidrina sielas, paskatina ką nors vertingo atlikti dėl brangios Tėvynės. Džiaugiuosi, kad tą tiesą įsirašiau į širdį, todėl
paskutinio dangaus teismo laukti nebaisu.

J a n i n a
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„Karalienė“ ant kompozitoriaus tėvo kapo
„Karalienė“ – taip Kalnujų apylinkėse liaudiškai vadinta daugiametė darželio gėlė. Jos rožiniai daigeliai, panašūs į šparagus, iš žemės pavasarį išlenda patys pirmieji. Labai sparčiai
į visas puses šakojasi smulkiais, karpytais lapeliais apsipylusiomis, o vėliau ir baltai rožinėmis širdelėmis – žiedais apkibusiomis šakelėmis. Elegantiškasis darželio augalėlis sparčiai
dauginasi, todėl kas pavasarį ar rudenį galima atskverbti nuo
kamieno po mažą pluoštelį ir nesunkiai išauginti naują karalienės kerą. Mama karalienę sodindavo kapinėse ir sakydavo:
„Vėjo šiurenamos širdelės atgaivina širdyje mirusio pažįstamo, kaimyno ar šeimos nario prisiminimą.“
Vieną saulėtą 1947-ųjų pavasario rytą Mama anksti mane
prikėlė, ir patraukėme į Kalnujų kapines. Apravėjusios žuvusių broliukų kapą ir pamerkusios dvi puokšteles pavasarinių
gėlių, kilome į „naująsias kapinaites“, ant kalniuko, prie paminklo su iškaltais žodžiais: ANTANAS TALLAT- KELPŠA“
(1852–1936).
„Tai žymaus Lietuvos kompozitoriaus tėvas“, – paaiškino
Mama ir tyliai padainavo kompozitoriaus Juozo Tallat-Kelpšos
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dainą Maironio žodžiais „Kur lygūs laukai, snaudžia tamsūs miškai...“ Toji daina man pasirodė paslaptingai graži: vis
prašiau Mamos pakartoti, kol pati visą atmintinai išmokau.
Mudviejų su Mama apravėtas, smėliuku apibarstytas, su pasodinta karaliene iš mūsų darželio,Tallt-Kelpšos kapelis atrodė gražiai atsinaujinęs. Atėjusios lankyti broliukų kapo, jį
irgi aplankydavome, palaistydavome karalienę, kuri kerojosi,
gausiai iki pat šalnų žydėjo, o ant kapo uždegdavome žvakelę.
Daug girdėjau pasakojimų apie kompozitoriaus tėvą, su kuriuo paskutiniais jo gyvenimo metais, vargoninkaujant Kalnujuose, bendravo abu mano tėvai: Tallat-Kelpšos tėvas pamokydavo mano Tėvą vargonuoti, o Mama giedojo Kalnujų
bažnyčios chore.
Kai pagalvoju apie Kalnujų bažnyčios vargonininkus, prisimenu ir dar vieną – savamokslį „vargonininką“ Milašauskį
nuo Parštakų. Kietas buvo kaimietis: drąsus, savimi pasitikintis, susireikšminęs taip, jog galįs vadovauti bažnyčios chorui,
nors tam jokio muzikinio išmanymo neturėjo. Kalnujiškiai
sakydavo, jog Milašauskio vadovavimas chorui – niekam vertas, tačiau geriau toks, negu jokio. Iš Tallat-Kelpšos suburto
choro sovietmečiu beliko tik kelios skirtingais nederančiais
balseliais traukiančios moterėlės. Atsistojęs viškelėse, iškėlęs į
viršų sudiržusias nuo ūkio darbų rankas, ant kurių vieno piršto žibėjo masyvus sidabrinis ar pasidabruotas žiedas, Milašauskis stengėsi save įamžinti tikru naujos medinės Kalnujų
bažnytėlės koncertmeisteriu. Jis sakydavo, jog tą žiedą, jo protėvių relikviją, pats caras yra nešiojęs. Visa Kalnujų apylinkė
juokdavosi, jog tas Milašauskio dirigavimas – tai lyg kiaulei
balnas, tačiau jo tikslas buvo savo carinį žiedą visai bažnyčiai
parodyti ir visus nustebinti. Besimeldžiantys bažnytėlėje už-
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versdavo galvas į viškeles, kur, Milašauskiui plačiai diriguojant, žybčioja jo carinis žiedas.
Kompozitorius Juozas Tallat-Kelpša, gimęs Kalnujuose
(1888 m.), su šeima gyveno įvairiose Lietuvos vietose: Telšiuose, Ylakiuose, Rokiškyje. Senatvėje kompozitoriaus tėvas Antanas Tallat-Kelpša vėl parkeliavo į Kalnujus, kur turėjo paveldėtą nedidelį nuosavos žemės sklypą. Kalnujuose jis gyveno
iki mirties. Antaną Tallat–Kelpšą kaimas prisiminė kaip labai
malonaus būdo, energingą, draugišką, visų mylimą žmogų.
Kalnujų bažnyčioje jis buvo subūręs giedotojų būrį, kvalifikuotai ir sumaniai vedė bažnytinį chorą, mokė naujų gražių
giesmių. Labai gabūs, muzikalūs buvo visi Antano vaikai: būsimas kompozitorius Juozukas, Levukas, Stanislava. Kalnujuose Tallat-Kelpšų šeima garsėjo namų koncertais.
Kompozitorius Juozas Tallat-Kelpša buvo artimas kalnujiškiams daugeliu harmonizuotų liaudies dainų, davė stiprių
tautinio sąmoningumo impulsų. Kalnujiškiai per derliaus
šventes, patalkiuose plėšdavo kompozitoriaus sukurtas dainas
taip, jog visiems „žadą užkąsdavo“. Senoji mano žemiečių karta didžiuodavosi savo krašto žymiais žmonėmis: tautosakininku Davainiu-Silvestravičiumi, jaunų talentų rėmėjais dvarininkais Jarūdu ir Vedeckiu, iš Kalnujų kilusiais Knygnešiais,
daug pasišventimo moksleivių ir jaunųjų ūkininkų ugdymui
įdėjusiu mokytoju Jonu Survila. Kalnujų jaunimas pokaryje
juos visus gerai žinojo. Tik kaimą užvaldžius sovietiniam režimui, minėti vardai nuėjo į priverstinę užmarštį, nes vien paminėjus šias pavardes galėjai atsidurti kalėjime – lyg tie vardai
būtų virtę ginklais.
Sudėtingą gyvenimo kelią, sąlygojamą politinių visuomeninių prieštaravimų, teko nueiti gabiam muzikui, Čiurlionio
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bendraminčiui, talentingam pirmajam Lietuvos chorvedžiui,
sukūrusiam kelias dešimtis muzikos kūrinių, kelių dešimčių
operų pagrindiniam dirigentui (dirigavusiam pirmajam Verdžio „Traviatos“ pastatymui 1920. 12. 31), išsilavinusiam (mokėjo 5 kalbas: rusų, lenkų,vokiečių, prancūzų, italų) XX a. menininkui, mano žemiečiui Juozui Tallat–Kelpšai. Laikas rašė
savo negailestingą istoriją, ir su kompozitoriumi įvyko taip,
kaip ir su daugeliu mūsų žymių menininkų. Lietuva negalėjo
įsivaizduoti, kad jaunystėje pačio Vaižganto remiamas siekiant
aukštųjų mokslų, kovojęs už lietuviško žodžio išlaisvinimą iš
carinio jungo varžtų (J. Tallat-Kelpšos vadovaujamas Vilniaus
Šv. Mikalojaus bažnyčios choras XX a. pradžioje giedojo vien
tik lietuviškai, versdamas net svetimtaučius giedorius atmintinai iškalti lietuviškas giemes); savo dainomis: „Ne margi sakalėliai“, „Kur lygūs laukai“, „Oi berneli vientury“, „Tris dienas“
ir kt. atidavęs širdies šilumą lietuviškam tautiškumui, – baisiaisiais 1947-aisiais, okupacinio smurto, kalėjimų ir trėmimų
metais, kompozitorius Juozas Tallat-Kelpša sukūrė „Kantatą
apie Staliną“ (S. Nėries žodžiais).Toji kantata, kompozitoriui
tuo metu atnešusi dosnią valstybinę Stalino premiją, visiems
laikams nubraukė kompozitoriui šlovę. „Viešpatie, negi jis jau
neturėjo ką valgyti, jog, pardavęs velniui dūšią, pasiėmė Stalino premiją“, – aimanavo visa Kalnujų apylinkė...
Perėję visus pokario perversmus, enkavedistų ir stribų
organizuotas žudynes ir politinius prievartavimus, senieji
kalnujiškiai šiandien vis tiek prisimena savo žemietį kompozitorių Juozą Tallat-Kelpšą. Tik mudviejų su Mama ant kapo
pasodinta karalienė paseno ir numirė.
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Skambėjo giesmės
vakare. Tada.
O Tallat-Kelpša
dirigavo...
Bažnyčia buvo
jau pilna.
Jau gegužinės
pamaldos šventai lingavo.
Nelyg lininiai
marškiniai
prie kūno, sielos
baisiai tiko...
– Marijos giemę
Pakartokime širdim.
Gerai? –
Kol dar gyvų
Nors vienas
Mūsų kaime liko...

J a n i n a
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( J . S .)

Pokarinė kalnujiškių karta sekmadieniais traukė į savo
mažą medinę bažnytėlę, kurioje sutilpo ne tik patalpa maldoms, šv. Mišioms su visada žydinčiu altoriumi, bet išsiteko
ir kunigo Antano Brazaičio bei jam patarnavusių jo seserų –
Onos ir Julijos – kuklus butas. Visa trijų asmenų klebono
šeima buvo draugiška, svetinga, nuoširdi visiems. Klebonas
apsilankiusiam parapijiečiui visada pasiūlydavo stikliuką
„Krupniko“ ar „Benediktino“, tačiau kai nedrąsus kaimietis
pasakydavo: „Ačiū, klebonėli, ačiū, nereikia, nesivarginkite“, –
visada sulaukdavo atsakymo: „Kaip gaila, kad jūs nenorite, o

158 /

/ 159

u ž k o d a v i m a s
l i k i m o

aš taip norėjau jus pavaišinti“ – ir butelis, nesuspėtas atkimšti, vėl pradingdavo kunigo spintelėje. Kunigas Brazaitis, visų
vadinamas „Būtent“, savo sielovadišką širdį pusę amžiaus atidavęs Kalnujų parapijai, buvo didelis diplomatas. Kai susierzinusios kaimo davatkos ateidavo kurį nors nusidėjusį parapijietį apskųsti, jis visada rasdavo teisingą diplomatišką atsakymą.
Klebone, daryk ką nors! – kartą skundėsi kunigui miestelio
davatkėlė, – Ambrozaitis su Karazinu kapinėse susimušė! Juk
tai baisi nuodėmė muštis kapinėse, klebone!
O ką jie darys, jei kapinėse susipyko?! – tvirtai atšaudė davatkėlės strėles klebonas. – Negi, rimtai susipykę, jie turėjo
dar eiti kažkur kitur muštis. Juk taip gyvenime nebūna! Kur
žmonės susipyksta – ten ir mušasi, nežiūrėdami, kokioje vietoje jie stovi. Pyktis žmones padaro kurčiais ir aklais, būtent...
Mano Mama vis prisimindavo, kaip vienais metais kaimietis Jaskys iš Pakalnupio padarė visai bažnyčiai juoko, kai vienu
sekmadieniu anksčiau negu tikroji Verba atėjo į bažnyčią su
didžiule apšarmojusia kadugine verbų puokšte rankoje. Mat
žmogus neturėjo kalendoriaus ir dėl Verbos sekmadienio apsiskaičiavo. Kalnujiškiai nuo to laiko turėjo du Verbų sekmadienius: dvi savaitės prieš Velykas – Jaskio verba, o viena savaitė iki Velykų – tikroji Verba.
„Jau už poros savaičių Velykos, juk sekmadienį jau Jaskio
verba...“ – gavėniai baigiantis, galėjai girdėti kaime linksmai
pajuokaujant.
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Mus išgelbės nesumeluota tautos istorija
Sovietinis režimas nepajėgė nuslopinti Lietuvos laisvės kovotojų pasipriešinimo žodžio: vis pasirodydavo kuklūs spaudos žiburėliai, pasakojantys apie tikrąją Tautos istoriją ir jos
didvyrius. Tokias knygas naikino ne žandarai, o komunistai
ir komjaunimo vėliavnešiai. Ypač aršūs Lietuvos provincijose būdavo komjaunimo sekretoriai, daugiausia vietinių stribų
vaikai arba anūkai, uoliai perdirbinėję tautinę istoriją. Teisingai tai patvirtina profesorė Ainė Ramonaitė: „Mes neturime
istorinės atminties ir pasidėjom blogus valstybės pamatus, sukurdami iškraipyto „teisingumo“ taikymo precedentus, vieną
po kito leisdami sudoroti tuos žmones, kurie sudarė moralinį
šios valstybės stuburą. Komjaunuoliškas mentalitetas: karjerizmas, puikybė, bevertybiškumas ir visiškas kultūrinis neišprusimas – pasekmė to, ką dabar turime.“
Profesorius V. Landsbergis susirūpinęs, jog „atgimstančios
deržavos agentai“, Lietuvoje kurdami penktąją koloną ir spaudos straipsniuose skelbdami selektyvius iš KGB archyvų paimtus faktus, toliau žaloja ir plauna jaunajai kartai smegenis,
skatindami ją tapti mankurtais. Tokie kenksmingi darbai buvusiųjų komjaunimo sekretorių atliekami ir užsienio lietuvių
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bendruomenėse: imamasi archyvų perdirbinėjimo tada, kai
rašę istoriją išeiviai spėjo numirti ir negali apsiginti. Išeiviai,
dorai ir sąžiningai dirbę, rodę meilę ir ištikimybę Lietuvai,
niekada nebūtų patikėję, jog po 60 metų jų archyvai bus perdirbti pagal praeities sovietines idėjines nuostatas.
Akivaizdus nenoras įvertinti Laisvės kovotojų kurtą istoriją, o juk iškentėtos, išžudytos miškuose, badu numarintos
Sibire, priverstinai nužemintos išeivijoje, tikrąjį tautos veidą
pasieksime tik remdamiesi jų darbais.
KGB nesuprato, iš kur dar Lietuvoje yra tiek pogrindžio
darbuotojų? Atrodė, visi „nacionalistai“ – kalėjimuose, psichiatrinėse ar emigravę. Pastarieji buvo ypač nekenčiami, jų
elitui sovietinė vyriausybė pokaryje (už akių!) buvo paskelbusi
mirties bausmę, kuri visus sovietinius metus nebuvo atšaukta
ar panaikinta.
2011 metais keliomis pasaulio kalbomis išleista Z. Baumano knyga „Vartojamas gyvenimas“ primena, kad blogis nėra
vien karas ir totalitarinės ideologijos. Jis gyvena nutolime nuo
sąžinės,atsisakyme priimti į savo širdis istoriją tokią, kokią ją
paliko mūsų tėvai. Kai 1992 metais Seimo rūmuose kolekcionierius Domas Akstinas surengė pogrindinių spaudos leidinių
parodą – nustebo net patys abejingiausi. Tautos istoriją aiškino
St. Šalkausko, Vydūno, Maceinos raštai, pogrindyje į lietuvių
kalbą išverstas A. Solženicyno veikalas „Gulago archipelagas“,
Lietuvos partizanų kūryba, žurnalas „Katakombos“, „Lietuvos katalikų bažnyčios kronika“. Parodos lankytojus džiugino uždrausti leidiniai: „Laisvės šauklys“, „Aušra“, V. Šauklio
„Trumpa Lietuvos istorija“, P. Šležio „Vytautas Didysis“, J. Urbšio „Lietuva ir Tarybų sąjunga lemtingaisiais 1939–1940 metais“, Kęstučio Genio poezijos knygelė „Ugnies kryžius“. Čia
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buvo pasaulyje pagarsėjusios maldaknygės ir maldynėliai. Iš
senosios Šveicarijos lietuvių išeivių kartos sužinojau, jog „Katalikų kronikos“ leidiniai buvo aktyviai platinami, svarbiausi
straipsniai verčiami į kelias kalbas. Lietuvių išeivių – dr. J. Pečiulionytės ir mokytojo dr. J. Jakaičio dėka LK Kronika buvo
žinoma visoje Vakarų Europoje ir laisvajam pasauliui pasakojo apie komunizmo užmojus išnaikinti katalikybę, nubraukti
jos istorinę reikšmę Lietuvai. Mes, Nepriklausomos Lietuvos
mokytojų našlaičiai, ypač džiaugėmės, parodoje matydami
pažįstamus leidinius, kuriuos slapta skaitėme universiteto auditorijose, drebėdami iš baimės, kad nepastebėtų koks nors
įfiltruotas komjaunuolis išdavikas. Tai buvo puiki neverbalinė
tarpusavio komunikacija, turėjusi įtaką mūsų augimui, naujo
gyvenimo vilčiai. Per uždraustą literatūrą įgyta patirtis mus
politiškai brandino, ugdė solidarumą ir pasitikėjimą, per ją
galėjome teisingai išsiaiškinti santykius su Tėvyne, jos istorija
ir Dievu.
Man studijuojant VU, išėjo sovietinio žurnalisto raseiniškio
B. Minioto knyga „BALFo emisaras“, kurioje buvo juodinama
prieškario Lietuvos karininko Stasio Zaikausko asmenybė.
Kaip parašyta Viktoro Aleknos knygoje „Raseinių gimazija
(1919–1949)“, S. Zaikausko pavardė yra tarp gimnazijos mokytojų: „Stasys Zaikauskas – karinis rengimas 1945 09 01–
1946 09 01“. S. Zaikauskas metus dėstė Raseinių gimnazijoje
karinį parengimą, kol iš jo buvo pareikalauta atsisakyti Lietuvos karininko priesaikos ir priimti sovietinio karininko priesaiką. Tą padaryti jis griežtai atsisakė, motyvuodamas tuo, jog
„Lietuvos karininkas duoda tik vieną priesaiką ir jos niekada
neatsisako...“ Už tai S. Zaikauskas buvo areštuotas, nuteistas
25 metams kalėti Vorkutoje. Raseiniškė Halina Matuzevičiū-
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tė-Zaikauskienė, mano vyro pusseserė, prisimindavo: „Stasį
suėmė 1946 m. spalio 26 d., o po pusmečio kankinimų Lukiškių požemiuose bei karceryje išgabeno į Vorkutą. Buvo suėmę ir mane, tardė ir mušė rėkdami, kad pasakyčiau, kur yra
vyras, nors vyras jau buvo jų rankose. Nuo suėmimo dienos
apie vyrą nieko nežinojau. Suėmimą enkavedistai labai slėpė,
nes turėjo planą inkorporuoti jį į partizanų dalinius. Atseit,
niekam nekils nė mažiausio įtarimo, juk jis pats buvo organizavęs partizaninę veiklą, turėjo tarp partizanų daug patikimų
žmonių. Tačiau nieko nepešė, nes Stasys buvo nepalenkiamas
jokioms Tėvynės išdavystėms... Kad Stasys nuteistas, sužinojau tik tada, kai enkavedistai atėjo konfiskuoti turto. O turto
jokio. Viskas buvo sudegę per karą, gyvenome su tėvais daržinėje, tačiau ir iš jos turėjau bėgti. Raseinių pieninės direktorius, kuris buvo priėmęs mane į darbą, pasakė: „bėk iš čia, nes
tave suims. Mane jau buvo išsikvietęs saugumas, liepė, kad tau
į krepšelį slapčia įkiščiau gabalą svieto, kad jiems būtų pretekstas tave suimti... Aš nepadariau, bet kitas padarys. Tavo
dienos čia suskaitytos. Bėk!“
Kalbino mane dirbti Raseinių saugumui ir geruoju, ir visaip
gąsdino. Turėjau kaimyną, labai gerą mamos draugą rusą, tai
jis pasakė: „ Jokiu būdu neik į saugumą. Aš jame dirbu ir žinau, kuo gali baigtis, pražūsi kaip muselė, įkritusi į išrūgas.
Prievarta jie tavęs talkininke nepadarys. Jiems reikia savanorių ir tokių dabar užtenka...“ Tada pabėgau į Vilnių, kur mane
priglaudė draugė, garsaus finansininko Jurgučio duktė Venckuvienė ir įdarbino konservatorijoje...“
Po Stalino mirties sušvelnėjus Sibiro kalėjimų režimui, Halina Zaikauskienė 1954 m. vasaros atostogų metu, niekam nesakiusi, nuvyko į Vorkutos lagerį aplankyti savo vyro, su kuriuo
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net medaus mėnesio nebuvo lemta išgyventi, nes tuoj po vestuvių jis buvo areštuotas. Jai išvykstant, mano Mama pridėjo rūkytų kiaulienos gabaliukų, dešrų rinkę ir porą džiovintų sūrių.
Į Sibirą Stasiui Zaikauskui siunčiamuose Halinos siuntiniuose
irgi visada gulėdavo Mamos maisto gėrybės. Halina ir grįžęs iš
Sibiro Stasys lankė mano Mamą ir jai už tai dėkodavo.
H. Zaikauskienė visą gyvenimą buvo dėkinga konservatorijos, kurioje dirbo buhaltere, profesoriui Povilui Berkavičiui už
parėmimą ir nepamiršo, kaip Kipras Petrauskas ėjo pas J. Paleckį malonės jos vyrui prašyti. Deja, veltui... Atgimus Lietuvai, S. Zaikauskas parašė keletą memuarinių leidinių apie
kalinių kančias Sibiro gulage. Apie Lietuvos karininką S. Zaikauską galima pasiskaityti išsamiame (iš tikrųjų nusipelniusiame Nacionalinės premijos!) Genocido centro mokslininkų
daugiatomyje apie Lietuvos karininkiją.
Šešto dešimtmečio viduryje Zaikauskui grįžus iš Sibiro, jo
šeima gyveno Vilniuje, ir aš studijų metais pas juos glaudžiausi. Buvęs prieškario Lietuvos karininkas išsaugojo nepalaužiamą tikėjimą laisva Lietuvos ateitimi, buvo labai išsilavinęs, apsiskaitęs, aukštos moralės ir kultūros Lietuvis, gyvenąs pagal
aukštus moralinius kodeksus. Jo namuose buvo gausi biblioteka, daug lietuviškų, rusiškų, lenkiškų ir kitų kalbų knygų,
ir vis pasipildydavo sovietų uždrausta literatūra. Susipratusių patriotų Zaikauskų šeimoje aš susipažinau su rusų disidentų, tremtinių ir išeivių knygomis, sustiprinusiomis mane
politiškai. Zaikauskų butas dieną naktį buvo KGB sekamas.
Kruopščiai registruojami visi, kurie jame lankėsi, klausomasi
pokalbių iš gatvėje stovinčios KGB seklių mašinos. Kai išėjo
minėta B. Minioto knyga „BALFo emisaras“, supratome visą
sovietinių šnipų voratinklį.
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Sovietinio režimo metai – nuolatinė dviveidystė: tuščia, niekam neverta ateistinio auklėjimo propaganda, nuolatinės ribinės situacijos, pažeminimai, išlikimo ir mirties pavojai, kūno
ir psichikos išbandymai, patirtos traumos žalojo visą mano ir
visos kartos vaikystę ir jaunystę. Saint-Exupéry ir C. G. Jungas pabrėžia atėjimo iš savo vaikystės svarbą žmogaus gyvenime – mano kartai jis buvo tragiškas.
Įtraukti į sovietinio režimo priešų sąrašus, iš KGB archyvų
žinome, kokie spąstai mums, nužudytų mokytojų vaikams,
buvo spendžiami kiekviename žingsnyje: siekiant aukštesnių
tikslų, išsilavinimo, profesinės karjeros. Manoji karta antisovietines biografijas dar ir šiandien priversta nešiotis lyg nuodėmes.
Aš savo asmenybes dalinau į dvi dalis. Vieną – „nuodėmingąją“ ir nelaimingąją, sovietinių apribojimų prispaustą,
tačiau giliai širdyje saugančią paslėptus tautinius lobius – vadinau „pirmąja“. „Antroji“ asmenybė buvo „pirmąją“ sekantis šešėlis. Tai mane supančio bjauraus, melagingo ir skaudaus sovietinio balasto našta, kurią buvau priversta nešti ir
su ja susitaikyti. Pastaroji lyg chameleonas privalėjo keisti
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spalvas, kad nuo teroro išgelbėtų pirmąją. Mokytojų vaikų
likimai lyg medelyno medeliai buvo nuolat persodinėjami į
kitokias sąlygas, vis pavojingesnę aplinką su specifiniais, tik
mums taikomais reikalavimais ir bausmėmis. To neišgyvenę
niekada nesupras socializmo režimo purtomų likimų. Susipažinusi su šveicaro psichloanalitiko C. G. Jungo moksliniais
darbais, esančiais jo vardo institute Ciuriche, daug ką išsiaiškinau. Juose jis aprašo dvi savo asmenybes, pavadindamas jas
Nr. 1 ir Nr. 2 (nors remiasi kitokiomis gyvenimo patirtimis).
Mano „pirmoji“ asmenybė buvo įkalinta, paslėpta ir kelianti
nesibaigiančias kančias. Ji buvo nekonfliktinė, nesivėlė į ginčus, nesišiaušė, kad dar skaudžiau nebūtų pažeidžiamos melu
pagrįstos klastingos sovietinio režimo „taisyklės“. Į konfliktines situacijas veltis pati sau draudžiau, nes žinojau, jog
visada pralaimėsiu, jog į neatsargiai išsprūdusį žodį tuojau
bus atkreiptas dėmesys ir įrašytas papildymas į KGB archyvuose vis pilnėjančią mano antitarybinės nusikaltėlės dosjė.
Kai savo knygų pristatymuose susitinku su buvusiais raseiniškiais klasiokais, jie stebisi, kaip aš iš tylios, savy užsidariusios, bijojusios pratarti žodį mergaitės pasidariau išmintinga,
vis labiau Lietuvoje mėgstama rašytoja? Tikrai jie nemeluoja:
mano „pirmoji“ asmenybė tylėjo, kentėjo ir laukė stebuklingo
išganymo, tačiau pasąmonėje augo, stiepėsi į šviesą ir tiesą. Ji
išreiškė paslėptą prigimtą, niekaip negalinčią su blogiu susitaikyti sąmonę. Kai atvykau iš Kalnųjų septynmetės mokyk
los (1955 m.) į aštuntąją Raseinių vidurinės mokyklos klasę,
sapnuodavau, kad sėdžiu tame pačiame suole, kur prieš du
dešimtmečius sėdėjo mano Tėvas. Tada nežinojome, kur ir
kada jis okupantų nužudytas, tačiau jo dvasia jau siuntė man
reikšmingus ženklus sapnų pavidalu... Jeigu būčiau žinoju-
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si C.G. Jungo psichoanalitinius sapnų išaiškinimus – tikrai
daug ką būčiau galėjusi nujausti: kad Tėvo pamatyti niekada
neteks ir kaip bus užkoduotas visas mano likimas sovietijoje... Nors Tėvas Orenburgo kalėjime 1941 gruodžio 19 d.
buvo sušaudytas, jo mirties liudijimo Mamai visus 50 režimo
metų Lietuvos sovietinė valdžia neišdavė. Pasmerkusi tėvo
antitarybinę veiklą, ji galėjo gauti išsiskyrimo (už akių!) su
Tėvu liudijimą, tačiau šito – pasmerkti Lietuvos šviesuolio
pedagogo nuveiktus darbus Tautos ir Tėvynės gerovei – ji
niekada negalėjo padaryti.
Palyginus su mane supusiomis režimo tamsos gelmėmis,
mano „pirmoji“ asmenybė buvo be galo maža ir trapi, tačiau – vienintelė šviesa. Ji švietė nuo mano protėvių pamatų,
leido slapta ir tik sau pačiai išreikšti susikaupusias emocijas.
Neigiamų emocijų visada buvo daugiau negu teigiamų, todėl
bendramoksliams atrodžiau liūdna, su „melanholikės etikete“,
nelaiminga, neryžtinga, viskam pasyvi, tačiau toks paveikslas
man pagelbėjo išlikti toliau nuo režimo klyskelių, į kuriuos
lengvai pakliūdavo kiti mano bendraamžiai. „Niekur neprasikišk, neparodyk, kad daugiau už kitus žinai, nelįsk į priekį,
nes uždarys į psichiatrinę!“ – kas dieną girdėdavau baimingą
Mamos draudimą ir jo laikiausi. Mama norėjo mane išsaugoti
nuo tuometinių pavojų: noro stoti į pionierius, komjaunimą,
noro dalyvauti sovietinių organizacijų veikloje. Mamos baimė galbūt buvo perdėta, įkalanti nepasitikėjimo savimi kompleksus, tačiau apsaugojo mane nuo didžiausių likimo pavojų:
tapti komjaunuole ar komuniste, kolaborante... Kai šiandien
į visa tai pažvelgiu, suprantu, kaip gerai, kad mūsų Motinos
žino, jog niekada nepersistengs, gelbėdamos savo vaikus nuo
didžiausių politinių nuodėmių ir klampiausių Tautos išdavys-

Po abitūros
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čių. Ar ne tokių lietuvių Motinų dėka šiandien galime pasidžiaugti Nepriklausomybe?!
50 metų vengiau bet kokių draugysčių, nes žinojau, kad nerasiu draugų, kuriems galėčiau atsiverti ir išgirsti iš jų išmintingą žodį. Galbūt nesu nugalėjusi nevisavertiškumo kompleksą iki šiol, bet tai netrukdo būti gera ir sąžininga Lietuvos
ir Šveicarijos piliete.
Mokydamasi Raseinių vidurinėje mokykloje, iki paskutinės klasės nežinojau kuo būsiu. Mėgau ir domėjausi gamtos,
medicinos mokslais, muzika, žavėjo literatūra, kalbos, meno
istorija ir aktorinis menas. Matematikos ir tiksliųjų mokslų ir
labiausiai norėdama neišmaniau. Jeigu ne matematikos mokytojo auklėtojo J. Strašunsko supratimas ir pagalba, matematika būtų mane visai pribaigusi. Iki aštuoniolikos metų mano
vita peracta (nugyvento gyvenimo) patyrimas profesijos pasirinkimui nedaug tepadėjo. Kiek pasvajojus būsima profesija
staiga pradingdavo už horizonto lyg neįveikiamiausia. Mama
profesijos pasirinkimo nevaržė, išskyrus tai, kad visomis išgalėmis draudė studijuoti istoriją: „Istorija komunistų valdomais laikais vers tave apsimetinėti ir kas dieną nuo A iki Z
meluoti. Sąžiningai ir teisingai mergaitei kaip tau tokia būsena – savižudybė. Tokio dvilypumo tu nepakelsi.“
Supratau, kad jai labai būtų patikę matyti mane gydytoja:
esu altruistė, jautri svetimoms nelaimėms, pasiruošusi padėti
negaluojančiam ir bėdoje ištiktam artimui. Kalnujų felčerinis
punktas su baltuojančiu už lango daktaro Gudavičiaus chalatu ir Mamai, ir man visada darė didelį įspūdį. Vaikystėje penkis kartus persirgau kepenų uždegimu, todėl į felčerinį punktą
eidavome dažnokai. Prisimenu, kartą Mamai prasiveržė ant
širdies gulinti mano ateitis:
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Kaip džiaugčiausi, kad tu studijuotumei mediciną.
Bijau kraujo, – atsakiau trumpai, kad Mama nedėtų nereikalingų vilčių, nes į mediciną įstoti man prie didžiausių norų
nebūtų buvę jokių galimybių.
Pasielgiau kaip toji lapė iš Stanevičiaus pasakėčios, – negalėjusi pasiekti vynuogių, ji sau pasakė: „Juk aš jų visai ir nenoriu – jos tokios rūgščios ir neskanios...“
Mudvi galutinai nusprendėme, kad būtų prasminga man
studijuoti pedagogiką: tapti lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja. Perimčiau šeimos tradicijų tęstinumą, įgyčiau vidinio
saugumo jausmą bei įsitikinimą, kad mokydama gimtosios
kalbos geriau pagelbėsiu mokiniams atrasti lietuvišką pilietiškumą. Abiturientų išleistuvių vakarą mano literatūros
mokytojas Leonas Kvietkus paklausė, ką ketinu studijuoti.
Išgirdęs atsakymą, kad ruošiuosi stoti į Pedagoginį institutą,
pasakė:
– Tokia sunki specialybė – ne tau. Esi per silpna, per jautri,
per tyli tokiam kietam, nedėkingam darbui. Pasirink ką nors
kita.
Nebuvo kada savo svajonės pakeisti, tačiau į Pedagoginį
institutą, pasirodo, man keliai buvo uždaryti: buvau su nematomu antisovietikės antspaudu kaktoje. 1962 m. baigiau Klaipėdos pedagoginę mokyklą kartu su muzikos (akordeono) privaloma klase, o 1972 metais Vilniaus universitete iš rašytojo
V. Krėvės kūrybos parašiau diplominį darbą ir gavau filologės
diplomą.
Mokytojo L. Kvietkaus žodžiai buvo teisingi. Nors mokiniai ir jų tėvai manimi buvo patenkinti, tačiau mano „pirmoji“
asmenybė visą laiką jautėsi vergės vietoje. Pedagoginiame darbe išsikankinau 28 metus, turiu dešimtis mokinių, pasirinku-
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sių mano dėstytą lietuvių kalbos specialybę, išgirstu teigiamų
atsiliepimų, jog kažkam parodžiau teisingą apsisprendimą
gyvenime, tačiau sovietinė mokykla gadino man gyvenimą ir
sveikatą.
Likimas lėmė, jog dešimtį metų su savo buvusiu lietuvių
kalbos mokytoju L. Kvietkumi buvome kolegos, ir vieną kartą jis manęs atsiprašė už atkalbinėjimą studijuoti pedagogiką,
nes dabar jis matąs, kad esu gera mokytoja.
– Aš galiu būti gera mokytoja tik geriems mokiniams. Tai
blogai, – pasakiau.
– 90 procentų pedagogų esame geri tik geriems, ir tai normalu, – buvo jo atsakymas.
– Mano nuomone, tai nenormalu... – paprieštaravau.
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Kartais atrodo, jog gelbėdamasi nuo sovietinių negerovių
ilgai buvau vaikiška. Vaikams, kaip žinia, gyvenimas susideda
iš pavienių, vienas su kitu nesusietų išgyvenimų. Viskas manyje galiausiai subrendo tik emigracijoje, kai nepalankaus laiko ir likimo gijas sąmoningai surišau į vienį. Susipažinusi su
Šveicarijos lietuviais emigrantais – žymiais Vakarų Europos
mokslininkais, pamačiusi jų nuopelnus palaikant kultūrinį
ryšį su pasauliu tuo metu, kai režimo metais mums buvo uždrausta, – su neviltimi suvokiau, jog per mažai Tėvynei nuveikiau. Ėmiausi kuo reikšmingesnių Tautai darbų.
1999 metais buvau išrinkta Šveicarijos LB valdybos pirmininke. Man patikėtas pareigas priėmiau atsakingai ir buvau
dėkinga senajai išeivių kartai, jog jie pasitikėjo manimi, perdavė taip sudėtingai ir sunkiai Šveicarijoje 1952 metais įkurtą
pirmąją lietuvišką Bendruomenę. Senajai kartai labai rūpėjo,
jog iš Lietuvos naujai atvykę emigrantai tęstų jų veiklą, sąžiningą požiūrį į istorines Tautos vertybes. Tai – BŪTINYBĖ,
nes istorinių vertybių išsaugojimas turi konsoliduotis su
Žmogaus teisėmis ir laisvėmis bei tautiniu viso lietuviško paveldo orumu.
Iš senųjų emigrantų mokiausi tikėjimo, meilės ir atsparumo, kaip svetimame krašte nenutautėti. Dviejų kultūrų
pažinimas, jų koreliavimo vertinimas padalintoje Europoje
senąją lietuvių išeivių kartą išmokė daug naujų dalykų, kurių neturėjome progos pažinti už geležinės uždangos. Abi –
ir lietuviškoji, ir šveicariškoji kultūra senųjų išeivių dvasioje
liko iki mirties atsparios ir gyvybiškos. Dalykų, susijusių su
žmogaus prigimtimi, niekas negali sunaikinti, jie atgyja visa
galia. Senųjų lietuvių išeivių meilę Lietuvai ir jos žmogui – tą
nenuslopinamą gyvybinių sąsajų ritmą – labai pajaučiau, kai
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Kai 2006 metais perdaviau ŠL bendruomenės vadovavimą naujai išrinktai valdybai, tuojau pat buvo sunaikinta idėja
knygnešystės atminimo ženklu pagerbti mano 2001 metais
įkurtą Lietuviškos knygos klubą. O kaip šia idėja džiaugėsi rašytojas Jurgis Kunčinas, kuriam, kaip ŠLB pirmininkė, 2001
metais buvau išrūpinusi kūrybinę komandiruotę Šveicarijoje,
o jis sutiko būti mūsų Knygos klubo krikštatėviu!.. Reiškia,
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seniesiems vadovaujant rašiau knygą „Alpių lietuviai“. Senųjų
nuostata, jog Lietuvai turime tik duoti, o ne iš jos imti, buvo
labai giežta... Leidžiant knygą „Solidarity“ spaustuvėje, ŠL
bendruomenei pavyko sutaupyti ir Lietuvai padovanoti virš
poros dešimčių tūkstančių litų daugiavaikių šeimų sodybų
pirkimo fondui Marijampolės rajone. Tautos gyvybės versmės
maitins mūsų lietuviškas sielas kur begyventume: Lietuvoje,
Sibire ar Amerikoje.
Rašydama apie emigrantus mėginu lyginti dvi kultūras ir
ieškoti tarp jų dialogo. Ne vienas literatūros kritikas yra išsireiškęs, jog mano kūrybai būdinga humanistinė laikysena,
atvirumas savo ir svetimos šalies kultūrinio gyvenimo faktams, sugebėjimas išlaikyti pagarbą savo šaliai, išsaugoti lietuvišką orumą svetimame krašte, dirbant bet kokį darbą. Literatūros tyrinėtoja Aušra Jurgutienė savaitraštyje „Literatūra ir
menas“ apie mane rašė: „Autorė įdomiai svarsto apie tautinės
tapatybės hibridiškumą, elegantiškai derina skirtingas kultūras – vengiant tautinio uždarumo, nihilistinio savo krašto
neigimo, konfrontacijos tarp sava ir svetima, kosmopolitinės
euforijos kraštutinumų... leidžia daryti bendresnio pobūdžio
išvadą apie dviejų tendencijų – posthumanistinės ir humanistinės – prasmingą koegzistavimą.“
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tarp mūsų tebegyvena žmonės, ištikimai ginantys sovietinių
laikų „vertybes“, senąją išeivių kartą tebelaikanys „buržuaziniais emigrantais“ ir sąmoningai manipuliuojantys archyviniais faktais...
Mano užsispyrimas išgelbėti nuo naujųjų emigrantų sufab
rikavimo teisingą, išeivių sudarytą ir paliktą saugoti archyvinį
palikimą, mano kova už nesumeluotos tautinės istorijos išsaugojimą. Baisiausia, jog KGB tebeveikia, jos voratinklis pasklidęs net užsienio lietuvių bendruomenėse... Kad tuo nesidomi
atsakingos Lietuvos tarnybos, neturime visapusiško teisingumo: tebesame abejingi neteisybei ir leidžiamės komanduojami
tų pačių buvusiųjų.
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Prisimenu gilias, šaltas lietuviškas žiemas, kai šiltai apklostyta prieš miegą klausydavaus monotoniškai dūzgiančio mamos
ratelio ir jos dainuojamų knygnešių dainų: „Anei rašto, anei
druko / Mums turėt neduoda. / Tegu, sako, bus Lietuva / Ir
tamsi, ir juoda.“ Prisiminimus apie Senelį buvo pradėjęs rinkti ir mano Tėvas. Jo užrašų mintimis šiek tiek pasinaudojau,
tačiau kai mūsų namuose, Žuveliškėse, pradėjo kartotis KGB
kratos – Tėvo dienoraščius su mama sudeginome. Vis storėjanti mano antitarybinės kilmės dosjė KGB archyvuose sovietų kolaborantams kėlė nepasitikėjimą mano darbu, mokslu ir
visuomenine veikla, todėl teko patirti ne vieną nemalonų susitikimą su šios žmogžudiškos organizacijos agentais.
Sovietinėms KGB struktūroms mes, nužudytų Lietuvos mokytojų vaikai, visada buvome nepatikimi. Ne kartą Raseiniuose
ir Vilniuje buvau pakviesta aiškintis, kokius palaikau ryšius su
laisvės kovotojais? Aštunto dešimtmečio viduryje buvo bandoma mane „paversti atsakinga“ už įvykį klasėje, kurioje pamokų
neturėjau. Vasario 16-ąją Raseinių vidurinės dešimtokai per
pertrauką prieš rusų kalbos pamoką lentoje užrašė: „Laisvę
Lietuvai!“ Vos tik įžengusi į klasę, sakinio reikšmę suprato nė
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vieno lietuviško žodžio nemokanti rusistė, karinio rusų dalinio pulkininko žmona mokytoja A. Semenichina ir pranešė
Raseinių rajono saugumui. Mokytoja Semenichina buvo neseniai iš Rusijos atvykusi ir dėstė rusų kalbą vyresnėms klasėms.
Jos vyro puilkininko Semenichino vadovaujamas kariuomenės
dalinys, vadinamasis „rusų garnizonas“, buvo įsikūręs Šiluvos
miškuose, ir draugę pulkininkienę kas rytą į mokyklą atveždavo šoferis-kareivis, o žiemą, giliai prisnigus, pristatydavo garnizono tankistai su rusišku tanku. Tada mokykloje įvykdavo
tikra rytinė sensacija! Tanką apsupdavo pradinukai, aplipdavo
tanką, ilgai trukdydami tankistams išvažiuoti.
Dėl šūkio „Laisvę Lietuvai!“ mokykloje kilo baimės epidemija! Komjaunimo ir partinės organizacijos sekretorės drebėjo lyg epušės lapai: „Kas dabar bus?!!“ Mokykloje tvyrojo
panika, jog visiems dešimtokams užsivers durys į aukštąsias
mokyklas. Aiškinosi mokiniai, aiškinosi persigandę jų tėvai.
Man buvo gaila kolegės mokytojos Marijos Girdžiuvienės, kurios sūnus Rimukas toje klasėje mokėsi. Ji nenustojo verkusi
nei per pertraukas, nei per pamokas: gėrė valerijonus ir širdies
lašus. Labai užjaučiau ją, įsivaizdavusią savo gabų Rimuką
profesoriaujantį, o dabar jį matys tik traktoristo, sargo ar šoferio darbe. Padėti negalėjo niekas. Buvo sušauktas mokytojų
ir tėvų susirinkimas, po kelis kartus tikrinamos dešimtokų
asmens bylos, ieškoma įtarimų tėvų biografijose...
Kas užrašė tą šūkį „Laisvė Lietuvai!“, dešimtokai neprisipažino. Visi sakė, kad per pertrauką nė vieno nebuvo klasėje.
Budintis teisinosi, kad buvo kelioms minutėms išėjęs į pirmą
aukštą prausykloje išplauti kempinės ir ten užtrukęs, pristatinėjo „liudininkus“, patvirtinančius, jog jį matė kempinę
beplaunantį. Išgąsčio košmare nebuvo įmanoma surasti, kas
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Taip nulėmė likimas, kad kai kurių įžymių raseiniškių vardai mano gyvenimo keliuose vis dėsningai pasikartodavo.
Prisimenu, buvau dar jaunutė Raseinių vidurinės moksleivė, kai 1953 metais paleistas iš kalėjimo Viktoras Petkus –
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įvykdė „nusikaltimą“. Aš, kurios biografija ir taip nusikalstama, pasiaiškinimui buvau pakviesta atskirai. Turiu pasakyti, kad Raseinių saugumo agentai baisūs nebuvo. Niekada
nekvietė manęs į saugumo rūmus. „Pasimatymus“ skirdavo
konfidencialiai neutraliose miesto vietose: rajono vykdomajame, švietimo skyriuje, mokyklos pradinukų klasėse ar miesto
bibliotekoje, pritaikę tinkamą nekaltą progą (po pasitarimo,
susirinkimo, posėdžio ar repeticijos, kuriose aš dalyvaudavau). Susidariau nuomonę, jog KGB šnipų Raseinių mieste
buvo daug, nes visada su manimi susitikdavo vis kitas žmogus
ir niekada nepasisakydavo pavardės. Tik tiek: „Aš iš saugumo.“ Telefonu irgi taip pat prisistatydavo: „Čia jums skambina
iš saugumo...“ Pasirinkti sau parankinius kagebistiniam darbui Raseiniuose nebuvo problemų jokiais laikais, nes Raseiniai visą XX amžių garsėja kairiųjų gausumu. Tą patvirtina ir
V. Aleknos knyga „Raseinių gimnazija“, kur autorius pastebi,
kad 1932–1935 metais Raseinių gimnazijos mokinių ir mokytojų kolektyvą sudarė vien kairieji, išskyrus vienintelį tikybą
dėsčiusį kapelioną kunigą Povilą Drusavičių.
Apsidairykime ir dabar: užuot pasirūpinę buvusių Lietuvos partizanų ar Laisvės kovotojų vardų pagerbimu, Raseiniai,
kaip kelis kartus komentavo „Lietuvos ryto“ korespondantai,
patepti Rusijos ambasados pinigėliais, 2011 m. mielai išgražino paminklą enkavedistams. Rajono architektė senu papratimu „kuo lengviausiai pardavė velniui dūšią...“
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būsimas žymus Lietuvos politinis veikėjas, disidentas, Lietuvos Helsinkio grupės narys – kurį laiką zakristijonavo
Raseinių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje,
o mes, kelios bailios tikinčios mergaitės – Danutė ir Marytė
Keparutytės, Elenutė Norkevičiūtė, Simonavičiūtė, Šliburytė
ir kitos – saugodamosi, kad niekas nepamatytų, vakarais eidavome į bažnyčią išklausyti šv. Mišių...
Prie altoriaus vaškines žvakes visada uždegdavo aukštas,
stamboko sudėjimo, rimtu susikaupusiu veidu, žvelgdamas į
mus drąsinančiomis akimis žmogus – Viktoras Petkus. Sužinojome, jog jo svajonė – įstoti į Kunigų seminariją, tačiau už
antisovietinę veiklą buvo priverstas nutraukti mokslus Raseinių vidurinėje mokykloje, nes 10 metų buvo nuteistas kalėti
Sibiro kalėjime... Todėl jis mums atrodė lyg šventas paminklas: nenugalimas, drąsus, teisingas ir giliai tikintis.
1954-aisiais V. Petkus eksternu išlaikė Raseinių vakarinėje mokykloje brandos egzaminus, tačiau savo svajonės įstoti į
Kunigų seminariją įvykdyti negalėjo – berods negavęs parapijos klebono rekomendacijos...
Mūsų draugiškasis palydovas ir sargas Raseinių bažnyčioje
daugiau nepasirodė, nes išvyko į VU studijuoti lietuvių filologiją. Dėl sunkios sąnarių ligos, įgytos Sibiro kalėjime, universitete mokslų irgi neužbaigė – turėjo užsidirbti duoną įvairiose
atsitiktinėse tarnybose: kaip širdies ir kraujagyslių laboratorijos prietaisų meistras – VU medicinos fakultete, kaip Meno
draugijos buhalteris ar Šv. Mikalojaus bažnyčios zakristijonas...
Savo pasipriešinimu sovietiniam režimui jisai vis pavojingai stodavo komunistams skersai kelio, todėl būdavo nuolat
areštuojamas, tardomas, kankinamas, teisiamas, tremiamas
Sibiran. 1957 metais už studentų organizavimą pagerbti
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tautos didvyrius per Vėlines Rasų kapinėse buvo nuteistas 8
metams katorgos. O sugrįžęs 1968-aisiais VU medicinos fakulteto organizuojamoje ekskursijoje Rygoje, Brolių kapinėse,
pasakė režimui nepageidaujamą kalbą, todėl tuojau pat neteko
darbo.
1976 metais, kaip vienas iš Lietuvos Helsinkio grupės narys, organizavo Maskvoje spaudos konferenciją užsienio žurnalistams ir drąsiai pateikė tikruosius Lietuvos kovotojų už
žmogaus teises grupės tikslus. 1978 metais jo bute Vilniuje
buvo atlikta krata, konfiskuoti svarbūs dokumentai, rašomoji
mašinėlė, Viktoras Petkus vėl suimtas ir teisiamas: 3 metai
sustiprinto režimo, 7 metai Permės lageryje, 5 metai tremties... Tokius daugiaaukščius įkalinimus režimas skirdavo
ypatingiems, „nepataisomiems“ laisvės kovotojams.
Viktoro Petkaus tremties laikas Permės lageryje man netikėtai nauju paveikslu nusišvietė paskutiniame XX a. dešimt
metyje, gyvenant jau Šveicarijoje. Kartą įsikalbėjus su Šveicarijos išeivių senosios kartos emigrantu, ilgamečiu „Pasaulio
lietuvio“ korespondentu Europai Narcizu Prielaida, jis manęs
paklausė, ar pažįstu raseiniškį Viktorą Petkų. Prisipažinau,
jog ne tik pažįstu, bet esu jo didvyriškų kovų prieš sovietinį
režimą gerbėja ir brangintoja, o p. Narcizas ėmė pasakoti:
„1987 metais Ženevoje, Žmogaus teisių komisijos 43-oje
sesijoje, aš turėjau teisę pasisakyti kaip „Pasaulio lietuvio“ korespondentas, tačiau su tuo metu Šveicarijoje gyvenusiu rusų
disidentu J. Orlovu slaptai buvome susitarę, kad vietoj manęs
į JT tribūną staiga pakils jis, J. Orlovas. Kaip kurį laiką kalėjęs
Permės lageryje kartu su V. Petkumi ir su juo susidraugavęs,
Orlovas Petkų labai vertino: vadino jį nepalūžtančiu geležiniu
antikomunistu, Pabaltijo tautų rusifikavimo, ryšių su užsieniu
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politikos ir religijos varžymo gynėju... „Mano patirtis Permės
kalėjime bus gyviausias pavyzdys pasauliui, ką patiria Lietuvos kovotojai už laisvę“, – paaiškino man J. Orlovas.
Jis drąsiai įžengė į JT tribūną ir su užsidegimu ėmė pasakoti
apie Permės lageryje sutiktą nepaprastą lietuvį Viktorą Petkų,
vertą pasaulinio didvyrio – kovotojo prieš sovietinį režimą
vardo ir aukšto laisvojo pasaulio politikų pripažinimo... Kilo
sąmyšis. Sovietų delegacija in corpore apleido konferencijų
salę. Likę kiti sovietinių respublikų atstovai švilpimu ir kojų
trypimu trukdė J. Orlovui kalbėti, tačiau svarbiausia jau buvo
pasakyta...“
Didžiuodamiesi savo bebaimiu kovotoju už laisvę, raseiniškiai šiandien gali pasidžiaugti, kad jų žemietis Viktoras
Petkus yra įvertintas pasauliniu mastu: Tarptautinis Kembridžo biografų centras Viktorą Petkų pripažino 1991-1992 metų
pasaulio XX amžiaus Žmogumi;
įvairios Tarptautinės organizacijos jį net tris kartus nominavo Nobelio premijai gauti. 2007 metais Ukraina jį apdovanojo 1-ojo laipsnio ordinu „Už narsumą“; Estija 2011 metais
apdovanojo Marijos žemės Kryžiaus 3-ojo laipsnio ordinu.
Lietuvos Respublika aukštų apdovanojimų irgi nepagailėjo: 1994 metais – Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino
ordinas, 1999 metais – Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro
kryžius, 2000 metais – Lietuvos nepriklausomybės medalis
bei 2011 metais – LUR ministerijos Garbės ženklas „Lietuvos
diplomatijos žvaigždė“.
Viktoras Petkus garbingai dalyvavo ir Nepriklausomos Lietuvos politinėje veikloje: nuo 1989 metų – Lietuvos žmogaus
teisių asociacijos garbės pirmininkas; 1990–1997 metais buvo
Lietuvos krikščionių demokratų sąjungos valdybos pirminin-
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Tą kartą saugumo kadras su manimi elgėsi griežtai. Iš pradžių pravedęs neutralią apklausą dėl užrašo „Laisvę Lietuvai!“
ir nieko naujo nepešęs, pradėjo nervintis, pokalbį griežtino,
kol netekęs kantrybės ištraukė iš užančio mano Tėvo nuotrauką ir piktai tėškė ant stalo:
– Ar jums pažįstamas šis buržuazinis nacionalistas?! – kagėbistas į mane šovė ta pačia kulka, kuri nužudė ir mano Tėvą...
– Nuotraukoje žmogus per daug intelektualus, jog jį būtų
galima vadinti tokiu nekorektišku epitetu, – pasakiau susitvardžiusi. – Ne, aš jo niekada nemačiau! – nepamelavau, nes
Tėvo tikrai nebuvau mačiusi.
– O šito bandito – senio irgi nepažįstate? – visą oktavą pakėlęs balsą paklausė, kišdamas po nosimi kitą – delne gero-
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kas, 1994–1997 m. – Vyriausiasis konsultantas vyriausybėje
žmogaus ir piliečių teisių klausimais.
Viktoras Petkus leido ir redagavo laikraštį „Nepriklausoma
Lietuva“, žurnalą „Tėvynės sargas“, jo knygos tautine patriotine tema – geriausi tautos dvasios atspindžiai. 2010 metais
Romerio universiteto biblioteka gavo V. Petkaus paskutinę
dovaną – 5000 jo išsaugotų vertingiausių knygų. Apie Viktorą Petkų kalba visada aktualus Vytauto Domaševičiaus filmas
„Esu toks, koks esu“ (1993).
Visi, kurie esame baigę Raseinių Kalno vidurinę mokyklą,
nepaprastai apsidžiaugėme sužinoję, jog mūsų mokyklai suteiktas bebaimio kovotojo už Lietuvos nepriklausomybę ir
laisvę Viktoro Petkaus vardas. Tai teisingas Raseinių miesto
vadovų ir visuomenės sprendimas. Geresnio pavyzdžio raseiniškių jaunajai kartai, kaip Viktoro Petkaus gyvenimas ir
veikla, negali ir būti.
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kai įstrižai gulinčią ir man sunkiai matomą senelio knygnešio
Martyno Survilos išblukusią ir apsiglamžiusią fotografiją.
– Parodykite geriau, nes blogai matau, – pasakiau, kad laimėčiau laiko apgalvojimui.
Nepatenkinto kagėbisto ranka suvirpėjo, jis ciniškai išsišiepė ir pakišo fotografiją po nosimi, o pats pasiutusio šuns
akimis stebėjo mano veidą.
– Tai žymus Lietuvos knygnešys Martynas Survila, – atsakiau, – jo nuotraukos guli daugelyje archyvinių leidinių. Jis –
mano Senelis.
Kagėbistas garsiai nusižvengė ir sukomandavo: „Eik lauk!“
Atsistojau ir skubiai išėjau. Negalėjau atleisti už kalėjusį Senelį,
už nužudytą Tėvą, už išniekintą Lietuvą, už visas Lietuvos kančias. Daugiau taip pavadintų savo brangiausių Žmonių neišgirdau, matyt, saugumiečiai ėmė skaitytis su žodžiais, nes sugalvojo man pasiūlyti gerai apmokamą darbą pačioje jų irštvoje...
Užklasinio darbo organizatorius Antanas Demereckas buvo
paskirtas antros vidurinės mokyklos direktoriumi. Man palankūs kolegos, kurie nežinojo mano biografijos, tyliai pranašavo
jo postą man. „Tu tam postui labai tinkama, juk vis tiek rašai
visiems vakarams scenarijus, montažus ir vedi renginius, dirbi
su skaitovais, literatais... – ūžė ausis gerieji kolegos, tačiau žinojau, kad tam reikalingas komjaunuolis ar komunistas, o aš tokia niekada nebūsiu. Mano nuostabai, tuo metu slapta susitikęs
saugumietis man pasiūlė stoti į partiją. Po pietų tuščioje pirmo
aukšto pradinukų klasėje su juo vyko nemalonus pokalbis:
– Tai labai sudėtinga situacija, nes jūsų biografija politiškai
jokiu būdu to neleidžia, – ramiai pradėjo kalbą žmogus iš saugumo,- bet draugiškai galime susitarti: mes padedame jums
laimėti labai gerai apmokamą, kaip tik jums tinkamą postą,
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Kad „kadras“ suprastų, jog kalba baigta, atsistojau.
– Nemaniau, kad jūs taip nekenčiate komunistų!? – nusistebėjo kadras, o aš priėmiau tai kaip grasinimą, todėl pasakiau:
– Jūs manęs nesupratote! Keli mano kolegos komunistai yra
mano draugai, tačiau aš nebūsiu komuniste! Ta partija man ne
prie širdies.
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o jūs, reikalui esant, patalkinsite mums. Jūs protinga, darbšti,
pareiginga, – tokie žmonės mums labai reikalingi dar ir dėl to,
kad niekas jūsų neįtars, jog mums dirbate, – gundė mane lyg
lapė varną „kadras“. – Tą reikalą mes galime sutvarkyti labai
greitai, jeigu jūs sutiktumėte su viena smulkmena: stojimo į
komunistų partiją anketoje pasmerkti savo tėvo, kaip tarybų
valdžios priešo, veiklą ir jo atsisakyti...
– Tėvo atsisakymas man būtų nepakeliama nuodėmė! – net
pakraupau. – Kas dieną mokykloje susiduriu su viena mokytoja, kuri yra pasmerkusi ir atsisakiusi savo tėvo: žymaus skulptoriaus, buvusio šios mokyklos talentingo dailės mokytojo – ir
matau, kaip ji visų nekenčiama... Už akių ji vadinama „raudona
ragana“. Ji negerbiama, neturi jokio draugo, visi jai iš baimės
tik veidmainiauja ir pataikauja – tai nepakeliamai šlykštu!.
– Apie kokią mokytoją jūs kalbate? – vaidino nustebusį kagėbistas.
– Jūs labai gerai žinote, apie ką kalbu! – pasakiau.
– O aš jūsų prašau kuo greičiau apsigalvoti, – nenustojo vilties jis.
– Aš jau seniai apsigalvojau, – pasakiau. – Į komunistų partiją aš nestosiu! Apsiverstų grabe mano Tėvas, iš gėdos numirtų mano ligonė širdininkė Motina, pasmerktų visa giminė,
nes joje nėra komunistų.
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– Tegu viskas pasilieka tarp mūsų, – pratarė mano „angelas
sargas“...
– Žinoma! – apsisukusi išėjau iš klasės, nes apie susitikimus
su KGB kadrais iš manęs neturi sužinoti nei mano vyras, nei
dukros, nei Mama, nei brolis.
Tačiau tuo nesibaigė. Aš vėl sėdžiu ankštame kambarėlyje
prie švietimo skyriaus, o kadras iš saugumo akiplėšiškai diktuoja man užduotį, kurią sutinku įvykdyti, nes man pačiai
labai smalsu nepraleisti tokios likimo numestos progos, juk
jei jos „nepaimsiu“ aš – paims kitas. Tada aiškiai baigsis daug
blogiau. Pirmiausia išgiedojo ditirambus, kad aš gera literatė, turiu gerą atmintį, galėsiu (geriau negu kiti!) viską iš vieno
pasiklausymo sklandžiai atkurti, ir t. t. Dar vienas mano privalumas, jog aš važinėju viena nuosavu „Žiguliuku“, nereikės
vykti autobusu ar prašytis ko nors pavežti... Manęs paprašo
sekmadienį nuvykti į Viduklės bažnyčią ir nuosekliai užrašyti
antisovietiko Viduklės klebono kunigo Svarinsko pamokslą...
Vėliau sužinojau, jog užrašinėti Svarinsko pamokslus Raseinių KGB agentai prašydavo būtent lietuvių literatūros mokytojų – pačių raštingiausių...
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„Dėl visa ko pasistenkite, kad bažnyčioje per daug nekristumėte į akis, tačiau čia ne mūsų, o jūsų problema... – pataria
man KGB kadras. –Viduklės bažnyčioje į nepažįstamus žmones mažai kas kreipia dėmesį, nes ten atvyksta žmonės iš visos Lietuvos. Vidukliškiai prie svetimų pripratę“, – tyliai mokė
mane. Paaiškino, kad bažnyčioje galiu elgtis kaip noriu: klauptis, žegnotis, kalbėti poterius ar skaityti maldaknygę, kurią ištraukęs iš kišenės numetė ant stalo, bet aš pasakiau, kad turiu
man brangią Močiutės maldų knygelę... Perspėjo, jog nereikia
rankose laikyti užrašų knygelės ir joje matomai ką nors žymėtis. Širdyje nusijuokiau, nes girdėjau kalbant, kad kunigas
Svarinskas dažnai garsiai kreipiasi:
– Tegu bažnyčioje pasislėpę kagėbistai nebijo, tegu išsitraukia savo užrašus ir tegu rašo. Aš jau pradedu pamokslą...“
„Kadras“ perspėja, kad visą pamokslą turiu išlaikyti atmintyje, tekstą atkurti namie, o kitą dieną perduoti jo atsiųstam
į mokyklą asmeniui. Režimo metais mėgau lankyti bažnyčias
tolimesnėse vietovėse, kur niekas manęs nepažįsta: visada
Vilniuje eidavau į Aušros Vartus, į Šv. Rapolo bažnyčią, pasi-
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Viduklės bažnyčios šventasis
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taikius progai, lankydavau Raudonės, Šiluvos bažnyčias, ypač
mėgau Stakių medinę bažnytėlę, kurioje kažkada klebonavo
Vaižgantas ir ilgą laiką – mano pažįstamas, su knygnešystės
laikų istorija susijęs kunigas. Kiekvienais metais mane mažą
Mama veždavosi į Vadžgirio Atsimainymo atlaidus, kurių
visus metus laukdavau, – nors nuo gimimo buvau alergiška
miniai, dažnai po atlaidų susloguodavau – vis tiek kasmet į atlaidus vykti veržiausi. Apsilankymas šventovėse man suteikdavo stiprybės ir jėgų grumtis su sovietinėmis neteisybėmis.
Dar mažą Mama išmokė reikalingų maldų, kiekvieną spalio
mėnesį (50 metų!) kalbu rožinį, moku daug bažnytinių maldų
ir giesmių, žinau šv. Mišių apeigas, branginu katalikiškas Lietuvos tradicijas. Katalikų tikėjimas ir lietuviška šeima man ir
šiandien atrodo nedalomi dalykai.
Apie kunigo Svarinsko „nusikaltimus tarybų valdžiai“ kas
dieną galėjom pasiskaityti sovietinėje spaudoje, apie jį visai
kitaip – išgirsti iš Vatikano ir Amerikos radijo ar paskaityti „Katalikų kronikoje“. Žinojome: kad ir ką rašo sovietiniai
laikraščiai – tai propaganda, nes kunigo veikla stovi Raseinių
komunistams skersai gerkles, jį keikia visos Lietuvos sovietinė
nomenklatūra. Raseinių komunistų vienintelis siekimas – kad
kunigas kuo greičiau iš Viduklės dingtų, nenuodytų jų aplinkos, leistų ramiai pasimaloninti sovietų valdžios teikiamomis gėrybėmis ir palikų juos ramybėje. Sovietinis saugumas
dar galėjo pakęsti domėjimąsi etnika, tačiau tautiniai dalykai
plius krikščionybė jiems buvo baisiau už sprogstamąjį užtaisą. Raseinių komunistai, beje, kaip ir visos Lietuvos, tikėjimo
dalykams buvo labai nepakantūs ir negailestingi. Vykdomojo
komiteto pirmininkas komunistas Zigmas Butkus vis kartodavo: „Jokių juodaskvernių toleravimo! Jokių bažnyčių lanky-
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mo! Jokio tikėjimo juodaskverniais! Svarinsko vieta – tik už
grotų!“ Kai Kauno menininkai padovanojo Raseiniams Maironio paminklo, pastatyto prie Kauno Maironio muziejaus,
išlietą vidaus kopiją, Butkus pyko, spjaudėsi, vis kartodamas:
„Jokių juodaskverių Raseiniams nereikia! Kiškitės tą paminklą, kur norite! Jokie juodaskverniai mums akių netemdys!“
Mama, gerai pažindama Zigmo motiną Butkienę kaip dievotą
ir pamaldžią katalikę, neatsistebėjo sūnaus nusistatymu. „Kokia aš laiminga, kad mano vaikai netapo tokiais erodais tikėjimui, kaip Zigmas Butkus. Nežinau, ką daryčiau. Butkienės
širdis gali plyšti, matant tokį sūnaus elgesį!“
Aš ir mano patikimi draugai kovingo kunigo Svarinsko asmeniu labai žavėjomės, pavydėjome jam drąsos sakyti komunistams į akis tiesą, sugebėjimo organizuoti bažnyčios veiklą
taip, jog pritraukdavo į ją šimtus ne tik vidukliškių, bet ir gretimų rajonų žmonių, norinčių išgirsti Dievo žodį ir nuraminti
ateizmo priespaudoje skurstančias sielas, todėl nevaržomai
išgirsti sovietinio kankinio, bažnyčios didvyrio pamokslą Viduklės bažnyčioje laikiau likimo dovana.
Kai 1976-ųjų metų pavasarį kunigas buvo iš Igliaukos parapijos perkeltas į Viduklę, jį palydėjo minia tikinčiųjų, nors
milicija stengėsi sutrukdyti. Raseinių rajone tuojau pasklido
kalbos apie nepaprastą kunigą: ypatingą asmenybę, patriotą,
bebaimį kovotoją, praėjusį jau du sovietų gulagus. Iš vidukliškių savo kolegų buvau girdėjusi, kad jau per pirmąsias mišias
Viduklėje buvo giedamas senasis Lietuvos himnas „Lietuva,
Tėvyne mūsų“. Klebonas Svarinskas tuojau stojo prieš kaimo
žmonių girtuokliavimą. Tam keldavo sąlygas: jeigu per laidotuves bus geriami alkoholiniai gėrimai – už mirusįjį kunigas
Svarinskas gedulingų Mišių nelaikys. Daugumai susipratusių
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kaimiečių tas patiko ir kunigo nurodymų ėmė laikytis vis daugiau žmonių. Kalbėjo, jog visa Viduklės parapija greitai taps
Valančiaus blaivininkų draugija... Pradėjęs nuo bealkoholinių
laidotuvių, kunigas ims plėstis toliau, ir pamažu visi vakarėliai ar proginiai suėjimai taps blaivūs. „Ar reikia geriau?!“ –
ypač džiaugėsi išgeriančių vyrų žmonos.
Sklido kalbos, kad kunigas Svarinskas labai iškilmingai organizuoja Pirmosios komunijos šventes, Sutuoktuvių apeigas,
Mirusiųjų pagerbimo pamaldas, Tremtinių atminties dienas,
kad bažnyčia lyg dangus švyti šventų Kalėdų ir Velykų dienomis, kad kunigas suorganizuoja procesijas aplink bažnyčią, o
per Vėlines – į kapines... Žinojome, jog po vienų Vėlinių eisenos Raseinių komunistai kunigą iškvietė į partijos komitetą
pasiaiškinti, o jis drąsiai į akis išrėžęs: „Kodėl teisė organizuoti mirusiųjų pagerbimą priklauso tik ateistams? Juk Konstitucija garantuoja sąžinės laisvę, tarybinė vyriausybė Helsinkyje
pasirašė Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją...“
Šventėms organizuoti Svarinskui niekada netrūko žmonių,
nes visi pažangų kunigą gerbė ir mylėjo. Kad ir prigąsdinti
savo komunistų ir komjaunuolių sekretorių, vidukliškiai sek
madieniais traukė į bažnyčią.
1978 m. birželio 28 d. „Tiesoje“ pasirodė straipsnis „Šmeižikai iš sakyklos“, kaltinantis Viduklės kleboną Alfonsą Svarinską mokyklos ir dabartinės tikrovės šmeižimu. Per tūkstantis
Viduklės tikinčiųjų nusiuntė pirmajam LKP CK Sekretoriui
protestą, kuriame, paneigiant nepagrįstus kaltinimus, buvo
išdėstyta: „Kun. A. Svarinskas be jokio atlyginimo laidoja
mūsų mirusiuosius, o kai yra reikalinga, pats suteikia materialinę pagalbą. Štai koks paradoksas: kunigas puoselėja gėrį,
ir apšaukiamas šmeižiku, o tuo tarpu chuliganai, kurie nuolat
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terorizuoja taikius gyventojus, vaikšto neliečiami. Jie – nūdienos didvyriai...“
Savo veiklą kunigas nutraukdavo tik uždarytas į kalėjimą...
Todėl didžiausias Raseinių komunistams išsigelbėjimas būtų
iškelti kunigui kaltinimus ir nuteisti. 1980 m. balandžio 17 d.
KGB pulkininko Urbono vadovaujami 12 saugumiečių atliko
kratą Viduklės klebonijoje, konfiskavo daug daiktų ir dokumentų.
...Nuvažiuoti nuo Raseinių iki Viduklės užtrukau apie pusvalandį.
Bažnyčios kieme jau stovėjo keliolika apsibraižiusių
„Moskvičių“ ir keli apynaujai „Žiguliukai“. Šventoriaus pakraštyje stovėjo senoviškas vežimaitis su gūnia apdengtu
arkliuku, iš pakabinto po kaklu maišiuko kramtančiu avižas
ir ramiai besidairančiu. Vaizdas jaudinantis – unikalus Valančiaus laikų „atributas“! Pasistačiau savo automobilį ir artinausi prie bažnyčios durų. Visame šventoriuje žydėjo vešlios gėlės, bujojo apkarpyti dekoratyviniai krūmai. Tiesiog
rojaus taku keliauji į žmogaus dvasios ir Dievo palaiminimo
šventovę, kurios rūpestingas šeimininkas plačiai atvėrė Dievo namų duris visiems, kuriuos kankina dvasinės negandos,
prievartinio ateizmo ligos, keliančios sielose konfliktus su
pačiais savimi. Būrio moterėlių apsuptas, prie pagrindinio
įėjimo į bažnyčią kažką aiškinosi klebonas Svarinskas – jis
įtikinamai pasakojo, o jos atidžiai klausėsi. Kadangi laiko iki
šv. Mišių pradžios laiko buvo nedaug, ramiai praėjau pro susispietusį būrelį ieškoti bažnyčioje vietos, kad viską geriau
girdėčiau ir matyčiau. Susiradau vietą netoli sakyklos, atsisėdau ir, galvą nuleidusi, ėmiau kalbėti rožinį. „...Ir neleisk
mus gundyti“, – nusistebėjau, kad išraiškingai lyg stebuklas

suskambėjo lūpose paskutinis „Tėve mūsų“ maldos sakinys!..
Bažnyčioje mane visada apima dangiška būsena – atgailos
ir pakylėjimo jausmas, todėl kartu su visais Dievo namuose
įsijaučiau:
Meldžiuosi, kad niekada
neišeičiau iš Dievo Namų tuščia,
kad mano širdis prisipildytų
tikėjimoTiesos.
Kad Malda palaisvintų
vietos protui ir sielai,
pasidžiaugimui
Palaimintojo globa...

J a n i n a
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( J . S .)

Mintyse nesąmoningai susirimavo posmas, nes Bažnyčia iš
visų pusių buvo apgaubta nepaprasto šventumo aura, pasiruošusia priimti kiekvieno atgailą ir atsidavimą Dievui. Žmogų
nuo nuodėmių gelbstinčio, jį palaiminančio šventumo galia
buvo taip reikalinga atsigauti nuo kasdienių pažeminimų,
pastangų išlaikyti savo krikščioniškam orumui, atsikvėpimui nuo skriaudų, nuo neradimo vietos į ką atsispirti, kam
pasiguosti, kur surasti tiesą ir sielos ramybę. Tokius dvasinius
dalykus per amžius saugojo ir laimino Dievo namai. Lietuvos
katalikai savo tikėjimą per baisius režimo laikus sugebėjo išsaugoti dėka tokių kunigų, kaip Svarinskas! Viduklės bažnyčioje mintimis pasinėriau į Evangelijos tiesas, Šventojo Rašto
gelmes, Dievo žodžio tvarumą ir nemirtingumą.
Mąstymus nutraukė garsiai sugaudę vargonai. „Pulkim ant
kelių...“ – užgiedojo choras, visa Bažnyčia suklupo prieš Vieš-
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patį, kuris atpirko Žmoniją. „Jis atpirks ir mūsų skriaudas“ –
atrodo, skelbė besimeldžiančiųjų minia.
„Prašykime ir mes savo Išganytojo Dievo malonės“, – nuaidėjo kunigo balsas nuo puošnaus bažnyčios altoriaus, – „melskimės savo Dievui, ir jis mus išgirs“, – skrido per visą bažnyčią
Dievo Pasiuntinio balsas, o susirinkusieji Juo tikėjo ir Jam pakluso. Šalia manęs klūpanti jauna moteris, švelniai apkabinusi ikimokyklinuką šviesiaplaukį berniuką, karštai meldėsi už
savo artimuosius, prašė apsaugos savo vaikams ir ligoniams.
Iš kitos pusės susikūprinusi senutė, išsitraukusi iš kišenės baltą mėlynomis gėlytėmis dekoruotą nosinytę, pusbalsiu besimelsdama nusibraukė per skruostą riedančią ašarą. Viską, kas
vyksta bažnyčioje, buvo galima pavadinti vienu žodžiu: Šventumas! Užmirštas, retai beprisimenamas Šventumas ėmė ir
atsistojo šalia komunistų-komjaunuolių nuskriaustųjų...
„Aukščiausiasis mus visada supranta ir yra pasiruošęs
mums pagelbėti, tik mes patys turime to trokšti. Visa širdimi
ir visa siela trokšti...“ – pradėjo susitikimą su savo parapijos
katalikais Kunigas. – „Štai vakar jaunas vaikinukas skundėsi,
kad niekaip negali atsispirti stikliukui, nes jo draugai jį ragina
ir net šaiposi iš jo, jeigu jis neišgers. Mielieji, mes visi turime
tokiam atsispyrimui vieną stebuklingą pasakymą: AŠ – LIETUVIS! AŠ ESU TIKINTIS LIETUVIS, todėl man nuodėmė
ir gėda gerti! Man šlykštu pavirsti į kiaulę, nes aš – Žmogus.
Lietuvių tauta per amžius buvo blaivi ir tikinti, negaliu daryti
jai gėdos...“ Taip įtikinamai, giliai į širdis krito Kunigo žodžiai:
ne didaktiniai, o širdingi patarimai nemokantiems atsispirti
stikliukui, nuodėmei...
Sunku atkurti prieš 30–40 metų girdėtą Svarinsko pamokslą, tačiau ne tai svarbiausia. Savo užduotį supratau taip:
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atkurti Dievo paskirtos galios viziją, Kunigo sugebėjimą siųsti
parapijiečiams šviesos blyksnius, įsiskverbiančius į žmogaus
dvasinį pasaulį, gydančius jo sielos būklę iki lygmens, kai ji
reiškia teisingiausią tikrovės išgyvenimų esmę. Savo samprotavimus vėliau surašiau rašte KGB. Tegu daro ką nori, savo
tikėjimo nuostatų išduoti negaliu.
Vienas kunigo pamokslo epizodas išliko iki šios dienos.
Stovėdamas prie altoriaus, Kunigas ramiai pasakojo: „Praėjusią savaitę mūsų parapijoje atsitiko neeilinis įvykis. Dvi
jaunos lietuvaitės, norėdamos nuvykti į Raseinius, susistabdė
sunkvežimį. Vairuotojas jas įsisodino į kabiną, o pakelėje ėmė
nešvankiai kalbėti ir nepadoriai su jomis elgtis. Mergaitės
pamatė, kad turi reikalą su neišprususiu, netikinčiu, nedoru
prievartautoju, besikėsinančiu į jų nekaltumą. Kai prievartautojas nesiliovė, jos griežtai pareikalavo sustoti, tačiau šis tik
padidino greitį, Tada mergaitės atsidarė kabinos duris ir stačia
galva iššoko iš visu greičiu lekiančio sunkvežimio. Žinoma, jos
sunkiai susižalojo ir atsidūrė ligoninėje. Kai ligoninės gydytojas jas iškvailino, kad taip neprotingai elgdamosi galėjo negyvai užsimušti, jos tvirtai atsakė: „Geriau mirti, negu pasiduoti
paleistuviui...“ Tai dievobaimingų lietuvaičių sprendimas. Jos
gerai žinojo savo vertę, kuri joms brangesnė už gyvybę... Mielieji, šį vakarą Viduklės bažnyčioje bus laikomos mišios už šias
ir už visas jaunas parapijos merginas. Joms bus pritaikytas pamokslas, jos išklausys Dievo Žodį, bus palaimintos. Atsiveskite savo dukras ir seseris, paraginkite, kad ateitų pažįstami,
kaimynai, giminės...“
Stebino Kunigo sugebėjimas parinkti emociškai stiprius
faktus, jaudinančius parapijiečių protą. Jo pamokslai buvo pilni gilių, teisingų minčių, o kalba parapijiečiams suprantama,
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argumentuota, atskleidžianti Evangelijos, Švento Rašto tiesas.
Pabuvoję savo sielovadininko globoje, žmonės tapdavo tvirtesni. Jeigu žmoguje yra stiprus vidinis pagrindas – ateina ir vidinė užduotis, pareiga ir jėga atsispirti nuodėmei. Svarinsko pamokslai skatino susimąstyti, jie žmonėms, nuolat girdintiems
melą, veidmainiavimą ir nepagarbą, tiesė pagalbos ranką.
1983 m. gegužės 3 d. LTSR Aukščiausiajame teisme buvo
pradėta nagrinėti byla, kurioje kunigas Svarinskas buvo kaltinamas antitarybinio turinio pamokslais. Tada gyvenau
Vilniuje, ten sutikau kelis raseiniškius, atvykusius palaikyti
Kunigą. Troleibusuose girdėjosi kalbos: „Koks galingas kunigas – prieš jį sutelktos visos jėgos lyg prieš grėsmingiausią
priešų kariuomenę...“ Viena raseiniškė užsukusi pas mane pasakojo, jog Svarinsko bendražygiams kunigams – J. Zdebskiui,
R. Puzonui, A. Keinai, G. Dovydaičiui, J. Kauneckui, J. Lauriūnui, L. Kalinauskui, J.K. Matulioniui ir kitiems į Teismo
salę įeiti buvo uždrausta. Teisėjas tris kartus bandė nutraukti
kunigo gynimosi kalbą, bet kunigas paprašė, kad bent prieš
mirtį leistų netrukdomai kalbėti: „Daugiau nereikės manęs
teisti, liksiu skolingas, nes nesitikiu atsėdėti viso bausmės laiko. Bijote manęs? Negi aš tuščiomis rankomis (atėmėte net
rožančių) sunaikinsiu jūsų galingus tankus? Aš nuo vasario
26 d. sėdžiu uždarytas, o žmonės, matydami mano tiesą, renkasi gatvėje, iš kurios gaudomi ir vežami į miškus, jokio draugo ar pažįstamo salėje nematau.“
1983 m. gegužės 6 d. 15 val. buvo perskaitytas nuosprendis,
kurio išklausyti į salę buvo pakviesti kun. S. Tamkevičius ir
kun. J. Kauneckas. Teismas pranešė, kad kun. A. Svarinskas
nuteistas septyneriems metams griežto režimo lagerio ir trejiems – tremties. Tuo pat metu salėje buvo areštuotas kunigas
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S. Tamkevičius, tuometinis Kybartų klebonas, LKB Kronikos
redaktorius...
JAV prezidento R. Reigeno prašymu 1988 m. liepos 12 d.
kunigas Alfonsas Svarinskas buvo paleistas iš Permės griežtojo režimo lagerio su sąlyga, kad paliks Tėvynę ir Vokietijos
Augsburgo vyskupo J. Štimplės kvietimu išvyks į Vakarų Vokietiją. Pirmiausia susitikęs su Viduklės parapijiečiais jis kalbėjo: „Lageryje malonu buvo girdėti, kad per tiek metų kiek
vieno mėnesio 26 d. rinkdavotės į Viduklę melstis už mane
ir kitus kenčiančius. Aš nebūčiau taip sugalvojęs, jūsų gyvas
tikėjimas ir meilė tai išrado. Kitataučiai kaliniai stebėjosi ir
žavėjosi – lietuviai turi didelį sustiprinimą, jie turi Katalikų
bažnyčią... Norint būti kataliku, neužtenka turėti maldaknygę, rožančių, retsykiais ateiti į bažnyčią; reikia, kad Dievo įsakymai būtų mūsų gyvenimo pagrindas...“
Turėjau nepaprastą dieną: 1988 m. rugpjūčio 22-ąją. Vilniaus Didžiąją gatvę iki Aušros Vartų užpildė minios žmonių.
Šv. Teresės bažnyčia buvo sausakimša. Virš galvų jūros pirmą
kartą siūbavo trispalvės. Sugrįžęs iš kalėjimo, Kunigas Svarinskas Aušros Vartuose atnašavo šv. Mišias, o žmonių širdys plakė
išsivadavimo iš priespaudos ir būsimos Lietuvos laisvės ritmu.
Nepamirštami 1988-jieji metai. Žmogaus ir Tikėjimo pažeminimo era baigėsi. Kiekvienai pasaulio tautai būtina, kad
ją maitintų jos amžinosios vertybės ir aukšta moralinė misija,
nulemta tautos kilmės ir jos ilgaamžių kančių istorijos.
Lietuvos atgimimo metais labai apsidžiaugiau, kad Kunigui
Svarinskui suteiktas Raseinių rajono Garbės piliečio titulas!
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Hansas – „vilko vaikas“
Pasaulis plytėjo piktas ir pavargęs,
O jie tik vaikai.
Tačiau vilko vaikai .
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– Aš – vokietis. Sakau tik tau. Mama man įkalė, kad turiu niekada to neužmiršti, bet niekam nesakyti... – negaliu pamiršti
vaikystės draugo Hanso-Jono žodžių. Kalnujai turėjo „vilko
vaiką“ – pabėgėlį iš Rytų Prūsijos karo pragaro, prisiglaudusį
širdingoje kalnujiškių Andraičių šeimoje. Jį vadinome lietuviška pavarde: Jonas Andraitis. Apie savo likimą ir atsiradimą
Andraičių šeimoje jam pasakoti buvo uždrausta, nes visi bijojo KGB. Andraičių šeima turėjo slapstytis nuo nepatikimų
akių ir ausų, jog priglaudė ir įsūnijo nelaimingąjį vokietuką.
Tema „vilko vaikai“ ir jų likimai buvo tabu, nes lietė režimui
nepageidaujamus žudikiškos sovietų politikos atspalvius: žvėriškas taikių gyventojų žudynes Rytprūsiuose, kai 1944-jų rudenį ten įžengė Raudonoji armija...
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( A lv ydas Š lepikas ,
„ M ano va r das – M a ryt ė “ )

Jai pradėjus plėšimus ir žudynes, Rytprūsių gyventojai „ėjo
neatsigręždami, tiesiai į Nemuną, tiesiai į juodą sūkuriuojančią upę. Skandinosi šeimomis. Kokia neviltis ir širdies šaltis
turėjo apimti tuos mirti einančius žmones. Ėjo motinos ir nešėsi vaikus. Vanduo susiskliaudė virš jų galvų, upė nunešė jų
kūnus jūros link.“ (A. Šlepikas)
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– Mano tikras vardas – Hansas, – prisistatė Andraitis, kai
pirmą kartą susitikome Kalnujų pradinėje mokykloje. Žinojo
jis ir savo tikrą vokišką pavardę, tikėjosi kada nors susirasti
tikrąjį tėvą, jei tik jam pavyko kare išlikti gyvam. O motina...
Jonas-Hansas matė, kaip jo mama, stipriai prie krūtinės prispaudusi mažytę jo sesutę, nušoko nuo karalienės Luizos tilto
į Nemuno bangas. Kūdikio vežimėlis taip ir liko stovėti ant
tilto su keliolika šalia paliktų tuščių vežimėlių... Rytprūsių
Motinos verčiau šokdavo nuo Luizos tilto į amžinybę, užuot
buvusios rusų karių išprievartautos vaikų akivaizdoje ir nužudytos. Prie Luizos tilto turėklų prikaltas plakatas rusų kariams tuo metu atstojo jų žvėrišką „konstituciją“:
Raudonosios armijos kary!
Priešais tave – fašistinio žvėries irštva.
Žudyk visus vokiečius, taip pat jų vaikus. Nėra nekaltų vo
kiečių. Imk jų turtą, imk jų moteris. Tai tavo teisė, tai tavo
grobis.“
( A . Š lepikas)

– Mano mama neturėjo kitos išeities, – girdžiu liūdną
Hanso balsą, kai jis vieną vasarą man pasakojo apie savo likimą. – „Gelbėkis nors tu. Bėk per Nemuną nach Litauen“, –
prisiminė paskutinius savo motinos žodžius...
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Su Hansu draugiškai bendravo visa Korniko name įsikūrusi
Kalnujų pradinė mokykla. Buvo jam maloni ir mokytoja Sta-
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„Kas papuoš mano dailią seklyčią?“, –
Skambėjo rausvi vakarai...
Iš lūpų į lūpas, iš gryčios į gryčią
Jungė visas lyg kerai.
Sudegė dienos tarsi aguonos
Pievų margų pakrašty.
Kur jūs, birutės, onutės, aldonos,
Išėję iš ten per anksti?
Kur jūsų brangūs mylėti vaikinai,
Su jaunystės viltim prarasti?
Jūsų ir jų sudaužyti likimai
Į nežinių kryžkeles nusivesti...

u ž k o d a v i m a s

Jonas-Hansas kalnujiškių Andraičių šeimoje buvo mylimas
labiau negu tikri Andraičiukai. Andraitienė kaimynams sakydavo: „Savo vaikams, kai nepaklauso, aš ir diržą, ir rykštę
paimu, bet Jonukui niekada – gailiuosi to vargšo našlaičio...“
Ilgai bendravau su vyresne už mane ir Hansą Onute Andraityte. Ji turėjo labai gražų balsą, dainuodavo partizanų
dainas ir pati kurdavo, nes turėjo literatūrinių gabumų. Jos
klausantis ne vienam per skruostus riedėdavo ašaros. Užauginusi vaikus, išėjusi į pensiją, Onutė Andraitytė-Mačiulienė
dirbo Raseinių laikraščio „Naujas rytas“ visuomenine korespondente, rašė nuoširdžius straipsnelius apie savo kaimo
žmonių gyvenimą. Esu parašiusi Onutei ir kitoms merginoms
skirtą eilėraštį „Mano kaimo mergaitės“:

J a n i n a
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sė Miknevičiūtė-Mačiulienė, o vėliau – septynmetės mokyklos, vadovaujamos direktoriaus Jakimavičiaus, kolektyvas. Su
Hansu abu buvome aktyvūs mokyklos saviveiklininkai. Nusisekęs programos numeris buvo mano ir Jono atliekama vieno
eilėraščio improvizacija. Jonas buvo už mane gerokai didesnis
ir stambesnis, tai aš užsilįsdavau už jo nugaros, prisispausdavau, tapdavau iš priekio nematoma, iškišdavau pro Jono sukryžiuotų už nugaros rankų pažastis savo ilgas plonas rankas ir
atlikdavau jo deklamuojamam eilėraščiui atitinkamus gestus.
Neužmirštu vieno eilėraščio, kritikuojančio „buržuazinę
liekaną“ – biurokratizmą. Tuo metu tokių temų reikalavo naujas socialistinio realizmo metodas:
Sėdi įstaigoj už stalo biurokratas Krienas.
Peiliuku nagus sau valo, dairosi į sienas.
Sekretorę pasišaukęs, meilę jai burkuoja,
O už durų žmonės laukia valandas sustoję...
Popierius pavarto baltus, laikrodin pažiūri
Ir pakilęs velkas paltą, dedasi kepurę.
Žmonės prieangy sulaiko ir apspinta Krieną.
Baigės priėmimo laikas! – prašom kitą dieną!
Žmonės ėmė plūstis, kautis.
Taigi vieną dieną
Nutarė visai išrauti
Su šaknim tą Krieną...
Jonui deklamuojant, o man iš už nugaros gestais imituojant
jo tariamus sakinius, mudviejų tandemas puikiai atlikdavo
humoristinę interpretaciją, o salė krisdavo iš juoko, plodavo ir
prašydavo pakartoti.
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Abu su Hansu poroje dalyvaudavome ir rajono dainų šventėse. Gerai prisimenu, kaip įtemptai ruošėmės Raseinių kultūros namų atidarymui, nes buvo pastatyti nauji Kultūros
namai, o į jų įkurtuves su savo programa pakviesta ir mūsų,
kalnujiškių, tautinių šokių grupė. Likus kelioms valandoms
iki generalinės repeticijos, į kurią visi turėjome būti nuvežti
Kalnujų kolūkio sunkvežimiu, į kiemą dviračiu įlėkė Hansas
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Kai išmokau groti mandolina ir armonika, o vėliau baigiau akardeono klasę ir galėjau gegužinėse pakeisti kaimo
muzikantą Geniuką, Hansas prašydavo manęs, kad pamokyčiau ir jį. Grojome visais instrumentais. Mokėmės mudu
labai aktyviai. Jis turėjo gerą muzikinę klausą, tik kantrybės ir užsispyrimo trūko, todėl geru muzikantu netapo, tik
šiaip, užėjus ūpui, neblogai sugrodavo valsiuką: „Plaukia sau
laivelis Piliakalnio link...“ arba „Ant melsvo ežero bangų...“,
nepamiršdamas visiems pranešti, kad jį išmokė Janikė. Šokti
jam sekėsi geriau negu groti. Jonas-Hansas buvo mano nuolatinis šokėjas gegužinėse ir saviveiklos tautinių šokių grupėje. Jis taip lengvai šokdavo, jog abu net žemės po kojomis
nesiekdavome.
– Kai aš išvyksiu į Vokietiją, ten irgi organizuosiu gegužines, o tu turėsi būtinai atvažiuoti. Tai smagiai mudu ten pašoksime! – sakydavo.

u ž k o d a v i m a s

– Aš deklamuodamas irgi vos susilaikau iš juoko, nes tu
taip juokingai pradedi savo ilgomis plonomis rankytėmis iš
už nugaros sklaidytis man apie nosį – numirti galiu iš juoko, – pagirdavo mano artistinius sugebėjimus scenos partneris, Kalnujų kaimo augintinis – „vilko vaikas“.

ir pranešė, kad generalinės repeticijos nebus, nes Kultūros namai sugriuvo. Labai visi gailėjomės mums reikalingo rūmo –
naujo KULTŪRNAMIO. Šokėjų tėvams, žinoma, buvo didžiulis džiaugsmas, kad nelaimė pasiskubino, palikdama mus
gyvus, o mudu su Hansu kūrėme ir dainavome kupletus:

J a n i n a

s u r v i l a i t ė

Visi žino, visi matė,
Kaip Raseiniuos rūmą statė.
Statė, statė kaip arbūzą,
Ėmė lubos ir įlūžo...
Septintajame dešimtmetyje mano šokėjas Hansas išvyko
nach Heimat, ir aš jo daugiau nemačiau.
Hanso sesers Onutės Andraitytės porą eilėraščių, įrašytų į
mano Atminčių knygą, ilgai nešiojausi su savimi. Pradinės ir
septynmetės mokyklos klasėse Atmintys buvo labai madingos. Gal tam įtakos turėjo raseiniškių krašte prigijęs tautosakos tradicinis menas, jį atgaivino ir M. Martinaitis savo „Atmintyse“. Nebuvo klasėje mergaitės, kuriai nebūčiau parašiusi
Atminties. Galbūt suveikdavo dar kūdikystėje girdėti Mamos
romansai, todėl mano melanholiškos, graudžios, būtinai surimuotos Atmintys buvo visų labai mėgstamos. Laiškuose,
atvirukuose, ant nuotraukų, o labiausia – į atminčių sąsiuvinius rašėme vienas kitam kiekvieną dieną. Atmintys – mūsų
meilės ir ištikimybės intonacijos, kurių didžiausia vertybė –
skaidrūs tarsi kūdikio ašara jausmai. Tos savitos retorikos
ir už širdies griebiančios verksmingos liaudiškos intonacijos
buvo tiesiog pačia mūsų savastimi – tai tikros ištikimybės
vienas kitam ilgesys ir šauksmas! Prikeliantis, gaivinantis, neleidžiantis nieko falsifikuoti, meluoti. Toks palaimintas buvo
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sielos troškimas – kad nepamirštume, kad amžiams vardai
liktų širdyje, kad liktume ištikimi savo draugystei, meilei,
priesaikoms ir idėjoms. Per Atmintis mes subendrėdavome likimais, neviltimis, džiaugsmais ir nelaimėmis. Toks rožinėm
spalvom nutapytas pasaulis sovietinio purvo arimuose mums
buvo reikalingas ir brangus kaip oras!
Įdomu, jog kartais nesąmoningai, nenukentusi ir šiandien
kuriam senam bičiuliui parašau ir siunčiu atmintį elektroniniu paštu:
Rašau prisiminimų, sielos raštą
Iš savo šilto rojaus krašto.
Segu prie sparno margojo karvelio.
Priimki manąjį laiškelį...
Arba:

Kai vasariškas liepų medaus kvapas užleidžia vietą rudeninių chrizantemų dvelksmui, o padūmavusios ūkanos užslenka ant Alpių skardžių, – virš jų pakibęs blankus rudeniškos
saulės veidas tampa panašus į anąjį, matytą vaikystėje virš Davainio ąžuolų: išgirstu visus savo Tėvų žemės ir senų svajonių
šaukinius. Mintimis nubėgu atgalios į žydinčius laukus ir darželius, kur realybėje sugrįžtu jau ne dažnai. „Negrįžimas“ –
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( J . S .)

u ž k o d a v i m a s

Skrido Alpių karvelis. Burkavo,
Jį lydinčios kregždės vis krykštė.
Slėny smilgos ir gėlės lingavo.
Mes žinojom: tos dienos negrįš jau...

netekties patvirtintinimas, vizija ar provaizdis. Mums, našlaičiams, netekčių visada būta su kaupu.
Rašei Žodžius lyg kaimo dainą,
Kurią tada dainavo miško vyrai.
Laikai vis keitės, dienos mainės. –
Nuo kraičio skrynių rūdys biro...
Tenai taip viskas liks. Nedils.
Tik Vėlinių kapai prikels
Kasmet gilesnį graudulį.
Prabėgę daugmečiai suskils,
Palikę amžiams gyvą
Netekčių ir skausmo jaudulį...

J a n i n a

s u r v i l a i t ė

( J . S .)
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Dar yra gyvų kalnujiškių, su kuriais galiu prisiminti pasakymą: dainavome už uždangstytų langų... „Dainavo vyrai taip,
kad geso lempos, / dainavo, kad gyvenimas sudužo.“ (M. Martinaitis) Tai partizanų dainuojamos Tėvynės meilės ir ilgesio dainos, kurias mūsų seneliai ir tėvai dainuodavo kartu
su užėjusiais į sodybas sušilti ir pavalgyti partizanais: tyliai,
graudžiai, aklinai užsidangstę langus, kad nedora akis nepastebėtų ir nepraneštų Tėvynės priešams. Prieš vakarienę ir
po jos sodybos šeimininkai ir partizanai kartu pasimelsdavo.
Partizaninių kovų pradžioje buvo kalbamos tik tradicinės katalikų maldos: „Tėve mūsų“ ir „Tikiu į Dievą Tėvą“, o vėliau
įsitvirtino ir partizanų sukurtos, prašančios Dievą apsaugoti
Tautą nuo pavergimo, meldžiančios sėkmės kovoje už laisvę.
Šias Maldas išmoko ir kalbėjo visa Lietuva.
Lietuviškų knygų puslapiai tebesaugo Lietuvoje žinomų ir
nežinomų poetų eilėraščius, virtusius patriotinėmis dainomis, išmoktomis atmintinai ir dainuojamomis pritaikius melodijas. Partizaninių dainų laikai buvo labai sunkūs. Siautėjo
enkavedistai, stribai, vyravo baimė, išdavystės ir neturtas.

u ž k o d a v i m a s

Už uždangstytų langų

s u r v i l a i t ė

Kartą su Martinaičiu įsikalbėję, tuose laikuose atradome neįtikėtiną dalyką – aiškumą, svarbą žinoti: kas kam priklauso? Tada nė kiek nesuabejoję Lietuvos žmonės galėjo pasakyti, kas – Tėvynės priešas, o kas – kovotojas už jos laisvę. Tas
griežtas piliečių suskirstymas buvo gyvasis mūsų vilčių ir siekių pagrindas! „Lietuvos Žemė buvo sudraskyta kaip Kristaus
rūbas, o Evangeliją riteriai įbruko tam, kad būtų atnaujinta
auka...“ – kažkada aimanavo Oskaras Milašius, save laikantis
lietuvių poetu, bet rašantis prancūziškai. „Dviem Tėvynėm
reikia dviejų širdžių“, – sakė jis sielvartaudamas, kad seniausios iš indoeuropietiškų, lietuvių kalbos, jis nemoka...
Pokaryje vyravo žūtbūtinės kovos už laisvę strategija! Jaunus Lietuvos vyrus į miškus traukė aukojimasis Tėvynei, siekimas išlaisvinti ją nuo priešų, kad galėtume turėti savo Valstybę. Mano kartos širdyse jie buvo ir liko didvyriai. Tuomet
net nekilo mintis, jog po dvidešimties atgimimo metų viskas
apsivers, kad buvę didžiausi Lietuvos priešai ir sovietinio režimo stiprintojai, jų vaikai ir anūkai persikrikštys į tautos didvyrius, nustumdami tikruosius patriotus.
Penkerius metus iš eilės teko važinėtis po visą Lietuvą Poe
zijos Pavasarių dienomis. Apie tai rašiau Lietuvos spaudoje.
2010–2013-ųjų metų poezijos vainikas nusiraitė per visą Lietuvą ir net už jos ribų, palikdamas kiekvieno širdyje nepamirštamų aidų skambesius. Poezija – įvairiabalsio, įvairiajausmio
gyvenimo planeta, todėl Lietuva teisėtai džiaugiasi, kad dainuojančių, čiulbančių, suokiančių paukštelių daug! Lietuviškos Poezijos pavasario šventės patvirtina ir liūdnus dalykus:
kaip sunku išlikti maironišku!..

J a n i n a
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Ten už upių plačių žiba mūsų pulkai:
Jie mylimą Lietuvą gina;
Kam nusviro galva, tam Dangaus angelai
Vainiką iš deimantų pina.
(...)
Saulė leidos raudona ant Vilniaus kapų,
Kai duobę kareiviai ten kasė,
Ir paguldė daug brolių greta milžinų,
O Viešpats jų priglaudė dvasią.
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Tai dabartinis Lietuvos Laisvės kovotojų sąjungos, kuriai
visada priklausys ir mano šeima, himnas. Kai tik išgirstu (o
būna retai!) šias Maironio eiles dainuojant, ausyse suskamba mano kaimo partizanų, gražių, politiškai tvirtų, balsingų
vyrų – Apolinaro Tverkaus, gyvenusio prie pat Piliakalnio, ir
Antano Lauryno, gyvenusio kiek toliau, balsai. Kaip gražiai
jie dainuodavo mūsų poetų dainas! „Už Maironio sukurtas
gražesnių dainų nėra,“ – sakydavo jie ir vis naują poeto dainą
užplėšdavo... Jiedu su savo bendraminčiais miško broliais ateidavo naktimis pas mus arba pas senelį Bakutį, kai būdavome
su Mama Pakalnupyje. Apolinaras nešiojo Mamos jam padovanotą gražią naują mano tautininko Tėvo šaulio uniformą, o
Mama vis man primindavo, koks jis nuostabus su šia uniforma – visai panašus į tavo Tėvelį. Nė pati nepajusdavau, kaip
mano rankelės tiesdavosi į aukštąjį Polių...Jis iškeldavo mane
aukštai, pamėtydavo kelis kartus iki lubų ir sakydavo:
– Na ir greitai augi, Pupuliuk, žiūrėk, jau greitai galėsiu tau
ir į vyrus pasipiršti... Ar sutiksi būti mano žmona? Kaip gražiai mudu gyvensime laisvoje Lietuvoje!

u ž k o d a v i m a s

( M ai r onis )

J a n i n a

s u r v i l a i t ė

Svaigau iš laimės, nieko daugiau nenorėdama, kaip kuo
greičiau užaugti, tapti Poliaus žmona ir su juo gyventi laisvoje Lietuvoje. Už mėnesio po paskutinio jo apsilankymo mūsų
namuose kalnujiškiai matė nužudyto Poliaus išniekintą kūną,
paguldytą prie Raseinių stribynės. Ant jo veido, sakė, šlapinosi
juodas stribo šuo...
Lietuvos partizanų iškentėto skausmo pamokos – begalinės. „Lietuva – tai Motina durklu perverta širdimi,“ – yra išsireiškęs Oskaras Milašius. Mums, Tautos našlaičiams, patinka
skausmas, – jis gražus ir vaisingas... Kodėl sakoma, kad tik
džiaugsmas gali būti pašventintas?..
Į raseiniškių, poezijos mylėtojų istoriją ypatinga data įsirašė
2012-ieji – Maironio jubiliejiniai metai. Lietuva dar kartą prisiminė mylimiausią Poetą. Maironio kūryba žemiečių atmintyje brangi savo skambumu, šventu pakilumu, meilės Tėvynei
ir Dievui jausmų gilumu, žmogiškųjų išgyvenimų atspalviais.
Veltui rajono komunistai plėšėsi, liepdami nukabinti Maironio portretus nuo mokyklų literatūros kabinetų sienų.
– Ak, tie juodaskverniai, ir kam jie reikalingi tarybinėje
mokykloje! – taip neseniai dejavo, atsistojusi vidury mano
gražiai įrengto literatūros kabineto Kalno vidurinėje mokykloje, ideologinė Raseinių komunistų partijos komiteto sekretorė draugė Kazimiera Smilgevičienė:
– Nukabinkite, drauge mokytoja Janina, tą čia visai netinkantį dvasininką, kad kitą kartą jūsų kabinete Maironio ant
sienos nematyčiau... – Pagrūmojo raudonai nulakuotu piršteliu, grakščiai apsisuko aukštakulniais lako bateliais. Simpatiška, madingai apsirengusi, liaudies menininkė, graži šviesiaplaukė moteris!.. Žinau, kiek daug Raseinių rajono moterų jai
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pavydėjo grožio, elegancijos, išsilavinimo, tik posto – vargu...
O aš tada mintyse pakartojau aktoriaus Kęstučio Genio pasakytus žodžius, kažkada Kauno dramos teatrui gastroliuojant
Raseiniuose: „Tokia gražuolė, kultūringa, patraukli moteris, o
dirba tokį šūdiną darbą...“
Maironio portreto nenukabinau. Maironis reikšmingas
Lietuvos istorijai. Mums, filologams, visų pirma – silabotoninės lietuvių poezijos pagrindėjas, etalonas, tobuliausios
poetinės išraiškos kūrėjas. Pasak Tomo Venclovos, jo eilės –
„literatūrinis stebuklas... žygdarbis... Maironis iškėlė lietuvių
literatūrą iki pasaulinių standartų...“
2012 gegužės 23 d. su poetu M. Martinaičiu Raseinių
meno mokyklos rūmuose žiūrėjome išradingai ir su meile
vietinių režisierių pastatytą Maironio poemą „Jūratė ir Kastytis“, dalyvavome Maironio Tėviškėje Bernotuose vykusiame literatūriniame renginyje. Vėl prisiminėme vaikystėje su
mokyklos literatais išvaikščiotus takelius, šaltinėlį, svirtį,
matėme Maironio apdainuotas žvaigždes, pakibusias tamsiai mėlyname Bernotų vasaros vakaro danguje, abu džiaugėmės ir didžiavomės, turėdami Tautos didvyrį – Poetą,
atėjusį į mūsų žemę visiems laikams! Malonu buvo Jubiliejiniais Maironio metais Bernotuose gauti Raseinių centrinės
bibliotekos apdovanojimą už mano rūpinimąsi gimtojo rajono kultūra bei už neseniai paskirtą piniginę knygnešio Martyno Survilos premiją rašytojui Viktorui Aleknai (po mirties) už knygą „Raseinių gimnazija“. Tai reikšminga knyga
rajono žmonėms, kurioje chronologiškai suguldyta visa XX
amžiaus pirmųjų dešimtmečių pirmosios Raseinių gimnazijos istorija, suminėti raseiniškiai, tą istoriją kūrę, kad kraštas
būtų šviesesnis!

s u r v i l a i t ė

Liucernoje,
Švenčiausiojo Bažnyčioj
Mišios baigės.
Varpai nutilo.
Nusviro nuo kalnų
Balta graudi tyla.

J a n i n a

Šveicarijoje yra brangių vietų, kur buvo įmintos didžiojo
Lietuvos Poeto Maironio pėdos. Profesoriaudamas Peterburgo
dvasinėje akademijoje (1894–1907), Maironis mėgdavo atostogas leisti Šveicarijoje. Čia lankėsi net kelis kartus, kur gimė
ir keletas pačių gražiausių eilėraščių, apdainuojančių Šveicarijos vietoves: „Rigi Kulm“ (1895), „Vakaras ant ežero Keturių
Kantonų“ (1905), „Alpių viršūnės“ bei poema „Jaunoji Lietuva“. Archyvuose išlikęs Maironio laiškas, rašytas 1899 metais
vasario 16 d. poetui kunigui Adomui Jakštui-Dambrauskui:
„Ketinu ant kokio pusantro mėnesio pailsėti ant krašto ežero
Keturių Kantonų, kur jau du kartu buvau ir kur maloninaus
tarp gamtos grožybių...“
ŠL bendruomenės rūpesčiu 2007-ųjų birželyje garsioje savo
istorija šveicariškoje viloje St. Charles ant Keturių Kantonų
ežero kranto buvo atidengta atminimo lenta Maironiui, nes
šioje viloje 1905 metais jis baigė rašyti poemą „Jaunoji Lietuva“. Atminimo lentos atidaryme dalyvavo ir žemietis poetas
Martinaitis. Dažnai nuvykstu ir pastoviu prie Keturių Kantonų ežero, pasimeldžiu Liucernos bažnyčioje, kurioje Maironis
ne kartą laikė šventas Mišias, klausėsi išpažinčių, dalino šveicarų katalikams komuniją...
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Poeto pėdsakus užkloja
Sidabrinės Alpių snaigės. –
...O toj tyloj –
Maironiška daina:
Lietuva brangi...
Graži Tėvyne...
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( J . S .)

J a n i n a
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VI SK YRIUS /

Marcelijų Matrinaitį
prisimenant
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Dangažodžiai...
Žvaigždaeilės...
Kartais pasakydavau savo žemiečiui ir kaimynui Marcelijui
kokį žodį apie jo eiles. Buvo kuklus, pagyrų nepriimdavo. Pats
gerai žinojo, ką reiškia būti geru Poetu, tą patvirtindavo kiek
viena Jo parašyto eilėraščio eilutė.
Mus skyrė šešerių metų atstumas. Lankėme skirtingas mokyklas, tačiau draugiški kaimynai likome iki Poeto mirties.
Mano senelis, mamos tėvas, kelis dešimtmečius draugavo
su savo artimiausiu kaimynu – Marcelijaus tėvu Izidoriumi
Martinaičiu, visada vadino jį Dzidoriuku. Mudviejų Mamos
nuo jaunystės buvo draugės, kiekvieną ketvirtadienį pėsčios
eidavo į Raseinių turgų. Mano Mama visada laukdavo prie
vartų Martinaitienės, ir labai pradžiugdavo ją pamačiusi. „Su
Maryte bus nenuobodi kelionė«, – sakydavo.
Nuošali, pilka kaip Paserbenčio kaimo žvirblis trobikė,
aplink kurią šakojosi giminės medžio kamienai, mažam Marcelijui buvo patikimiausias prieglobstis nuo visų blogybių:
karų, okupantų, ateizmo, ligų, bado, šalčio, miesto triukšmo
ar raseiniškių miesčioniukų akmenų krušos, jiems klaikiai rėkiant: „Mužikas bėga“ Tokios tvirtovės mus visus lydi iki mirties, ir dėkojame Dievui, kad jas turime.

Paserbenčio berniukui gamta buvo palanki visais metų laikais. Kastinis keliukas, kuriuo pravažiuodavo kaimynai, žydo
Mauškos vienkinkė, pareidavo iš turgaus Motina, Parštakais
iš bažnyčios grįždavo moterys baltomis skarelėmis. Pasikišęs po pažastimi palaikius batukus, basas į bažnyčią ir į kelias savo mokyklas juo vaikščiojo būsimasis Poetas, nulipęs iš
„pradinės klasės fotografijos lyg iš pomirtinio gyvenimo“.
O žvelgia su tokiu pasitikėjimu,
Dar neapviltas mano gyvenimo:
Jis nežino, kas būsiu,
Kur gyvensiu,
Kad rašysiu eilėraščius...“

J a n i n a

s u r v i l a i t ė

( M . M a rtinaitis)

Dulkino kaimo kastinio vizija niekada žemiečių akyse nesumenko, nesumažėjo, ypač plynas ir permatomas kelias nuo
Jorūdo dvaro pusės, visada gyvas lyg mūsų pačių kraujo arterija. Ta arterija, o vėliau mano sodybos kaštonų alėja išplaukė
į Vilnių ir gimtoji Poeto trobikė, pasiėmusi visą savo ir visos
genties ATMINTĮ. Trobikė neliko ir neliks „už ribos“, nes tebėra su tuo pačiu rūbu ir dvasia, kokią jai prieš šimtmetį įpūtė
Paserbenčio Dievo dvasia...
Marcelijus yra padovanojęs man visas savo knygas, dažniausiai su trumpu įrašu : «Mielai kaimynei per Piliakalnį...«
Dėstant lietuvių literatūrą Raseinių vidurinėje mokykloje
ar vėliau Vilniuje ir Klaipėdos universitete, Marcelijus man ir
mano studentams būdavo pirmas gyvas Poetas turiningoms
diskusijoms apie literatūros ir kūrybos naujoves. Septintojo
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Kai įsiklausai ir įsižiūri į M. Martinaičio kūrybinę bibliografiją, pajauti, kad jis dėsningai kas dešimtmetį vis „iškapstydavo“ lietuvių poezijoje ką nors naujo. Matyt, impulsą jam
suteikdavo nepaprastas prisirišimas prie lietuvių tautosakos...
1968–1970 metais literatūros kritikų M. Martinaitis
įvardijamas kaip pirmas lietuvių lyrikos atsinaujinimą for-
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dešimtmečio viduryje Raseinių kultūros namuose organizavau Marcelijui skirtą literatūrinį vakarą, pavadintą jo eilėraščio eilute: «Aš dabar namo labai pavargęs, bet labai laimingas
pareinu...»

u ž k o d a v i m a s

Su poetu Marcelijum
Martinaičiu

s u r v i l a i t ė
J a n i n a

mavusios generacijos atstovas, padėjęs pagrindus meno autonomiškumui ir kultūriniam daugiasluoksniškumui. Po
dešimtmečio (1977) su savo Kukučiu visus nustebino sugebėjimu sukurti archajinės sąmonės fenomeną, folklorinį personažą, depersonalizuotą keistuolio žemaičio figūrą šiuolaikiniame pasaulyje.
Vėliau, eilėraščių rinkiniuose „Toli nuo rugių“ (1980) ir
„Gailile raso“ (1990), jis vėl – novatorius, iš buities detalių
bando rekonstruoti senąją baltų pasaulėjautą, archetipinį
mąstymą.
M. Martinaičio meilės lyrikos knyga „Atmintys“– atgaivintas ir atšviežintas senosios lyrikos skambesys ir spindesys,
sukurtas lietuvei Moteriai. Man iki šiol tai yra gražiausios
moteriškumo nuojautos sklidina poezija. Labai apsidžiaugiau,
kai po ilgų ieškojimų mūsų dabartinės poezijos puslapiuose
atradau vyro Poeto širdimi pasakytus jausmingai subtilius žodžius Moteriai ir Meilei. Šiame junginy – galybė gamtiškos ir
dieviškai tyros traukos, grožio, nesumeluotų jausmų išraiškų,
pavasariško žydėjimo ir rudeninių meilės spalvų, prisipažinimų ir paslaptingų nutylėjimų, klausimų ir atsakymų, atgailos ir užsispyrimo, išdidumo ir nusižeminimo, – visko, kas
tik gali pasitaikyti vyro kelyje į Moterį ir jos širdį... Visa tai
Poetas išdainuoja vyriškai ir lyriškai, su nuoširdžiu palankumu ir pagarba įsivaizduojamai Mūzai! Nesigėdija jausmų, neprisidengia alegorijomis ir metaforomis. Nelyg deimantukai
gražiai nušlifuoti lyrikos posmai. Amžina meilės mįslė, kuri
kiekvieną iš mūsų pradeda šildyti nuo vaikystės, brandina ir
nokina. Martinaitis viską sujungė į vieną kerinčią sielos simfoniją, išreiškė paprastai / nepaprastai...
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Taip kuriamas buvo pasaulis, kaip mane palietei,
kaip žadini, mirę bus taip keliami,
kaip marmure veidas ryškėja, liečia teptukas paletę,
iš oro ir žemės tampama taip žmogumi.
Taip atsiranda šviesa ir užsimezga vaisius,
šitaip, vos paliesta, ima virpėti styga…
Kaip Dievui padvelkus į veidą, tau atsiskleisiu,
lyg kažkieno padiktuota knyga.
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2009 m. išleistoje knygoje „Mes gyvenome“ poetas rašo:
„Šie biografiniai tekstai kartu yra ir apmąstymai apie sudėtingą laikų sankirtą: Nepriklausomos Lietuvos okupaciją,
karą ir pokarį, stebint vaiko akimis ir visa tai verti jau iš kito
žiūros taško, kuris sietinas su biografiniais užrašais „Tylintys
tekstai“ (2006), apimančiais 1971–2001 metų laiko tarpą...“
Įvertinta kaip kūrybiškiausia metų knyga, ji brangi ne vien
raseiniškiams. Knygą „Mes gyvenome“, kaip M. Martinaičio
kaimynė ir Jo kūrybos gerbėja, gavau dovanų 2010 metų gegužės 30 dieną, per Poezijos pavasarį, su įrašu: „Dėkingas Janinai, atgaivinusiai mano atmintį. Marcelijus.“
Marcelijus visada ragino mane nepadėti į šalį plunksnos,
rekomendavo įstoti į Lietuvos rašytojų sąjungą ir pirmas
parašė man rekomendaciją, kurioje tarp kitų patvirtinimų
rašoma: „Tai rašytoja, kurios kūrybinis kelias prasidėjo Šveicarijoje... Tai ištremtų, emigravusių, svetur laimės ieškančių
lietuvių likimai, dramos, pastangos prisitaikyti svetimame
krašte, kas, beje, šiandien labai aktualu... Kai susikerta iš Lietuvos atsivežta patirtis, svetimo rašto tradicijos ir papročiai.
Priėmę Survilaitę į LRS, turėsime savo atstovę Šveicarijoje,

u ž k o d a v i m a s

( M . M a r tinaitis)

J a n i n a

s u r v i l a i t ė

kurioje savo pėdsakus yra palikęs ne vienas žymus mūsų
krašto kūrėjas...“
Poezijos Pavasarių metu su Poetu vis pasvarstydavome:
kaip išliks dabartiniai poetų eilėraščiai? Ar bus tokių, kuriems galėtume pritaikyti skambesnę melodiją ir su būriu
bendraminčių sutartinai „užplėšti taip, kad gestų lempos“?
„Kur tie jaunųjų kūrėjų grynieji poezijos pavidalai?“ – klausė
jis ir samprotavo, jog labai pasikeitę ir skaitytojai: ieško įvairovės, nepratę susitelkti estetiniams pajautimams... „Vienintelis
dalykas, kuris gali apginti menininką ir užtikrinti jam vietą
kultūros ir literatūros istorijoje, yra jo kūrinių meninė vertė, – sakė poetas. – Ne mūsų pareiga aiškintis, kas tą vertę
nulemia, nes ten sueina daugybė faktorių, tarp kurių ir pačių
rašytojų gyvenimų istorijų laikotarpiai, lietuviško mentaliteto
kvapo stiprybė... Viskas susipainoję ne tik poezijoje, o ir pačiame žmogaus ir valstybės gyvenime...“
Labai dažna mudviejų su Marcelijumi tema buvo Kukutis.
Man Kukutis priminė mano Senelį, Marcelijaus tėvo draugą
Bakutį. Literatūrinis Kukutis gyveno ten, kur aš gimiau, Žuveliškėse, netoli Kalnujų kapinių.
Kai užmiega Kukutis –
Pro akis
Iš jo kūno išeina dvasia
Ir niekam nematoma traukia
Per Žuveliškių kaimą,
Darydama viską,
Ką draudžia įstatymai,
Kodeksai
Ir dešimtys Dievo įsakymų.
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– Kodėl tiek mažai posmų skyrei Kukutienei, dabartiniu
laiku sumoderninus moterišką pavardę – Kukutei? – klausinėjau.
– Kad sunkiai įsivaizduoju, kokia ji turėtų būti, – atsakydavo.
O kartą paklausė manęs, ar aš įsivaizduoju, kokia būtų Kukutienė?
– Žinoma, kad įsivaizduoju, – pasakiau labai drąsiai, po to,
žinoma, susimąsčiau. – Galbūt Kukutė yra tokia, kaip tavo ir
mano Močiutės ir Mamos, – pasakiau.
Marcelijus patvirtino, jog Kukutienė tikrai galėjo būti
TOKIA.
Tai imk ir parašyk apie Kukutę. Kilusi iš Žuveliškių, tu tik
rai nesuklysi...
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Prižadėjau. Ši mintis manyje niekada neužgeso, tačiau
POETAS užgeso greičiau, negu aš prisiruošiau. Vis pamąstau,
jog Kukutės paveikslų galėtų būti ne vienas, bet keli variantai.
Išdrįsčiau skaitytojams pateikti PIRMĄJĮ.

J a n i n a
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s u r v i l a i t ė

VII SK YRIUS /

Poetinis

Kukutė
SESUO

Kukutė labiausiai pasigedo
Jaunystės draugų ir draugių,
Kurie ją vadino „seserimi“.
Žodis „sesuo“ Kukutei visada reiškė:
Pasitikėjimą,
Pagarbą,
Apgynimą,
Išklausymą...

Reiškia, visą laiką gels...
Nusiramins tiktai po smiltele
Žuveliškių kapinėse.
Link TEN viena ir eisiu.
Kai TEN eini,
Palydovų nereikia.
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Be jų nėra kam suturėt, kai gelia. –

J a n i n a

s u r v i l a i t ė

V E R P E TA I

Bėgo į dieną,
Bėgo į naktį.
Bėgo į saulę,
Bėgo į lietų.
Kas tai suprastų?
Kas taip mylėtų
Šitą pasaulį –
Pilką, dulkėtą...
Sukosi dienos.
Griuvo verpetais.
Nepasivijo
Vakaras ryto.
Čia sublizgėjo
Pirmasis ledas,
Čia ant arimų
Žiedlapiai krito...
Traukėsi dienos.
Retėjo gretos.
Nešėsi skausmą,
Nešėsi viltį.
Pakilo rankos –
Skristi jau metas. –
Tik kur nutūpti?
Iš kur pakilti?
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DEBE SĖLIS

Rytą, stovėdama už vartų,
Kukutė matė debesėlį,
bėgantį per rugių lauką,
ir pati stebėjosi:
„Kodėl ne dangumi,
o rugiais jis plaukia?“
„Tai Žemės gyvybės ženklai“, –
pakuždėjo jai debesis...
„O į kurią pusę bėgtų
mirties ženklai?“ –
išdrįso paklausti.
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„Kai pasirodys – tada ir pamatysi“, –
pajuokavo debesėlis.
Kukutei nebuvo juokinga.
Apie mirties ženklus
ji neturėjo supratimo.
Kukutei visada rūpėjo
tik gyvybės ženklai...

SEK MADIENIAI

Sekmadieniais Dangus priartėdavo:
Per pietus – Kalnujų bažnyčioje,
Tirpstant burnoje Komunijai,
O po pietų – gulint po obelim
Savo kieme veidu į Dangų
Tarp šiltos avelių bandos...
Tik sekmadieniais Kukutė
Turėjo laiko Dangui.
Visos kitos dienos
Priklausė Žemei:
Jos kvepėjo juodais arimais,
Buvo pievų žiedais apibertos.

J a n i n a

s u r v i l a i t ė

Kukutė nenorėjo kitokių.
Jai visos dienos
buvo vienodos.
Tik sekmadienis –
Visada kitoks.

228 /

BER ŽELIS

Sėdi Kukutė ant šieno vežimo.
Nuo jo pasaulis tampa kitoks:
praplatėjęs, išsitęsęs iki horizonto.
Kažin ar ji prie tokio priprastų,
jei liktų ant vežimo visam?
Tada Žemė prarastų savo veidą.
Kukutei nieko brangaus neliktų:
nei atsiklaupti žolėje, melžiant karvę,
nei sąnarius nuraminti, atsisėdus
pievoje ant šviežios pradalgės.
Kaip prisiglaustų prie savo
berželio ežios gale?
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O taip norėtų prie jo numirti.
Pavasarį.
Atsigėrus sulos.

SU VAR TOTA S GY V ENIMA S

Kasdien Kukutė atsiduria anapus savęs.
Nusigąsta – kas dar liko joje neišdalinta? –
Ką galėtų toliau su savimi neštis,
o kas jau išsibarstė lyg saldiniai žirniai
pakelės arime?
Nemyli ji to suvartoto gyvenimo.
Apgenėto lyg bedžiūstanti slyva
prie Davainio sodybos.
Kukutė atsargi Maldos žodžiams...
Iškilę iš jos pasąmonės
jie greitai įsiprasmina:
nežinomą paverčia žinomu,
žinomą – nežinomu...

J a n i n a

s u r v i l a i t ė

Kukutė nenori tų metamorfozių...
Geriau apsikabina savo Vienatvę,
kuri nesipainioja po kojomis,
kai ji skuba melžti karvės.
Net vasaros laiko nepavarė, –
negi gadins karvę dėl
valdžios išmislų?
Kas kita – vienatvė!
Ji nepereina į kitą būvį –
neišeina su mirusiais.
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SAPNAI

Šalnų pasidabruoti Davainio
paprūdžio gluosniai, žemai
nuleidę šakas, sukuria Kukutei
nepaprastas vizijas jos sapnams.
Pavasaris nepasiekiamai toli.
Ant Davainio tvenkinių ledo
žiburiuoja Žuveliškių žvaigždės:
šaltos, išdilusiais kraštais,
sausledžių nukandžiotais šonais. –
Tokias matydamas
Ir Davainis apsiverktų.
Pro sidabrinius gluosnius
Kukutė pavasario ilgai
dar nepamatys...
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Kažin ar jis iš viso ateis
dar vieną kartą?..

KUKU T Ė S MALD OS ŽODŽIAI

Sustojo Kukutė basa prie
sulaukėjusių Jorūdo dvaro alyvų...
Neliko švento grožio atramos,
giedro nušvitimo, joms žydint
kvapniais violetiniais žiedais...
Barsto Kukutė Maldos žodžius aplink,
tačiau ir jie prarasto neprikelia...
Gal Maldos žodžiai irgi sulaukėjo
kaip Palendrių slyvmedžiai?

J a n i n a

s u r v i l a i t ė

Gal Maldos Žodžiai numirė
sutrypti į purvą?
Sumalti traktoriaus provėžose?
Laukinių gyvulių pėdose?
Numesti į piktžolėmis
aptekusią dirvą?
Sulaukėjusios Jorūdo slyvos graibėsi
ryto migloje sau tvirtybės?
Iš kur tvirtybės pasisems
Kukutės Maldos žodžiai?..
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NAV IGATORIUS
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„Naktį kažkas prabildėjo keliuku...“ –
sako rytą pabudusi anūkėlė.
„Tai Davainis. Jį, vežime įmigusį,
Sartis visada partempia į namus“ –
paaiškina Kukutė.
„Iš kur Sartis žino kelią namo?“ –
nerimsta anūkėlė.
„Sartis ne žmogus – jam žemėlapio nereikia“ –
paaiškina Tėvas.
„Jo smegenys – geriausias navigatorius! –
sušunka išminčius anūkas.
„Tokio pavadinimo negirdėjau“, –
nuliūsta Kukutė.
„Nenusimink, Kukute,
Davainis irgi negirdėjo!..“ – nuramina anūkas.

KUR DINGS KUKU T Ė?

„Kukutė sako, jog kasdien nubėganti
Penkis kilometrus“ – stebisi anūkėlis.
„Tikrai nemažiau“, – patvirtina Tėvas, –
Nors jai jau septyniasdešimt metelių!“
„Negaliu įsivaizduoti, kur ji atsidurs, kai sukaks
Aštuonios dešimtys?“ – trauko pečius anūkas.
„Tada jos niekur ir nerasime“... –
Nutaria abu Kukutės dinastijos vyrai.

J a n i n a

s u r v i l a i t ė

Tik ar sugebės Kukutė dingti?
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LĖ T Ė JIMA S

– Mūsų Kukutė baisiai sulėtėjo.
Vos kruta, – sako anūkas.
Aš irgi matau, kad nė
pusės darbų neatlieka,–
patvirtina tėvas. –
O taip stengiasi visiems įtikti.
– O gal ji ką nors dar
sugeba atlikti ir greičiau? –
teiraujasi motina.
Pastebėjau, jog ji
greitai užmiega, –
atsako anūkėlė.

– Vagšelė, net sapnuose
su jaunystės vizijomis nesiskiria.
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– Kartą ji pasakojo,
jog sapne net šunį vijosi, –
prisimena anūkas. –
Sako, būtų pavijusi, bet
kai šuo atsisuko,
ji labai nusigando ir sustojo.
Sakė, šuns snukis buvo kaip
kompartijos sekretoriaus:
su laukiniu atspalviu.

KUKU T Ė MOKOSI LOT Y NIŠK AI

Kas vakarą Kukutė skaito
Maldaknygės kairiąją pusę.
– Kas joje parašyta? – klausia anūkėlė.
– Kad ne viską suprantu,
Vis turiu į žodyną žiūrėti.

J a n i n a

s u r v i l a i t ė

Kokį žodyną?
Lotynišką, – atsako.
Kam tau, Kukute,
Lotynų kalbos reikia?
O kaip su mirusiais susikalbėsiu,
Kai pas juos nueisiu?
Juk Danguje tik lotyniškai kalbasi.
Taip, kaip Kalnujų klebonas,
Laikydamas šventas Mišias.
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KUKU T Ė S L AID OT U V Ė S

Mirė Kukutė per Marijos Vardo atlaidus,
saulei pro Davainio ąžuolus tekant.
Našlė marti aprengė, paguldė
į mažą uosinį karstelį, nes
Kukutė buvo smulkutė, mažutė –
lyg Marcelijaus aprašyta, o
Kernagio apdainuota boružėlė...
Plonomis kojelėmis vis bėgiojo
teisinga kaip Garbės Žodis.
Paguldė karstelį ant pakeltų drobynų,
uždengė švariu kaip Kukutės
sąžinė rankšluosčiu...
Bėriukas traukė į Kalnujų kalniuką.

Ką darys mirusieji be Kukutės?
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Žemėtomis rankomis apglėbusios strėnas,
sustojo bulves kasusios moterys,
Kukutės vienamžės: anksti ištekėjusios
ir anksti pasenusios.
Atgulė Kukutė po Žuveliškių smiltele
prie sūnelio, cinkuotam karstely
iš afganų parvežto...
Gulėjo po smiltele ir Kukutis,
ilsėjosi protėvių kauleliai...
Visi laukė Kukutės
„Amžinatilsio“ žodžių, nes tiktai
ji tą maldą temokėjo...

GY VENIMO BŪDAS

J a n i n a

s u r v i l a i t ė

Koks jos gyvenimo būdas,
Kukutė niekada nesiaiškino.
Dienoraščio nerašė,
nes apie jos genties pradžią
buvo parašęs Donelaitis.
Jai rūpėjo, ar teisingai ji
įprasmina buvimo Žemėje būdą.
Kukutės tikrovė buvo užkoduota:
ribų jutimas iki saulėlydžio,
savaitės, mėnesio, metų pabaigų. –
Viskas buvo dailiai perskirta šventėmis,
pabaigtuvėmis, gimimais ir mirimais.
Kukutės pareiga buvo praeiti savo kelią:
per kelmus, išvartas, šaknis, šakas,
kur dvokė pelkių dumblas
ir kur kvepėjo konvalijos,
kur švietė senoji jos kiltis
nuo baudžiavos ainių alsavimo
vis tų pačių Davainio pievų kvapu.
Ta pačia gyvybės pasikartojimo prasme.
Taip per amžius.
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G Y V E N I M O PA M O K O S

Kai Kukutė išmoko gyventi – nebijojo mirties.
Savo naštos neužkrovė kitam.
Sulaužytus metelius sukabino
karo apkasų spygliuota viela.
Susiskaičiavo net visai išblukusius.
Išvėdino apdulkėjusius.
Kandis ir kirvarpas
nupurtė nuo nepaklusniųjų.
Pasimokė iš netekčių. –
Patirtis išsišakojo ir įsišaknijo...
Gyvenimo tankiui retėjant,
nuo negyvenimo nebuvo atleista...
O į pradžią sugrįžti negalėjo.
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Teko gyventi!

KELIO STOT YS

Vakarais Kukutės siela
Į save sugerdavo kvapus,
Žiedus, lakštingalų ir kultuvių garsus. –
Viskam atsirasdavo vietos:
Viskas nuosekliai išsirikuodavo
Lyg Kristaus kelio stotys.

J a n i n a

s u r v i l a i t ė

Visus garsus ir kvapus ji atpažino,
Nes nuo seno pažino.
Savo įsibuvimo Žemėje nepakeisi,
Kai iš seniai vėl į čia sugrįžti...
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PRISIRIŠIMAS
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Kukutė nesuprato laisvės prasmės.
Ją galėjo išlaisvinti tik debesys ir medžiai –
Ir tai neilgam...
Jai labiau patiko žodis „PRISIRIŠIMAS“.
Patiko prisitvirtinti prie ratelio aslos vidury.
Prie proanūkio vygės po balkiu.
Atsiremti į girgždančią svirtį,
Ąžuolinį Kryžių prie vartų.
Be šios draugijos ji negalėjo gyventi.
Priklausomybė ją stiprino, žadino atmintį,
Pašaukdavo išėjusius iš jos namų.
Išgirsdavo jai siunčiamus
Signalus iš pačių požemių.
Kada nors jie suskambės viršuje. –
Tik ar ji suspės, skubėdama
Nuo vieno darbo prie kito,
Juos laiku išgirsti?..

IŠLIKIMO GALIA

Gyvybės instinktas Kukutėje budėjo,
Priešinosi Žemės blogiui, grėsmėms,
Kurios veisėsi lyg kandys
Ožiuko kailyje prie jos lovos.
Išlikimo galia buvo stipri:
Priešinosi, kad neįliptų modernumai,
Nes svetimą amžių įsilaikinti sunku.
Džiaugėsi mediniu šeimos šaukštu,
Suoliuku prie ąžuolinio protėvių stalo,
Šimtmetine klėtimi Davainio prūdo šone.
Mediniu kubiliuku, kuriame ją Močiutė maudė...
„Tas turtas“ pulsavo šeimos gyvybe,
Kalbėjo pirmine kalba, kurios neatstos
Jokia šiuolaikinė poezija.

J a n i n a

s u r v i l a i t ė

Kukutė neįsivaizdavo, ką galėtų veikti
Poezija jos sodoje su jos likimu?!
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S AV O G E N T YJ E

Kukutės gyvenimo ribos paslankios:
Sugebėjo plėstis iki horizonto
Ir susitraukti jos mažutėje širdyje.
Kukutė sutarė su savo vienatve,
Bendravo su ją lydinčiomis dvasiomis,
Kurios buvo labai šakningos, –
Iš tų vietų, kur Kukutė gimė ir augo,
Kur jos pripėdinta – neišraunamos.
Kalnujų dvasios suprato jos žemaitišką šneką,
Prisitaikė prie jos įpročių ir svajonių,
O gilumų ji niekada nesiilgėjo...
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Kukutei patiko būti savo gentyje tarp tų,
Kuriuos ji mokėjo atmintinai.

DVYNĖ

Sėdėjo Kukutė temstant kluono arkoje,
Mąstė, ką veiks rytoj.
Jazmino krūme čirškė žiogas.
Sielvartingai, lyg jos gailėdamas,
Kaip ir ji vieną dieną apverkdamas.
„O tu mano broleli, raudotojėli,
Abu išnyksime nakties juodulyje:
Tu – su giesmelės virpulėliu,
Aš – su nebaigtu darbeliu...“

J a n i n a

s u r v i l a i t ė

Net nustebo:
Ji – žiogo dvynė.
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Turinys
Įžangos žodis / 9
I skyrius :

Nostalgiškas / 9

I I skyrius :

Istorinis / 9

I I I skyrius:

Biografinis

Senelis – knygnešys Martynas Survila
Tėvas – mokytojas Jonas Survila
Brolis – Algirdas Survila
I V skyrius :

Lietuvos pokaris vaiko akimis

Netektys
Su atminimais žaisti negalima
Genius loci
Tragiškasis Palendrių piliakalnis
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Mama – Petronėlė Bakutytė-Survilienė

„Karalienė“ ant kompozitoriaus kapo
Mus išgelbės nesumeluota tautos istorija

V skyrius :

Gyvenimo keliais

Mokslai
Sovietiniai kaleidoskopai
Viduklės bažnyčios šventasis
Hansas – „vilko vaikas“
Už uždangstytų langų

V I skyrius :

Marcelijų Martinaitį prisimenant

V I I skyrius :

Poetinis

Kukutė
Sesuo
Verpetai
Debesėlis

J a n i n a

s u r v i l a i t ė

Sekmadieniai
Berželis
Suvartotas gyvenimas
Sapnai
Kukutės maldos žodžiai
Navigatorius
Kur dings Kukutė?
Lėtėjimas
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Kukutė mokosi lotyniškai
Kukutės laidotuvės
Gyvenimo būdas
Gyvenimo pamokos
Kelio stotys
Prisirišimas
Išlikimo galia
Savo gentyje
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Dvynė

Survilaitė, Janina
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