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Kazimieras TuTKus

1962 m. lapkričio 20 d., antradienis.
Į Vilnių atvažiavo mano geras prietelius, vienas iš geriausių mano draugų 

Bronius Zabiela; taip pat anykštėnas kaip ir aš. Jau iš tolimų jaunystės laikų (ir 
vaikystėje buvome pažįstami) mus riša nuoširdi draugystė. Daug linksmų kū-
rybiškų valandų mes išgyvenome kartu. Aš labai mėgau pas jį lankytis, mėgau 
jo nuoširdų ir atvirą būdą, jo puikias išdaigas ir anekdotus. Jis pats gyvenimo 
nuskriaustas žmogus, nesveiku išsišovusiu stuburu, vienu žodžiu nelaimingas. 
Jo linksmas, sąmojingas, reikalui esant, ir kandus būdas padėjo jam išsilaiky-
ti gyvenimo paviršiuje ir inteligentiškoj aplinkoj. Jis dirba Anykščių „Liaudies 
Teatro“ režisieriumi. Gyvena su žmonele Janydžių gatvėje, jaukiuose tėvo pa-
liktuos nameliuose.

Mes trumpai pasišnekėjome. (...)

Bronius ZaBiela

1953.XII.16.
Mielas Drauge Kazimierai!
Sudužo, subyrėjo, į praeitį nugarmėjo pas savo buvusius brolius 1953-ieji 

metai... Daug jie nusinešė aimanų, skundų, ašarų ir vilčių...
Lyg spindinti Aušrinė su gražiausiais pažadais ir spindinčiomis viltimis ma-

jestotiškai pakyla 54-ieji. Ką gi aš Tau galiu palinkėti, mielas Kazimierai, lai 
šiais metais sudyla Tavo kančių vainikas, ir kad mūsų astraliniai kūnai ryškiai 
suspindėtų džiaugsmo, draugystės susitikime...

Tavo akys mįslingos ir pilnos kančių tebestovi mano akyse nuo to meto, nuo 
to paskutinio sudiev...

Viesulais prabėgo tie metai, palikę mūsų dvasioje žymias dėmes. (...)
Anykščių miestelis žymiai pasikeitė. Prakurevičienės namas Biliūno g-vė-

je, Talačkos namas ir Ridiko namas išgriauti ir čia netoli Šlenio namų baigė 
šiemet pastatyti dviejų aukštų su dviem fligeliais, centriniu apšildymu pastatą, 
kuriame įkurdino Vidurinę mokyklą. Pradedant nuo Šaltupio upelio, kur buvo 
sena miesto pirtis, ir einant į Jurzdiko ir žydkapių pusę, nutiesta ilga didelė 
gatvė, apstatyta naujais namais. Kur yra senelių prieglauda, nuo tos vietos per 
Bražinsko žemę tiesiai į Dariaus ir Girėno gatvę nuvesta nauja gatvė, apstatyta 
pilnai naujais namais. (...)
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Iš Anykščių į Sibirą – 
tėviške dvelkiantys laiškai

Kazimieras TuTKus (1921-1992) 
– dailininkas, literatas. Gimė 1921 m. 
rugpjūčio 14 d. Anykščių vienkiemiuo-
se pasiturinčių žemdirbių šeimoje, už-
augo su trim broliais. 1933 m. baigė 
Anykščių pradžios mokyklą, 1939 m. – 
Anykščių progimnaziją, 1939-1940 m. 
mokėsi Kauno meno mokykloje, pas-
kui iki 1945 m. studijavo Vilniaus dai-
lės instituto Tapybos fakultete tapybą 
pas profesorių Justiną Vienožinskį, bet 
studijų nebaigė, kai turėjo pasitraukti iš 
penktojo kurso ir slapstytis nuo saugu-
mo persekiojimo, gyveno kaime pas tė-
vus, uždarbiaudamas kaip dailininkas 
Anykščiuose.

1949 m. kovo 25 d. jis buvo ištrem-
tas į Irkutsko sritį Rusijoje, porą metų 
dirbo kolūkyje miško ruošos darbinin-
ku. 1950 m. mirus kartu ištremtam tė-
vui, K. Tutkui pavyko 1951 m. savo lė-
šomis persikelti pas tremtinius motiną 
ir brolį į Aprelsko aukso kasyklas toje 
pačioje Irkutsko srityje. Ten jis gyveno 
iki 1957 m. ir dirbo katorgišką darbą 
kasyklose. Tik tarpininkaujant motinos 
vaikystės draugui rašytojui Antanui 
Vienuoliui, 1957 m. Tutkai iš tremties 
buvo paleisti ir grįžo į Lietuvą.

Keletą metų dirbęs Anykščių rajo-
no „Anykščių šilelio“ kolūkyje apskai-
tininku, nuo 1961 m. iki gyvenimo 
pabaigos K. Tutkus gyveno Vilniuje ir 
dirbo Vilniaus valstybiniame akademi-
niame dramos teatre dailininku deko-
ratoriumi, buvo vyriausiasis dailinin-
kas dekoratorius. Laisvalaikiu jis rašė 
eiles ir tapė paveikslus, paliko jų apie 
200 – daugiausiai peizažų, Vilniaus 
senamiesčio vaizdų, taip pat sukūrė 
meno žmonių portretų, natiurmortų. 
Nuo 1964 m. K. Tutkus buvo Lietuvos 
dailininkų sąjungos narys. Nesukūręs 
šeimos jis mirė 1992 m. sausio 19 d. 
Vilniuje, ten ir palaidotas.

Vaikystę šiauriniame Anykščių priemiestyje, kalvotuose vienkiemiuo-
se palei Anykštos vagą, jiedu praleido drauge: smulkutis, kuprotas, už-
daro būdo Bronius ZABIelA ir trejais metais už jį jaunesnis, bet iš pri-
gimties tvirtesnis, augalotas Kazimieras TuTKuS. likimas abiems jiems 
dovanojo ne tik sunkių išbandymų, bet ir meno atradimo džiaugsmą: 
Bronius savo talentą atrado teatro režisieriaus veikloje, Kazimieras daug 
metų dirbo teatro dailininku.

Tačiau visų pirma jaunystės draugus išskyrė 1949-ųjų pavasaris, kai 
28 metų viengungis Kazimieras, gyvenęs su tėvais,  buvo ištremtas į Ir-
kutsko sritį Sibire. Anykščiuose likęs Bronius, tuo metu jau vedęs, bet 
vaikų nesulaukęs jo draugas, visą aštuonerių metų tremties laiką rašė ir 
siuntė į Sibirą ilgus ir nostalgiškus laiškus draugui. Juose ketvirtą metų 
dešimtį bebaigiąs anykštėnas pasakojo ne tik apie save, bet ir apie per-
mainas – ne visuomet malonias – tėviškėje, jautriai piešdamas vaizdžią 
XX a. vidurio Anykščių panoramą.

Šiuos draugo laiškus dailininkas K. Tutkus, savo asmeninius išgyveni-
mus patikėdavęs dienoraščiui,  išsaugojo, jie papildė A. Baranausko ir A. 
Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus dokumentų fondą ir tapo 
ne tik personalinio paveldo objektu, bet ir unikaliu epistolinio žanro kū-
riniu, kuris žavi jautrumu, nuoširdumu ir atvirumu.
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Bronius ZaBiela (1918-1970) – 
kultūros organizatorius, aktorius ir tea-
tro režisierius. Gimė 1918 m. gegužės 
9 d. Rygoje (Latvija), augo Anykščiuose 
su jaunesniąja seserimi. Dėl silpnos 
sveikatos būdamas tik iš dalies darbin-
gas, jaunystėje trumpai ir su pertrauko-
mis dirbo įvairiose darbovietėse buhal-
terinį darbą.

Trūkstant kvalifikuotų kultūros dar-
buotojų, 1955 m. B. Zabiela trumpam 
buvo priimtas į Anykščių kultūros na-
mus režisieriumi, subūrė dramos ratelį, 
režisavo pirmuosius scenos mėgėjų pa-
statymus. Po metų pertraukos 1957 m. 
vėl priimtas į Anykščių kultūros namus 
režisieriumi ir dirbo iki 1968 m. 

Už Antano Vienuolio dramos 
„Prieblandoje“ pastatymą 1960 m. B. 
Zabielos dramos rateliui buvo suteik-
tas Anykščių liaudies teatro vardas. B. 
Zabiela šiame mėgėjų teatro kolektyve 
pastatė apie 30 spektaklių – kasmet po 
2-4 naujus vaidinimus, kuriuose ir pats 
kūrė vaidmenis. Teatras visoje Lietuvo-
je surengė apie 500 gastrolinių spekta-
klių, tarp kitų to meto saviveiklinių ko-
lektyvų išsiskyrė natūralistine vaidyba.

Kaip neturintis teatrinio išsilavinimo 
apie 1968 m. B. Zabiela buvo atleistas 
iš liaudies teatro režisieriaus pareigų ir 
paliktas pastatymo dalies vedėju. Po 
tokių nemalonių permainų paūmėjus 
ligai, tuo metu jau našliu likęs ir vaikų 
neturėjęs B. Zabiela mirė 1970 m. va-
sario 14 d., palaidotas Anykščių kapi-
nėse prie artimųjų.

1954.VIII.12.
Mielas Kazimierai!
Šiandien rugpjūčio 12 diena. Popietinis laikas pusė 

aštuntos. Sėdžiu savo kambaryje prie to didelio lango, 
žvilgteliu į savo atvaizdą, tapytą akvarele, – Tavo darbas, 
ir iš karto mintimis skrendu pas Tave. Paėmiau plunksną ir 
noriu pasidalinti su Tavimi. Seniai, labai seniai beturėjau 
Tavo laišką (paskutiniai mano du laiškai grįžo kaip adresa-
to nesuradę, tad šį siunčiu registruotą).

Dažnai aš užlipu ant kalno prie savo namų, gėriuos 
prūdo platumu ir ramybe jo, ir, atrodo, visuomet jaučiu 
Tavo dvasinę asmenybę kartu, atrodo, mes gėrimės, džiau-
giamės, skaitome debesėlius ir klausome paukštelių garsų, 
arba Tu skaitai savo kūrybą, o aš džiaugiuos ja ir Tavo pra-
našumu. Ach, kodėl tas viskas tik svajonėje...

Kiekvienas takelis man iškalba, išmetinėja, kad manęs 
be Kazimiero nepageidauja matyti, kiekvienas paukštelis, 
lakštingalėlės pasigedusios gieda ilgesio giesmę, ieškoda-
mos Tavęs: „Kaziuk, Kaziuk, kur Tu, kur Tu, važiuok, va-
žiuok namo, namo“.

Ach, mielas Kazimierai, daug, labai daug vandens nu-
bėgo nuo mūsų išsiskyrimo valandos. Visuomet ir visuo-
met prisimenu Tavo sapną: „Tėviškė, tėvynė ir Lietuva“. 
Mano dvasinio bujojimo praleistos gražiausios valandos 
tik su Tavim. Kodėl likimas toks skaudus, kada aš žinau, 
kad Tu nieko nekaltas, o turi tiek daug iškentėti. Matyti, 
Tave labai Dievulis myli, nes yra pasakyta senų žmonių, 
ką Dievulis myli, tam kryželį duoda.  (...)

1954.XII.21.
Mylimas Kazimierai,
Laimingų – ramių Šventų Kalėdų.
Ramybė Jums Kūdikėlio Jėzaus gimimo proga! Nuošir-

džiausiai dėkoju už laišką. Tai didelė man dovana. Atrodo, 
aš su Tavimi kalbuosi. Atsisėdu priešais Tavo atvaizdą ir skaitau, ir kalbu, ir Tau 
nusišypsau, ir lyg kokiam miraže, atrodo, toli toli Tave matau. Tiesiog nuos-
tabu. Labai didelis ilgesys mane kankina Tavo adresu. Atrodo, kad mudviejų 
sielos rado kažką tokio bendro. Aš pamenu, kad būdavo kambaryje kitąkart 
sėdėdavom be žodžių, ir aš jausdavau ypatingą dvasios poilsį su Tavimi, tiesiog 
lyg kokia palengvėjimo skraistė mane apsupdavo, matyt, tai Tavo astralinis kū-
nas. Ach, Kazimierai, ar sulauksime tos valandos, kada mūsų akys galės vienas 
antrą glamonėti. (...)

Mano gyvenime būtų gal jau viskas gerai, jei: 1) nejausčiau kitų ašarų ir 
dejavimų, ir 2) jei  manęs paties nekankintų fiziški skausmai. Kuomet aš einu 
į miestą, tai prieš kalną vos vos užlipu, o vėliau prie kas antro elektros stulpo 
turiu būtinai ilsėtis. Mano širdis labai nebestipri, be to, mane suima tokie dideli 
skausmai, kad net prakaitas visą išpila, skausmai panašūs į danties sugėlimą. 
Ir jei tęstųsi ilgiau kaip minutę, aš gal ir neišlaikyčiau, tokie skausmai nuolatos 
atsiranda kairiajam šone ir nugaroj kairėj pusėj, o dažnai ir galvoj, viršugalvy 
ir pakaušyje. Kol užeinu prieš kalną, tai tiesiog visai lieku be jėgų, visos jėgos 
išsenka iš visų sąnarių, iš rankų alkūnių ir riešų, iš kojų kelių ir kitur. Pradeda 
ausyse ūžti, jaučiu, kaip kraujas tiesiog dūžiais muša į galvą, o gerklę spaudžia 
ir darosi karšta joje lyg spirito išgėrus. Akyse įvairių spalvų skrituliai tik laksto ir 
laksto. Žinai, pražilau, pusiau nuplikau. Daktarai pripažino didelį nervų nusil-
pimą (žinai, gal pameni, matyt, viskas nuo tos „ligos“, vėjo supūtimo). Skaitaus 
antros grupės invalidas. Ach, ką darysi... Daug kartų užeina, kad nebesinori 
visai gyventi. Juk suprask, tokių sunkių skausmų vieną dieną suskaičiavau, tai 
121 kartą skaudėjo, o apie 40-50 tai visuomet. Atrodo, kad kas nors iš netyčių 
užmuštų, tai visai nebaisu. Tačiau kitą kartą vėl vilioja viltis gyventi ir pamatyti, 
kaip pasaulis rėdysis kokiomis idėjomis. (...)

1954.XI.1.
(...) Mielas Kazimierai, nepamatau, kaip tris kartus perskaitau Tavo laišką, 

ir, rodos, dar mažai, dar rūpi skaityti ir kalbėti su Tavimi. Mano Onutė (žmona) 
irgi kartu džiaugiasi su manimi, ji visuomet su geriausiais prisiminimais apie 
Tave, dabar sėdi ir rūpestingai klauso Tavo žodžių. Kiek gražaus humoro, kiek 
nuoseklumo, kiek išgyvenimų ir atsidūsėjimų, kiek tėvynės meilės ir ilgesio. 
Tavo laiškai man suteikia didelį džiaugsmą.

Žinok jokių draugų neturiu. Aš prisilaikau obalsio draugystėje „arba viskas, 

Fotografas Izidorius Girčys ir teatro režisierius Bronius 
Zabiela. VŽM nuotr.
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arba nieko“. Yra žmonių, bet nėra žmogaus, tad su niekuo ir nedraugauju. 
Mėgstu vaikščioti po kalnus vienas ir dažnai turiu prieš akis Tave, ir kalbuos su 
Tavimi. Kitą kartą užgirstu, kad pradedu balsiai kalbėti, tuomet apsidairau, ar 
niekas nenugirdo, truputį susigėstu ir toliau vėl tyloje palengva žingsniuoju. 

Tau, rodos, rašiau, kad pastaruoju laiku be jokio darbo, žmona taip pat 
nedirba, gyvename sunkiai, bet tiek to, mielas Kazimierai, užtatai mano są-
žinė švari, galiu kad ir šiandien mirti. Galėjau aukštai stovėti, mano draugai 
ministerijose sėdi, jiems skirtais automobiliais „pobedomis“ važinėjas, tačiau 
smulkmena, gyvenimas vienas, svarbu man jį gražiai praleisti. Turiu Tave – 
vienintelį sielos draugą (žmona – gyvenimo draugas, kaip kad Tau anksčiau 
žinoma), laimingas, kad galiu nors retkarčiais su Tavimi pasidalinti. (...)

1956.IV.1.
Mano Gerbiamas ir Mylimas Sielos Drauge!
(...) dirbu Kultūros namuose režisierium. Darbas man labai patinka, ir aš su 

malonumu jį dirbu, tačiau kiek čia nervų pareikalauja, tai sunku apsakyti. Š. 
m. kovo 10 dieną pastačiau 3 veiksmų 5 paveikslų pjesę iš Ukrainos gyvenimo 
V. Minko „Nenurodant Pavardžių“. Gana įdomu ir gera „špilka“ dabartiniams 
„ponams“, kurie save kelia, kas tai aš. Publika priėmė šiltai. Kovo 18 buvo ap-
žiūra. Na, ir čia parodėme, ir visas kolektyvas gavo pagyrimo lapus. Tačiau ne 
tai mane domina. Šiame darbe ir tai sutinkama intrigų, kiek neteisybių, šmeiž-
tų, apgaulių. Kokie žmonės žemi, nei takto, nei etikos, o jau apie sąžinę ką ten 
ir bekalbėti. Man tenka daug kas suvirškinti. O kiek dar teks. Ach, žinai, kokia 
karti pasidarė duona... Jei turėčiau pinigo, tai tikrai pavasarį važiuočiau į sve-
čius pas Tave. Pasidalintume visais vargais. Tu man atleisk, Kazimierai, aš boba 
– ištižau. Palyginus su  Tavo vargais, tai aš dar danguje sėdžiu. Bet aš nemoku 
kitaip, ką aš padarysiu... (...)

1956.VI.3.
Mano mielasis drauge!..
Nuoširdžiausi sveikinimai iš Tavo tėvynės padangės. Amžino ritmo muzika 

išdailinta paukštelių balsais, iš jaunų krūtinių aidi Šventosios pakrantėje. Tai-
gi, jaunų krūtinių. Kada paminėjau žodį „jaunystė“, man daugiau ir daugiau 
krenta vaizdas į akis, kad aš jau kandidatas į senatvę (jei nebūčiau suluošintas). 
Š. m. gegužės 9 d. suėjo lygiai 38 metai. Tiesiog nesinori tikėti. O tik, rodos, 
nesenai šilelyje karves ganiau. „Išnyksiu kaip dūmas“...

Šiais metais aš turėjau labai daug pergyvenimų. Atleido mane iš darbo kaip 
„nekvalifikuotą“, atsiuntė 18 metų mergaitę. Nuo š. m. balandžio 1 dienos per-
ėmė mano darbą, pastatė vieną vienaveiksmę pjesę, ir toji išėjo beveik fiasko. 
Įsivaizduok, artistai žodžių nemokėjo. Tokiu atveju aš nebūčiau leidęs artis-
tų į sceną, kam gi apsijuokti. Man buvo skaudu netekti darbo, na, bet žinai, 

man sąžinė yra svarbiau... Daug tau 
papasakočiau – laišku negalima. Da-
bar sėdžiu namuos. Abu be darbo. Bet 
nieko, verčiamės ūkiškai. Laikome dvi 
ožkas. Pirkome du paršelius, turiu vil-
kų veislės šunį – didelį, gražų. Katę, du 
kačiukus. Na, ir verčiamės. (...)

Dėkoju, kad manęs nepamiršti. Tu 
vienintelis, kurį aš myliu kaip brolį. 
Šiaip aš draugų ir dabar neturiu. Ir ne-
ieškau jų. Man mažai kas gali įtikti. O 
prie kitų taikytis aš nemėgstu, nebent 
randu, kad žmogus yra vertas. (...)

1956.VIII.6.
Mano numylėtas tėvynaini!!!
Sveikinu Tave iš Tavo tėviškės pa-

dangės, linkėdamas greitų Tavo svajo-
nių išsipildymo. Mus užniko šlapia ir 
be atodūsio bjauri vasara. Pilna žiau-
rių audrų, perkūnijų. Kaip pradėjo š. 
m. birželio 10 dieną, taip ir tęsiasi visą 
vasarą. Š. m. birželio dešimtoji anykš-
tėnams yra skausmo diena (išskyrus ne 
katalikus). (...)

Bronius Zabiela (pirmoje eilėje centre) su Anykščių saviveiklininkais 
„Anykščių šilelio“ 100-mečio minėjime 1959 m. Antroje eilėje centre sėdi 
muziejaus direktorė Ona Sedelskytė, seserys Kairytės. VŽM nuotr.

Kazimieras Tutkus tremtyje. VŽM 
nuotr.

(...) 1963-uosius galima pavadinti 
autoriniais Br. Zabielos metais. Po poros 
metų perrašinėjimų, įvairių komisijų re-
komendacijų „suidėjinti“ veikalą, paga-
liau buvo leista statyti paties Br. Zabielos 
sukurtą pjesę „Tikroji motina“. Jos prem-
jera suteikė daug džiaugsmo režisieriui, 
tapo bene svarbiausiu įvykiu jo gyveni-
me. (...)

Gogelis, Algirdas. Anykščių rajoni-
nių kultūros namų veikla. Iš: Anykščiai 

XX amžiuje. Vilnius, 2000, p. 360.
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... maždaug apie šeštą valandą po pietų iš pietryčių pusės aptemo dangus. 
Žiūrint į dangų, atrodė kažkas nepaprasto, nes tolumoje atrodė kažkoks lyg 
pilkai rausvas stulpas, kuris nuo žemės kilo į dangų. Ir horizonte matyti, kad 
debesis ne toks, kaip šiaip įprasta prieš prasidedant perkūnijai.

Onutė suvedė ožkas į tvartą, krosnies sklendes uždarėm, elektrą išjungėm 
ir pasiruošėm sutikti audrą. Jau debesis čia pat, prie mūsų kalno, bet – jokios 
perkūnijos. Tik labai nuostabu, kad iš pietų pusės staiga kaip koks ekspresas 
išlindo vėl naujas debesis, ir abu debesys susidūrė ties mūsų galvomis.

Jau pradėjus ir laščioti, į mūsų kiemą ateina sena davatkėlė. Nuo stoties, 
gal kartais ir pažinojai, ji visuomet tamsiais rūbais nešiodavo, buvo tretininkių 
pirmininkė ar šiaip vadovavo, iš profesijos siuvėja, tokia pat nesveika, kaip aš, 
pavarde Bugailiškaitė. Gal Tavo mamytė ir prisimena. Pasiprašė ji nuo lietaus. 
Pakvietėm į vidų. Užsidarinėjom ir sėdim.

Užėjo didelis vėjas, jau nebe vėjas, bet tiesiog viesulas, ir nepaprastai smar-
kiai padrioskėjo. Mes visi net išsižiojom. Onutė, kaip visuomet labai baili, pri-
siglaudė prie manęs arčiau. Bugailiškaitė nei iš šio, nei iš to pradėjo: „Mūsų 
bažnyčios bokštai neatlaikys, matot, kaip žiauriai perkūnuoja. Prieš Didijį karą 
bažnyčios bokštai buvo numušti, dabar taip pat neatlaikys. Kas tai matė – nepil-
dyt numatyto bažnyčios plano! Bažnyčiai buvo nutarta pastatyti septynis altorius, 
o pastatė tik tris, bažnyčia jaučia skriaudą, ir jos bokštai neatlaikys. Bažnyčios 
tarnai kažkur iš špitolės išgyvendinti. Apie bažnyčią nėra tvarkos, visokių gelež-
galių primėtyta, tai magnetas, tai traukia. Pasakykit jūs klebonui, kad greičiau 
viską sutvarkytų, kaip reikalaujama, nes bažnyčios bokštai neatlaikys, bažnyčios 
bokštai neatlaikys!“ – paskutinius žodžius ištarė tiesiog šaukdama.

Onutė norėjo ją nutildyt, aš sudraudžiau. Audra tiek pakilo, kad buvo pa-
našu, kad mūsų nameliai vargu ar išlaikys. Braškėjo sienos, braškėjo stogas, 
o mes visi išbalę kaip epušės lapeliai drebame, o toji davatkėlė šaukia savo 
„Bažnyčios bokštai neatlaikys!“.

Po jos paskutinio pasakymo taip stipriai spyrė ponas Perkūnas, kad mums 
paliko tik šilta, ir atrodė, kad kambario sienos sukasi. Visi išbėgom laukam (ne-
pajutom, kaip išbėgom), tik davatkėlė paliko. Apsidairėm, niekur neužsidegė, ir 
vėl vidun. Audra šėlo gerą pusvalandį, po to aprimo, lietus nustojo lyti, išėjom į 
lauką. Davatkėlė išeidama pasakė, jeigu kas klaus apie mane, tai mano vardas 
Nežinutė. Tuoj supratau, kad vargšė nelaiminga – per daug ar per mažai proto.

Išėjęs į kiemą, ėjau dairytis ant kalno, ir tiesiog lyg pranašo būta – bažny-
čios bokštas rūksta. Bažnyčia dega – kaip skaudu matyti. Rūksta tas bokštas, 
kur nuo klebonijos pusės. Klebonijoj dabar įrengta rajoninė ligoninė. Ligonius 
greitai evakavo. Atvyko gaisrinės iš Kavarsko, Ukmergės, pagaliau net iš Vil-
niaus. Žiauriausia buvo matyt, kada kryžius virto žemyn. Vienas senelis pasa-
kė, tai blogas ženklas mūsų kraštui, tai prieš didelę nelaimę. Neduok Dieve... 
Buvo pavojus sudegti bažnyčiai, bet, laimei, bokštas nudegęs virto ne ant baž-
nyčios stogo, bet šventoriun daugiau į Klebonijos pusę. 

Visi žmonės, ypač vyrai, tarp jų Rudokas Jurgis, Tavo kaimynės Kuliešai-
tės vyras, Juška Stasys ir daug kitų šoko gesinti bažnyčios. Begesinant vienas 
žmogus kito nedoro žmogaus, buvusio istrebitelio buvo nustumtas nuo bokšto 
ir tragiškai žuvo (visuomenė labai skaitlingai ir gražiai palydėjo, o jo likusiai 
šeimai, penkiems nariams, tarp kurių vyriausias keturiolikos, o jauniausiam 
metai, ir motinai klebonas surengė rinkliavą, ir publika gausingai prisidėjo).

Bet tu suprask, Kazimierai, kokie jau mūsų žmonės sugedę. Kada klebonas 
paskelbė rinkliavą, tai viena boba, Kazimierai, bet gana pasiturinčiai apsirėdžiu-
si, sako savo kaimynei: „Matai gi, rinkliava! O velnias jį ten nešė ant bokšto!“.

Ar tu gali įsivaizduoti, kaip mūsų žmonės yra puolę, koks pavydas, kokia 
neapykanta išaugo savo broliui. O tokių pavyzdžių šimtai. Aš tiesiog stebiuos. 
Išsigimsta žmonės, sužvėrėjo. Ir artimo meilės nei vienam neparodo. Sunki 
atmosfera supa mūsų aplinką. (...)

1957.I.29.
Mano sielos drauge Kazimierai,
(...) Dar kartą dėkoju Tau už laiškus. Tavo laiškus man taip malonu skaityti. 

Aš kai gaunu, tai jaučiu lyg didelę šventę. Atsisėdu prieš Tavo paveikslą ir skai-
tau. Paskaitau – ir vėl skaitau, ir taip kelis kartus.

Draugų aš čia jokių neturiu. Daugiausia namuose sėdžiu. O tuo labiau, 
kad man vaikščiot sunku. Aš vis tiek tikiu, kad mudu dar susitiksim. Perduok 
nuoširdžiausius linkėjimus savo mamytei ir broliukui nuo mūsų visų. Spaudžiu 
Tavo dešinę ir bučiuoju.

ZBronislovas

Iš Anykščių į Sibirą – tėviške dvelkiantys laiškai

Anykščių bažnyčios gaisras 1956 m. 
birželio 10 d. Stanislovo Krumpliaus-
ko ir Irenos Stuokienės archyvų nuo-
traukų VŽM kopijos.



40

DRAUGYSTĖ. LAIŠKAI DRAUGUI

Juozas Danilavičius

Tebus man leista tarti žodį apie mokytoją Kęstutį, nes ir aš pats šešiasdešimt 
metų valgiau mokytojo duonelę. Kęstutis užaugo ant mokytojo rankų, vaikystėje 
valgė mokytojo uždirbtą duoną ir pats ant savo rankų užaugino puikią lietuvių 
literatūros ir kalbos mokytoją dukrą, jo žmona – istorijos mokytoja.

Mokytojų šeimos išskirtinės. Tarp darbininkų mokytojas – baltarankis, tarp tar-
nautojų jis – elgesio etalonas, tarp ponų (ne tik dabartinių, bet ir sovietinių) – lyg ir 
nuskriaustasis arba tiesiog nevykėlis: daug ir ilgai mokėsi, bet varganai gyvena.

O iš tikrųjų dauguma mokytojų supranta, kad didesni pinigai suteikia didesnę 
išorinę laisvę: gražiau puoštis, skaniau valgyti, gyventi plačiau, net keliauti po pa-
saulį. Bet kur kas vertingesnė yra vidinė laisvė: laisvė dorai gyventi, ramiai miegoti, 
kūrybingai dirbti, gražiai auginti vaikus, o svarbiausia – būti reikalingu kitiems.

Man kaimo išminčius pasakė pakerėjusius žodžius: „Tu gimei būti mokytoju, tik 
su vaikais būsi laimingas“. Tie žodžiai įėjo į mano širdį ir ten liko visam gyvenimui.

Ilgas valandas su Kęstučiu prasėdėdavome, besidalindami įspūdžiais iš moky-
klos gyvenimo. Jis buvo neeilinis mokytojas sava prigimtimi, išsiauklėjimu, išprusi-
mu, didaktine kultūra, jo žodis be galo įtaigus, jo malonus žvilgsnis, šviesus veidas, 
užburianti šypsena. Kęstutis turėjo šiltas rankas. Jo paglostytas ir penktokas visada 
nusišypsodavo.

Mes kalbėdavomės apie rusų kalbos mokymo sudėtingumą, jis pasakodavo, 
kaip skyrėsi Raseinių vaikai nuo Anykščių. Pokary buvo deklaruojama, kad rusų 
kalba – tai Lenino ir Stalino kalba, be jos negalėsime pažinti pasaulio. Ministerijoje 
buvo pasiūlymų ir gamtos, ir matematikos mokyti rusiškai. O Kęstutis taip nemanė 
– jam rūpėjo tik padėti pažinti A. Puškiną ir L. Tolstojų, A. Gerceną ir S. Jeseniną. 
Raseiniuose mokiniai mokėsi rusų kalbos lyg šaltą sriubą valgytų, daug nenorėjo 
išvis jos mokytis, o Kurkliuose ir Kavarske tokių atvejų lyg ir nepasitaikė.

Aš mokiausi Rusijoje, važinėjau į mokslines konferencijas, aštuonetą metų buvau 
renkamas Pedagogikos mokslų akademijos moksliniu korespondentu, todėl kiekvie-
nąkart susitikę su Kęstučiu vis kalbėdavome apie rusų literatūrą, pasakodavau jam 
apie Maskvos muziejus, teatrų spektaklius. Jis puikiai išmanė ne tik „staroslavianskij 
jazyk“, bet ir literatūrą nuo N. Karamzino. Galėjo deklamuoti A. Puškiną, M. Ler-
montovą, N. Nekrasovą, S. Jeseniną, labai jam patiko V. Visockis, J. Brodskis, B. 
Pasternakas. Kokios buvo valandos! Kito tokio pašnekovo neteko Anykščiuose sutik-
ti, o man irgi patiko pasakoti L. Tolstojų, I. Turgenevą, A. Čechovą.

Sakoma, kad ištraukos iš rusų romanų labiau skamba prie taurelės, bet aš – 
blaivininkas, o ir jis be taurelės įsijausdavo į emocijų sūkurius. Matyt, Kęstutis ir 
mokiniams per rusų literatūros pamokas daug siužetų improvizuodavo, nupasako-
davo savaip, tikriausiai savitai ir apibendrindavo.

Pokalbiuose vis atsiremdavome į rusų literatūros klasikų mintis. Neteko būti 
Kęstučio pamokoje, bet jeigu mūsų pokalbius kas nors būtų įrašęs į vaizdo juostą, 
mokiniai jų klausytųsi susidomėję. Abu buvome vienminčiai, kad rusų tautą reikė-
tų atskirti nuo leninizmo ir stalinizmo. Dailė, teatras, švietimas, kultūra – nors visa 
tai ir buvo šimtmetį griaunama, iškraipant istoriją, bet Rusija lieka didinga šalis. 

Kartą aš jam pasakiau: jeigu ne Ivanas Žiaurusis, Petras Pirmasis, Leninas ir Sta-
linas, Rusijoje šiandien gyventų ne 148 milijonai, o 500 milijonų žmonių. Kęstutis 
atsistojo, apkabinęs mane paspaudė ranką ir pasakė: „Sutinku ir dar pridedu G. 
Žukovą, kuris už vieną vokietį aukojo septynis rusus“.

Kęstutis turėjo Dievo dovaną – vaizdingai pasakoti įvairius nutikimus, atpasa-
koti rusų klasikų romanų ištraukas. O kaip jis skaitė A. Puškiną, N. Nekrasovą, M. 
Lermontovą, A. Tvardovskį! Kai skaitydavo „Vasilijų Tiorkiną“, visa klasė ūžė, kartą 
net direktorė pravėrė duris, manė, kad nėra mokytojo. 

Mokytojas Kęstutis turėjo Dievo dovaną
Dešimtys popiečių ar vakarų prie keturių akių. Susipynusios diskusijų 

mintys apie tuos pačius sovietmečio dešimtmečius lietuvos mokyklose – 
kas beišrinks, kieno tie žodžiai, viens kitą papildantys. Aidu atsišaukianti 
meilė rusų literatūros klasikams.

Šie ir kiti bendrystės bruožai susiejo du Anykščių krašto mokytojus: 
logopedą ekspertą Juozą DANIlAVIČIŲ ir rašytoją Kęstutį ARlAuSKĄ. 
2009-ųjų rudenį draugus išskyrė lemtis – K. Arlauską į kapą palydėju-
siam J. Danilavičiui liko lemtis vienam žvelgti į šią draugystę pro prisi-
minimų langą.

Kęstutis aRlausKas (1936-2008) 
– pedagogas, rašytojas. Gimė 1936 m. 
kovo 4 d. Ukmergėje. Buvo vienturtis 
vaikas, kurį, tėvui anksti mirus, motina 
užaugino kartu su patėviu pedagogu 
Širvintose, paskui Želvoje (Ukmergės 
r.). 1944-1954 m. mokėsi Želvos vi-
durinėje mokykloje, 1959 m. Vilniaus 
pedagoginiame institute įgijo istorijos 
bei rusų kalbos ir literatūros mokytojo 
išsilavinimą.

1959-1961 m. K. Arlauskas dirbo 
Raseinių vidurinėje mokykloje rusų 
kalbos mokytoju. 1961-1965 m. buvo 
Lyduvėnų (Raseinių r.) vidurinės mo-
kyklos mokytojas ir direktoriaus pa-
vaduotojas, 1965-1968 m. – Širvintų 
rajono Švietimo skyriaus vedėjas ir Šir-
vintų vidurinės mokyklos rusų kalbos 
mokytojas.

1968 m. persikėlęs į Kavarską 
(Anykščių r.), K. Arlauskas čia gyveno, 
dirbo ir kūrė iki gyvenimo pabaigos. 
Jis buvo Kavarsko ir Kurklių mokyklų 
mokytojas, kol 1987 m. K. Arlaus-
kas pasitraukė iš pedagoginio darbo 
ir ėmėsi vien tik literatūrinės kūrybos, 
rašė proza apsakymus, apysakas ir ro-
manus, paįvairindamas savo kūrybą ir 
žurnalistiniais intarpais. Nuo 1991 m. 
K. Arlauskas buvo Lietuvos rašytojų 
sąjungos narys, ilgą laiką – vienintelis 
Anykščių rajone gyvenęs profesiona-
lus rašytojas. 1980-2008 m. jis išleido 
per 20 knygų. K. Arlausko apsakymų 
rinkiniuose („Užtvanka“, „Medinis 
kadagyno žirgas“) vaizduojami nekas-
dieniai įvykiai, pokario metų atgarsiai, 
romanai („Svaigus pasiskraidymas virš 
pjautuvo“, „Batvydo Varno atavizmas“, 
„Grandinė su kriolitu“, „Leisk aprišti“ ir 
kiti) pasižymi netikėtais siužeto vingiais 
ir intriguojančiomis, bet tikroviškomis 
situacijomis, nuotykiniai kūrybos siu-
žetai atskleidžia gilios istorijos ir netoli-
mos praeities tematiką.

Su žmona istorijos mokytoja Irena 
Arlauskiene užauginęs dukterį Ritą, lie-
tuvių kalbos mokytoją ir savo kūrinių 
redaktorę, K. Arlauskas mirė 2009 m. 
rugsėjo 12 d., palaidotas Kavarsko ka-
pinėse.
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Juozas Danilavičius – moksli-
ninkas pedagogas ir publicistas. Gimė 
1928 m. spalio 29 d. Skraičionių kaime 
(Alytaus r.), iki 1938 m. mokėsi Skrai-
čionių pradinėje mokykloje, 1938-
1946 m. baigė Alytaus gimnaziją.

Dirbdamas kaimo pradinių moky-
klų mokytoju ir vedėju, J. Danilavičius 
1947-1950 m. neakivaizdžiai studijavo 
Kauno mokytojų seminarijoje, 1950-
1953 m. tęsė studijas Maskvos (Rusija) 
V. Lunačiarskio institute, įgijo peda-
goginį išsilavinimą. 1955-1961 m. jis 
Rusnės (Šilutės r.) kurčiųjų mokyklos 
mokytojas, 1961-1963 m. – Priekulės 
(Klaipėdos r.) pagalbinės internatinės 
mokyklos direktorius, 1963-1978 m. – 
šios mokyklos logopedas.

1978 m. persikėlęs gyventi ir dirb-
ti į Anykščių rajoną, 1978-1986 m. J. 
Danilavičius buvo Aulelių specialiosios 
internatinės mokyklos direktoriaus pa-
vaduotojas, 1986-2008 m. – šios moky-
klos, paskui Aulelių vaikų globos namų 
logopedas, kol išėjo į pensiją. Nuo 1997 
m. jis yra logopedas ekspertas.

J. Danilavičius parašė ir išleido kny-
gų pedagogikos metodikos klausimais, 
pedagoginės publicistikos ir memuarinių 
leidinių, tarp jų: „Atsargiai – paauglystė“ 
(1982 m.), „Mikčiojimas įveikiamas“, 
„Pedagoginė publicistika“ ir „Mano 
gulbės“ (2006 m.), „Mano mokytojai“ ir 
„Atsargiai – vaikas“ (2010 m.). 

1969 m. Lietuvos švietimo ministe-
rija patvirtino J. Danilavičių elemento-
rių autoriumi. Jis parengė elementorius 
ir skaitymo pradžiamokslius „Aušrelė“ 
(periodiškai leidžiamas nuo 1974 m. 
iki šiol), „Genelis“ (leidžiamas kasmet 
nuo 2004 m.), „Liepsnelė“ (leidžiamas 
kasmet nuo 2006 m.), „Zylutė“ (lei-
džiamas kasmet nuo 2006 m.) bei „Vo-
lungė“ (2008 m.). 

J. Danilavičius 1974 m. buvo iš-
rinktas SSRS Pedagogikos mokslų 
akademijos moksliniu koresponden-
tu. Jis apdovanotas Lietuvos Didžiojo 
kunigaikščio Gedimino ordino meda-
liu (2007 m.), Teresės Mikeliūnaitės 
Anykščių kultūros premija (2010 m.). 
Su žmona mokytoja Stase Danilavi-
čiene (g. 1942 m.) jis užaugino dvi 
dukteris.

Šiandien daugelis mokytojų mąsto taip: savo dalyką aš išmanau puikiai, tai 
mokiniai patys kalti, jei jie prastai mokosi.

 Kęstutis sugebėdavo sukurti klasėje tarpusavio supratimą. Drauge su mokiniais 
jis ieškojo būdų, kaip mokytis, kaip sėkmingai priimti informaciją, kaip ją apdoroti, 
įsiminti. Kartais mokinys nesugeba tiesiogiai suvokti informacijos ar išmokti rašyti, 
todėl Kęstutis ieškojo aplinkinių kelių, kaip tą informaciją mokinys apdoros, jis 
jau anuomet turėjo rašybos mokymo pratybų sąsiuvinius,  kurie tik dabar paplito 
mokyklose.

„Mokytojų bejėgiškumas atsiranda ne dėl to, kad vaikas jau nebepataisomas, o 
todėl, kad visas ugdymas eina klaidingu keliu, – sakydavo Kęstutis. – Kai mokytojo 
veidas vis tamsėja, nuo mokytojo sklinda pyktis, pagieža, mokiniai ima gintis. Gi-
nasi įvairiai – vieni susigūžia, užsidaro, kiti maištauja. Griovimo energija įsiplieskia 
taip, kad mokytojo triūsas eina niekais. Geriau toje pamokoje mokinys nesėdėtų, 
nes sujaukta jo psichika ilgai neatsistato“.

Kęstučiui teko dirbti ir prestižinėje mokykloje, jis pastebėjo: „Mokyklose skaudi 
problema – tai mokinių negerbimas. Kaip nekeista – net prestižinėje mokykloje 
vaikai patenka po žeminimo, pajuokos našta, vienus pašiepia mokytojai, kitus – 
bendraklasiai. Net patys geriausi mokiniai dažnai vengia mokytojų keršto, jie ne-
gali pasijusti laisvais, negali džiūgauti, šėlti, nes yra mokytojų, kurie neapkenčia 
linksmų, džiūgaujančių vaikų“. Kęstutis stengėsi mokinius užkrėsti kūryba, jis tvir-
tindavo: „Kai patenkinamas mokinio KŪRYBOS poreikis, komfortas nesvarbu. Jis 
ištisais vakarais iki paryčių dirbs“.

– Pastebėjau, kad begalė mokinių apimti nevilties, nusivylimo, – man pasakojo 
Kęstutis. – Ši būsena pasireiškia, kai mokinys negali patirti sėkmės. Nesėkmė maži-
na energijos dydį ir kryptį. Nusivylimo mechanizmai blokuoja teigiamas emocijas. 
Visi džiūgauja, krykštauja,  o nusivylęs mokinys liūdi, jį kitų džiūgavimas varo iš 
proto.

Kęstutis buvo svajotojas, jis juokavo: „Jeigu mokytojai išmoktų perteikti infor-
maciją taip, kad mokiniai galėtų efektyviai, nors 50 proc., ją apdoroti, švietimo 
sistemoje įvyktų perversmas“.

Iš amžių glūdumos visuomenė reikalauja iš mokyklos išauklėti vaikus be trū-
kumų, be ydų. Mokytojai visada kalti už vaikus. Yra vaikų, kuriuos labai lengva 
matyti gerais, jie tokie yra iš prigimties, tėvai dažnai net kalba: ,,Kam sūnų auklėti, 
jis pats auga”. 

„Yra vaikų, kuriuos gerais matyti be galo sunku, – kalbėdavo Kęstutis. – Jie pa-
gal visus straipsnius blogi. Ir vis tik pedagoginis talentas dažnai įveikia įgimtą blogį. 
Auklėtojo bejėgiškumą lemia ne tai, kad auklėtinis nepataisomas, o tai, kad auklė-
tojas neranda takelio į vaiko širdį. Auklėti reiškia kurti žmogų žmoguje, o ne ardyti 
tai, ką jam gamta padovanojo ar visuomenė sukūrė iki tavęs. Dažnai kariaujame 
su įgimtomis savybėmis, bet gi kovoti su gamta – kvailystė”.

Kęstučio auklėtiniai buvo įpratę patys sau kelti uždavinius. Mokytojas neven-
gė pagyrimų žodžiu ir raštu, protingai naudojo testus ir pažymius, leido vaikams 
patirti tyrinėjimo ir atradimo džiaugsmą, o mokymo užduotis jis planuodavo taip, 
kad mokiniams iš pradžių būtų lengva. Nors pavyzdžiams jis naudojo žinomą 
medžiagą, bet dažnai sakydavo: „Darbas bus sunkus”. Jo nuomone, jei mokslo ži-
nios ir pažangumas mokykloje nėra įvertinti, mokiniai pradeda užsiiminėti tokiais 
dalykais, už kuriuos jie būna įvertinami.

Kai kas įrodinėja, kaip galima mylėti ciniką baisiu veidu, mušeiką ar nevykėlį.  
Kęstutis mylėjo ir tokius, jo meilė – tai pagarba vaikui, noras jį vesti į gėrį, jo meilė 
– tai ne lepinimas, užgaidų tenkinimas, bet reiklus žvilgsnis, principingi reikalavi-
mai. Meilė vaikui suteikia galimybę ir jam pačiam mokytoją mylėti. O mokinys, 
mylintis mokytoją, jaučiasi saugus.

Geriausias auklėtojas nepasės vaiko širdelėje gėrio, jeigu vaikas nenorės. „Gims 
aktyvumas, – kalbėdavo Kęstutis, – mobilizuosis dėmesys, dings apsnūdimas, nuo-
vargis, pakils bendras tonusas, pagerės santykiai su mokytoju, jeigu ir vaikas to 
panorės“.

Mokytojas vaikui pačiam leisdavo save stebėti, įvertinti ir pačiam taisytis. Jis ir 
savo elgesiu ragino visus mokytis gerumo, išminties, į blogus reiškinius pasižiūrėti 
šviesiu veidu.

Jau pradžioje užsiminiau, kad gamta apdovanojo Kęstutį didaktiniais gebėji-
mais. Ne visiems mokytojams vienodai gerai sekasi vadovėlių žinias taip pateikti, 
kad gabiems mokiniams nebūtų nuobodu, o silpniems suprantama. Dažnai moky-
tojas būna priverstas keisti pamokos eigą vien todėl, kad tą pamoką mokiniams ne-
pavyksta priimti visos informacijos, – juk būna darbingų ir nedarbingų pamokų.

Kęstutis pasižymėjo ryškiais akademiniais gebėjimais. Jei mokytojas negali la-
bai puikiai išmanyti viso savo dėstomo dalyko, tai jis visą gyvenimą gali tobulinti 
savo kompetenciją kurioje nors dalyko atkarpoje. Matematikas gali rengti vadovėlį 
vienai klasei, gamtininkas gali visapusiškai išmanyti tik apie augalus, pradinių kla-
sių mokytojas gali itin plačiai išmanyti tik pirmos klasės skaitymo mokymo pro-
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cesą. Tačiau kiekvienas mokytojas nors vienoje srityje privalo turėti aukščiausią 
akademiko kompetenciją.

Prie  Kęstučio akademinių gebėjimų reikėtų priskirti pomėgio kompetenciją. Ji 
nesusieta su profesija, bet mokinių akyse mokytoją labai išaukština. Vienas moky-
tojas tapo akvarele, kitas drožia, trečias puikius straipsnius rašo arba yra kelių kny-
gų autorius. Toks mokytojas daug laimi – pamokoje visi mokiniai tampa aktyvūs ir 
imlūs. Akademinius gebėjimus mokiniai itin vertina, sakydami: „Mūsų mokytojas 
– vaikščiojanti enciklopedija“. Gal Kęstučio knygų mokiniai ir neskaitė, bet jos 
pasitarnavo jo autoritetui, mat rašančio mokytojo žodis svaresnis.

Kęstutis buvo vienas iš tų mokytojų, kurie ne žiūri, o mato, turi tarsi vidinį re-
gėjimą. Gerai, kai mokytojas iš nežymių požymių nustato – lyg sodininkas, pagal 
obels žievę atrenkantis vaisių spalvą, dydį ir skonį, – kodėl mokinys perpykęs, kerš-
tingas, įžūlus, vagiliauja ar smurtauja. 

Laimingi mokytojai, kuriems mokiniai patys atsiveria, patiki paslaptingiausią 
informaciją. Kęstutis su vyresniais mokiniais kalbėdavo kaip su savo vaikais. Kiti 
mokytojai mokinių nesistengia pažinti. Sunku mokytojui, kuriam visi mokiniai ne-
klaužados, visa klasė bjauri, visi – girtuoklių vaikai.

Žinau – nelengva buvo Kęstučiui paveikti mokinių emocijas ir valią. Autori-
tariniai gebėjimai ypač buvo vertinami senojoje mokykloje, kur mokytojas buvo 
vienvaldis caras ir visažinis dievas, bet ir humanistinėje mokykloje tokie gebėjimai 
taip pat turi vertę. Tai – mokytojo ryžtingumas, ištvermė, atkaklumas, reiklumas, 
didelė atsakomybė už kiekvieno mokinio ugdymosi sėkmę. Mokytojo nuomonė, 
kad galima suvaldyti situaciją riksmu, tarp mokinių nesulauks palaikymo. Mokiniai 
smerkia ir mokytojų silpnumą, naivų patiklumą, vangumą, nuolaidumą, silpnava-
liškumą.

Baigdamas rašyti mintis apie mokytoją Kęstutį, prisiminiau labai seną mūsų po-
kalbį apie A. Makarenką ir V. Suchomlinskį. Visa sovietinės Lietuvos pedagogika 
buvo pagrįsta A. Makarenkos doktrina: „Visi atsako už vieną, vienas atsako už visus. 
Auklėkime žmogų per kolektyvą ir kolektyvui“. Tuo tarpu V. Suchomlinskis buvo 
aršus A. Makarenkos priešas, bet vis dėlto tapo socialistinio darbo didvyriu. Tai V. 
Suchomlinskis išaukštino Motinos kultą, gynė kiekvieno vaiko savitumą, reikalavo 
mokyklose saugoti kiekvieną vaiką. Kęstutis abu šiuos mokslininkus gerai žinojo, 
todėl jis man vaizdžiai išpasakojo jų skirtumus.

Pasak Kęstučio, jeigu maršrutiniame autobuse „Anykščiai-Kaunas“ kontrolie-
rius, A. Makarenkos šalininkas, aptiktų be bilieto merginą, kuri neturi pinigų, jis 
neleistų pilnam autobusui važiuoti tol, kol ta mergina neišliptų lauk – atseit, visi 
keleiviai atsako už vieną. Bet jeigu taip atsitiktų kontrolieriui, kuris vadovaujasi hu-
manistiniu V. Suchomlinskio požiūriu į asmenybę, jis pasielgtų kitaip – paprašytų 
keleivių sumesti po 20 centų bilietui ir leistų merginai parvažiuoti namo.

A. Makarenkos pedagoginė doktrina yra įaugusi į mūsų kraują, nes nuo gimimo 
ji mums buvo kalama į mūsų galveles, kol tapo dogma. Vienas mokinys pasikorė – 
mokykla kalta, jai prilimpa etiketė, direktorė atleidžiama iš pareigų, o klasės auklė-
toja įrašoma į nusidėjėlių sąrašus. Vieną mergaitę kažkas tvirkino – tuoj laikraščiai, 
televizija, teisėsauga, net prezidentė sukelia sumaištį visame krašte.

Kęstutis taip kalbėjo: „Kaip Leninas sujaukė valdymo sistemą – visi, kas gauna 
arba turi daugiau už mane, yra mano priešai, jie apvagia mane, – taip ir A. Maka-
renka (saugumietis, vadovavęs vaikų kolonijai, iš kurios išėjo saugumiečiai sadistai) 
sukūrė vaikų organizacijas, kuriose buvo mokoma paklusti grandininkui, vadukus 
augino nuo darželio. Dabar mokytojai nemoka dirbti su laisvais vaikais, nenorinčiais 
niekam paklusti, tokiais, kurie tarsi sakytų: „Aš esu unikalus, nepersekiokite manęs, 
leiskite man augti laisvam“. Visuomenė reikalauja iš mokytojų begalinio gerumo, jo 
negali trūkti nė vienam auklėtiniui, negalima pritrūkti kantrybės nė vienai dienai“.

„Kas tik atvykdavo į mūsų mokyklą, – kartais prisimindavo Kęstutis, – visi tik 
kontroliuodavo, reikalaudavo kalnų popierių. Tačiau kodėl niekas nepaklausė, 
kaip jūs gyvenate, mokytojai, gal jums ko trūksta, gal mes jums padėtume? Šian-
dien mokykla serga moteriškumo liga, ir nėra vaistų. Jeigu nors pusė mokytojų 
vyrų dirbtų – berniukams kaip gera mokytis būtų! Mes iš vyrų mokėmės tiesiai 
sėdėti, grakščiai vaikščioti, ramiai kalbėti, mokėmės ginčytis be pykčio, be pagie-
žos. Mokytojų vyrų paveikslai liko mūsų širdyse iki senatvės. Nebuvo mokytojai 
angelai: ir taurelę išlenkdavo, ir į pamoką vėluodavo, bet kai mokytojai krepšinį 
žaisdavo, šaudydavo šaudykloje, kai žiemą per Užgavėnes roges vadeliodavo, 
mūsų širdelės smarkiau plakdavo. Kaimo berniukui mokytojo apranga, visada 
blizgantys batai, kaklaraištis darė neišdildomą įspūdį. Mano gimnazijos mokytojai 
kasdien šviesiais marškiniais ir kaklaraiščiu pasipuošę į pamokas ateidavo. Todėl 
ir aš, nors jau nebedirbu mokytoju, bet su kaklaraiščiu nesiskiriu. Be kaklaraiščio 
lyg be piniginės eitum į žmones...“

antono Makarenkos ir 
vasilijaus suchomlinskio 
pedagogika 

(...) archetipinėmis sovietinės 
pedagogikos asmenybėmis laiky-
tini Antonas Makarenka (trečias 
ketvirtas dešimtmetis) ir Vasilijus 
Suchomlinskis (šeštas septintas 
dešimtmetis). 

Anot oficialios sovietinės dok-
trinos, Makarenka neva sugebėjo 
pakeisti pasaulinę auklėjimo pa-
tirtį, pateikdamas iki tol nežinotą 
ir nepraktikuotą metodologiją. 
Jos pagrindą sudarė „komunisti-
nis auklėjimas darbu“. Žvelgiant 
iš dabartinių pozicijų, Makaren-
ka atrodo kaip vienas iš Stalino 
epochoje sukurtų „herojų“ (tokių 
kaip Stachanovas). Makarenkos 
pastangos ir pasiekimai davė tam 
tikrų rezultatų, nors ir gana trum-
palaikių. Jis tapo įžymus trečio 
dešimtmečio pradžioje, kai ėmėsi 
spręsti beglobių vaikų (rus. bespri-
zorniki) problemą. Kaip bolševiki-
nio teroro pasekmė atsirado mil-
žiniškos minios vaikų, likusių be 
tėvų. 

Šią problemą bolševikai 
sprendė jiems įprastu būdu: ČK 
buvo įpareigota įvykdyti „galu-
tinį sprendimą“. Vaikai naikinti 
ir fiziškai, pavyzdžiui, specialiai 
tam skirtose koncentracijos sto-
vyklose, kurios vadintos „vaikų 
kolonijomis“. Makarenka savo 
ruožtu ėmėsi kurti ir vadovauti 
vadinamosioms „darbo koloni-
joms“, kurios kiek vėliau buvo 
pavadintos „vaikų komunomis“ 
(...). „Globojamas“ NKVD, Ma-
karenka tęsė savo darbą iki pat 
mirties (1939).

Tuo tarpu Suchomlinskis tapo 
chruščiovinio „atlydžio“ epochos 
simboliu. Tuo metu bandyta ieš-
koti „humanistinių“ alternatyvų 
tiesmukam stalininės pedagogikos 
modeliui. Suchomlinskis propa-
gandos buvo paverstas simboliu, 
ženklinančiu naują „auklėjimo 
grožiu“ etapą. Buvo pabrėžiamas 
ne vien „auklėjimas darbu“, ko-
lektyviškumas ar grupinė atsako-
mybė, bet ir asmeninės pozicijos 
turėjimas. 

Kita vertus, toji „asmeninė po-
zicija“ privalėjo būti grindžiama 
visiems privalomomis ir nesvarsty-
tinomis „naujojo žmogaus“ etikos 
normomis. Siekta auklėti remian-
tis etinių ir estetinių kriterijų kom-
pleksu (...), sąlyginai švelninant 
disciplinos griežtumą, bet kartu 
palaikant nuolatinę kontrolę.

Trimakienė, Adelė. 
„Naujojo žmogaus“ kūrimas: 

sovietinės pedagogikos atvejis. 
Naujasis židinys-Aidai, 

2007, 1-2, p. 43-44.
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vygandas RačKaiTis

Tik būdami jauni galėjome leistis į tokią kelionę traukiniais, lėktuvais, laivais ir 
autobusais, tam paskirti kelių vasarų atostogas. 

Net ir šiandien, praėjus kone keturioms dešimtims metų, sunku būtų paaiškin-
ti, kodėl mudu su Milda pasirinkome jokiuose turistiniuose vadovuose nenuro-
dytą maršrutą – kelionę tuometinę Sovietų Sąjungą kertančiu 40-uoju meridianu 
nuo arktinės Barenco jūros iki subtropinių Kaukazo priekalnių Adžarijoje. 

Gamtos įvairovė, istorijos, kultūros paminklai, susitikimai su įdomiais įvairių 
profesijų žmonėmis paliko neišdildomus įspūdžius, sugulė į knygos puslapius. Su 
kai kuriais kelionės metu  sutiktais žmonėmis užsimezgę ryšiai truko ne vienerius 
metus, bičiuliavomės, keitėmės laiškais ir dovanėlėmis.

Belaukdami lėktuvo 1971 m. vasarą keletą dienų užsibuvę Kolos pusiasalio 
žvejų ir elnių augintojų Sosnovkos kaime prie Baltosios jūros, susipažinome kone 
su visais sosnovkiečiais, kurių dauguma – nykstančios samių tautos atstovai. Ypač 
susidraugavome su miela ir labai nuoširdžia  samių senole Taisija Danilova. Savo 
tvarkingame namelyje ji augino daug kambarinių gėlių, stebinančių savo žydė-
jimu tokioje Šiaurės platumoje. Grįžę į Lietuvą, keletą metų keitėmės su Taisija 
laiškais, o švenčių progomis – ir siuntinėliais. Iš tolimosios Sosnovkos mus Anykš-
čiuose pasiekdavo sūdyta lašiša, bruknės, elnio kailis...

Po susitikimo ir pažinties 1972 m. vasarą keletą metų susirašinėjome ir su mo-
kytoja, kraštotyrininke Marija Tiunina iš Rostovo Didžiojo miesto. Tai šios moters 
pastangomis buvo atgaivintas unikalių Rostovo varpų skambėjimas, dar suspėta 
surasti gebančius jais skambinti varpininkus. Tų varpų skambesys ir dabar džiugi-
na rostoviečius ir turistus, jų nuostabius garsus daug kas girdėjo filmuose „Karas ir 
taika“, „Broliai Karamazovai“. 

Jaudinantis buvo paskutinis Marijos Tiuninos laiškas. Sirgusi nepagydoma liga 
ir praradusi viltį pasveikti, Marija tame laiške atsisveikino su mumis ir atminčiai at-
siuntė finiftos – tapybos emalėje – segę bei pačios parašytą knygą apie Rostovą. 

Ilgokai tęsėsi ir tos kelionės metu užsimezgusi draugystė su muziejininku, sa-
vojo Skopino krašto keramikos žinovu Aleksiejumi Krylovu. Jis paskui ne tik ilgai 
rašė mums laiškus, bet ir aplankė mus Anykščiuose.

Giliai atmintin įstrigo tasai saulėtas 1972-ųjų vasaros pusdienis Sergejaus Je-
senino gimtajame Konstantinovo kaime. Jis ir dabar žinomas kaip žymaus poeto 
gimtinė, kurią jis „iš toliausios tolybės užsimerkęs matydavo“, yra gausiai lanko-
mas turistų. Ir mes aplankėme tą drožiniais išdailintą, kaip ir daugelis kitų namų, 
memorialinį Sergejaus Jesenino namą-muziejų, žvelgėme į poeto sodintus me-
džius sodybvietėje ir į nuostabius poeto apdainuotus Okos pakrančių peizažus. 

Susipažinę su Sergejaus Jesenino atminimą saugančiomis Konstantinovo vie-
tomis ir sužinoję, kad kaime kaip tik tuo metu yra iš Maskvos atvažiavusi poeto 
jauniausioji sesuo Aleksandra, toji Šura, kuriai buvo skirti net keli eilėraščiai, pa-
norome susitikti su ja, pasikalbėti. 

Aleksandrą Jeseniną suradome kaimo kapinėse prie tėvo kapo. Jau pagyvenusi, 
apsirengusi kaip ir kitos kaimo moterys poeto sesuo Šura neatrodė kuo nors ypatinga, 
nebuvo ji panaši ir į Maskvos damą. Prisistatę žurnalistais iš Lietuvos, mes padėjome 
Aleksandrai Jeseninai ant tėvo ir kitų artimųjų kapų pasodinti gvazdikus, palaistyti gė-
les. Išskalbėjus ji užsiminė, kad renkanti į kitas kalbas išverstus brolio eilėraščius, bet 
į lietuvių kalbą išverstų Sergejaus eilėraščių jinai neturinti. Mes prižadėjome nusiųsti 
jai Sergejaus Jesenino lietuvišką eilėraščių rinkinį „Baltoji obelų pūga“, užsirašėme 
Aleksandros adresą Maskvoje. Apie poetą ji nebuvo linkusi daug pasakoti, prasitarė, 
kad yra parašiusi atsiminimų knygą, kur viską, ką atsiminė, išsakė.

Grįžę į Lietuvą, tesėjome pažadą, išsiuntėme į  Maskvą „Baltąją obelų pūgą“. 
Netrukus Anykščius pasiekė Aleksandros Jeseninos prisiminimų knyga „Rodnoje i 
blizkoje“ („Brangu ir artima“). Su autografu – palinkėjimu prisiminti paprastą rusų 
kaimą prie Okos ir jo gyventojus. 

Brangi mums šita knyga. Joks kitas Sergejaus Jesenino biografas negali papa-
sakoti to, ką matė, jautė ir išgyveno artimas poeto žmogus – jo sesuo. Skaitydami 
Aleksandros Jeseninos atsiminimus, daug sužinojome apie poeto asmenybę, jo 
viešnages gimtinėje, Jeseninų giminės žmones, Konstantinovo kaimą, jo gyven-
tojus, papročius, tradicijas. Ir dabar, kaskart sklaidydami tos nuoširdžiai parašytos 
knygos puslapius, matome prieš akis ir pačią Aleksandrą, dar paauglę ir jau gar-
baus amžiaus moterį, sutiktą prie tėvo kapo. 

Aleksandra Jesenina buvo gimusi 1911 metais. Vargu, ar ji sulaukė savo 100-
ojo gimtadienio (A. Jesenina mirė 1981 m. – Red. pastaba). Liko knyga, atsidūrusi 
ir mūsų bibliotekoje, neleidžianti pamiršti jos autorės bei Sergejus Jesenino tėviš-
kės – Konstantinovo kaimo.

Susitikimai laiškais aidėjo

vygandas Juozapas RačKaiTis 
– rašytojas, publicistas ir vertėjas. 
Gimė 1939 m. sausio 1 d. Kaune, 
užaugo Vilkaviškio rajone, 1957 m. 
ten baigė Pilviškių vidurinę mokyklą. 
1962 m. Vilniaus universitete baigė 
lietuvių kalbos ir literatūros studijas. 
Nuo 1963 m. iki šiol V. Račkaitis 
gyvena, dirba ir kuria Anykščiuose. 
1963-1988 m. jis dirbo Anykščių 
rajono laikraščio „Kolektyvinis dar-
bas“ redakcijoje, 1991-2009 m. 
buvo savaitraščio Lietuvos vaikams 
„Kregždutė“ redaktorius, 1991-2003 
m. – A. Baranausko ir A. Vienuolio-
Žukausko memorialinio muziejaus 
leidinio „Anykščiai. Kultūros istori-
jos puslapiai“ redaktorius.

V. Račkaitis rašo lyrines minia-
tiūras proza, kuria eilėraščius, iš-
leido kelias savitos poezijos proza 
knygas. Jis kartu su žmona rašytoja 
ir publiciste Milda Telksnyte parašė 
ir išleido kraštotyros publicistikos 
leidinių, tarp jų – kelionių reportažų 
rinkinį  „Keturias dešimtuoju meri-
dianu“ (1974 m.), biografines apy-
braižas apie anykštėnus rašytojus 
Joną Biliūną – „Į aukštą kalną“ (1986 
m., atnaujintas leidimas – 2008 m.) 
ir Liudviką Didžiulienę-Žmoną – 
„Kaip lašas mariose...“ (2004 m.) bei 
istorinį romaną „Daumanto kalavi-
jas“ (2009 m.). Jis išvertė keliolika 
knygų iš rusų ir bulgarų kalbų. 

V. Račkaitis yra 2002 metų Te-
resės Mikeliūnaitės Anykščių kultū-
ros premijos laureatas, 2009 m. jam 
suteiktas Anykščių rajono Garbės 
piliečio vardas. 

sergejus JeseNiNas (1895-
1925) – rusų poetas, vienas iš popu-
liariausių ir žinomiausių XX a. rusų 
poezijos kūrėjų, laikomas valstiečių 
Rusijos dainiumi, subtiliu liaudies 
kalbos ir dvasios žinovu. Negausia-
me jo kūrybos palikime – keliuose 
eilių rinkiniuose ir poemose jaučia-
mas būties tragizmas ir pasaulio ny-
kimo bei kaitos neišvengiamumas. 
Daug jo eilių Rusijoje virto popu-
liariomis dainomis, kurios dainuo-
jamos jau visą šimtmetį. Keliolikoje 
Rusijos vietovių pastatyti paminklai 
S. Jeseninui, jo vardu vadinamas 
gimtojo Riazanės krašto universite-
tas.
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Halina MošinsKienė

Turbūt daugelis gyvenę Kaune nepriklausomos Lietuvos metais mėgo pa-
sivaikščioti Laisvės alėja, kur dažniausiai tekdavo susitikti mūsų žymiuosius 
profesorius, dainininkus, artistus, ir, žinoma, studentiją.

Mano atsiminimai siekia 1930-1944 metus. Pirmasis tos epochos dešim-
tmetis buvo Lietuvos žydėjimo, kultūrinio pakilimo ir mano gyvenime pats 
gražiausias ir turiningiausias metas. Nuo 1929 metų lankiau Vytauto Didžio-
jo Universitetą ir studijavau Humanitariniame fakultete. Čia pirmą kartą teko 
susipažinti su dekanu prof. Vincu Krėve-Mickevičiumi, klausantis jo pasauli-
nės literatūros paskaitų.

Profesoriaus paskaitos būdavo tikrai įdomios, tai patvirtindavo visada pil-
na klausytojų auditorija. Mažo ūgio, bet aukštai iškelta galva, jis įeidavo į 
auditoriją smulkiu žingsneliu, atsistodavo katedroje, su šypsena apžvelgdavo 
susirinkusius, pasidėdavo kokį nors popieriuką ir tik retkarčiais į jį pažvelg-
damas pradėdavo pasakoti apie didžiuosius rusų rašytojus, poetus, mintinai 
cituodavo ištisas Puškino ir Lermontovo poemas, ir tuo metu atrodydavo, kad 
jis net ūgiu pakildavo į didingą poezijos pasaulį, atjaunėdavo veidas, akys 
jaunatvišku žvilgsniu siekė amžino grožio tolumas. Auditorijoje būdavo ab-
soliuti tyla, visi klausėsi, pagauti profesoriaus nuotaikos, ir būdavo net gaila, 
kai po 45 min. sučerškėdavo skambutis ir nutraukdavo paskaitą.

Studentai labai mėgo Krėvę. Ir kai Laisvės alėjoje jį susitikdavo vaikštinė-
jantį drauge su milžinu prof. Baliu Sruoga, visi pagarbiai jį sveikindavo. Kiti 
patylomis pajuokaudavo: „Va, eina mūsų „Patas ir Patašonas“... (tais laikais 
buvo tokie du labai linksmi švedai komikai – vienas labai ištįsęs ir liesas, 
kitas mažiukas ir apskritutis, filmų aktoriai, labai populiarūs savo pilna hu-
moro vaidyba). Čia ir noriu pateisinti šio rašinio pradžią, nes esu tikra, kad 
daug kas dar prisimena iš Laisvės alėjos tą išsiskiriančią profesorių porą. Juos 
tekdavo matyti ir Konrado kavinėje besišnekučiuojančius prie puoduko kva-
pnios kavos, kurią profesorius Krėvė dievino. Ir čia jis negalėjo išvengti nuo-
latinių pasisveikinimų, negalėdamas net ramiai savo pypkelės surūkyti.

Su profesoriumi atsisveikinau 1936 m., kai atėjau atsiimti baigimo diplo-
mo. Jis šiltai paspaudė man ranką, palinkėjo geros sėkmės ateičiai, palydėda-
mas šiltu šviesiu mėlynu žvilgsniu.

Jis buvo labai draugiškas studentams, vargingiesiems išrūpindavo stipen-
dijas, parūpindavo gabiesiems kokią tarnybėlę, kad ir Universiteto bibliote-
koje, mokantiems kitas svetimas kalbas duodavo vertimų. Mokėdavo apval-
dyti bet kokias jaunų „užsidegėlių“ aistras ir pats rūpinosi lietuvių kultūriniu 
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Studentė ir dėstytojas, bendražygiai karo pabėgėliai – ši tiek laisvo 
apsisprendimo, tiek ir neišvengiamos lemties išprovokuota bendrys-
tė susiejo du žinomus XX a. kultūros žmones. Garsiausios Anykščių 
krašto šviesuolių šeimos liudvikos ir Stanislovo Didžiulių anūkė bei 
Panevėžio gydytojo Antano Didžiulio vyriausioji dukra Halina Didžiu-
lytė-MoŠINSKIeNė (1911-2004), klausydamasi rašytojo profesoriaus 
Vinco KRėVėS-MIcKeVIČIAuS (1882-1954) paskaitų, dar negalėjo nė 
įsivaizduoti, kad po keliolikos metų jų keliai drieksis tarp tų pačių Aus-
trijos miestelių, o mintys suksis apie artimuosius ir bendrus pažįstamus 
– su rūpesčiu, ar jie išgyvens. Buvusi studentė ir jos dėstytojas tuomet 
jau bus tapę ir giminėmis – Halinos vyro Algirdo brolis Vytautas Mo-
šinskis vedė vienintelę prof. V. Krėvės dukterį Aldoną oną.

Sulaukusi 71-erių ir tolimajame San Paule nostalgiškai prisiminda-
ma savo jaunystės lietuvą, H. Mošinskienė parašė šį pluoštą prisimi-
nimų, kuriuose gražiausiais žodžiais palydėjo ir anksčiau į Amžinybę 
iškeliavusį V. Krėvę.

Ji išsaugojo ir kartu su prisiminimais A. Baranausko ir A. Vienuolio-
Žukausko memorialiniam muziejui perdavė pluoštelį laiškų, kuriuos 
profesorius V. Krėvė – likimo prislėgtas karo pabėgėlis, rašė buvusiai 
studentei, dalindamasis iš lietuvos pasiimta ir toliau saugoma širdies 
šiluma.

Halina Didžiulytė-MošinsKie-
nė (1911-2004) – pedagogė, rašy-
toja, švietėjų Liudvikos (1856-1925) 
ir Stanislovo (1850-1927) Didžiulių 
anūkė. Gimė 1911 m. vasario 19 d. 
Kanske (Krasnojarsko kraštas, Rusija), 
kur tuo metu gyveno ir šeimą sukūrė 
ištremtas jos tėvas gydytojas Antanas 
Didžiulis (1883-1960). Tėvams pa-
bėgus iš tremties, augo Čekoslovaki-
joje, paskui Krokuvoje (Lenkija), kol 
1918 m. grįžo į Lietuvą. Nuo 1920 
m. gyveno Panevėžyje, 1928 m. bai-
gė Panevėžio mergaičių gimnaziją, 
studijavo Kauno Vytauto Didžiojo 
universitete. Jį 1936 m. baigusi H. 
Mošinskienė dirbo mokytoja Pane-
vėžyje, vėliau – Kaune.

1944 m. ji pasitraukė iš Lietuvos, 
gyveno Austrijoje, 1947 m. išvyko 
į Braziliją ir ten praleido visą likusį 
gyvenimą. H. Mošinskienė dirbo San 
Paulo lietuviškoje mokykloje, vedė 
radijo valandėles lietuviams, turė-
jo literatų būrelį. Ji bendradarbiavo 
„Mūsų Lietuvoje“, „Tėviškės žibu-
riuose“ ir kitoje lietuvių emigrantų 
spaudoje, 1982 m. redagavo Brazi-
lijos lietuvių bendruomenės Literatū-
ros būrelio veiklos apžvalgą „Mūsų 
dešimtmetis“. H. Mošinskienė išlei-
do scenos vaizdelių knygą „Baltosios 
lelijos riteris“ (1959 m.) ir apsakymų 
rinkinį „Ošiančios pušys“ (1968 m.). 
Jos kūrybai būdingi vaikystės ir jau-
nystės prisiminimai, tėviškės nostal-
gija, lyrizmas. 

Su vyru inžinieriumi Algirdu 
Mošinskiu (1905-1991) ji užaugino 
keturis vaikus: Gediminą Jurgį Mo-
šinskį, Janiną Danutę Mošinskaitę-
Dettmer-Skabeiką, Liudviką Aldoną 
Mošinskaitę-Fernandes ir Antaną 
Mošinskį, sulaukė aštuonių anūkų. 
Mirė 2004 m. balandžio 22 d. San 
Paule, ten ir palaidota.

Meilės ir pagarbos keliu
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vincas KRėvė - MiCKevičius 
(1882-1954) – mokslininkas, rašyto-
jas ir visuomenininkas. Gimė 1882 
m. spalio 19 d. Subartonių k. (Varė-
nos r.). Mokėsi pas kaimo mokytoją, 
vėliau – Merkinės mokykloje. 1904-
1908 m. studijavo Kijevo, o jį užda-
rius – Lvovo universitetuose, baigė 
studijas filosofijos daktaro laipsniu.

1909-1920 m. V. Krėvė-Mickevi-
čius gyveno Užkaukazėje, dirbo Baku 
(Azerbaidžanas) mokykloje, kur dėstė 
rusų kalbą ir literatūrą. Grįžęs į Lietu-
vą, 1920-1940 m. jis dirbo pedagogi-
nį darbą Kaune, 1925-1937 m. buvo 
Vytauto Didžiojo universiteto Huma-
nitarinių mokslų fakulteto dekanas, 
profesorius, kartu aktyviai dalyvavo 
politinėje ir visuomeninėje veikloje, 
bendradarbiavo spaudoje. V. Krėvė 
parašė ir išleido istorinių dramų („Skir-
gaila“, „Šarūnas“ ir kt.), tautosaka pa-
grįstų apsakymų rinkinių („Šiaudinėj 
pastogėj“, „Raganius“, „Dainavos ša-
lies senų žmonių padavimai“ ir kt.).

1940 m. pirmosios sovietinės 
okupacijos laikotarpiu V. Krėvė trum-
pai dirbo ministro pirmininko pava-
duotoju ir užsienio reikalų ministru, 
ėjo Ministro pirmininko pareigas, bet 
iš jų netrukus pasitraukė ir toliau dir-
bo pedagoginį darbą. 

Vokiečių okupacijos metais V. 
Krėvė buvo persekiojamas ir suimtas, 
slapstėsi. 1944 m. liepą, vengdamas 
bolševikų represijų, su šeima pasi-
traukė į Austriją, buvo lietuvių pa-
bėgėlių gimnazijos direktorius. 1947 
m. jis persikėlė į Ameriką, apsistojo 
Pensilvanijos valstijoje, kur liko iki 
gyvenimo pabaigos, Pensilvanijos 
universitete dėstė rusų, lenkų, lietu-
vių kalbas bei lietuvių literatūrą.

Su žmona Marija Ona Rebeka 
Karak-Mickevičiene užauginęs duk-
terį, mirė 1954 m. liepos 7 d. JAV, 
buvo ten palaidotas, bet 1992 m. jo ir 
žmonos palaikai iš Putnamo lietuvių 
kapinių buvo perkelti į gimtųjų Su-
bartonių kapines.

bendravimu su kitataučiais, kad tik būtų „šviesiau ir lengviau iš patamsių 
pakilusiai Lietuvai“. Jo dėka buvo pakviesti žymūs profesoriai iš užsienio: 
Šmittleinas, Engertas, Priuolt, Pruo ir kt. Buvo įsteigtos italų ir švedų kalbų 
katedros, bet to, turėjome prancūzų, anglų, vokiečių, rusų bei lenkų kalbų 
katedras. Buvo įsteigęs Sovietų Sąjungos-lietuvių kultūrinio bendradarbiavi-
mo draugiją (kurios dėka vėliau, sovietams okupavus Lietuvą, liko paskirtas 
laikinoj valdžioj Ministeriu Pirmininku).

Gyvendamas Kaukaze, Vincas Krėvė vedė gruzinų kilmės Mariją Rebeką 
ir turėjo vienturtę dukterį Oną Aldoną, kurią vėliau vedė Vytautas Mošinskis 
– Algirdo brolis. Ponia Marija buvo labai kukli, santūri, gerai išmoko lietuvių 
kalbą ir namuose tebuvo kalbama lietuviškai. Ji buvo atlaidumo ir tikros išti-
kimos žmonos pavyzdys.

Asmeniškai ypatingai suartėjome, kai susirišome „giminystėje“. O tai 
įvyko 1940 m. Pamačiau, tiksliau, patyriau, kad profesorius kasdieniniame 
gyvenime buvo labai paprastas ir kuklus. Visokiausias politines problemas, 
į kurias buvo įveltas, jis ištvėrė kaip tikras diplomatas. Su ponia Marija Krė-
viene užsimezgė labai šilti ryšiai, kai gimė mano pirmasis sūnus Gediminas 
Jurgis. Ji dažnai lankydavosi pas mus, panešiodavo mažylį ir kartais prasi-
tardavo: „Taip būtų gera turėti savo anūkėlį...“ Deja, toji jos svajonė taip ir 
neišsipildė.

Labai sunkūs ir pilni netikrumo laikai prof. Krėvei ir jo šeimai užėjo 1941 
metais, vokiečiams okupavus Lietuvą. Kažkokie pikti liežuviai paleido viešą 
šmeižtą, kad ponia Marija Krėvienė yra žydų kilmės. Profesorius su šeima 
išsikėlė iš Kauno ir apsigyveno Aukštojoje Panemunėje pas Mošinskius, o 
žmona dažnai nakvodavo ne namuose, bet pas gerus kaimynus prisiglausda-
ma. Jų duktė Aldona pasikabino ant kaklo didoką kryželį įrodymui, kad yra 
krikščionė. Ponia Marija jau niekur nebesirodydavo, net pas mus nebesilan-
kydavo. Baimė, netikrumas, nemigo naktys pakirto jos širdį, nuo to laiko ji 
liko negaluojanti ir liūdna.

Bet to dar negana. Susikūrus Lietuvoje rezistencijos sąjūdžiui, vokiečių 
gestapas pradėjo aukštosios inteligentijos atstovų areštus. Tarp kitų areštavo 
ir profesorių rašytoją Balį Sruogą, Krėvės neatskiriamąją „pusę“. Tuomet jam 
teko ir pačiam slapstytis – „kiškio pėdas“ mėtant, nes iš tikrų šaltinių sužino-
ta, kad gestapas jo ieško.

Tais labai nejaukiais ir baugiais metais jam daug padėjo žentas ir duktė, 
užmegzdami (kad ir laikiną) pažintį su aukštaisiais vokiečių pareigūnais. Ir, 
laimei, pasisekė profesoriui išsisukti nuo Štuthofo konclagerio.

Vincas Krėvė buvo giliai sukrėstas visų tų išgyvenimų, liko tylus, net, saky-
čiau, apatiškas. Jo vienintelė pramoga būdavo susitikus Aukštojoje Panemu-
nėje su prof. Vytautu Mošinskiu sulošti keletą partijų šachmatais. Įsikandęs 
savo pypkės kandiklį ir parėmęs pražilusią galvą jis ilgai mąstydavo – niekas 
neišdrįsdavo jų tada trukdyti.

Kai teko 1944 m. liepą, prikalbinus šeimai, išvykti į Vakarus, jis dar vis 
spyrėsi, nenorėjo, bet pagaliau (tikriausiai pagailėjęs žmonos?) sutiko.

Tais pačiai metais po kelių savaičių susitikome visi Vienoje, Austrijoje. 
Profesorius buvo atsigavęs ir geresnės nuotaikos, nors visi tie išgyvenimai jį 
lyg dar labiau prilenkė prie žemės, veidą išvagojo raukšlių raukšlelės, galva 
atrodė nebegalinti pakilti. Bet jis turėjo jėgų kitiems padrąsinti: „Jūs jauni, jūs 
dar daug pasieksite gyvenime...“

1945 m. karo pabaigos sulaukėme drauge netolimose nuo Zalcburgo 
apylinkėse gyvendami kalnų pašlaitėje pas ūkininką Kapelerį. Vietovė buvo 
nuostabi, rami ir be galo gražia gamta apdovanota. Čia profesorius atsigavo, 
tik jam vis būdavo šalta, ir jis nesiskyrė su savo trumpučiais avių kailiniu-
kais. Pavasarį, jau sniegui nutirpus ir takeliams pradžiūvus, jis mėgdavo eiti 
pasivaikščioti į Kapruno miestuką, kur buvo didelė elektros jėgainė ir stovė-
jo Amerikonų kariuomenės dalinys. Kelelis raitėsi tarp maumedžio miškų, 
pakildavo ir nusileisdavo į pievas. Kartais, įsisodinusi jauniausią dukrelę į 
vežimuką, jį palydėdavau, ir jis su dideliu malonumu paimdavo vežimuką 
stumti, niūniuodamas mažytei kokią tylią dzūkišką melodiją.

Atsisveikindavom prie miško, aš grįždavau, o jis, pasiramsčiodamas laz-
dele, smulkiu žingsniu pranykdavo medžių šešėlyje tolyn tuos 5 kilometrus 
iki miestuko. Grįždavo prieš saulėlydį, bet nė kiek nepavargęs, o net pralinks-
mėjęs. Mat Kaprune jis eidavo pro kareivinių štabą, kur amerikiečiai sargy-
biniai rūkydavo cigaretes ir nebaigtas rūkyti mesdavo žemėn. Jie matydavo 
senelį, kuris savo lazdelės galu (o ten buvo įkalta mažas vinutė) smeigdavo 
tas nuorūkas ir dėdavo sau į kišenę. Jiems tai atrodė juokinga, bet profesoriui 
tai buvo pats didžiausias laimikis. Parsinešęs namo, jis visą tabaką išdraiky-
davo į specialią dėžutę ir paskui susukdavo plonyčius papirosėlius, kuriuos 
vadindavo „čikais“ ir su pasitenkinimu užtraukdavo dūmelį. Net ir žentui 
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pasiūlydavo... Jis niekaip nepa-
jėgė mesti rūkymo, net žmonos 
prašymai nepadėdavo.

Įsisteigus pabėgėlių lageriui 
Glazenbache, Krėvės išsikėlė 
ten gyventi. Mes pasirinkome 
Tumersbachą ties Zell am See. 
Atsilankydavau pas juos karts 
nuo karto ir visada buvau jų 
laukiama viešnia. Mėgdavo pa-
sikalbėti, vaišindavo kaip išma-
nydami ir būtinai turėdavau pas 
juos pernakvoti. Vienas kamba-
rys, dvi lovos, tai man užleisda-
vo vieną, o kitoj abudu susiran-
gydavo.

Čia būdavo ir linksmų mo-
mentų. Prabundu naktį ir gir-
džiu: „Vicinka, tu neužklok taip 
manęs...“ „Tai kad šalta“, – sako 
vyras. „Tau visada šalta, o man 
trūksta oro, kai visas antklodes 
suverti“. „Et, kad tu vis nepa-
tenkinta...“ – nusisuka viens 
nuo kito ir užknarkia. Ryte aš 
atsiprašinėju, kad jiems buvo 
nepatogu miegoti, o ponia tuoj 

užginčija: „Nieko panašaus. Mes puikiai miegojome...“ – ir čia pat kviečia 
prie kavos su šviežiu „zemelchen“.

Profesorius Glazenbache pasirodė aktyvus. Įsisteigus gimnazijai, tapo jos 
direktoriumi, dėstė lietuvių kalbą, literatūrą ir kt. Dipukai labai rūpinosi juo 
ir ponia. Jei ateidavo eilė jiems plauti koridorių, tai visada atsirasdavo keli 
užvaduotojai. Jei kas kokį skanėstą sukombinuodavo išsikepti, pirma lėkštė 
būdavo skiriama Krėvėms. Negalima buvo jųdviejų nemylėti, negerbti, kai 
jiedu spinduliavo nuoširdumu ir gerumu.

Išsiskyrėme 1947 m. Jie su dukra ir žentu išvyko į JAV, mes – į Braziliją. 
Susirašinėjome retai, bet kai nuvykau ten 1967 m., teradau besiilsinčius Fi-
ladelfijos kapinėse, po sunkiu granito paminklu. Profesorius nepritapo ten, 
viskas jam buvo svetima, viskas ne jo. Jis tikrai ilgėjosi Lietuvos, kaip laisvas 
Aras.

San Paulas, 1982.X.23

Iš Vinco Krėvės laiškų Halinai Mošinskienei

Miela p. Halina
Vakar gavome Jūsų gražų laišką, už kurį esame Jums dėkingi. Ačiū Dievui, 

kad jau išsikraustėte iš Vienos ir laimingai pasiekėt saugesnę vietą. Gaila tik, 
kad Jūsų vaikučiai serga. Reikia manyti, kad vietos ir oro pakeitimas pagrei-
tins jų pasveikimą, nes kokliušas, rodos, tuo tik ir gydomas.

Mum begaliniai gaila Vytauto ir Anusės. Jiedu dabar pasiliko tenai vienui 
vieni ir be to beveik atkirsti nuo mūsų ir jūsų, nes iš Vienos pusės jau visa 
savaitė, kai mūsų nepasiekia jokie laiškai. Nei laikraščiai iš Vienos čion ne-
ateina, vadinasi, gal ir traukiniai nebevaikšto. Todėl čia ima sklisti visokiausi 
gandai. Esame dėl jų padėties neramūs. Kokia nelaimė, kad tuo metu, kai 
turėtume būti visi vienoje vietoje, jie pasiliko ten vienų vieni, beveik nuo visų 
atskirsti, pavojingu nuo fronto atstumu.

Apie mūsų gyvenimą netenka daug rašyti. Gyvenam mažam mieguis-
tam miestely, kur net laikraščio negalim nusipirkti, nėra net išsimaudyti kur, 
ir už jokius pinigus nieko gauti negalima. Kartais su dideliais sunkumais 
gauni, kur tau pagal korteles priklauso. Padėtis šiuo momentu dar pasun-
kėjo, kadangi neproporcingai gyventojų skaičiui užplūdo pabėgėlių banga. 
Taip jau čia ramu, aliarmų negirdim. Jei jie ir būna, niekas į tai nekreipia 
mažiausio dėmesio. Nors nuo fronto dar esame gana toli, negalima pasa-
kyti, kad jaustumės saugiai. Niekas negali užtikrinti, kad už mėnesio tiek 
priartės, kad turėsime skubiai iš čia trauktis. Lietuvių čia visai nėra. Tik kai 
kada atvažiuoja pažįstami aš Passau mus aplankyti. Jei p. Algirdas važiuos 
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Antanas ir Serafima Didžiuliai su vaikais Panevėžyje 1937 m. (iš kairės): Anta-
nas, vyriausioji duktė Halina, Serafima, Irena, Liudas ir Algirdas. VŽM nuotr.

Zell am see – kurortinis mieste-
lis vakarinėje Austrijos dalyje, Zalc-
burgo žemėje, yra apie 10 tūkst. gy-
ventojų (2009 m.), viena iš seniausių 
gyvenviečių Pinzgau regione, nuo 
740 metų įsikūrusi šalia Zell ežero. 
XIX a. nutiesus geležinkelį, miestely-
je įsikūrė pirmieji viešbučiai, sukles-
tėjo turizmas. 1928 m. Zell am See 
buvo suteiktas miesto vardas. Dabar 
kasmet čia apsilanko daugiau nei 1 
milijonas turistų, daugiausia – kalnų 
slidinėjimo mėgėjai. Zell am See tu-
ristus žavi senamiesčiu, kurio vienas 
iš pagrindinių akcentų – viduramžių 
bažnyčios bokštas. Pramogų pasiū-
la šiame miestelyje neišsenka ir va-
sarą: veikia golfo aikštelės ir teniso 
kortai, rengiami žygiai dviračiais. 
Vienas svarbiausių traukos centrų 
yra 4 kilometrų ilgio ir 1,5 kilometro 
pločio Zell ežeras.

Thumersbach – kurortinis kai-
melis Austrijoje ant Zell ežero kran-
to už 4,5 kilometro nuo Zell am 
See, dabar garsėjantis viešbučiais 
šeimų poilsiui.

Glasenbach – kurortinė vietovė 
šalia Elsbetheno miestelio Austrijo-
je, Zalcburgo žemėje.  1945-1948 
m. čia veikė JAV kariuomenės įkur-
ta ir saugoma įkalinimo stovykla, 
kurioje buvo laikomi apie 12 tūkst. 
karo nusikaltimais įtariamų fašisti-
nės Vokietijos kariškių. Po Antrojo 
pasaulinio karo šioje vietovėje buvo 
įkurtos Baltijos šalių karo pabėgėlių 
stovyklos.
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į Passau, labai jam būtume dėkingi, jei mus aplankytų. Kelio tik 17 kilo-
metrų, važiuoti tenka apie 20 minučių. Taip pasiilgę esame gyvo žmogaus, 
kad mums jo atsilankymas būtų didžiausias džiaugsmas. Galėtume pasi-
kalbėti, pasitarti, pagaliau pasiskųsti bendru likimu. Labai dėkingi būtume, 
jei mums atsiųstumėte ponios Mošinskienės adresą. Norėtume jai parašyti. 
Linkim visiems sveikatos.

M. ir V. Krėvės 
1945.II.23.

Miela ponia Halina
Širdingai dėkojam už malonų ir gražų Jūsų laiškelį, kuris suteikė daug 

mums malonumo, lyg būtume su jumis pasimatę, pasikalbėję. Pasiilgom ir 
jūsų, ir jūsų vaikų, ypač žmona. Ji visą laiką svajoja jus aplankyti ir kai jau 
buvo pasiruošusi važiuoti, staiga gavo iš Jūsų telegramą. Neperskaičius gerai, 
įsivaizdavo, kad kažkas labai baisaus atsitiko su Janina, ir vos neapalpo, ir 
taip, net vėliau, nervinosi ir verkė, jog turėjau smarkiai ją išbarti, kad nesusi-
valdo. Paskui pradėjo ieškoti visokių vaistų ir daug ką išgavo, o dar daugiau 
buvo pažadėta. Praeitą antradienį turėjo jau važiuoti pas jus, nes tikėjosi, 
kad pirmadienį gaus, kas buvo pažadėta – limonų, vitaminų, antiskorbutino. 
Staiga atvažiavo Jūsų vyras ir pranešė, kad „Nanina“ jau sveikesnė, ir vaistus 
jis pats galės nuvežti. Jam pasisekė dar kažką gauti iš vaistų – ir mes visai 
nurimom, tik visgi ilgimės Jūsų kaip ilgėjomės, ir žmona visą laiką svajoja jus 
aplankyti. Tiesą pasakius, tuo atveju trukdau aš, nes man vienam čia pasilikti 
nesinori – ir nejauku be jos, ir nemalonu. Taip vienas pripratom prie antro, 
kad net kelioms dienoms skirtis baisiai nemalonu.

Gyvenam čia neblogiausiai, valgom gerai, nors ne visados vienodai. Būna 
savaitės, kad valgydina labai gerai, o būna, kad ir blogiau. Apskritai, esame 
patenkinti, kad čia atsikraustėm, kambarį turim gerą, saulėtą, malkų kol kas 
duoda užtektinai, kūrenam gerai, ir šilta mums, ir jauku. Žmona dirba, kaip 
visuomet suranda sau darbo. Dabar siuva lietuviškus kostiumus dalyvėms 
vakarėlio, kuris turi įvykti šį šeštadienį.

Anusia išvažiavo į Vieną. Ji gavo uniformą ir tikisi, kad gaus patvirtinimą. 
O su tuo susijusios didelės svajonės. Jau, rodos, trys savaitės praslinko, ir pa-
rašė tik vieną laišką Vytautui. Vytautas labai užimtas, dabar tarnauja teisme 
sekretorium. Sako, tenka ne tik kalbėti, versti, bet ir daug rašyti angliškai. 
Užimtas visą dieną nuo ryto ligi vakaro. Pas mus atvažiuoja kas savaitę, šeš-
tadieniais pirmiau, o dabar sekmadieniais. Matyt, gana nuobodžiauja. Svei-
kata jo pasitaisė ir, kaip pats sako, jaučiasi geriau.

Savijauta pas jį, kaip ir pas mus visus, nekokia – neturime jokių perspek-
tyvų ateity. Vytautas, stodamas tarnauti, sako, tikėjosi užmegzti su amerikie-
čiais pažintis, įeiti į artimesnius santykius, o pasirodė, kad jie tokie žmonės, 
jog nėra su jais apie ką kalbėti – nėra tokiu būdu galimybės užmegzti su jais 
kokius nors ryšius. Ir čia, lagery, gyvenam visai nuošaliai ir jokių ryšių su 
nieku neturime – visi lietuviai, latviai ir estai sudaro kaip salą.

Mes čia nenuobodžiaujam, susidarė jau draugiški santykiai su čia gyve-
nančiais inteligentais. Vienu žodžiu – jaučiamės gerai. Mane truputį visi glo-
boja. Vieną kartą per savaitę skaitau paskaitą. Įkūrėm literatūrinį seminarą 
– yra į jį užsirašiusių 11 žmonių.

Džiaugiamės, kad atsigavote pakelių dėka, kad ir jūs, ir ponia Mošinskie-
nė jaučiasi gerai, turi atskirą kambarį, – vienu žodžiu, susitvarkėte patogiai. 
Reikia tikėtis, kad ateity padėtis dar pagerės.

Rašykite mums progai pasitaikius. Rodos, gana dažnai čia apsilanko iš 
Zell am See tai p. Gaižutis, tai Vairiakojienė. Mes taip pasiilgę Jūsų, kad kie-
kviena žinutė apie Jus suteikia mums didžiausio malonumo.

Siunčiame linkėjimus viso ko geriausio Jums visiems – p. Mošinskienei ir 
Kseniai, Jurgučiui, Liudytei ir mažytei „Naninai“: linkime sveikatos ir bučiuo-
jame visus, visus.

Jūsų draugai M. ir V. Krėvės.
Aš čia truputį dirbu. Praeitą savaitę užbaigiau vieną dalykėlį, kuris žmo-

nai patiko. Išsiunčiau jį jau Amerikon, dienraščiui „Draugas“. Nežinau, kaip 
jį ten priims.

Bučiuoju Jūsų rankutes, mieloji ponia Halina,
V. Krėvė

1945.XII.5. 
Mano žmona prašo būtinai pabučiuoti ir išbučiuoti visus „mačiupečkus“, 

stipriai, stipriai.

Jaukus namų židinys

(...) Jaukus namų židinys – dar 
vienas polius, į kurį gravitavo ra-
šytojo vertybinė orientacija. Nors 
Krėvė gana anksti išvyko iš namų, 
nors namai kurį laiką jam buvo 
nesvetingi, bet šilto, jaukaus, už-
daro, apsaugoto lizdo vaizdas jam 
išliko artimas ir mielas. Gal kaip 
tik toji aplinkybė, kad išklydęs tu-
rėjo patirti nemaža išbandymų, ir 
suformavo jame namų/pasaulio 
opoziciją, kurios pirmasis narys 
asocijavosi su jaukumu, ramybe, 
saugumu, antrasis – su pavojais, 
nežinia, lūkesčiais. Šią opoziciją 
randame jau viename ankstyvųjų 
vaizdelių (aiškiai autobiografinių) 
„Nakties žiburiai“, kur aprašoma 
kelionė iš namų traukiniu (grei-
čiausiai į Baku). Pasakotojo sieloje 
grumiasi du jausmai: gailestis to, 
ką palieka, ir viltis kažką surasti: 
„...Ilgesys, kaip visada širdį grau-
žia, ir man vis nusiduoda, kad aš 
amžinai atsisveikinu kažką myli-
mą ir daugiau jo neregėsiu, tai vėl 
lyg laukiu kažko brangaus, ko aš 
išsiilgau, kas mane patiks“ (...)

Namai Krėvei – ne materiali 
nuosavybė, o tik atitinkama atmos-
fera, kurios jis pasiilgdavo. Gal dėl 
to jis niekada neturėjo savo namo, 
nors profesoriaudamas Kaune pui-
kiai galėjo jį įsigyti. Net ir pavyz-
džiai skatino: namus statėsi dargi 
tokie iš pirmo žvilgsnio nepraktiški 
žmonės, kaip Balys Sruoga ir Vin-
cas Mykolaitis-Putinas. Tiesa, Krė-
vė žmonos ir dukters vardu buvo 
nusipirkęs sklypus, bet jokių namų 
taip ir nepradėjo statyti. Ameriko-
je, kur nuosavybės mada itin stipri 
ir prie kurios tuoj pat ėmė derintis 
lietuviai išeiviai, Krėvė vis tiek tuo 
nesusigundė ir nuomojo butą pas 
svetimus. Tik išėjęs pensijon, per-
sikraustė į dukters ir žento namelį, 
nors vis prasitardavo: „Kai tik aš 
pasveiksiu, mes išeisim ir vėl butą 
turėsim atskirai“. Gal jį kiek slėgė 
kartu gyvenančios žento motinos 
Mošinskienės sunkokas charak-
teris, bet svarbiausia – norėjosi 
turėti kampą, kuriame tvyrotų sa-
vojo lizdo šiluma. Ne savi daiktai, 
o būtent šiluma. Į daiktus Krėvė iš 
viso nekreipė didesnio dėmesio: 
visiems krisdavo į akis, kad jo bu-
tas Kaune nepasižymėjo prabanga, 
nors profesorius lėšų nestokojo. 
(...) Būdamas permainingo būdo, 
plataus mosto ir neramios prigim-
ties, Krėvė mėgo namų tvarką ir 
ramybę – kaip pusiausvyrą palai-
kantį kontrastingąjį polių.

Zalatorius, Albertas. 
Vincas Krėvė: gimtoji aplinka 

kūrybos veidrodyje. 
Žmogus ir žodis, 

1999, t. II, p. 13-14. 
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