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Juozas DAniLAvičiuS (g. 1928 
m. spalio 29 d.) – pedagogas eks-
pertas, publicistas. Kilęs iš Alytaus 
krašto, bet nuo 1978 m. gyvena ir 
dirba Anykščių rajone. 1978–1986 
m. jis buvo Aulelių specialiosios 
internatinės mokyklos direktoriaus 
pavaduotojas, 1986–2008 m. – šios 
mokyklos, paskui Aulelių vaikų glo-
bos namų logopedas ekspertas, kol 
išėjo į pensiją. Parengė ir išleido 
seriją elementorių, iš kurių mokosi 
skaityti XXI a. pradžios lietuvių vaikai 
visame pasaulyje. Su žmona peda-
goge Stase užaugino dvi dukteris.

Juozas DAniLAvičiuS

Su meile ir malda palydėjome menininkų Jono Tvardausko ir Stanislovo Pe-
traškos vėles į Amžinojo tėvo namus. Pripildę mūsų tautos aruodus savo skulp-
tūromis ir paveikslais, palikę dorų žmonių, lietuvių, uolių krikščionių pavyzdį 
žemėje, tebus jiedu tenai amžinai laimingi.

Jonas Tvardauskas: „Dievas visada protą apšvies“

Pirmą kartą gal prieš penkiolika metų Jono Tvardausko darbus pamačiau 
bibliotekos salėje ir nustebau.

Gyvenimas virto aukštyn kojomis, raudonų vėliavų šlamesys, atvilnijęs iš 
Rytų, išnyko, klapčiukai dalijosi turtus ir kurstė sumaištį... O Jonas drožė ange-
liukus – besišypsančius, teigiančius gėrį ir grožį.

Iškart prisiminiau vieno Ukrainos tapytojo didingą drobę, iš kurios žvelgė 
nepatenkinti gyvenimu bajorai, kunigaikščiai, generolai be antpečių, teisėjai 
ir prokurorai. Paveikslo centre tebuvo vienintelis besišypsantis mažylis. Iš jo 
tryško džiaugsmas, jis krykštavo, jo veidas apšviestas saulės.

Daug Jono skulptūrų, išdrožtų okupacijos metais, kvietė mus išlikti tauriais 
ir didingais, nepasiduoti priespaudai. Tose skulptūrose vis dar gyveno Stepo 
Žuko dailės mokyklos dvasia. Bet jos netryško angeliukų tikėjimu.

Atgimimas prikėlė visiškai kitai kūrybai. Be slapstymosi Jonas perėjo į religi-
nę tematiką. Jo Stacijos prilygsta meno šedevrams. Ąžuolas lyg juoda duona ta-
po kasdieniniu rūpesčiu. Visos dienos su kaltu, visos naktys siuntė jam vizijas.

Aš neklausinėjau Jono apie kūrybos kančias, bet tikrai žinau, kad kirvis ir 
kaltas vedžiojo rankas. Visų Skulptorių rankos nenusakomos, per jas ir Jonas 
kūriniui suteikdavo dieviškumo aurą, suteikdavo kūriniui energetinį užtaisą, 
kurį po kruopelytę dalindavo žiūrovui.

Žvelgi į kūrėjo skulptūrą, ir pats lyg išpažinties prieitum, atgailą atliktum, 
negali žvilgsnio nukreipti į šalį, dar norisi vis kitu kampu, iš arti ir iš tolo pa-
žiūrėti.

Zarasų žemės vaikas, įgėręs lietuviško kaimo stebuklus, praturtino Anykščius 
savo talentu. Pelnė dvasiškiausio menininko titulą. Dažniau kūrėjui būdingas 
susimąstymas, rūstumas, nepasitenkinimas savimi – mintys daug toliau nubėga 
už rankų galimybes. Jono veidas visada išlikdavo šviesus. Matyt, turėjo Dievo 
dovaną šypsotis, kai kitas jo vietoje vilku staugtų. Jis suprato, kad kaupdami 

neigiamas emocijas, kenkiame ne tik savo mąstymui, 
bet ir dvasiai, kūrybai.

Jonui Tvardauskui tikėjimas buvo jo kūrybos virši-
ninkas Jis kalbėjo man, kad netikintis žmogus lyg be 
vairo ir be burių. Tikėjimas siunčia signalus į smegenis. 
Neturintis tikėjimo žmogus tampa bejėgis. Jeigu tiki, 
įgauni jėgų. Jis sakydavo, kad pradėdamas bet kokį 
darbą pasimelsdavo: „Žinojau, kad Dievas visada ap-
švies protą“. Mes kalbėjome ir apie mokytojus. Jis sakė: 
„Žmogus, kurio veido nepuošia šypsena, mokytoju ne-
gali dirbti“.

Kiekvieno žmogaus gyvenime ateina išbandymų 
laikas, kai niekas nesiseka. Turime sukaupti visas jėgas, 
kantrybę ir atkaklumą. Vieni prislėgti bėdų vis vien 
išlieka gyvybingi, kitus nelaimės sužlugdo. Yra die-
nų, kai viskas krenta iš rankų, kiekviename žingsnyje 
klumpi, visos durys užrakintos, visi sumanymai žlunga. 
Tik tikėjimas, pasitikėjimas savimi, džiaugsmas stiprina 
žmogų. Visada galima susikurti būseną, kuri užaugintų 
galingus sparnus.

Stanislovas Petraška: „Nelaikau savęs menininku“

Po Stanislovo Petraškos mirties žvelgdamas į jo 
paveikslus, regiu patį Kūrėją: visada susimąsčiusį, ap-
gaubtą ramybės skraiste, su ryškia aureole, kuri vis jam 
kuždėdavo potėpių viziją.

DRAUGYSTĖ. PAGARBIOJI ATMINTIS

Šviesa, kuri negali užgesti

Tuo metu dar abu kartu Anykščiuose: tautodailininkai Jonas Tvar-
dauskas ir Stanislovas Petraška Anykščių bažnyčioje, per Teresės 
Mikeliūnaitės kultūros premijos įteikimo ceremoniją, 2007 m. 
gruodžio 26 d. Foto: TK.
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Viena iš retų pagarbos akimirkų: tautodailininkas Stanislovas 
Petraška ir choreografė Jūratė Uselienė Anykščių kultūros 
centro scenoje pagerbiami kaip Teresės Mikeliūnaitės kultū-
ros premijos laureatai. 2006 m. gruodžio 21 d. Foto: TK.

Jonas Tvardauskas (antras iš kairės) tarp bičiulių medžio dro-
žėjų tradicinėje Niūronių šventėje „Bėk, bėk, žirgeli!“ 2007 
m. birželio 2 d. Foto: TK.

Jonas TvArDAuSKAS (1938–
2010) – tautodailininkas medžio 
drožėjas. Kilęs iš Zarasų krašto, nuo 
1970 m. iki gyvenimo pabaigos 
gyveno, dirbo ir kūrė Anykščiuose, 
buvo vienas iš tautodailininkų orga-
nizacijos kūrėjų ir tautodailės par-
odų rengėjų. J. Tvardauskas sukūrė ir 
išdrožė iš ąžuolų per šimtą  monu-
mentalių darbų, kurie viešosiose Lie-
tuvos erdvėse įamžino įvairius įvy-
kius, vietoves ir žmones. Su žmona 
pedagoge Irena užaugino dvi dukte-
ris, palaidotas Anykščių naujosiose 
kapinėse.

Stanislovas PETrAŠKA (1935–
2009) – tautodailininkas tapytojas. 
Gimęs, užaugęs ir senatvės sulaukęs 
Anykščiuose, gyvenime išbandęs 
ir kariškio, ir energetiko profesijas, 
nuo 1970 m. iki gyvenimo pabaigos 
laisvalaikiu kūrė originalios techno-
logijos paveikslus, klijuodamas ant 
medinio pagrindo grūstas įvairiaspal-
vių akmenų dulkes. Jis sukūrė kelis 
šimtus tokių originalios technologi-
jos, tik jam vienam būdingų akmens 
tapybos darbų, kurie pasklido po 
visą pasaulį, garsindami anykštėną 
menininką. Su žmona Genovaite 
užaugino sūnų, palaidotas Anykščių 
senosiose kapinėse.

Kūrėjui akmens, kartais atkeliavusio iš Kaukazo ar Alpių viršukalnių, bet 
dažniau nuo Šventosios pašlaičių, smiltelės – kaip kariui ginklas, chirurgui 
skalpelis. Gyvenime jis kovinį ginklą nešiojosi karininko dėkle ne tik tada, kai 
dėvėjo svetimos kariuomenės karininko uniformą, bet ir tada, kai reikėjo įtvir-
tinti Lietuvos nepriklausomybę. Bet jo kūrybos iš akmens smiltelių ginklas kur 
kas galingesnis už šaunamąjį.

S. Petraška tik gyveno mažame Anykščių miestelyje, bet jis – ne mažo mies-
telio amatininkas. Nors mėgdavęs valstietiško kolorito rūbą, laisvą, praktišką 
ir nevaržantį, o išėjo visam kario – šaulio uniforma aprengtas. Ir tik paskutinę 
akimirką visi pajuto išeinančiojo dvasios aukštumas – karste prieš mus gulėjo 
Anykščių didžiavyris, įspūdingas, nuo mažo visi juto jo didybę, tik meninin-
kams būdingą vienatvės kančios, neišdalintų lobių aurą.

Jis savamokslis, neturėjo mokytojų, kurie būtų vedę jį kūrybos labirintais, 
iki jo niekas akmens tapyba nekūrė, kūryba iš akmens smiltelių originali, taip 
ištobulinta pirmą kartą. Dar laukia ir tyrinėjimo, ir įvertinimo. Didįjį akmens 
tapybos meną Lietuvai paliko didis anykštėnas. Bėgs metai, keisis kartos, Sta-
nislovo Petraškos kūryba stebins atlikimo technika. Gaila, nepaliko mokinių, 
neliko ir receptų, kuriais galėtų pratęsti Kūrėjo magiją.

Pats Stanislovas nelaikė save menininku, tik vėliau suprato, kad kuria ver-
tybes, atsparias laikui, vertybes, kurių jis negalės pasiglemžti. Akmuo amžinas 
kaip žemė, vanduo, oras. Tapytojų akvarelės ir aliejaus spalvas keičia drėgmė, 
šaltis, karštis, o akmuo nekintantis.

Iš kur kilo mintis smulkinti akmenį, klijais tvirtinti prie standaus pagrindo, 
išgauti koloritą, jis pats nežinojo. Pradėjo nuo žaislinių paveikslėlių sūnui, at-
virukų giminėms švenčių proga. Kažkas siuntė idėjas, ragino bandyti. Tik po 
kelių sėkmingų darbų pajuto visų susižavėjimą akmens magija.

Kiekviename jo paveiksle matai iliuzijos efektą, kuris sukelia gilias mintis 
arba ryškias emocijas. S. Petraškos miškas po šerkšno rūbu kaip tik įspūdin-
giausias ir puošniausias, toks miškas dieviška palaima prikelia žiūrovą naujoms 
mintims, o Anykščių peizažas virsta meno kūriniu, nes dvelkia atgaiva, susi-
mąstymu, ramybe.

Štai viename paveiksle pavasaris, sprogsta lapai ir žiedai, mūsų tautoje prasiveržė 
amžiais kaupti patys brangiausi turtai – laisvės troškimas, tauta pakilo ir nugalėjo, 
kaip tie pumpurai, iškentę žiemos speigus, išsiskleidė neapsakomu grožiu...

Stanislovas kūrė anykštėnams, pokalbiuose vis primindamas, kad nenorėtų, 
jog paveikslai neišsibarstytų, – tegul lieka Anykščiuose. Jis savo kasdienine vei-
kla įrodė, kad neverta žmogui dėl daiktinių gėrybių grumtis, kad reikia siekti ko 
nors pastovesnio, kas amžiams išlieka, kas įneša ką nors nauja į tautos atmintį, 
ir sukūrė tai, ko negalės pasiglemžti metai.

Anykštėnai, garbių rašytojų ir politikų išlepinti, ilgai S. Petraškos neįvertino, 
tik prieš mirtį dar suspėjo kuklute premija paremti. Mes patyrėme, kad prie 
vaišių didžiojo stalo Anykščių valdžios dievukai Kūrėjui vietos nesurasdavo, 
bet jis gyveno kiekvieno anykštėno mintyse... Ir ne tik anykštėnų. Per kūrybą su 
juo bendraus ateinančios kartos. Duok, Dieve, matyti amžinybėje Tavo šviesų 
veidą. n
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Arklio muziejus Niūronyse 2013 m. gegužės 31-ąją subūrė Lietuvos 
mokslininkus į konferenciją  „Aukso kilpelėm“, skirtą Arklio muziejaus 
35-mečiui paminėti. Joje daugiausia kalbėta apie arklius, arklininkystę 
ir muziejų. Nebuvo lemta konferencijoje pasklisti specialiai tai progai 
Dzūkijos nacionalinio parko ekologo ir kultūrinio laikraščio „Šalcinis“ 
redaktoriaus Henriko GUDAVIČIAUS sutelktoms mintims apie vieną 
žmogų, kurio asmenybės ir pasaulėžiūros neatskleidus ši tema tarsi liktų 
neišsemta, – apie prof. Petrą Vasinauską. Ši publikacija – tai pranešimas, 
simboliškai užbaigiantis mokslinę konferenciją.

Henrikas GuDAvičiuS

Atkaklumas

Perskaičius profesoriaus Petro Vasinausko knygas, susipažinus su jo artimųjų 
atsiminimais, pirmiausia aiškėja šio žmogaus atkaklumas, savitumas bei origina-
lumas. Ir tai buvo savaimingi, natūralūs charakterio bruožai.

Ir jei pabandytume prisiminti originaliausius Lietuvos filosofus, šalia P. Vasi-
nausko reikėtų rašyti Vydūno, Mikalojaus Katkaus, Vaclovo Balevičiaus, Petro 
Zalansko pavardes.

O rašytojas Juozas Baltušis? Jo „Sakmė apie Juzą“ – tai legenda apie lietuvio at-
kaklumą. O ir šio talentingo žemdirbiškų romanų autoriaus publicistikoje tas kai-
mo žmogaus atkaklumas bei nepalaužiamumas yra apibūdinami kaip esmingiau-
si pamatiniai lietuviško charakterio akmenys. Bet juk ir J. Baltušio gyvenimiškoji 
laikysena rodo tą patį: visą laiką jis rašė apie socialinę teisybę ir neteisybę, ir kai 
tik Lietuva vėl tapusi nepriklausoma, vos vos pasuko liberalumo link, užsispyrėlio 
J. Baltušio pasisakymai viešumoje pasirodė lyg anachronizmas. Bet gali būti, kad 
čia pasireiškė tas pats archetipinis atkaklumas, nebeleidęs jam elgtis kitaip... Beje, 
paralelė su P. Vasinausku čia labai ryški, nes profesorius visą laiką tikėjo tarybinio 
kolūkio, – bet  tiktai mažo, gerai organizuoto kolūkio – ateitimi.

O Romualdo Granausko proza? Jaunas maištingas žemaičių literatas išvažia-
vo iš savo tėviškės ir nebegrįžo į ją, liko gyventi Vilniuje, o visuose jo kūriniuose 
– nepaprastai ryškios buvusiojo kaimo detalės. Tolimos praeities vaizdai yra patys 
svarbiausi ir Juozo Apučio, ir Leonardo Gutausko kūryboje.

Kodėl dabar prisimename rašytojus? Todėl, kad profesorius P. Vasinauskas yra 
šitaip pasakęs: jei nebūčiau pasukęs į mokslo 
sritį, gal būčiau tapęs rašytoju.

O kodėl kalbėdami apie P. Vasinauską pri-
simename Petrą Zalanską, Vaclovą Balevičių, 
Mikalojų Katkų ir net Vydūną? Etnologas Nor-
bertas Vėlius apie dzūko P. Zalansko dainas yra 
šitaip kalbėjęs: jokia santvarka ir jokia partija 
negalėjo uždrausti dainuoti apie Saulę ir apie 
žydintį putiną. Mokytojo ir kraštotyrininko V. 
Balevičiaus namuose Varėnos rajono Margio-
nių kaime kabojo šventi paveikslai, ir už tai jis 
buvo ne vieną kartą baudžiamas, bet atsisakė 
tuos paveikslus paslėpti. Šis atkaklus dzūkas 
nenusikalto savo pasaulėjautos nuostatoms ir 
tėvų tradicijoms. „Balanos gadynės“ autorius, 
tolstojininkas M. Katkus garsėjo kaip laisvama-
nis ir net griežtas katalikybės kritikas, bet sėdėjo 
caro kalėjime už tai, kad padėjo knygnešiams 
ir svajojo apie nepriklausomą Lietuvą. Susirgęs 
jis negėrė gydytojo paskirtų vaistų, slaugan-
tiems artimiesiems pareikšdamas, kad jam jau 
laikas mirti, ir mirė, eidamas 92-uosius metus.

Šiuos atkaklius lietuvius galima prisiminti, 
norint išsiaiškinti, iš kur kyla tas nepaprastas 

Lietuviški filosofai. 
Profesorius Petras Vasinauskas

Henrikas GuDAvičiuS (g. 1943 
m. balandžio 10 d.) – ekologas ir 
publicistas. 

Iš Kelmės rajono Kalniškių kaimo 
kilęs ir 1960 m. baigęs mokslus Šau-
kėnų vidurinėje mokykloje, įstojo 
į Lietuvos žemės ūkio akademiją ir 
1965 m. tapo diplomuotu agronomu. 
Atlikęs privalomąją karinę tarnybą 
sovietinėje kariuomenėje, jis išbandė 
įvairius darbus: dėstė filosofiją ir 
vokiečių kalbą toje pačioje Akademi-
joje, dirbo eiguliu, kirto mišką Baški-
rijoje ir Kalnų Altajuje. Paskui dirbo 
„Valstiečių laikraščio“ redakcijoje, 
dešimt metų – „Komjaunimo tiesos“, 
vėliau „Moksleivio“ žurnalistu.

1990 m. H. Gudavičius pradėjo 
dirbti Marcinkonių miškų ūkyje. 1991 
m. balandžio 23 d. įkūrus Dzūkijos 
nacionalinį parką, tapo pirmuoju šio 
parko darbuotoju. Liškiavoje jis įrengė 
botanikos sodą, renka savo išaugintų 
nykstančių ir į Raudonąją knygą 
įtrauktų augalų sėklas. Ekologo H. 

Krakių kolūkio veidrodžių salėje, kur profesorius P. Vasinauskas organizuo-
davo naktinius agronomų pasitarimus, prisiminimų autorius H. Gudavičius ir 
profesorius M. Treinys, 1980 metais. Foto: Henriko Gudavičiaus archyvas.
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profesoriaus P. Vasinausko atkaklumas. Tiesa, jis pats, atsakydamas į tokį klausimą, 
siūlo pažvelgti į Pasvalio krašto molį: kai sudžiūsta tas molis, kūju nesudaužysi. 
Tai tiesa. Bet kaip paaiškinti Vaclovo Balevičiaus užsispyrimą, atsiradusį Dainavos 
krašte, kur tiktai lakios pušys, birus smėlis ir skaidrūs upeliai? O į mišką sodietis 
dzūkas žvelgia meiliau nei į laukus.

Todėl turime žiūrėti giliau – prisiminti tą mūsų krašto senovę, kurią labai tei-
singai ir argumentuotai giria filosofas Jonas Balčius monografijoje „Dorovinio 
lietuvių identiteto prigimtis ir prasmė“. Gamtmeldiškas mūsų protėvių tikėjimas 
labiausiai mokė tarpusavio sutarimo ir pagarbos Gamtai. Iš čia randasi tas už-
daras lietuvio būdas, kurį labai savitai, bet iš esmės teisingai apibūdino Simonas 
Daukantas: mes buvome geresni už tuos, kurie į mūsų kraštą atėjo. S. Daukanto 
apybraiža „Būdas senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių“ labai vaizdingai pasako-
ja apie kadaise buvusį laisvą ir sveiką valstiečio gyvenimą, kurį norisi lyginti net 
su Tomo Kampanelos „Saulės miestu“ – taip viskas gražu, tvirta ir teisinga buvo 
žemaitiškoje girioje... 

Iš tokio švento praeities idealizavimo kyla ir nepasitikėjimas kitų tautų kultūra 
bei papročiais. M. Katkaus tėvai nepasitikėjo geležiniu plūgu, vėliau jį vertino 
kaip neišvengiamą blogybę, o profesorius P. Vasinauskas visais įmanomais būdais 
stengėsi apginti mažą dviejų kaimelių kolūkį, kur būtų viskas, ko valstiečiui reikia 
– ir arkliai, ir maža technika, ir karvės, ir avys, ir javai, ir daržai, ir sodai... Maž-
daug nuo 1970-ųjų metų prasidėjo beatodairiškas kolūkių stambinimas Lietuvoje, 
gamybos specializacija ir koncentracija, iškilo dideli gyvulininkystės kompleksai. 
Būtent tam procesui kaip didžiausiai mūsų kaimo blogybei priešinosi P. Vasinaus-
kas. „Negaliu žiūrėti į metalu apkaustytas Ėriškių karves,“ – tai jo žodžiai. Tada 
ir vyko profesoriaus P. Vasinausko organizuoti pusiau slapti naktiniai agronomų 
pasitarimai Krakėse. Tas slaptumas, žinoma, dabar gali atrodyti keistas: žinojo 
slaptosios tarnybos, bet peržvelk visus to meto laikraščius – nerasi apie tai nė 
eilutės. Ir netgi didelėje Algirdo Motuzo sudarytoje knygoje „Profesorius Petras 
Vasinauskas“ apie tuos susitikimus Krakėse nieko neužsimenama. 

Atkaklumas buvo esminis profesoriaus charakterio bruožas. Tas pats atkaklu-
mas visur – ir buityje, ir diskusijose su kolegomis, ir aukščiausio lygio pasitarimuo-
se. Štai ką prisimena profesoriaus anūkė Danguolė: „Niekada negirdėjau senelio 
kalbant tik tam, kad būtų palaikomas pokalbis. Labai nemėgo plepių ir tuščiažo-
džių.“ (kn.: Profesorius Petras Vasinauskas / sudarytojas Algirdas Motuzas. – Vil-
nius, 1998. P. 171.) Šioje knygoje spausdinamuose prisiminimuose yra ir tokios 
eilutės: „Neleido kabinti ant langų užuolaidų (…) savo daiktus tiesiog įsimylėdavo 
(…) nemėgo tėtis paviršutinio blizgesio ir miesčioniškumo (…)“. Čia būtų įdomi P. 
Vasinausko gyvenimo paralelė net ir su Jonu Basanavičiumi, apie kurį M. Katkus 
šitaip atsiliepė: „Bet kas įdomu, kad jis, Basanavičius, studentas būdamas, jau 
dėjosi didžiu esąs, jis apie menkaverčius dalykus neturėjo kalbos, jis šnekėjo apie 
tai, kas po dvidešimt metų reiks jam veikti ir nuveikti, jis šnekėjo apie nepriklau-
somą Lietuvą.“ (kn.: Mikalojus Katkus. Raštai. – Vilnius, 1965. P. 382.).

Dar prisiminkime, kad P. Vasinauskas labiau vertino arklį, ne automobilį. O į 
kokį pernelyg svarbų susitikimą su garbingu svečiu galėdavo ateiti tiesiai iš laukų 
su auliniais batais ir „galifė“ kelnėmis. Ir dar prisiminkime profesoriaus laišką SSKP 
CK sekretoriui Nikitai Chruščiovui – apie tai, 
kad Lietuvoje išarti dobilienas ir sėti kukurūzus 
būtų neteisinga, nes lietuviška karvutė mieliau 
ėda dobilus. Po tokiu jautriu ir teisingu laišku, 
beje, buvo gerai matomas Instituto direktoriaus 
antspaudas. Žemdirbystės instituto direktorius 
P. Vasinauskas šiame labai svarbiame rašte pa-
tvirtino tai, ką sąžiningai galvojo kaimo žmo-
gus, lietuvis žemdirbys P. Vasinauskas. Čia mes 
matome labai nedažną reiškinį: valdininkas 
žiūri į savo kraštą taip pat rūpestingai ir jaus-
mingai, kaip ir į savo tėvų sodybą.

O dabar pabandykime paieškoti daugiau 
tokių pavyzdžių – ar daug surasime?

Mes žinome, kokias lemtingas pasekmes tas 
laiškas turėjo: profesorių P. Vasinauską atleido 
iš Žemdirbystės instituto direktoriaus pareigų ir 
į jo vietą paskyrė Antaną Būdvytį.

Paklydimai 

Su profesorium P. Vasinausku man teko 
susipažinti 1962 metų vasarą Dotnuvoje, Aka-
demijoje. Visą vasarą mes, antrakursiai agrono-

Gudavičiaus iniciatyva 1991 m. buvo 
pradėtas leisti Dzūkijos nacionalinio 
parko laikraštis „Šalcinis“, 1997 m. 
jo iniciatyva pradėta leisti Dzūkijos 
nacionalinio parko knygų serija apie 
etnografinius parko kaimus, jis spaus-
dina straipsnius laikraštyje „Žaliasis 
pasaulis“ ir tinklalapyje www.bernar-
dinai.lt.

H. Gudavičius sudarė ir išleido 
knygas: „Raistelio šviesa“ (1985 m.), 
„Žemdirbio laukas“ (1988 m.), „Lie-
tuvos draustiniai“ (su bendraautoriais, 
1989 m.), „Musteika“ (1997 m.), 
„Margionys“ (1998 m.), „Mardasa-
vas“ (1999 m.), „Merkinės istorijos 
bruožai“ (su bendraautoriais, 2004 
m.), „Kur šaltiniai alma“ (su bendra-
autoriais, 2005 m.).

Už nuopelnus Varėnos krašto 
kultūrai jis apdovanotas „Sidabrinės 
bitės“ ženklu (1996 m.), Aplinkos 
ministerija jam skyrė Česlovo Kuda-
bos premiją (1998 m.).

Petro Vasinausko tėviškės sodyba.
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mai, dirbome Žemdirbystės instituto eksperimentinio ūkio laukuose ir pievose, 
bet buvo dar ir mokomosios praktikos, kurioms vadovavo dėstytojai iš Lietuvos 
žemės ūkio akademijos, o taip pat ir mokslininkai iš Žemdirbystės instituto.

Pirmasis mūsų grupės susitikimas su P. Vasinausku truko pusę dienos, kalbėjo-
mės apie viską, nes profesoriui rūpėjo, iš kokių rajonų esame ir kaip ten dirbami 
visi ūkio darbai. Praėjo kelios dienos, ir P. Vasinauskas pasikvietė mus, keturis stu-
dentus, į savo kabinetą, ilgai aiškino, ką yra sumanęs įrodyti. Jo mintis buvo tokia: 
gerame kolūkyje kolūkiečiai gyvena geriau ir jų ateitis yra šviesesnė, nei blogame 
ūkyje. Bet tai reikia įrodyti. Todėl jis paruošęs anketas su klausimais, į kuriuos 
reikės atsakyti. Keturi studentai bus „išmesti“ į Panevėžio rajoną – dviems teks 
pasidarbuoti labai gerame kolūkyje, o dviems –  labai prastame. Visą savaitę rei-
kės keliauti pėsčiomis, valgyti tai, ką žmonės pasiūlys ir miegoti ten, kur užklups 
vakaras. Sodiečiai mūsų neišvarys, nes su tų kolūkių pirmininkais jau susitarta.

Taip ir buvo. Anketose surašyta gal 40 klausimų, į kai kuriuos atsakyti galė-
jome tiktai ilgiau pabuvę kolūkiečio kieme. Mums sekėsi, buvo įdomu, iš arti 
pamatėme aukštaitiško kaimo gyvenimą. Keliavau kartu su kurso draugu Rimučiu 
Puodžiukaičiu. Ir kaip gaila, kad neišliko jokie anų dienų užrašai. Prisimenu tik-
tai, kad pirmasis anketos klausimas buvo apie kolūkiečio namo stogą. Kruopščiai 
užpildytas anketas atidavėme profesoriui.

Praėjo daug metų. Ir niekur nepavyko rasti jokios užuominos apie P. Vasinaus-
ko bandymą įrodyti, kad geresniuose kolūkiuose žmonės gyvena geriau. Ir tiktai 
1989-aisiais, kai „Mintis“ išleido jo knygą „Kolūkių sunkmetis“, paaiškėjo, kad ši 
profesoriaus mintis buvusi gerokai prieštaringa.

Jeigu Lietuvos kolūkiuose 1955 m. vidutiniškas javų derlius buvo tiktai trys 
centneriai iš hektaro, o kolūkiečiai, už darbą nieko negaudami, vis dėlto nemirė 
badu, tai lengva buvo suprasti, kad maitinosi žmonės ne iš kolūkio, o iš savo 
šešiasdešimties arų sklypelio. Be to juk buvo dar visokios pusiau slaptos miška-
pievės nesuskaičiuotiems gyvuliams, buvo ir šiokios, ir tokios vagystės, buvo net  
privatūs amatai, tačiau visa tai studentų pildytose anketose negalėjo atsispindėti. 
Visi tada matė, kad prastuose ūkiuose buvo labiau toleruojama net ir neleistina, su 
kolūkio įstatais nesuderinama, baudžiama, bet pelninga veikla. 

„Kolūkių sunkmetis“ – įdomi, labai prieštaringa knyga. Ir jau pirmuosiuose 
puslapiuose matome patį didžiausią profesoriaus paklydimą: jis galvojo, kad ga-
lėtų būti lietuviškas kolektyvizavimo variantas. Viskas tarsi priklausę nuo mūsų 
pačių, lyg tai akivaizdu buvę, kad gabūs, supratingi vadovai greit pakelia kolūkį, 
ir kaimo žmonės pradeda tikėti tokios ūkininkavimo sistemos privalumais. Bet-
gi užtenka P. Vasinausko „Kolūkių sunkmetį“ palyginti su Broniaus Povilaičio 
monografija „Lietuvos žemės ūkis 1918–1940“, išleista Toronte 1988 m., ir tas 
profesoriaus bandymas patikėti „galutine kolektyvizavimo pergale“ pasirodys la-
bai naivus. Beje, „Kolūkių sunkmečio“ viršelyje pavaizduota, kaip suvargusios 
moterys sunkiai žirgliuoja per lauką su kibirais ir beria trąšas (o gal kažką sėja), ir 
tas vaizdelis primena sovietinių lagerių nuotraukas, o B. Povilaičio išleistą knygą 
puošia Balio Buračo nuotrauka – šviesus, tikrai lietuviškas šienapjūtės vaizdas.

Kalbėjimas apie šitokius profesoriaus paklydimus gali pasirodyti tarsi nevaly-
vas kaltinimas. Bet reikia bandyti išsiaiškinti, ką tada buvo galima daryti, kasdien 
galvojant apie „kaimą mūsų mielą“ (P. Vasinausko apybraiža Rašytojų sąjungos 
žurnale „Pergalė“ taip ir vadinosi – „Kaimas mūsų mielas“), ir ko nebuvo galima 

daryti. Juk tie Lietuvos mokslo ir meno žmonės, kurie su-
prato, kad maži kompromisai jų neišgelbės, pasitraukė į 
Vakarus 1944-aisiais. Ir ten tęsė savo darbus. Užtenka čia 
prisiminti daugiatomes Broniaus Kviklio enciklopedijas, 
Bernardo Brazdžionio ir Žemininkų poeziją, Lietuvos 
istorijos veikalus.

Buvo tokių Lietuvai nusipelniusių kūrėjų, kurie pasili-
ko savo krašte ir prisidengė kokiomis nors keistenybėmis. 
Antanas Žmuidzinavičius, pavyzdžiui, įkūrė garsiąją Vel-
nių ekspoziciją, ir tiktai smalsesni svečiai žinojo, kad ša-
lia tų velnių yra saugomos tautinės juostos ir paveikslai su 
Nemuno vaizdais. Paulius Galaunė užsidarė muziejuje, 
rašė „Muziejininko noveles“, bet svarbiausias jo darbas 
„Lietuvių liaudies menas“ buvo nežinomas studentams, 
nes jokia leidykla nedrįso pakartotinai išleisti šio kapita-
linio, gerai iliustruoto prieškarinio leidinio. Užmirštas ir 
Balys Buračas. Vilkijoje gyvenantis Pranas Antalkis-Mi-
kalauskas profesinės mokyklos kambarėlyje įkūrė krašto-
tyros muziejų ir tiktai paslapčia propagavo Vydūno mo-

Petras vASinAuSKAS (1906–
1995) – mokslininkas agronomas, 
pedagogas, visuomenininkas. Gimė 
Pasvalyje, augo šešių vaikų šeimoje, 
buvo vyriausias.  Po gaisro 1911 m. 
tėvams persikėlus į Pasvalio viensėdį 
šalia miesto, užaugo kaimo sodyboje. 
1915–1918 m. baigė Pasvalio pra-
džios mokyklos keturis skyrius, 1918–
1922 m. mokėsi Linkuvos (Pakruojo 
r.) progimnazijoje, 1922–1925 m. 
baigė Biržų gimnaziją. 1925–1931 
m. studijavo Žemės ūkio akademijoje 
Dotnuvoje (Kėdainių r.), išklausaė 
agronomijos kursą.

Studijuodamas P. Vasinauskas 
1929–1930 m. dirbo Anykščių pra-
džios mokyklos žemės ūkio klasės 
mokytoju, dėstė 5 mėnesių kursą 
vakarais po dvi valandas. 1930–1931 
m. jis dėstė tokį patį kursą Batakių 

Žemės ūkio klasės prie Anykščių pradžios mokyklos 1930-ųjų 
laida. Mokytojas P. Vasinauskas – pirmojoje eilėje sėdi trečias iš 
dešinės.

Petras Vasinauskas – jaunas agronomas, 
pasiruošęs įminti savo pėdsakus Lietuvos 
žemdirbystės ir kaimo raidos istorijoje.



44 4544 45

Lietuviški filosofai. Profesorius Petras Vasinauskas

kymą, rašė gamtmeldiškus apsakymus, idealizuojančius senąją baltų kultūrą, ir 
niekur savo raštų negalėjo išspausdinti. Vincas Mykolaitis-Putinas pergyveno ilgą 
abejonių laikotarpį, paskui parašė eilėraščių, kuriuose lyg ir sveikinamas naujas 
(tarybinis) gyvenimas, bet niekas nežinojo, kaip iš tikrųjų šis talentingas poetas 
jautėsi, ką galvojo...

Tokia buvo politinė situacija. Buvo bijoma pasakyti daugiau, nei leista, nes 
trėmimai į Sibirą tęsėsi iki 1954-ųjų metų. Ir jeigu profesorius P. Vasinauskas viešai 
rašė apie galutinę kolektyvizacijos pergalę, tai atkaklus jo mokymas apie mažus, 
kompleksinius ūkius su ūkiskaitinėmis brigadomis galėjo būti traktuojamas kaip 
keistenybė, kaip tarybinio valdininko užgaida. Žinoma, tiktai tam tikrą laiką, nes 
A. Būdvyčio utopija apie dvidešimties tūkstančių hektarų ploto kolūkius labiau 
derinosi su valdančiosios komunistų partijos programa, kurioje Lietuvos nutauti-
nimas buvo grėsmingai akivaizdus, nors tiesiogiai ir neakcentuojamas. Ir moksli-
ninkas, ir praktikas, pašventęs savo gyvenimą kaimui, negalėjo išvengti politikos.

Aiškinantis to meto ūkines ir politines aktualijas, reikia prisiminti ir 1969 m. 
išleistą P. Vasinausko knygą „Žemių kultūrinimas“. Būtent čia pirmą kartą matome 
tokius griežtus reikalavimus: „...žemdirbys turi gyventi ten, kur dirba – tai aksioma, 
kuri vargu kada nors bus nuneigta“ (p. 209), „...aprūpinti elektra, vandentiekiu, 
kanalizacijos įrenginiais kaimo gyventojus, be abejo, reikia, tačiau įsprausti juos 
į daugiabučio namo narvelius – visiška nesąmonė. Argi kaime trūksta žemės?“ 
(p. 211). Ši knyga jau moko kultūrinti žemę, galvojant apie kraštovaizdį, nes au-
toriaus siūlomas laukų lyginimas ir melioravimas neprasilenkia su mums įgimtu 
saiko jausmu.

Bet ar buvo šio saiko paisoma? Kaip tad atsirado „virvelinė“ kaimo gyvenvie-
čių architektūra, kaip atsirado bekraščiai laukai, kai upelis ne tiktai ištiesinamas, 
bet ir paslepiamas vamzdžiuose po žeme? Iš toli į Lietuvą atburzgė labai dide-
li traktoriai, atsirado visokie milžiniški agregatai, ir jiems reikėjo didelių laukų. 
Svarbiausia buvo ne kraštovaizdis ir ne tautos sveikata, o pašariniai vienetai. A. 
Būdvyčio vadovavimo „geriausiais“ metais ir buvo sukurtas šis universalus rodi-
klis – pašariniai vienetai iš vieno hektaro. Šitokia „teorija“ jau nebeleido Lietuvoje 
net grikių auginti, nes prie Volgos grikiai subrandina didesnį derlių... Atsirado 
baltų plytų fermos, vienodos visoje respublikoje. Pagaliau – naujieji gyvulininkys-
tės kompleksai, iš kurių srutos bėgo į upelius ir ežerus. Buvo sukurta netgi tokia 
kolūkinio kraštovaizdžio panegirika: gražu yra platūs, lygūs laukai be želdinių, 
gražios baltos fermos tokios pat ir Žemaitijoje, ir Aukštaitijoje... Ir gyvenvietė gra-
ži, kai viena tiesi gatvė nusitęsia per visą kilometrą. Buvo tokia „teorija“, yra ir jos 
autoriai.

Ir tiktai pirmaisiais Atgimimo metais Vilniaus universiteto geografas Paulius 
Kavaliauskas parašė paprasčiausią tiesą: kolūkinis kraštovaizdis Lietuvoje yra be 
perspektyvos, tai yra tikra kraštotvarkos aklavietė.

Profesorius P. Vasinauskas tuos pavojus pamatė kur kas anksčiau, bet apie 
tai rašė ne mokslo darbuose, o savo dienoraštyje. Gerai prisimenu vieną Gam-
tos apsaugos draugijos organizuotą konferenciją apie melioracijos įtaką Lietuvos 
kraštovaizdžiui ir profesoriaus P. Vasinausko skaitytą pranešimą. Tai buvo ne pra-
nešimas, o dienoraščio fragmentai: „Prabundu tėvų seklyčioje. Girdžiu – tėvas 
plaka dalgį. Išeinu į kiemą – čiulba paukščiai: vienas arti, kitas toliau ir tyliau. 
Pro namą teka vingiuotas upelis, jo krantai apaugę krūmais, yra 
gilesnių vietų išsimaudyti. O dangus toks mėlynas mėlynas, ir juo 
plaukia balti debesėliai.(...) Praėjus dvidešimčiai metų: prabundu 
toje pat seklyčioje. Dalgio niekas nebeplaka. Išeinu į kiemą – vie-
nas traktorius ūžia arti ir garsiai, kitas – toli ir dusliau. Vietoje upe-
lio – tiesus melioracijos griovys. O dangus toks mėlynas mėlynas, 
ir juo plaukia plonyčiai debesėliai. Mechanizatoriai, agronomai ir 
melioratoriai jų dar nepasiekė.“.

Neturime pamiršti tokių dienoraščių. Ir čia vėlgi galime prisi-
minti anų sovietinių laikų „politikavimo“ logiką: vieniems buvo 
leista daugiau, kitiems mažiau. Kai mes „Komjaunimo tiesos“ 
laikraščio organizuotoje „Kaimo seklyčioje“ prakalbom apie gim-
tinės klevus (puslapis taip ir vadinosi – „Mano gimtinės klevai“) 
– kilo didelis triukšmas, ir redakcija buvo priversta paneigti kai ku-
riuos teiginius. Naujųjų Žemdirbystės instituto vadovų laiškas bu-
vo labai kategoriškas: kas mums, žurnalistams, davė teisę spręsti, 
kaip turi atrodyti kolūkinė gyvenvietė ir kiek rugiagėlių gali žydėti 
rugių lauke? Tai, esą, gali nuspręsti tik mokslas, o ne laikraštis.

Metai eina, o kiekvieną P. Vasinausko knygą galima skaityti iš 
naujo ir pajusti, kad visi anų dienų rūpesčiai tebėra aktualūs. Juk 

ir Skaudvilės (Tauragės r.) mokyklų 
žemės ūkio klasėse. 

1931 m. nuo birželio iki spalio P. 
Vasinauskas dirbo Vabalninko (Biržų 
r.) agronomu, paskui 1931–1936 m. 
buvo Žemės ūkio rūmų Šakių apskri-
ties vyriausiasis agronomas. 1935–
1936 m. jis buvo vienas iš Suvalkijos 
valstiečių streikų organizatorių eko-
nominės krizės metais, 1936 m. – ir 
Liaudies fronto komiteto narys. 

1936–1937 m. jis gyveno Kaune, 
dirbo agronomu Garliavoje (Kauno 
r.) ir kartu studijavo Kauno Vytauto 
Didžiojo universitete ekonomiką. 
Negalėdamas pragyventi tuometinėje 
sostinėje, jis pasiprašė perkeliamas į 
Dusetas (Zarasų r.) – žmonos tėviškę 
ir 1937–1940 m. ten dirbo Dusetų 
agronominio rajono agronomu.

Lietuvai sugrąžinus Vilniaus 
kraštą, 1940 m. P. Vasinauskas trum-
pai buvo Švenčionėlių (Švenčionių r.) 
apskrities vyriausiasis agronomas, ten 
persikėlė gyventi.

60-metis P. Vasinauskas su mama Agota Čeponyte-Vasi-
nauskiene 1966 m.

P. Vasinauskas gimtojo Pasvalio krašto 
laukuose prie koplytstulpio 1989 m.
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nepasikeitė šis postulatas, užrašytas profesoriaus studijoje „Lietuvos žemės ūkio 
mokslų raida“: „… mokslinis darbas yra laisvas darbas, nepamatuosi jo nei valan-
domis, nei metrais“. O juk ir gyvenimas kaime nepamatuojamas nei pašariniais 
vienetais, nei utiliais, kuriuos sugalvojo pedantiški ekonomistai.

Todėl ir didelį P. Vasinausko dienoraštį „Kelionė arkliu po Lietuvą 1975 m.“ 
galima skaityti lyg nuotykių apysaką. Tie nuotykiai prasideda jau pirmuosiuose 
puslapiuose, kai žinomi publicistai ir rašytojai atsisako keliauti kartu. Ir darosi 
aišku, kad šis eksperimentas buvo tikrai neordinarinis, ne visi drįso jame dalyvau-
ti. O kokia tos įspūdingos kelionės pabaiga? Sugrįžta profesorius su bendražygiu 
žurnalistu Vladu Vaicekausku į Noreikiškes, sugrįžta tuo pačiu ištverminguoju 
arkliu Bėriuku – ir niekas jų nesutinka. Grįžimo laikas žinomas, o neateina niekas. 
Nuvažiuota tūkstantis penki šimtai vienas kilometras, keliauta net keturiasdešimt 
dvi dienas, susitikta su įvairiausiais žmonėmis, kaip rašoma, „ieškant tvarkos“, ir 
visa tai niekam nė kiek neįdomu. Visi bijo?

Prisimenant šią profesoriaus ir žurnalisto kelionę svarbu žinoti, kad jie netu-
rėjo jokio turistinio inventoriaus, bet ir į viešbučius beldėsi labai retai. Arklio gi 
nepririši prie viešbučio, naktį jam reikia paėsti. Ar matome šiandien bent vieną 
būtent šitaip keliaujantį: norintį pasižiūrėti, kiek Lietuvoje tvarkos ir kiek tikrai 
gerų žmonių? Keliaudamas nuo vieno viešbučio iki kito šito nesužinosi.

Permanentinis kolūkių sunkmetis

„Kolūkių sunkmetis“ – prieštaringiausias  profesoriaus darbas. Akivaizdu, kad 
ši knyga nebaigta: kolūkių sunkmetis tęsėsi labai ilgai. Tiktai to sunkumo formos 
kitokios. Kai įsibėgėjo Boliaus Poškaus ir Antano Būdvyčio tandemas, kaimui 
pasišventusių pirmininkų liko labai mažai. Iškilo ne talentingi ir darbštūs, o kon-
formistai. Tikroji kaime gyvenančio žmogaus išmintis nejučiomis pradedama trak-
tuoti tarsi anachronizmas.

Profesoriaus Petro Vasinausko postulatas apie tai, kad kolūkio pirmininkas turi 
statytis namą kaime, o ne rajono centre, nebetenka prasmės, nes kai milžiniš-

kame specializuotos gamybos ūkyje įdiegiamas šakinis valdy-
mas, kolūkiečiai irgi į darbą važiuoja labai toli. Apie tą kaimui 
nebūdingą ir nenormalų reiškinį, beje, yra rašęs ir profesorius 
Česlovas Kudaba.

„Kolūkių sunkmečio“ tęsinys ir parodytų tą ne iš karto pa-
matomą negerą tendenciją: kolūkis sugadina ne tiktai krašto-
vaizdį, ne tiktai kolūkiečius, bet ir vadovus. Net ir ištikimiausi 
Petro Vasinausko idėjų propaguotojai jau nesidrovi pasirodyti 
lyg maži karaliukai, nežinia kam taupantys kolūkiečių uždirb-
tus pinigus. Štai vienas charakteringas pavyzdys: 1977 metais 
Kėdainių rajone Ažytėnų kaime buvo kuriamas „Balanos gady-
nės“ autoriaus Mikalojaus Katkaus muziejus, ir visi aplinkiniai 
ūkiai skyrė šiam darbui savo pajamų dalį, tiktai Krakių kolūkis 
kategoriškai atsisakė, nors buvo turtingiausias visame rajone.

Apie kaimyninius Krakių ir Rūkų kolūkius būtų atskira kalba. 
Todėl, kad man teko pusę metų dirbti Rūkų kolūkio brigadinin-
ku. Visos šio ūkio brigados buvo mažos, beveik tiksliai tokios, 
kokias ir įsivaizdavo savo raštuose Petras Vasinauskas. Mano 
brigadoje buvo du šimtai hektarų ariamos žemės, maždaug tiek 
pat pievų, ganyklų ir miškelių. Laikėme 80 melžiamų karvių, 
buvo ir penimi jaučiai, ir telyčios, ir veršeliai, ir aštuonios poros 
stambių darbinių arklių. Auginome beveik visas tradicines kul-
tūras, nemažai cukrinių runkelių.

Dabar gal aiškiausiai ir prisimenu, kiek vargo turėjome su 
tais runkeliais. Kiekvienai šeimai reikėjo pamatuoti keturias-
dešimt, šešiasdešimt ar aštuoniasdešimt arų tų runkelių (plotas 
priklausė nuo darbingų žmonių skaičiaus šeimoje) ir sekti, kad 
būtų laiku nuravėta, išretinta, patręšta ir nurauta, nes už tą der-
lių, išgabentą į Kėdainių cukraus fabriką, plaukė į kolūkio kasą 
didžiausi pinigai. 

Sunkiausia buvo tą derlių vėlų rudenį nuimti. Atvažiavo 
talkon grupė smagių studentų iš Kauno Medicinos instituto. 
Reikėjo galvoti apie pastogę bei maitinimą. Ir padarėme šitaip: 
akademinę grupę suskirstėme į mažus būrelius ir išvedžiojome 
į sodybas, kurių šeimininkams jie pirmiausia turėjo nurauti run-
kelius, o paskui keliauti pas kaimynus. Studentus pavyko įtikin-

Nuo 1940 m. vasaros, pirmosios 
sovietinės okupacijos laikotarpiu, P. 
Vasinauskas buvo paskirtas Žemės 
ūkio rūmų direktoriumi. Uždarius 
šiuos rūmus, 1940–1941 m. jis buvo 
Žemės ūkio liaudies komisariato 
Agrotechnikos valdybos viršininkas, 
Valstybinės žemės komisijos narys.

Nuo 1941 m. rudens P. Vasinaus-
kas ėmėsi mokslinės veiklos ir pradėjo 
dirbti Joniškėlio bandymų stotyje asis-
tentu. Vokiečių okupacijos laikotarpiu 
jis išgarsėjo gausiomis publikacijomis 
periodinėje spaudoje agronominės 
praktikos ir bendrosios žemės ūkio 
politikos klausimais. 1943 m. jis apsi-
gynė agronomijos diplominį darbą 
„Rugių pasėlių akėjimo bandymai“, 
įgijo mokslinio agronomo išsilavi-
nimą. 

1945–1953 m. jis dirbo Dotnuvos 
bandymų stoties direktoriumi, 1946–
1948 m. buvo ir Lietuvos mokslų aka-
demijos Žemės ūkio instituto Augali-
ninkystės poskyrio vedėjas.

1950 m. jis apsigynė žemės ūkio 
mokslų kandidato disertaciją, kurioje 
viešai oponavo Rusijos akademikui 
Vasilijui Viljamsui dėl Sovietų Sąjun-

Susitikimų malonumas ir kaimiškos vaišės, keliaujant su 
Bėriuku per Lietuvą 1975 metais.

Vienos ekspedicijos dalyviai, užsukę į svečius pas Paberžės 
kleboną tėvą Stanislovą (sėdi centre su sutana). Šalia dvasi-
ninko – P. Vasinauskas (su berete), antras iš kairės sėdi Elmi-
ninkų bandymų stoties direktorius Antanas Puodžiukas.
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ti, kad taip visiems bus geriau, nors sau patiems ir daugiau kebeknės pasidarėme 
su tokiu konvejeriu.

Darbas ėjo sklandžiai, žinoma, pasitaikė nukrypimų. Antai vienas sodietis pa-
siskundė nesulaukiąs talkininkų, nors jam kaimynas jau vakar buvo sakęs, kad 
tuoj ateis. Nueinu į to kaimyno pirkią, kur darbštusis jaunimas kažkodėl užtruko, 
o čia – didžiausias balius. Susirinkusios dvi grupelės, stalas apkrautas vaišėmis. 
Kalbu draugiškai: matau, kad dirbat gerai, ir kad ši gryčia vaišinga, bet reikės 
padėti ir kaimynui. O vienas studentas atsistoja ir iškilmingai pareiškia, rodyda-
mas į artipilnius butelius: „Dievas mato – norim padėti, bet nebegalim, prašom, 
brigadininke, į talką“. Visi juokiasi, o aš sėdu prie stalo ir padedu grumtis su tais 
buteliais lyg su runkeliais, kad tik niekas nebesutrukdytų persikelti tiems gerano-
riams studentams į gretimą sodybą...

Tą rudenį visi cukriniai runkeliai buvo laiku nurauti, nugraižyti ir išvežti. Ir 
tada, ir dabar man atrodo, kad mažame būryje, mažame plote, gali būti daugiau 
tvarkos ir draugiškumo. Ir labai svarbus yra vadovo elgesys. Tame kolūkyje buvo 
toks nerašytas įstatymas: niekada nestovėk prie dirbančių žmonių, tik pasiklausk, 
kas reikalinga, o sužinojęs – eik toliau. Žinoma, bus dar geriau, jei atėjęs pakon-
troliuoti, pats padėsi dirbti čia pat, lauke, ne tik už vaišių stalo.

Kasdienių darbų organizacija mažoje kompleksinėje brigadoje labai paprasta. 
Fermos darbininkai savo darbus žino. Anksti susirinkusioms melžėjoms atsveriu 
miltus – kiekvienai vis kitoks svoris, nes melžiamų karvių skaičius nuolat kin-
ta, – tada perbėgu didžiulio tvarto koridoriumi, paskubomis pažvelgdamas, kaip 
šėrikai jau kariauja su penimais pusjaučiais, tada lekiu su dviračiu į kontorą, kur 
visi brigadininkai su pirmininku ir agronomu aptaria dienos darbus ir kam kokia 
technika reikalinga, paskui vėl sugrįžtu į brigadą ir paskirstau susirinkusius lauko 
darbininkus.

Maždaug pusę devynių visi dirba, ir tada aš užlipu laipteliais į aukštą vandens 
bokštą, po apsiaustu paslėpęs žiūronus. Laukai lygūs, miškeliai maži, gerai pasi-
dairęs galiu viską aplinkui matyti. Tai nebuvo koks sekimas ar kontrolė, tiesiog taip 
patogiau ir greičiau galėdavau viską sužinoti. Jeigu vidury lauko sustoja traktorius, 
aišku, kad jam kažkas sulūžo, – reikia lėkti į dirbtuves pagalbos. O vieną kartą dar 
ir tai pamačiau, kad iš Montviliškio pusės atidulka gal šimtas telyčių, išsilaužusių 
iš aptvaro. Greitai mes jas atgal pavarėm, nes kitaip nuostolis mūsų daržams būtų 
buvęs didelis...  

Pirmininkas Antanas Petkevičius gal irgi turėjo kokį priežiūros metodą, nes 
visi sakydavo, kad jis visai nelauktai gali atsirasti bet kuriame kolūkio pakrašty. 
Prisimenu vieną rudens vakarą. Arkliai jau šeriami tvarte, ir arklininkas paprašė, 
kad aš juos prižiūrėčiau, nes turįs kažkur išvažiuoti. Aš juos pagirdžiau, pašėriau, 
o prie vieno Kaštano kiek užtrukau, paglostydamas jį ir pakalbindamas. Ir jaučiu, 
kad mane kažkas stebi. Atsisuku – tarpdury stovi pirmininkas ir šypsosi.

Tada, prisimenu, nuoširdžiai pasikalbėjom apie viską ir, žinoma, apie profeso-
rių P. Vasinauską. Žemdirbystės institutui jau vadovavo Antanas Būdvytis, o Petras 
Vasinauskas į Krakes ir į Rūkus atvažiuodavo iš Kauno, iš Žemės ūkio akademi-
jos. Antaną Petkevičių labiausiai stebino P. Vasinausko žingeidumas ir ištvermė: 
profesorius galėjo nesustodamas vaikščioti šešias valandas, apeiti visus laukus, 
išlandžioti fermų užkaborius ir, rodos, nei nuovargio, nei alkio nejausdavo.

Bet pirmininko kalboje jau lyg ir abejonę pajutau: ar atsilaikysime? Tokių mažų 
tvarkingų ūkių dar buvo kiekviename rajone, bet bendra kryptis jau buvo ne ta. Ir 
kai po kelerių metų profesorius P. Vasinauskas pradėjo organizuoti naktinius senųjų 
agronomų susitikimus Krakėse, jau matėme, kad čia yra tiktai vienminčių klubas. 
Valdžia juk ir toleravo tuos susitikimus todėl, kad žiūrėjo į tai lyg į žaidimą.

goje visuotinai pripažintos žalieninės 
žemdirbystės sistemos teorinių teigi-
nių.

1949 m. P. Vasinauskas mokoma-
jame ūkyje pradėjo didelius nevie-
nodų sėjomainų lyginimo bandymus, 
Dotnuvos bandymų stotyje inicijavo 
įsteigti pirmąją Lietuvoje Dirvože-
mio agrofizikos laboratoriją, 1953 
m. suprojektavo armens pagilinimo ir 
sukultūrinimo, o 1956 m. – skirtingo 
arimo gylio bandymus. Bandymų 
rezultatus jis apibendrino monografi-
joje „Žemės dirbimas“ (1952 m.), kur 
pirmasis pasiūlė žemę dirbti sekliai – 
10–15 cm gyliu. Šių tyrimų pagrindu 
P. Vasinauskas yra pripažintas žemdir-
bystės mokslo ir lietuviškosios žemės 
dirbimo sistemos grindėju, minima-
laus žemės dirbimo pradininku ir teo-
rijos kūrėju. 1956 m. jis buvo išrinktas 
Lietuvos Mokslų akademijos nariu 
korespondentu.

1956–1965 m. jis buvo Lietuvos 
žemdirbystės instituto direktorius, 
1965–1968 m. – Žemdirbystės ins-
tituto Laukininkystės organizavimo 
skyriaus vedėjas. 1971 m. Lietuvos 
žemės ūkio akademijoje jis apsigynė 
žemės ūkio mokslų daktaro diserta-
ciją „Agrotechnikos pagrindų išvys-
tymas ir laukininkystės organizacija 
Lietuvoje“, buvo mokslų daktaras, 
1993 m. nostrifikuotas habilituotas 
biomedicinos mokslų, agronomijos 
daktaras. Jo moksliniame darbe įvar-
dintus ūkio organizavimo principus, 
prieštaravusius oficialiam sovieti-

Kelionė per Aukštaitiją trise: profesorius P. Vasinauskas, 
žurnalistas V. Vaicekauskas ir Bėriukas. 1975-ųjų vasarą 
kažkur kelyje. Petras Vasinauskas – mokslininkas, kuris į savo vežimą įsėdo...

Lietuvos žemės ūkio akademijos Žem-
dirbystės katedros vedėjas savo darbo 
kabinete.
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1978 m. birželio 10-oji, Arklio muziejaus atidarymo iškil-
mės. Prof. P. Vasinauskas ta proga jaučiasi lyg bažnyčioje – 
negali su kepure stovėti...

Labai aiškiai prisimenu vieną tokį pasitarimą ištaigingoje Krakių kolūkio Vei-
drodžių salėje. Didžiulės menės sienų nišose švietė baltos gipsinės skulptūros, 
vaizduojančios... graikų dievus. Jau buvo 1980- ieji metai, aš jau dirbau „Komjau-
nimo tiesos“ redakcijoje, Kaimo jaunimo skyriuje. Didžiausia atgaiva man tada 
buvo puslapio „Gamta ir aš“ tvarkymas, nes jokios ideologijos niekas nereikalavo. 
Bet Lietuvos kaimo ateitis man labai rūpėjo, todėl ir į Krakes atvažiavau.

Labiausiai mane nustebino profesoriaus P. Vasinausko atmintis: agronomus iš 
tolimiausių rajonų jis vadino vardais ir pavardėm, nežiūrėdamas į popierius, ir 
atrodė, kad šitaip jis žino visą Lietuvą... Išsiskirstėme auštant, į Kauno geležinkelio 
stotį mane atvežė profesorius Mečislovas Treinys (vėliau jis buvo Kaimo reikalų 
komiteto pirmininkas Lietuvos Respublikos Seime). Po kelių dienų į redakciją atė-
jo laiškas su nuotrauka: aš sėdžiu greta profesoriaus M. Treinio, o tarp mūsų – bal-
tos kažkokio graikų dievo kojos. Kažkuris pasitarimo dalyvis fotografuodamas gal 
norėjo pajuokauti, bet kitokio rakurso turbūt ir nebuvo galima rasti, nes tų dievų 
Veidrodžių salėje stovėjo labai daug...

Dabar prisimenu ne konkrečias Krakių pasitarimo kalbas, ne nutarimus, kurie 
nieko negalėjo pakeisti, bet tą keistą nuotaiką, sugrįžus į Vilnių. Miego nesinorėjo, 
bet ką nors dirbti irgi nesisekė, nes sukosi tos naktinės mintys. Nedavė ramybės 
toks aiškus suvokimas: viskas, ką ten išgirdai, yra teisinga, bet vis tiek gyvenime 
viskas yra kitaip. Kitas gal net taip būtų pasakęs: yra geriau, nei jūs ten prikrank-
sėjot.

Pats profesorius P. Vasinauskas vėliau tą situaciją yra taip apibūdinęs: į pakalnę 
vežimas rieda lengviau. Šis atkaklus žmogus dar būtų galėjęs įrodyti, kad šakinis 
ūkio valdymas yra riedėjimas į pakalnę, kad ir kolūkių besaikis stambinimas, ir 
agromiestų statyba, ir specializacija yra tik partijos direktyvų vykdymas, todėl šito 
neparemia jokie moksliniai tyrimai, bet tokių naktinių minčių jau nespausdino 
jokia spauda.

Todėl toks keistas jausmas ir buvo: jautei, kad šis žmogus jau pralaimėjo, 
bet ir negalėjai nesižavėti juo... Dabar dar galiu prisiminti, kad panašus jaus-
mas būdavo ir sugrįžus iš geografo Rimanto Krupicko vadovaujamo lunatikų 
klubo naktinių žygių slidėmis: žinai, kad po tokios varginančios kelionės ne-
pasėdėsi redakcijoje prie kokio rankraščio, net knygos nepaskaitysi, o vis dėlto 
gera jausti tą nuovargį, vėl ir vėl prisiminti tą keistą žygį. Ir dar žinai, kad nieko 
apie tai niekada neparašysi, nes tos būsenos negalėsi papasakoti taip, kad kiti 
suprastų.

Kokį paminklą statysime 

Ar galėjo mūsų kaimo raida antrojoje XX a. pusėje būti 
kitokia?

Lengviausia atsakyti, prisimenant, ką rašė Kristijonas Do-
nelaitis: dumplės yra geras daiktas į kaminą pūsti, bet prieš 
vėjus pūsti jos dar niekada nederėjo. Bet jeigu žemdirbišką 
veiklą palyginsime su Lietuvos miškininkų darbais, pamatysi-
me įdomų dalyką: girininkai, stropiai vykdydami kirtimų pla-
nus, išsaugojo daug sengirių, kurias oficialusis Miškotvarkos 
institutas buvo numatęs iškirsti plynai.

Visi senieji mūsų miškininkai dar prisimena ministrą Algir-
dą Matulionį, kuris naujas girininkijas statė ne miesteliuose, o 
miškuose, kuris ypač saugojo ąžuolynus ir pavienius ąžuolus. 
Apie šio neordinarinio ministro viešnages girininkijose buvo 
pasakojami keisti dalykai: pavalgė rūgštaus pieno su bulvė-
mis, visiškai neprisilietė prie konjako stiklelio ir išėjo miškan 
su kirveliu ąžuolėlių ugdyti – ginti jų nuo karklų ir alksnių. O 
buvo tada ir taip: miškų melioracijai skirtas lėšas girininkas 
panaudojo daigynui plėsti, ir už tai nebuvo nubaustas. Kitas 
girininkas įkūrė didžiulę dendrologinę kolekciją, dar kitas – 
rekreacinį taką palei upelį. Ir visa tai – be jokių projektų ir 
be aukštesnės valdžios palaiminimų... Miškininkų veikla iš 
tikrųjų nebuvo taip smarkiai ideologizuota. Bet svarbiausia, 
kad miškininkai turėjo tokį ministrą.

Trejus metus dirbau eiguliu Širvintų miškų ūkyje, kalbė-
jausi su A. Matulioniu Šešuolių girioje, todėl ir galiu kalbėti 
apie tokius aiškius žemdirbio ir miškininko veiklos skirtumus. 
Ir kai 1992 m. Rio de Žaneire (Brazilija) buvo pasirašyta Tarp-
tautinė biologinės įvairovės konvencija, mes galėjome tyliai 

nio nuolat stambinamo žemės ūkio 
modeliui, valdžia buvo uždraudusi 
skelbti.

Nuo 1945 m. daugiau kaip 30 
metų P. Vasinauskas dirbo Lietuvos 
žemės ūkio akademijos dėstytoju ir 
buvo Lietuvos žemės ūkio akademijos 
Žemdirbystės katedros vedėjas. Nuo 
1956 m. jis buvo docentas, nuo 1973 
m. – profesorius. 1956–1958 m. jis 
dirbo šios akademijos mokslo prorekto-
riumi. Jis išugdė 20 žemės ūkio mokslų 
kandidatų (daktarų), iš kurių 6 tapo pro-
fesoriais.

Nuo 1975 m. P. Vasinauskas pra-
dėjo vartoti „kurortinės žemdirbystės” 
sąvoką ir yra laikomas kaimo turizmo 
idėjos pradininku Lietuvoje. Senatvėje 
P. Vasinauskas aktyviai propagavo koo-
peracijos principus žemės ūkyje.

P. Vasinauskas parašė per 30 knygų 
ir brošiūrų, parengė ir paskelbė per 650 
publikacijų, tarp jų 154 mokslines, 
183 metodines rekomendacijas, 320 
straipsnių bendrosios žemės ūkio poli-
tikos klausimais.

1975 m. P. Vasinauskas surengė 
originalią akciją. Matydamas arklių 
naikinimą kolūkiuose ir tarybiniuose 
ūkiuose, norėdamas įrodyti, kad arklys 
dar reikalingas, su žurnalistu Vladu 
Vaicekausku arkliniu kinkiniu Lietuvos 
keliais per 42 dienas jis nukeliavo 1 
501 km. Šioje kelionėje vežimą traukė 
sunkiųjų veislės arklys Bėris, keliautojai 
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pasidžiaugti, nes toje konvencijoje buvo aiškiai parašyta: natūralus miškas yra 
vertingesnis už kultūrinius želdynus. Šis tarptautinis miškininkystės mokslininkų 
susitarimas uždraudė ir miškų melioraciją. Visiems tapo aišku, kad natūralus pa-
žliugęs juodalksnynas Biržų girioje yra geriau už dirbtinai įveistą eglyną.

Bet ar tie dėsniai nėra bendri, ar neliečia jie ir žemės ūkio? Be to, kaime gyve-
na ne tiktai ūkininkai. Deja, mūsų kaimas yra daug labiau „nuvarytas“ nei miškai. 
Prisimenant miškų ministrą A. Matulionį, iškyla atmintyje dar vienas faktas: yra 
liudijimų, kad žemės ūkio chemizacija ir urbanizacija įgavo pagreitį tada, kai 
mirė Antanas Sniečkus.

Tai kokį paminklą statysime profesoriui P. Vasinauskui? Chrestomatinis atsa-
kymas seniai žinomas: reikia tęsti profesoriaus pradėtus darbus. Bet ar įmanoma 
tęsti? Kodėl kaime ilgiau nepabuvo arba smarkiai pasikeitė netgi tie, kurie tikėjo P. 
Vasinausko idėjomis? Prisiminkime, kaip prapuolė patys turtingiausi mūsų vien-
kiemiai ir viensėdžiai. Jie niekur nebūtų dingę, jei bent menka dalelė turtėjančių 
kolūkių pelno būtų skirta keliui paremontuoti ir telefonui atvesti. Yra toks labai 
prasmingas Vlado Dautarto apsakymas „Sala“. Skaitom ir labai aiškiai matom be-
išnykstantį turtingą vienkiemį, jaučiam, kad nauji žmonės nebesupranta čia bu-
vusios ypatingos darnos ir gyvenimo pilnatvės. Bet perskaitę apsakymą, negalim 
sakyti, kad viskas čia tiktai pesimistiška, nes praėjęs gyvenimas vis dėlto išlieka 
kaip idėja. Dar lieka viltis: negali visiškai prapulti tai, kas buvo gera. Liaudies 
daina, sakykim, neprapuola, nors gyvenimas ir smarkiai keičiasi.

Ir vis tiek tas nuolat besikeičiantis pasaulis ypatingai svarbias, egzistencines idė-
jas palieka keistuoliams bei marginalams. Juk ir į Arklio muziejų kai kas jau žvelgia 
lyg į pramogą. Kaimas dabar daugeliui tėra tik žaidimų ir relaksacijos erdvė. O juk 
profesorius P. Vasinauskas labai nemėgo miesčioniško blizgesio ir pompastikos. Jo 
sumanytas ir įkurtas Arklio muziejus anais metais derinosi su švente „Bėk, bėk žir-
geli!“, bet ilgainiui saikas buvo prarastas. O ta kurortinės žemdirbystės idėja, apie 
kurią ne kartą rašė profesorius? Deja, dauguma kaimo turizmo sodybų šią idėją 
tiktai kompromituoja. Didžiausią pelną duoda naktiniai piknikai, pasivažinėjimai 
dekoratyviniais arkliukais ir kokie nors azartiški sporto žaidimai.

„Sportas yra gerai, bet darbas – geriau!..“ – taip mėgo sakyti daktarė Eugenija 
Šimkūnaitė. O P. Vasinauskas yra rašęs, kad vasarą kaime vaikai genda be darbo. 
O kokio gi darbo gali susirasti miestietis vaikas, vasarą su tėvais atvažiavęs į kaimo 
turizmo sodybą? Darbo nėra, nes ir tos sodybos šeimininkai tradicinius kaimo 
darbus jau užmiršę arba jų dar neišmokę.

Atrodo, kad ir visos šiandieninio gyvenimo tendencijos yra labai nedėkingos, 
kai norime atsakyti į klausimą, kaip tęsime profesoriaus P. Vasinausko darbus. 
Net ir bandymas pakartoti jo kelionę arkliu atrodo butaforinis, nebe originalus. O 
premjero skubėjimas paskui plūgą švento Jurgio dieną ir net suklupimas vagoje yra 
tik viešųjų ryšių akcija. Arba toks ,,Valstiečių laikraščio“ vaizdas, kai etnografiškai 
išpuošti vaikučiai mėto dekoratyvinius duonos kepalėlius į pirmąją vagą, nelabai 
tesuprasdami, kas čia vyksta, taip pat atrodo per daug poniškas ir miesčioniškas.

Ne šitaip turėtų būti atsigręžiama į kaimą. Užartas vagoje varganas duonos 
kriaukšlelis kadaise buvo auka dievams. Aukoji-
mas yra ir žmogaus gerumo ženklas, ir prašymas, 
ir nusižeminimas. Dabar gi iš tų buvusių sakralių 
ir egzistencinių ritualų pasirenkame tik tai, kas 
gražu, kas fotogeniška: rūbelius, dekoratyvinius 
krepšelius, nugludintus duonos kepalėlius. O ka-
daise būdavo taip: kai buvo dirbama iš tikrųjų, tai 
ir gyva daina ateidavo savaime, ir koks nors gražus 
prietaras, ir linksma poringė širdį pradžiugindavo. 
Tradicinis alus irgi niekam gyventi netrukdė.

Ir dar viena svarbi detalė: kai profesorius P. Va-
sinauskas išsiruošė į atmintiną kelionę su arkliu, 
jam buvo 69-eri metai. Taigi, ne kokios garbės ar 
šlovės šiame žygyje ieškojo – jam iš tikrųjų rūpėjo ir 
kaimo, ir arklio likimas. Ar ne šitaip turėtume šian-
dien vertinti visus savo žygius ir projektus: ar mums 
rūpi Lietuvos kaimas? Ar šitaip veikdami Lietuvoje 
pamatysime daugiau Lietuvos? Visokiausių grėsmių 
mūsų kraštui visada buvo, bet dabar tie pavojai yra 
kur kas baisesni, nes jie ateina kartu su labdara ir 
gražbylyste.

  Dzūkijos nacionalinis parkas, Liškiava, 
                           2013 m. gegužės 12 d.

Apie 1977-uosius Viešintose, svečiuose pas vieną iš Arklio muziejaus 
kūrimo talkininkų Povilą Jurkštą (iš kairės): rajono valdžios atstovas 
Juozas Dailydė, P. Vasinauskas, P. Jurkštas, žurnalistė Milda Telksnytė, 
zootechnikas Alfredas Kalinauskas, muziejininkė Teresė Mikeliūnaitė 
ir Elmininkų bandymų stoties direktorius Antanas Puodžiukas. 
Foto: VŽM, Arklio muziejaus rinkiniai

važiavo dviem vežimais: iš pradžių 
tempė Aristavos (Kėdainių r.) bričkelę, 
o nuo Anykščių Bėris traukė Elmininkų 
eksperimentinio ūkio dovanotą lineiką, 
kuri dabar stovi Arklio muziejaus eks-
pozicijoje Niūronyse. Remdamasis 
šioje kelionėje rašytais dienoraščiais, 
P. Vasinauskas parengė knygą, kuri 
buvo išleista tik po dviejų dešimtmečių, 
Nepriklausomoje Lietuvoje, jau po jo 
mirties.

P. Vasinauskas yra Arklio muziejaus 
įkūrimo Niūronyse iniciatorius. Nuo 
1940 m. brandinęs mintį steigti Lietu-
voje etnografinį žemės ūkio muziejų, šį 
sumanymą jis įgyvendino 1975–1978 
metais, pasirinkęs Anykščius kaip 
intensyviai turistų lankomą kraštą, pasi-
žyminčiu puikiu kraštovaizdžiu, pri-
pažinęs palankias sąlygos steigti tokią 
turistinę bazę, kur didžiausias dėmesys 
būtų skiriamas arkliui.

Kartu su Terese Mikeliūnaite, 
Antanu Puodžiuku, Vytautu Gabriūnu ir 
kitais subūręs Arklio muziejaus tarybą, 
jis 1978–1995 m., iki gyvenimo pabai-
gos, buvo jos narys, pasipriešino idėjai 
1992 m. perkelti šį muziejų į Rumšiš-
kes ir taip jį išsaugojo, paremdamas 
muziejaus perdavimą  A. Baranausko ir 
A. Vienuolio-Žukausko memorialiniam 
muziejui.

P. Vasinauskui buvo suteikti Lietu-
vos nusipelniusio agronomo (1960 m.) 
ir Lietuvos nusipelniusio mokslo vei-
kėjo (1976 m.) garbės vardai. Jis buvo 
Lietuvos valstybinės premijos laureatas 
(1967 m.), apdovanotas Didžiojo Lietu-
vos kunigaikščio Gedimino 3-ojo laips-
nio ordinu (1995 m.).

Su žmona užauginęs penkis vaikus, 
jis mirė 1995 m. spalio 1 d. Noreikiškių 
gyvenvietėje (Kauno r.) ir palaidotas 
Dotnuvos (Kėdainių r.) Gėlainių kapi-
nėse.


