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Pasaulis visada mums padeda 

kovoti del savo svajoni4, 

nors ir kokios keistos jos atrodyt4. 

Nes tai yra mus4 svajones, 

ir tik mes zinom, 

kokia kaina jos issaugotos. 

Paulo Coelho 



Mikui ir Akvilei, ' 

Gabrielei, 

Juozui, Pauliui, Rimgailei ir Jonui 

MoCiute 

Nuosirdziai dekoju visiems, be kuri£1 pagalbos 

sie mana prisiminimai nebut!f pasirodr. 

Dekoju Adomui Butrimui uz nuolatini rupesti, 

Laimai Spelskienei uz parengimq spaudai, 

dukrai Dovilei Svetikienei uz redagavimq 

ir visiems - uz palaikymq ir paramq. 



PRISIMINIMAI 

Ateina laikas, kai iSspausdinta paskutine tavo knyga 

- kai ji tavo 85-eriq metq proga graziai pristatyta Lietuvos na

cionaliniame muziejuje, dalyvaujant buriui muziejininkq, krastoty

rininkq ir draugq, 

- kai ta proga paskutini kartct galejai pasakyti savo viesct kalbq, 

- kai nuo sienos savo kambaryje nukabini telefonq, nes tau mazai 

kas beskambina, 

- kai nebeziuri i pasto dezuh~, nes laiskq niekas neberaso, 

- kai pradedi tvarkyti riisyje didzictjct rankrasCiq spintct ir supran-

ti, kiek popieriaus gyvenime esi sugadinusi, 

- ir kai ikopusi i XXI amziq pasijunti lyg netycia uzklydusi i tau 

nepaztstamq ir nesuprantamq zmoniq pobuvt. 

Stai tada lyg piktq sirsiq spiecius tave uzpuola prisiminimai. Ne

galima jl! vaikyti - reikia leisti joms, toms sirsems, vel susimesti i 
burt, kad ko nors netgeltt!, kad tau paciai netgeltq. 

Visada turejau svajoniq ir siekiq. Man atrode, kad vis kopiu ir 

kopiu per slenkscius, bet stai perkopsiu st slenksti, o tada ... Bet tas 

tada daznai ateidavo paveluotai (todel budavo prarad~s dali zave

sio), o kartais ir visai neateidavo ... 
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SENIEJI LAI$KAI 

0, jus, siq dienq elektroniniq laikq vaikai! }Us turite daug k4 apie 

kct as ne nesvajojau. Jus lipdami i troleibusct jau laikote prie ausies 

mobilqji telefon4 o vas ilip~ skaitote trumpctsias zinutes ir tuoj siun

Ciate savctsias. }Us net nenutuokiate, kct turesite ateityje. Bet jus ne

turesite to, kct as turiu,- neturesite dideliq kartoniniq deziq, kurio

se kruvelemis, kartais dideliuose vokuose, kartais ryseliuose, guli 

senieji laiSkai. Jie guli suskirstyti pagal pavardes ir krastus, is kuriq 

jie atkeliav~, pagal svarbct mana gyvenime. 

Ir neplevens virs jq neregima anqlaikq dvasia. Daugumos auto

riai jau niekada neberasys ir as jiems nebegalesiu atsakyti. Tik keli 

didieji vokai yra atviri, ir as i juos bent kartct per metus idedu koki 

naujct sveikinimct. Bet tokiq btina vis maziau. 

ISsiimu visct kruvct seimos laiSkq- tai man ypac brangiq zmoniq 

laiskai - Tetes, Mamas, sesers Jurates, Pusseseriq laiSkai. Vieni ra

syti is Vilniaus i Kaun4 yra iris Australijos, iris Argentinas. Yra ke

letas mana vyrui Juozui rasytq laiSkq iS Sibiro, jo seserl..! ir jq vaikq 

i Kaunct is Zabiciunq, VilkaviSkio, Kupiskio. 

Mamas, Tetes ir }Urates laiSkai rasyti tuo metu, kai as gyvenau 

Kaune, o jie Vilniuje, ir kai as tik svajojau ten patekti. Beveik visi 

laiSkai budavo perduodami per rankas, rasyti ant popieriaus skiau

ciq, nes truko gero popieriaus, atitinkamai sulankstyti, zinoma, ne

sitikint, kad kada nors pateks i didzictj<t kartonin~ dez~ . Jie buvo 
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siunciami ne pastu, o patikimesniu persiuntimo budu, nes daznai 

buvo skirti ne vistt akims ir ausims. Juose matai, kaip Tevai rupino

si, kad mudu su Juozu galetume isikurti Vilniuje ir dirbti savo my

limct darbq, bet man~s, "reakcingosios", nenorejo priimti nei i Aka

demijqJ. Ziugzda, nei i Universitetq rektorius J. Bucas. Kartais vienq 

kurt mano vaikeli Tevai pasiimdavo pas save, ir as jttlaiSkuose rna

tau rupesti tuo vaiku, jo iSdaigas. Ir grizdavo jis visada iS Vilniaus 

daug geresnis, paaukletas. Ir visada pabrezdavo: taip sake Mociute 

ar Tevutis, taip reikia elgtis, to negalima daryti ir pan. 

Pusseseres rase iS toli, is ten, kur jas pokario vetra buvo nublos

kusi. Tas susirasinejimas prasidejo gana velai, kai nebe taip baisu 

buvo ir gauti, ir rasyti laiskus. Aliute Landsbergyte su Gediminu Ka

razija atsidure Australijoje. Turiu ir jos pirmctji laiSkq, is ten rasytct 

masinele, tik jos ranka pasirasytct "Lukosius", mat kartais kai kas, 

trumpindamas Aliutes vardq, jq pavadindavo Liuka. 0 Lukosius ra

so, kad jis lik~s senberniu, ir isvardija visus atseit senuosius savo 

draugus- Gediminct (savo vyrq), Vytautq, Algirdct (savo vaikus)- visi 

vardai man taip aiSkus. LaiSke aprasyta visa jtt buitis, nors masinele 

rasiusioji kartais uzsimirsta, kad turettt buti vyras, tai daznai rasalu 

moteriskas budvardzitt galunes pataiso. Ir toliau minimi mudviem 

abiem suprantami sutartiniai vardai. Jeigu raso, kas man zinotina, 

praso perduoti Zuzanai, o tai esu as. Pamineta Dzo- tai miistt drau

ge Joana Abramikaite, iStekejusi uz to Antanuko is sargo namelio 

(tai A. Vaiciulaicio knygos pavadinimas) . Kiekvienas vardas ar tvy

kis apipintas tik mums suprantamais zodziais. Tik Nepriklausomy

bes laikais gavau Aliutes atsiminimus apie jos isikurimqAustralijo

je ir gyvenimct kitapus Zemes rutulio. Nepriklausomybes laikotarpiu 

atsiliepe ir Pusseseres iS Argentinas Aldonele bei Natute Jablonsky

tes, o ypac atgijo draugyste su jomis, kai pacios apsilanke Vilniuje. 

Kita deze- buvusitt klases draugitt laiSkai. Jie rasyti is Kauno. 

Dauguma- tai Elytes Krukauskaites (veliau Pavalkienes) laiSkai. 



Kaune buvo likusios 12 musq klases draugiq- kitos atsidure Vaka

ruose. Elyte laiSkuose painformuoja, kaip laikosi musq kauniSkes . 

Klases draugiq draugyste buvo pati stipriausia. Cia pat pluostas rna

no suolo drauges Jones (mes ict Nina vadinome) Kalvinytes (veliau 

Ryskienes) laiSkq. Salia ill guli keletas uzsilikusiqlaiSkq iS gimna

zijos laikq, rasytq Lijono licejaus mokines Lucette'es Pouhier, veliau 

persikelusios i Alzyrct. Po ilgo mano tylejimo ji raso, kad gal as ne

benorinti su ja susirasineti, nes ji ten mokosi kartu su zydq ir arabq 

vaikais . Net juokas mane sueme- juk apie jokius rasinius skirtumus 

mes net nepagalvodavome. Zydaites buvo musq geros klases drau

ges, o pranciizems turbut tokiq klausimq iSkildavo. Cia pat guli keli 

(tiek liko) Astridos EkdallaiSkai, rasyti svediSkai iS Stokholmo. Su 

ja susidraugavom Pazaislyje skautq stovykloje. As jau buvau pra

mokusi svediSkai, tad mielai su ja susirasinejau. Svediskai susira

sinejau ir su Tartu archyvininke Aino Martin. Yra ir dar keliq maziau 

pazistamq mergaiciq iS Suomijos laiSkai. 

Nemazai laiSkq gauta iS draugiq, kurias paZinau ir pamilau Skau

tq organizacijoje. Tai Eles Barsciauskaites ir Levutes Benesiunaites 

laiSkai iS Marijampoles. Cia yra ir Marytes Vizgirdaites ir Vlades Ar

minaites laiSkai is Kauno i Vilniq. 

Bet patys idomiausi, sudeti i atskirct dez~, - tai Ramules Skipi

tytes-Daugelienes, du kartus istremtos i Syktyvkarct, laiSkai . ISvez

ta per pirmuosius tremimus, pabegusi, spejusi pabaigti muzikos mo

kyklct Kaune, istojusi i konservatorijct, ji vel buvo suciupta ir atgal 

nutremta. Tai buvo nuostabus zmogus - i viskct mokejo ziureti su 

humoru, nenusimindavo net sunkiausiomis sctlygomis. Tokie ir jos 

laiskai. Visus juos sudejus iseitq idomi knyga (bet ar jet supras da

bartinis jaunimas?). Salia stovi tokia pat deze su laiSkais, rasytais jos 

sesers Marytes Garbaciauskienes . Ji savo pergyvenimus veliau pa

skelbe idomioje knygoje ,Jei Jaime nebutq lydejusi" . Maryte taip pat 

pabego is tremties, prisiglaude Ukrainoje, ten baige Pedagogini 
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institutct mokytojavo Kaune. Tik isejusi i pensijq gavo leidimq iS

vykti pas savo vyrq i Kanadq. IS ten ir plauke man daznai rasomi 

laiSkai. Veliau abu su vyru grizo i Lietu vq. 

Bent kelios dezes yra archeologttlaisktt. Labai mazas pluostelis 

rasytas Lietuvos archeolom nes su jais daznai susitikdavome ir pa

sikalbedavome. Dauguma archeologtt laiSktt yra iS kittt krasttt. IS 

Latvijos labai daznai parasydavo mano gera drauge Ilze Loze, kuriq 

daznai aplankydavau, o ji taip pat ir mane. Ekspedicijtt metu pranes

davome viena kitai apie radinius, ne vienqkartqji lankesi mano eks

pedicijose- Sventojoje, Nidoje, 0 as jos ekspedicijoje Lubano zemu

moje, Gipkoje ir kitur. Buvau pazistama su dauguma latvitt 

archeologtt ir su visais susirasinejau- su J. Graudoniu, L. Vankina, 

I. Zagorska ir kt. Kiek maziau rysitt palaikiau su esttt archeologais -

L. Janitsu, M. Schmiedechelm, S. Laul ir kt. 

Kaip atskira respublika buvo Leningradas (dab. Sankt Peterbur

gas). Jame svarbiausioji buvo TSRS MA Archeologijos instituto Le

ningrado padalinio vedeja Nina Nikolajevna Gurina. Ji buvo Komu

nisttt partijos nare, bet labai globojo visus akmens amziaus 

tyrinetojus is Pabaltijo ir Ukrainos. Bent 2-3 kartus per metus akmens 

amziaus specialistai susirinkdavome Leningrade pas jq. Ir as su ja 

susidraugavau. Mud vi kalbedavomes labai atvirai. Ir kiek daug laiS

ktt mes viena kitai paraseme! Ir ne tik a pie archeologijq. Man rodos, 

ji man rase daug apie tai, apie kq su kitais nedrisdavo kalbeti. Vie

name laiske net nusiskunde, kad ,jie" iSnaikino zmonese tikejimct 

bet nieko vietoj to nedave. Tokios atvirumo valandeles, matyt, uzei

davo, kai, baigusi ekspedicijq kur nors Kolos pusiasalyje, likdavo 

viena laukti sunkvezimio. Ir tada ant iSplesto sqsiuvinio lapo rasy

davo man laiskq. IS Leningrado yra rasyta ir daugiau laiSktt iS ivai

ritt akmens amziaus tyrinetojtt. 

IS Maskvos laisktt yra daug maziau. Su ten dirbanciais archeologais 

daug veliau pradejau susirasineti. Susidraugavau su nepartiniais -



Svetlana Osibkina ir Drnitrijumi Krainovu, kurie veliau ir mana sei

mai Maskvoje yra padej~ . Taip pat ir su Vanda Mosinskaja . Pas juos 

visus visada buvo galima ir prieglobsti gauti. 

Susidraugavau ir su kai kuriais ukrainieCiais- taip pat visi buvo 

nepartiniai. Su jais galedavau pasiSneketi visai atvirai, nors laiSkuo

se tai ir neatsispindi. Glaudziausiai rysius palaikiau su Dmitro Te

leginu, kuris lankesi ir musq seimoje, 0 as- jo seimoje. 

Stai vel deze laiSkq iS Skandinavijos. Prie jq priskiriu ir laiSkus is 

Suomijos. Cia visi zinomi akmens amziaus specialistai: A. Ayrapaa, 

T. Edgrenas, C. F. Meinanderis. Su kai kuriais jq susitikdavau Lenin

grado suvaziavimuose. 

IS Svedijos daugiausia rase M.P. Malmeris, su kuriuo susipazinau 

Prahos simpoziume 1990 metais. Atgirnimo metu as, tiesa, jam para

sydavau entuziastingq laiSkq. Jis man irgi entuziastingai atsakydavo. 

Stokholme Baltijos krastq remejai tuo metu kas savait~ rinkdavosi 

vienoje aiksteje, ir jis ten visuomet dalyvaudavo, nors gyveno uzmies

tyje. Veliau pasikviete mus i Stokholmct. Susirasinejome vokiSkai. 

Gerq draugq isigijau ir Lenkijoje. Jiems as rasydavau rusiskai, bet 

prasydavau, kad man rasytq lenkiskai. Susidraugavau su Zofija Sul

gostowska, Hanna Wi~kowska ir kt. akmens amziaus tyrinetojais. 

Nelabai daug laiSkq yra iS Vokietijos. AnksCiausiai mane susira

do Wolfgangas Taute, tada dar jaunas archeologas. Siunteme vienas 

kitam atspaudus ir knygas . Malonu, kad visus mana darbus ir pie

sinius jis panaudojo suvestiniame savo darbe a pie velyvctji paleolitct. 

Jis tik nesuprato, kodel zemelapyje nepazymejau taskais savo akmens 

amziaus stovyklq radimo vietq. Tiesiog nezinojo, kad tai buvo drau

dziama Tarybq Sctjungoje. Maloniq laiSkq gavau iS Christiano Strah

mo ir Clauso Wolfo, kurie veliau mus iSsikviete i Freiburgq, o paskui 

apsilanke ir Vilniuje. 

Isitikinau, kad akmens amziaus tyrinetojai - tai savotiska pa

derme. Visi palaiko stiprius rysius . Kai uzsienyje, uzejusi i muziejq, 
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paklausdavau, kas uzsiima akmens amziurni, tuoj atsirasdavo nuo

sirdzitt draugtt. Beje, akrnens amziaus tyrinetojai daugiausia yra vy

rai, tik as greiCiau susidraugaudavau su rnoterimis, todel ir itt laiSktt 

daugiausia. 

Randu ir pluostq laiSktt is JAV nuo Marytes Alseikaites-Gimbu

tienes. Jie irnti rasyti dar tais ,juodaisiais" laikais, todel ir adresas 

bei pavarde ne jos, o kazkokios Sulivan. Pirrnieji laiSkai pasirasyti 

vardu Sule. Ji rase apie savo darbq, keliones, konferencijas. Atsiunte 

man kvietirnq i IndoeuropieCitt konferencijq Dubrovnike- rasanti, 

kad galiu jai atsittsti ir lietuviSkai parasytq savo pranesirnq, ji isver

sianti. Ten mes turejome gyventi vienarne kambaryje. As sumaniau 

parasyti pranesirnq vokiSkai (ir parasiau), bet, pasirodo, niekas tos 

kalbos nesuprantqs (amerikonai!). Zinorna, buvau ilgai apgaudine

jarna ir galtt gale vizos iS Maskvos negavau. Ir vellaiSkelis iS Mary

tes, kaip ji laukusi ir net apsiverkusi, kai prie lektuvo man~s nesuti

kusi . Veliau kviete i konferencijq Dubline, bet tqkart pavyko -laiSkai 

linksmi, jau buvo prasidej~s Atgimimas. 

Rase ir daugiau klases draugitt is Uzjurio. Niekada neuzmirsda

vo Saulene Silingaite-Puzdesriene ne tik pasveikinti svenCitt proga, 

bet ir parasyti apie lietuvitt gyvenimq_Australijoje bei savo sesutes

itt buvo 9' 0 pazinojau 4· Jai bent kartq_ per metus rasydavau ,ataskai

tini'' laiskq_ a pie visas Lietuvoje likusias klases drauges, taip pat a pie 

save. IS Kanados rase klases drauge Danute (Aldana) Stripinyte-Va

latkiene, is JAV ir Florid as- kita drauge- Floren tina Bemotaite-Dipel. 

0 Joana Abrarnikaite-Vaiciulaitiene dafuiau paskambindavo, nes ra

syti nemego. Nebent kartais parasydavo Antanas VaiCiulaitis, bet tuos 

laiSkelius atidaviau i Maironio muziejtt- prideti prie jo archyvo. 

Salirnais guli Sariino Milisausko laiSkai. Su juo tik per laiskus ir kny

gas susipazinau. Maryt~ (Gimbutien~) jis menkai pazinojo, bet kai 

jq_ erne pulti (jau jai mirus) kai kurie amerikontt archeologai, jis sten

gesi jq_ ginti, rase straipsnius, prase man~s medziagos tam darbui. 

Taciau tai laiskuose beveik neatsispindi, nes tuo metu jau atsirado 



tas iSnykstantis elektroninis pastas, be to, buvo galima telefonu pa

sikalbeti. Beje, vienct knyg<t a pie Europos archeologijct jis dedikavo 

man ir Marytei (European Prehistory), ne kartct aplanke mane ir Vil

niuje, ir Sventojoje. 

Nemazq pluostq sudaro buvusio etnologijos studij4 kolegos An

tano Maziulio laiSk4. Kai jis savo mamct iSsikviete pas save, atrodo, 

nebuvo lik~ Lietuvoje jo gimini4, tad rase vis savo prisiminimus apie 

juos ir teiravosi a pie vieninteli savo pusbroli prof. Vytautq Maziuli. 

Deja, nieko linksmo negaledavau jam pranesti. Jo laiSkuose rasda

vau ir nemazai etnografini4 prisiminim4, bet ypac jis stengdavosi 

suteikti zini4 apie man pazistamus ir artimus zmones. Pradejo ra

syti dar tais ,juod~isiais" laikais, todellaiskuose nera pavardzil.!, tik 

mazybiniai vardai. Rasydavo apie prof. J. Puzinq- ji vadino Papu

niu, apie M. Gimbutien~- jet vadino Maryte, a pie Liesyt~, mflsll se

minaro bibliotekinink~,- jq vadino Julyte. Zenius- tai prof. Z. lvins

kis, Juozukas- tai J. AmbrazeviCius-Brazaitis, Vlade- siojo zmona, 

Mite- ill dukte. 

Cia ir }. Lingio laiskai is Svedijos. Jis taip pat pazistamas is sen4 

etnografijos studij4 laikll. Pasirodo, jis buvo mano Juozo draugas. 

Laiskuose dziaugiasi, kad uz jo draugo istekejusi, apraso savo seimct 

Svedijoje, savo buiti. Daug jo laiSk4 nusimete, kai daviau kolegoms 

pasiskaityti. Veliau laiSkai nutruko, sakesi esqs labai nerastingas. Bet 

veliau susitik~ Svedijoje jautemes lyg vakar baig~ kalbetis, o dabar 

tik bet~siq pokalbi. 

I siq dez~ turejau ideti ir latvill archeologo Eduardo Sturmo lais

kus iS Bonos. Su juo niekada nebuvau susitikusi. Jo adresq man dave 

Vytautas Daugudis, kazkokiu budu ji gav~s. }is labai domejosi milBll 

archeologinemis naujienomis, atsil.!sdavo savo ir kitll archeolog4 

atspaud4 ir knygl.! (is jo gavau L. Kiliano knygq). 

0 tie laiSkai, kuriuos mudu abu su Juozu raseme vienas kitam, i 
dezes nepateko - jie guli, visi iki vieno, saugiai sudeti spintoje. 

Tegul dar guli. 



MANO VAIKYSTES KAUNAS 

Buvau Kauno miesto vaikas. 0 Kaunas tada buvo nelabai didelis 

miestas- ji nesunku buvo visq_ apeiti. Man jis t~sesi nuo Vytauto kal

no iki Rotuses aikstes. TaCiau i Senamiesti mes retai uzklysdavome, 

labiau buvo pazistama tik dalis aplink Laisves alejq_. Mano augimo 

metu sioje dalyje erne kilti nauji grazus pastatai ir krautuves. Dygo 

kino teatrai, buvo muzikinis ir dramos teatrai. Man, kaip vaikui, gi

liai i atminti istrigo per visq_ Laisves alejq_ begiais kursav~s arklit.t 

traukiamas tramvajus, tuo metu vadinamas "konke". Mazai kur mes 

juo vaziuodavome, bet vaziavimas juo buvo labai didele pramoga. 

Malonu bi.idavo net i ji pasizii.ireti, todel taip traukdavo nueiti i Lais

ves alejq_.Ikalneje, berods Griunvaldo gatveje, prikinkydavo dar antrq_ 

arkli. Siaip arkliai mieste nebuvo retenybe, nes buvo ir samdomq ve

zikq, bet sie gana greitai iSnyko. Didesne naujiena buvo pradej~ kur

suoti pirmieji autobusai. Kuri laikq_ dar buvo abi sios susisiekimo prie

mones. Jei tekdavo kur nors vaziuoti, prasydavome Mamq_ vaziuoti 

tik "konke", ne autobusu. Ir dabar dar jauciu lii.idesi, prisiminusi, 

kaip nuverte "konk~", iSarde begius ir liko tik besieliai autobusai. 

Kaunas buvo zalias miestas. Neminint jau Zaliojo kalno, kuris ti

krai buvo paskend~s zalumoje, zalios buvo ir miesto vidurio gatves. 

Man isimintina Kalnt.t (dabar V. Putvinskio) gatve, kurios slaituose 

pastatytus namus supo vaisiq sodai. Mes su Mama eidavome nusi

pirkti obuoliq i dideli, berods Stankevicienes, sodq_. Kalnt.t gatveje ir 
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mlisl.l dede Juozas Landsbergis turejo nam'l su vaisil.l sodu. Megda

vau su Mama apsilankyti sodininkysteje, kuri buvo toje vietoie, kur 

dabar M. K. Ciurlionio Dailes muzieius. Joje tekejo ir upelis, kuri ve

liau, statant muziejl.l, reikejo nudrenuoti. Mama greiciausiai cia pirk

davo vazoninil.l gelil.l. 

Kita isimintina gatve buvo A. Mickeviciaus. Man dare ispudi sios 

gatves irK. DonelaiCio gatves kampe stovej~s susmeg~s mazas muri

nis ( o gal medinis?) namelis, kuriame neva kazkada gyven~s Adomas 

Mickevicius. Jo vardu todel ir gatve pavadinta. A pie Mickevicil.l pa

sakojo Mama. J au daug veliau, kai buvom gimnazistes, si gatve isimi

ne ir todel, kad ios ir Kalnl.l gatves kampe buvo garsiausia Kauno LFLS 

Ciuozykla, kurioje grojo tranki muzika (nors daug kam ii patiko ). 

Kauno apylinkes buvo labai grazios - visur miSkai, zmonil.l ne

nutrypti, automobilil.l neiSvazineti. Dar budamos mazos mergaites 

mes su Tevais eidavom uz miesto . Per KalnieCil.l kaim'l (dabar lik~s 

tik gatves vardas) nukeliaudavom i Eigulil.l miSk'l. Pavasari trauk

davom bobausil.l ir briedziukl.l rinkti. Zinoiom, kad toliau yra Kle

boniSkis su cigonl.l taboru. Jame vis budavo stengiamasi isteigti mo

kykl<!, taciau pavasari ioie nelikdavo ne vieno mokinio, nes 

Cigoniukai ir ill tevai kur nors iskeliaudavo. Tekdavo matyti pamiS

kese tokias Cigonl.l vasaros stovyklas ir drobe aptemptus ill vezimus. 

Cia buvo ir tiltas per Neri, 0 salia io, prie kapinil.l, ir veio pustoml.l 

smiltynelil.l, kuriuos Tete buvo sunumerav~s. Tete iuos visad aplan

kydavo ir stengdavosi surinkti veio iSpustytus ar pasalo iSkeltus ti

tnagus- tai buvo akmens amziaus stovykll.lliekanos. Taip susipazi

nau su akmens amziaus stovyklomis. Matyt, su seserimi tada dar 

buvome labai nedideles, nes uz kiekvien'l mlisl.l rast'l titnago dirbi

ni Tete atlauzdavo po gabaleli sokolado, kurio plytel~ tam tikslui 

nesiodavosi kiSeneje. 

Antras tiltas per Neri vede i Vilijampol~, kuri'l tada vadinome 

Slabada. J'l perej~, prieidavome Versvl.l kaim'l. Cia paslaiteje, netoli 



kaimo kapinaiciq, irgi buvo akmens amziaus stovykla. Ir vel Tete 

nesdavosi kiSeneje sokolado plytel~, nuo kurios mums po truputi 

nulauzdavo. Tik gerokai veliau (nes jau be sokolado) lydedavome 

Tet~ i zygius toliau, prie Nevezio- i Kaniiikus, Lampedzius ir Sileli. 

Niekados ten nevaziuodavome, visada eidavome tik pesti- gal ir 

autobusq i ten nebuvo? Netoli tilto per Neri matydavome paslaptin

gus Kauno pilies griuvesius. Toliau per Nemunq buvo du tiltai. Vie

nas ejo i Fredq. Tada ji vadino Vileisio tiltu. Tai buvo tvirtas gelezinis 

tiltas su pakeliama vidurine dalimi. TaCiau dazniau juo pradejome 

vaiksCioti veliau, kai Linksmadvaryje isikure Glinskiai, o musq Bobu

te salia nupirko sklypeli zeroes, atseit mums namui pasistatyti. IS 

ankstyvos vaikystes si tiltq isiminiau dar tada, kai vedem Jurat~ nuo 

jo imesti i Nemunq Ciulptukq, su kuriuo ji nenorejusi skirtis. Geriau 

pazistamas buvo Zaliasis- Gelezinkelio- tiltas, kuriuo ejo ir takas 

pestiesiems. J uo eidavome i tspudingq Botanikos sodq su oranzerija, 

pilnq nuostabiq atogrqZ\l augalq. Koks idomus joje buvo baseinas 

su amazonines viktorijos pluduriuojanciais lapais, kurie galejo islai

kyti net musq amziaus vaikq. Oranzerijoje prazysdavo vis kokie nors 

reti augalai, a pie kuriq zydejimq pranesdavo net per radijq. Mes jq 

eidavome pasiziureti. Per si tiltq patekdavome ir i Aerodromq, kur 

pasikviesdavo dede Vytautas Jablonskis su teta Brone. Jq veliau pakei

te teta Viera, be to, atsirado dvi mazos pusseseres Aldonele ir Natu

te. Antrq kartq istekejusi uz lakuno A. GustaiCio, teta Brone susilauke 

trijq dukreliq, is kuriq vyriausioji }Urate irgi tiko i musq kompanijq. 

Dede pakviesdavo mus i aviacijos sventes arba parodyti kokio nau

jai isigyto ar naujai pastatyto ANBO lektuvo. Dideli ispudi paliko 

kq tik isigytas sraigtasparnis, tada vadintas malUnsparniu. 

RetkarCiais keliaudarni miSkingais Nemuno slaitais pasiekdavo

me ir Pajiesi, uzlipdavome ir ant Napoleono kalno. 

TaCiau dazniau per Nemunq pereidavome Panemunes tiltu. Ji pa

siekdavome labai idomiais tunelio slaitais. Cia po tuopomis augo 
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pavasariniai pievagrybiai, 0 ruden! slaituose buvo tokit.t idornit.tlau

kinit.! kriauseli4 ir obuoliuk4. Cia prinokdavo labai rugscios barba

rist.t uogos, o kokie nepaprasti budavo ozeksni4 vaisiai, gudobeli4 

vaisiai! Perej~ Panernunes tiltq, rnenkai apgyvendintq Panernun~, 

patekdavorne i dideli rniskq. Panernunes parniskeje dede Vytukas 

(Vytautas Landsbergis) turejo rnedin! vasarnarnt. Priesais ji stovejo 

kazkoks fortas. 



MAIRONIO GATVEJE 

Gimiau 1920 m. spalio 25 d. Mana pirmieji namai Kaune buvo Mai

ronio gatveje. Tuo metu namas, pazymetas Nr. 20, buvo senas, dvie

jq aukstq, miirinis, su kiemu, kuri perej~ mediniais laiptais uzlip

davome i savo antrctji aukstct. Pirmajame aukste, tiesiai po miisq 

butu, veliau jsikure zydq studentq korporacija ,Corp. Vetaria". Stu

dentai rinkdavosi vakarais ir dainuodavo, ir mes nuolat girdedavo

me , 0 jerum, jerum, jerum ... " 

Kaip man tada atrode, musq butas buvo didelis. Per viduri ejo 

koridorius, kurio gale buvo virtuve su dideliu langu lubose, virtu

ves kampe stovejo lava musq virejai Onutei. IS koridoriaus buvo du

rys i du kambarius nuo gatves puses. Vienas didelis- vaikq kamba

rys, antras siauresnis, ilgas- Tevq miegamasis. Musq kambaryje per 

viduri stovejo didelis keturkampis stalas raitytomis kojomis. IS apa

Cios tarp tq kojq as suradau slaptctlentynel~- joje pasidedavau savo 

brangenybes. Viename kambario pakrastyje, prie Tevq kambario sie

nos, stovejo musq lovytes, o prie kitos sienos- didele komoda, ku

rioje buvo laikomi lavas skalbiniai ir musq drabuzeliai. Vienct ziemct 

pas mus apsigyveno panele Vanda (jai lava buvo pastatyta prie ko

modos), turejusi mus pamokyti vokieCiq kalbos. Pati ji buvo stu

dente is Marijampoles. Trumpai ji buvo, neatsimenu, ar mus ko nors 

make, bet ji man isliko atmintyje del visai kitq dalykq. Taciau apie 

tai veliau. 
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Tevtt karnbaryje stovejo dvi aukstos gelezines lovos ir rnazas Ma

rnos darbo stalelis, gal dar kokia spintele. Lovos buvo labai savotiS

kos . Marna jas gavo vietoj algos 1918 rn. iS karo ligonines . 

Narnai buvo kurenarni krosnirnis, ziernct idedarni antrieji langai, 

0 tarp itt iklodavorne vatos, ant kurios iSdeliodavorne srnulkius zais

liukus, kad buttt linksrniau. 

Kitoje koridoriaus puseje buvo Tetes karnbarys su rasornuoju sta

lu, knygtt spinta su stiklu ir kelios lentynos. Salia buvo nedidelis 

karnbarys, kuriarne gyveno poetas Faustas Kirsa. Si butq Tevai gavo 

kartu su juo - ji ten ir palikorne, iS sio buto iSsikeldarni. Nezinau, 

kieno jis buvo nuornininkas . Tetei jis nuornos nernokejo (vargu ar 

rnokejo narno seirnininkei), nors, atsirnenu, pasipiktino, kad rnlistt 

Tete, surernontav~s savo butq, nesurernontavo ir jo karnbario. Cia jis 

parase vienct savo eilerasCitt knyg<t pilku virseliu- nebezinau kuriq. 

Jctjis atnese mums dovantt. Trurnpai sakant, jis buvo tarturn sio buto 

dalis . Siarne bute ivyko ir daug, rnano vaikiSka galva, isirnintintt da

lyktt. Ispudi dare koridoriaus gale atitverta karnarele, kurioje, mums 

jau paugejus, buvo trengtas tualetas su nuleidziarnu vandeniu. At

sirnenu, kad pirrnornis dienornis rnus labai gqsdino vandens nulei

dirno triuksrnas, o ypac baugi atrode unitazo skyle- rodes, galejai 

buti ten itrauktas. Reikia parnineti ir prie buto durtt buvusict saltct 

palep~, i kurict isiprase gyventi virejos Onutes sesuo Karuse, kuri 

vertesi turgaus siuvejorns padedarna prisiuti sagas ir atlikdarna pa

nasius darbelius. 

Prisirnenu, kaip girne rnano sesute Jurate. Man buvo dveji su puse 

rnettt. Daznai rnanorna, kad tokio arnziaus vaikai nieko neprisirne

na, bet, pasirodo, jie prisirnena vaizdus, nors galbut neesrninius. 

Man iSliko rnurines tvoros, palei kurict rnudu su Tete ejorne i ligoni

n~ Marnos lankyti, vaizdas . Atsirnenu, kaip as nuliudau, parnaCiusi 

Marnct sergancict ir gulincict lovoje. I salia stovejusict rnazctict lovyt~ 

rnazai kreipiau dernesio. Kai Marna pasveiko ir Tete parsiveze jas 
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abi narno, i rnano atrninti istrigo dar vienas vaizdelis. Matyt, Marna 

pasakojo TE~ciui, kaip jai ten, ligonineje, buv~ . Jie, aisku, mane, kad 

as, rnazas pipiras, nieko nesuprantClS. Zinorna, as nieko nesupratau, 

bet rnano vaikiSka SC:lrnone suvoke, kad ten atsitik~ kazkas baisaus, 

ir as verkdarna puoliau apkabinti Marnos. Tete, aiSku, nesuprato, ko 

as verkiu, klausinejo, ar nesidziaugiu savo rnaz'lja sesyte, o as nesu

gebejau nieko paaiSkinti. 

Siarne bute gyvenant ivyko labai ispudingas ivykis- elektros boi

kotas. Tuo rnetu elektr'l tieke belgq firma ir ta elektra buvo gana 

brangi, tad buvo nuspr~sta skelbti elektros boikot'l. Zydai prekeiviai 

tuoj pasiruose: visose krautuvelese atsirado daugybe zibaliniqlern

pq, atsidare naujos zibalo parduotuves, visi pirkosi zvakes. Ir kai tik 

buvo paskelbtas boikotas, visi jau turejo apsvietirno priernones. Kau

nas tada buvo nedidelis, tad ir zrnones sugebedavo draugiSkai su

sitarti, kaip kairne. Nezinau, kiek laiko truko tas boikotas, bet mums 

buvo labai idornu. Idornu buvo ir gatves berniuksCiarns, kurie svies

davo i langus akrnenis, jei parnatydavo degant elektr'l. 

Sitarne bute ivyko ir nuotykis su panele Vanda. Vien'l nakti i 
rnusq karnbari kartu su Tevais iejo du policininkai. Tevai perspejo, 

kad cia vaikai rniega, atseit elkirnes tyliai. As pabudau, bet suvokiau, 

kad turejau rniegoti, tad guliu tyliai prarnerkusi aki, nes juk idornu. 

Jie paklause, kuris kornodos stalcius yra paneles Vandos. Marna jai 

buvo paskyrusi vien'l stalciq skalbiniarns ir kitokierns daiktarns. Ji 

parode. Ir jie iS po jos skalbiniq iserne revolveri. Tada tyliai liepe pa

nelei Vandai apsirengti ir issivede. As buvau gana gudri ir neissi

daviau, kad rnaciau. Veliau, jau geguzes rnenesi, Marna nese i kale

jirn'l siuntineli, o paCiarne viduje idejo i slapi'l ranksluosti susukt'l 

pakalnuciq puokstel~ . Gana greitai vyko teisrnas ir panel~ Vand'l 

paleido. Ji atejo pas rnus, atsiprase, labai padekojo, kad Tete taip ge

rai jos naudai paliudij~s, ir sake, kad i'llabiausiai pradziuginusios 

tos pakalnutes. Tete savo ruoztu jos atsiprase, kad liudydarnas i'l 



Pirmqkart pas 

fotografq Kaune. 

taip apkvailin~s. Veliau suzinojau, kad ji buvo partine komuniste, 

bet iki siol man neaisku, kam jai reikejo to revolverio. 

Mama visctlaik budavo su mumis. Vesdavo mus pasivaikscioti . 

Daznai eidavome i Karo muziejaus sodeli, kuris tvora remesi i musq 

gyvenamojo namo sodct (ar dadct). Cia nemazai mamq ar auklitt at

vesdavo vaikus, tad tai buvo tam tikra vaiktt susiburimo vieta. So

delyje buvo kelios mane labai dominusios pavesines, sustatytos is 

gelezinitt stryptt- gal tai buvo kokitt pabukltt dalys,- iris viso gana 

daug visokitt irenginitt cia buvo padaryta is pabukltt daliq. Stovejo 

ir patys pabuklai, kurie ypac domino bemiukus. Patsai Karo mu

ziejus buvo niurus, tamsus raudonq plytq pastatas (buvusi cerkve), 

kurio eksponatais domejosi tiktai bemiukai. Tik daug veliau sode

lyje isdygo Nezinomojo kareivio kapas, kryziai . Po vienct radosi ir 

ivairitt veikejtt paminklai. J. BasanaviCiaus paminklelis, rodos, buvo 

pastatytas dar jam gyvam esant. Prisimenu, kaip jo mirties dienct 

Mama mus nusivede i sodeli. Ant biusto buvo uzristas juodas kas

pinas. Tada Mama papasakojo, kas buv~s J. Basanavicius ir kctjis nu

veik~s. Ir tas J. Basanaviciaus vaizdas visam laikui giliai tsireze i 
mano galvel~ . 
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Tete buvo taikos teisejas. Kartais vaziuodavo i kitus miestus ir 

tuomet sugrizdavo, ypac pries sventes, su lagaminu kaimiSktt gery

bitt iS turgaus- matyt, gaudavo geresniq ir pigesniq. Tete buvo is

klaus~s visq_ kursq_ Maskvos universitete, bet diploma neturejo, nes 

nebuvo islaik~s valstybinitt egzamin4. Atsimenu, kaip ne kartq_ prof. 

A. Janulaitis atejo pas mus ir kalbino ji, kad laikytq egzaminus, tuo

met galesiq_ji skirti apygardos teismo teiseju. Galiausiai vis delta jis 

juos islaike ir buvo paskirtas i tas pareigas. 

Dar visai mazas mus Tete vedziodavosi po miskus. Ir ten budami 

vaikai iSmokome gerai pazinti valgomuosius ir nuodinguosius au

galus. 0 kai jau paaugau, Tete vesdavosi mane i miskq_ su vokiSku 

augalams pazinti vadovu kiSeneje. Pagal tq_ vadovq_ ir ismokau orien

tuotis gamtoje. Tete pastebedavo ir labai smulkius augalelius, kai 

kuriq vardus ir dabar dar prisimenu. Pvz., Centunculus minimus (ma

zq_jq_ simtiin~)- vas paras centimetrq aukscio augaleli- radome prie 

Naglio kalno Palangoje. Idomus buvo mazyciai paparciukai, turintys 

tik po du lapelius. 0 siaurines linejos augimviet~, nedidel~ aikstel~ 

(veliau ji buvo aptverta), radome net Panemunes miske. Mes ismoko

me pazinti visokius gyvius. Zinojom, kuriq gyvaCiq reikia vengti

paCiq graziqjq, tq, su zigzagu ant nugaros . 0 gluodenus, jei pavyk

davo pagauti (Tete juos su lazda is supuvusiq kelmq iSkrapstydavo, 

kad geriau isiziuretume), mes vyniodavomes ant rankq. Jau daug 

veliau kartais pagq_sdindavome sitaip savo drauges . Tik zalcius tek

davo retai kada pamatyti, nes jie budrus ir greiti. Mazus varliuksCius 

imdavom i rankas, zinojom, kad rupuziq nereikia bijoti. Tad nors 

mes ir buvome miesto vaikai, bet geriausiai jausdavomes gamtoje. 

Mama buvo matematike, taciau kaip ir Tete iS Maskvos sugrizo 

nelaikiusi valstybiniq egzaminq. Ji butq galejusi dirbti matema

tikos mokytoja, bet nedirbo . Ir ne todel, kad nenorejo mokytojauti, 

bet svarbiausia- kad tuo metu buvo tokia nuostata: istekejusiai mo

teriai nedera dirbti, jeigu vyras uzdirba pakankamai, 0 tai reiSkia, 



mazdaug 6oo Lt seimai. Veliau, zinoma, supratau, kaip ji norejo dirb

ti savo darbq. Daug veliau, kai as jau buvau istekejusi ir erne rastis 

vaikq, Mama man sake: jokiu budu nemesk darbo, nors desimt vai

kq turetum. Bet mintis mesti darbct man ne i galvct negalejo ateiti 

vien del to, kad jau buvo visai kiti laikai. Mama nuolat turedavo mo

kiniq, zinoma, nemokamq. Ji prase savo drauges Paulinos Valavi

CiUtes, musq kuno kulturos mokytojos, atsiqsti jai nepasiturincias 

mergaites, kurioms blogai sekasi matematika ir kurioms tevai nega

li pasamdyti korepetitoriq. Ir kaip kruopsciai ji rengdavosi toms pa

mokoms! 0 pries koki did eli trimestrini rasto dar bet ji paprasydavo 

mane sukviesti klases mergaites, kurios noretq dar geriau pasireng

ti rasomajam. Visos susesdavom a plink dideli apskritct stalq, o Mama 

tikrai labai gerai mokedavo viskct paaiSkinti. Ateidavo ir prasCiau 

besimokanCios, ir paCios geriausios mokines, kurios norejo buti dar 

geresnes. Per pertraukct Mama atnesdavo lekst~ sumustiniq, paple

pedavom ir t~sdavom darbus. Bet visa tai buvo jau gimnazijoje. Man 

matematika nesudare jokio vargo, bet as jos nemegau ir slapCia sir

dyje prisiekinejau, kad kai tik baigsiu gimnazijq, visct ict iSmesiu iS 

galvos, nors tada gaudavau penketukus. 

Mama pasakojo, kaip iS Maskvos grjzusi i Lietuvct 1918 m. isidar

bino Vida us reikalq ministerijos buhalterijoje. J ct pakviete R. Ski pi tis. 

Ji gynesi, kad a pie buhalterijct neiSmananti, bet Skipitis pasak~s: tu 

bent gyvq buhalteri esi maciusi, 0 as gyvo ministerio niekad nema

ciau, oman reikia buti vida us reikalq ministeriu. Tctkart darbo ict pa

mokiusi Sidzikauskiene, ir, atrodo, Mama tct darbct vis prisimindavo 

su nostalgija. Ji buvo buhalterijos vedeja ir dirbo statistikos srityje, 

o tai jai, kaip matematikei, ypac tiko. 

Mano Tevai buvo labai geri ne tik mums, bet ir visiems, kuriems 

reikejo pagalbos. Mama nuolat dalyvaudavo gimnazijos tevq komite

to veikloje. Pas mus prisiglausdavo visi, kam tik reikejo, jau nekal

bant apie Aliut~ Landsbergyt~, kuri pas mus ilgai gyveno, kol jos 
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tevai statesi namct Kanne. Nemuno potvyniui nuslavus vienos miisq 

klases drauges Onutes Sakalauskaites namus, Mama pasiiile ir jai pas 

mus pagyventi. VokieCiams uzgrobus Klaipedos krast'l, pas mus ilgct 

laikct gyveno Nele ir Olga Kurkauskaites, kurias mes gimnazijoje 

pristatydavome kaip savo pusseseres, nors jos nebuvo giminaites. 

Bet cia as jau nuklydau. Grizkime i Maironio gatv~. 

Nors mudvi su JUrate buvome tik dvi sesutes, taciau visada jau

temes, tarsi miisq biitq 6 vaikai : augome kartu su PetkeviCiq vaikais 

Julyte, Jone ir Justuku bei Landsbergiq dukra Aliute. Kol buvom vi

sai mazi, keliskart per savait~, o kartais kasdien nuvesdavo mus vie

nus pas kitus. Mes gerai sutardavome, neatsimenu, ar kada buvome 

apsipyk~ . ISeidami paprastai duodavom vieni kitiems koki zaisliu

k'lt kartais tik paskolindavome. Neturejome brangiq zaislq, bet to

kios duodamos ,brangenybes" biidavo ir niekur nepritaikomas rak

tas, ir sulankstyta viela ar margas skudurelis. 



I vaiktt dar.Zeli vaiksciojau mazai. Trumpai pabuvau p. M. Ne

meiksaites dar.Zelyje. Panele Nemeiksaite man atrode labai simpa

tinga darzelio vedeja ir jet as geriausiai prisimenu. Bet tas dar.Zelis 

buvo tali, Sanciuose, todel veliau ejau arciau, i p. Mosinskienes dar

zeli. Greiciausiai tai buvo ne tik garsus, bet ir geras dar.Zelis, bet 

p. Mosinskiene man atrode gresminga, nes buvo stambi moteriSke. 

IS tikrttjl! tai ji nebuvo pikta ir net kazkodel mane mega. Matyt, ne

ilgai ir ten pabuvau- prisimenu tik vienct vaiktt svent~, kurioje mes 

sokome. Mergaites buvo aprengtos rausvais satino drabuzeliais, ber

niukai zydrais. ISliko net viena didele fotografija, kurioje per paq 

viduri ant kedes sedi ponia Mosinskiene, pirmoje eileje pasipuos~ 

sokejai, toliau kiti vaikai, o as paguldyta prie ponios Mosinskienes 

kojtt. Atrodau gerokai iSsigandusi, nes tuomet fotografuodavo ap~ 

sviesdami magnio blykste. Jis staiga smarkiai nusvisdavo ir mane 

tai labai isgctsdindavo. 

Tevai nusivesdavo mus ir i teatrq. Labiausiai patiko baletas ,Ko

pelija", nes ten, vaidino" leles. Lengvai sokanCios artistes mums at

rode lyg tokios paCios mergaites kaip mes. Beje, dar.Zelyje buvo ir 

viena tikra artiste - ji mokesi sokitt baleto mokykloje, jos plaukai 

buvo ilgi ir garbanoti. Ir jos sakis, ir ji pati mums atrode labai gra

zus . Atsimenu ir jos vardct- Genyte. Panorejom ir mes zaisti teatrct. 

Mums pasiuvo iS tarlatano, t. y. tokios spalvotos sustandintos mar

Ies, drabuzelius pustais sijonukais, kelitt sluoksnitt. Panasius zai

dimo drabuzelius turejo ir kitos mana amziaus mergaites. Mana 

drabuzelis buvo zalias, o }Urates- rusvas. Papuosem juos popieri

nemis gelytemis . 

Kai pradejome eiti i mokyklct, dar gyvenome Maironio gatveje. 

Buvo pas9-kyta, kad dabar vaikai vieni kitus lankysime tik sekma

dieniais . Bet taip nebuvo, nes visas mustt burys i mokyklct ejome 

kartu . Ejome i privacict ponios P. Lastienes mokyklct. Ji veike ne

dideliame jos bute vienaauksciame (o gal dviejtt auksttt?) name 

35 



Abi sesutes 
Kaune apie 1927 m. 

Donelaicio ir Tolstojaus gatviq kampe. Judejimas tais laikais buvo 

menkas, tad ir vaikams eiti i mokyklct buvo saugu. 0 visiems mums 

kelias buvo tas pats. Pakeliui susirinkdavome visi sesi. Justukas buvo 

vadas, ir mes jo klausem, kai reikedavo pereiti gatv~. Rimciausia 

pereja buvo prie mokyklos, nes ten dar ateina ir Ozeskienes gatve. 

Sioje vietoje Justukas apsidairydavo i abi puses ir susukdavo: vaikai, 

bekite. Tiesa, tevai mus nuolat primindavo, kad per gatv~ negalima 

begti, bet kazkodel Justukas kitaip patvarkydavo. Pradzioje visq sky

riq mokiniai susesdavo prie vieno stalo, bet greitai buvo uzsakyti 

mazi balti staliukai ir kedutes. Pirmos klases kursct buvau iSejusi na

mie su Mama, tad mokykloje buvau tik dvejus metus- antrame ir 

treciame skyriuje, o }Urate lanke ir ketvirtct skyriq. Visi skyriai, zi

noma, buvo mokomi kartu . Dazniausiai sitaip budavo mokoma ir 

kitose pradzios mokyklose. Geriausiai atsimenu rankdarbiq pamo

kas, kuriose dalyvaudavome visi . Pirmus metus siuvinejome ant 



Prad:Zios mokykloje su mokytoja P. Lastiene 1929 m. 

kanvos. Pavasari mokytoja tuos darbelius surinko ir gr4zino mums 

jau isbaigtus -iS vieno isejo priegalvele ada toms, iS kito -leles ant

klodele. Pasirodo, mokytojos sesuo siudavo leles ir turejo visokiq 

skudureliq musq rankdarbiams iSbaigti. 0 kitais metais mokytoja 

gavo visiems po didel~ kartonin~ dez~, kurioje, pavert~ ant sono, 

mes rengeme kambarius lelems. Tas darbas man labai patiko. IS kar

tono ir spalvotq popieriukq padariau baldelius, o iS sidabriniq sal

dainiq popiereliq- lempas bei indus . Darbo turejom visiems me

tams, nes pamokos buvo trumpos. Pamokoms baigiantis, mokytoja 

mums perskaitydavo kelet4 puslapiq is ,Pinokio nuotykiq". 

Pradzios mokykloje i musq burt isijunge dar viena pussesere -

Cesyte Gureviciute. Teta Jagute su dede Leonu (GureviCiai) i<l atsi

veze iS Charbino, kur karo metu buvo nuklyd~ . Pradzioje lietuviSkai 

ji nemokejo, bet per por4 savaiciq iSmoko, ir mes galejome jet nusi

vesti i mokyklq. 
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Mils4 gimines labai bendravo. Su tetomis, kurias vadindavome 

tutemis, susitikdavome nuolat, ir atrode, kad jos priklause mils4 sei

mai, kad turejo visada bilti su mumis. Ties(! sakant, taip ir buvo. 

Kaip ir tetas, taip ir dedes buvom prat~ vadinti malonybiniais var

dais- tute Julyte, tute Onyte, dede Vytukas, dede Vytutis (mat daug 

buvo Vytaut4) ir t. t. Kai zaisdavome kuriuose nors namuose, tutes 

klausydavom taip pat kaip ir savo mamos.l kit(! seim(! atejusios mes 

jausdavomes esancios tos seimos nariai. 

Cia turiu nuklysti ir i velesnius laikus, nes negaliu nepamineti 

kit4 tet4, ypac t4, kurios gyveno toliau. Tai vis4 pirma teta Stase 

Landsbergyte, kuri mokytojavo Marijampoleje. Ji sugrizusi(! tet(!Ja

gut~ su Cesyte ir dede Leonu atsikviete pas save ypac todel, kad Ce

syte gerai iSmokt4lietuviSkai kalbeti. LietuviSkai tuoj iSmoko ir dede 

Leonas, nes visi aplinkui tik taip kalbejo. Teta Stase daznai atvaziuo

davo i Kaun(!, kai tik pasirodydavo koks naujas teatro spektaklis, 

bildavo atidaryta nauja paroda ar vykdavo koks literatilros vakaras. 

Ji visk(! stengdavosi pamatyti. Ir mes gerai j(! atsimenam, nes daz

niausiai i koki rengini pasiimdavo vien(! iS vaik4. Ji visada zinoda

vo, kas kuriam vaikui bus idomu. Ir as jausdavausi labai pagerbta, 

kai vesdavosi mane i parod(! (nes megau piesti), o veliau ir i litera

tilros vakarus. Ji niekada nekviesdavo eiti su ja, o visada sakydavo: 

,Noriu su tavimi nueiti." Taip pat ji puikiai nutuokdavo, kam k(! 

reiket4 padovanoti. Atsimenu, trecioje klaseje gavau laikrodeli, o 

penktoje- pirmas sviesias silkines kojines. Ji visad pataikydavo at

vezti paci4 megstamiauSi4 saldaini4- ilgai valgom4 iriS4. Nuo jos 

visada dvelke svelnus pakalnuci4 kvapas, ir jai atvaziavus, atrode, 

mUSt! butas pakvipdavo pavasariu. Tai buvo jos megstamiausios ge

les, kurios kaip tik prazysdavo per jos vardadieni. Per jos vardadieni 

i Marijampol~ sugilzedavo labai daug sveci4. Ir mes stengdavomes 

jai visada parengti koki'! dovan(!, zinoma, savos gamybos. Kol mazi 

budavom, nupiesdavom koki paveiksleli, o paskui issiuvinedavom 



Trys pusseseres Marijampoleje. ls kaires: Rimute, Cesyte ir Jurate. 

staltiesel~ ar net priegalvi ant sofos, ar koki lipdini padarydavorn. 

Buvo rnalonu jai kct nors iteikti. Ji deste garntct ir geografijct ir sten

gesi rnus sudorninti tais dalykais- tai atsivesdavo koki idornq zur

nalct, tai padovanodavo geografini zaidirnct. Taip ir sudornindavo. 

As net buvau iS rnazq kaspineliq pasisiuvusi ivairiausiq saliq velia

veliq. Taip susipazinau su Europos valstybernis. Tute Stase nesiojo 

ant pirsto savotiSkct senoviSkct ziedct su trirnis berilo lapeliais. Vie

narn lapeliui nuliizus, ji jo netaise, ir sake, kad toks turts sis ziedas 

buti- pasirodo, tai buvo jos rnirusio suzadetinio dovana. Jai taip ir 

neteko iSteketi, bet jibe galo rnylejo vaikus. Mire ji ziernct, po to, kai 

rudeni ict iSleido i pensijct. Pries tai visct vasarct, lyg nujausdarna (o 

gal tikrai nujaute, nes sirgo sirdies liga), ji lanke visus senus drau

gus. Tute Stase buvo tikra patriote . Ji nesnekedavo patriotinernis te

rnornis, bet iS visko buvo jausti, kuo ji gyvena. Jos karnbaryje kabejo 

plakatai su Lietuvos sirnboliais. 
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Daug svetimesne ir paslaptingesne buvo kita Mamos sesuo- tute 

Gabute su dede Miku ir must! pussesere Ramute . Jie gyveno Klai

pedoje. Ramut~ mes laikeme labai iSlepinta ir prisijaukinti nesuge

bejome, taciau iavejomes jos ilgais sviesiais plaukais. Dede Mikas 

(Kukutis) buvo karininkas, vaiksciojo su uniforma ir todel mums at

rode, kad esq,s ne is must! aplinkos. Veliau jis dirbo Klaipedos gu

bernatUroje, iS kurios turejo trauktis i Kaunq, dar veliau i Vilnil.! ir 

SvenCionis. Galiausiai visi pasitrauke i Uzjuri. 

Be tetl.!, turejome ir daugyb~ dedzil.! - tikrl.! ar tik dedemis va

dinaml.!. 



SU SENELIAIS 

Bendravom ir su Seneliais . Senelis (Jonas Jablonskis) jau buvo ligo

nis. Ji sedejo aukstoje kedeje su ratukais, ir mums tekdavo palypeti 

ant kedutes, kad galetume pasisveikinti ir pabuciuoti ji. Jis mokejo 

daugyb~ mtslitt ir megdavo mums jas uzduoti, nes, aiSku, kitokio 

bendravimo budo su mumis, pypliais, ir negalejo buti. Nors Senelis 

kai kam atrode piktas, net gresmingas, bet, man rodos, mU.stt Mama 

ji mylejo labiau nei Bobut~ . Gal ta meile atejo iS daug senesnitt laiktt, 

iS jos jaunystes, kol dar Senelis buvo sveikas. Be to, ji jo ir gailejo. 

Senelis buvo savotiSkai tolerantiskas, o tai mU.stt Mama labai verti

no. Tolerancij<t jis parode dar tad a, kai vede mU.stt Bobut~, ne kata

lik~, kuri nebuvo priimtina RygiSkitt Jablonskiams. Del sios priezas

ties is Senelio giminitt mes mazai k<t pazinojome. Daugiausia 

bendravome su Bobute Cepiene, Senelio seserimi, -labai miela mo

teriske. Tolerantiskai Senelis ziuredavo ir i iprastai- kauniskai- kal

bancius mU.stt aplinkos zmones. 0 Kaunas kalbejo visokitt kalbtt mi

siniu . Vis delto mustt aplinkoje buvo kalbama taisyklinga bendrine 

kalba. Mes gerai supratome zargon<t, net megdavome pavartoti vi

sokius , uzbonus", , petelnes", ,abrusus". Nors iki paskutinittitt savo 

dientt Senelis rase arba diktavo sekretoriams straipsnius apie kalbos 

kultU.r<t, viesai niekada nepasakydavo kokios pastabos del netaisy

klingos kalbos namiskiams arb a sveCiams. Priesingai- netgi pabar

davo koki vies<l_ taisytoj<t ir pridurdavo: nebarkit, jis juk sneka kaip 
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dauguma musq inteligentq. Jis, matyt, tikejo, o is esmes taip ir tvy

ko, kad pamazu taisyklinga kalba per spaud'l_ ir mokyklas isismelks 

i visuomen~. Tiesa, Senelis ir pagirdavo, kai kas pasakydavo koki 

grazq posaki ar gerai sukirCiuodavo. 

Senelis sedejo ratukuose, o vaises mes jam paduodavome. Stai 

kart'l_Aliute (Landsbergyte) kazk'l_jam padave ir pasake: ,As Seneli 

pavaiSinsiu." Ir Senelis tuojau ramiai pasake: ,,Visi mane vaisino ir 

vaiSino, 0 stai vienas vaikas erne ir pavaisino. II Atsimenu tik kart'l_, 

kai t'l_ paci'l_ Aliut~ piktai subare, kai ji ban de Sen eli pataisyti ne toki 

zodi pasakius. Matyt, tai buvo zargoninis zodis, kurt Senelis k'l tik 

buvo tais~s, 0 gal tai buvo jo sukurtas naujas zodis. 

Mums buvo iprasta, kad Senelis ligonis. Bet tikrai pajutom, koks 

jis sunkus ligonis, paskutin~ vasar'l_ didziojoje viloje Palangoje, kai 

su juo visctlaik gyveno gailestingoji sesele- tokia simpatinga mote

riSke su balta prikyste ir dideliu raudonu kryziumi ant kepuraites. 

Mums labai patiko jos galvos dangalas, kuriji vadino ,kasinka" . Ne

zinau, ar Senelis buvo kit'l zodi sugalvoj~s . 

Kit'l Ziemct (1930 m.) Seneli pagulde i Karo ligonin~, ir jau buvo 

aisku, kad jam tikrai blogai. Vasario 18 d. pas Bobut~ dar susirinko 

sveCiq. Mana Mama net piktinosi ir nenorejo eiti. Gal ir nejo. Ir ne

trukus atejo diena (vasario 23-ioji), kai Mama is pat ryto apsivilko 

savo vienintel~ iSeigin~ juod'l_ suknel~,- ji buvo labai liudna,- ir pa

sake, kad mire Senelis. Mes dar nebuvom buv~ jokiose laidotuvese 

ir gal ne viskct is karto suvokem. Paskui kit'l. dienct mus visus sesis 

vaikus nuvede i Karo ligonines sal~. Senelis gulejo issities~s, kostiu

mu aprengtas ir lyg nepazistamas. Mums visiems buvo iduota iran

kas po gvazdik'l su Seneliu atsisveikinti . Reikejo net ked~ pristatyti 

prie pakylos, kur jis gulejo pasarvotas, kad galetume padeti t'l. gel~ 

prie Senelio. Taip ir atsisveikinome. 

0 paskui buvo laidotuves. Ant visq namq buvo iSlipdyti juodai 

apreminti ryskiomis raidemis iSspausdinti skelbimai, kad mir~s 



Palanga. Seneliai Jonas ir Konstancija Jablonskiai su anukais. 1927 m. 

musq Senelis. Ir vos vienas zmogus, suzinoj~s tct zini'lt iSkele prie 

savo namo juodu kaspinu perristct veliavC:l, be jokio potvarkio is auks

Ciau veliavas iSkele visas miestas. Kaspinai tada budavo suriSami 

ant veliavos, ne plasnodavo, kaip dabar. Seneli lydejo, kaip man at

rode, begaline minia ir, nors buvo ziema, vyrai buvo be kepuriq. To

kict minict veliau maCiau tik per J. Tumo-Vaizganto laidotuves. Buvo 

daug kalbt.t, o vainiktt sudetas aukstas kalnas. Tais laikais dauguma 

vainiktt buvo skardiniai su tokiomis pat ar vaskinemis gelemis. Tik 

musq seimtt vainikai buvo is gyvq tujq ar eglitt sakeliq su baltomis 

gyvomis rozemis. Veliau tie vainikai buvo iSkabineti kapq koplyte

leje ant sient.t, kol ismurijo Seneliui rust . IS to ruselio veliau kartu su 

Bobutes karstu jie buvo perkelti i Petrasiunq kapines. 

Bobut~ (Konstancijct Jablonskien~) dazniausiai matydavom per 

sventes. Vasario t8 d . buvo Bobutes vardadienis, ir tuomet pas jct su

sirinkdavo ne tik jos seima, bet ir visos drauges- ponia M. Lozorai

tiene, ponia M. Masiotiene (ji buvo musq Mamos teta- teta Marinia, 

43 



9 

Visi sesi anOkai Palangos kopose. 1927 m. 
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o mes j(l vadindavome Mariniuku), ponia S. Ciurlioniene, ponia 

R. Glinskiene ir kt. J'l aplankydavo visi jos vaikai su marCiomis ir 

zentais. Mes, vaikai, laikydavomes atskirai, savo kompanijoje. Bo

butes vaikai pas j(l rinkdavosi ir kiekvien(l sekmadienio popiet~. Jei 

kas noredavo susitikti k(l is mlisl! gimines, ateidavo sekmadienio 

popiet~ pas Bobut~. Niekas ill nekviesdavo- visiems ir taip budavo 

aiSku, kada galima ateiti. }au Seneliui mirus, nuo 1930 m., mes pra

dejom leisti Bobutei skirt(l rankrastini metrasti "Anlikl! Aidas". 

Mums, anukams, savaime buvo aiSku, koks turi buti mlisl! metras

Cio pavadinimas, nes tezinojom "Lietuvos aid(l" ir "Skauttt aid(l". 

Buvo sutarta, kad kiekvienas anukas savo straipsni parasys savo 

ranka ir pats iliustruos. Pirm(l numeri parase tik 3 anukai- Justukas, 

Julyte ir }one. 0 toliau teko man perimti redaktores pareigas, t. y. 

visiems priminti, kad parasytl!. A pie koki nors redagavim(l nebuvo 

ne minties. Metrastis ejo 18 metl!, iki pat Bobutes mirties 1948 m. 



Kai mes suaugome, paskutiniams numeriams parengti pritraukeme 

ne tik jaunesnius anukus, bet ir savo vyruso Jau paaugo pusseseres 

Aldonele ir Natute bei pusbroliai Gabriukas ir Vytuliso Galiausiai 

paskutinius numerius perdaveme i jaunesniqjt! rankas, bet tvarka 

liko ta patio Dabar si garbingc:t leidini priglaude Maironio lietuviq 

literaturos muziejus Kauneo 

Pasveikin~ Bobut~ vardadienio proga ir iteik~ savo kurini, mes, 

anukai, smukdavome iS kambario ir nedrisdavome net paziureti, 

kaip Bobutes sveCiai reaguoja i musq kurini, nes jis tuoj pat imdavo 

keliauti per visq sveCiq rankaso Tik vienct kart'l, pries perduodamos 

redagavimct i jaunesniqjt! rankas, mes, pusseseres, pasiryzome pa

Cios dalyvauti. Tai buvo karo metas, tiek maza buvo linksmybi4, tad 

norejome pasilinksmintio Bobute buvo po kataraktos operacijos, lai

kinai gyveno pas savo dukr'l, musq tetct Onyt~ (Landsbergien~) Do

nelaicio gatveje ir buvo jos slaugomao Taigi mes, anukes, visos apsi

rengeme tautiniais drabuziais, nes juos turejomeo Bendromis jegomis 

sukureme kupletus ,Vienqkart per metuso 0 0" ir pritaikeme melodijct 

iS ,Cigonq barono" 0 Visos tetos tc:tkart buvo pasiskirsCiusios paga

minti kct nors skanaus, kas tik buvo imanoma tais alkanais karo me

taiso Tai atsispindejo ir musq dainojeo Tokio uzsidegimo pagauta net 

tute Viera padainavo savo sukurtus kupletuso Tai buvo viena iS at

mintinq prosvaisCiq juodoje karo naktyjeo 

Bet grizkim vel i musq vaikystes laikuso 

Porct vasarq (1927-1928 mo) mes su Seneliais (Jonu ir Konstancija 

Jablonskiais) vasarojome Palangoje bendroje vilojeo Tai buvo didele 

medine vila (veliau karo metais sudege), kurict mes vadinome Bar

boros vila, nes joje buvo tokia Barbara, matyt, priziuretojao Ji turejo 

parsiukct ir kasdien zoliaudavo jam, o mes jai mielai padedavomo Uz 

tai ji mums papasakodavo pasakqo Viloje buvo daug kambariqo Buvo 

ir didele atvira veranda, i kurict ivezdavo Senelio I verandct vede 

laiptai, taciau Senelio vezimeliui buvo padarytas nuolydiso Senelis 
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Palanga. Vila, 
kurioje vasarodavo 
visi gimines. 1927 m. 
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megdavo, kad ji kas paveziotq po Palangq. Daznai atsirasdavo sa

vanoriq veziotojq- mokytojq ar siaip ekskursantq, isleisdavo ir jau

nus kareivius pavezioti. Seneli lankydavo ir sveciai- vieni patys su

sigalvodavo, kitus pakviesdavo. Atsimenu tik kelis. Ateidavo senas 

aukstas kunigas Prapuolenis su suniuku. Mes, vaikai, ji vadindavo

me Milzinu su Suniuku. Ateidavo senas zvejys Aris- mes ji vadin

davom Seniu Ariu. Ji Bobute visada pavaiSindavo, o Seneliui rupejo 

pasiklausyti jo zemaitiskos tarmes. Jis papasakodavo idomiq istori

jq is savo gyvenimo, pavyzdziui, kaip jau apysenis vede jaunq- 50 

metq- zmonq, ne is zvejq gimines, kaip jis labai isizeid~s, kai ji jam, 

plaukiant i jurq, uzkandzio idejusi menkes- kasdienio zvejq valgio. 

Taip isizeid~s, jis ,kad svies tq menki i j11rct" ... 

Toje viloje mes buvome 6 vaikai, nes paciq jaunqjq tarp musq dar 

nebuvo. Valgomajame prie didziojo stalo visi netilpome, tai lauke 

tarp medeliq mums buvo pastatytas atskiras staliukas. Ten mes ne 

tik valgeme, bet ir darbavomes. 0 darbeliq visokiq prasimanyda

vom. Pries pietus eidavome maudytis visi su tevais toli uz Birutes 

kalno, kur nebudavo kitq zmoniq. Ten jura iSmesdavo mums viso

kitt brangenybitt- mediniq deziq, rqsteliq ir lentgaliq. Jas susirink~ 



parsitempdavome i musq erdvq kiemq. Padedavo ir Tevai parsi

tempti. IS ill meistraudavome visokius vezimus ir svajodavome, kaip 

sugausime kiski ir ikinkysime ji i savo vezimq. Tada dar nejome i 
mokyklq ir tikejome, kad kiSki galima sugauti uzberus ant uodegos 

druskos . I kiemq ateidavo ir mums labai draugiSkas paauglys Vin

cukas, kuris vaiksCiodavo pasikabin~s ant kaklo didel~ dez~ knygq. 

Knygas jis pardavinedavo vasarotojams. Jis mokedavo ipirsti kny

gas ir apibudinti, kas jose parasyta. Nezinau, kada jis spedavo jas 

perskaityti, bet, matyt, mego skaityti. Dazniausiai tai budavo lengvi 

vasaros skaitiniai, bet jis turedavo ir kq pasiulyti rimtesniam skaity

tojui. Jei kas paprasydavo, atnesdavo ir specialiai knygq iS knygyno . 

Musq tevai nusipirkdavo vis kokiq knygel~, ir sioji keliaudavo po 

visq vilq iS rankq i rankas. Daznai Vincukas pasidedavo savo dez~ 

ant zoles prie musq ir rodydavo, kaip geriau pasigaminti musq taip 

trokstamq vezimq. Jam irgi noredavosi pazaisti su mumis . Kai lauke 

lydavo, sededavom visi viename kambaryje ir siuvinedavom ar dro

zinedavom kq nors. Tai irgi buvo idomu. 

Rugienose. 1929 m. 
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Po pieh.t tevai issivaiksciodavo kas sau. Mana Tete ir Mama me

go tolimus pasivaiksciojimus - jie nueidavo iki Sventosios pajuriu, 

net iki Giruliq prie Klaipedos. Musq dar kojos buvo per trumpos to

kiems zygiams, todel po pieh.t musq II paganyti" ateidavo vietine jau

na mergina Ale. Veliau j<l PetkeviCiai issiveze i Kaun(!, kur ji baige 

Suaugusiqjl! gimnazij<l ir akuseriq mokykl<!, gavo darb(! ir iStekejo. 

Su sia vila susij~ daug maloniq prisiminimq. J au vi en vaziavimas 

vasaroti traukiniu buvo didelis malonumas. Senelis vaziuodavo I 

klases vagonu. I vagon<lji tnesdavo jauni kareiviai. Mes, zinoma, ke

liavome III klases vagonu. Vis(! vasar(!lakstydavome basi, tad pries 

griZtant i Kaun(! tekdavo bent dien(! pasimankstinti su batais. Cia 

prisimenu ir Palangos batsiuvi, kuris vaiksCiodavo po namus, su

rinkdavo vasarotojq batus, kuriuos reikedavo pataisyti, ir kit(! dienq 

Palanga. Valom dedes automobili. 1929 m. 
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atnesdavo jau pataisytus. Jis nieko neuzsirasydavo, bet visada atsi

mindavo, is ko kct paem~s, ir tiksliai atiduodavo. Taigi mano vaikys

teje Palanga dar buvo didelis kaimas. Nebelikus Senelio, jau visa gi

mine vasarodavome atskiruose nameliuose pas zvejus, bet netoliese. 

Draugaudavome su zvejq vaikais, ismokome kalbeti zemaitiSkai, 

valgydavome tiesiog is juros parveztct ir cia pat isrukytq zuvt, eida

vome jau i tolimesnius miSkus- grybaudavome, uogaudavome, pa

siekdavome net Sventqjq. 

Bet sugrisiu dar i senctj<t vilq. Kaip galima uzmirsti tas dienas, kai 

atvaziuodavo dede Vytukas (Landsbergis, veliau Zemkalnis)! Jis vie

nintelis iS mustt gimines turejo automobili. Mums tai buvo didele 

atrakcija. Atvaziuodavo jis savaitgaliais. Zemaicitt plentas tais lai

kais buvo zvyruotas, tai automobilis budavo labai apdulkej~s. Mes, 

vaikai, su entuziazmu puldavome jo valyti. Paskui dede Vytukas su

sisodindavo mus i tq automobili- tokius basus ir purvinus (nebent 

rankas nusiplaudavome, kai mamos liepdavo) - ir nusivezdavo i 
Nemirsetos restoranq, o ten kiekvienam uzsakydavo po didziausict 

porcijct plombyro, pateikiamq sriubos leksteje. Kartq mus tokius nu

siveze ir i Klaipedct paziureti atvykusio angltt laivo ,Orion"- ne visi 

susivokem bent apsiauti, Jurate, kiek atsimenu, taip ir stypciojo po 

Klaipedct basa . Mes mylejome ded~ Vytukct uz tai, kad jam tikome 

tokie, kokie buvome, ir jis mflstt nevadydavo. 

Bet grizkime vel pas Senelius. 

Kucios visada budavo pas Senelius. Jos man giliai tstrigusios i 
atminti- dar tais laikais, kai Seneliai gyveno dabartineje Jablonskio 

gatveje, veliau DonelaiCio ir Mickeviciaus gatvese. Susirinkdavo visa 

gimine su seimomis vakare . Stalas budavo nuklotas skaniausiais tik 

tq dienq valgomais patiekalais. Pradedavome nuo paci4 paprasciau

sitt- bulvitt su aliejuje pakeptais svogflnais. Prieto dar budavo tvai

riai paruostos silkes- su baravykais, su morkomis, kopustai, pupe

li4 misraine su grybais, tvairios darzoves su aliejurni. Tais laikais 
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so 

mes aliejaus siaip nevartodavome, ant jo nekepdavome. Mums alie

jus turedavo isskirtini, Kuehl" skoni. Po sitq valgiq atnesdavo labai 

skanict dziovintq baravykq sriubq, o ypac skanios budavo aliejuje 

keptos auseles su baravykais. Tai daug darbo reikalaujantis patieka

las, bet koks jis nepaprastai skanus tct vienq kartct per metus! Po sriu

bos prasidedavo saldumynai (o gal ir ne tuoj po sriubos, bet mano 

atminty taip iSliko) . Toliau valgydavom tradicini aguonq pienct su 

,slizikais", spanguoliq kisieliq, dziovintq vaisiq kompotq. Kct nors 

gal ir pamirsau, bet visko buvo gausu. 

Pavalgius iS po eglutes (beje, visai mazytes, nes nebuvo vietos 

pas Senelius) budavo istraukiamos dovanos vaikams. Visaip atsitik

davo su tom dovanom. Kartq, dar senamiestyje, mud vi su Jurate ga

vom dovanq rogutes. 0 lauke, kaip tyCia, lyja ir ne lopinelio sniego. 

Einant namo mud vi atsisedam ant roguciq ir verkiam, kad Tete mus 

veztq. 0 jis irodineja, kad tai netmanoma. Julyte, atsimenu, gavo lel~ 

ir apsidziauge, o J one gavo pripuCiamct gandrct ir puole i asaras. Man 

rodos, paskui namie si skriauda buvo kompensuota. Gal del to, kad 

nebutq bedos, veliau per Kucias budavo pasitenkinama smulkiomis 

visiems vienodomis ar bent panasiomis dovanomis, ir mes visi 

dziaugdavomes. Nedaug reikejo, kad dziaugtumemes. Gerai atsi

menu vienct dovanel~, tik neZinau, kaip jct pavadinti. Tai buvo tokie 

ziebtuveliai, kuriq spyruokl~ spaudziant pasipildavo spalvotos ki

birkstys. Kokict nors dovanel~ rasdavom ir namie po eglute. 

Per visct tarpkaledi lankydavome vieni kitus. Nenutrukstami 

buvo vaikq susitikimai, ir ne tik namuose, bet ir kitur. Vienct dienct 

budavome kvieCiami i Kaledq eglut~ pas LozoraiCius Uzsienio rei

kalq ministerijoje. Ten budavo daug vaikq, mums daznai nepazista

mq. Lozoraitukai buvo jaunesni uz mus ir turbut kitaip auginami. 

Visct pobuvi organizuodavo aukle, kitaip sakant, Freulein, tad iSei

davo kazkaip valdiSkai ir mums nebudavo labai idomu. TaCiau nau

ja aplinka mus domino. Vidury sales stovedavo egle iki pat lubq, 



taCiau, mustt poziuriu, ji buvo papuosta neidomiai - vien dideliais 

stikliniais burbulais ir elektrinemis lemputemis. Dabar man tai at

rodyttt grazu. 

Namie irgi budavo puosiama eglute, ir, beje, daug idomiau. Ma

mos padedamos is anksto gamindavome tvairias girliandas iS spal

voto blizgancio popieriaus, sudarytas iS savitai iSkarpyttt grandelitt 

su skylutemis. Pirktiniai zaisliukai budavo idomus- tai koks stikli

nis grybas, tai agurkas, tai zimitt ankstis ar sanitarinis suo, ar lelyte. 

Nuej~ i sveCius vieni kitiems dovanodavome irgi tokius eglutes pa

puosalus. Ant virsfi.nes, zinoma, budavo zvaigzde. Ir zvakutes bu

davo tam tikruose ,liktoreliuose" (zvakidese) . Buvo ir saltosios 

ugnys, kurias uzdegdavome, kai susirinkdavo sveciai. 

Po eglute rasdavome ir maiSelius su saldumynais - ten budavo 

sokoladinitt saldainitt, riesuttt, koks raudonas obuoliukas, retkar

Ciais bananas ar apelsinas. 

Mes tevams irgi paruosdavome savo darbo dovaneles. 



PAZINTIS SU BAZNYCIA 

Ankstyvoje jaunystt~je su BaznyCia neturejau jokio rysio. Kaip Mama 

pasakojo, mano Tevus sutuoke kun. J. Tumas-Vaizgantas Vytauto 

baznycioje Kaune. Musq gimineje jis buvo geras pazistamas. Kaune 

evangelikq baznycios, juo labiau civilines metrikacijos nebuvo, tad 

visi inteligentai eidavo pas tolerantiskqji Vaizgantq, kuris visus su

prasdavo. Nesusituokus gyventi buvo nepadoru, taip pat kildavo 

visokiq visuomeniniq nesusipratimq. Nesusituokusieji buvo laiko

mi lyg visuomenes paribio zmonemis. Tumas buvo populiarus del 

to, kad nereikalavo iSpazinties- tai esq,s jusq sq,zines reikalas, saky

davo. Kudikio metrikos irgi budavo surasomos tik baznycioje. As 

iki puses metq buvau nekrikstyta, nes Tevai nesurad~ man tinkamo 

vardo . Kartq, juos sutik~s kun. Tumas paakino pagaliau pakrikstyti 

vaikq, ir jis sugalvoj~s man vardq,- Rimute. Taip 1921 m. geguzes 

15 d. per Mamos vardadieni as ir buvau Vaizganto pakrikstyta. Ve

liau, pries einant i mokyklq, buvau trasyta i evangelikq parapijq,. 

Kaune tokios parapijos dar nebuv~, todel turiu metrikq, isduotq, Pa

pilio evangelikq parapijoje, kur irasyti ir mano tevai evangelikai. 

Kriksto tevai buvo Mamos brolis dede Vytukas (Landsbergis) ir Te

tes sesuo teta Onyte (Jablonskyte-Landsbergiene). As visq, gyvenimq, 

jauciau, kad turiu kriksto tevus, kurie manimi rupinosi. 

1 baznyciq, nevaiksCiojome ir namie nebuvo jokiq devocionali

jq, todel kai pirmq,kart pamaciau Nukryziuotq,ji, man tas vaizdas 
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pasirode toks siurpus, kad iki siol atsimenu tq ispudi. Kartq Mama 

turejo vesti seseri JUrat~ pas gydytoj'l ir, neturedama kur man~s pa

deti, idave mane virejai Onutei nusivesti i turgtt Laisves alejos gale. 

Onutei parupo uzeiti i Saricitt (sv. Gertrudos) baznytel~ . BaznyCia 

buvo tamsi, i'l dar tamsino aplink sustatyti namai. Ir ten pamaCiau 

tq didziuli Nukryziuotqji. Gal jis ir nebuvo toks didelis, bet man atro

de lyg viso zmogaus ugio . Toks iskraipytomis rankomis ir kojomis, 

krauju aptek~s, beveik visai plikas ir liesas. Nakti tas kraupus vaiz

das man neleido uzmigti, vis matydavau tamsiame miegamojo kam

pe. Mamai nesakiau, kaip buvau iSsigandusi, bet paklausiau, kodel 

jis toks plikas. Mama paaiSkino, kad Kristus buv~s labai doras zmo

gus ir mok~s visus daryti tik gera. Bet piktiems zmonems tos kalbos 

nepatikusios, jie nuples~ nuo jo visus drabuzius, mus~ ir kankin~, 

palik~ jam tik tq mazq skudureli prisidengti. Dabar ttt piktttjl! nie

kas nemyli, o zmones prisimenq tik ano geruosius darbus . Vis delto 



iS tamsiojo kambario kampo vakarais as ilgai nesugebejau jo iSvyti, 

noredavau, kad neuzleisttt langq uzuolaid~ idant iS lauko ieittt svie

sos. Taip ir iki siol megstu miegoti su sviesiomis uzuolaidomis. 

Dabar man atrodo, kad tiems katalikq vaikams, kuriems sis vaiz

das nuo mazens pazistamas, kurie net kryzeli su Nukryziuotuoju ant 

kaklo nesioja, jis nedaro jokio ispudzio. Iki siol nesuprantu, kaip to

kio nukankinto zmogaus vaizdas gali sukelti maldingctnuotaikct. Man 

atrodo, kad zmones tct vaizdct priima kaip dar vienct iprastct bazny

Cios atributct- kaip zvakides, altorius, papuosalus, monstrancijas. 

Ilgainiui tas vaizdas isdilo is mano sctmones. Bet po daugelio me

~ jau eidama i XX amziaus gal4 pamaciau Nidoje toki pat baisq Nu

kryziuotctjt pastatytct prie katalikq naudotos evangelikq baznycios 

(kol dar nebuvo naujosios Katalikq baznycios). Jei pasitaikydavo 

buti sekmadieni Nidoje, nueidavau i evangelikq pamaldas ar i koncer

tct. Ir kiekvienct kartct man sukildavo pyktis, kodel katalikai sio kry

ziaus nenusikele prie naujosios savo baznycios (panasios i akvariu

mct) . Jis primine man tuos siurpius mano vaikystes iSgyvenimus. 

Tikybos pasimokeme tik gimnazijoje. 

Kai buvau septintoje klaseje, Bobute suorganizavo musq konfir

macijct. Per Velykq atostogas mus renge prof. P. Jakubenas, susikvie

t~s i universitet4 nes ten deste evangelikq teologijct. Jis kalbejo tar

miSkai, buvo apysenis inteligentiSkas zmogus . BaznyCioje mums 

pasake grazq pamokslct. Jis buvo isspausdintas evangelikq laikras

tyje "Sejejas", kuri esu issaugojusi. Pagrindine jo mintis buvo tokia : 

bukite drctsus! 

Musq gimnazijoje mokesi ivairiq tikybq mergaites, ir visomis 

buvo pasirupinta. Vienct dienct per savait~ budavo septinta tikybos 

pamoka mums, evangelikems. Kartu mokesi visq klasiq tos pacios 

tikybos mokines. Mums, evangelikems, deste kun. V. Simukenas. I ki

tas klases ateidavo ir pravoslavq popas, ir zydq rabinas . 



AS GIMNAZISTE 

(1931-1938) 

Mes jau buvome persikel~ gyventi i Parodos gatv~ (1932 m .). Tevai 

buvo iS anksto susitar~, kad inzinierius S. Ciurlionis mums iSnuo

mos butq dar statomo nama antrame aukste. Tais laikais gatve buvo 

labai rami: autobusai ja nevazinejo, o automobiliq buvo reta. Savait

galiais biidavo visiSkai tylu. Tais laikais butq iSsinuomoti buvo gana 

sunku ir jie buvo labai brangiis. Man rodos, Tevai arne pus~ algas 

sumokedavo uz butq. Del sios priezasties daug kas stengdavosi pa

sistatyti namus. Bet tai daryti galejo tik laisvqjq profesijq zmones -

gydytojai, advokatai, inzinieriai. Tarnautojai, kaip musq Tete, kurie 

gyveno iS algas, ne nesvajojo statytis nama. Santaupq nesusidary

davo jokiq. Be to, musq Tete iS principo buvo nusistat~s pries nama 

statymq. Kai kas nors jam prikiSdavo, kodel nestatqs, jis atsakydavo: 

,Kol yra durniq, kurie man namus stato, kam man statyti." Veliau, 

tiesa, paaiSkejo ir kita, svarbesne, jo nusistatymo priezastis, kurios 

mes tada negalejome suprasti. Kai Bobute gavo honorarq uz Senelio 

leidziamus rastus, dali pinigq atidave Petkeviciams, kad sie prista

tytq jai porq kambariukq prie savo statomo nama, o uz likusius nu

sipirko sklypq salia Glinskit.t sklypo (matyt, ponios Glinskienes ikal

beta) ir padovanojo ji musq Tetei, nes jis atseit nieko neturis, o buvo 

jos mylimiausias sunus. Ten mes pasistatem tik lentin~ pasiurel~, 

pasisodinom keletq obelq, kartais nueidavom ir koki augaleli paso

dinti. Buvo iSkastas ir tvenkinelis, kuriame netriiko tritonq ir zaliq 
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varlitt. Mud vi su Jurate vis paklausdavom Tetes, kodel jis nestatcts 

namo (beje, ir pinigtt statybai jis neturejo). Jis trumpai atsaudavo: 

, Atims! " Mums tai buvo visiSkai nesuprantama, taCiau sine kartct 

pasakytct zodi mes isidemejome, o prasm~ suvokeme tik daug veliau. 

Tete gerai orientavosi politikoje, tik niekad a pie jet nekalbedavo. 

Namus statesi Petkeviciai, bet tuo tarpu gyveno tokiame sename 

mediniame name Donelaicio gatveje. Statesi ir Landsbergiai ir tuo 

metu gyveno Panemuneje, o itt Aliute visct savait~ gyvendavo pas 

mus, tik sekmadieni nuvykdavo pas Tevus. Netoliese, taip pat Do

nelaiCio gatveje, namus statesi ir Masiotai. Trumpai sakant, vel visi 

gimines gyvenome netoliese. 

Mlistt butas buvo gana didelis, taciau visi keturi kambariai buvo 

pereinami. Tik penktasis, prie drabuzines, buvo atskiras. Atsimenu, 

sienos buvo iSdazytos baisiomis spalvomis. Mazo atskiro kambario 

sienos buvo ryskiai zalios, papuostos auksinemis stirnomis. Pradzio

je jame apsigyveno dede Jonas Jablonskis . Mustt kambario sienas 

Tevai greitai iSklijavo neutralitt spalvtt tapetais, tik sis, kol gyveno 

dede Jonas, ilgiau liko koks buv~s. Jam issikelus, kambarys atiteko 

man. Be sio kambario, buvo didelis valgomasis, kartu ir svecitt kam

barys, kurio viduryje stovejo stalas, aplinkui kedes, buvo sofa prie 

vienos sienos, priesais- bufetas. Prie lango buvo ir staliukas, ant ku

rio veliau atsirado radijas. Beje, pradzioje turejom tik detektorini ra

dijo imtuvct su ausinemis, kurio, prisijung~ ausines, galejo iS karto 

klausytis du zmones. Mudvi su Jurate taip klausydavomes ,Vaiktt 

valandeles", kurict vede S. Ciurlioniene. Tik daug veliau atsirado 

lempinis radijo imtuvelis. Imtuvai buvo dar labai brangus ir mazai 

itt kas turejo, bet is mustt aplinkinitt mes berods paskutinieji ji isigi

jome. IS valgomojo ejo durys i mUS4 su Jurate kambari, kuris veliau 

atiteko jai vienai. IS to kambario durys ejo i Tevtt miegamctji, kuria

me buvo ir Mamos darbo stalelis. Salia buvo Tetes darbo kambarys, 

i kuri buvo galima patekti ir iS miegamojo, ir is valgomojo. Tetes 



kambarys visas buvo apstatytas knygl! spintomis ir lentynomis, prie 

lango stovejo jo rasomasis stalas, o vidury kambario- didelis stalas, 

irgi apkrautas knygomis ir aplankais. Tik vienas kampelis buvo pa

liktas laisvas- cia Tete vaiSindavo kava savo svecius. Dienq, dvylik

tct valandq, Mama su Tete valgomajame visada gerdavo kavct. Daznai 

kas nors iS giminil!, ypac Bobute, kai lipdavo i Parodos kalnq, uzei

davo tuo metu isgerti kavos. Kai baigiau gimnazijq, ir as gavau teis~ 

gerti tct priespietin~ kavct su jais. Zinoma, dar buvo nemaza virtuve, 

o uz jos- nedidelis atskiras tamaites kambarelis. Visus tuos metus, 

kol gyvenom Parodos gatveje, pas mus seimininkavo tokia zitiete 

(katalikiSkos Sv. Zitos draugijos nare) Marijona Kozukauskaite. 

Uz namo buvo stati ikalne, kurioje augo obell! sodas. I tct sodct 

mums buvo leista eiti, bet nedrisdavome paliesti jokio obuolio, o 

seimininkai niekada nepasillle. Seimininkai turejo dvi paaugusias 

dukteris, turbiit studentes. Jos kartais eidavo su mumis i VI fortct ro

gutemis pasivazineti, nes mud vi su Jiirate turejome labai ilgas ct:Zuo

lines rogutes, ant kuril! galedavome susesti visos. Seimininkas buvo 

labai nervingas, jis kartais musdavo kumsciu i sienq, matem ir jo iS

mustct vietct sienoje. Visus ukio reikalus tvarke jo zmona. Ji uzeidavo 

ir pas mus- turbiit nuomos pinigl! pasiimti ar siaip kokiais ukio rei

kalais. Name buvo centrinis sildymas ir buvo kiirenama anglimis, 

taigi biidavo labai silta. Mes visada, issinerusios is uniforml!, namie 

vaiksCiodavome trumpomis rankovemis. Siltai biidavo kiirenama 

visur. Nebuvo jokio salto laikotarpio, nes ir oficialus kiirenimo se

zonas berods prasidedavo nuo rugsejo vidurio. 

Pradzios mokykloje pasimokiau dvejus metus (1927-1928 m.), 

nes pirmojo skyriaus programct buvau iSejusi namie su Mama. Ji 

buvo isitaisiusi net dailyrasCio vadoveli, zinoma, ir elementoril!, be

rods "Sakalel(, ir diktantl! pratybl! knygct. Pabaigus tris skyrius bu

vo galima laikyti egzaminus i pirmctjct gimnazijos klas~ (dabar biitl! 

s-oji klase), iS keturil! skyril! i gimnazijct priimdavo be egzamintt. 
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Stodama i "Ausros" mergaici4 gimnazijq, sutikau toki4 paci4 iSsi

gandusil.! mergaici4 pulkeli. Man tuoj i akis krito viena kukli mer

gyte- Elyte Krukauskaite . Pasirodo, ir as jai patikau, ir mes tuojau 

radom bendrq_ kalbq_. Stojant reikejo moketi rasyti, skaityti ir pade

klamuoti koki eilerasq. Pasakiau jai, kad ismokau Maironio "Trak4 

pili", ir tuo didziavausi. Bet ji irgi buvo ismokusi Maironio eilerasti. 

Ir taip mes be vargo istojome i gimnazijq_. 

0 kaip abi apsidziaugem, rugsejo menesi pamaciusios, kad pate

kame i tq_ paCiq_ A klas~! Dziaugemes, kad pazistam bent vienq_ mer

gait~. Su Elyte kartu baigem gimnazijq_ ir likom drauges visam gyve

nimui. Ir istekejusios netoliese gyvenom, ir vaikus kartu auginom ... 

Nelabai atsimenu pirml.!jl.! dviej4 klasi4 mokytojus ir ko mes ten 

mokemes. MU.s4 aukletojq_ Leokadijq_ Daniliauskien~ tai gerai pri

simenu. Ji tokiu dailyrasciu pasirasydavo i mus4 dienynus. Mes dar 

nebuvom pratusios prie pazymi4, nes pradzios mokykloje ill dar 



Mama Sofija Jablonskiene. 1936 m. Tete Konstantinas Jablonskis. 1936 m. 

nerasydavo, todel ne visai supratau, kctjie reiSkia. IS pradziq pirmoje 

klaseje mums irgi pazymiq nerase. Rasydavome tokius aiSkinamuo

sius trumpus diktantus. Padiktuodavo sakini ar por'l, paskui moky

toja uhasydavo taisyklingai ir labai aiskiai ant lentos. Tada musq 

klausdavo, ar taip parasem. Parodydavo pacias sunkiausias vietas 

ir klausdavo, kas jas netaisyklingai parase- pakelkit rank'l, o paskui 

liepdavo pataisyti ir perrasyti tct zodi taisyklingai. As, beje, rasiau 

taisyklingai ir man buvo net apmaudu, kad negaliu dalyvauti tame 

taisyme. Kad butq !domiau, tycia !veldavau klaidq, kad galeciau pa

kelti rankct ir paskui iStaisyti. Kai namie Mama, pazillrejusi i mana 

sctsiuvini, pamate tokict daugyb~ iStaisytq klaidt.t, prisipazinau, jog 

as jas tyCia padariau, kad butq !domiau. Ir tada man Mama iSais

kino, kad tycia blogai daryti nereikia. Tuomet ir nustojau blogai ra

syti. Kai pagaliau mums pradejo rasyti pazymius, man galutinai 

iSaiskejo, kad kaip tik reikia stengtis rasyti gerai. 
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Namie daug skaitydavau. PerskaiCiusi ,Pinokio nuotykius", pe

rejau prie Karlo Majaus, SinkeviCiaus kelioniq knygtt. Labai megau 

piesti ir svajojau buti dailininke. Ivairus darbeliai, siuvinejimai buvo 

mano megstamas uzsiemimas. Labai pamegau liaudies dainas. Na

mie ir Tete, ir Mama dainuodavo, tai as iSmokau visas itt dainas. Pa

tikdavo iS ploksteliq klausyti operq arijas, kuriq klausydavo Tevai. 

Antroje klaseje, draugaudama su Julyte (Petkeviciute), labai pame

gau augalus, sodindavau namie visokius augalelius, su Julyte skie

pydavome ir kaktusus. Vaiksciodama su Tete miskais domejausi vi

sokiais augalais. Vokieciq kalbos buvau jau gerokai pramokusi, tad 

panorau ir pati skaityti vokiSkas vaikiSkas knygeles . Man visai ne

kliude gotiSkos raides, tuoj be niekieno pagalbos suvokiau, kad tai 

tik pagrazintos lotyniskos raides . SkaiCiau knygeles apie dadelio 

geles. Ypac pamegau sudarineti ivairitt augalq ir mineralq rinkinius. 

Domejausi botanika. Svajojau tureti nors truputi zemes, kasti, sodin

ti ir kq nors auginti. 

Labai gerai prisimenu tik III klas~. Net paciq klas~. Pasirodo, ne 

tik man, bet ir kitoms bendraklasems ji liko labiausiai isimintina. Ji 

buvo pirmame aukste, langai iSejo i kiemq, kuriame visada budavo 

i kq paziureti. Ziemq pries akis plytejo Ciuozykla, i kuriqlabai pa

togu budavo per pertraukq isbegti paciuozti. Musq paciUzos buda

vo prisukamos prie plokstelitt, itaisytq batukq kulne. Mes jas nesda

vomes pasikabinusios ant didelio, salia portfelio. Kai budavo daug 

sniego, kieme statydavome sniego tvirtoves ir jose po pamokq vie

na klase kovodavo su kita . Kampe po langu buvo didziule pjuve

nq kriiva, nes gimnazija buvo kurenama malkomis. Nakti sargai to

mis sudrekintomis pjuvenomis iSbarstydavo visas grindis ir taip, 

nesukeldami dulkitt, issluodavo visq gimnazijq. Pakurendavo ir 

krosnis. IS ryto atejusios rasdavom gimnazijqjau siltq, svariq ir gerai 

isvedintq. 0 ta didziule pjuvenq kruva tapo ypac idomi mums pa

vasari, kai joje kate atsivede kruvq kaCiukq. Nezinau, gal ta kate kam 



ir priklause, bet ir musq klases mergaites paserdavo jq, o iSeidamos 

atostogq tuos kaCiukus issidalino. Per pamokq, uzsiziurejusios i tuos 

kaciukus, daznai sulaukdavome pastabq, kad nesiklausom (as net 

vieninteli ,kuolct" savo gyvenime gavau, ir ji man parase pats J. Am

brazevicius!). 

Musq klases aukletoja buvo labai miela geografijos mokytoja Eu

genija leva Serniene. Per pamokq, skirtct klases auklejimui, ji steng

davosi sudaryti neformalict nuotaikct- visos atsisesdavom ant suolq, 

mokytoja irgi. Su ja budavo galima pasikalbeti visais mergaitems 

rupimais klausimais. Kalbedavo ji mums ir apie elgesi su tevais bei 

kitais zmonemis, ir apie higienct bei tvarkq, apie tai, kad geda vaiks

Cioti skyletu drabuziu, o lopas esanti garbe, rodanti, kokia mergaite 

taupi ir tvarkinga. Atsimenu, kartqjai kazkodel reikejo surasyti, kur 

dirba mergaiciq tevai. 0 teveliq bilta ivairiq- ir gydytojq, ir inzinie

riq, ir murininkq, ir sargq ... Viena mergaite pasake: ,Sudvezys". 

Zinoma, daug kam pasirode juokinga, bet mokytoja ispejo, kad rei

kia sakyti ,asenizatorius", 0 siojo darbas esqs labai reikalingas ir 

garbingas. Ji labai stengdavosi, kad visos mergaites butq lygios, ne 

tik neizeidinetq viena kitos, bet dar ir padetq toms, kurioms sunkiau 

sekasi. Ir visos jctlabai mylejom. Net jos pastabos del per sviesiq ko

jiniq (jos turejo buti tamsiai rudos arba juodos) budavo pasakomos 

svelniai: prieis prie kokios mergaites (o juk taip norejosi sviesiq ko

jiniq), priglaus prie jos savo kojq, visuomet sviesia kojine apmautq, 

ir pasakys, kad sios kojine per daug panasi i josios. Ir viskas. Mergai

tes jai daznai atnesdavo geliq is savo dadeliq. Labai megdavom jos 

pamokas, nes be galo idomiai pasakodavo apie ivairius krastus, ta

Ciau kai kartct atejo eile Rusijai, parade tik pagrindines upes ir pasa

ke, kad negalinti net pasakoti apie jq, nes ten esanti pati baisiausia 

santvarka; liepe pacioms pasiskaityti iS vadovelio. Kadangi namie 

kartais iSgirsdavom visokiq uzuominq apie komunistus (Tete net 

buvo atsines~s komunistiniq atsiSaukimq, mums parade ir pasake, 



kad jis turis teis~ po vienct jq tureti, tik negalis platinti; jis mat rink

davo viskct, kas buvo susij~ su tuo, kas vyko Lietuvoje; atsisaukimai 

buvo spausdinti ant baisaus laikrastinio popieriaus, su bjauriomis 

nemoksiSkomis iliustracijomis ir daugybe gramatikos klaidq), tai 

nuo to laiko pamazu susidariau nuomon~ a pie tct baisyb~, kuri esan

ti Rusijoje ir kuri kenkianti mums. Labai tstrigo kelios pamokos a pie 

Vilniq. Mokytoja rode mums paveikslelius, Vilniaus planet, mes zi

nojome visq Vilniaus kalnq pavadinimus. Apie Vilniq papasako

davo ir Mama, kaip ji, dar lenkams Vilniaus neuzemus, buvo i ji nu

vykusi. Ten buvo palaidoti jos tevai. Jt.t laidotuvemis pasirupinusi 

Emilija VileiSiene. Mama nuvezusi Kaune ant porceliano padarytas 

Tevq nuotraukeles, palikusi pinigq paminkleliams su tomis fotogra

fijomis pastatyti Rasq kapinese. Ji amzinai liko dekinga VileiSienei, 

kad sioji tai sutvarke, niekada veliau neuzmirsdavo per Velines ir 

ant jos kapa zvakutes uzdegti. Kai 1939 m. nuvykau i Vilniq, man 

viskas pasirode taip pazistama ir sava. 

Isimintinos buva ir lietuviq kalbos mokytojo J. Ambrazeviciaus 

pamokos. Net keista, kad jis mus make III gimnazijos klaseje, nes 

paprastai destydavo tik paskutinese klasese. Skaiteme Zemait~, kuri 

mums, tada jau pradejusiams dometis meiles romanais, pasirode 

neidami. Bet labai gerai isiminiau, kai makytojas mums pasiUle su

vaidinti klaseje "Petq Kurmeli". Tai buva lyg vadybos. Sudareme 

dvi grupes . Rasem ir scenarijus. Mana grup~ sudare miesto mer

gaites, nelabai pazistancios kaima gyvenima. Scenarijq rasiau as. 

Pasidarem net siakias takias dekaracijas. Mokytajas dave mums vi

siskq laisv~, niekur nesikisa. Per vienct pamakq vaidina musq grupe, 

o per kitct- antroji grupe, kuriq daugiausia sudare (paCias pasirin

ko) mergaites is Sanciq, matyt, geriau pazistanCios prastq zmoniq 

gyvenimq. Per aptarimct teko pripazinti, kad antroji grupe suvaidi

na daug geriau. lki siol prisimenu Marc~, kuriq vaidina Aleksandra 

SalciUte. Veliau ji atsiliko nua musq klases, nes sunkiai sirga. Ir tik 



dabar, gal net po 50 rnett.t, iSgirdau apie j'l is jos drauges, mana bu

vusios studentes, kad ji veliau baige lituanistik<i, buvo gera redak

tore ir rnokytoja. 

Su rnokytoju J. Arnbrazeviciurni pasikalbedavorne apie visokias 

rnusq skaitornas ir naujai isejusias knygas. Man labiausiai rupejo in

triguojantys romanai, taciau bent desirntis kartq skaiciau ir ArniCio 

, Sirdi" . Daug veliau si'l knyg'l pasiskaitydavorn kartu su Julyte. Dar 

ir dabar turiu labai suskaitytCljos egzernplioriq. Mokytojas labai sub

tiliai apibendrindavo rnusq skaitornas knygas, stengdarnasis nenu

peikti net tikrai peiktinq knygq. Tuo rnetu daugurna rnergaiciq skaite, 

viena kitai skolindarnos, H . MniSek rornan'l ,Raupsuotoji" ir ja za

vejosi, visas a pie i'l tekalbejo. Paprasiau ir man duoti paskaityti. Ne

zinau, koki'l dali teperskaiciau, bet toliau t~sti nenorejau - jau tada 

suvokiau, kad tai pasaldintas vandenelis. Jau tada sentirnentalurnas 

man pasirode atgrasus. Mergaites pasiteiravo rnokytojo nuornones 

ir a pie si'l knyg<i, ir as labai apsidziaugiau, kai jis iii apibudino kaip 

labai zerno lygio knyg'l. Daug rnergaiCiq su tuo nenorejo sutikti. 

Kazkodel beveik neprisirnenu IV klases. Gal del to, kad keturios 

paskutiniosios girnnazijos klases buvo lyg visai naujas, labai ivairus 

ir idornus gyvenirnas . Musq klase taryturn susicernentavo. Buvo is

teigta dar viena hurnanitarine- C- klase (B klase nuo pat pradzios 

buvo kornercine). I i'l patekdavo silpnesnes rnokines - antrarnetes 

rnusq klaseje nepasilikdavo, o buvo nukreipiarnos i C klas~ . IS kitq 

girnnazijtt atejusios naujos rnergaites taip pat pateko i C klas~. Per 

visus tuos ketverius rnetus tik viena naujai i VIII klas~ atejusi pateko 

pas rnus- tai Lairnute Karazijaite, atvykusi iS Vilniaus. Ji tuoj pat su

gebejo iaugti i klases kolektyv<i, net kai kurias bendras klases iSdai

gas erne organizuoti. Atsirnenu, kaip kazin kokia proga ji prikalbejo 

visas rnergaites pasipuosti galvas dideliais raudonais popieriniais 

kaspinais, berods per rnokytojo J. Arnbrazeviciaus parnok'l. Mo

kytojas tik pasijuoke, ir viskas - nieko !dornaus, ko rnes tikejornes, 
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ne!vyko. Kadangi ilgq_ laikq_ iSliko toks nepakit~s klases kolektyvas, 

tai susidare klases tradicijos, hierarchija, pareigos ir garbes suprati

mas. Klases garbe- buvo svarbus dalykas. Susidare gera tradicija 

viena kitai padeti, kad mus11 klase kuo geriau mokyt11si. Mano suo

lo drauge visus tuos metus buvo Jone Kalvinyte (tada Janina Kovals

kyte, o mes jq_ vadinom Nina) . Ji visq_laik buvo pirmoji mokine, mo

kesi gerai, bet nebuvo kalike. Patempti kitas, kad geriau mokyt11si, 

buvo jos sventas !sipareigojimas. Ji padedavo kai kam ir naml! dar

bq_parasyti, ir uzdavin! paaiSkindavo. 0 per pamokq_negailedavo ir 

pasakineti ar "sperq_" nusi11sti. Bet kalbant apie pasakinejimus, tai 

nusistovejo tam tikri paprociai, kada galima pasakineti, o kada ne. 

PakiSti vertimq_ ar pasakineti per lotyn11 kalbos pamokq_ ( o deste mie

las atlaidus gimnazijos direktorius K. Jokantas) buvo tiesiog parei

ga. Tq_ !sipareigojo daryti pirmame suole (mes is pavasario susitar

davome, kas kur sedes, ir mazai keisdavome tq_ tvarkq_) sedinCios 

Maryte Alseikaite ir Virginija Dubaite. Dabar man atrodo, kad di

rektorius mate, kaip budavo pakiSamas vertimas, bet neiSsidave ir 

leido mums manyti, kad jis nemato. Ir ne veltui jis nekreipe i tai de

mesio, nes jam svarbiausia budavo iSnagrineti sakin!, o Cia jau "spe

ra" nepades. As pati vertimo beveik nesimokydavau, nes zinojau, 

kad sakinius iSnagrinesiu. Tiesq_ sakant, man patiko tas nagrineji

mas, nes gramatikq_ III-IV klasese mums su Aliute padejo iSmokti 

tute Julyte (Petkeviciene), taigi dabar naudojomes tik to mokslo vai

siais. Blogiausia budavo su rasomaisiais darbais- sakini11 vertimas 

i lotyn11 kalbq_ Ex temporale. Taip ir matau direktoril! parnesant! kru

vq_ mlisl! rasoml!jl!, o mes klausiam: kaip? Ir atsakoma budavo iSkil

mingais psalmes zodziais: "Jeigu kaltybes ziuretumei, Viespatie, kas 

isturet11!" Nezinau, gal kas ir gaudavo ketvertq, bet laimingiausios 

budavo tos, kurios gaudavo 3=, nes jos aiskiai zinodavo, kad vertos 

tik dvejeto, o vis delta jo pavykdavo iSvengti. Ne daugiau pelnyda

vau ir as . Vis delta graziai pavykdavo iSsisukti iSmokus atmintinai 



Ant gimnazijos sulinio. 
1936 m. birzelio men. 

Cicerono kalbct pries Katilinq, gabalct Cezario ar Ovidijaus eilerast!. 

Tada lengvai gaudavau penketq, kuris viskq pataisydavo! 0 atmin

tinai iSmokti tais laikais man buvo vieni niekai. Geri buvo laikai! 

Lietuviq kalbct VII ir VIII klasese mums deste vel J. Ambrazevi

Cius. Mes j! nepaprastai gerbeme ir per jo pamokct pasakineti buvo 

laikoma nuodeme. Atsimenu, kai kartq viena mergaite bande pasaki

neti ir, zinoma, mokytojo bu vo pastebeta, visa klase po pamokos ict 

uzsipuolem ir privertem kitct pamokct klases seni\in~ J. Abramikait~ 
viesai uz visq klas~ atsiprasyti. Toks buvo klases solidarumas. Nors, 

kaip minejau, per lotynq kalbos pamokct pasakineti buvo "butina". 

Atsirasdavo progq pasireiksti visam klases kolektyvui. Vykdavo 

klases vakarai, kuriems programq rengdavo klase, ruosdavome ir 

vaidinimus, darydavome ir dekoracijas. Susidare net neformalus kla

ses branduolys visiems tokiems renginiams- tai Aliute, Nina ir as. 

Paprastai Aliute iSmesdavo pacict idejq, o mes ict dar apdorodavome, 

kartais nepriimdavome- tuomet atsirasdavo kita. Mano uzdavinys 

budavo sudaryti programq, sugalvoti, kaip ict !vykdyti, reikedavo 
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kartais ir scenarijt.t parasyti. 0 jau Nina buvo miist.t organizatore. Ji 

visoms paskirstydavo darbus . Turejo tok! stor~ s~siuvin!, skirt~ to

kiems renginiams, kuriame buvo surasomos vist.t pareigos. Miist.t 

klase buvo nelabai didele- apie 25 mergaites, ir ji sugebedavo vi

soms surasti pareig4. Niekas nepriestaraudavo ir darbas vykdavo 

sklandziai. Garsiausias miist.t pastatytas veikalas buvo ,Odiseja". 

Visos kalbejome zodziais is poemos, hegzametru, kiekviena pati su

sirase iS knygos sau zodzius, taip pat kiekviena ir kostium~ sau pa

sigamino. Bepigu buvo Odisejui, kuriam tereikejo baltos paklodes

togos, bepigu ir Penelopei, kuriai per peCius buvo suimta paklode. 

Bet Telemachas gaminosi sudetingus sarvus iS kartono, o paskui ap

klijavo juos sidabriniu popieriumi. Man teko buti Homeru. Pagrin

dinis scenaristas buvau as, tik! paskutines repeticijas pasikvietem 

kuno kulruros mokytoj~ Paulin~ Valaviciut~. Ji buvo baigusi konser

vatorij4 tai kai k~ mums pakoregavo, pamoke, kaip reikia laikytis, 

kaip iSraiskingai kalbeti, kiek patvarke ir miist.t scenarijt.t. Bet siaip 

mokytojai mums buvo dav~ visiSk~ laisv~ . Pasisekimas buvo didziu

lis, buvome paprasytos ir kitame vakarelyje pakartoti, bet, kaip vi

sada, pakartojimas nebebuvo toks vyk~s. 

Tais laikais mane domino labai daug dalykt.t, ir, man rodos, kad 

is visko as tada daug ko pasimokiau. Nemazai darbo turejau ir lite

raruros burelyje. Jo globeja buvo mokytoja Grazina Tulauskaite. Ji 

deste V klaseje lietuvit.t kalb~ ir filosofijos pagrindus. Jos pamokt.t, 

deja, tiesiog neatsimenu, nes buvo ne!domios. Vis~ siel~ ji atidave 

literaturos bureliui. Ji buvo k~ tik baigusi universitetct, tad galejo 

mus gerai suprasti. Mums imponavo, kad ji raso eilerasCius. Taciau, 

kaip dabar prisimenu, tie eilerasciai buvo kazkokie paaugliski - ji 

tarsi buvo neiSaugusi iS paauglystes. Bet iS literaturos burelio tos, 

kurios j! lankeme, mes labai daug pasimokem. Visos naujai pasi

rodziusios knygos buvo miist.t aptarinejamos, rasomos recenzijos. 

Mes buvom romantiskai nusiteikusios, zavejomes Salomejos Neries, 



Mokines ekskursantes Taujen4 dvare su kunigaiksciu Radvila. 
1936 m. rugsejo 25 d. 

Kossu-AleksandriSkio, Putino poezija, pradejome jau suprasti ir iver

tinti Brazdzioni. Daugelis skaite ir kitomis kalbomis- vokiSkai, pran

ciiziSkai, taigi susizavejom Selma Lagerliof bei Akseliu Miunte. As 

net pabandziau versti is pranciizq kalbos Miuntes "Knygct apie San 

Mikel~". 0 stai miisq biirelio paziba mazyte juoduke zydaite Eta 

Birmanaite net iSdriso parasyti laiskct Selmai Lagerliof ir nusiqsti 

savo romantiskct vaizdeli "Miiza", isverstct i vokieCiq kalbct. IS La

gerliof ji sulauke padrctsinancio laiSko. Beje, Etos likimas gana su

detingas. VokieCiqlaikais ji buvo priversta slapstytis - pradzioje pas 

drauges, o paskui jct itaise Pazaislio vienuolyne miisq gimnazijos 

kapelionas kun. StankeviCius. Kokiu biidu jai paskui pavyko nusi

trenkti i Maskvct ir ten baigti Rasytojq institutct- iki siol nezinau. Tik 

po karo sutikau ict vel Kaune, trumpam atvaziavusi4- tada ir suzi

nojau, kur ji buvo ir mokesi . Pasirodo, iStekejo uz korejieCio rasyto

jo. 0 stai biidama Izraelyje daugiau kaip po 50 metq ji Australijoje 
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Literaturos burelio 
vakaro 1936 m. dalyves. 
Is kaires pirmoje eileje: 
0. Knapkyte, E. Birmanaite, 
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E. Kabailaite, burelio globeja 
mok. G. Tulauskaite, 
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R. Jagminaite, J. Garunkstyte, 
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susirado Aliut~ (Landsbergyt~-Karazijien~) ir parase jai laisk'l. Oi 

koks nedidelis tas pasaulis pasidare! 

Literaturos burelio pirmininke buvo Elena Kudabaite, kuri veliau 

irgi knygas rase. 

Beje, rasyti teko ir man visokiomis progomis. Daugiau kaip por'l 

mettt mudvi su Onyte Katinskaite protokoluodavome visus gim

nazijos renginius. 0 jq budavo daug- atsimenu, lankesi Vydunas, 

Gabriele Petkevicaite-Bite, muzikas Vladas Jakubenas ir kt. Vyko vi

sokiq renginiq, kuriuose dalyvaudavo daug zmoniq. Pripratome iS 

karto gerais sakiniais visk'l uzrasyti, kad net perrasyti nereikedavo. 



Klaseje jau irgi buvau igudusi rasyti. Gal ir nelabai gerai parasy

davau klases darbus, bet gramatikos ir kalbos klaidq nedarydavau, 

o tai mane gelbedavo. Bet namq rasini, kuriam biidavo skiriamas il

gas keliq savaiciq laikotarpis, rasydavau su entuziazmu. Mokytojas 

J. AmbrazeviCius taike universitetinius metodus . Baigus nagrineti 

kokio laikotarpio ar kokio rasytojo kiirinius, duodavo pasirinktinai 

10 ar net daugiau temq. Mergaites issirinkdavo iS karto, mokytojas 

tik patikrindavo, ar nepasirinkusios visos tos pacios temos, kartais 

ir pasiUlydavo, jei kuri neapsispr~sdavo. As paprastai sakydavau: 

, 0 man bus ta gera, kuri pasiliks"- taigi kuri kitoms atrodys sun

koka. Toks buvo savo vertes pajautimas, be to, paciai buvo idomu 

irodyti, kad galiu iveikti visket. Ir iveikdavau. Net ir dabar dar sau

gau darbet a pie Vaizganto moters meil~, ivertintet kukliu penketu su 

prierasu: ,Rupestingai isnagrineta, o svarbiausia- pergyventai, su 

savu stilium, lanksciu, natiiraliu, inteligentiniu stilium- papasako

ta. Deja, neturiu kitokio zenklo, kuriuo galeCiau jusq rasini labiau 

ivertinti." Iki siol dziaugiuosi tokiu ivertinimu, nes gauti 5 is lietu

viq kalbos nebuvo taip paprasta. 

Isitraukiau ir i skauciq veiklet. Zavejausi musq vadovemis, dau

giausia studentemis, ypac susidraugavau su Giedre Zmuidzinavi

ciute ir Ole Zukaite. IS jt! stengiausi pasimokyti, kaip gyventi, kaip 

tapti geresne, nes man atrode, kad as taip daug ko nesugebu. Pavy

dedavau suaugusiems zmonems, nes man atrode, kad jie visad zino, 

kaip kuriuo momentu pasielgti, 0 as nezinau. Juk kiekvienu atveju 

nepasiklausi. Semiausi iSminties iriS knygq. Ole man dave labai mus 

tada suzavejusiet prancuziSket (berods sveicarisket) skautisket knyget 

Le livre de lizard, kuriet as panorau iSversti. Visos jet skaitydavome, 

kai kuriuos gabalelius atspausdinau skautiskoje spaudoje. Tai buvo 

labai ttaigiai eseistiskai parasyti atsiminimai, pastabos, aprasymai . 

Noreta jet net iSleisti, bet Skautq stabas neturejo pinigq, o leidyklos 

nebutq leidusios. Si knyga man padare didel~ itaket. Labai malonios 
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man budavo skauh! stovyklos. I jas visuomet atvaziuodavau pati 

pirmoji, su tomis, kurios stato palapines ir irengia stovyklq, o iSva

ziuodavau su paskutinemis, kurios viskct nugriaudavo ir sutvarky

davo. Visose stovyklose budavau lyg ir privilegijuota, turedavau 

atskirct palapin~, nes visur budavau ,redaktore". Redaguoti nieka

da ir netekdavo, nes niekas (ar beveik niekas) nerasydavo i musq 

stovyklos laikrasti. Bet mano pareiga buvo kas vakarct prie lauzo ji 

perskaityti, zinoma, ir parasyti. Man nereikejo nei naktimis budeti, 

nei pietq virti, nei katilq sveisti (nes jie labai aprukdavo verdant ant 

lauzo), bet savaime buvau ipareigota visoms padeti, jei kas nespeja. 

Jei kuri skiltis nesugalvodavo, kct parodyti prie lauzo, eidavo pas 

mane, 0 as turedavau pasiruosusi temq; jei kurioms mergaitems bu

davo nejauku budeti nakti, turedavo teis~ mane pasikviesti. Beje, 

taip ir medziagos laikrasciui prisirinkdavau. Svarbiausia, kad butq 

juokingai parasyta, su sctmoju. 0 dainuodavom- oi, kiek dainq mes 

dainuodavom, vienos is kitq mokemes naujq dainq. 

Negaliu uzmirsti vienos nuostabios nakties Kulautuvos stovyk

loje. Stovyklavo visas Kauno rajonas. As, zinoma, atvykau su pirmo

siomis skautemis, visct dienct statem palapines, kasem stalus, irengem 

virtuv~. Buvom gerokai nuvargusios, o dar dulke smulkus lietutis. 

Visas sulindom i palapines ir sugulem. Musq su Onyte Katinskaite 

palapine buvo paskutine. Perejusi visas palapines, galiausiai pas 

Vezam mantq 
i Zelvos stovyklq. 



Skaucil{ stovykloje prie Zelvos ezero, netoli Vievio. 
Maida pries pusrycius. 1936 m. 

mus ieina Giedre ZmuidzinaviCiute ir klausia, kas norettt sict nakti 

budeti. Zinoma, atsiSaukiau as. Tuoj prisidejo ir Onyte- ir as. Taigi, 

pasirodo, niekas nebuvo pasisiUl~s . Giedre ir sako: tai dabar eikit 

judvi, o treCict valandct prikelkit mane. Puiku. Dave mums kariSkus 

lietpalcius ir guminius batus, svilpukus ir lazdas. Ir mes isejome. 0 

vaizdas buvo toks, koki ne kiekvienas pamato, nes tokiame ore niekas 

po miskct neklaidzioja. Tctnakt visas miSkas sviete nuo jonvabalitt ... 

Kai prisimenu tas paskutinictsias klases, tai, man rodos, as niekad 

neturejau tiek idomitt uzsiemimtt, ir viskct suspedavau. Pamoktt 

rengimas man laiko beveik neuzimdavo- stengdavausi daug kct kla

seje atlikti, ne iS stropumo, bet del to, kad tureCiau laiko visokiems 

kitiems darbams. Tuo metu pradejau tapyti aliejiniais dazais. Teta 

Julyte (PetkeviCiene) man padovanojo mazct etiudininkct ir daztt, tep

tuktt, parade, kaip gruntuoti drob~. Labai megau piesti. Megau ir 

grafikq, svajojau net buti dailininke, bet svajones truko neilgai. Tevai 
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nutare, kad reikia pramokti ir kokio amato . Pasiille pasimokyti pas 

gerq knygrisi Mackevici4 kartono darb4. ISmokau tvairiais budais 

iristi knygas - ir su kolenkoru, ir su odos nugarele, net su paauk

suotais krastais. Taip i odq isiriSau ir paauksavau ir savo mylimq 

Akselio Miuntes knygq. Pasidariau visoki4 papki\.!J visoms drau

gems dovanodavau graziai iriStas uzras4 knygeles. Pagaliau pasi

dariau ir smuikui futliarq. Beje, mokiausi ir smuikuoti. Deja, po karo 

kareivis man pavoge smuikct su visu futliaru- taip ir baigesi rna

no muzikavimas. 

Negana to, VIII klaseje pradejau mokytis sved4 kalbos, nes emiau 

svajoti a pie studijas Svedijoje. Paprasciausiai nuejau i universitetq ir 

atsisedau su studentais, namie palikusi uniformq. Tais laikais Hu

manitariniame fakultete 20 val., kai jau nebebudavo paskait\.!J vyk

davo visoki4 kalb4 kursai, kad visi galet4 kalb4 pasimokyti. Atei

davo i tuos kursus ir iS kitl.! fakultetl.! student\.!J ir keli zurnalistai, 

tad niekam nerupejo, is kur tu Cia atsiradai, juo labiau, kad Huma

nitariniame fakultete buvo nekursine sistema. Oeste iS Svedijos at

vyk~s cia rasyti disertacijos apie Kedaini4 sutarti lektorius Peeris 

Sandbergas - jaunas destytojas. Turejom gerq vadoveli, destytojas 

labai kreipe demesi i tarim~ todel kiekvienq pamak~ be skaitama

ja teksta, naudajames ir pasikalbejim4 tekstu. 

Tarp kit4 maloni4 uzsiemim4 reikia pamineti ir tai, kad ziemq 

visus sekmadienius praleisdavau ant slidzi4- per Petrasiiinus nu

keliaudavau i kitq Nemuna pus~ ir vel grizdavau vas gyva, bet kaip 

budavo grazu! 0 pavasari ir rudeni visus sekmadienius su Tete ke

liaudavom i titnagynus. 

Artinasi 1938 m. pavasaris. ISleistuvems visas susitarein pasisiu

ti tautinius drabuzius. Net zydaites pasiskalina iS kazkur tautinius 

drabuzius, tik kelios C klases paneles demanstratyviai apsirenge 

balinemis suknelemis. Virem gir~ mamas kepe tartus. Bet pries tai 

buva egzaminai. 



Visos, kurios kartu mokemes astuonerius metus 
nuo I iki VIII klases. 1938 m. Is kaires pirmoje eileje: 

F. Bernotaite, J. Kalvinyte, V. Dubaite, R. Jablonskyte, 
J. Vasiliauskaite; antroje eileje: E. Krukauskaite, 
A. Landsbergyte, S. Silingaite, 0. Sakalauskaite. 

RimCiausias buvo lietuviq kalbos egzaminas. Nutarem pasireng

ti konspektus. Kiekviename biliete buvo 3 klausimai, tai taip rengem 

ir konspektus. Konspektai turejo buti iSspausdinti ir padalinti visoms 

trims klasems. Kadangi musq klase buvo tvirciausia ir organizuociau

sia, tai mes apsiemem parasyti tuos tekstus. B klaseje buvo daug bai

gusiq masininkiq kursus (tokie buvo ir musq gimnazijoje), tai joms 

buvo pavesta tuos tekstus perrasyti ant vaskuociq, 0 c klasei paves

ta atspausdinti rotatoriumi. Organizatorius, zinoma, buvo Nina. Ji 

isdalino visoms musiSkems parasyti bilietus (kaip tik tiek buvo musq 

klaseje mergaiciq), surinko pinigus bei supirko popieriq bei kitas 

priemones. Ji ir parasytus tekstus surinko, o as turejau suredaguoti. 
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Kartu baig.=: gimnazijq_: 
pusbrolis J. Petkevicius, 
pusseseres A. Landsbergyte, 
R. Jablonskyte. 1938 m. 

76 

Ne visos sunese vienu rnetu. Juo geriau- as ir redagavau ne iS eiles. 

Zinorna, ne visos Sctziningai atliko uzduott. I kai kuriuos klausirnus 

buvo tiesiog neatsakyta. Ypac iS tautosakos beveik niekas neparase, 

nes ict deste, deja, ne ArnbrazeviCius, nors bilietus renge jis. As kaip 

tik tuo rnetu labai erniau dornetis tautosaka, narnie turejau tvairitt 

knygtt, visokitt rinkiniq, tad rnielai parasiau visus tuos trukstarnus 

puslapius. Kai jau viskas buvo pagaliau atspausdinta rotatoriurni ir 

sukornplektuota, paaiskejo, kad vienarn bilietui konspektas nebu

vo parasytas (per sunku buvo paskirtajai rnergaitei), o as nebepaje

giau, pagaliau juk ne taip paprasta buvo del vieno bilieto vel perei

ti visus etapus. 



0 nepamirstamasis kiaulystes desnis! 

Tq bilietq iStraukiau as! 

Nesunkus tai buvo bilietas- Zemaite, Viktoras Hugo ir vakarie

cil! tarme. Bet kai H pamaciau, Sqmone staiga aptemo. Taigi sedziu 

as ant scenos, kur rengemes atsakineti, ir drebu. Matyt, taip smar

kiai drebejau, kad nuo stalo pakilo Ambrazevicius ir, priej~s prie ma

n~s, tyliai paklause, kas yra. Pasakiau, kad nieko nezinau. Tuomet 

jis pasake, kad man reiket4 apskritai a pie realizmq papasakoti, nes 

abu autoriai esq realistai . Nusiraminau, ir kai priejau prie stalelio, 

jis man taip ir pasake, kad tik a pie realizmq papasakociau. Kadangi 

sklandziai papasakojau, tai treCio klausimo ir nebereikejo. Ir gavau 

savo tikrai pelnytq penketq. 

Visi mokytojai buvo geranoriski. Stai ir prandlz4 kalbos moky

toja GaileviCiene vaiksciodama tarp suol4 diskretiSkai baksteldavo 

i kokiq zioplq gramatikos klaidq ir susiprasdavai jq pataisyti. 

Kai kuril! dalyk\l pazymiai gimnazijos baigimo atestate buvo ira

syti is ankstesnil!j\l klasi\l. Viskas but\! buv~ gerai. Bet stai dailyras

tis, kurio pazymiai- trejetai- buvo iSvesti antroje klaseje, labai ga

dino atestatus toms mokinems, kurioms pavyko baigti be trejet\l. 

Paprasem, kad mokytojas A. Sepetys, kuris deste paiSybq, surengt\l 

mums naujq dailyrascio egzaminq. Ir pasirodo, mes jau raseme ki

taip- visas iSsitaiseme. 

Graziai ir linksmai atsventem atestat\l iteikimq ir iSleistuvil! va

karq. Gimnazijq palikome su graziausiais prisiminimais, pasizade

jusios draugems niekad nenutraukti rysil! ir bent pirmai pradziai -

butinai susitikineti kas penkerius metus. Ir tq rysi islaikeme visq 

gyvenimq: klases drauges taip ir liko visiems laikams istikimiausios 

drauges . Tokia buvo ,Ausros" gimnazija! 

Baigus gimnazijq_nuotaika buvo pakili. Juk prasides visai naujas 

gyvenimas! Pasaulis atrode grazus, oman buvo 17 met\!. 



RENKUOSI GYVENIMO KELIJ\ 

Visos klasiokes buvom nusprendusios stoti t Kauno universitet'l ir 

visos jau buvom numaCiusios sau specialybes. Ne vienus metus 

miistt metrastininke Nina t specialtt S<lsiuvint rase miistt svajones. Ir 

kaip paskui buvo idomu paskaityti, kaip keitesi miistt siekiai. As 

kurt laik'l svajojau buti architekte, bet vis delto susivokiau, kad var

gu ar teks projektuoti namus ir galiausiai galliksiu tik braizytoja. 

Svajonese, aiSku, as buvau kureja. Taip aiSkiai prisimenu vien'l va

kar'l dar pries egzaminus, kai mudvi su Maryte Alseikaite grtzom is 

koncerto. As jai ir sakau, kad jau meCiau svajones apie architektiir'l 

ir stosiu i Humanitarint fakultet'l. 0 Maryte pareiSke, kad ji taip pat 

mete svajones apie medicin'l ir nusprendusi buti humanitare. Tada, 

namie besigilinant t tautosak'l ir etnografij<l, man jau erne rysketi ir 

kryptis- studijuosiu etnologij'l. Buvau pazistama su Svedijoje etno

logij'l studijuojanCiais Juozu Lingiu ir Karoliu Meku, kurie vasaro

mis Lietuvoje rinkdavo etnografin~ medziag'l. IS itt suzinojau apie 

studijas Stokholme. Stojamttjtt egzamintt ten nes'l, svarbiausias es'ls 

pokalbis su prof. Eriksonu. Jis labai gerai nutuoki'ls, kokio tipo stu

dentai galt kurt dalyk'l studijuoti. As itt ir pasiklausiau: o mano tipas 

jam tiks? Pasake, kad tiks. 

Lietuvoje t Humanitarint fakultet'l nebuvo jokio konkurso, tad 

prasymq stoti galejai paduoti nors ir paskutin~ dienq- mes taip ir pa

darem. Bet tuo tarpu lauke vasara su daugybe tdomybitt. Pirmiausia 
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Pazaislio skauci4 tautineje 
stovykloje 1938 m. platinu 
,Stovyklos aitvarq". 

So 

tai buvo didziule Tautine skauCitt stovykla Pazaislio miSke, kuriai 

jau iS anksto rengemes. Visiems buvo aiSku, kad buvusios stovykltt 

laikrascitt , redaktores"· turi ieiti i didziosios stovyklos laikrasCio -

jau spausdinamo spaustuveje - redakcij<t. Be jokios konkurencijos 

buvome 3: Ramule Skipityte, Jovita Liubinaite ir as. Jos jau buvo bai

gusios girnnazij<t, 0 as dar valstybinius egzaminus laikiau, tai dau

giau darbo teko joms, bet vis delto ir as nuolat lankydavausi Skauttt 

stabe, kur vire darbas. Pagaliau reikejo gauti Vidaus n:!ikaltt minis

terijos leidim<t miistt laikrasCiui ,Stovyklos aitvaras" leisti. Taigi mes 

visos trys, gavusios iS stabo rast<t ir droziam i ministerij<t. 0 ten klau

sia, kiek mums mettt. Sakom: man 17, man 18, o man 19 ... Atsake, 

kad negali mums duoti leidimo, liepe atsivesti k<t nors iS vyresnitt. 

Mes vellekiam i Stab<! ir prasom gyd . E. Sevelinkait~, propagandos 

skyriaus vedej<t, kad sioji buttt redaktore. Ji kratosi, bet mes prisie

kinejarn, kad jai nieko nereiks dirbti, mes visk<t padarysim, reikia tik 

jos vardo. Taip ir gavom leidim<t, ir tikrai visais reikalais rupinomes 



tik mes trys.I redakcijct dar priemem Aliut~, o ji atsivede savo neat

skiriamct draug~ JoanctAbramikait~, mums dar buvo isiiilyta Danute 

Narutaviciute. Visoje stovyklos vadovybeje buvo labai draugiski san

tykiai, vienos kitomis labai pasitikejome. Savo pasizadejimct nomi

naliai redakcijos vedejai sct.Ziningai vykdeme. Todel ir tas vienintelis 

atsitikimas, kuris kitokiame kolektyve gal buttt bloguoju pasibaig~s, 

musq kolektyve pasibaige linksmai. Taigi mes isspausdinome "skel

bimct", kad "Ausros" muziejus atkreipht demesi i tai, jog rastas "Kle

opatros laikq fetras antAugustos VaiCiflnos galvos", mat si Suduvos 

skyriaus vadove niekaip nesutiko pakeisti savo senojo tipo unifor

mines fetrines skautininkitt skrybeles naujoviSkesne. Sioji labai su

pyko, ir stai rytct ziurim musq Propaganda (tokia jos pravarde) lipa 

i tribflnct su mikrofonu (is jos kas rytct mus sveikindavo stovyklos 

virsininke S. Ciurlioniene ir siaip budavo skaitomi visokie pranesi

mai) ir viesai atsipraso redakcijos vardu. 0 paskui ji ateina i musq 

redakcijos palapin~ ir atnesa dideli maiSctledinukq "Cip cip", mat 

rasydamos taikrasti mes juos megdavom griauzti. Sitokiu budu ji 

mus pagyre. 

Redakcijos palapin~ isirengem labai jaukioje vietoje, nes uz jos 

tuoj buvo lomele. Joje tsitaisem pavesin~ ir dideli stalct, atseit "zur

nalisht kavin~". Cia ir vyko visas darbas. Daugiausia darbo teko Jo

vitai Liubinaitei, kaip lituanistei, ji ne tik daug rase, bet ir per naktis 

spaustuveje skaitydavo korektflras bei maketavo laikrasti. Svarbiau

sia buvo, kad laikrastis linksmai atspindetq visas iki smulkmenq 

stovyklos aktualijas. 

Salia musq //redakcijos" buvo stovyklos stabo pal~pine. Iki siol 

prisimenu vistt vadovybes nariq pavardes, nes visas sudejome i "rnis-

1~", kurios iminimas toks: "Stabo posedis". 0 misle tokia: "Trys se

ses ir brolis Steponas (Steponaitiene) sedejo prie Kupsto (Kupstaite) 

ir srebe barscius (Barsciauskaite). Bet truko Druskos (Druskyte), kaz

kas pasiflle vietoj jos avietes (Avietenaite). IS to kilo dideli barniai 
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(BarniSkaitE~), viena kitai ciupo i zilas (Zilyte) seveliuras (Sevelins

kaite), barsCiai iSsiliejo ir erne upeliu ciurlenti (Ciurlioniene)." 

Dienos skautq stovykloje slinko idomiai ir linksmai, ypac mums, 

stovyklos ,Aitvaro" redaktorems. Musq grupele ir veliau neiSiro ir 

mes prie skautq stabo isteigem tokict sekcijct pavadinimu ,LP7S" 

(Lietuvos skautq sctjungos Skauciq seserijos Propagandos skyriaus 

Spaudos sekcija), kurios siela buvo Ramule. Jos bute ir rinkdavomes, 

rengdavome straipsnelius ,Skautq aidui" ir ,Vadovei". 

Sekmadieni stovykloje katalikes eidavo i Pazaislio baznyCict, o 

evangelikems miSko aiksteleje irengem laikinct pamaldtt vietel~. Ne

beatsimenu, kas ir kokia kalba laike pamaldas, taciau gerai atsimenu, 

kad man teko buti , pamokslininke". Tiesct sakant, pamokslininke 

buvau ne as, o tokia pagyvenusi skaute pamokslininke iS sveicari

jos. Atejau ten, o cia nieko neispejusi S. Ciurlioniene Ciupo mane -

versk is prancuzq kalbos sakomct pamokslct. Tada dar gerai mokejau 

prancuzq kalbct, bet kiek as ten verciau, kiek improvizavau - ne

zinau. Vis delta mane pagyre. 

Stovykloje susidraugavome su ivairiomis uzsienio skautemis, ve

liau susirasinejome, o kai kurios draugystes (Aliutes su dane Bodil) 

isliko iki senatves. 1 paskutini musq laikrascio numeri parasem ir 

linksmai graudq atsisveikinimo su stovykla eilerasti. Visi tie musq ra

siniai paprastai budavo bendra kuryba, jtt net nepasirasydavome. 

Po stovyklos dar mes keturios (Aliute, Joana, Danute ir as) suren

geme pesCiomis su kuprinemis zygi po Sirvintq, Giedraiciq apylin

kes, apsukom ir Baluoso ezerct. Tete patare geriausiai prasytis nak

vynes klebonijose ant siena. Taip ir darem. 

Ypac isimintina nakvyne buvo Inturkeje, kur pataikeme i vikaro 

iSleistuves. Manem, kad mes su savo vasarinemis skautiskomis uni

formomis cia labai nepritiksim. Bet, pasirodo, visi buvo labai paten

kinti netiketai susilauk~ linksmq keturitt mergaiCiq, nes buvo susi

rinkusi tik iprasta vietos inteligentija- pasta virsininkas, mokytojas 



Sveciuose pas lnturkes klebonq 
ir vikarq: J. Abram ikaite, 

D. Narutaviciute, R. Jablonskyte. 
1938 m. 

ir staciatikiq papas, be to, atvaziav~s Dubingiq klebonas, turej~s tct 

kukluti vikarct issivezti. 

Pakeliui uzsukom ir i berniukq skautq stovyklct ir buvom graziai 

priimtos, nors iS jtt pazinojom tik vienq. Ten net lauzo programoje 

surengem pasirodymq. 

Bet didziausia tdomybe po gimnazijos musq dar lauke. Dede Vy

tukas (Vytautas Landsbergis-Zemkalnis) jau seniai buvo pazadej~s 

nuvezti mus tris (Aliut~, Justukct ir mane), kai baigsim gimnazijq, i 
Italijq. Taigi tris savaites keliavome jo automobiliu (Justuko Petke

viciaus tevai i tct kelion~ neisleido ). Rugpjucio oras buvo puikus, ma

sina gera- mersedesas- ir mes visi trys geriausios nuotaikos . Dede 

Vytukas tuo metu palaike rysius su ,XX amziaus" redakcija ir pasi

zadejo, kad mes parasysim tam laikrasCiui savo keliones tspudzius. 

Keliones metu mud vi su Aliute rasem dienorasti, todel nebuvo sun

ku visa tai suvesti i straipsnius: ,Kaunas-Roma-Kacergine". Atsi

menu, parveze mus tiesiai i Kacergin~ ir niekur neiSleido, kol nepa

rasysim to ilgo reportazo, kuris ejo per daugeli numeriq. Veliau mes 

padarem iskarpas, sulipdem jas kartu su nuotraukomis i toki aplan

kq, lyg knygq, ir padovanojom ji dedei Vytukui. 



Kelione buvo nuostabi, gamta grazi, idomus paminklaC o zmo

nes, atrode, dar nebuvo susipyk~ nei su gamta, nei su kultUra. Gaila, 

kad geros grazios Aliutes darytos nuotraukos, kurias labai brangin

dama karo metu buvau iSvezusi i kaimct visas pradingo kareiviq 

rankose, bet atmintyje iki sial stovi graziausi vaizdai. Nepamirsta

mas sekmadienis Slovakijoje- per jct vaziavome visct dienq. Zmones 

vilkejo graziausiais sventiniais tautiniais drabuziais, net piemenys. 

ISbalintos trobeles, pro praviras duris matyti baltai paklotos lavas 

su aukstais priegalviais iSsiuvinetais galais. Buvo jauCiama, kad 

zmones svenCia sekmadieni. 

0 koks jugoslaviskas turgus Fiumeje! Taip ir matau kaimo mote

ris, apsivilkusias graziais tautiniais drabuziais, apsimovusias baltas 

pusilges kojines, kurios paristos raisCiais su ilgais spalvotais kutais, 

0 ant galvos jos nese didziules plokscias kaimo gerybiq pintines. 

Sekmadieni su Slovakijos piemenimis. 
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Visi trys keliauninkai Venecijoje 
prie Doz4 rlim4. 

Fjezoleje romen4 amfiteatre. 

KCljau kalbeti apie Italij'l- nepamirstamoji Florencija su katedra 

ir nuostabiais muziejais, Venecija su Dozq riimais, kanalais bei gon

dolomis ir pagaliau Roma. Cia gyvenome pasiuntinybes riimuose 

globojami ponios Cemeckienes. Visas dienas vaiksCiojome po Rom'l. 

Dede Vytukas atkreipdavo miisq demesi i visas siaip gal nepaste

bimas smulkmenas Sv. Petro bazilikoje, buvome ir i pati boksto kry

ziaus vidtt ikopusios. 0 i Vatikano muziejq dede mud vi paleido vie

nas. Mes, pritapdamos tai prie vienos, tai prie kitos ekskursijos, 

begte begome iStisq dienq. Net nebezinau, ar viskq spejome apibeg

ti, nes tam dienos buvo per maza. 

Taliau vaziavame i Neapali, Pampejq. Pasiekeme ir Vezuvijq, 

nualat spjaudanti lavas gurvaliukus. Uzlipam iki pat vir5aus, kiek 

leido palydavas. Jis nubegdava iki kq tik nukritusio karstos lavas 

spjaudulia ir ispausdava miisq duatq manet'l. Be palydava eiti buva 

draudziama. 
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Romoje prie Konstantino arkos 
ir Koliziejaus. 

Prie Viktoro Emanuelio paminklo. 
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Nors buvome visai nutol~ nuo jau pradejusio kunkuliuoti pasau

lio, bet visur jau buvo matyti naujq laikq pedsakq. Vaziuodami per 

kalnus mateme, kad baltai nudazytq namq galines sienos buvo vie

nodomis stambiomis raidemis iSrasytos Musolinio silkiais. Tai, aiS

kiai, buvo padaryta valdzios potvarkiu, nes uzrasai buvo standarti

niai. Daznai italq atlape matoma juoda gedulo juostele, matyt, rode 

liildesi del kokio zuvusio kareivio kq tik praejusiame beprasmiSka

me italq kare Etiopijoje. 

I Lietuvq grizome tiesesniu keliu- per Vokietijq, kur nuolat buvo 

matyti silkiai ,Ein Volk, ein Reich, ein Fuhrer". 

I Berlynct atvaziavome vakare. Dede mus nusivede i varjete teat

rq, bet mes nebuvom pratusios prie tokiq renginiq, todel ypac po 

visq matytq senoves grozybiq tai mums pasirode labai neidomu. Per 

Rytprilsius mud vi pervaziavome beveik miegodamos. As tik galvo

ju, kaip visq tq kelion~ iStvere dede Vytukas. Bet jis buvo ypatingas -

kito tokio pasaulyje nesurasi! 



Prie Gardos ezero. 

Neapolyje. 



AS- KAUNO VD UNIVERSITETO STUDENTE 

(1938-1939) 

ISkilminga inauguracija vyko Kauno universiteto I n1muose A. Mic

keviciaus gatveje. ISklausem rektoriaus M. Romerio kalb<l, paskui 

rektorius kiekvienam naujai stojanCiajam paspaude rankq. Ir stai as 

jau studente. 

Humanitariniame fakultete tuo metu buvo nekursine sistema. Per 

ketverius metus reikejo iSklausyti visus programoje nurodytus kur

sus, o per metus iSlaikyti tam tikrctkielq egzaminq, kad butum perkel

ta i kitct kurs'l, ir visai nesvarbu, kuriame kurse kct iSklausei. Taigi 

programq sau kiekvienas susidarydavome atskirai . Kai kurie kursai 

buvo skaitomi kasmet, buvo ir tokiq, kurie skaitomi kas ketveri me

tai, tad reikejo ir tai tureti omenyje. Buvo daug ir papildomq, nebuti

nq, epizodiniq, kursq, bet juos paprastai klausydavome, nes buvo 

patys idomiausi. Antai visai buvo nesvarbu, kad Lietuvos istorijct 

pradesi klausyti nuo velyviausiq laikq (jei toks kursas buvo skaito

mas tais metais), o tik studijq gale prieisi prie ankstyviausiq. Stenge

mes pirmuose kursuose islaikyti kiek galima daugiau egzaminq, 

ypac atsikratyti visiems butinq bendrqjq dalykq, kuriq egzaminus 

buvo galima laikyti ir neklausius kurso, kad paskui galetume imtis 

rimtesniq studijq. Bendruosius dalykus reikejo laikyti sesijos metu, 

o del kitq galedavai susitarti su destytoju. Mud vi su Maryte Alseikai

te pasisovem is karto islaikyti bendrines lietuviq kalbos ir uzsienio 

kalbos egzaminus, pasitikedamos savo is gimnazijos atsinestomis 
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ziniomis, juo labiau, kad egzaminai buvo tik rastu. Po pirmojo se

mestro lietuviq kalbctlaike So studentq. Ir kokia buvo musq nuos

taba, kai pamateme, kad sctrase, iskabintame ant lentos, tera du pen

ketai- ir tie patys buvo mudviejq. Rasinio tema buvo ,Bendrine 

kalba ir studentai". Neparasem kokiq nors ten imantrybiq, bet, pa

sirodo, niekas jq ir nereikalavo. Svarbiausia buvo taisyklinga rasy

ba- be gramatikos ir sintakses klaidq. Rasinius tikrino J. Balcikonis, 

o mes jau buvome ispetos, kad jis megsta aiSkius trumpus sakinius ir 

nera ko rodyti savo stiliaus vingrybiq. 0 kalbct mes jau buvome iSmo

kusios. Taip pat be pasiruosimo iSlaikiau ir vokieCiq kalbq, o Mary

te- anglq. Penketo is vokieciq vis delta negavau. Destytojas pasake: 

as penketo verta, bet kadangi nuo man~s nusirasinejo kita studente, 

jis negalis man jo rasyti. Gyvenimo smulkmena, del pazymiq nieka

da nepergyvenau (tik tct kartct gimnazijoje del dailyrascio a testate) . 

Etnologijos specialybe buvo neseniai atsiradusi, tad, matyt, ne

buvo aisku, kokict programct nustatyti. Ir pridejo mums tvairiausiq 

dalykq iS kitq specialybiq- iriS lietuvitt kalbos, iriS Lietuvos isto

rijos. ISklausiau daugyb~ kursq ir islaikiau daugyb~ egzaminq, ku

rie paskui diplome liko tik kaip papildomi. Pirmuosiuose kursuose 

stengiausi mokytis tq dalykq, kurie, man atrode, busict naudingi. 

Pirmiausia rupejo kalbos. Istorikams reikejo islaikyti vienct Vakartt 

Europos kalbct ir vienct slavq. VokieCiq buvau iSlaikiusi, tad emiau 

toliau mokytis svedq kalbos- iS karto lankiau ir pradin~, ir jau pa

zengusiq grupes - man atrode, taip bus naudingiau . Ir tikrai. Dar 

reikejo slavq kalbos. Nuejau i pirmct rusq kalbos paskaitct ir pasibai

sejau- negana to, kad turesiu mokytis pacict kalbq, dar turesiu mo

kytis ir tas iskraipytas raides! Man rodesi, tikras pasityciojimas iS 

graziq lotyniskq raidziq. Pasukau i lenktt kalbq, ir jos visus trejus 

metus mokiausi. 

Labai rupejo Lietuvos archeologija, kurict deste prof. J. Puzinas . 

Ji jau pazinojau, nes su juo ir Tete buvome keliskart zvalgomosiose 



Archeologijos proseminaro dalyviai VD kulturos 
muziejuje su dr. J. Puzinu. 1939 m. 

isvykose. Skaite jis mums Lietuvos archeologijos kursq_. To kurso uz

rasus iSlaikiau iki dabar. Kalbejo jis nuosekliai ir aiSkiai, nurodyda

mas literatiirq_, tad uzsirasyti buvo nesunku. Gerai, kad jau gimnazi

joje ipratau konspektuoti. Mano uzrasai visuomet budavo tvarkingi 

ir aiskus, todel veliau daug jl.l kitl.l stud en ttl budavo nuskolinti, daz

nai taip ir prazudavo po egzaminl.l. Archeologija buvo naujas daly

kas. Inikau i miisl.l naml.l bibliotekq_. Kai perskaiciau pirmq_ archeo

logijos knygq_ W. Gaertes Urgeschichte Ostpreussens, pasijutau labai 

mokyta. Veliau, vis labiau gilindamasi i knygas ir paciq_ medziagq_, 

pradejau suprasti, kad vis maziau zinau, 0 kai baigiau universitetq_, 

pajutau, kiek man dar daug truksta zinil.l. 0 tada gaudem kiekvienq_ 

J. Puzino zodi. Ypac idomus buvo proseminarl.l uzsiemimai. Puzinas 

tuo metu buvo ir Kulturos muziejaus Archeologijos skyriaus vede

jas, tad proseminarai vykdavo Muziejuje. Atsived~s visus i ekspo

zicijq_, atidarydavo vitrinq_ ir isimdavo radinius, apibudindavo juos, 
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liepdavo mums juos apibiidinti. Taip ismokom atkreipti demesi i vi

sas smulkmenas, kurios buvo labai svarbios. Vyresnittitt kurstt klau

sytojai jau rase ir svarste seminarinius darbus, o mes, jaunikliai, ei

davom itt pasiklausyti. Pavasario semestro metu kitais metais ir mes 

jau pradejome rasyti referatelius. Sitame proseminare, kurio turiu 

islikusitt ir nuotrauktt, be man~s, visada dalyvavo A. Seskeviciiite, 

J. Maraciauskyte, VaiCiekauskaite ir kelios kitos. 

Antrame semestre teko pamatyti ir archeologinitt kasinejimtt. Te

oriSkai ~uvome supazindinti su tuo darbu, bet stai atsitiktinai pasi

taike ir praktika. Jau por'l. mettt buvo kasinejamas Versv4 kapinynas. 

Tai nebuvo nuosekliis kasinejimai, bet kasant zvyr<t buvo aptikta 

kaptt. Muziejus neturejo pakankamai lestt stacionariems kasine

jimams, be to, zvyro kasimo nebuvo galima sustabdyti, nes cia jau 

buvo statomas cementa fabrikas, tai buvo sugalvotas originalus bii

das, kaip nesuardyti kaptt ir juos planingai iStirti su kuo maziausiai 

lestt ir patikimai iSsaugant. Buvo kasama kastuvais. Susitarta su dar

btt vykdytojais, kad iS eiles, nukasus pavirsini sluoksni ir pasiekus 

zvyrq, pavirsius biittt iSlygintas (tuo buvo suinteresuoti ir zvyro ka

sejai, nes jiems buvo reikalingas tas zvyro sluoksnis). 0 jame labai 

ryskiai biidavo matyti tamsios kap4 demes. Sutarta, kad tas demes 

darbininkai uzdengs ruberoidu ir nelies. 0 uz kiekvien<t iSsaugot<t 

nepaliest<t kap'l. darbininkui buvo mokama 5 litai. Kiekvienas dar

bininkas saugodavo surast<t kap<t. Susidarius daugiau tokitt uzdeng

ttt duobitt, atvaziuodavo Muziejaus darbuotojai ir tuos kapus pre

paruodavo. Ttt 1939 metl! ziema buvo labai silta, pasalo nebuvo. 

Vasario menesi buvo pradetas kasti zvyras. Atsidenge kap4 duobes. 

Gerai prisimenu pirm<ti'l savo kasinejimtt dien<t- tai buvo 1939 m. 

vasario 18 d. Gavom didziules degintinitt kaptt (o gal tai buvo auktt?) 

duobes. Vis<t turini tam tikrais peiliais turejom iskrapstyti, o paskui, 

surink~ i metalini tinklq, isplauti cia pat buvusiame tvenkinyje, at

siradusiame seniau iSkasto zvyro vietoje. Atrodo, nebuvo salta nei 



Prie vitrinos VD Kulturos muziejuje. 

Trys koleges: I. Maracauskyte, A. SeskeviCiute, R. Jablonskyte. 
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plauti, nei rinkti tai, kas isplauta is tinklo. Tada pirmctkart iSgirdo

me, kaip kalba priemiesCiq darbininkai, ir ta jq sneka tapa net prie

zodziais. 0 jie kalbedavo taip: ,Prose do vidura", ,Psines viedrukas 

s vandenasem", ,Autobusas nepsijezdzaje" ir pan. 

Antra mana klausytq paskaitq grupe buvo daugiau ar maziau 

susijusi su mana pagrindine specialybe - etnologija. Pagrindinis ir 

vienintelis etnologijos destytojas buvo kct tik daktaro disertacijct 

apsigyn~s J. Baldauskas-Baldzius. Tai buvo savotiskai apsileid~s, 

netvarkingas, bet fenomenalios atminties zmogus. Jis galedavo at

mintinai cituoti ivairiq knygq pavadinimus bet kuria kalba. Netvar

kingas buvo ir jo destymas. Niekada nezinojai, kas jam saus i galvq. 

Vienct paskaitct kalbedavo a pie koki nors egzotiskct indenq paproti, 

kai vyrai, noredami irodyti savo tevyst~, turedavo imituoti gimdy

mct, kitct kartct a pie Afrikas pigmejus, treCict- a pie viduramziq prie

tarus ir t. t. Klausytojq buvo labai nedaug, o iki gala iStikima likau 

tik as viena. Kartais paskaitoje tebudavau viena, bet destytojas vis 

tiek skaitydavo. Nepatiko studentams jo toks netvarkingas des

tymas, todel mes ji tarpusavy vadinome Suplesyta Enciklopedija. 

Pirmuose kasinejimuose 

Versvuose 1939 m. 
vasario men. 
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Kai pagaliau kursas baigesi ir as paprasiau destytojo programos, nes 

nezinojau, kaip man pasirengti egzaminui, jis tik paklause, kokias 

as moku kalbas. Pasikviete ateiti i namus iris kampe suverstos kny

gl! kriivos, kurios sudetis jam kazkokiu biidu buvo aiski, istrauke 

keletq storiausiq knygq vokieCiq ir pranciizq kalba ir liepe perskai

tyti. Jo kambarys atrode gana baisiai- kampuose kriivomis suvers

tos knygos, visur primetyta nuoriikq (pelenines nemaCiau), grindq 

parketas visas pradegintas metamq nuoriikq (nezinau, kaip su tokiu 

nuornininku apsikente buto seimininkai). Tos knygos man buvo ido

mios ir naudingos bendram issilavinimui, bet Lietuvos etnografijai 

pazinti nedave jokios naudos. Vis delto ateityje tos zinios man pra

verte. Ejau laikyti egzamino taip ir nesupratusi jo programos. Mudu 

aptareme tas knygas, pasakiau, kas man patiko, kas buvo nauja, o 

jis isitikino, kad as tikrai jas perskaiciau. Ir gavau penketq. Beje, dar 

per pirmctj<t paskaitctjis buvo pareiSk~s, kad mes su juo nesisveikin

tume, nes jis neatsakysiqs, ir iS viso jis nemegstqs mergaiciq. Taigi 

reikejo laikytis taip, kad ne nepajustq, jog esi moteriSkos gimines. 

Matyt, man tai pavyko, o kitos net stebejosi, kaip man duoda kny

gas toks moterq nekentejas. 

Kadangi apie Lietuvos etnografijct ziniq negavau, emiau pati 

sviestis is man prieinamos literatiiros, kurios nemazai buvo Tetes 

bibliotekoje. Universitete pradejau gilintis i tautosakq. Tuo metu lie

tuviq tautosakct skaite Mykolas BidiSka, tiesa, gana tradiciskai ir 

nuobodziai. Bet universiteto treciajame aukste, Filosofijos fakultete, 

tautosakq skaite J. AmbrazeviCius. As turejau pakankamai laisvo lai

ko, tad lankiau ir jo paskaitas bei seminaro uzsiemimus. Cia buvo 

daug idomiau. Jis apibiidindavo ne tik tvairius tautosakos zanrus, 

bet ir aptardavo naujas teorijas, ypac suomiq mokyklos lyginamctji 

metodq. Jis susiedavo ivairiq tautq tautosakq su to krasto gyvenimu, 

paprociais, zmoniq biidu. Tuo tarpu miisq fakultete nebuvo jokio 

tautosakos seminaro, nebuvo ne etnologijos seminaro, nors pries 
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egzamin'l reikejo parasyti seminarini darb<! iS etnologijos. Baldzius 

nieko nesiuJe- rasyk, k'l nori. Paklausiau, ar galiu rasyti tautosakos 

tema. Gerai, sako. Namie buvau jau perskaiciusi visus tautosakos 

rinkinius. Tete man pasiiile, kad pasigilinciau i sutartiniq tematik<l, 

nes jos labai skiriasi nuo dainq, ir kad pabandyciau sudaryti jq mo

tyvq katalog'l. Tai mane labai sudomino. ISsirasiau ant vienodq di

dokq korteliq visas spausdintas sutartines, bet tuo nepasitenkinau 

ir nutariau visk'l surankioti is Tautosakos archyvo. Tautosakos ar

chyvas buvo atskirame name Ausros gatves kampe. Sunkoka buvo 

istaikyti tarpelius tarp paskaitq ten nueiti. Bet ejau ten tik por'l kar

tq. Laimei, sutikusi AmbrazeviCiq, pasipasakojau, kuo domiuosi, ir 

jis man pasiiile pranciizisk'l rakteli nuo archyvo, kurio jam tuo tar

pu nereiki'l. Jokios kitos apsaugos archyvas neturejo, tik t'l paprast'l 

pranciizisk'l uhakt'l su vienu rakteliu. Nebuvo ten ne sargtt. Taigi 

galesiu ten eiti po darbo valandtt, kada tik turesiu laiko, ir dirbti kiek 

tik noresiu. As labai vertinau toki jo pasitikejim'l ir stengiausi ilgiau 

padirbeti iki velumos. Man i talk<! pasisiiile net Danute Narutavi

ciiite - eSC! jai irgi idomu i archyv'l zvilgtereti. Zinodama, kuriose 

Lietuvos srityse sutartines paplitusios, emiau iS eiles tq vietoviq ap

lankus. Pasistengiau greitai rakteli gr'lzinti, o AmbrazeviCius man 

dar pasiiile vis'l savo bibliotek'l. 

Sudarinejant motyvq katalog'l, pastebejau niekieno iki tol neiS

kelt'l desningum'l, kad atskiros motyvq grupes paprastai lydimos 

skirtingtt priegiesmitt, kad priegiesmiai buv~ prasmingi, bandziau 

net jq prasm~ atskleisti. Tuo biidu atsirado lyg ir priegiesmitt kata

logas. Padaviau Baldziui, jis man irase tskait'l, taip ir nepratar~s ne 

zodzio. Gaila, bet po kurio laiko pastebejau, kad jis negraziai su 

mano darbu pasielge- erne ir mano min tis kaip savo paskelbe, Lie

tuviskojoje enciklopedijoje". Tiesa, tai buvo pirmoji mano redakci

ja- toki'l jis i'l ir paskelbe. Veliau as kai k'l pergalvojau. Bet prie sio 

darbo, kuris man vis delto buvo labai mielas, dar sugrisiu. 



Nuostabiai tvarkingai paskaitas skaite A. Salys. Kct as sakau -

skaite, jis juk tik kalbejo vaiksCiodamas po auditorijq, bet atrode, tary

tum skaito kazkur ore parasytct tekstq. Jis lyg is knygos pasakydavo 

temos pavadinimct ir kiekvieno skyrelio pavadinimq, iSryskindavo 

svarbiausius akcentus. Malonu buvo klausyti. 

Istorijct pradejo destyti jaunas asistentas A. Sapoka. Mes matem, 

kaip jis vadesi, todel dideleje auditorijoje stengdavomes susesti to

liau nuo katedros,! paskutiniuosius suolus. Bet atsirado viena iSdy

kusi mergiote- Storoji Liza (kitaip jos niekas nevadino). Ji afisavo 

tct savo nesveikct storumct- atsises pirmoje eileje viena tiesiai prie

sais destytojq, apsirengusi ugnine berankove suknele, ir nieko nera

so, tik spokso i j!. 0 jis tiesiog neturi kur dingti. Laimei, ji greitai iS

nyko- gal ir paciai nusibodo tas vaidinimas. 

Siaip humanitarai buvo ramus ir kukllis. Daug kas rasesi ! kor

poracijas, daznai vien del kepuraiciq. Pavyzdziui, daug kas stojo ! 

tokict ,Humanitarq draugijct", kuri, tiesq sakant, neturejo jokitt aiS

kitt tikslq. As, pabrezdama savo savarankiSkumq, nesiojau baltct ne

priklausomqjq kepurait~. Universitete susidarydavo grupeles drau

gq pagal polinkius. As labai greitai pritapau prie studentq grupes, 

kuriems rupejo krastotyra.I sict grupel~ !ejo Lietuvos istorijct (tik ne 

visuotin~ istorijq), lietuviq kalbct (tik ne literaturq) studijuojantys, 

besidomintys etnologija ir archeologija studentai. Musq centru tapo 

Lietuvos istorijos seminaro kambarys . Ten buvo parankine bibliote

ka, keli stalai, visad apsesti seminarinius darbus rasanCiqjq, cia skai

tydavome ir referatus. Cia nuolat lankesi archeologijos proseminaro 

dalyviai, buvo ir vyresnitt- Regina Volkaite, Pranas Kulikauskas, 

Antanas Maziulis, ateidavo ir Maryte Alseikaite ir kt. panasaus nu

siteikimo studentai. Mielas mums buvo tas seminaro kambarys, tad 

1939 m. pabaig~ rudens semestrq, pries persikeldami ! Vilniq, su

ruosem grazq atsisveikinimo vakarq. 

Bet kur as nuklydau . Pries tai dar !vyko tiek daug dalykq ... 

97 



98 

Be visa kita, SqZiningai makiausi svedtt kalbas ir jau ruasiausi 

taliau studijuati Svedijaje. Tua tarpu tai buva tik svajane, bet Babute 

jau atveze man medziagas trims graziams iSeiginems suknelems -

atseit Svedijaje reikes. Kai dabar prisimenu, tai net keista, bet as tada 

net asartt nuvarvinau. Ir tai is isizeidima- nejaugi mana, kad as ten 

rengiuasi tik linksmintis, a juk narejau tik makytis . Vis delta buva 

pasiiltas dvi ilgas sukneles ir viena trumpa. Visas buva melynas. 

Deja, tas graziasias zydrasias taip niekada ir neapsivilkau. 

Artejant pavasariui, svedai paskyre keturias stipendijas vasaras 

kursuase svedtt kalbai penkias savaites studijuati. Tarp ttt geriausitt 

studenttt pakliuvau ir as . Lunde buva destama vakiecitt kalba, a 

Getebarge- tik svediSkai. Mud vi su Maryte Aldana Valaityte nuta

rem, kad reikia vaziuati i Getebargtt- bus sunkiau, bet daugiau iS

maksim. Ir neapsirikam. 

Kursai vyka rugpjU.Cia menesi, bet vistt liepas menesi ruasiausi 

jiems. Mud vi su Maryte nutarem vaziuati per visas Pabaltija respu

blikas, visur sustadamas, nes iSplaukti turejame iS Talina . Isigijam 

ir takias bilietq knygeles, kuriase nebuva ribajamas nei laikas, nei 

traukiniai.l Latvijtt ir Estijtt viztt nereikeja, mums sake, kad ir i Sve

dijttnereikia. Taip ir iSkeliavame, kiekvienai respublikai iSsikeitusias 

pa 1a litq. Turejam tarptautinius studenttt pazymejimus, tai daug 

kur naudajames lengvatamis. Apsistadavame studenttt uzeigas na

muase IMCA. Taip apsilankeme Rygaje, Tartu, Taline. PrisivaiksCia

jam kiek naredamas. Vakare pagaliau atvykame i Talina uasttt. 0 

ten susitikam su trecittja musq grupes drauge- Aldana Balandaite. 

Ir Cia suzinajam, kad i Svedijtt vizas vis delta reikia, nars ji nemaka

ma. Bandem skambinti i vientt kittt pasiuntinyb~. Visur darba laikas 

buva pasibaig~s. Na, ktt, sakam, lipant i garlaivi viztt netikrina, a 

paskui per barttt neismes! 

Ir stai mes Stakhalme. Svedai niekur nesikarsciuaja, daug ne

kalba, tad, paziurej~ mU.stt pasus, tepasake: palaukite cia, ir viskas. 
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Tarp Geteborgo 

svedl{ kalbos kursl{ dalyvil{ 
(viduryje salia kursl{ vedejo). 

Ir laukiarn, o tuo tarpu rnusq drauge jau painforrnavo apie rnusq 

bedct atejusi pasitikti buvusi destytojct P. Sandbergct. Pasienieciai kuo 

rarniausiai erne nesti rnusq lagarninus, pasiSauke taksi, pakviete rnus 

sesti. Sandbergas pasiprase pairnti kartu ir ji. Vaziuojarn gana toli. 

Sedirn nosis pakabinusios, o Sandbergas lietuviSkai sako: nesiru-

. pinkit, policininkas surnokes. Tai toks svediskas hurnoras, kai gal

vojarna apie viena, o kalbarna apie kita. Mes ir pralinksrnejorn. Te

ko uzpildyti anketas- kas rnes, kur dirba tevai ir t. t. Viskct tvarke 

Sandbergas, nes rnes nezinojorn ne kaip ivardinti savo tevq darbovie

tes- rnano tevas dirbo Senate, o Marytes- girnnazijos direktoriurni. 

Svedai net nusistebejo, kaip tokie tevai iSleido tokias nenuovokias 

dukreles. Sandbergas paaiskino, kad tevai atostogauja, o jos pacios 

buvusios blogai inforrnuotos. Susirnokejorn po 3 kronas ir vizas tu

rejorn, tik su visokiais prierasais, kas mums draudziarna - uzsiirnti 

politine propaganda ir pan. Ir tada jau Sandbergas rnus nuveze i 
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turish.t studentq bendrabuti- Sieverska Kasernen. IS tikrqjq tai bu

vusios kareivines- didziuliuose karnbariuose stovejo dviaukstes bal

tai paklotos lovos, visur nuostabi svara. Gale karnbario visai atviri 

dusai, i kuriuos vos atsikelusios ryte visos lekdavorne plikos praus

tis. Kaip rnalonu, kad nieko nereikia saugoti, visus daiktus, net ran

kinukus, palieki tiesiai virs savo lovos arba salia, ir iSeini i rniestq_. 

Keletq_ dienq pasivaiksciojorn po rniestq_, vakarienes rnus pakviete 

Lietuviq-svedq draugijos nariai, atsirado laikrasCio fotografas, ir kitq_ 

dienq_laikrastyje pasirode interviu su rnurnis, nors, tiesq_ sakant, uz 

rnus viskq_ atkalbejo Sandbergas. 0 parasyta buvo daugiausia apie 

A. Balandait~, tik fotografija buvo rnano. ISvaziuodarnos iS tq na

kvynes narnq paroderne tik savo tarptautinius studentq pazyrneji

rnus- nieko nereikiq_ rnoketi, mat studentai esarne. 

Kartu su Sandbergu nuvaziavorne traukiniu ir i Geteborgq_. Ap

gyvendino rnus butuose, kuriuos ziernq_ nuornojasi studentai. Tuo 

rnetu seirnininkai buvo iSvyk~ atostogq. Mes juos tik kartq_ rnaterne. 

Pamokos vykdavo ir lauke. Su freken Martin (viduryje). 
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Viskas atvira, gavom buto raktq, kambari, gretimame kambaryje ap

sigyveno kitos dvi kursantes latve ir este. Gyvenkit kaip norit! Bet 

musq centras buvo atskirame pastate ,Studentq namuose" (,Stu

dentkaren"). Ten eidavome ir valgyti, ir paskaitq klausyti, ir links

mintis. Suskirste mus mazomis grupemis. Tarpusavyje kalbeti gale

jome tik svediskai. Net mud vi su Maryte turejom svediSkai kalbeti. 

Ir kalbejomes. Tiesa, buvo pageidaujama, kad bendrautume su kitq 

krastq studentais. As susidraugavau su tokia archyvininke is Tartu 

Aino Martin, su kuria ir veliau gana ilgai svediskai susirasinejom. 

IS visa kursuose buvo apie 6o klausytojq iS 13 valstybiq. 

Po pusryciq vykdavo pamokos. Destytojai buvo patyr~, prat~ dirb

ti su uzsienieciais, tad buvo idomu ir linksma, visus priversdavo sne

keti. Mud vi pakliuvome i maziausiai mokanCiqjq grup~ ir pradzioje 

mums, tiesct sakant, buvo geda, kad taip prastai kalbam, bet kursams 

baigiantis kalbejome jau visai sklandziai, net paCios stebejomes. 

Po sociq priespieciq (lanco) budavo arba paskaita apie Svedijq, 

arba ekskursija po apylinkes, zoologijos ar botanikos sodq, ar mu

ziejq. Paskui- sotus pietus. Visada, zinoma, tik svediSkas stalas. Ne 

visi valgiai buvo iprasti, bet skanus. Tik tos juodos duoneles labai 

truko. Mud vi su Maryte iS keliones buvom pasilikusios gabalct na

mines duonos ir galct rukytos desros ir nutarem, kad tai bus ,juodai 

valandai". Ir kartct toji ,juoda valanda" atejo - pradejom ilgetis 

namq, gal ir labai pavargusios buvom. As ir sakau: jau! Suvalgem 

visq tq likuti, ir tikrai pasidare daug linksmiau- kiek nedaug kartais 

zmogui reikia! 

Vakarais megstantys dainuoti (o mudvi prie tokitt priklauseme) 

rinkdavomes prie pianino, kur buvo padeti svediskq liaudies dainq 

sqsiuviniai, kazkas paskambindavo melodijq, ir bematant iSmokome 

ne vienct populiarictliaudies dainct. 

Sestadieniais vykdavo vakareliai su zaidimais, mislemis, daino

mis ir sokiais. Mud vi su Maryte buvom pasiemusios savo tautinius 
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kostiurnus. Taip pasipuosusios ir atejorne i pirrnq vakareli. Kilo vi

suotinis susizavejirnas. 0 kostiurnai buvo tikrai grazus, suvalkietis

ki. Visi klausinejo, iS kur, net zernelapyje teko parodyti, iS kurios 

Lietuvos dalies. Beje, i vakarelius ateidavo ir svedq studentai, nes 

kursuose daugiausia buvo rnerginq. Na, ir sokorne! Visi norejo su 

rnurnis pasokti ir klausinejo, kada vel apsirengsirn tais graziais dra

buzeliais. Tad ir kituose vakareliuose dalyvaudavorne su tautiniais 

drabuziais. Tiesq sakant, kito iSeiginio apdaro ir neturejorne. Soko

rne ne tik iprastinius balinius, bet ir svediSkus liaudies sokius, ku

riuos jie laba{ rnegsta. Mes prie jq prisitaikerne. 

Svedai labai dornejosi rnusq vardais ir pavardernis. Pasirodo, jq 

pavardes ir vardai labai vienodi. Tad jau paskutiniuose kursuose 

studentai, siekiantys karjeros, ieskodavo naujq vardq ir pavardziq. 

Mflsq kurso destytoja pasakojo, kaip jai, atvykusiai i Geteborgq, teko 

ieskoti pirklio Jarneso Svensono pavardes telefonq knygoje. Pasiro

de, kad knygoje net 16 puslapiq buvo Svensonq, iS jq 4 puslapiai

Jarnesai ir bent 2 puslapiai iS jq buvo pirkliai. Gal nebuCiau visq tq 

ispudingq skaiCiq atsirninusi, bet as beveik kasdien rasydavau ina

rnus laiSkus, paprastai atvirukus, kur tas idornybes ir parninedavau. 

0 Marna tuos laiSkus visus iSsaugojo. 

Buvorne ir prie Venerno dero ir nepaprastai graziarne Siorio ku

rortelyje, lankernes ir lietuviq garbes konsulo viloje, kurio dukte bu

vo iStekejusi uz lietuvio iS Klaipedos, atplaukusio jachta i Svedijq. 

Dar keletq dienq praleidorne Stokholrne. Vaiksciojau su drauge 

Astrida Eckdal iS skautq Tautines stovyklos laikq. Per tq laikct tiek 

buvau prarnokus svedq kalbos, kad ne tik laisvai susiSnekejorn, bet 

paskui dar ilgai svediskai susirasinejorn su ja. P. Sandbergas padejo 

isversti i svedq kalbct rnano girnnazijos baigirno atestatct ir parasyti 

prasyrnct i universitetq, pasake, kur ir pas kctnueiti pakalbeti del stu

dijq. Suzinojau, kad egzarninq nera, priirnsiq be konkurso, o doku

rnentus galesianti atsivezti stodarna. Viskas buvo paruosta, as net 



Siore, Svedijoje, pas Lietuvos garbes konsulq. 

Siore tarp sal4 su M. Valaityte ir konsulo dukra . 
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savo lagamineli palikau pas Astridct su kai kuriais daiktais. Deja, visi 

tie rastai ir tarptautinis studento liudijimas liko pas mane iki siol, 0 

lagamineli Astridai teko man atsiqsti .. . 

Grizome be nuotykiq, is laivo gerejomes salelemis ir zuvedrt.t 

pulkais, o kai pasiekeme namus, paaiSkejo, kad ne visos svajones 

pildosi ... 

Kaip siandien prisimenu vaizdct: sedim visi Kacergineje prie ra

dijo imtuvo, girdim iS Lenkijos aliarmo sirenas ir gresmingus zo

dzius: 

- Nadchodzi, nadchodzi .. . - Tai bombonesiai puola Varsuvct. 

0 juk Lenkija taip netoli, tik mes dar nesugebejom suvokti pasau

lines gresmes. Lenkija vis delto buvo uzsienis ir atrode, kad toli nuo 

musq. Tuo tarpu musq Tevams viskas jau buvo aisku. Jiems jau, be 

abejo, buvo aiSku, kct reiSkia SSR baziq steigimas Lietuvoje ir kas 

musq laukia . 

Man, studentei, turiu pripazinti, be didelio skausmo pavyko iS

mesh iS galvos svajones apie Stokholmo universitetct, nes pries akis 

buvo kita idomybe -Vilnius. Vilnius jau musq, ir universitetas ten 

keliasi, taCiau kada ten galesime keltis- nezinia . Nusprendziau nu

sauti dar vienct zuiki- 1939 m. rudeni istojau i Kauno meno moky

klct. Labiausiai patiko grafika, tad patekau i A. Galdiko studijct, ku

rioje dirbo ir keli aukstesnit.tjt.t kursq studentai- kiekvienas turejo 

savo darbct. 0 man reikejo susipazinti su ivairiomis grafikos techni

komis. Tai man buvo nauja ir idomu. Sios pamokos veliau man labai 

praverte. Popieternis kasdien buvo piesirnas, kuri deste A. Zmuidzi

navicius . Piesem gyvo senio galvct. Susipazinom ir su galvos anato

mija - tas taip pat buvo naudinga. Kadangi tuo metu mokykla dar 

nebuvo aukstoji (nors ja jau rengesi tapti), priimdavo ir nebaigusius 

girnnazijos, ir jiems ten budavo destomas girnnazijos kursas. Man, 

jau baigusiai girnnazijct, buvo daug laisvo laiko, tai nenukentejo ir 

universitetas. Vis delto greitai supratau, kad ne man grafika, nes 



grafikai juk paprastai piesia be modelio, iS atminties. 0 man tos re

gimosios atminties kaip tik ir tn1ko . Veliau, zinoma, profesin~ regi

mqj'l atminti islavinau. 

Kaune pabaigeme 1939 m . rudens semestr4 islaikiau egzaminus 

ir atsisveikinome su musq biblioteka, kurioje vykdavo seminarai. 0 

ar imanoma uzmirsti tct vis del to dziaugsmingct atsisveikinimct?! IS 

sargienes atsinesem didiji virduli ("samovarct") arbatai virti. Vyru

kai padare sumustiniq, mergaites parupino saldumynq. Niekam ne

rupejo stipresni gerimai. Tokios tada buvo musq nuotaikos. Atejo 

choro dirigentas K. Kaveckas, kazkas atsinese patefonct. Sokom ir 

dainavom. Buvo linksma. Patiko mums tas bibliotekos kambarys, 

kur tiek daug laiko praleidom, bet visi tikejomes, kad musqlaukia 

dar idomesni laikai. 



VILNIUJE 

Tctt939 m. rudeni Vilniuje dar semestrct baige Stepono Batoro uni

versiteto studentai, laike egzaminus. Pavasario semestrct jie jau tu

rejo t~sti kitur, 0 mes uzimti vietas, kuritt jie labai nenorejo uzleisti . 

Pasakojo, kad, pabaig~ semestr4 jie buvo susirink~ virsutineje- teat

ro - auloje ir pasiryz~ iS jos neiSeiti. Niekas itt ir nevare, taCiau itt 

kantrybe iSseko ir jie issivaiksCiojo, suprat~, kad atejo laikas pasiies

koti, kur toliau mokytis. Pasiliko vas vienas kitas mokytis su mumis. 

Liko kai kurie destytojai- prisitaike prie naujtt sctlygtt. Labai norejo 

pasilikti archeologe H. Holuboviciene, bet J. Puzinas jai iskele tvai

ritt sctlygq, o ji su jomis jokiu biidu nenorejo sutikti. Zinau, kad J. Pu

zinas pareikalavo, jog ji palikttt Universitetui savo Vilniaus apylin

kitt kasinejimtt ataskaitas, kuritt medziaga buvo atiduota i muziejus. 

Ji pasake, kad ataskaitq neduosianti, nes jos priklausancios jai. Mums 

buvo nesuprantama, kaip galima kartu su medziaga neatiduoti atas

kaittt. 0 a pie lietuvitt kalbctji ne girdeti nenorejo. Taip ji ir nepateko 

i Universitetct. Prie Universiteto buvusiame Etnografijos muziejuje 

liko darbuotis etnografe Prane Stukenaite-Decikiene (veliau Dun

duliene) . Ji isijunge i Vilniaus universitetct ir dar ilgai darbavosi des

tydama etnologijos dalykus . 

Daugelis kauniSkitt neiSkente dar tct pati 1939 m. rudeni aplanky

ti Vilnitt. Mane ten nuvaziuoti buvo pasikvietusi mokytoja P. Lastie

ne. Mudvi pabuvom porct dienq, pernakvojom ,Europos" viesbutyje 

Traktt gatveje, vaiksciojom ir dairemes . Nesvarbu, kad Vilnius, koki 
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ji paliko gerokai apniokoj~ rusai, buvo labai apleistas, apsnerkstas, 

nevalytomis gatvemis, pilnomis toki4 svetim4 zmoni4 - lenk4 ir 

zyd4. Daug kas taip nederejo prie miesto veido. Mes buvom pripra

t~ prie Kauno, kuris tuo metu jau buvo prakut~s. Vilniuje nebuvo 

matyti automobilil!, nematem ne autobuso. Po miestq vazinejo tokie 

senoviSki zyd4 vezimai, lyg iS XIX amziaus (toki maciau tik Mari

jampoleje- su buda, guminiais ratais, o ant pasostes sedejo i juodus 

kailinius ar paltq isisup~s vezikas). Vilniaus gatvese smeksciojo vie

nuoles mums neiprastais abitais, vienuoliai. Baznycios buvo atida

rytos ir visur buvo galima ieiti. Buvom ispetos, kad nepaleistume iS 

rankos bagazo (tiek ten jo ir vezemes), nes esq Vilniuje buvusi net 

vagi'-! mokykla. Sako, kad tikrai kai kas nukentejo. Lauktuvi4 par

sivezem labai skani4 Smurgaini4 riestainil! ir saldainil! iS lenkiSk4 

cukrainil!, kuri4 dar nebuvo iSgrobst~ rusai. 

Semestrines atostogos ir egzamin4 sesija tuo metu buvo labai il

gos. Tad Vilniaus universitetui pakako laiko pasirengti mus priimti. 

Kai kurie profesoriai buvo apgyvendinti, bet kiti dar vazinejo is Kau

no, ypac tie, kuriuos Kaune dar riSo kitos pareigos. Atsidare ir pir

mieji student'-! bendrabuciai- prie Tauro kalno ir buvusiame augus

tijonl! vienuolyne. Kiti studentai susirado kambarius, kuriuos mielai 

iSnuomodavo skurstantys lenkai. 

Landsbergi4 lizdas Vilniuje Tauro gatveje jau buvo susuktas, 

dede Vytukas buvo miesto vyriausiasis architektas, tad patekau i 
pati miesto gyvenimo sukurt. Zinoma, as irgi pas juos apsigyvenau 

su Aliute, kuri atsikviete dar ir Joanq Abramikait~. Vienu aukstu 

auksCiau apsigyveno du draugai- Gediminas Karazija ir Petras Mar

kunas, bet veliau, iSsikrauscius Joanai, ir jie atsikele i mus4 butq. 

Mana Tete vazinedavo i Vilni4 skaityti paskait4. Jurate dar Kaune 

baige gimnazijq, tad namai dar buvo Kaune. 

1940 m. pradej~ studijas Vilniaus universitete, stengemes kiek 

galima geriau pazinti Vilni4. Be pagrindini4 universitetinil! kurs4, 



visi destytoiai skaite kokius nors epizodinius kursus, kurie, zinoma, 

buvo patys idomiausi. Ir vis a pie Vilnitt. J. Puzinas skaite ,Vilniaus 

krasto archeologii'l", P. Galaune- ,Vilniaus men'!", A. Sapoka- ,Vil

niaus miesto istorii'l", A. Salys ,Vilniaus krasto vietovardzius" ir t. t. 

Be to, buvo sudarytos SCllygos likusiems Vilniuie lenktt mokslinin

kams (tarp itt ir megeiams) skaityti viesas paskaitas apie Vilniaus 

paminklus. Skaite, kiek pamenu, Morelovskis, Lopacinskis ir kt. Pas

kaitos budavo skaitomos Rotuses saleie, zinoma, lenkiSkai. Eiome i 
visas paskaitas, klauseme visus epizodinius kursus. Ir viskas buvo 

labai idomu ir nauia. ISklausiusi koki'l paskait4 tuojau begdavau i 
t'l viet4 a pie kuri'l buvo kalbeta. Antai prof. P. Galaune smulkiai api

bildina koki'l baznyci4 aptaria visus paveikslus, visas skulptilras, 

paminklus ioie, ir as tuoj lekiu SU SaVO UZrasais, dazniausiai iau po 

paskaittt, pavakary, bet dar nesutemus. Tuo metu visos baznycios 

bildavo atdaros, o vakarais pamaldos seniai pasibaigusios, tai viskq 

galedavau nuodugniai apziilreti. Tas pirmasis ispildis man isliko iki 

siol. Taip aplankiau visas Vilniaus baznycias, kurios tik buvo vei

kiancios. Tai netruko pastebeti ateitininkai ir erne mane kalbinti sto

ti i itt organizacii'l· Vos atsikraciau, pasakydama, kad as ,ne tos vie

ros". Idomu buvo paieskoti ir nezinomtt - menamtt- paminkltt. 

Atsimenu, A. Sapoka bande spelioti, kur prie pilies buvo Sv. Onos 

ir Barboros baznycia. Berods vienintelis zinomas labai menkas pa

veikslelis buvo is Brauno atlaso . Buvo spelioiama, kurio pastato kam

pe gali bilti islikusitt tos Sv. Onos baznycios liekantt. Speliojom ir 

mes ir kartu ieskoiom. Bet k'l gi surasi, iei ii slypejo giliai po zeme ir 

tik veliau A. Tautaviciaus buvo atkasti jos pamatai. To meto spelio

iimtt ir ieskojimtt ispildziai isliko ilgam. 

Katedros aikste tuo metu buvo negrista- gryna zeme. Sumanyta 

i'l padengti cementinemis plytomis. Reikejo pries tai atlikti arche

ologinius kasineiimus. Vadovavo lenkai Holuboviciai, nes jie buvo 

po ranka, be to, stengtasi idarbinti vietos inteligentus. Kasineiimus 
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vykde Miesto muziejus. Vienintelis lietuvis buvo A. Valeska- daili

ninkas, sio muziejaus direktorius. Isidarbinau ir as ten. Taigi buvom 

du lietuviai. Musq uzdavinys atseit buv~s aplietuvinti visq_ pulkq_ 

lenkq. Zinoma, as pagilinau savo teorines lenktt kalbos zinias, bet 

lenkai lietuvybes link turbut nepasuko. 

Daugumq_lietuviq Vilniuje sudare studentai- galbut jie daugiau

sia buvo matomi ar stengesi, kad butq matomi. Vakarais eidavome 

pasivaikscioti gatvemis ir visur susitikdavome su tokiais pat kaip 

mes. Kuri laikq_ i tokius pasivaiksciojimus traukdavome mudvi su 

Aliute kartu su Gediminu Karazija ir Petru Morkunu. Sie abu seni 

vilnieciai stengesi mums parodyti idomesnius Vilniaus kampelius, 

i kuriuos pacios vienos ir nebutume uzsukusios. 

Vilniaus apylinkes daugiausia ismaisiau su Petru. Prie pilies ka

sinejimq uzsidirbusi kiek pinigq, nusipirkau dvirati- iS lombardo 

(nes kitokiq ir nebuvo- visi rusq iSgraibstyti), sulipdytq_, atrodo, iS 

keliq dviraciq. Petras irgi turejo dvirati ir pasiSove aprodyti man 

Vilniaus apylinkes. Mudu nuvaziuodavome toli- apziurejome dar 

neiSardytas stacijas (stotis) Jeruzaleje, Zaliuosius ezerus, pasiekeme 

net Vok~, Lentvari, Rykantus. 

0 sekmadieni visi studentai - ir tikintieji, ir indiferentai, ir be

dieviai- plaukdavom i Sv. Jonq baznyciq_lietuviSkai giedoti- per

rekti lenkus, nes tuo metu ji buvo ne tik universiteto, bet ir parapijos 

baznycia. 

Nezinau, ar kas pesesi su lenkais, bet bent musq fakultete tokiq 

negirdejau- svarbiau buvo juos, perrekti"- uztvindyti visq_ Vilniq. 

Savaitgaliais parvaziuodavau i Kaunq_ su lagamineliu Smurgai

niq riestainiq, kuriuos kepe musq akivaizdoje kepyklele Totoritt 

gatves kampe. Nepamirstami ir dideli marmeladiniai saldainiai ,Ja

bleczne", kuriuos, rodos, gamindavo ,Baltojo Stralio" restoranas. 



Vilniuje buvo sudarytas ir simfoninis orkestras is vietiniq lenkq 

bei zydq (buvo tik vienas lietuvis), bet jam dirigavo B. Dvarionas- ir 

ten eidavom. Eidavom ir i ,Vaidilos" teatrq, kuriame vaidino mu

sq Petras. 

Taigi mes jautemes kaip tikrieji Vilniaus seimininkai. 

Ir staiga 1940 m. pavasari ivyko griutis . Netiketa ji buvo tik man 

ir apskritai jaunimui. Tevams, zinoma, tai nebuvo naujiena. 



UZEINA BOLSEVIKAI! 

Dar ir dabar akyse stovi tas vaizdas- Kaune Parodos gatve zemyn 

1940 m. pavasari lyg ziurkiq kaimene leidziasi rusq kareiviai. Ilgai 

zygiav~, supluk~, apdulkej~, kerziniais batais, pilkomis milinemis 

(,sineliais"), ir vis traukia t'l vienintel~ dain'l ,Katiusa". Gal ir nie

ko butq ta dainele, bet mums ji buvo kaip atsliauziancios baisybes 

jsikunijimas. As su Tevais stovejau prie lango, o }Urate sedejo pas 

kirpej'l Parodos gatves apacioje ir t'l pat! mate- jai t'l dien'l buvo 

gimnazijos iSleistuves. 

Visa esme, kad mes buvom prat~ kas sekmadienj matyti karei

vius, zygiuojancius tuo paciu Parodos kalnu i Igulos baznyci4 gra

ziai atrodanCius ir grazias dainas dainuojancius. Ne tokius kaip sie 

apsepeliai. 

Tuo pat metu is kalejimo buvo paleisti politiniai kaliniai (ko

munistai), o juos apsikabin~s zygiuoja L. Gira. Priemiesciq mergeles 

net geliq kareiviams atnese. Baisu ... 

Vis'l siaub'l musq Tevai suvoke gerai. Tete tuoj susisieke su Petke

viCiais, ten pasitare ir gr!z~s sako: reikia susiglaudinti, nes ir mums, 

ir jiems jsodins nepageidaujamus jnamius, taigi mums reikia kraus

tytis i Perkuno aikst~ pas Petkevicius. Gavom plom! virvuci4, ir 

mano pagrindinis darbas buvo suraiSioti Tetes knygas i rysulelius. 

Taip jas ir sugabenome i Petkeviciq didjji, buvusi valgom'lji, kam

bari, ten buvo atgabenti ir Tetes titnago rinkiniai, Tetes stalas ir so

fute man miegoti . 
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Sie namai Perktino aiksteje mums buvo nuo amzitt artimi, visos 

pusseseres draugavome kaip seserys, tad tas persikraustymas ne

buvo toks skausmingas. Be knygtt lentyntt ir spinttt knygoms, ne kq_ 

iS baldtt mes ir turejom. Bufetq_ ir dar kai kq_ turejom palikti, pa

siemem tik gelezines lovas. Mama ir Tete miegojo dar nuo Pirmojo 

pasaulinio karo laiktt amerikoniSkose ligonines lovose, kurios cia, 

Perktino aiksteje, deja, buvo nebepritaikomos. Taip po truputi issi

barste visi mtistt daikteliai, bet viskas tada jau atrode nebesvarbu, 

laikina. Emem kartu su Petkeviciais vesti bendrq_ tiki . Su mumis per

sikele ir mtistt senoji seimininke Marijona Kozukauskaite, bet dau

giausia sukosi mtistt Mamos. 

Daug kas gyvenime virto aukstyn kojomis, greit pasigirdo vienas 

kitas suemimas, bet astrittjtt savo nagtt rusai dar nerode, ir mes ren

gemes, kad ir susispaud~, gyventi normaliai. Tete isidarbino archy

ve, kuris buvo perkeltas i Pazaislio vienuolynq, ir jam teko kasdien 

ten vaikscioti, nes beveik nebuvo susisiekimo. 

Dar nevare i koltikius, tad kaimieciai gyveno ir toliau kaip ipra

t~. Turejo toki tikeli nusipirk~ ir PetkeviCiai Pagarsvyje netoli Kauno, 

bet tikrai labai nevaizdingoje vietoje - jokio ezero, miSko nei jokios 

upes. Ilgai rinkosi ir visai neaiSku, kodel toki issirinko. Isileido pu

sininko seimynq_. Ne kazin kokia iS to tikio buvo nauda, bet vis at

vezdavo iS ten kurcias bernas grietines, sviesto, duonos, kiaulienos, 

gal ir dadovitt. Bet tq_ pirmq_ vasarq_ (1940 m.), kai mes nusikeleme i 
Perktino aikst~, jau menkai kas is to tikio atkeliaudavo, taciau as si 

tiki labai gerai isiminiau. Baigiantis vasarai is tikio iSsikele pusinin

ko seimyna. Liko 4 karves, kiaules, arklys, kurcias bernas ir pieme

nukas. Buvo, matyt, sutarta su naujais pusininkais, bet tuo tarpu 

seimininktt nebuvo. Laikinai iSeitis buvo rasta - mudvi su Julyte 

(Petkevicitite) nutarta komandiruoti ten, kol bus susitvarkyta. July

te vis delto agronomijos pirmakurse, tad kai kq_ turejo iSmanyti, 0 as 

tiek iSmaniau, kiek buvau iS etnografijos prisiskaiciusi. TaCiau mes 

drq_siai apsiemem tikininkauti. 



0 cia pati rugiapjute. Aplinkui vienkiemiai. Kas vakaret tai iS vie

no, tai iS kito vienkiemio sklinda ,Oi tu rugeli, tu ziemkenteli, tu 

nebijojai saltos ziemeles, tik pabijojai plieno dalgelio . .. Broliukai kir

to is pasakneliq, sesules riso per liemeneli . .. " Vadinasi, ten, iS kur 

sklido dainos, jau susirinko talka. Reikes ir mums talket organizuoti. 

Bet tuo tarpu reikejo bent apsikuopti savo namus. 0 siaube - ne

melztos karves, zviegiancios kiaules ... Bet mud vi tuoj susigaudem, 

ket daryti . Julyte dar siek tiek mokejo melzti, bet ir as ismokau. Ne 

toks jau tas mokslas. Susiradom iSnarstytet separatoriq. Julyte supra

to, kaip ji surinkti. Ne is karto pavyko, bet susidorojom. Piemenukas 

iSgindavo karves i bendret ganyklct, tad su jomis nebuvo sunku. Bet 

stai kiaules- zviegia kaip paselusios. Butq nieko tas zviegimas, bet 

geda pries kaimynus, nors jq sodybos tolokai. Seriam jas zaliomis 

bulvemis . Radom rust bulviq, atvozem dangti- o ten miSkas- bul

ves nuo pavasario nerinktos. Sokom rinkti, kad bent toms musq ne

draugems turetume ket pakisti, 0 tos vis tiek zviegia. Julyte surado 

pasaly bulviq sutintuvet ir sako: reikia sutinti bulves. Ir staiga kiau

les nutilo. Radom ir akselin~ zolei kapoti. Vienu zodziu, per keletet 

dienq nugalejome siet bedet. Bet vel beda- suvalgem paskutini duo

nos kampct, reikia keptis duonos . Buvo siek tiek dar ruginiq miltq, 

bet duonkubilyje raugas ziurkitt suestas. Kaip kepti duonct, ejom 

klausti pas artimiausiq kaimyn~. Paaiskino, kaip raugo pasidaryti, 

kaip uzmaiSyti ir kaip minkyti. 0 kiek reikia minkyti? Pasake: kol 

sienos raudonos pasidarys! Mud vi bendrom jegom vis delta tq duo

net uzminkem ir iSkepem, tik musq raugas nelabai rugstus isejo, tai 

ir duona buvo preska. Bet kai paskui nusiuntem kauniskiams kepa

lct, tai sake, kad jiems patik~ . Radom ir mustok~- susimusem svies

tet. Vakarienei prisiraugindavom pieno, svieziq bulviq issivirdavom, 

o pietums budavo barsciai iS darZe jau paaugusiq burokeliq, radom 

dar ir rukytos mesas kampeli. Mes ir rugusiu pienu butume gyve

nusios, bet reikejo juk bernet ir piemeni valgydinti. Bernas zinojo, kq 
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turi dirbti, jam nieko nereikejo sakyti (bet jis ir negirdejo), buvo isi

jung~s i til patt darbo ritm'l. Arkli tai jau jis priziurejo ir juo vazine

jo, kur reikejo. Taigi, rodesi, mazdaug padarem tvark'l namuose, bet 

i darZ'l baisu paziureti - ap.zel~s piktzolemis, nors tarp j4 dar iS

krapstydavom darzovi4 sriubai. 

Kaimynysteje jau vis maziau dainos skambejo - reiks ir mums 

eiti talkos kviesti. Ikraunam i vezim'l mus4 lauktuves namiSkiams

preskosios duonos kepal4 prastai iSplaut'l sviest4 greitines, pie

no- ir siunciam (taip jau is anksto buvo sutarta) bern4 su vezimu i 
Kaun4. 0 mums parveza Justin'l (Petkevici4) ir Marijon4 kuri tures 

suruosti pabaigtuves, nes mudviem tai teks eiti rugi4 risti. 

Atejo talka ir pas mus. Moterys mus pamoke, kaip apsirengti, kad 

nesusibraizytume rank4, kaip riSti. Atejo keli vyrukai ir kelios mergi

nos. Dar buvo mus4 du vyrai- Justinas ir bernas. Bet ir t4 rugi4 ne 

kazin kiek buvo.Ilauk'l ejom visi dainuodami ir grtzom dainuodami. 

Kelione i Pagarsvi: vadelioja Justinas, vezime- Jurate ir Jane. 
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Marijona paruose pabaigtuviq pietus - buvo atsivezusi kai kq is 

miesto, mazq buteliukct kazkokio stipresnio gerimo. Pavalgem, iS 

mazyCio stiklelio, a plink einancio, uzgereme, padainavome. IS kaz

kur atsirado armonika ir prasidejo sokiai. Pries valgi visi buvo jau 

apsipraus~, susisukav~ ir jau jautemes sventiskai. Senos seklycios 

grindys, seniai sku duro nemaciusios, dulkejo. Bet kct padarysi- na

mas buvo baisiai apleistas. 0 kitq dienq iSleidom savo vyrus atital

kinti i kitas sodybas. 

Pabaigtuviq vainikas atiteko musq Marijonai, kuri dar porq die

nq su Justinu pas mus pasiliko. Marijona pasisove iSraveti darZq

prie gyvuliq ji neisianti. 0 mes dziaugemes: prie gyvuliq jau buvom 

lyg ir pripratusios ir tai mums atrode daug idomiau, nei raveti dar

Zq. Po kelit.t dient.t, visas talkas atidirb~, musq kauniskiai grtzo namo, 

o mes jau iejom i darbo ritmq. Kelemes anksti, gulem velai, bet zi

nojom bent kct ir kaip reikia daryti. Valgem skanict sviezict varsk~ su 

grietinele, rauginom pienq, musem sviestq. Ir tada supratom, kokios 

skanios sviezios pasukos. Sukomes visas dienas, taCiau aptvarkyti 

visq apleistq namq nespejom. 

Paskutinemis musq ukininkavimo dienomis likimas mums at

siunte labai dideli dziaugsmq. 

Dar nepapasakojau, kaip atrode toji sodyba. Tai buvo tipiSkas su

valkieCio kiemas. Ilgas dviejt.t galt.t namas, priesais kitoje keturkam

pio kiemo puseje stovejo didziulis klojimas . I kair~ nuo namo- kle

tis, o priesais kleti, i desin~ nuo namo- tvartas. Buvo uz namo ir sioks 

toks sodas su keliomis obelimis. Taciau nebuvo jokio gelit.t dadelio, 

atrode, pusininkui nerupejo bent kiek aplinkct pagrazinti, tvorel~ 

uztverti, langus padazyti. 

Taigi vienq pavakar~, kai jau buvom pamelzusios karves ir pie

nq iSseparavusios ir laisvq valandel~ nutverusios, sedim abi ant 

slenkscio ir ilsimes. Mazai mums tekdavo pailseti. Tik ziurim: pries 

musq akis atskrenda didziulis gandrt.t pulkas. Visai ramiai, musq 
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nesivadydarni, jie atleke kaip tiki miisq kiemct- gal del to, kad kie

mas buvo toks ramus, nebuvo zmoniq, kaip kituose kiemuose, nei 

sunq. Ir pradeda jie rikiuotis ant nama kraigo, ant klojimo, ant kle

ties. Jaunikliai, matyt, dar nepatyr~, kartais nutiipdavo ant medzio, 

iS kurio jiems sunku biidavo pakilti, senieji aiskiai taike atsitiipti ant 

kieto tvirto pagrindo. Visi buvo atsigr~z~ i vienct pus~; ten, kur bii

davo tusCiq tarpq, bematant uztiipdavo kiti gandrai. Atrode lyg pa

galliniuot~ iSsirikiavo visi, o jaunieji i tarpus itiipe. Ir kai jau visi 

sustojo i savo vietas, staiga lyg pagal komandct (o gal tikrai pagal 

komandct?) visi pakele vienct kojq, pasikiSo snapus po sparnu ir liko 

taip rniegoti stovedami. Jau buvo visai sutem~, o roes vis stovejom 

kiemo viduryje ir negalejom atsigereti tuo vaizdu. Paskui zmones 

mums pasakojo, kad gandrai kas rudeni taip biiriuojasi netoliese 

esanciose paliose, taciau ne visada toje pat vietoje sustoja- daug kas 

buvo mat~ tokias jq iSvykas. Mums pasiseke. 

ISsinese gandrai vasarq. 

Netrukus atvaziavo Julytes Mama su Jane ir nauja seimininke. 

Miisq darbas baigesi. Buvo savotiskai idomu, bet tik dabar pajuto

me didziuli nuovargi. Miisq jau nebereikejo. Po poros dienq, o gal 

net kitct dienq, turejo kazkas vaziuoti i Kaunq, tai galejo mus parvez

ti. Bet roes nebegalejom ne tq poros dienq laukti, tegu tik miisq daik

telius parveza, ir patraukem pesciomis tuos gal 20 kilometrq. 

Mokslo metai prasidejo veliau. Netrukus Julyte vel iSvaziavo i 
Dotnuvos Akademijq, o as- i savo Vilniaus universitetq. 



GRIZTU I UNIVERSITETJ\ 

Universitete, radas, viskas kaip buv~- ir rumai tie patys, ir desty

tojai, ir studentai tie patys, o vis delta kai kas nebe taipo Nebesiskel

be, kaip anksCiau, destytajai, kada pradesi<:t skaityti sava kursct- da

bar tureja visi kartu vienct dienct pradeti. Pirmasis akibrakstas buva, 

kai radame prie pagrindinit.t durq pastatytus sargus- gerai mus pa

zistancius dar iS Kauno laikt.t, a mums buva tsakyta ieinant i univer

sitetct paradyti jiems studenta pazymejimcto RusiSka tvarka! Studen

tai prieme tai kaip tzeidirnct- argi mes cia esam kakie svetimi, argi 

universitete nebera laisves?! 0 0 0 Vis delto sis tsakymas galiojo tik ke

letct dien1.1- atsisakem ji vykdyti ir vel galejam laisvai jaustis sava 

universiteteo Maksla prograrnas dar nebuva pakeistas, bet atsirado 

takia privaloma disciplina- marksizrnas, bet mes mazai i ict kreipem 

demesiao Susikure kamjaunirna arganizacija, i kurict mazai kas stajao 

Taigi pradejo atsisijoti kai kurie studentai, bet itt buva vas keli, bent 

iS hurnanitarqo Ir vel buvo atidaryta istarikt.t parankine bibliotekele, 

a jaje viespatava taji pati Jo Liesyte iS Kaunao Taip jau iseja, kad cia 

rinkdavosi vel ta pati Lietuvas istarikt.t, archeologq ir etnograft.t 

kornpanija, a visuatines istorijas studentai spietesi gretimame karn

baryjeo Tarp musq nebuva ne viena kamjaunualia, a tarp anqjt.t buva, 

ir jie net stengdavasi pabrezti savo priklausymct komjaunimui. Uni

versiteto partine arganizacija stengesi ir mus palenkti. Atsirnenu, 

kaip erne spausti, kad leisturne niekam nereikalingct sienlaikrastio 
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Prirase studentai beprasmiq straipsneliq, o man liepe nupiesti vin

jet~, butinai raudonct (mat, Spalio sventems jis turejo buti iSleistas). 

As tiesiog teptuku nutepliojau tarsi veliavq jurct, kurict nesa minia. 

Nenoredama taip jau labai raudoninti, pasiemiau rudai raudonus 

dazus. Bet kai pakabinom tct musq niekalct, gavau pastabct, kad esct 

tycia nudazyta ne ta spalva, turejusi buti raudona kaip kraujas. Rei

kejo su tuo sutikti. Kitam numeriui vinjet~ kazkas iSkirpo iS kazko

kio zurnalo ir tiesiog prilipino. Mes rimtai neziurejom i tuos reika

lavimus, bet buvo kas seke tokius musq akibrokstus. 

Vyko dar ir kitas seminaras, kuriame mes daugiausia bendrau

davome,- archeologijos ir meno istorijos, antrajame aukste (iejimas 

iSS. Daukanto kiemelio ), mat jau atsirado ir archeologijos specialy

be. Ten buvo ir nedidelis prof. J. Puzino kabinetelis, kuriame jis daz

nai sededavo, ir parankines archeologines literaturos skaityklele, 

toliau buvo meno istorijos skaityklele, kurioje seimininkavo Akvile 

Mikenaite, jau tada buvusi P. Galaunes asistente. Gerai isiminiau, 

kaip profesorius Puzinas dirbo, kaip kaupe medziagct, kaip susida

rinejo kartotekas. Ir svarbiausia- jis mums tatai rode. Mateme dau

gyb~ papkeliq su vienodais lapeliais, piesiniq ir ivairiq radiniq ap

rasq, fotografijq. Ir visa tai uzpildyta smulkiai ir labai graziu rastu. 

Mes stengemes ji megdzioti, taip pat tvarkyti savo medziagct semi

nariniams, veliau diplominiams darbams. 

Bibliotekeleje buvo pagrindiniai archeologiniai leidiniai, dau

giausia lenkq kalba, bet galima buvo rasti ir svarbiausius kitq kalbq 

leidinius. Profesorius Puzinas skatino mus susipazinti su visomis 

knygomis . Sake: nebutina iS karto jas visas perskaityti, reikia bent 

zinoti, kas jose parasyta, kad, reikalui esant, zinotume, kur ieskoti. 

Profesorius su mumis budavo labai draugiskas, bet visuomet tarp 

musq iSlikdavo pagarbus atstumas. Semestrct baig~, visi kartu at

sv~sdavom skaitykloje, kur vykdavo istorijos seminarai, kartct nue

jom i "Baltojo Stralio" kavin~. 



Bet i si'l. gana idiliskq, jauki'l. rnusq buiti is iSores skverbesi bai

sios zinios apie tai, kas suirntas, kur buvusi krata. Atsirado ir po

grindiniq spausdiniq, zinorna, rasytq rasorn'l_ja rnasinele. Jie budavo 

perduodarni vieni kitierns ir niekas neklausinedavo, iS kur gavai ir 

karn toliau perduosi. Tai buvo nepaskelbta konspiracija. Niekas, man 

atnes~s koki spausdineli, nera pasak~s- tik niekarn nesakyk! Taip ir 

as niekada nesu kitarn to pasakiusi. Ir buciau isizeidusi, jei man kas 

taip butq pasak~s- vadinasi, yra koks nors itarirno seselis . Papras

Ciausiai zinojorn, kad reikia draugauti tik su tokiais, kuriais galeturn 

visiSkai pasitiketi. 

IS tqlaikq man labai sviesq atsirninirn'l. paliko viena geologijos 

studente. Niekaip neprisirnenu, kaip rnudvi susipazinorn, ji ne

priklause tarn istorikq bureliui, kuriarne as sukausi, bet tapo labai 

rniela, artirna rnano drauge. Apie i'l nezinojo ne kiti rnano aplinkos 

zrnones . Tai buvo Birute Tijunaityte. Ji atnesdavo man pogrindines 

spaudos, kartais paprasydavo perduoti karn nors, kai perskaitysiu. 

Niekad neklausdavau, iS kur ji gavusi ir kodel ir karn perduodavu

si. Su ja buvo galirna pasikalbeti rupirnais lietuvybes klausirnais. 

Nepazinojau nieko is jos aplinkos. Bet veliau, kai jau baigusi univer

sitet'l_ dar daznai i Vilniq atvaziuodavau, visada butinai uzeidavau 

jos apl~kyti Geologineje tarnyboje. Su ja buvo idornu pasisneketi 

visokiais gyvenirniSkais klausirnais . Veliau, po karo, kai rnes ernern 

ieskoti senqjq draugq- kas lik~s, 0 kas pasitrauk~s, bandziau ir as 

a pie Birut~ klausineti geologq. Bet naujieji zrnones nieko a pie i'l ne

buvo girdej~, o senqjq gal as ir nepaklausiau. Ir tik po daugelio rnetq 

kazkokioje tarybineje brosiuroje a pie ,kenkejus" - , vanagus iS ana

pus"- man Marna parode straipsneli apie tai, kaip buv~s suirntas 

Liusius (Leonas) Landsbergis ir Birute. Ji nufotografuota su ikal

ciais- nesanti rasornCl_j'l. rnasinel~. Tai buvo svarbus ikaltis, nes tada 

buvo draudziarna tureti rasorn'l_j'l. rnasinel~, 0 istaigose rnasineles po 

darbo budavo uzrakinarnos. Taip ir nutruko rnano zinios apie i'l· 
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Studentai archeologai 

su prof. J. Puzinu 

plaukia i Verkius. 

1940 m. birzelio men. 
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Liko tik sviesus atsiminimas a pie miistt draugyst~, isplestct is visos 

mus abi supusios aplinkos. 

Mus pasiekianCios zinios apie atskirtt zmonitt suemimus kele ne

rimq, taciau baisioji gresme paaiskejo tik smogus pirmajai iSvezimtt 

bangai. Suzinojom, kad ji paliete ir vienct miistt archeolog~ student~ 

(A. Seskeviciiit~) - iSvezti jos tevai. Pasakojo, kad kazkuri miisiSke 

visuotines istorijos auditorijoje suradusi paliktct ,nepatikimtt stu

denttt" sqrasq. Jis buvo sunaikintas, bet sudarytojas buvo ivardintas 

pagal rasysenq. 

Semestrct pabaigem susiriipin~, linksmintis nebesinorejo. 

ISlaikiusi ne visus egzaminus, iSvaziavau i Kaunq. Liko dar iS

laikyti Lietuvos istorijq. Tais metais kursq skaite prof. I. Jonynas . Jo 

paskaitos biidavo labai turiningos, mus tiesiog stebino profesoriaus 

erudicija, vistt istorijos fakttt ir saltinitt pateikimas. Jausdavomes taip 

mazai iSmanantys, kad net drebedavom, kai reikedavo eiti pas ji 

laikyti egzamino. Bet per egzaminus, buvo kalbama, nebuv~s ziau

rus, tik kartais galedavai sulaukti visai netikettt klausimtt, pvz., 

kokios geles labiausiai patinkancios (o jam labiausiai patikusios 



Seminaras Verkiuose 

su prof. J. Puzinu. 

1940 m. bir:Zelio men. 

karaliskosios lelijos, kurias augino savo sodelyje Zaliakalnyje) . Eg

zamin'l buvo galima laikyti ir pas kit'l destytoj'l. Mudu su Pranu 

Kulikausku nutareme kartu rengtis egzaminui, susitareme ir dien'l, 

kada eisime pas A. Sapok'l. Mudu, taip pat ir Sapoka, tada gyvenome 

Kaune. Pranas ateidavo i Perkuno aikst~, ir mes graziame sodelyje 

sused~ vienas kitam kartojome vis'l kurs'l. Liko dar patys naujausie

ji laikai, o Sapoka kaip tik jq specialistas- reikia gerai pasikartoti. 

Tai buvo berods antradienis. Tete paklause, kada mes laikysim. Sa

kom: susitarem su Sapoka pirmadieni. Tete pratare: laikykit rytoj, 

nes pirmadieni jus nebelaikysit. Kodel? Atsake: jau bus karas. Mums 

atrode neitiketina. Bet Jurate, palydejusi Pran'l iki varteliq, pasake: 

aiSku, jei Tete sako- egzamino jus nelaikysit. Tete visk'l zino! 

Taip. Tete visk'l zinojo . Sekmadieni erne kristi bombos .. . 



LAISVES PROSVAISTE 

1941 m. birzelio 23 diena man paliko neuzmirstamq ispudi. Gaila, 

kad siq datq ir vieni, ir kiti stengiasi nustumti i uzmarsti, i<t sumen

kinti, atsiranda jaunesniq istorikq, kurie net iziuri tikrai negraziq 

dalykq. Ne, taip nebuvo, tai vis delto buvo gurksnis gryno oro, ato

kvepis, ypac po k<t tik rusq parodytq grobuoniSkq nagq. Kaip sian

dien menu tq dienq ir net jauCiu tas asaras, kurios t<t kartq susitven

ke man akyse, kai iSgirdau Laisves varpo duzius. Tai labai savotiskai 

skambantis varpas, kurio nesupainiosi su jokiais kitais varpais. Mes 

girdedavom ji retai - juo budavo sveikinama Vasario 16-oji. Sokau 

prie veliavos, 0 ji kuo ramiausiai visus tuos bolSevikq metus isgule

jo toje paCioje vietoje ant lentynos hole, cia pat drabuzineje stovejo 

ir jos stiebas. PririSau prie stiebo ir iSkeliau- stovelis buvo lengvai 

pasiekiamas. Nebuvo jokio nurodymo ar isakymo, bet maciau, kaip 

tuoj visuose aplinkiniuose namuose iSkilo veliavos. 0 radijas skelbe 

a pie nepriklausomybes atstatym<t ir naujq Lietuvos vyriausyb~. Pra

sidejo sukilimas ... 

Zinios sklido greiciau, nei jas spejo pranesti radijas. Savaime visi 

vienas per kitq susizinojo, neaiSku net iS kur. Jauteme, kad turime 

veikti. Justinas (Petkevicius) prisistate i sukilimo stabq, gavo sautuvq 

ir stojo saugoti kazkokio sandelio, Jurate ir Jone nuskubejo i Raudo

nojo kryziaus ligonin~, kur jos, beje, ir atlikinejo medicinos studen

tq praktikq. Tete pasisake einantis perimti archyvo ir isejo. Mudvi 
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su Julyte irgi gavom ziniq_ iS kaimymr mergaites, rinkites 5 val. ryto 

i Vaizganto gatv~ pas poniq_ Miniotien~- ten organizuojama parti

zanq valgykla. Mes dar pasikvietem Nel~ Kurkauskait~, ir jau 5 val. 

sku tom bulves, virem sriubq_, dirbom visus darbus, kokius dave po

nia Miniotiene. Si ponia garsejo Kaune kaip grazuole, bet, pasirodo, 

ji buvo ir gera organizatore. A pie pietus pradejo rodytis po vienq_ ir 

po kelis vyrus su sautuvais- visi buvo pamaitinti. Darbo visiems 

uZteko. Vakare ]urate ir Jone pasakojo tarp uzmustqjq atpaZinusios 

ir vienq_ miisq draugq_- K~stuti Ciplijauskiukq_. 

Zuvo daug. I laidotuves leido tik artimuosius arba su gelemis. 

Mes iSskynem visus baltuosius bijiinus, kuriais buvo apsodintas ta

kas i miisq namus, ir nuejom. 

Kaunas buvo islaisvintas dar nepasirodzius vokieciams. Zmones 

buvo ipyk~ ypac po tq kq_ tik prasidejusiq iSvezimq, nes to tai tikrai 

nesitikejo, - rodos, buvom perprat~ rusq keslus, bet to buvo per 

daug. Zmones buvo perpyk~ ne tik ant rusq kareivitL bet ir ant vie

tiniq zydq bei komunistq. Ir daug kas net tapatino zydus su komu

nistais. Tiesq_ sakant, daznai ne be pagrindo. 

VokieCiai iejo i jau iSlaisvintq_ miestq_. Nors ir tikejomes is ill ge

resnes ateities, bet ir jie netruko parodyti savo bjaurumq_. Zmones 

sakydavo: ,Viens raudonas kaip setonas, kitas rudas kaip suva." 

Kaune, Perkiino aiksteje, irgi atsirado permainq. Apsigyveno dar 

trys jauni architekturos studentai- Edis ir Romas Budreikos bei Si

mas Ramunis. Marijona iSvyko pas savo seseri i kaimq_, virtuveje sei

mininkavo miisq abi Mamos, bet sukinejosi ir Bobute. Ji gamindavosi 

sau maistq_ be druskos. Galejo jai ir kas nors kitas pagaminti, bet, atro

do, jq_ tiesiog trauke i virtuv~, nors miisq Mamoms tai nelabai patiko. 

Mudu su Justinu isvaziavome i Vilniq. 

Mokslas t~sesi toliau . Universitete buvo isteigta archeologo spe

cialybe. Archeologai jautesi geriausiai. Prof. J. Puzinas tapo, tiesa, ne 

iS karto, ir Archeologijos katedros vedeju, ir Humanitarinio fakulteto 



dekanu, tai ir mums teko sioki4 toki4 privilegij4. Tct dienq, kai nu

matytas archeologijos seminaras, mums nebudavo joki4 kit4 pas

kai% ir mes su profesorium paprastai kur nors isvykdavom. Buvom 

nukeliav~ i Senuosius Trakus, MaiSiagalq, Medininkus, Verkius ... 

Ten ir savo darbus perskaitydavom, ir aptardavom. Kartct ziemct 

sekmadieni su profesorium ejom ir rogutemis pasivazineti nuo Zve

ryno kalniuk4. 

Universitete tvarka nepakito, taciau gyvenimas aplink labai pa

sikeite. VokieCiai tvede grieztct savo tvarkq. Vaziuoti traukiniu rei

kejo gauti leidimq, o tai buvo gana sudetinga, tad i Kaunct retai be

galejom parvaziuoti. Tete turejo nuolatini leidimq, tad atvaziuodavo 

i Vilni4 skaityti paskait4. Jis deste teises istorijct Teises fakultete. 

Mudu gyvenome viename kambaryje. Gauti leidimct vaziuoti mums 

buvo tikrai sunku, todel griebemes ir neteiset4 bud4- perdirbineti 

senus vienkartinius leidimus. Cia savo gebejimus pritaike mus4 mie

lieji draugai architektai Budreikos ir Ramunis. Neziurint to, kad lei

dimai buvo rasomi ant labai prasto laikrastinio popieriaus ir buvo 

sunkiai perdirbami, mus4 architektams viskas buvo imanoma. Trau

kinil! palydovai buvo senesni zmones, lietuviai, ir praleisdavo zmo

nes su tikrai perdirbtais leidimais, ypac suprasdami, kad vaziuoja 

studentai. Vienct toki vaziavimct ypac isiminiau. Tai ivyko pirmosios 

vokietmecio ziemos viduryje . Visi, kas tik baige laikyti rudens se

sijos egzaminus, iSvazinejo. Mus4 butas irgi visai iStustejo. Likau 

viena. Suvalgiau visct likusict duonct ir viskq, kct dar buvau sukaupu

si uz korteles. (Tiesa, pamirsau parasyti, kad buvo ivesta gana liesa 

maisto korteli4 sistema!). Abi su Regina Volkaite pradejome ru

pintis leidimais isvaziuoti i Kaunq. Mums nurode, kur kreiptis- toji 

is taiga d uodanti kazkokt rasteli, bet siuncianti dar i kitq- kazko pa

pildomo, o si siuncianti i trecict vel kazko. Nezinau, kiek istaigt! mes 

apejome, kol paskutinioji pasake: ,Nein!" Toliau nutarem kiekvie

na atskirai ieskoti keli4 - blogiausiu atveju pagriebti koki atvirct 
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sunkvezimi, bet ir h.t buvo mazai. Taigi parejau nama. TusCia. Duo

nos- is visa nieko neturiu. Taciau tarpulangeje buvau pasilikusi ,juo

dziausiai valandai" emaliuotq_ geriamq_ji puodeli su spirguciais! - ti

kra retenybe alkanais laikais. Nutarusi, kad ,juodoji valanda" jau 

atejo, sulaiziau visus spirgus ir, nors nepasijutau ne kiek sotesne, 

igavau proto. Nutariau eiti i studenCit.t bendrabuti- i Augustijonus, 

kaip sakydavom. BendrabuCio vedeja buvo mus4 istorike Genute 

Ruzelyte. Ten daug mergaiCit.t, pagalvojau, pasiskolinsiu koki vien

kartini leidimq_, o po paras dient.t, jau pataisytq_, persit.tsiu atgal per 

Tet~. Su tokiomis mintimis ir atejau i bendrabutj. Radau dar daug 

neiSvaziavusit.t studenCit.t. Pasakiau savo rupesti. Mane tuoj pasi

kviete i keturvieti kambari ir sako: pirmiausia pavalgyk (zinojo, kad 

as, miesto mergaite, ne kq_ teturiu valgomo), o mes tuo tarpu sura

sim. Paduoda man saukstq_ iriS palovio iStraukia didziuli prausiamq_ 

emaliuotq_ dubeni, pilnq_ garuojancios dar2ovit.t sriubos su mesa. Ka

dangi taupumo sumetimais buvo draudziama vartoti elektrines vi

rykles, mergaites buvo isitaisiusios kistukini lizdq_ po lava ir virdavo 

ploksciame dubenyje, kuri lengva budavo greitai jkisti i vietq_, jei pa

sirodytt.t kokie tikrintojai. 0 bendrabuCio vedeja nuo tokit.t tikrinto

itt jas saugojo. Saugumo sumetimais buvo valgoma ne iS atskirt.t du

benelit.t, o is bendro dubens. Pavalgiau ir visai gerai pasijutau, o tuo 

tarpu mergaites man atnese vienkartini (jau taisytq_) leidimq_ grizti i 
Siaulius. Tq_ pati vakarq_ nudroziau i stoti ir siaip taip isikrapsciau i 
perpildytct traukini. Visct kelict teko stoveti vejo perpuCiamame tam

bure. Bet as vis delta vaziavau. Bilietct buvau pirkusi tik iki Kauno. 

Apysenis konduktorius pasiziurejo i mana leidimct ir gerasirdiSkai 

nusiSypsoj~s pasake: ,Bet su juo vaziuok jau paskutini kartct." As, 

zinoma, sutikau, ir po paras dient.t tas pats, jau patobulintas, leidi

mas nukeliavo atgal i Vilnit.t··· 

Mums, miesto vaikams, karo laikai buvo gana alkani. IS kaimo 

kil~ studentai turedavo atsivez~ daugiau gerybit.t. Buvo iprasta, kad 



koks turtingas kaimo bernelis, eidamas i pasimatymct su alkana 

miesto mergaite, atnesa jai sumustini su kumpiu, ir sis Cia pat ant 

suoliuko suvalgomas. 

Pietus pagal korteles valgydavome valgykloje, kurioje budavo 

vis tas pats valgiarastis - skysta rauginh! kopust\! sriuba ir juodo 

baisaus kugelio gabaliukas su milt4 padazu. Kai i Vilni4 atvaziuo

davo paskaih! skaityti dede Tadukas (Petkevicius), mudu susiblo

kuodavome kartu eiti i valgyklct-jis valgydavo abiej4 sriubas (kuri\! 

as negalejau pak~sti, nors iS bedos valgydavau), 0 as abu kugelio ga

baliukus (kuri\! jis negalejo pak~sti). Mudu su Tete iS kazkur buvom 

prasiman~ zirni4. Bobute man buvo davusi toki molini vielomis api

pintct puodeli, kad galeCiau tuos zirnius krosnyje (namai tada buvo 

krosnimis kurenami) iSvirti. Tete iS ryto pakurdavo anglimis krosni, 

istatydavom i ji puodeli zirni\! ir iseidavom i universitetct. Po valgyk

los pieh! kasdien turedavom toki zirnil! patiekalct. 

Mums, archeologams, nusisypsojo laime, kad vienas mus4 ben

dramokslis, Valentinas Sventickas, vede maisto krautuves vedejct. 

Krautuveje salia kortelini4 maisto produkt4 kartais atvezdavo kai 

kuri\! nenormuoh!, bet jl! budavo tiek mazai, kad jie ne bet kam tek

davo. Visi archeologai, zinoma, budavo jais aprupinti. Gaudavome 

tokio tamsiai rudo pomidor4 ir dar kazkokio padazo ar koses, kaip 

pavadinsi. J<t galima buvo teptis ant duonos, nes sviesto pagal kor

teles gaudavome labai mazai. 0 visiems tais metais baigiantiems 

universitetct vedeja padovanojo net po buteli }0 kazkoki4 vaisi\! 

vyno iSleistuvems- tai irgi buvo be korteli4, bet ne visiems. 



BAIGIU UNIVERSITETJ\ 

1942 m . pavasario semestre paskaitq turejau visai mazai -liko laiko 

valstybiniams egzaminams ruostis ir diplominiam darbui rasyti. Na

mie negalejau rasyti, nes musq namo antrajarne aukste Dalia Sruo

gaite irgi ruosesi valstybiniarns egzarninarns, taCiau konservatorijo

je, ir kaip tycia po rnano karnbariu. Narnas, kuriarne gyvenorne, buvo 

visai naujai pastatytas, siaip labai geras, taCiau izoliacija tarp aukstq 

labai prasta. 7 val. ryto Dalia jau prie fortepijono. Mes keliarnes, ap

sitvarkorne. Skarnbinirnas trurnparn nutruksta- Dalia pusryciauja, 

mes taip pat, o paskui iSeinarn iS narnq kas kur. Po pietq paprastai 

sededavau archeologijos skaitykleleje. Ten pat sedejo ir Akvile Mi

kenaite, kuri jau buvo Galaunes asistente ir ruosesi savo pirrnosiorns 

paskaitorns . Vakarais po Vilniq vaiksCioti rnergaiterns buvo baisu 

- visur valkiojosi vokieCiq kareiviai ir karininkai. Mergaites jie uz

kabinedavo, sklido kalbos, kad vien<l kit<l jie buvo pas save isiternp~. 

Gal taip ir buvo, nes jie jautesi es<l padeties seimininkai ir rnes jq pri

sibijojorn. Musq vyrai visada stengdavosi rnus, rnergaites, palydeti. 

Mud vi su Akvile rarniai galedavorn sedeti iki velyvo vakaro, nes rnus 

kas vakar<l ateidavo palydeti tuo laiku Akviles kairnynas Kazys Bo

ruta. JUrates ir Jones Kaune iS universiteto pasitikti, pasirodo, irgi 

visada eidavo Jones Tete- dede Tadukas. 

Diplorniniarn darbui pasirinkau Tetes patart<l tern<l Karnpinines 

kulturos klausirnu, nes lenkq literaturoje apie t<l kultur<l vis budavo 

kalbarna, o mums erne aisketi, kad tokios ne nebuv~ . Beje, visas rnusq 
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supratimas apie akmens amziq tuo metu remesi lenkq straipsniais. 

Mano diplominis darbas buvo pirmasis zingsnis i savo akmens am

ziaus samprat'l. Tiesa, as jau nuo pirmqjq kursq buvau pasiruosusi 

pradeti til darb'l. Dar 1941 m. iSspausdinau du straipsnelius apie Pu

vociq ir Skaruliq radinius. Remiausi zemes pavirsiuje surinkta me

dziaga, piesiau titnagus kaip mokedama. Tai buvo mano seminari

niq darbeliq pranesimai. Svarbiausia buvo paskelbti piesinius. Prof. 

Puzinas mums sakydavo, kad jei archeologinis straipsnis be paveiks

lq, tai jo neverta ne skaityti, todel savo seminarinius pranesimus tu

redavome iliustruoti. Be to, man paaiskejo, kad nemaza dalis akmens 

amziaus tyrinetojq patys ir piesdavo radinius - vieni prasciau, kiti 

net labai gerai. 

Baigiamasis egzaminas buvo vienas, taCiau kiekvienam studen

tui buvo skiriamas visas pusdienis. Profesorius J. Puzinas atsines

davo kn1vas nuotraukq- reikejo apibudinti tuos radinius, pasakyti 

literarur'l a pie tq radiniq laikotarpius, pakalbeti kulrurq klausimais. 

Be to, reikejo buti gerai susipazinus su tyrinejimq istorija, pagrindi

niais tyrinetojais ir pan. Trumpai sakant, reikejo daug zinoti ir su

vokti, kas dar nezinoma, reikejo kiek imanoma orientuotis ir kaimy

niniq krastq literaturoje. 

Noredama pasitikrinti, ar mano pasiruosimas tinkamas, papra

siau Regin'l Volkait~, kad mane paegzaminuotq ir kai k'l paaiSkintq. 

Taigi kelet'l graziq pavasario popieciq mud vi su ja prasedejome ant 

kalveles Zveryne. Kur buv~s, kur nebuv~s atvaziuodavo dviraciu 

Valentinas Sventickas ir butinai atvezdavo uzkandziq- sumustiniq 

su mesa. Regina jau buvo baigusi ir buvo Puzino asistente. Ji jau ga

lejo dalyvauti ir egzaminuose. Kai laike egzamin'l Maryte Alseikai

te, Puzinas liepe Reginai irgi dalyvauti. Bet Maryte pareiSke, kad 

egzamino nelaikys, jei bus Regina. Sioji ir pasitrauke. Tad per mano 

egzamin'l Regina nebuvo pakviesta. Mes nenorejom pripazinti, kad 

jos statusas jau kitoks nei musq. 



As norejau gerai pasirengti egzarninui ir per daug neskubeti ra

syti darbq, bet tuo tarpu prof. P. Galaune erne raginti mane kuo grei

Ciau laikyti egzarninq ir ateiti dirbti i Kulturos rnuziejq Kaune- esqs 

laisvas rnokslo darbuotojo etatas Archeologijos skyriuje, kurt reikiq 

skubiai uzirnti . Kur nors isidarbinti juk reikejo. As labai norejau lik

ti Vilniuje, bet cia nieko nenurnaciau. 0 prof. P. Galaune man net 

priernirno nuo geguzes 1 d . tsakyrnq parase, nors lei do pradeti dirb

ti nuo bidelio 1 d. 

Taigi skubejau. ISlaikiau egzarninq 1942 rn. geguzes 25 d., o dip

lornq gavau tik rudent . Tq pati pavasari islaike egzarninq ir Mary

te Alseikaite bei Pranas Kulikauskas. Puzinas stengesi paskatinti vi

sus, kurie dar neturejo diploma, iSlaikyti egzarninus, kol jis dar 

dekanas. Tq pavasari jis prispaude ne vienq baigti universitetq. 0 

buvo nernazai tokiq, kurie, iSklaus~ visq kursq, vis atidedavo vals

tybinius egzarninus ir diplornini darbq. Tik daug veliau suzinojau, 

kad tarp tokiq buvo ir Juozas Rirnantas. Jo vienq straipsni iskaite 

kaip diplornini darbq ir surenge jam egzarninus. Bet tada as dar ne

zinojau, kad pasaulyje yra toks zrnogus. Tq pavard~, beje, buvau gir

dejusi, bet isivaizdavau, kad tai apysenis diedukas, bet ne toks, ku

ris laiko egzarninus. 

Po egzarninq kiekvienas studentas suruosdavo vakarien~ profeso

riui ir artirniausierns draugarns. Visq vaiSes budavo labai neirnant

rios ir vienodos. Darydavorn rniSrain~ is virtq bulviq ir svog11nq su 

aliejurni. As buvau iS kazkur prasirnaniusi 10 kiausiniq, tai iSkepiau 

kiausinien~ su svog11nqlaiSkais. Tete buvo iS kazkur net kavos ga

v~s. Tad iSviriau kavos, padariau surnustinukus su tuo pornidorq 

padazu. 0 svarbiausia - buvo tasai vynelis. Nieko gudresnio ne

sugalvojo ir kiti baigusieji. Panasiq vakarien~ parenge ir Kulikaus

kas, ir Alseikaite. 

Ne kazin koks buvo tas rnano diplorninis darbas, bet kai taip la

bai skubejau, tai labai buvau isvargusi . Aliute (Landsbergyte) irgi 

133 



turejo baigti tais metais, bet, pamaCiusi kiek as daug dirbu, nutare 

islaikyti egzaminus, o diplomini darbct atideti kitiems metams. As 

turejau skubeti, nes P. Galaune visctlaik ragino mane uzimti vietq, be 

to, negalejau taip nei is sio, nei iS to pasilikti gyventi pas Landsber

gius- taip man tada atrode. Toji skuba man vis delto smarkiai smo

ge- istiko pirmasis Menjero ligos priepuolis. Dienq budavau stipri 

ir sveika, bet vos tik atsiguldavau i lovq, atrodydavo, kad su visa ja 

kazkur lekiu, taip pat dusdavau, net snioksdavau. Bet as dziaugda

vausi, kad lovoje guledavau ir, vadinasi, niekur nenuleksiu. Tete is

sigando mano tokio snioksti.J;no ir liepe eiti i studenttt poliklinikq. 

Bet argi as eisiu i poliklinikct pries pat valstybini egzaminct! Juo la

biau, kad dienq esu visai sveika ir darbinga. Beje, tada niekas nenu

statydavo Menjero ligos net priepuolio metu, ir as tokios ligos ne

buvau girdejusi. 

Ne veltui J. Puzinas ragino visus greiciau isigyti universiteto bai

gimo diplomus, ,kol jis dar dekanauja". Virs universiteto pakibo 

uzdarymo gresme. Profesoriai pasirupino, kad visi Lietuvos gyven

tojai pasirasytl! po tekstu (vienqjo egzemplioril! dar turiu pasiliku

si}, kuriuo reikalaujama neuzdaryti Vilniaus universiteto, kuris rupi 

visiems, nes lietuvil! tauta visada siekusi kulturos. Studentai iSve

ziojo tuos rastus po visq Lietuvq. Parveztas tekstas su parasais buvo 

iteiktas kam reikejo. Pagrindinis parasas buvo rektoriaus M. BirziS

kos. Gal tai ir padejo dar metams nustumti universiteto uzdarymq. 



AS MUZIEJININKE 

Nuo 1942 rn. bidelio 1 d . pradejau dirbti DV kultiiros rnuziejaus Ar

cheologijos skyriuje Kaune. Skyriaus vedejas buvo Pranas Kulikaus

kas. Kulikauskai susituoke Pranui baigu~ universitetct 1941 rn., bet 

pagrindine jl.t gyvenarnoji vieta dar buvo Kaune. Reginai (Volkaitei

Kulikauskienei) Puzinas irgi leido gyventi Kaune, nes ji laukesi vai

kelio. As dirbdavau tai, kct man pavesdavo Pranas. Pirrniausia rei

kejo suinventorizuoti daugyb~ likusil! neinventorizuotl! radinil!. 

Man~s lauke didziule kriiva radinil!- tai Versvl! kapinyno rnedzia

ga. Radiniai buvo konservuoti ir pagal kapus isdestyti i popierines 

dezutes tuscioje ekspozicijos saleje. Dezuteje ant popieriaus skiauCil! 

buvo uhasyti kapl! nurneriai. Kapinynas buvo kasinetas ne vienus 

rnetus ir kiekvienais rnetais buvo nurneruojarna nuo pirrno nurnerio. 

Nebuvo ne kasinejirnl! dienorasCio- tik didelis pluostas daugiausia 

ranka rasytl! bloknoto lapelil!. Kasinejirnl! planas, rnatyt, daug kar

tl! nesiotas i perkasct, buvo labai suglarnzytas ir ispurvintas didziu

lis rnilirnetrinio popieriaus lapas. Nezinodarna, nuo ko ir pradeti, 

surnaniau is tl! atskirl! uhasl! lapelil! atstatyti kasinejirnl! dienoras

t!. Tikejausi, kad kada nors prieisiu ir prie tyrinejirnl! plano ir tada 

pertvarkysiu inventoriaus nurnerius i vientisct eil~, o tuo tarpu erniau 

kiekvieno kapo aprasct perrasineti ant atskiro lapo ir net nurneruoti 

piestuku, pazyrnedarna tyrinejirno rnetus, tikedarnasi kada nors tuos 

lapus sudeti atitinkarna eile. Daug lapelil! buvo rasyta Prano ranka, 
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ir kartais biidavo nelengva juos iSsifruoti. Liko vienas didelis rinki

nys be numerio, nors dezutE~je buvo ideta kortele ,Versvai". Dar per

klausiau, ar tai tikrai Versvai, nes buvo be numerio, ir Pranas man 

patvirtino. Taip as visct jo turini ir priskyriau Versvams. Pagal tuos 

korteliq trasus surasiau viskq i inventoriaus knygq, taip pat ir tq ne

aiSkqji. Tik veliau paaiskejo, kad Pranas apsiriko- tas rinkinys buvo 

iS Sargenq. Tame mana atstatytame Versvq dienorastyje, kad biitq 

galima susigaudyti, prie kiekvieno irasiau ir radiniq inventoriaus 

numerius. Kam tik reikejo, visi naudojosi tuo mana rankrasciu. 

Keistas likimas persekiojo si dienorasti. Du kartus jis buvo pra

ding~s - kartq muziejuje, o kartq netycia iSnestas su kitais daiktais. 

Bet atsirado. Tik vis niekas jo nesieme perrasyti masinele. Skolin

davosi visi mokslo darbuotojai. Galiausiai pasiskolino Juozas Anta

navicius ir vezesi dyzeliniu traukiniu, o sis patyre katastrofq. An

tanavicius zuvo, apdeg~s dienorastis rastas jo portfelyje ir buvo 

atiduotas A. TautaviCiui, kuris, ji gelbedamas nuo galutinio isnyki

mo, savo ranka perrase dar kartq. 

Tuo tarpu Vilniaus universitete Archeologijos katedra veike to

liau ir Pranas Kulikauskas ten net ejo katedros vedejo pareigas, kar

tu neatsisakydamas ir skyriaus vedejo vietos Kauno muziejuje. 0 as 

buvau tik vedejo padejeja, nors viena veziau visq darbct ir dirbau 

viskq, kct man pavesdavo. Atstateme J. Puzino ekspozicijq saleje. Tek

davo ir ekspozicijct paaiSkinti. Buvo uzsuk~ iriS literatiiros man pa

zistami Rytpriisiq archeologai- C. Engelis su esesininko uniforma, 

labai isgqsdindamas mana bendradarbius, veliau- B. von Richtho

fenas su karininko uniforma; uzsukdavo ir kitq nezinomq archeo

logq ar siaip megejq. 

Petkeviciq name Perkiino aiksteje prie stalo sesdavome jau 12 

zmonitt, tad apsiriipinti nebuvo taip lengva. Gerai, kad Muziejuje 

buvo labai draugiska atmosfera, vieni kitiems stengdavomes pa

deti. Reikejo uzsiauginti bulviq, tai kazkas sugalvojo, kad reikia 



"saugati" archealagijas paminklq_- Sargentt kapinynq_, nars jis jau 

seniai buva iStirtas ir ten nieka nebuva lik~. Muziejus aficialiai ap

sieme ji saugati. Parq_ mettt ten buva milstt vistt bendras bulvittlau

kas. Kiekvienas gavame pa parq_ ilgtt vagtt ir pasisadiname pa mai

seli bulvitt. Vienais metais derlius buva tiesiag puikus - 12 maistt . 

Vieni kitiems padejame nusikasti, a vietinis zmagus visiems isve

ziaja i namus . As, atsimenu, likau paskutine. Sutema, a vezika ne

sulaukiu. Kq_ daryti- taks turtas- 12 bulvitt maiStt plyname lauke. 

Negi nakvasi prie bulvitt? Apdengiau virksciamis ir pargrizau nama. 

Einu iS ryta drebedama - ar kas nepavage? Viskas yra! Atsirada ir 

vezejas. Taigi buvam apsirupin~ ziemai. Budava, kad i Muziejtt pa 

malkamis kas nars ir visq_ kiaul~ atvezdava - jq_ pasidalindavame 

katilineje. Draudziama buva mesq_ vezti, net nama parsinesti iS Mu

ziejaus buva sudetinga - uz takius dalykus bausdava. Kaimas dar 

gerai laikesi, bet parduati uz pinigus pradukttt nelabai naredava. 

Reikedava mainyti i daiktus. Taip mes labai daug geresnitt daikttt ir 

iSmaineme. Viena milstt bendrakurse buva iStekejusi uz suktt fabri

ka darbininka, tai ji daznai gaudava kakitt tankitt suktt (krautuveje 

jtt nenusipirksi), kurias labai tika kaime mainams. 

Niuriausia buva zydtt padetis. Kas galeja, slepesi, ypac stengesi 

paslepti vaikus ar kaip nars juas iS geta istraukti. Uzpuale beda ir 

mana mieliausiq_ draug~ Onyt~ Katinskait~. Jas mama buva zyde, 

nars pase, kuri ji atsiveze is Maskvas darpa Pirmaja pasaulinia kara, 

buva irasyta, kad lietuve. Vis delta nezinai, kaks nedarelis prasitars. 

Tad Onyte buva iSsittsta i kaimq_ makytajauti. Bet i getq_ pakliuva jas 

teta su vaiku. Susitarem, kad Onyte man sitts praduktus is kaima, 

as juas perduasiu vienai studentei, gyvenusiai Jafettt seimaje, Stefai 

Spakaitei, a taji nugabens taliau i getq_. As jai perduadavau ir pini

gtt. Bet pasirade, kad gete jau daresi pavajinga vaikams. Reikeja gel

beti jas pusbrali. Planq_ parenge Stefute. Mudvi su Onyte turejam 

nueiti i Vilijampal~ pas taki paprastq_ zmageli, zveji, ir sutarti su jua, 
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kct daryti, mat jisai kasdien ejo i getq ir ten dirbo kazkokius darbus. 

Per ji, pasirodo, ir Stefute siuntinius perduodavo. Taigi Onyte atva

ziavo pas mus ir mud vi nukulniavome i Vilijampol~ . Radom kuklict 

trobel~ ant kalniuko, pasakem nuo ko esame. Jis paaiSkino, kad iS 

ryto moterys bus vedamos dirbti i kojinitt fabrikct. Tai jos pasiimsian

Cios ir tct berniukq. Priesais fabrikct esct vartai i pereinamctji kiemq. 

Mums reikict tarpuvarteje palaukti, berniukas pats iSspruksiqs, o jau 

paskiau per kiemus ji toliau isvesim. Jau buvo velyvas ruduo, tad iS 

ryto busict tamsoka. Matyt, jis jau buvo ne vienct taip iSved~s. Onyte 

nedrctsiai paklause, gal jis paimsiqs pinigtt. Bet zmogus pasake: , Uz 

pinigus tokie darbai nedirbami." Onyte atsiprasinejo, sake, kad ne 

tai turejusi omeny, bet gal jam teksict kam nors kitam pakiSti. Bet jis 

vel tct pati pasake. Tada mums pasidare visai aiSku, kad viskas bus 

gerai. Grizdamos uzsukome i tct kiemq, apziurejom gerai visct situ

acijct. 0 is ryto man sukilo baisi angina (tuo metu daznai ja sirgda

vau) su 38° temperatUra. Onyte pasake, kad mes taip viskct gerai ap

ziurejusios ir ji viena puikiai susidorosianti. Ir iS tikrttjl.l - is ryto ji 

atveda mums berniukq. Tai buvo Tobijus Jafetas- kur tais laikais pa

sirodysi su tokia pavarde! 

Buvom jau iS anksto viskam pasiruos~. Mano Tete Vilniuje iS Me

trikacijos archyvo iSeme tokio paties amziaus berniuko Jono Vait

keviCiaus metrikus . Taip Tobijus tapo Jonuku . Bet sunku buvo pa

slepti jo grazius garbanotus juodus plaukus, o reikejo traukiniu i 
Vilnitt vezti. Aprisom jam zandq, uzmaukslinom ausin~ kepur~, o 

traukinyje Onyte iSprase, kad leisttt jam atsisesti paciame kampu

tyje, nes atseit baisiai skaudcts dantis. Ir taip laimingai nuveze ji i 
Vilnitt pas savo tevus. Jis puikiai kalbejo lietuviSkai, be jokio akcen

to, tad nuo kittt mettt jau ejo i mokyklct. Veliau jis baige universitete 

net 2 fakultetus, sukure seimct ir darbavosi Vilniaus skaiciavimo ma

sintt gamykloje, o mes su juo vis susitikdavome pas Onyt~ jos seimos 

pobuviuose. 



Bet tai nebuvo vienintelis atvejis. Mtisl..l dediene Jadze Jablons

kiene irgi paeme mazq_ mergyt~ (zinomo siuvejo VilenCiko dukrel~), 

kuriq_ Jadzes motina ant rankl..l uzmigdytq_ atnese i mtisl..l namus. 

Sake, kad ji viskq_ suprantanti lietuviSkai, bet kalbeti nemokanti. Cia 

jau sunkiau. Mes atnesem jai lelyt~ ir laukem, kas bus, kai ji iS ryto 

pabus. Pradzioje ji tylejo ir buvo labai issigandusi, bet kai pamate 

lelyt~, kad prapliups: ,E sene siurcele, e sene kleidele, e sene pupe

le ... " Baisu ... Po poros dienl..l mergyt~ pasieme dediene Jadze su savo 

mama. Labai greitai mergaite iSmoko kalbeti lietuviSkai. Globejos 

sugalvojo ir originall..l budq_, kaip ji galetl..l atsikratyti savo ,isdavi

kiSko" akcento: namie abi erne visur vietoj garso ,r" sakyti ,1"- taip, 

kaip sako besimokantys kalbeti lietuviukai. Metodas pasiteisino, ir 

mergyte greitai pradejo graziai tarti savo naujq_ji vardq_- Dalia Pe

traityte. Veliau, jau po karo, jos tevai, atsidur~ Norvegijoje, sugebe

jo jq_ atsiimti. 0 jos globejq_ tetq_ Jadz~ naujai uzpludusi bolSevizmo 

banga nugrudo i PravieniSkil..llageri, kur ji ir mire sirdies liga. 

Mtisl..l namuose irgi atsirado globotine - Avivit Kisinaite, kuri 

gavo mtisl..l i Sibirq_ iSveztos giminaites Birutes Lazauskaites metri

kus. Vienq_ dienq_ Julytes Mama sukviete visq_ mtisl..l jaunimq_ ir pa

klause, ar mes sutinkam- nes tai krinta ir ant mus4 galvl..l- priimti 

i namus zydait~- juk reikia prisideti prie tos vaik4 gelbejimo akci

jos. Nebuvo jokios abejones. Abi mtisl..l Mamos prie Muziejaus susi

tiko su naujq_ja gyventoja. LietuviSkai ji kalbejo gerai, taciau ir vel 

uzkliuvo tas nelemtas akcentas. Veltui Tete, vaiksCiodamas su ja po 

so deli, ragino ismokti graziai pasakyti ,raunu raudonq_ ridikq_". Beda 

buvo ta, kad nepasitarem su jokiu logopedu, kaip reikia mokyti. 

Mtisl..l namas buvo atskiras, be to, sode, is tolo buvo matyti, jei kas 

ateitl..l. Buvo ir toks uzmaskuotas sandeliukas uz sofos, kur mergai

te pasislepdavo, jei artindavosi koks nepageidaujamas zmogus. Kad 

visai neatsiliktl..l, mes jq_ mokem, diktavom diktantus, duodavom arit

metikos uzdavinil..l. Taip ji prabuvo pas mus visq_ vokietmeti. Veliau 
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susitiko su savo seserimi, kuri buvo pas iikininkus, ir galiausiai at

sidiire Izraelyje, atsiliepe iS ten, kviete pas save tetqJulyt~ (Petkevi

cien~), bet galiausiai i<l aplanke jos aniike Egle. 

Vokietmetis paliete ir mane asmeniskai. Istaigtt darbuotojai buvo 

mobilizuojami i kuro paruosq talkas . Muziejaus vyrai buvo pasiqs

ti misko kirsti, o mane pasiunte i Tabalq durpynq, netoli Pagelazq, 

durpiq vartyti. Kiek pavelavusi nuvaziavau dviraciu. Durpyne jau 

dirbo talkininkai iS kitq istaigtt. Salia stovejo barakai, kur mes atseit 

turetume gyventi, bet niekas ten negyveno- visi buvo isitais~ kaime 

pas ukininkus. Sie padedavo zmonems dirbti, o ukininkai duodavo 

ir pas tog~, ir maisto. Buvau ispeta: tik neik i barakq, nes ten vieni pa

razitai, o kaimai irgi jau uzpildyti. TaCiau uz trijq kilometrq esqs Pa

noteriq dvaras. Ten darbininkq priimti nenori, bet pamegink. Ir pa

siseke - mat priminiau dvaro savininkei, kad mudvi kartq esam 

vaziavusios vienu sunkvezimiu i Vilniq, o tq sunkvezimi ir jai, ir man 

nurod~s tas pats Bagdonas Laucevicius, kuris tada buv~s sunkvezi

miq nuomojimo bendroves virsininkas. ISsiaiSkinus bendrq pazinti, 

tapom lyg ir gimines. Seimininke (AiSpariene) buvo narsi moteriske. 



Ji viena valde ne tik savo dvarq, bet ir antr<ljt uz kelil.t kilometrq 

esanti jos isveztos sesers dvarq, kuriame mane ir apgyvendino. Kai 

paaiSkejo, kad jos dvylikamete dukrele Irute turi patais<l iS lietuviq 

kalbos ir ji ieskanti, kas mergaitei galetq padeti, as pasisiuliau tai 

atlikti. Su mergaite susidraugavau ir ji mielai mokesi, o as tapau lyg 

itt seimos nare. Seimininke kasdien ant zirgo apjodavo visas savo 

valdas. Irute (dukte) jodinejo ant savo ponio. Ta draugyste man buvo 

lemtinga, nes, kai beveik po menesio baigiau darb<l durpyne, ponia 

AiSpariene pasiUle, jei man busianti kokia beda ir tektq sleptis ( o tuo 

metu tai bet kam galejo atsitikti), pas i<l visuomet gausiu pastog~. 

Tas pakvietimas gana greitai man labai praverte. 

Tuo tarpu ne tik mokiau po darbo Irut~, bet ir mielai dviraciu va

zinejau po apylinkes, nusigrudau net iki Siesikq dvaro - tada jis 

buvo labai paslaptingas, tvenkiniai apzel~, murai apleisti. Uz 10 km 

nuo mano dvaro zinojau esant Samantoniq akmens amziaus gyven

viet~- Muziejuje buvo radiniq iS jos. Buvau jau ten rinkusi titnago 

dirbinius, pastebejau dvi aiksteles, kuriose buvo puodq sukiq, tad 

pamaniau cia budama jas patyrineti. Buvau atsivezusi maz<l P. Tara

senkos man dovanot<l kariSk<l kastuveli turejau maz<l gulsciukq, ma

tuokl~, milimetrinio popieriaus S<lsiuvini ir vien<l sekmadieni pasi

ryzau ten pasidarbuoti. Pabandziau kasti vien<l paci<l ttartiniausi<l 

dem~, ir tuoj pradejo aiSketi, kad po pavirsiniu smeliu prasideda 

kulturinis sluoksnis. TeoriSkai zinojau, kaip kasinejamos akmens 

amziaus gyvenvietes. IS kitq musq archeologq ne k<l tegalejau pasi

mokyti, nes jie tuo metu kasinedavo gyvenvietes 10-20 em storio 

sluoksneliais. Suvokiau, kad taip kasineti negalima, nes lieka neaiS

ki viso paminklo sandara. J<l tebuvo galima suvokti tik nepametant 

is akiq visq paminklo pjuviq. Ir neapsirikau- visada pagrindiniu 

dalyku laikiau paminklo pjuvi, nuo kurio ir reikia pradeti. Dar ne

suvokdama k<l esu radusi, pradzioje piesiau pjuvius net kas pus~ 

metro- ir skersai, ir iSilgai, ir greitai supratau, kad Cia yra akmens 
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amziaus (kaip tada man pasirode) sudegusio pastato liekanos. Tai 

buvo iduba, kurios dugna. denge degesi4 sluoksnelis, virs jo buvo 

matyti sudegusio molio apkrato likuci4. Buvo ir zidinio duobute, ir 

storos sudegusios pedzios, laikiusios stoga., vieta. 0 paCiame sluoks

nio dugne gulejo didziule, kaip man greit paaiskejo, zalvario am

ziaus puodo suke. Isivaizdavau, kad a plink turejo eiti stulpaviecitt 

eilute, apkrapsCiau visus pakrascius, bet radau tik viena. stulpaviet~ . 

Veliau man to pastatelio rekonstrukcija. labai graziai nupiese daili

ninkas J. Saulys. Sutvarkiau kasineta. vieta. ir visai nusiplukusi va

kare grizau. Tai buvo mana pirmoji iskasineta gyvenviete. Dziau

giausi, kad iS karto suvokiau, kaip reikia dirbti. 

Neilgai trukus uz ta_ darba_ durpyne gavau teis~ nusipirkti batu

kus ir medziagel~ suknelei. Batuk4 tada nusipirkti be leidimo ne

galejai. Zinoma, buvo atsirad~ meistrtt, kurie gamino gan grazius 

medpadzius- mes tokius irgi buvom nusipirkusios. Julyte dar iS

moke pasigaminti visai grazias virvelines basutes. 

Ramus gyvenimas vis delto truko neilgai. ISejo isakymas prisi

statyti mano amziaus zmonems i Arbeitsamta. darbams Vokietijoje. 

Kitiems mlistt namo jauniems zmonems tai negrese: Justinas, baig~s 

teises fakulteta., dirbo Radiofone, o visi kiti studijavo rimtus daly

kus- medicina., statyba_. Galima buvo iSteketi - iStekejusitt neeme, 

bet nebuvo to vyro. Tad nuspr~sta laikinai pasislepti, o tuo tarpu 

namiSkiai pabandysia_ ieskoti iSeities. Muziejuje susitariau, kad pa

liksiu prasyma. mane atleisti is darbo, surasem ir mano atleidimo 

tsakymo juodrasti - jeigu tikrai man~s ieskos, sekretore tures per

rasyti i Isakymtt knyga_. Taip apsidraudusi, zinoma, su prof. P. Ga

launes pritarimu, as vel iSkeliavau i Panoteritt dvara_. Buvau pasie

musi darbeli - versti iS vokieci4 kalbos man patikusia_ suomitt 

rasytojo knyga. "Marku ir jo gimine" . Sillliausi poniai AiSparienei ka_ 

nors padeti, ir stai karta_ji man~s klausia, ar moku vadelioti (as mo

kejau) . Tada paprase nuvaziuoti uz kelitt kilometr4 i vokiecitt dalini 



ir parvezti jos belaisviarns gent drabuziq. As kiek pasiurpau, bet ji 

tuoj paaiSkino: "Nebijok, elkis drqsiai, jie zino, kad as tavo teta, o tu 

mano sesereCia, atvaziavusi pas mane atostogq. Jeigu kq nors nusiq

siu iS savo zrnoniq, tai pakiS kokit.t skudurq, o tu gerai rnoki vokiS

kai, be to, kas kita, kai atvaziuoja jauna rnergina. Zinok, kumpis jau 

nuveztas (tai saugurno garantas) ." 

Ji buvo gavusi lauko darbarns tokit.t jaunq karo belaisviq, atrodo, 

pietieCiq kilrnes. Matyt, del to irgi bus koks kurnpis nukeliav~s. Maza 

karo jie dar buvo ragav~ tie kairno berniukai, nes, atrodo, vos pairn

ti i kariuornen~ ir pateko i nelaisv~ . Seirnininke jais labai nJ.pinosi ir 

maciau, kaip jq gailejo, pirti kas savait~ kiireno, gerai rnaitino, o jie 

greitai prisiriSo prie jos ir visi jq vadino ,marna". Taigi dabar reike

jo juos pries ziernq gerai aprengti. Zinodarna kurnpio galiq, drqsiai 

nuvaziavau, ir tikrai- karininkas man leido sandelyje pasirinkti dra

buziq -tiek, kiek buvo belaisviq. ISsiderejau visierns arnerikoniskus 

kareiviskus naujus drabuzius, mat arnerikonai siunte i belaisviq sto

vyklas jau nebernadingas, bet geras uniforrnas. Visi belaisviai vai

kiSkai dziaugesi taip aprengti, pries tai iSsipraus~ pirtyje. 

Gal keletq savaiciq prabuvau dvare, ir stai vienq vakarq, grizusi 

iS pasivazinejirno dviraciu, parnaCiau atvaziavusi Tet~ . PaaiSkejo, 

kad prisistaciusius i Arbeitsamtq, siuncia pasitikrinti sveikatos . 

Kornisijoje, pasirodo, akit.t gydytojt.t nera. Kadangi vokieCiai labai 

bijo uzkreCiarnqjq ligq, taigi ir trachomas, tad man reikia prisistaty

ti ir pavaizduoti tq trachomq. Svarbu, kad vaizdas biitq panasus, o 

tai patvirtins rasciukas, berods receptas iS poliklinikos. Taip as tie

siai ir patekau i Donelaicio gatv~ pas akit.t gydytojq tut~ Onyt~ 

(Landsbergien~). Porq dienq palasino man i akis kazkoki4 vaistq

vokai sutino, atrodziau liiidnai. Taip ir prisistaCiau i Arbeitsarntq. 

Gydytojai- buvo ir lietuviq, ir vokieciq- net neprisiliete prie rna

n~s, visi bijojo uzsikresti. 0 paskui dar porq dienq teta gyde mane 

nuo tos apgaules. 
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Atrode, jau praejo pirmasis pavojus, bet niekada negali buti ti

kras, kad neateis kitas.Isigijau dar du pasus- kiekviename buvo vis 

kita gimimo data. Gerai, kad jq neprireike. 

Turiu pasakyti, kad mesne vien tik rupinomes savo ir kitq zmo

niq reikalais. Buvome jauni ir stengemes vis kaip nors savo gyveni

mct pagrazinti. Uzsitrauk~ tamsias uzuolaidas, susirinkdavome dar 

ir padainuoti bei pasokti. Beje, tai buvo draudziama. Nakti iki 6 val. 

ryto buvo komendanto valanda, tai uzsibuv~ ilgiau vakare, laukda

vome iki ryto, kol galesime pareiti. Didziausia pramoga buvo tea

tras, i kuri sunku buvo gauti bilietq. Svarbu buvo gauti bent porq 

bilietq, 0 vis tiek eidavom visi astuoni- mes 4 pusseseres, Justinas 

ir trys musq inamiai studentai. Kartq labai smagiai atviru sunkve

zimiu vaziavome i Bidus - i evangelikq sinodq. Suorganizavo sict 

isvykct Kauno evangelikq jaunimas. Prisiminem, kad Bobute mums 

buvo pasakojusi, kaip anais laikais vaziuodavo i sinodq Bir:Zuose

senimas ten posedziaudavo, o jaunimas draugaudavo, susipazinda

vo, sv~sdavo Jonines. Ir mes nenusivylem. Birzieciai mus labai ma

loniai prieme, atskiros seimos visus mus issidalino . Taip jie buvo 



Tete K. Jablonskis 

su abiem dukterimis 

Aliutes vestuvese 

1944 m. 

prat~ sveCius priimti per sinodus. Mes ir program<l buvom paren

g~- toki dain4 montazC:l, kaip tada buvo priimta. Nesvarbu, kad teko 

sokti kino salt~je nuozulniomis grindimis. Ispudingas buvo lauzas 

saloje, daug dainavome. Bidai mums taip patiko, kad Jtirate ir Jane 

(busimos medikes) pasisake norincios medicinos praktik<l vasar<l at

likti Biduose. 

Bet didziausia svente t<l vasar<l buvo Aliutes vestuves . Mes pus

seseres kart<l taip Aliutei ir sakom: liudna taip, nera pramom gal 

tu imk ir surenk vestuves! Zinoma, ne tie mtisl.l juokai nuleme, kad 

Aliute (Landsbergyte) pagaliau susituoke su Gediminu (Karazija). 

Visiems buvo aiSku, kad jie rimtai draugauja. Grazios tai buvo ves

tuves, ir jaunoji, ir mes visas pamerges buvom grazios. Visas vil

kejom savo graziaisiais tautiniais drabuziais. Tai buvo spindinti va

saros diena, jaunavedziai, lydimi ilgos eiles spalvingl.l pajaunitt, 

zenge i Kauno lgulos baznyci<l. IS anksto buvo nusamdyta puse gar

laivio. Jis nuplukde visus Nemunu i Kacergin~. Prie mus4 pulko 

prisijunge ir kiti sveciai- buvo ir visll mamas bei tetes, ir visi dedes 

bei tetos . 



KARAS PRIARTEJO 

1944 m. karas, nors ir pamazu, gresmingai artejo prie musq. ISsi

kasem ir mes prie namq griovi-sleptuv~. Vis dazniau pasigirsdavo 

sirenos - artinosi lektuvai iS rytq. Budavo labai nejauku, kai nakti 

virs miesto pakibdavo iS lektuvo iSmestos lempos, nusvieciancios 

placict apylink~ . 

Tikro darbo Muziejuje nebebuvo, taCiau visiems dar uzteko kct 

veikti. Karui reikejo ruostis. Gavome seifct banko rusyje ir suneseme 

ten Ciurlionio paveikslus, dar kelis brangiausius paveikslus ir daug 

dezuCiq su etnografijos skyriuje sukauptais negatyvais. Daugiau nie

kas i tct mazct seifeli netilpo. Kitus eksponatus sutampem i rusius ir 

sudejom nuo lentynq ant grindq. ISemem iS remq paveikslq stiklus 

ir sustatem i dezes. Daug zmoniq, kurie turejo kokiq vertesniq kolek

cijq, erne nesti jas i Muziejq- tegu lieka Muziejui, jei zusim. Ir as Tetes 

titnago dirbiniq rinkinius atgabenau i Muziejq ir uzkaliau dviejose 

didelese dezese. Tuo tarpu vokieCiq is taigas uzsidarinejo- vokieCiai 

traukesi. I Vakarus erne trauktis ir musq zmones. Vokieciai per is

taigas dalino zmonems isvykimo leidimus, nors nelabai jie ir buvo 

reikalingi ir jq jau niekas nebetikrino. I Perklino aikst~ atsisveikinti 

su mumis atejo Aliute su Gediminu. Atejo jie gerai nusiteik~, lyg i 
ekskursijct butq reng~si iSvykti,- mane, kad iSvaziuoja neilgam. 

Zmones mate, kad karas eina i pabaigct, ir dauguma tikejosi, kad 

po karo viskas susitvarkys. I Vakarus iSvyko daug zmoniq, kuriems 
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tikrai reikejo isvykti, nes artejantys rusai juos tikrai buh.t nukankin~. 

Neramu buvo Landsbergitt namuose. Gabriukas buvo pakliuv~s i 
kalejim'l pas vokiecius ir su kitais iSveZtas i Vokietijq. Jo Tete (dede 

Vytukas) iSsiruose keliauti jo pedomis. Jei ne ta nelaime, vargu ar jis 

buttt pasitrauk~s - taip nenorejo trauktis. Bet jam, kaip buvusiam 

Laikinosios vyriausybes nariui, pasitraukti buvo butina. Vokieciai 

buvo ne draugai, bet atslenkantys raudonieji kele dar didesn~ gres

m~. Vienq vakarq iS Radiofono atej~s bendradarbis pranese ir Justui, 

kad visas Radiofonas traukiasi, jau turi ir priemones iSvykti. Pavede 

jam dar porai bendradarbitt pranesti. Justas iSejo, paliep~s namis

kiams pagalvoti, kqjam daryti . Pagalvota: jei Justas is Radiofono liks 

vienas, tai rusai, ko gero, iS jo pareikalaus uz visus atsakyti (veliau 

pasirode, kad taip ir buh.t atsitik~). Per nakti surengem Justukui svar

biausitt daiktelitt kuprin~ ir iSleidom. 

Siaip mustt visi gimines nesirenge iSvykti. Negalima sakyti, kad 

buh.t nutar~ neiSvykti. Apskritai, niekas to nesvarste ir neaptarinejo. 

Pasilikom, ir tiek, viskas buvo aiSku. Taciau zmones buvo isitikin~, 

kad mieste tuo tarpu likti pavojinga ir, kas tik galejo, stengesi pasi

traukti i kaimq. JUrate su Jane tuo tarpu buvo Biduose ir ten ligonine

je atliko praktikq. Mud vi su Julyte nutarta iSsittsti i Piliuonq ir Guo

gus, pas Garm4 gimines. Balys Garmus buvo vienas iStikimiausitt 

Justina draugtt, jau buvo aiSku, kad ves Jon~, o mes su ta gimine jau 

seniai buvom susigyven~. Taigi mudvi patekom pas Balio seseris. 

Buvom susidraugavusios ir su Balio dukterecia Kazyte Kairiukstyte 

(veliau Galauniene) . KairiUkscitt sodyba Piliuonoje buvo paciame 

Nemuno slenyje, labai grazi ir tvarkinga, nors nedidele. Mus apgy

vendino uz kelitt kilometrtt kitos Garmutes sodyboje Guogtt kaime. 

Paskyre mums kleti. Ir mes visas trys (as, Julyte ir Kazyte) budavom 

tai Piliuonoje, tai Guoguose. IS tolo jau buvo girdeti patranktt gaus

mas, bet mustt kaimuose dar buvo ramu, nors kartais pasirodydavo 

vokiecitt kareiviai. Man tekdavo zmonems pavertejauti. Vokieciai 



buvo prislt~gti, iSsigand~, buvo labai nuolankus. Kartct man~s vienas 

paklause, ar toli miestas Garliava- per ji vokieCiai turettt trauktis. 

IS visko buvo matyti, kad jq minty& sukosi tik a pie tai, kaip greiciau 

atsitraukti. Dar jie keitesi su vietiniais gyventojais visokias smulk

menas i lasiniq gabaliukus. 

0 is Rytq artejo rusai ir galiausiai pasidare visai baisu, kai ant 

vieno auksto Nemuno kranto sustojo vokieCiai, o ant kito- rusai. 

Virs musq slenio erne lekti kulkos. Kairiiiksciq sodelyje buvo iskas

ta sleptuve, kurioje isikure net 16 zmoniq. Sleptuveje daresi visai 

tvanku, buvo tiesiog neimanoma miegoti. Ir mes trys mergaites nu

tarem miegoti tiesiog lauke, sulindusios i vienctlabai plattt miegmai

si. Dienos buvo labai karstos, austant ant musq krisdavo rasa. Sau

dymasis aptilo, dingo ir musq budrumas. Po keliq nemiegottt naktq 

sleptuveje ir lauke mes iSdrisom bent kartct gerai iSsimiegoti dar

zineje ant sieno. I namus zmones vis dar nedrtso grizti. Tiesa, ta dar

zine buvo visai nesaugi, nes turejo tik vienus vartus i kiemq, o kiemas 

buvo uzdaras. Porct naktq gerai issimiegojusios, pasidarem budres

nes ir pradejom galvoti apie tct vieninteli isejimct is darzines. Pava

kary nutarem- eisim visos trys miegoti i Guogq kleij. Kazytes mama 

dar bande jet sulaikyti, bet tevelis pasake tokiu iskilmingu tonu: ,Ne

drausk, nes gal jctlikimas saukia." Ir tai buvo pranasiSki zodziai. Vi

sos trys iSejome. 

ParyCiais uzvire pragaras. Per musq sleni kulkos skriejo svieCian

Ciais kamuoliukais nuo vieno Nemuno kranto i kitq. Uz storq rqstq 

kleties sienq mes jautemes saugiai, praverusios kleties duris ziure

jom i laukq. Vaizdct i Piliuonct mums uzstojo didziulis klojimas. Tik 

staiga uz klojimo stogo pamatem gaisro pasvaist~. Kazyte sukliko: 

,Musq namai dega!" 

Kas dega, nebuvo matyti ir mes raminom Kazyt~, esct visai neaiSku, 

kas dega, matom tik, kad dega Piliuonoje. ISausus is Piliuonos su

laukem Kazytes sesutes - taip, nakti i jq kiemq ikritusi padegamoji 
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bomba. Viskas sudeg~, likusios tik murinio tvarto sienos, sudeg~ ir 

gyvuliai. zmones issisaugoj~ sleptu veje. 

Dar porct dientt viskas atrode aprim~, ir mes sukomes vis tarp 

Guogtt ir Piliuonos. Pasiilgusiai silto maisto miistt sleptuves seimy

nai, ant degesitt susikurusios lauzeli, isvirem geros sriubos, ir visi 

sake, kad niekad tokios gardzios nevalg~. Bandeme bent kiek apsi

tvarkyti, bet tvyrojo apgaulinga tyla. Rusai prisiartino prie Nemuno 

ir erne valtelemis keltis . Nuo priesingo kranto be paliovos saude vo

kieciai. Nebuvo kitos iSeities- reikejo pasinaudoti rustt atplukdyto

mis valtelemis ir keltis i kitct krantct. Niekas nieko nesvarste, bet pa

siryzome keltis. Vis delta galutinio zodzio niekas nedriso pasakyti, 

o kazkam reikejo pasakyti: eikim! Ir as pasakiau. Juk reikejo pereiti 

tu5Cict tarpct tarp abiejtt kaim4t o kulkos nuo vokieCitt puses vis svil

pe, nuolat matem dulkitt stulpelius, iSkylanCius ten, kur jos patai

kydavo. Beje, vokieciai taike i besikeliancius kareivius, bet kulkos 

krito visur. ISsidalinom po lasinitt gabalct ir pasikabinom ant kaklo. 

Pasiemem siek tiek daikt\.l, kai kct sukasem i zem~ sleptuves asloje 

ir iSejom. Vidury kelio staiga Kazytes mamct apeme toks siaubas, kad 

ji krito ant zemes. As pakeliau jet ir liepiau eiti. Kas nors juk turejo 

liepti- galvoti nieko negalvojau. Perplaukem i kitct krantct. Netoliese, 

jau aukstajame krante, stovejo Kazytes giminitt sodyba. Smezavo ru

sai, bet buvo ramiau. Dave gimines mums arkli ir vezimct, idejo duo

nos kepalct ir iSleido Kruonio link. Ne paras kilometrtt nepavaziavus, 

staiga tapa ramu, tylu, tik kazkur tali girdejosi saudymas. Privazia

vom did eli kaimct ir pasiklausem, kam reikia talkos, kas galettt mus 

priimti. Mums nurode pacict didziausict, Babiliaus, sodybct su 40 ha 

zemes. Frontas kct tik buvo praej~s ir rugiai liko nenukirsti. Ileido 

mus i dariin~ . Keista tai buvo seima- niurus ir apsileid~ zmones. 

Gana greit iS kaimo motertt suzinojom, kad patekom pas pati nedrau

giSkiausict ukininkct. Prie darbo spaude kiek galedamas. Pats kirto 

rugius, ne atsikvepti risejoms (taigi mums) neleisdamas, o pavakary 



dar pristate rankinemis girnornis kvieCius rnalti. Pakepdavo mums 

rupiq rniltq blynq, nei leksciq, nei sakuciq, o paskui vesdavosi savo 

seirnq i karnarq riebiau uzvalgyti. Kazytes Tete rnus irgi nusivesdavo 

i dariin~, atriekdavo visierns po riek~ duonos, atpjaudavo po bryzq 

lasiniq - pasistiprinkit. Taip rugius ir nukirtorne, kitq darbq dar 

gavorne, kol nuo Nernuno atejo zinia, kad jau nebesaudo, vokieciai 

pasitrauke. Grizorne i Piliuonq. Rusq kareiviai buvo iSknis~ rnusq 

pasleptus daiktus, net Guoguose, kur buvorne pakasusios savo laga

rninelius su geresniais drabuzeliais - klojirne po preslu zerneje. Ko 

nepaerne, tq durtuvais subade. Buvo ten ir kai kuriq rankrasCiq, 

rnano Marna buvo idejusi jai brangiq laiSkq- viskq iSnesiojo. Erne 

bet koki popieriq- visi jierns tiko "bankrutkerns" sukti. Buvau atsi

vezusi dezut~ nuotraukq is rnusq Italijos keliones, ir tq nebeliko. 

Jau seniai bebuvorn gav~ ziniq iS Kauno. Mes vienq kart(\ buvorn 

su Julyte narno parejusios, bet paskui suzinojorn, kad vokieciai iS

sprogdino tiltq, taigi nebegalejorn nuvykti. Pagaliau pasieke zinia, 

kad tiltas laikinai sutaisytas. 0 cia dar tuo tarpu iS Parnituvio pasiro

de Balys Garrnus ir Saulius Lukenas su savo marna. Vargse rnoteriS

ke buvo visai zaizdotornis kojornis nuo iSsipletusiq venq. Per rnenka 

buvo rnano atsivezta vaistq dezute. Buvo nutarta mane su p. Lu

kaviciene siqsti i Kaunq, zinorna, pesciornis, pranesti apie rnus ir su

zinoti, kaip ten jierns sekasi. Kiti pasiliks Piliuonoje ir pades nuirnti 

javus, nes vasaros kaitroje varpos jau byrejo. Taip rnudvi ir nukul

niavorn i Perkuno aikst~. Pasirodo, visi narniSkiai per karq iSbuvo 

Kacergineje, o sugriz~ rado didziuli sviedini, ilekusi i prieskarnbari. 

Buvo apgriaufas prieskarnbaris, iSlauztos durys. Lairne- sviedinys 

nesprogo. Veliau ji kariSkiai issigabeno. 

Po keliq dienq i Kaunq parkeliavo ir Julyte, Balys bei Saulius. 

Nieko nezinojorn apie Jon~ ir Jurat~ Birzuose. Netrukus rnudu su 

Baliu issiruosern jq ieskoti. Bet nespejus mums iSeiti, parejo ir jos, 

gyvos ir sveikos. Sake, kad ligonine, kur dirbo, sugriauta, o nauja 
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ligonine buvo ikurta baznycioje. JUrate sake, kad pirmq kojq zmogui 

pjovusi ant altoriaus, nes ten buv~ sviesiausia. Dziaugemes vel visi 

susirink~. Jau kitq dienq visi leidomes ieskoti savo darbo vietq. As 

taip pat nuejau i Muziejq. 

Salia Muziejaus buvusi iSsprogdinta elektrine, iSsprogdintas ir 

didziulis Vailokaiciq namas. Visi Muziejaus stiklai buvo iSbyrej~. 

Pro visiskai iStrupejusi langq pamaciau prof. P. Galaun~. Jis padave 

man sluotq ir liepe eiti tvarkyti savo skyriaus. Visur buvo pilna smul

kiq stiklq, nuo sprogimo net radiniq spintq spynos buvo isplysusios, 

susprogusi centrinio sildymo sistema. 

0 Perkuno aiksteje buvo vienas smulkus, bet, kaip mums pasiro

de, budingas epizodas. Stovim mes taip susirink~ virtuveje ir rna

tom -ate ina A. Vend ova su P. Cvirka. Ko jiems, tiems komunistams, 

cia reikia? Pasirodo, jie ieskojo inteligentq ir buvo labai nusteb~, suzi

noj~, kad siuose namuose yra dar du profesoriai. Jie gi nebesitikej~, 

kad dar kas gali buti lik~s is inteligentijos. Sito, zinoma, jie nepasa

ke, bet iS visos jq laikysenos buvo matyti, kaip jie i mus ziurejo- ne

gali buti! Net bolSevikams buvo aisku, kad vargu ar kas gali dziaug

tis jq sugrizimu. Pakalbejom apie si bei tq- ira pie niekq. 

Daugelio savo senq pazistamq Kaune neberadome. Likusius tus

cius butus uzeme rusq kariSkiai, kurie netruko atsigabenti ir seimas. 

Toks tusCias buvo lik~s Ausros gatveje Kregzdziq butas. Danute 

Ycaite-Kregzdiene, pasirodo, buvo palikusi Baliui Garmui savo buto 

raktus. Jis lyg ir rengesi ten apsigyventi. Pasitarem su Baliu- juk jis, 

aiSku, vesiqs Jon~ ir jam teksiq apsigyventi Perkuno aiksteje, o musq 

seimai norejosi jau kurtis atskirai. Su Petkeviciais visus tuos karo 

metus pragyvenome labai draugiSkai, bet, siaip ar taip, buvome ina

miai, laikini gyventojai. Paemiau raktq, apziurejau butq, radau bal

dus, net indus, pianinq ir trengtq dantq gydytojos kabinetq- Danu

te buvo dantq gydytoja. Su Mama nutareme ten keltis (Tete su 

JUrate jau gyveno Vilniuje), nusineseme net siek tiek daiktq. Kai kitq 



dienq jau rengemes eiti ten nakvoti, radome butq jau apvogtq, o uz 

lango kareiviSkq batq pedas. Pranesem milicijai, bet tais laikais nie

kas negaude kareiviq. Vis delto mes iS buto jau nebeiSejome. Netru

kus prisistate zmones iS Vykdomojo komiteto ir konfiskavo dantq 

gydymo kabinetq. Gauti ordert gyventi siame bute buvo nelengva. 

Bet man padejo paztstama is vokietmecio Stefute Spokaite, kuri kaip 

tik dirbo Butq valdyboje. Taigi mudvi su Mama tsitaisem cia. Bet 

greitai sio buto Kaune mes netekome. Kartct pasirode is geto grtzusi 

tikroji to buto savininke Margoliniene. Jos vyras ir dukte buvo zuv~ 

gete. Pasirode, kad didzioji dalis bute buvusiq baldq ir indq buvo 

jos palikta. Juos palikusi Danutei pasaugoti. Margoliniene iSsiveze 

ne tik, kas buvo jos, bet ir daugiau. Nieko nesakeme, nes juk palik

tieji daiktai irgi buvo ne musq. Negana to, vienq vakarq i musq butq 

buvusi Vytauto ir Vieros Jablonskiq tamaite atvede tokict, vargs~" 

mergait~ ir paprase apnakvindinti. Mano Mama visuomet buvo gai

liasirde ir daznai del to nukentedavo. Ir st kartct taip buvo. Prieme, 

pemakvojo ir apvoge. Tik veliau apsiziurejome, kad dingo dezute 

su brangesniais Mamos papuosaleliais. Pasirode, kad toji pati vagi

le ir kitus aplinkui apvoge, bet nepavyko jos sugauti, nors keliskart, 

rodes, jau jau buvo betkliuvanti. Netrukus p. Margoliniene butct par

dave tokiam gana keistam vyrui su panele. Susikalbejom, kad sis 

man iSnuomos kambart iS kiemo puses . Ten susikeliau likusius kelis 

Kregzdziq baldus - rasomctji stalq, knygq spintq, parsiveziau savo 

miegamctjct sofut~ ir fanerin~ spintel~ drabuziams. Be to, pasilikau 

sudedamctjct lovel~ ir ciuzini maniskiams, jei sie is Vilniaus atvaziuos. 

Bet visa tai buvo kiek veliau, jau 1946 m. 0 pries tai tvyko dar daug 

svarbiq tvykiq. 

Buvo 1944 m. ruduo. Rusai netruko parodyti savo nagus. Spalio 

menest trumpam buvo suimtas dede Tadukas (Petkevicius). Tokie su

emimai grese bet kam. Ir Tete man patare kaip laikytis, jei mane su

imtq. Sake: mergickoms tai lengviau- gali verkti. Ir verk, ir netikek 
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kad ir kctjie sakyttt, apsimesk kvailesne, nei esi, ir nepamesk galvos . 

Veliau teko man tais patarimais pasinaudoti. 

Tuo tarpu 1944 m. lapkricio menesi buvo dar labai grazios Cesy

tes ir Vyto Kleizq vestuves, kurias iSkele Vyto teta Sakalinskiene Pa

kumprio kaime. Vestuves truko nuo penktadienio iki sekmadienio. 

Vaziavome arkliais iS Kauno, dainavome visct kelict, dainavome ir 

ten kiek galedami. Ir sokome, sokome. Trumpai sakant, buvo tikros 

vestuves. Visos buvome grazios, pasipuosusios tautiniais drabuziais, 

tokia spalvinga palyda nuvaziavome ir i Pakuonio baznycict. Nebe

drumste mums ramybes ir Petkeviciq riipestis, nes kaip tik tct paCict 

dienct dede Tadukas buvo paleistas. Bet nezinojome, kad neilgam. 

1945 m. rudeni dede Tadukas vel pasijuto sekamas. Visose vieto

se, kur jis lankydavosi, kaip veliau suzinojome, buvo pastatyti sar

gai. Ir mes mateme, kad miisq namo Ausros gatveje tarpuvarteje 

dienct nakti erne budeti kazkoks tipas. Taip pat ir prie Landsbergiq 

namtt, net prie bibliotekos, kur jis kartais lankydavosi. Kai tik ji sue

me (mat priklause grupei, kuri renge memorandumct Vakarq salims), 

sekliai visur isnyko. 

Bet as dar nepaminejau, kad per 1946 m. Naujuosius metus susi

tuoke Jone su Baliu. Vel taip pat visos blizgejome, sokome ir daina

vome. Graziomis vestuvemis ypac riipinosi teta Onyte (Landsber

giene). Dovanas sukrapsteme iS atsargtt, buvo dar ir graziq indq bei 

kitq reikmenq. Tiesa, i juos veliau isisuko rusq kareiviai ir per langq 

daug kq iSnesiojo. ISnese jie ir mano smuikct, net Mamos laikrodukct, 

kuris buvo ant Tetes stalo, net Tetes uzrasq knygut~. 

0 dabar a pie liiidnqjq gyvenimo pus~. Pradeta dalinti maisto kor

teles. Muziejuje pasidare salta, visi susiglaudeme viename kambaryje, 

o per viduri pastateme koklin~ krosnel~, pro langq iSved~ vamzdi. 

Ne kctji silde, bet mes vis delto si bei tq dirbome. Pamatem, kad tary

bine maisto korteliq sistema visai kitokia nei vokieciq. Vokieciq buvo 

tik dvi zmoniq kategorijos - vokieCiai ir nevokieCiai. 0 tarybineje 



sistemoie buvo iSskirta tvairitt grupitt, ypac ryski buvo hierarchine 

sistema: tarnautoiai, iSlaikytiniai, vaikai. Virsininkai, net Muzieiaus 

skyritt vedeiai, gaudavo geresnes korteles. Bet ir sie dar buvo sunJ.

siuoti - gaudavo korteles, pazymetas didziosiomis abeceles raide

mis, vadinamqsias literines. Mana kortele buvo labai paprasta, tuo 

tarpu skyritt vedeiai P. Kulikauskas ir K. Cerbulenas gaudavo iau 

literines korteles. Sukiirus mums dar nezinomq naui'l tarybini vyr. 

fondtt saugotoio etatq, abu sie vyrai ateina pas mane ir sako: iiems 

nepatogu, kad as, tokios pat kvalifikaciios kaip iie, gaunu menkesn~ 

kortel~ . Ir siiilo man pereiti i Liaudies meno skyriaus vedeios vietq, 

o Cerbulenas eisiqs i vyr. saugotoio. Sutikau. Biita cia gal ne vien al

truizmo, nes kas nors iuk tureio atstatyti tvarkq etnografiios skyriu

ie. Liaudies menas man, beie, visada riipeio, o dabar svarbiausia iuk 

buvo iSlikti. Zinoma, niekas man skyriaus neperdave, kaip ir as, ve

liau iseidama, io oficialiai neperdaviau. Cerbulenas man tik parade, 

kas kur sudeta. Reikia pasakyti, kad siam skyriui priklause ir keli 

Parodos aiksteie is kaimtt atvezti ir sustatyti senoviniai pastatai -

kletys ir namas- tai tureio biiti biisimo Liaudies buities muzieiaus 

pirmieii eksponatai. Viena kletis buvo prikrauta medinitt skulptii

relitt . Nueiome itt apziiireti, atsirakinome duris- viskas gerai! Bet 

mums pasidare neramu, nes aikstes pakrastyie namelyie buvo tsikii

r~ rustt kariSkiai. C:erbulenas nueio pas iuos, paaiskino, kad sie pasta

teliai priklauso Muzieiui ir itt nevalia liesti . Pazadeio net saugoti. 

Bet ar gali tiketi okupanto zodziu! Po sekmadienio Cerbulenas 

del visa ko vel nueio patikrinti ir parei~s i Muziejtt sako: nelik~ ne 

sapelio- kariSkiai iS aikstes iSsikel~, pastatus supiaust~, viskq susi

krov~ i sunkvezimius ir iSsivez~- aisku, malkoms. Ir gaudyk vei'l lau

kuose! Veliau, beie, buvo liepiama sakyti, kad tai padar~ vokieciai. 

Beie, rusai tuo metu tsake sunesti visus radiio imtuvus- kad bii

tume visai atskirti nuo pasaulio. Vietoi to .mieste ant stulptt itaise 

garsiakalbius. Z:mones slepe imtuvus, kiti biiodami nese atiduoti . 
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Priglaudziau ir as vienq imtuv<t ,Blaupunkt" Liaudies meno sky

riaus pozemyje. Izeminimq prijungiau prie nebeveikianCio radiato

riaus, o antenq atstojo didziulis varinis katilas - kazkoks Istorinio 

skyriaus eksponatas. Deja, mums pavyko tik vienq vokieciq stoq su

gauti, bet ir tuo dziaugemes. Zinojom apie tq rysi su pasauliu tik 

keli, ir nauda buvo menka, bet buvo idomu vien del to, kad kiti ne

turejo. Bet ir tai galiausiai nusibodo. 

Buitis buvo sujaukta, visi rupinomes, kaip iSsipirkti bent tai, kas 

kortelemis buvo paskirta, zinojome, kad i parduotuv~, kurioje rei

kejo buti prisirasius, atvezdavo tali grazu ne tq kieki produktq, ku

riq reikejo; stovedavom paeiliui eilese, draugiskai padedami vienas 

kitam. Atveza duonos- juodos, formines, kazkokiu zibalu dvokian

Cios- ir staiga visi muziejininkai krautuveje. Ir butinai paskui visi 

susesdavom ant stalq ir suvalgydavom po riek~- tai budavo musq 

poilsis. Ir net linksma budavo. 

Tais 1945 metais, beje, ir as pajutau bolSevikq nagus. Kartq atejo 

man~s i Muziejq saugumieciai- atseit jiems reikiq kai kq paaiSkin

ti apie Muziejuje restauravimo tikslais saugomus nuodingus chemi

kalus. Man tai buvo zinoma, tad neissigandau. Taigi nuveze mane i 

vienq butq Perkuno alejoje ir· pasake, kad del tq chemikalq tai jiems 

ir taip viskas aisku, o man~s jie nori kai ko kito paklausti- a pie Vil

niaus universitetq. Jiems rupejo ne vokieciq laikai, o tas pirmasis 

bolSevikmetis. Kitq dien<t nuveze i Saugumq, bet niekur man~s ne

uzdare, 0 parade sofut~ koridoriuje -ten as miegosianti, paltu uz

siklojusi. Prasidejo tardymai, ir as iS karto suvokiau, kad jie neturi 

jokiq ikalciq, nieko tikro nezino apie Universitetq. Bet tuo metu (beje, 

ir veliau) jie tiesiog kaip pamis~ ieskojo tariamq kenkejq, tiesiog i 

kiekvienq lietuvi ne komunistq (galbut net i kai kuriuos komunis

tus) ziurejo kaip i potencialq kenkejq. Atsinese storiausiq aplankalq 

ir pasake: stai sitiek medziagos jie turi apie mane, ir jei as jiems ne

padesianti, jie gali mane pasodinti ir savo kasinejimus as galesianti 



vykdyti pas baltq_sias meskas. As pradedu verkti. Tada nervai buvo 

taip itempti, kad kiekvienq_kart pagalvojusi, kad jau laikas verkti, ir 

prapliupdavau vis i tq_ vienq_ perslapusiq_ nosin~. Snekejo jie, kad jau 

daug zinq, kad jiems ir apie mane, ira pie mano Tevq_ kazkas yra daug 

papasakoj~s ir pan. Net sake tuoj suvesiq_ i akistatq_. Bet su kuo- ne

pasake. IS visas kalbos buvo aiSku, kad jie nieko nezino, o nori zut

but suregzti kokiq_ bylq_. Liepe papasakoti apie studenttt pogrindin~ 

organizacijq_. Sakau: nezinau, jos turbut ne nebuvo. Ir tikrai nezino

jau; gal ir buvo, bet konspiracija buvo gera, ir saugumieciai greiCiau

siai nieko nezinojo. Kad neturi jokitt apciuopiamtt duomentt, isiti

kinau, kai erne klausineti, su kuo studijuodama draugavau. Reikejo 

gi kq_ nors pasakyti. Ir as lyg labai nenoriai pasakiau kelias pavardes 

zmonitt, kurie, tikrai zinojau, jau seniai buvo pasitrauk~ i Vakarus. 

Pridejau paskui dar keletq_ sugalvottt pavardzitt. Viskq_ surase ant 

nedidelio lapuko. Kitq_ dienq_ vel tardo- atsiverCia tq_ paciq_ storq_ bylq, 

0 jos viduryje rna tau idetq_ tq_lapukq, ant kurio vakar buvo uzrasytos 

kelios pavardes . Baksteli i vienq_ ir klausia, kokia pogrindine veikla 

uzsieme si studente. Sakau: ji juk Marksizmo katedros asistente 

buvo. Nepavyko! Kitq_ dienq_ klausia a pie kitq_ iS sq_raso. 0 kur ji da

bar? Sakau: gavo paskyrimq_ i Radviliski, ten turbut ir yra. 0 ji se

niai Vakaruose. Erne gq_sdinti. NeiSsigandau, bet verkiau ir verkiau. 

0 atsakinejau kiek galedama kvailiau. Negaliu net prisiminti, kq_ as 

ten snekejau, nes tai buvo grynos nesq_mones. Pasiterlioj~ su manim 

keletq_ dientt ir nieko nepes~, erne ir nuveze mane i Vilnitt. Ko jie ti

kejosi ir koki vaidinimq_ norejo surengti, nezinau. Patalpino kazko

kioj savo kontoroj Didziojoje gatveje. Porq_ karttt per dienq_ vesdavo 

i budel~ kieme. Vakare pamaciau, kad i gretimq_ budel~ atejo moteriS

ke . As jai per lentin~ sienel~ ir sakau, kad esu suimta ir prasau pra

nesti mano tevams, kur as ir ko klausineja. Pasirodo, tai buvo lietu

ve ir pranese, kaip prasiau. Pralaike keletq_ dientt netard~ ir vel veza 

atgal i Kaunq_. Dabar nuveze i tusciq_ butq_ man gerai pazistamame 
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Masiattt name. Pristata mane saugati taki jaun'l kareiviuk'l ir pasa

ka, kad jam negalima su manimi kalbeti, a mane liesti - siukstu! 

Bjauriai salta, a as dar ir alkana, bet turiu gumul'l sviesta, kurt, kai 

sueme, nesiausi iS parduatuves, tai vis ja palaizydavau. Sakau ka

reiviukui: zinai, as valgyt nariu ir gerti, turiu sviesta, bet daugiau 

nieka . Tris kartus per dien'l ji iSleisdava valgyti kitas kareivis. Ma

nasis ir saka: as tau atnesiu duanas iS valgyklas. Ir taip vis iStrauk

dava man iS kiSenes duanas riek~, ir peili paskalina - tik niekam 

nesakyk! ISsikalbeja, kad es'ls studentas istarikas (manau, kad is 

Ukrainas) ir tik laukiClS, kada galesi'ls grtzti i universitet'l. Dabar 

eSClS sauktinis. 

Galiausiai pavakary vel nuvede i Saugum<l ir vel erne tardyti, a 

as baisia rustt kalba kazk'l kvailai lemenu. Bet, pasirada, perlenkiau 

lazd'l. Saka: negali buti, kad tu takia kvaila! Nebelika, kur trauktis. 

Sumajau, kad reikia k<l nars dar kvailesnia padaryti. Emiau zliumb

ti ir saukti: ar jus mane kvaile laikate? As nekvaila, nevadinkit ma

n~s kvaila, as nekvaila!.. Pataikiau. Baigesi tardymas, isleida i kari

daritt, nusiaviau batus, kritau ant safutes ir tuaj uzmigau. Veliau 

ateina mana kareiviukas, kelia mane- valgyk sartt kas~- vis'l ka

reiviSkCl katiliuk'l atnese. Bet as nariu tik miega. Valgyk, saka, bars 

mane pulkininkas, kad tav~s nepamaitinau. Tave greiciausiai paleis, 

nes liepia valgyti. Valgau. Ir vel uzmiegu. Paryciais prikelia, kvieCia 

pas t'l pulkinink~ a tas pamajuaja star'lja papke- stai kiek mes me

dziagas a pie tave turim, bet paleidziam. Ir narim ne tik, kad nekenk

tum, bet ir kad mums padetum. Visai persigandau - ims verbuati! 

Tuaj sumeciau, kaip suktis. Bet vis delta nebande verbuati. Paskui 

pagalvajau: gal net ir jiems takia kvaila zliumbekle nenaudinga ... 



MENU AKIMIRKJ.\ ... 

1945 m. rudeni Muziejuje kazkas pakviecia mane i Meno skyritt

atej~s Rimantas ir noris mane pamatyti. Einu, isitikinusi, kad sutik

siu sukumpusi dedul~, o pamatau malonq apyjauni vyrq, kuris klau

sia, kada atvaziuosiqs is Vilniaus mano Tete- jis norts ji pakviesti i 
kelion~ KaraliauCiun ieskoti ten buvusiq bibliotekq turto. Turts dar 

kittt klausimq, susijusiq su senqja lietuviq rastija. Taip, Tete kaip tik 

siandien yra atvyk~s, atsakau.- Ar galis siandien uzeiti po darbo?

Taip, prasom, as pasakysiu,- ir pati nesupratau, kaip man staiga 

sirdin tsismelke aiskus zinojimas, kad sis zmogus yra skirtas man. 

Tai nebuvo noras su juo susipazinti ar susidraugauti, bet tiesiog ais

kus zinojimas- jis yra tas tikrasis, kurio as visq gyvenimqlaukiau. 

Parlekusi namo i Ausros gatv~, pasakiau Tetei a pie sveciq. Ir ta

da pasibaisejau, kaip pas mus, kq tik cia atsikelusius, viskas taip ne

tvarkingai sumesta. Negana to, Tete liepe man vilktis baisicti'l sim

tasiUl~ ir eiti su juo pjauti malktt i kiemct- kai svecias ateis, Mama 

pakviesianti. 

0 kai Mama pakviete, taip ir neiSdrisau ieiti i kambari- pratu

nojau virtuveje, rodesi, visos mintys man ant kaktos buvo parasytos. 

Bandziau save itikinti- kokia as kvailute: juk nieko a pie ji nezinau! 

Be to, tada buvau labai savikritiSka. Man atrode, kad esu negrazi

juk buvau iS tq, kuritt vakareliuose patys sauniausi kavalieriai ne

veda sokti. 
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Juozas Rimantas 1940 m. Rimute Jablonskyte 1948 m. 
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Nedrisau niekam pasisakyti apie savo rupesti ir ko nors pasi

klausti. Vis delto kazkokiu aplinkiniu keliu netrukau suzinoti, kad 

jis nepartinis, neruko ir negeria, 0 sie dalykai dar labiau sutvirtino 

isitikinimq, kad kaip tik jis yra skirtas man. To isitikinimo nesutrik

de ir zinia, kiek mano aplinkos mergaiciq spigina i ji akis. Taip po

kario metais truko jaunq vyrtt! Kai kam gal imponavo ir tai, kad jis 

buvo Respublikines bibliotekos direktorius. Nedrisau tuo klausimu 

ne su geriausiomis draugemis pasitarti. Bandziau barti save ir nesu

pratau, kaip galejo taip staiga mane uzgriuti toks didziulis dziaugs

mas. Kodel? 

Kuri laikct buvome tiesiog pazistami, susitikdavome ivairiomis 

progomis. 1946 m. vaziavau net i Juozo surengtct ekspedicijct Zemai

tes gyventoms vietoms tvarkyti. Bet tada dar nedraugavome. Grei

Ciau buvome, anotAndre Morua (Andre Maurois), kaip tie ,du ban

g\.! nesami laivai, kurie dauzosi vienas i kitct ir braska". 



Bet atejo 1948 metq pavasaris ir pasidare aiSku, kad mudviem 

lemta eiti bendru keliu- mes jau ne dienos nebeistverdavom nesu

sitik~ ar bent nepakalbej~. Po darbo sekmadieniais isvaiksciojom vi

sus Pakaunes miskus, islaipiojom visus piliakalnius- Versvq, Mar

veles, Eigulitt, Lentainiq, Pajiesio. 

Tiesa, metai buvo sunkus. Ir apie juos turiu atskirai parasyti. 



JUODI DEBESYS 

1948 m. man buvo labai isimintini - jie uzgriuvo, aiskiai duodami 

man suprasti, kad iS Sovietq S<tjungos ne tik nieko nesitikek, bet ir 

ismok gyventi, kad tav~s nesutriuskintq. Taciau sie metai, be karCiq 

patyrimq, atnese ir dziaugsmo. 

Tvenkesi debesys ties Petkeviciq namais, kur as nuolat uzeidavau 

pas Julyt~ . Beje, kart<t Juozas man~s paklause, ar as nezinanti zmo

gaus, kuris tiktq Bibliotekoje i Indeksavimo skyriq- kad butq bai

g~s universitet<t, moketq uzsienio kalbtt ir butq darbstus, atseit butq 

i mane panasus, kaip sake. 0 tuo tarpu Julyte (Petkeviciiite) ieskojo 

panasios vietos, nors dirbo, mana galva, labai geroje vietoje- buvo 

prof. K. Regelio asistente Zemes ukio akademijoje. Bet ji kankinosi 

su studentais, svajojo gauti toki darb<t, kur nereiketq niekam vado

vauti. As i<t ir pasiuliau. Prisakiau, kad nuejusi pas direktoriq nesi

kuklintq, kaip buvo pratusi, pasakytq, kad moka tris uzsienio kat

bas. Turejau tveikti jos perdet<t kuklum<t- man tai es<t labai svarbu. 

Ir tveikiau. Ir pataike ji kaip tik ten, kur ir tiko . 

0 Julytes Tete (Tadas Petkevicius) buvo suimtas, nuteistas ir iSvez

tas i lager!, ir dar su turto konfiskavimu. ISveze jo vis<t bibliotek<t. 0 

kaip su namu? Visi dokumentai buvo surasyti Tado Petkeviciaus 

vardu. Vis delta ant vieno nama piesinio, V. Landsbergio-Zemkalnio 

nupiesto perspektyvinio nama vaizdo, apdairiai buvo uzrasyti Tado 

ir Julijos vardai. Sit<t nutarem pasilikti, o visus kitus as paslepiau 



164 

Muziejaus fonduose. Sis piesinys ir padejo isgelbeti pus~ namo. I vie

n<l_ kambari vis del to itaise nauj'l. gyventoj<l_- rus<l_. Buvo rasta iseitis 

del antrosios namo puses - tos, kuri turejo biiti konfiskuota. Pasi

stengta, kad j'l. perimh.t universitetas ir ten buvo apgyvendinta drau

giSka universiteto darbuotojtt seima, kuri veliau daug padejo Petke

viCiams issilaikyti. 

Aiskiai buvo matyti, kad vel artinasi isvezimai. PetkeviCitt namuo

se pradejo lankytis visokie itartini tipai. Julyte pasiuvo maiSus. Rei

kejo sleptis, bet jos Mama (Julija Petkeviciene) pasiryzo: kaip bus, 

taip, bet dalinsis likimu su Bobute (Konstancija Jablonskiene). Taciau 

Bobute balandzio gale mire. ISvezimo gresme daresi visai reali. Visa 

seima pavakary iSeidavo, o ryt<l_ sugrizdavo. Visa tai reikedavo pa

daryti taip, kad nepastebeh.t ir neitarh.t tie namuose itaisytieji rusai. 

Jone (Petkeviciiite) su Baliu jau augino du vaikelius, tai jiems buvo 

sunkiausia. Uzmaskuoti padejo jtt name gyvenantys universiteto 

darbuotojai- ryt'l., jei nebudavo pavojaus (jei nakti nepasirodydavo 

iSvezejai), ant lango biidavo pakabinamas vystyklas- toks nekaltas 

vaizdas, kai namie kiidikis. Julyte pasiprase atostogtt, ir tuoj buvo 

parasytas tsakymas, tad jos Bibliotekoje nebeieskottt, o as j'l. apgy

vendinau Muziejaus sandeliuke, kuris buvo ir mazas Dailes skyriaus 

atsarginis kabinetelis. Ponia V. Karuziene mielai sutiko, net dave jai 

darbo- tvarkyti kartotek<l_. Niekas kitas apie jos buvim<l_ nezinojo. 

As atnesdavau jai valgyti, itaisiau ir gult<l_. Bet atejo diena, kai ant 

lango vystyklas nebekabejo. Rusai, gyven~ j4 namuose, negalejo at

sistebeti, kaip jie nemat~, kur visa seima dingdavusi, - matyt, tai 

jiems buv~s didelis minusas- neatliko savo priziiiretojtt vaidmens! 

Vien<l_nakti, nerad~ namiskitt, vezejai is pasiutimo penkiais sunkvezi

miais iSveze visa, k'l. rad~, net visus bald us. Sudauze daug grazitt in

dtt, pasleph.t ant auksto, veidrodi. Po tos baisiosios nakties nusiuntem 

zini<l_ i Vilnitt. Prof. J. Balcikonis kreipesi i vieninteli tada likusi Cen

tro komiteto nari (paprastai tokiu laikotarpiu visi kiti nariai biidavo 



issittsti i komandiruotes, nes buvo zinoma, kad i juos bandys kreip

tis isvezamttjtt gimines), kad veza prof. Jono Jablonskio dukteri su 

seima. Centro komiteto atstovas paklause tik vieno, ar jie jau susodin

ti i vagonct (tuo atveju jau niekas negalejo padeti, o jei pasislepe- tai 

gerai). Rasttt tokiais atvejais niekas nerasydavo- reikejo pasitiketi 

zodziu. Taigi tctkart buvo atsakyta, kad ,apsirik~". Tai buvo issigel

bejimas. Po kelitt dientt Tete paskambino iS Vilniaus- tute Julyte ga

linti grizti namo. Teko grizti jau i nusiaubtus namus (jeigu jau buvo 

uztarta iS Centro komiteto, zmones vel galejo buti saugus). Daug 

vargo buvo susigrctzinti iSveztuosius daiktus, sukrautus Jezuittt baz

nycioje. Oi kaip saugumieCiai pyko, kai turejo pripazinti ,neteisetai" 

juos iSvezus. Visa tai vyko 1948 m . geguzes men. gale. 

Taigi t~siu pasakojimct a pie tuos lemtinguosius 1948 metus. 

Svajojau a pie mokslini darbct, tad nenustojau galvojusi apie kan

didato disertacijct. Atrode, kad galeCiau jet parengti iS to, kct su Tetes 

pagalba buvau sukaupusi. I savo darbo kambario didzictjct spintct iS 

dezitt Muziejaus rusyje parsinesiau visas Tetes radinitt dezutes ir vis 

rasdavau laiko pasipiesti ir aprasyti atskiras stovyklas aplink Kau

nct. Galejau tuo ir apsiriboti. Be to, Muziejaus vardu atlikau nedi

delius kasinejimus Eigulitt akmens amziaus stovyklose. P. Tarasen

ka kartct pasake, kad iS mU.stt stovykltt kasamas smelis. Nuvykome 

abu su P. Tarasenka ir Vladu Zukliu, ir man labai pasiseke: iSaiSki

nau atskirus kulturinius sluoksnius- paleolito ir velyvojo neolito su 

virveline keramika. Teko ir veliau, 1952, 1953 ir 1957 metais, paka

sineti kitas ten pat atsidengusias stovyklas. Radau dar vienct- I D

stovyklct, kurios mes su Tete nebuvom aptik~- joje buvo net 3 kul

turiniai sluoksniai. 

Pamazu pradejau susipazinti ir su kitais Tarybtt Sctjungos mu

ziejais. Dar 1947 m. gale lankemes Maskvoje, o 1948 m . rudeni su 

P. Karazija, K. Cerbulenu irE. Barsciauskaite nuvykom i Leningra

dct (dab. Sankt Peterburgct). Komandiruotes buvo idomios, skirtos 
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susipazinimui su muziejais. Sakoma, tik vargsas muziejininkas gali 

isk~sti iStisas 10 dientt vien po muziejus vaikstinedamas. Bet visuo

se muziejuose mus prieme labai maloniai, kaip muziejininkai mu

ziejininkus. Ekspozicijas apziiirejome, zinoma, savo malonumui, bet 

susipazinome ir su juodu darbu, fondais, apskaita, lankytojtt aptar

navimu. Ne vienas pastebejome, kad jie mums viskq rode tarsi pa

mokydami, o mes kuo toliau, tuo labiau isitikindavome, kad miistt 

Muziejuje prof. P. Galaune buvo ived~s kur kas pazangesnius darbo 

metodus. Sias mintis, zinoma, pasilaikem sau. Viena, kas krito itt 

darbe i akis, tai didelis itarumas ir apsidraudimas, kad tik kas nors 

neivykttt, kad nebiittt itarti kokiu aplaidumu. Nepamirsiu, kaip Mas

kvos istorinio muziejaus archeologijos ekspozicijoje as iSsitraukiau 

SqSiuvini ir erniau uzsirasineti pastabas, salia apmesdama radinitt 

skiciukus (o kaip kitaip atsiminsi!). Tada priejo sales priziiiretoja ir 

pasake, kad piesti draudziama, 0 rasyti galiu. Bet kodel, klausiu . Cia 

pat esqs Krernlius, atsake. AiSkinau, kad per palubeje itaisytus sales 

langelius as ir noredama negaleCiau Kremliaus matyti, o piesiu stai 

tik tuos titnagus. Bet jai buvo isakyta- neleisti piesti, ir viskas! Jiems 

i kraujq buvo iaug~s kietakaktiskas formalizmas- galvoti nereikia, 

reikia tik vykdyti. 

Kitaip elgesi mokslo darbuotojai. lleisdavo i fondus, rodydavo. 

Deja, tuo metu visai nebuvau pa.Zistama su Ryttt Europos archeolo

gija, literatiiros neturejau, tad stengiausi bent iS ekspozicijtt supras

ti pagrindinius itt suskirstymus epochomis, susipazinti su man nau

jais paminklais. Be to, norejau iSsiaiskinti, kiek jie turi medziagos iS 

Lietuvos. Muziejininkai buvo labai paslaugiis. Jsirnintinas man buvo 

susitikimas Ermitazo fonduose su Archeologijos skyriaus vedeju Jes

senu. Jis tuo metu, kai as atvykau, beje, buvo dar atostogose, bet su

zinoj~s, kad yra atvykusi archeologe iS Lietuvos ir nori ji pamatyti, 

atejo. Matyt, nei savo isvaizda, nei apsirengimu as jam nepadariau 

rimto ispiidzio, tai jis griebesi gudrybes . Sako: 



- Labai gerai, kad atvykote, o mes kaip tik turime jums klausimq. 

Cia turim is Lietuvos radiniq, gal padesit mums issiaiSkinti, kokio 

jie laikotarpio.- Ir paduoda man dezut~ titnagq. Beveik visi padirbi

niai, kokiq as jau buvau maciusi Vilniaus muziejuose. (Beje, ir lenkq 

archeologas W. AntoniewiCius mane, kad tai akmens amziaus dirbi

niai ir paskelbe kaip tokius savo straipsniuose.) 

As atrinkau tarp jq tik keletct tikrq dirbiniq, o apie kitus sakau: 

-AiSku- tikras XX amzius. 

-Kadel? 

- Buciau pamaniusi, kad XIX amzius, bet stai v. Sukeviciaus ran-

ka parasyta 1910 m., vadinasi, ne XIX amzius. 

Jessenas prisipazino, kad ir jiems kil~s toks itarimas. Taigi spcts

tai buvo iSbandyti, ir jis tuoj pat emesi draugiSkai kalbeti. Pamat~s, 

kad as labai prastai kalbu rusiSkai, padovanojo Leningrade vykusio 

akmens amziaus tarptautinio suvaziavimo darbus uzsienio kalbo

mis. Ir kai veliau pasirodydavau Ermitaze, visuomet mane draugiS

kai priimdavo. Beje, Sukeviciaus korteleje dar buvo parasyta, kad 

radiniai gauti is Pravdos (dab. Prauda), is Simona Kalona. 

Cia turiu padaryti ekskursct. Kai po daugelio metq buvau Dubi

ciuose, emiau teirautis senq zmoniq, gal kuris prisimena Nocios dva

rininkct Sukeviciq. Atsirado vienas dar tvirtas senukas, anais laikais 

buv~s piemenukas. Pasirodo, beganydami vaikai rinkdav~ akmens 

amziaus dirbinius, a atlaidq dienomis nesdav~ juos sukeviCiui, ku

ris jiems gerai pamokedav~s. Ypac jis brangin~s, tuos trikampius su 

ragais"- taigi trikampius sirdinius antgalius. Per atlaidus NoCioje 

budavo turgus ir piemenukai galejo nusipirkti ne tik saldainiq, bet 

ir tokiq jiems labai brangiq daiktq kaip peiliukai. Sukevicius buv~s 

labai mandagus ponas, visada pakviesdav~s berniukus i vidq, paso

dindav~s. Ar mokej~s lietuviSkai?- klausiu. Ne!- atsake. 0 berniu

kai nemokejo lenkiSkai. Bet SukeviCiaus klausimct ,Z kqd bendziecie?" 
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(IS kur busite?) suprato. Ir atsakydavo: , z Rudni", ,z Kasety", "z Gri

bose" ar pan. Taigi paaiSkejo, kodel didziuliai SukeviCiaus rinkiniai 

turejo tik tokiq menkq, apibendrinanciq metrikq. Suzinojau ir apie 

tq Sukeviciaus minetq Simonq Kolonq iS Pravdos. Tikrai yra tokia 

vietove Prauda, o joje buv~s aklas Simonas. Jis taip pat iS vaikq su

pirkinej~s titnago dirbinius, o paskui juos perparduodav~s Sukevi

Ciui. Ar jie kartais to aklojo zmogaus neapgaudinedav~? Ne, ne, jis 

gerai apCiuopdav~s visus atnestuosius titnagus ir atskirdav~s ne

tikruosius - siuos ismesdav~s. Bet vis delta, atrodo, buta padirbi

netojq, kuriq padirbiniq aklasis Simonas neatskyre. Ir gavo jie met

rikq- Pravda (liet . Tiesa), o tas pavadinimas dabar skamba ironiSkai. 

Ir Sukevicius ne visus radinius iS vaikq priimdav~s. Netikusius grq

zindav~s vaikams, 0 sie Cia pat isej~ uz vartq juos ir iSbarstydav~. 

Gal taip ir atsiradusios tariamosios NoCios akmens amziaus gyven

vietes? Pasirodo, Sukevicius pripazino ne visus dirbinius - jis, pa

vyzdziui, visai nepripazino reztukq, todel jo rinkinyje jq beveik nera, 

o veliau mes jq radome gana daug. 

Tuo tarpu Muziejuje Liaudies meno skyriuje pradejo dirbti Po

vilas Baranauskas, ir as grizau prie archeologijos. Buvau vyr. moks

lo darbuotoja, taigi skyriaus vedeja . I Archeologijos skyriq dirbti iS 

Istorijos (Karo) muziejaus atejo ir P. Tarasenka. Muziejus jau buvo 

perkrikstytas i ,Dailes muziejq", tad Archeologijos skyrius, nors irgi 

perkrikstytas i ,Pirmykstes dailes skyriq", Cia buvo tartum p.osunis. 

Etnografijos skyrius tuo rnetu pervadintas, Liaudies rneno skyriu

rni". Jis nuo to, zinoma, nukentejo, nes velesni Muziejaus direkto

riai nebepageidavo, kad jame butq kaupiarni tikri etnografiniai eks

ponatai . 

Prof. P. Galaune vis dar buvo Muziejaus direktorius, nors dau

giau vazinejo i Vilniq. Ministerija jau rode jam nepalankurnq. Direk

toriaus pavaduotojas ir kartu lstorinio (pervadinto i ,Taikornosios 

dailes") skyriaus vedejas buvo P. Karazija. Jauterne, kad taikornasi 



atleisti prof. P. Galaun~, ir visi to labai bijojome. Atsirado planas, 

kaip gelbeti padeq,- reikejo viduje pertvarkyti kadrus. Nezinau, kas 

sugalvojo toki planq. Kaip dabar atrodo, planas buvo naivus, nes 

niekas dar nebuvo kaip reikiant perkand~s bolSevikinit.t santykit.t. 

Pertvarkyta taip, kad direktoriaus pavaduotojas butt.t atskirtas nuo 

kitos pareigybes. Visa ta pertvarka smoge ir man paciai per galvq. 

P. Karazija pasipiktino, kad ji ismete iS direktoriaus pavaduotojo 

pareigq, ir pareiSke iSeinqs i pensijq. Surado ir nauj'l Istorinio sky

riaus vedejql. Andriulyt~, taciau ji negalejusi tuoj pat, kol nesibaige 

mokslo metai, ateiti dirbti. Karazija pareiSke, kad daugiau nelauk

siqs, ir zaunijo zaunijo, kad as tq skyrit.t perimciau, o paskui leva pa

sitikesianti mano peremimu ir as jai formaliai perduosianti. Ilgai 

mane ikalbinejo, kol galt.t gale buvau priversta sutikti. Eksponatt.t 

ten buvo ne tiek daug, jie visi graziai suinventorizuoti. Beje, as jau 

buvau peremusi du skyrius be jokit.t formalumq, tai mane itikinejo, 

kad ir si kartq taip busiq, o laukti nebuvo galima. Ir ikliuvau kaip ta 

musele i iSrugas. Zinojau, kad P. Karazija baisus formalistas, bet kad 

toks formalistas - niekas (net as) neisivaizdavo. Kasdien rasydavo 

protokolq, apCiupinedavo kiekvienq daikteli- siaubas. Atejo ir va

sara, karsta, o as kasdien perkaitusi lendu i saltq pusrusi- P. Kara

zijos skyrit.t. Kartais dirbdavome vos keletq valandq, todel sis darbas 

uzsit~se iki begalybes. Nors buvau uzsirasiusi atostogas rugpjucio 

menesi, man pradejo grasinti, kad neiSleisiq tol, kol nebaigsiu to ne

lemto perernimo. 

Gal ir buCiau kaip nors istempusi iki galo, bet per tq nuolatin~ kai

tq vaiksciojant iS karstos vasaros kieme i salt'l pusrusi gavau baisiq 

anginq ir trims savaitems atguliau i lovq. Kur sauksiuosi pagalbos

ogi, kaip visuomet, kreipiausi i Minvyd~ Gedirninait~ ir AldonqAke

laityt~. Suleido man vaistt.t, net didesn~ doz~, kaip numatyta. Tada 

svarbiausias vaistas buvo Prontozilis. Vis delto liga susikomplikavo: 

pasidare gerkleje votis, as nebegalejau ne zodzio istarti. 0 dar uzejo 



sirdies negalavirnas. Minvyde pasake, kad rniakarditas. Zinarna, 

mane lanke Julyte. Nebezinau, kaip daviau ziniq Juazui, bet jis kas 

vakarq sedeja prie mana lavas. Pranesiau ir Marnai. Ji tuaj atvaziava 

ir pabuva pas mane, kal pasveikau. Mama su Juazu veze mane pas 

gydytajct aperuati tas vaties. Atvaziava ir Tete. Pasakiau, kad rnes 

tuakiarnes. Tete ir Marna prasitare, kad jierns jau seniai buv~ aiSku, 

kad rnes para. Kadangi buvarne nutar~ tuaj pa vestuviq iSvaziuati i 
Latvijct, Estijct ir Leningradct, a atastagas narejarne baigti Palangaje, 

tai paprasiau Tetes kelialapia i Universiteta vilct nua rugpjiicia 2a d. 

Nars negalejau dar kalbeti, vis delta susitarern, kad kai tik pasveik

siu- eisirn i Metrikacijas biuret. Juazas visctlaik kalbeja: tu tik pasveik 

greiCiau, jis jau nunes~s pareiskirnus- mums paskirta liepas Ja d ., 

9 val. ryta. 



KAUNO UNIVERSITETE 

Griztu i kiek ankstesnius- 1946-1947- metus. 

Laikas buvo neramus, kartais atrode net be prosvaisCiq, o vis del

to stengemes kaip nors iSsaugoti bent mlistt kulturq_. Nenuilstantis 

prof. A. Janulaitis sumane atgaivinti Kaune bent Humanitarinitt 

moksltt fakultetq_. Muziejuje paprase prof. P. Galaunes, kad mane 

,paskolinttt" (taip ir pasake) kasdien porai valandtt jam padeti su

organizuoti busimo universiteto rastin~ ir priimineti studentus. Pa

sirode, jau prasymai buvo sunesti, bet studentai nebuvo dar speci

alybemis pasiskirst~. Man reikejo sedeti A. Mickeviciaus gatves 

rumuose ilgame kambaryje, ojie turejo ateiti ir pasakyti savo speci

alyb~, i kuriq_noret4 stoti. Man buvo savotiSkai !domu- kol busima

sis studentas pereidavo per kambar!- as bandydavau speti, i kokiq_ 

specialyb~ jis nares stoti. Ir beveik niekada neapsirikdavau. Dar stu

dente budama pradejau stebeti, kokio tipo zmones kq_ studijuoja. 

Studenttt buvo gana daug, o daugiausia mergaites. I Lietuvos isto

rijos katedrq_ destyti prieme abu Kulikauskus ir mane. Mes surasem, 

kokios paskaitos turettt buti skaitomos. Mums skyre 3 etatus: vyr. 

destytojo, destytojo ir asistento. Abu pirmuosius pasieme Kulikaus

kai, oman liko asistento. Nors zinojom, kad asistentas- tai profeso

riaus padejejas, bet cia nebuvo profesoritt, tad likau kaip atskiras 

asistentas. Tokiu pat atskiru asistentu, tik lietuvitt literaturos spe

cialybes, tapa ir J. Rimantas. 
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Pradzioje mums liepe organizuoti stojamuosius egzaminus. Tie

set sakant, nelabai zinojo, kur mus pritaikyti, tad paskyre egzami

nuoti is geografijos. TSRS geografija man buvo visai nepazistama, 

bet as pasiskaiciau iS vadovelio apie Vidurin~ Azijct ir emiau juos 

vien a pie tai klausineti. Tiesa, buvo smalsu, koks tq naujqjq studen

t\.! bendrasis iSsilavinimas. Visq emiau klausineti paprasCiausiq da

lykq, pvz., kaip suprasti zemelapio masteli, kaip atsiranda saltinis, 

kaip susidare Lietuvos upes ... Ir tiesiog stebejausi- argi jie, kvailiu

kai, negali susiprasti, kad as visq klausiu to paties, ypac apie mas

teli, ir belaukdami egzamino bent kiek pasirengti. Bet ne - nesusi

prato. Priemem visus- juk reikejo atidaryti fakultetct. 

Nors archeologijos specialybe nebuvo atskirai numatyta, mes ren

gem programct, tarsi ji jau butq. Beje, Kulikauskai buvo priimti kiek 

anksCiau (nes man sutrukde tas mana anksciau aprasytas Saugumo 

suemimas) ir jie pasieme lengvesnius klausimus, o man teko trys 

kiti - Europos archeologija, Pabaltijo archeologija, Muziejininkyste 

ir archeologijos seminaras. As apsiemiau, nors gal ir per daug sau 

uzsikraudama. Net neisivaizduoju, kaip iSveziau visct tct kruvi, nes 

pagrindinis dar bas juk buvo Muziejuje (jau buvau grizusi i Archeolo

gijos skyriq, tada pavadintct ,Pirmykstes bendruomenes skyriumi"). 

Europos archeologijai buvo medziagos Tetes bibliotekoje- su ja bu

vau gerai susipazinusi, tad nebuvo daug vargo. A pie Pabaltijo archeo

logijct- visa, kas buvo iki karo iSej~ Rytprusiuose ir Latvijoje,- taip 

pat buvo Tetes bibliotekoje. Vedziau ir seminarct, tekdavo studen

tams duoti paskaityti ir savo knygq, nors nelabai jie mokejo uzsienio 

kalbq -bent paveikslelius galedavo pavartyti. Programas surasyti 

irgi buvo nesunku. Sunkiau su muziejininkyste, kurios destymct pa

silikau kitiems metams, o tuo tarpu rengiau programct. Man tai buvo 

idomi sritis, o Muziejuje buvo daug literaturos vokieCiq ir prancuzq 

kalbomis, ypac zinomi tos srities zurnalai. Susidariau straipsniq, 

kuriq man reikes, kartotekct. Sugrupavau juos, ir taip man paaiskejo 



pagrindines muziejininkystes temos. Kiekvienai paskaitai vis par

sinesdavau namo reikiamus straipsnius. Laimei, tais laikais as skai

tydavau ir rasydavau labai greitai. Per tuos dvejus 1946-1947 metus 

perskaiciau Europos archeologijos net 24 paskaitas (tokict radau atas

kaitel~). Ne maziau susidare ir kitll mano skaityt\.l paskait\.l. Ruos

davau jas vakarais po darbo namie. Neturejau laiko niekur iSeiti, 

nebent sekmadieniais nubegdavau pas drauges. 

Mano studentai buvo ne kct jaunesni uz mane, ir as elgiausi su 

jais draugiSkai. Visi jie noriai lanke paskaitas ir, maciau, uzsirasine

jo. 0 as stengiausi paskaitas patvairinti pasakojimais apie didziuo

sius archeologijos atradimus. Muziejininkystes kurse irgi papasako

davau, su kokiais kuriozais kartais tenka susidurti muziejininkui, 

apie nuotykius, susijusius su paminklll apsauga. Sekdama prof. J. Pu

zino pavyzdziu, surengiau keletq idomill iSvyk\.l. Tiems pokario vai

kams tuo metu ir Vilnius dar buvo egzotika. Pasiskolinusi iS Mu~ 

ziejaus sunkvezimi, dar 1946 m. surengiau ekskursijct i Vilnill. Prie 

miisll keliones prisidejo ir kai kurie studentai lituanistai. Pati iSve

dziojau juos po universitetq, o kaip veliau girdejau, ekskursija iran

krascill skyrill (paprasiau prof. J. Baldziaus parodyti) padare ilgai 

isliekanti ispiidi. Nuvaziavome ir i Trakus. 1947 m. pavasari suren

giau traukiniu 5 dienll ekskursijct i Rygct- tai turejo biiti muziejine 

praktika, nes aplankeme Rygos muziejus. Vaziavome 16 zmonill. 

Net ir dabar, kai sutinku jau i pensijct iSejusias savo buvusias studen

tes, jos prisimena tas keliones labai siltai. 

Visi, kurie atejome tada destyti i Kauno universitetq, kibom i dar

bet su entuziazmu ir norejome savo gyvenimct ir toliau sieti su juo. 

Todel nesisiauseme, kai mums liepe lankyti vadinamctji Marksizmo

leninizmo universitetq. Kai kurie lanke visas paskaitas, kiti, kaip ir 

as, tik retkarCiais pasirodydavo. Egzaminus islaikeme, nes buvo zi

noma, kad kitaip negalesime ne disertacijos ginti, o be disertacijos 

tau niekas neleis destyti universitete. Vienam egzaminui ruosemes 
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kartu su Meile Luksiene. Nutarem, kad svarbu i kiekvienq_ bilieto 

klausimq_ atsakyti trimis sakiniais, tai juos ir paemem iS trumpojo fi

losofijos zodynelio. Reikia pasakyti, puikiai pavyko. Abi per penkias 

minutes sugebejome atsiimti savo penketus- tikrai nepelnytus. 

1946 m. buvo didysis Nemuno potvynis. Tuo metu naktimis pa

eiliui universitete turedavo budeti destytojai, taigi teko ir man. Musq 

fakultetas buvo tiesiai priesais Muziejq - K. DonelaiCio ir S. Dau

kanto gatviq kampe.Iejimas buvo iS kampo, aukstais laiptais. Tct po

tvynio nakti man kaip tik teko cia budeti. Jau dienct Nemunas buvo 

labai pakil~s, nakti grese potvynis. Turejome telefono rysi su Medi

cinos fakulteto rumais. Nuolat skambindavomes su ten budejusiais 

zmonemis. Paryciui isgirdau, kad mano kolega jau nebegali iSeiti iS 

rumq -laiptus siekia vanduo. ISeinu ir as ant savo rumq laiptq. Gir

dziu, kaip Daukanto gatve atsniokscia banga. Jausmas baisus- di

dziuliai ledo luitai jau visai Cia pat, bet pagaliau jie nuseda Donelai

Cio gatveje tiesiai ties Muziejaus skveru. Toliau neslenka. Sustoja. Iki 

ryto vanduo kiek atsitraukia, bet atej~ i darbq muziejininkai darpa

mate gatveje riogsancius led us. 

Potvynio padariniai buvo likviduoti ne taip greitai. Muziejus 

buvo susirupin~s, ir ne juokais,- apsemtas buvo Banko rusys, o ten 

ir mes turejome savo seifq, kurio raktus iSeidami pradangino vokie

Ciai. Visi Muziejaus darbuotojai puole prie gelbejimo darbq. Ne taip 

lengva buvo pasiekti seife esancius daiktus. Reikejo pragr~zti duris, 

o tai padaryti pasirode labai sunku- durys buvo sudarytos iS tvai

riq vienas ant kito uzklotq metalo luitq. Laukeme su baime. Ciur

lionio paveikslai buvo auksCiausiai, tad liko sveiki. Bet nors verk, 

kaip atrode Rubenso mokyklos ,Nukryziuotasis"- pabal~s, issipu

t~s- baisu. 0 brangieji etnografijos skyriaus negatyvai mirko van

denyje. Buvo pakviesti geriausi fotografai, o muziejininkai isijunge 

i talkct- visame Muziejuje buvo iStiestos vielos, o ant jq iskabinti lyg 

veliaveles dziuvo suslap~ perplauti negatyvai. IS Maskvos atvyk~ 

restauratoriai gelbejo paveikslus. 



Tokia pat kaip stichine nelairne to rneto universiteto destytoiarns 

grese paskaittt tikrinirno gresrne. Destern kaip noreiorn ir tikeiorn, 

bet netrukus paiutorn sovietin~ ttarurno atrnosfer'l- vis biidavo siun

ciarni zrnones ieskoti nesarntt ,kenkejt.t". Vargu ar kas noreio karn 

pakenkti, priesingai- stengernes savo studentarns duoti kuo dau

giau zinitt. Bet ,kenkeiai" tureio atsirasti- ieigu itt nera, tai iuos rei

kia sukurti- tokia sovietines ideologiios esrne. Prasideio tikrinirnai, 

o didziausias to darbo veikeias buvo Ricardas Mironas. Nei archeo

logiios, nei rnuzieiininkystes paskaittt tikrinti niekas nesierne, nors 

as buvau pasiruosusi kazk'l is Markso ir Engelso, iei kas ateitq t pas

kait'l (bet taip ir neprireike). Ypac tikrintoiarns uzkliuvo lietuvitt li

teratiiros destytoiai. Galiausiai buvo susauktas vistt destytoitt susi

rinkirnas, per kurt tureio biiti isbarti J. Rirnantas ir M. Luksiene. Ne 

vienarn iS itt is esrnes nesugebeta ko nors prikisti, todel buvo iStrauk

ti atskiri sakiniai iS itt destorntt paskaitq ir irnti iie dergti. Gaila, ne

uzsirasiau viso to nagrineiirno, tt.t priekaiStq -biittt buv~s puikiau

sias sovietines dernagogiios pavyzdys. Uztenka ir to vieno sakinio, 

kurt pasirinko Mironas iS vistt J. Rirnanto paskaittt: ,Donelaitis rase 

gryna kalba." Girdi, kaip iS viso galirna kalbeti apie grynq kalbq! Kaip 

iS viso galirna propaguoti gryn'l kalb<i! Es'l kuo greiciau kalbos su

silies ir nebeliks atskirtt kalbtt- tuo geriau. 0 ta bendra Tarybtt SCl

iungos kalba, be abeio, turesianti biiti rustt kalba. Ir tai kalbeio save 

lituanistu laik~s Ricardas Mironas! Dziaugiuosi, kad iis veliau taip 

susikornprornitavo, kad tureio sprukti t Klaiped<l, o iS ten, ir visai ne 

del rnokslinitt dalykq, t Ukrain'l. Turiu pripazinti, kad tada dar rnes 

aiskiai nesuvokerne, koki rnast'l veliau pasieks cia prasidei~s sitt 

abieitt lituanisttt engirnas. 

0 tuo tarpu dirborne toliau, nors jau arteio sio rniistt hurnanita

rinio fakulteto pabaigtuves. Pasibaigus sernestrui, 1948 rn. buvo su

jungti Kauno ir Vilniaus hurnanitariniai fakultetai -liko vienas Vil

niuje. I Vilnitt issikele abu Kulikauskai. Man buvo pareiksta, kad 

Vilniuje archeologiios disciplinorns paskirti tik du etatai, kuriuos jie 
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ir uzimsiq. Nereikejo ir muziejininkystes destytojo, nes jct deste prof. 

P. Galaune. Tuo tarpu mano namiSkiai 1947 m . pabaigoje jau galuti

nai kelesi i Vilnil!. As vel pakavau Tetes knygas ir gabenau i Vilnil!. 

Norejau ir pati kartu su jais issikelti, bet ten man~s niekas nelauke. 

Be to, pagraudeno ir prof. P. Galaune, kad negalima taip palikti Mu

ziejaus skyriaus. Ten juk tada buvo pats svarbiausias archeologijos 

rinkinys Lietuvoje. Pastilmejo ne tik tas graudenimas, bet gal ir neaiS

ki nuojauta, kirbejusi kazkuriame sirdies kampelyje. Likau. Paskaitl! 

neberasiau, tad popieciais likdavo laisvo laiko. Norejau kct nors rasy

ti, bet iS archeologijos neturejau jokios naujos medziagos nei idejos, 

tad nutariau iS savo muziejininkystes paskaitl! suregzti koki vadove

li muziejininkams. Tai man buvo visai nesunku. Kai parasiau juod

rasti, suzinojau, kad toki vadoveli esqs paruos~s P. Bugailiskis. Paro

dziau jam savo variantq, o jis man dave savctji paskaityti. Jie, zinoma, 

skyresi: jo daugiau buvo taikytas nedideliems provincijos muziejams 

ir paminkll! apsaugai, mano taikyta platesnei auditorijai. Neturejom 

ambicijl!, kurio darbas geresnis. Pasirodo, Bugailiskis jau ir su leidyk

la taresi, bet tie nesutiko leisti, nes per mazai blitl! buv~ tos knygos 

skaitytojl!. Galiausiai jis atsisak~s savo leidinio, atidave man kai ku

riuos savo juodrascius (nezinau, ar buvo pareng~s galutini variantq), 

sake- panaudok, jeigu rasi kct naudinga, gal tau geriau pasiseks. Kai 

kuo pasinaudojau (ypac tarybiniam laikotarpiui), Muziejaus masinin

ke perrase masinele. Bet ir man nepavyko iSleisti- vis ta pati priezas

tis: nebus kas skaito. Gal ir gerai, kad neisleido, nes teko kai kctnuspal

vinti nenorima spalva, neparasiau ne tvado, kurio buvo reikalauta. 

Tct medziagct paskui ne kartct dar panaudojau paskaitose Kulturos 

ministerijos rengiamuose muziejininkl! kursuose, o skyrius a pie kon

servavimct (beje, plati kompiliacija) buvo skaityte suskaitytas mlisl! 

restauravimo dirbtuveje, nes ten vis dirbo atsitiktiniai zmones -

sako, kad jiems buv~ naudinga, nes kitur niekur negalej~ pasiskaity

ti, ypac del to, kad mano naudota vokiecil! ir pranclizl! medziaga. 



ATVERCIU NAUJ)\ PUSLAPI 

Tai buvo 1949 m . liepos 30 d. 

Muziejuje is vakaro buvau pasakiusi, kad rytoj ateisiu pavelavusi, 

nes turiu labai svarbitt reikalq. Nesakiau, kad isteku . Taigi 9 val. ryto 

nuejome su Juozu i Vykdomqji kornitetq. Ateiname, o ten siokia to

kia tokitt paciq porq eilute koridoriuje. Tai buvo laikotarpis, kai 

nereikejo net liudininktt tuokiantis. Pakviecia ir mudu is eiles. Sedi 

prie stalo tokia stambi moteriSke. Pajuokauja, kad mes labai ilgai 

svarsteme (mat musq pareiskimai buvo paduoti geguzes menesi), 

bet esq kiti dar ilgiau svarsto. Surase dokumentus, uzdejo pasuose 

antspaudus, palinkejo laimes- ir viskas. Taigi nebuvo nieko, kas pri

rnintq vestuves, - nebuvo nei tautinio kostiumo, nei baltos sukneles, 

nei gelytes, nei Mendelsono marso, nei ziedq (ziedus mes tik po 

menesio pasidirbdinome). ISejome lyg suglum~, bet lairningi. Lauke 

lynojo . Norejome eiti kur nors pasivaiksCioti, bet oras ne tas. Taigi 

nuejom bent kavos isgerti i tusCi'l kavin~. Gal karn gali pasirodyti, 

kad tai netikros vestuves, bet tuo metu mums jos labai daug reiske. 

Sedejome prie staliuko dviese susiglaud~ ir jautemes labai laimingi, 

pasidej~ pries save pasus su antspaudais, ir mums nieko netruko. 

Atsiradau Muziejuje apie 11 val. Mane tuoj puole barti- gir

di, pasivelinti galima ispejus, bet kiekgi galima velintis! Karazija 

pyksta- perdavimas nebaigtas! 0 mane juokas ima, sypsausi. Mu

ziejininkai mano, kad as savivaliauju ir is jq saipausi. Jiems atrode, 
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kad as nerimtai sakiusi, jog man pagal plan'l priklausanCios atosto

gos nuo rugpjuCio 1 d . ir truks plys iseisiu, nes turiu juk teis~. 0 jei 

rreisleis, pristatysiu biuleteni- susirgau, guliu ligonineje - ir pasi

uskit ... As gal ir buCiau pasiaiSkinus ir pasakius, kur buvau, bet 

mudu su Juozu buvom susitar~ niekam nesakyti. Ties'l sakant, 

nezinau kodel. .. - taip norejo Juozas. 

Buvau jau apsisprendusi- emiau ir iSejau atostogtt.l Leningrad<i 

galima buvo tik iS Vilniaus vaziuoti. Trumpam apsistojome Vilniuje. 

Tevai Tauro gatveje jau buvo iSsikel~ is B. Sruogos buto ir nusikraust~ 

i pirm'l aukst'l, i buvusi Kreves but'l. Tai buvo gana nejaukus trijtt 

kambaritt butas. Per tuos visus kraustymusis buvom isbarst~ beveik 

visus savo bald us- k'l pardav~ (gelezines lovas), 0 k'l ir siaip palik~ 

(bufet'l)· Tik knygtt lentynos su knygomis ir mustt rasomieji stalai 

keliavo visur su mumis. 

Kelione buvo labai grazi. Viesbucius gauti tais laikais nebuvo 

sunku. Rygoje ilgai vaiksciojom Liaudies buities muziejuje ir su

tarem, kad turim parasyti straipsni apie ji, o svarbiausia- apie tai, 

kad mums irgi reikia tokio muziejaus. Uzuomazga jau buvo padary

ta - i Parodtt aikst~ buvo atvezta keletas sentt pastattt, bet rustt 

kariSkiai juos sudegino. Reikejo visk'l kurti iS naujo. Griz~ straipsni 

parasem dviese - as rasiau apie etnografinius eksponatus, Juozas 

apie administracij'l. Pasiuliau 11Pergales" zurnalui. Liepe ideti k'l 

nors II tarybiSko". N a, k'l gi- pirm'l sakini ilipdem a pie Marks'l ir En

gels<i (mums rodes, toksai II perkunsargis" patsai nekenksmingiau

sias). Bet kai pamatem iSspausdint'l, visai susigedom, nes prie itt 

pavardzitt buvo prirasyta llmustt didieji mokytojai". Taip jau tada 

buvo- nezinojai, kas gali buti prirasyta i tavo straipsni. Bet tai jau 

buvo grizus iS keliones. 0 tuo tarpu aplankem Talin'l ir Tartu. Lan

keme muziejus ir bibliotekas. Ir visur mus maloniai prieme. Kiek il

giau uztrukom Leningrade. Pirmadieni (mazai zmonitt) nuvazia

vome i Peterhof'l. Labai buvo gaila, kad didieji rumai per kar'l buvo 



Su vyru Juozu Rimantu 1949 m. 

isdauzyti, o tuos griuvesius istisai denge plakatai apie penkmecio 

planet. Bet visa tai atrode ne taip svarbu, nes dziaugemes istriik~ iS 

Kauno ir buvome tokie, kaip ir derejo biiti jaunavedziams. 

Po visq klajoniq pagaliau atvykome i Palangq, i Universiteto vilq. 

Zmoniq Palangoje buvo labai nedaug, tai dar buvo galima ir pailseti. 

Sutikom cia ir Julyt~ su Saulium (Lukenu), ir Juozo seseri Kastut~ . 

I Palangct atsivijo muziejininkq reikalavimas grizti ir baigti perimti 

skyriq. Siunciau telegramct (Julytes vardu), kad man~s cia nera, bet 

nieko is to neisejo. Ateina kita telegrama: "Rima, turi skubiai grizti 

dvidesimt pirmq." Kct darysi- teko nutraukti paskutinictsias atostogq 

dienas. Kaip ir maniau- nieko ypatinga neivyko. Buvo atvyk~ kaz

kokie brangiqjq metalq revizoriai, reikejo mana paraso. Tuo tarpu 

pasikeite Muziejaus vadovybe. Nieko neisejo is tq etatq pertvarky

mo, prof. P. Galaune buvo atleistas, o i jo vietq paskirtas laikinai 

einantis direktoriaus pareigas K. Cerbulenas. Jis pradejo perdetai 
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rupintis tvarka Muziejuje ir labai sirdo uz mano toki savivaliavimq

atostogas. Kq padarysi, didziausi4 nemalonum4 dazniausiai pridaro 

buv~ geri draugai. 

Sugriz~ po atostogl!, su Juozu nuvaziavome i Vilni4. Mama su

renge labai graziq vakarien~. Pakviete Doveikas, buvo Jurate su Jonu 

(Umbrasu) (irgi kq tik susituok~) ir Tevai. 

1949 m. rugsejo pirmosiomis dienomis is savo kambario Ausros 

gatveje persikrausciau i Radastti gatveje Juozo nuomojamq butq. Tai 

buvo trij4 nedideli4 kambareli4 butukas. Jame, be mus4, gyveno ir 

jo sesuo Kastute, tada medicinos studente. Butas buvo apsildomas 

krosnimis, bet ziemq labai saltas. Kelis kartus mus is ten vare, nes 

buvo parduotas kartu su mumis poniai Marcinkevicienei (daini

ninkes M. Lipcienes motinai) . Sioji mus net i teismq buvo padavusi, 

kad iSsikraustytume. Bet kur mums dingti? Zinoma, nesikrauste

me, o pinigus uz butq emem moketi per notarq. Kartq S. Ciurlionie

ne mums pasiUle atsilaisvinusi butq savo name, bet pasirode, kad 

ten laisvi tik du kambariai, o treCiame buvo dar kitas gyventojas. 

Taigi nepriimtina. 

Pamazu itraukiau Juozq i savo gimin~ ir draug4 ratq, ir jis labai 

greitai susidraugavo su visais. Susipazinau ir as su jo draugais, ku

ri4 dar nepazinojau. Nors abu jautemes laimingi, bet, pasirodo, ant 

Juozo galvos jau tvenkesi debesys. Tais nelemtais 1948 m . iS Bikiin4 

kaimo i Sibirq buvo iSvezta jo motina ir broliene su dviem mazais 

vaikais. Juozo brolis buvo zuv~s miske. Nakq jo kunq motina ir zmo

na iSvoge ir palaidojo atokiose kaimo kapinaitese. Kitas brolis is kai

mo pasitrauke i Vilkij'l. ir erne mokytojauti, bet netrukus mire. Gre

timame Zabiciiin4 kaime buvo likusi viena iStekejusi sesuo Brone 

Neneniene. Juozo tevas jau seniai buvo mir~s. Jo seimos naujutelai

tis namas, medinis, Bikiin4 vienkiemyje buvo nugriautas ir pervez

tas i Dusetas, o ten, zinoma, perstatytas, nes jame isikure Vykdo

masis komitetas. 



Visi sie faktai, be abejo, buvo itraukti i vyro biografijq. 

0 tuo tarpu Kaune gyvenimas tartum slinko normalia vaga. Bi

blioteka rengesi 30-mecio jubiliejui. 1949 m. gruodzio pradzioje ju

biliejus buvo paminetas, ivyko susirinkimas su paskaita ir koncertu, 

buvo daug sveciq. Juozas gavo pagyrimo rastq, kuriame buvo isvar

dinti jo nuopelnai bibliotekai, akcentuotas naujq metodq taikymas. 

Beje, dar buvo paskirta ir premija tooo rubliq (tai buvo nemazi pini

gai). Ta proga "Metropolio" viesbutyje ivyko ir balius. 

Neziurint visa to, mes gyvenome nezinioje. Juozas jaute, kad no

rima jo atsikratyti. Darbas ministerijai visai nebuvo svarbus, o gra

zius zodzius pasakyti juk nieko nekainavo. Jeigu siandien giria, tai 

nebuk tikras, kad rytoj negausi per galvq. Juozas mane, gal kaip nors 

issisaugosiqs . Porq kartq buvo nuvaziav~s i Vilniq ir nuveze i Kul

turos ministerijq V. Girdziui pareiSkimq, kad atleistq is direktoriaus 

pareigq (ar nebus lik~s paskutinis nepartinis direktorius?) ir paskir

tq bibliografu. Bet kur tau! Griz~s pasakojo, kad jo pareiSkimq Gir

dzius tuoj pat suples~s, iSmet~s ir pasak~s: kai reikes, tai iSmesim, 

bet neatleisim. 

Taigi sis pirmasis musq ruduo buvo pilnas nerimo, nors iS iSo

res tarsi to nebuvo matyti. Tq rudeni, prasidejus visuotiniam pasq 

keitimui, mudu su Juozu pasitarem, kad butq gerai, jei mana pase 

butq dvi pavardes- gali praversti (ir praverte veliau!), nors tai buvo 

draudziama. Pagalvojau- "sukombinuosim"! Kadangi atsirado la

bai daug darbo, i pasq skyriq buvo mobilizuota daugybe ivairiq is
taigq rastininkiq. Tarp itt buvo ir mana drauge Maryte Vizgirdaite. 

Tai ir paprasiau jos man "sukombinuoti". Ji sako: gerai, duok senq

ji pasq, as naujqji uzpildysiu ir duosiu pasirasyti virsininkui, aisku, 

rusui, sestadieni, kai bus girtas ir i niekq nekreipdamas demesio pa

sirasys. Puiku- taip as paskui 10 metq ir gyvenau su dviem pavar

demis. Ne is "mandrumo" jomis pasirasinejau ant savo vertimq, bet 

todel, kad kitaip nebuciau gavusi is leidyklq honorarq. 
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Bibliotekos jubiliejaus iskilmes buvo nustelbusios nuolat tvy

rojusi netikrumq, bet tai truko neilgai. Per pacias Kaledas lyg is gie

dro dangaus trenke perkunas. Juozas labai sunerimo. Nuvaziav~s i 
Vilnitt vel prasesi atleidziamas iS direktoriaus pareigq, ir vel tas pats 

pareiskimo plesymas. Snekos lyg ir raminamosios, bet aiskiai maty

ti, kad velniai galvoje. Ir tikrai- pasirodo, jam nebti.nant, atej~s toks 

Kauno "Glavlito" (cenzuros istaigos) virsininkas Jurborskis ir erne 

raustis Bibliotekos specfonde. 0 i tq specfondq net direktorius netu

rejo teises ieiti be to skyriaus virsininko. Ir rado (be abejo, pakiSo) 

kazkokias karikaruras apie Stalinq. Baisu! Tuoj miesto partijos pir

masis sekretorius susaukia biuro posedi - reikiq sustiprinti Biblio

tekos vadovyb~ . Pries pat Naujuosius metus organizuojamas fondq 

patikrinimas. Juozas skubiai kvieciamas i Vilnitt kartu su pavaduo

tojais padaryti pranesimo- darbo ataskaitos. Gruodzio gale fondq 

tikrinti jau is Vilniaus prisistate Kisinas ir toks Cepas- kreivas slei

vas zmogelis (matyt, invalidas, o tokie buna itin pikti!). Po Naujqjq 

metq Juozas isvyko i Vilnitt ir 1950 m. sausio 4 d . jau grizo kartu su 

Girdziumi ir Cepu. Cepui pavesta per 2 savaites perimti Bibliotekq. 

Visq rudeni i Bibliotekq su Juozu eidavom kasdien pietauti, tad 

ir toliau ten ejom. Maciau, kaip naujasis direktorius Cepas emesi 

"juodojo" darbo. I valgyklqjau eidavom patys paskutiniai, ir Juozas 

buvo papras~s virejq, kad mums paliktq maisto paskutiniams- buvo 

nesmagu kartu su naujaisiais atvykeliais valgyti. IS pat pirmos die

nos Cepas pradejo vadinamqji "valymq". Matydavau Bibliotekos ho

le kruvas atrinktq knygq, skirtq isvezti kaip makularurq i popieriaus 

fabrikq. Juozui buvo labai skaudu. Dvi savaites, kurios buvo skirtos 

perdavimui, jis siaip taip isbuvo Bibliotekoje, nors sirgte susirgo

nemiegodavo naktimis, kalbedavo per sapnus vis apie Bibliotekq, 

nebegalejo valgyti. Tuoj atsirado kaimyniq su visokiais patarimais, 

bet as pasakiau: einam pas geriausiq gydytojq- Minvyd~ Gedi

minait~, kuri man visuomet pagelbedavo. Minvyde, kaip visada, 



sugebejo nuraminti, padare tyrimus, ir iS jtt paaiskejo, kad Juozas 

niekuo neserga- visa tai es'ls nervinis sukretimas. Ji nutare suleisti 

i ven'l druskos tirpalo. Nueidavome pas j'l. i poliklinik'l. pavakary, 

suleisdavo tirpal'l., dar koki'l. valand'l. reikedavo paguleti- ir Juozas 

atsigavo . 

Prasidejo naujo darbo paieskos. 

Kur tik Juozas eidavo- visur iS karto arba kit'l. dien'l pasakyda

vo, kad darbo nera. Negalejo padeti net geri draugai, nes visi galiau

siai buvo priklausomi nuo savo istaigos partines organizacijos. ZiU
rek, jau pazada darb'l. kokioje mokykloje, liepia ateiti rytoj, viskas 

busi'l. sutvarkyta, o rytoj, pasirodo, jau priimtas kazkas kitas, o tas, 

kuris zadej~s, atseit apsirik~s arba nezinoj~s. Net keista, kaip buvo 

viskas suorganizuota norint suzlugdyti zmogq- manau, taip buvo 

daroma centralizuotai, per partini biur'l. Tuo tarpu bent laikinai dar

bu suselpe Onyte Doveikiene- dave versti tarptautinitt zodzitt zo

dyno dali- jos vardu, zinoma. Be to, Leidykloje buvo uzsiminta, kad 

gal galetq duoti vertim'l. mano vardu, jei mano pase nepakeista pa

varde. Stai ir praverte tas mano pasas su dviguba pavarde. 

Bet dar turiu sustoti prie savo pagrindinio darbo- Muziejaus. 



MUZIEJUJE, 

LIAUDIES MENO SKYRIUJE 

Muziejuje tuo tarpu nebuvo visai ramu ir saugu. Po trumpo ir nevy

kusio laikinai einanCio direktoriaus pareigas K. Cerbuleno viespa

tavimo Muziejuje gautas rastas, kad skiriamas naujas direktorius 

Bronius Sirutis. Visi darbuotojai susibiireme rastineje prie Eles Bars

Ciauskaites stalo - ji turetl! geriausiai zinoti, nes juk visi Siruciai is 

Marijampoles. Persvarstem visus galimus kandidatus, bet tokio nie

kas nezinojo- nei meno, nei kultiiros darbuotojo . Kazkas iS miist.t ir 

reziumavo: 

- Tikriausiai toks, kuris ne muziejuje nera buv~s ... 

Vos tik buvo tai pasakyta- pro duris ieina stambus, aukstas nie

kur nematytas vyras ir sako: 

- Vos suradau tqjiist.t muziejq.- Pasirodo, tikrai muziejuje jis nie

kada nera buv~s! 

Paskui darbuotojai snekejo, kaip vedzioj~ ji po visus muziejaus 

skyrius ir reikej~ jam paaiSkinti, kas tai yra, pavyzdziui, numizmati

ka, 0 jau zodis ,triptikas" jam atrod~s visai ne meno srities terminas. 

0 tuo tarpu man ant galvos uzgriuvo naujos pareigos. Direkto

riaus pavaduotojo etatas liko nebesudvejintas, tad dabar sumane su

dvejinti skyriaus vedejo ir vyr. saugotojo etatus. Joks skyriaus vede

jas neapsieme vezti tokio dvigubo darbo- teko man. Tiesq_ sakant, as 

ne nesiSiausiau, nes labai reikejo pinigeliq. 0 Cia kaip tik pasisiiile 

puiki seimininke, buvusi vaikt.t ligonines seimininke Marta, kuriai 
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truka dar keliq metq staza iki pensijas. Mana didesniasias algas prie

das buva kaip tik taks, kaki buciau galejusi maketi seimininkei. Zi

nama, man makeja tik uz vienq vyr. saugataja etatq. Jeigu kada pa

niurzgedavau, kad labai daug darba, tai tuaj pasakydava: tegu 

skyriuje dirba Tarasenka, a tu dirbk vyr. saugataja darbq. Bet P. Ta

rasenka skyriuje rase tik knygas, ir direktarius sutika, kad taip busiq 

visiems naudingiau. 0 as veziau .. . Ir dar musq skyriui uzkrave dar

b<\- padirbeti prie Kauna pilies kasinejimq. Tiesq sakant, kasineja 

restauratariai, a mums su Tarasenka teka pjuvius fiksuati, surinkti 

radinius ir aprasyti. Darbas buva ne nualatinis, mudu pakaitamis 

eidavame i pili- kartais vienas pradedava pjuvi piesti ir aprasyti, a 

antram tekdava ji pabaigti. Ne kasdien ir darbininkai ateidava, a 

mums buva didele gaiSatis. Zadeta uz tq darbq mums sumaketi, bet 

pazadai taip ir lika pazadais. 

Ir staiga kartq, parejusi iS pilies, matau Tarasenkas kambaryje se

dinti sveCiq. As net akis ispuciau sveikindamasi- maniau, kad Ka

ralis Mekas bus pasilik~s Svedijaje, kur studijava etnalagijq ir arche

alagijq. 0 jis ir atsiliepe: 

- Nustebai- ar tas, ar ne tas- taip, tas! Buvau ir ne Mekas, a da

bar vel tapau Meku, dakumentus susitvarkiau, bet darba niekur ne

gaunu, ir Vilniuje, ir Kaune pasake etatinia darba neduasiq. 

0 kai ji iSlydejam, Tarasenka ir saka: jsiUlykim Mekq i Pili. Ten 

gales dirbti neetatiniu darbuataju, pagal sutartir ir jam bus gerai, ir 

mes tas Pilies atsikratysime. Kitq dienq jau Mekas buva pristatytas 

restauratariams ir taip lika ten dirbti iki sava dienq pabaigas. 

Muziejuje iStisas dienas girdedavame, kaip uz sienas beldzia kal

tai. Tai Istarijas muziejuje ( direktarius- bjaurus kamunistas J. Apua

kas-MaksimaviCius, saka, buv~s saltkalvis) buva naikinamas sa

vanariq pavardes, ikaltas juadaje lentaje V. Nageviciaus jrengtaje 

kriptaje. Sadelyje jau pasalinti visi balSevikams nepriimtini pamin

klai, J. Zikara ,Laisves" statula. Testaveja Nepriklausamybes kavq 



paminklas ir Nezinomojo kareivio kapas, aptverti auksta tvora. Me

diniai kryziai buvo iSversti, geriau islikusius susitempeme i Muzie

jtt. Kartil atejusi mano drauge is gimnazijos laiktt Irena Buceviciute, 

tuo metu dirbusi Istorijos Muziejuje, pasake, kad siilnakt bus iSkas

tas Nezinomojo kareivio kapas. Tai buvo 1950 m. geguzes 31 d. Taip 

pat prasitare, kad dvi merginos pasiryzusios per nakti budeti gale

rijoje, jungianCioje Muziej4 su bokstu. K~iete ir mane, bet paskui 

apsigalvojo- ieiti tai ieisi i Muziej4 nepastebeta, bet kaip iS ryto is

eisi? Jos budejo ne is smalsumo, o kad kas nors iS "savtt" zmonitt til 

Nezinomil kareivi bent palydet4. Pasirodo, apie 4 val. nakties atva

ziavo paprastas kaimiskas vezimas ir iSveze kareiveli. Veliau paaiS

kejo, kad vienas Muziejaus sargas, Didziojo karo invalidas, paseke 

til vezimil ir nulydejo iki kapinitt, 0 ten karstas buvo inestas i rasti

nes patalpil. Kas buvo toliau- nezinoma. 

Ilgillaikil buv~s Kauno Kulturos muziejus buvo centrinis ir i ji 
daznai kreipdavosi kittt muziej4 darbuotojai konsultacij~ suplauk

davo pas mus ir zinios apie ivairias krastotyros muziej4 bedas. An

tai turiu pasizymejusi, kokitt sunkumtt turejo Utenos muziejus. 

Darbuotojai pasakojo, kad Utenos "Glavlito" (cenzuros tstaigos) vir

sininkas Snietkovas liep~s sunaikinti XVII a. senilsias metriktt kny

gas, senuosius lietuviSkus spaudinius (pvz., "Tevynes sargil"), liau

dies meno rinkinius. Uzkliuvo ir 1940 m. Liaudies seimo rinkimtt 

nuotraukos, nes jose per daug kysojo milicininktt veidtt. Liepta nura

syti 68 eksponatus, 1914 m. atvirutes, reprodukcij~ vaizduojanCiil 

rus4 sugriauto Vilniaus vaizdus. Kartil atbeg~s i Utenos muziejtt 

Snietkovas paklause, ar nera dievuk4- juos reikia sunaikinti. Visur 

iSgriozde- rado tik vien~ bet ir to muziejininkai neatidave. Veliau 

Snietkov~ laimei, iSsiunte i Taurag~, tai eksponatai taip ir pasilik~. 

Panasitt "nuotykitt" buvo ir kituose muziejuose. 

-



BUVAU AS IR VERTEJA 

Vertimo darbas jau is seno mane domino. Apie tai pasikalbedavome 

ir su Onyte Katinskaite (Doveikiene), ir ji sakydavo, kad paskaiCiu

si k'l. grazaus, tuoj pagalvojanti, o kaip tai skambetq lietuviSkai. Vers

ti mane paskatino Ole Zukaite, skauciq draugoves vadove, kuri dave 

man paskaityti vienos sveicarietes skautininkes puiki'l. knyg'l. Le liv

re de lezard (,Driezo knyga"). Taip ir neiSsiaiSkinau autores tikrosios 

pavardes, o knygoje ji save vadino ,driezu" (lezard). Tai labai poe

tiSka knyga, lieCianti ivairius gyvenimiskus klausimus, trumpos po

etiSkos apybraizos, kurios mus tada labai veikdavo. Nebuvo jos ei

liuotos, bet buvo aiskiai jauciamas kalbos ritmas, kuri as sau 

versdama stengiausi iSlaikyti ir nenukrypti i buitin~ kalb<l., taigi ne

sistengiau jos labai lietuvinti. Man a trade: jei tik nukrypsiu i taisy

kling'l. lietuvisk'l. sakini- dings visa poezija. Turbut teisingai sam

protavau. Kartais tik su Tete pasitardavau del kai kuritt pasakymq. 

Pradzioje iS tos knygos iSverciau kelet'l. proginitt teksteliq ir juos iS

spausdino ,Vadove" ir ,Skautq aidas". Paskui buvau paraginta is

versti ir vis'l. knyg'l., zadejo gal ir isleisti. Man tai buvo labai malonus 

darbelis. Pati isspausdinau masinele vienu pirstu tris egzempliorius, 

nes visas mana drauges, gerai nemokejusios prancuzq kalbos, no

rejo paskaityti. Taip ir liko pas jas - 01~ Zukait~, Giedr~ Zmuidzina

viciUt~ ir Ramul~ Skipityt~ . Pinigq knygai iSleisti neatsirado, be to, 

visas mana drauges, pasirodo, nuorasus per karus pradangino, tad 
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liko pas mane tik vienas juodrastis. Dabar galE~Ciau ji dar taisyti, bet 

ir toks vertimas man kelia labai gerus prisiminimus. Gal dabarties 

zmonems si knyga ir nebiih! tokia brangi, kaip man tada buvo. 0 ta

da as buvau septintoje klaseje. Tai buvo laikotarpis, kai labai daug 

kuo uzsiemiau ir kazkokiu stebuklingu budu visur suspedavau. 

Antroji knyga, kuria tuo metu labai susizavejau, taip pat buvo 

prancuziSka - tai Akselio Miuntes Le livre de San Michele ("Knyga 

apie San Mikel~"). J<t taip pat pasiSoviau iSversti, bet isverciau, zi

noma, tik dali. 

0 treCictj<t savo knygq emiausi versti vokietmeCiu, besislapstyda

ma Panoteriq dvare nuo Arbeitsamto. Tai buvo suomiq rasytojo Unto 

Seppaneno knyga "Marku ir jo gimine" . Gana didel~ dali isverCiau, 

bet, pasibaigus mana slapstymosi laikui, zinoma, jos nepabaigiau. 

Toje knygoje buvo pasakojama apie iSdidzict suomiq gimin~, kuri, 

caro laikais dirbdama sunkius darbus rusams, norejo iSlaikyti savo 

orumq. Tikrai verta demesio knyga. 

Juozas darbo vis negaudavo, bet reikejo kaip nors manytis. Todel 

kai geri Juozo draugai pan1pino jam mana vardu vertimq, as karstai 

pritariau. Tai buvo N. Biriukovo "Naryno vandenys"- stalinine kny

ga a pie Ferganos kanalo statybq. Buvo ten siek tiek ir idomumo- tai 

ivairus uzbekq paprociai ir buitis, bet koktus buvo Stalino garbini

mas ir perdetas statytojq entuziazmas. Negi pasirinksi- kct duoda, tq 

ir imi. Juozas gal siek tiek ir issigando- juk mudu rusq kalbos niekad 

nebuvom mok~si, jei siaip taip susiSnekejome, tai tiesiog is bendro

jo issilavinimo. Bet as nieko nesakiau- juk lietuviq kalbct abu gerai 

mokejom (o kaip daznai duodavo versti tokiems, kurie ne lietuviq 

kalbos dorai nemokejo, bet buvo "patikimi"). Tais laikais pries duo

dant leidyklos redaktoriui redaguoti knyg<t dar koks patyr~s verte

jas parasydavo savo nuomon~, kad redaguoti tinka (man ir paCiai 

veliau teko keliskart, leidyklos paprasytai, rasyti tokias recenzijas 

kitiems vertejams). Pasitaikydavo ir tikrq kuriozq. Toks visuotinai 



pripazintas verh~jas K. Vairas-Rackauskas visada, pries iteikdamas 

vertimctleidyklai, duodavo kam nors jo kalbct pataisyti. Vienct toki 

vertimct jis dave ir Juozui ir uz tct darbct net mokejo kas menesi mi

nimumct, o kai jau knyga iSejo, tai sumokejo visctlikusict dali. Pasi

rodo, nuolatine jo vertimq taisytoja buvo mana buvusi klasioke, ve

liau lituaniste, Aleksandra SalCiute. 

Taigi mudu pradejome versti ,Naryno vandenis". Geri draugai 

iS Bibliotekos aprupino visokiais rusq kalbos zodynais. Zodziq pras

mes tai galejom siaip taip suprasti, bet gramatika buvo sunkiai ikan

dama. IS pradziq atrode, kad ir cia pades bendrasis iSsilavinimas. 

Deja, greitai supratome, kad tai ne taip paprasta. Ir as griebiausi ti

kro lobio- Petro Tarasenkos (veliau as jam pataisydavau jo lietuviS

kq vaikiskq knygq kalbct). Vertimu uzsiimdavau vakarais, po darbo, 

o iS ryto ateidavau i Muziejq jau su sctrasu visokiq neaiSkumq, kuriq 

nesugebedavom suprasti ar zodynuose surasti. Misliq kele, pavyz

dziui, net tokia dalelyte kaip ,za", prilipdyta veiksmazodzio pradzio

je. PaaiSkejo, kad tai priesdelis, zymintis veiksmo pradzict. Neaiskus 

buvo ir kai kurie linksniai. Ir kct gi - kol knyg<t isverteme, gerokai 

pramokome rusq kalbos (bet rasybos taip ir neiSmokau visct gyve

nimct- vis kct nors paprasydavau pranesimus ,rusifikuoti"). Veliau 

gyvenime taip ir nepasiryzau iS esmes mokytis rusq gramatikos. 

Knygos redaktore paskyre Liucinct Stareviciti.t~. As jet siek tiek 

pazinojau iS skautiskqjq jaunystes laikq. Tai buvo tikrai varganas 

zmogus. Atleista iS paskutines darbovietes, kur dirbo kaip masinin

ke, nes buvo beveik akla, ji vargiai galedavo iziureti tekstct, kuri tu

redavo perrasyti. Leidykloje ji anksciau buvo dirbusi redaktores dar

bet, tai jai, noredami bent kiek paselpti, dabar ir dave si darbeli. 0 

juk jokiam pripazintam vertejui tokios redaktores neikiSi - tik to

kiems pat selpiamiems kaip mes. 

Mazai kct ji taise, bet, matyt, rusq kalbct mokejo ne daugiau nei 

mes, todel aklai ir labai formaliai laikesi zodynq. TaCiau juose ne 
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viskas buvo. Atsimenu, ilgai vargome su vienu nuolat pasikartojan

ciu zodziu "pachtapunkt". Pagal zodynct iSeitq, kad tai sviesto mu

simo punktas. Bet kodel i ji vis vaziuoja medvilnes augintojai? Mes 

greit suvokem, kad tai medvilnes surinkimo punktas, bet mus4 re

daktore formaliai laikesi zodyno- sviesto musimas, ir viskas. Ga

liausiai skelbim4 skyriuje laikrastyje pamaCiau, kad atvaziav~s me

dvilninink4 sportinink4 klubas "Pachtakor". Bet ir to nebuvo gana. 

Vis delto redaktor~ sugebejo itikinti P. Tarasenka, sutik~s traukiny

je uzbekct ir pasiklaus~s, kct tas zodis reiskia- taigi medvilnes su

rinkimo punktq. 

Leidykla ta paCia proga norejo suselpti dar vienct zmogq, pate

kusi i nemalon~, - tai Kazi Borutq. Mes buvom ipareigoti atiduoti 

jam versti keletq lankq, zinoma, mano pavarde. Galop man teko su

vienodinti vis4 trij4 vertimo stilius, nes Juozas jau buvo gav~s dar

bet, nors, tiesa, po trij4 menesi4 vel buvo iSprasytas- taip liepta "is 

auksCiau". 

,,Is auksCiau" buvo pasakyta ir tai, kad mums nebeduot4 vertimo 

is rus4 ar vokieci4 kalb4. Pasirodo, kazkas pamate algalapyje mano 

pavard~ - Rimantiene - ir nutare, kad ne as, o Juozas vercia. Taigi 

Leidykla pasake, kad man duot4 darbo tik tuo atveju, jei mokeciau 

kokict "egzotiskct" kalbct. Ir Juozas iSsitare, kad as mokanti svediSkai. 

Leidyklos zmones apsidziauge ir jautesi bent taip apsidraud~. Pasi

kviete mane ir paklause, ar as sutinkanti versti is sved4 kalbos . Ne

buvau labai tvirta, bet sutikau. Ar as norinti versti klasikq, ar siuo

laikin~ literahlrct? As, zinoma, norejau klasikos, nes mokiausi tokios 

literahlros kalbos. Gal, sako, kctnors iS Selmos Lagerliof? Puiku! 0 kct? 

Zinoma, pacict geriausict knygct- "Sakm~ apie Gestct Berlingq". Tai 

buvo mano mylimiausia knyga. Taciau as ir iSsigandau. Matyt, ma

nimi suabejojo ir Leidykla, todel liepe koki gabaleli iSvertus nu

vezti i Vilni4 Dominykui Urbui. Nors ji pazinojau dar is studij4lai

k4 lankydamasi Kulturos muziejuje, bet dabar jis buvo juk vertej4 



,karalius". Susiradau tos knygos iStraukct savo Svedijos kursl.! skai

tinil.! knygoje- Lioveno ezero aprasymct- ir iSverCiau. D. Urbas pa

sake, kad as pasirinkau sunkiausict istraukq, bet nenugctsdino, net 

paskatino. Pasake, kad inteligentiskai iSversta, taciau dar neigudu

sia ranka. Taigi padrctsino ir gerai rekomendavo Leidyklai. Be to, 

dave daug naudingl.! patariml.!, kaip reikia vertejui dirbti. Zodynuo

se, sake, ne viskct surasi, bet i juos nuolat reikia ziilreti, kad kalbos 

nenuskurdintum. Palyginimui susirink vertimus i kitas kalbas, nes 

bus tokil.! sunkiai iSverciamq viet\!, kurios turbilt ir kitiems vertejams 

buvo sunkiai ikandamos ir jie kaip nors su jomis susidorojo. IS jq 

pasimokysi ir pasiillysi savo variantq. Taip ir padariau. IS seno biCiu

lio Juozo Lingio Stokholme gavau visct originalq, bibliotekoje susi

radau vokiskq, lenkiskct ir rusiSkct (jau buvau tiek rusiSkai pramoku

si) vertimus. Ir tikrai dviejose vietose visi vertejai buvo uzkliuv~- tose, 

kur iSvardijami vezimai, kuriais buvo atvyk~ kavalieriai, ir tvairios 

senovines audimo priemones. Kiekvienas vertejas vis kitaip sukosi 

iS bedos. Supratau, kad man reikia ieskoti savo zodzil.!, bildl.!, kaip 

issisukti. Redaguoti dave E. Stravinskienei, kuri tada svedq kalbos 

dar nemokejo, bet zadejo ja uzsiimti, todel bande zodynuose tikrin

ti mano verstus zodzius. Menkai kctji paredagavo. Veliau gyresi la

bai daug pribraukiusi, bet man neparodziusi. TaCiau as turejau pa

silikusi juodrasti ir pasitikrinau - maniau, pasimokysiu, bet nieko 

neradau. 0 tos neaiSkios vietos taip ir liko nepalytetos. 

Taip as ir isidrctsinau versti iS skandinavq kalbl.!, isidrctsino ir Lei

dykla man duoti vertimq. Taciau Leidykla nieko negalejo man pa

siillyti is svedq kalbos - tik norvegl.!. Perskaiciau norvegq kalbos 

vadoveli, ir pasirode, kad kalba labai panasi i svedq, nesiskiria nei 

gramatika, nei tarimas. Bet tuo tarpu sustosiu, nes tektl.! nuklysti la

bai toli i ateiti, 0 siuo metu milsq seimoje ivyko daugybe ivykil.!, prie 

kuril.! ir griztu. 



SEIMOJE 

Parnazu rodesi, kad gyvenirnas aplink rnus rirnsta. Juozas net gavo 

sioki toki oficiaht darb<t. Kystelejo jam valdzia, zinorna, toki, kurio 

niekas nenorejo irnti, bet vis delto sis tas. Tai buvo lietuvi4literatu.

ros mokytojo darbas , virsinink4" mokykloje. Tokia mokykla buvo 

toli nuo miesto, kazkur Aleksoto pakrastyje, kad niekas nematyt4. 

Pasirodo, daug virsinink4 neturejo ne vidurinio iSsilavinimo, tad 

reikejo kaip nors jiems t<t moksl<t labai suglausta forma per metus 

igrusti. Pamokos vyko vakarais por<t kart4 per savait~ . Atvezdavo 

vairuotojai tuos virsininkus automobiliais ir laukdavo, kol jie pasi

mokys. Ne kazin k<t jie ten iSmokdavo, bet atestat<t turedavo gauti. 

Pavasari net egzaminai buvo. Mums tada atrode, kad Juozui toks 

darbas- tai jau tramplinas i rimtesni darb<t. Taip ir buvo. 1950 m. 

rudeni jis gavo VI vidurines mokyklos mokslo dalies vedejo viet<t. 

Logikos jokios- ,del ideologijos" netinka dirbti bibliotekoje, o Cia

prasom. Ir vien todel, kad jis to darbo nenorejo. 

Nepaisant visko, atrode, kad gyvenimas pagaliau apsiramins. Po 

didzi4j4 1948 met4 vezim4, manern, gal jau daugiau vezim4 ir ne

bus. Atsirasdavo ir iS Sibiro sugrtztanci4 zrnoni4. Beje, daugelis 

buvo pabegeliai, kuriems labai sunku buvo verstis. Vienas kitas buvo 

ir paleistas. 

Mums pasidare aisku, kad laikas lekia, ir reikia prasimanyti sei

mos . Buvom sutar~, kad auginsim tris vaikus. Gal kam galejo atro

dyti, kad nelabai atsakinga taip galvoti, kai Juozas neturi pastovaus 
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Su Juozu Rimantu ir jo seserimi 

Kastute Slapsinskaite 

Su pirmagimiu. 

195o m. spalio men. 
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darbo, 0 ir mano uzdarbis menkas, bet sakiau: ateis vaikas- ateis ir 

jo dalia. Ir tikrai gyvenimas pagerejo, kai nuo rudens Juozas gavo 

pastovq mokytojo darbq Kauno VI vidurineje mokykloje. Mes apsi

raminome ir linksmai laukeme musq pirmojo vaikelio . Tais laikais 

motinystes (vadinamosios dekretines) atostogos buvo tik 6 savaites 

pries gimdymq ir 6 savaites po jo. Paprastai moterys stengdavosi 

dirbti iki paskutines dienos, kad susitaupytq pusantro menesio -lai

kotarpiui po gimdymo. Taip dariau ir as. 

Vakariniq darbl! nebeturejau, tai visus vakarus isnaudojau siuvi

mui, mezgimui ir panasiems dalykams. Viskq teko paciai pasigaminti 

arb a iS kur nors gauti. Pussesere Cesyte atidave senq savo vaikl! ve

zimeli ir as pasiuvau jam nauj<l drobin~ budel~. Sandelyje radom 

senl!jl! gyventojq dar paliktq vaikl! lovel~ - as jq baltai perdaziau. 



Su Auguciu ir senomis biciulemis Eiguli4 miske 1951 m. 
geguzes men. Is kaires : M. Vizgirdaite, V. Arminaite, 

E. Barsciauskaite, R. Skipityte, L. Benesiunaite 

Pasiuvau ciuzineli ir visa kita. Na, ir sau atitinkamq sarafanq. Jau

ciausi puikiai, kaip niekada. Pavasar! dirbau ir prie Pilies kasineji

mq, todel ta proga uzsukdavau i turgtt ir mielai pamesdavau kqnors, 

o miis4 mieloji Marta pataikydavo man kq nors skanaus pagaminti. 

1951 m. vasario 1 d ., taip kaip numatyta, gime miis4 Augutis. IS 

Vilniaus atvaziavo Mama ir visi dziaugemes vaikeliu. Jis buvo ra

mus ir linksmas. Visas naktis miegojo, kad net Juozo sesuo Kastute 

juokdavosi: jus gi net nezinot, kad turit vaikq- miegat visas naktis! 

Vaikas anksti pradejo stotis- pamatem kartq, kad jau glamzo zeme

lap!, kabejusi ant sienos virs jo loveles. Taigi pariipo jam atsistoti. 

Bande ir zingsniuoti. 0 mes visi trys gyvenome tokioje palaimingo

je ramybeje ... 



BAISIOJI NAKTIS 

Tct 1951 mo spalio 3-iosios nakti mudu su Juozu ilgai vakarojomeo 

As padejau jam taisyti mokinitt rasomuosius darbuso Aplinkui buvo 

tylu ir ramuo Vos atsigulem, ir staiga pus~ keturitt nakties is gird orne 

baisq beldimq i duris, primygtini skambinimq, kazkas sauke, trype, 

keikesi, grasino duris iSlauztio Mes pasokom is lovos, apsikabinomo 

- Veza! Nedaryk durq!- tokia buvo pirmoji reakcija, bet kaip ne

darysi- vis tiek isla us lengvai tas fanerines duriso Zinoma, paklausti 

atsake, kad nebijotume, kad ,sa vi" 0 Zinojom, kct reiSkia jq daznai sa

kamas zodis ,sa vi" 0 

1 vidtt sunkiais batais ivirto sesetas vyrtt- du civiliai, du milici

ninkai ir du kareiviai (o gal saugumieciai?)o Vienas nedidelis civilis, 

matyt, buvo vyresnis, laikesi gana tyliai. Uztat antrasis - aukstas 

jaunas vyras garbanotais plaukais, be to, rudzius, - skeryCiojosi, is

bare, kad taip ilgai neisileidom, o Juozui mete: 

- Nenorejai buti zmogus, tai ir turi. 0 0 

Suvirto visi i musq vidurini kambariukq, pareikalavo dokumen

tqo Ir staiga pamate Kastut~ o Klausia: kas cia dar gyvena? Sakom: 

studente medikeo Parade pasct- o jos pavarde Slapsinskaiteo Liepe 

jai siek tiek apsirengtio Vadinasi, ne joso 0 0 Liepe uzzibinti sviesct vai

ko kambaryjeo Augutis nubudo, atsistojo lovytej ir erne garsiai sauk

ti. 0 atejunai tuo tarpu pareiSke: 

- Vyriausybes nutarimu jus esate perkeliami iS Lietuvoso 
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Ziuriu, kad Juozo akys pilnos asarq, jis ima sakyti, kad vaikas 

serga ir jo negalima vezti, ir kad as turinti likti su vaiku. Bet kct su 

jais kalbeti- man jau buvo aisku, kad turiu vaziuoti su Juozu, o vai

ku juk pasirupins Mama. Man rodesi, kad sunkiuoju metu as labiau 

busiu reikalinga Juozui. Tada mes dar nezinojome, kad ten vyrus 

atskiria nuo seimq. 

- Turit pus~ valandos, dekites daiktus.- Ir viskas . 

Paskirste, kuris turi kuri priziureti. Prie man~s pristate kareivi 

rusq, kuris tuoj isirioglino i mana kambari ir liepe apsirengti (mes 

visi buvom tik su naktiniais ir chalatais). As liepiau jam iSeiti. Ir 

isejo. Bet kai pamate tas rudzius, uzsipuole kareivi, ko tas iSej~s. 

- Kas Cia,- sako rudzius, negali rengtis prie kareivio . Ar mergai

te esi, kad niekas nuogos nemat~s. Eik, pazitirek! 

- Tai kq, - sakau, - manai, kad as, vaikct jums palikusi, per langct 

issoksiu! 

Nors spjauk jam i veidct- o kaip norejau! 

Zinojau, kad vaziuosiu- apsivelku siltai ir tycia ant virsaus dar 

uzsisegu chalatct. Juozas visctlaikct man primygtinai kartoja, kad ne

vaziuociau. Pamato, kad as savo skalbinius kiSu i uzvalkalct ir liepia 

nedeti. Bet dabar su juo kalbeti nera ko. Sumetu i lagaminus jo daik

tus. Apsiaustus, antklod~, priegalvi suriSame i tiesiog nuo sofas nu

trauktct uztiesalct. 

Laime, Kastutei leido iSeiti- mes visai neturejome jokiq maisto 

produktq, net duonos. Viskct buvo pazadejusi iS ryto atnesti Marta. 

Parodem, kad indauja tuscia, Kastute eisianti bent duonos parnesti 

is kaimynq. Snipstelejom, kad pranestq i Donelaicio gatv~ mana te

toms- tetai Onytei ir tetai Jagutei. Ten ji pasiunte kitct kaimyn~. 

Vaikelis verkia, prieinu, pakeliu ant rankq, priglaudziu- nusirami

na. Ir vel kraustom daiktus. Liepia detis vaiko drabuzelius. Sakau: 

- Vaiko neimsiu, vaikas serga. 0 jei taip, tai ir pati nevaziuosiu, 

pasiliksiu su vaiku, ir tiek. 



- Renkis, renkis, - ragina,- kitaip su chalatu taip ir isvesime. Mes 

jums zmoniSkai, leidziame susiruosti, o jus dar nenorite. 

-Vis tiek- vaikas serga, ir as jo nesivesiu,- sakau. 

-Ten gydysim ji. 

- Zinom jusq gydymct. Kad ir pas svetimus, cia paliksiu, bet bent 

badu nemirs. 

-Ten vaikas uzaugs gal protingesnis kaip jus. 

Mane toks pyktis sueme, kad norejosi jam i akis kokiq pamazgq 

papilti, bet juk nieko negalejau ir prisiverciau visai ramiai, bet bal

siai pasakyti: 

- Ne jums spr~sti apie musq protingumct! 

Kastute, nors vaizdavo, kad mums visai svetima, tik kambario 

nuomininke, "sutiko" paimti vaikct. 

- Tai kct jus su juo darysit?- klausia. 

-I vaikq namus atiduosiu,- sako. 

Tuo tarpu pasiguldo Kastute vaikeli i savo lovct, jis apsyla ir nu

siramina. 

Juozas tuo tarpu parase kaimynei igaliojimct jo algai paimti, bet 

Rudzius isplese ji iS rankq ir susuko: 

- Tai dar nori valdzict apiplesti?! 

Rudzius uzplombuoja kitus kambarius ir virtuv~ . Bet virtuveje 

buvo lik~s Juozo paltas. Niekaip nenori atplombuoti. AiSkiai maty

ti, kaip jiems malonu rodyti savo galict. Kastute iSsidera, kad virtu

ves is viso neplombuotq- juk reikesict virti maistct vaikui. Ji dar ide

jo mums keletct verdamqjq puodeliq. Atsisveikinau su AuguCiu. Taip 

graudu buvo, bet dabar svarbiausia buvo neverkti. 

Sumete musq daiktus i atvirct sunkvezimi. Paskutiniu momentu 

Kastute dar idave is mano bendradarbes Liudos pasiskolintct siuva

mctjct masinct. Veliau Liuda man sake- reikejo pasiimti jet. 0 kai pa

sakiau, kad buvau pasiemusi, tai buvo patenkinta. 
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IS pradzitt vazinejorn tarnsiornis gatvernis . Porq karttt sunkvezi

rnis sustojo, kazkas islipo, gal norejo dar kq nors isodinti, bet nepa

vyko. Mums liepe sedeti per viduri, ant daikttt. Tarnsu, sunkvezirnis 

vaziuoja greitai, purskia lietus. 

Dairornes, kur rnus veza. Stai RurnsiSkes, kazkur sukarn, kelias 

pazistarnas. Pagaliau - KaiSiadorys. 

Sunkvezirnis apsuka tali aplink stoti ir iveza i aikstel~ . Jau ir pra

svit~- a pie pus~ astuonitt. Matorne- stovi pilnas eselonas, vagonai 

sunurneruoti iki 6o. Langeliai uzkalti, paliktas siauras neuzsturntas 

durtt plyselis, per kuri iSkiStas sulenktas skardos gabalelis. Vagonai 

uzplornbuoti. Aplinkui stovi sargybiniai. Nernatyti jokio judejirno. 

Be rnustt, aiksteleje stovi dar penki sunkvezirniai, kiekvienarne po 

seirnq. Kiti prisidej~ daug daikttt- net bulvitt rnaiStt, susukttt Ciuzi

nitt. Surase anketas, liepe pasirasyti. Matau, Juozo kilrne- iS buozitt. 

Juozas liepe perrasyti. Sutiko, rnatyt, dabar jierns jau vis tiek. Anke

ta surasyta Juozo vardu, 0 as tik antroje puseje irasyta kaip priedas . 

Pasirasorn. Ta proga galejorn islipti is sunkvezirnio. As greit parasau 

dvi apdairiai pasiirntas atvirutes- Marnai i Vilnitt (negavo) ir tutei 

Jagutei i Kaunq (ji gavo). Siaip taip idaviau prie tvoros atejusiorns 

rnoteriskerns, kad irnesttt i dezut~. Zrnones buvo varorni nuo tvoros, 

bet atejusios rnoterys buvo geranoriskos. 

Mane erne kresti baisus nervinis sal tis. Atrode, IDUStt likirnas jau 

nuspr~stas - pradejau galvoti apie kitus. Kaip pergyvens Tevukai! 

Akyse stovi Augutis, isikib~s i lovytes krastq ir verkiantis. Gaila man 

jo - juk negalejau jo veztis i tq nezinornyb~. Marna ji uzaugins, o as 

neturiu palikti Juozo. Ir sakau: 

- Viskas gerai, jei tik busirn kartu. 

Juozas mane rarnina, kad busirn kartu, kad visaip stengsis, jog 

rntistt neisskirttt . Tada dar nenutuokern, kiek rnazai reiskia rnustt 

pasiryzirnas. 



Pagaliau a pie pus~ antros dienos visi sunkvezirniai pajudejo prie 

traukinio. MU.stt- paskutinis eileje. Keista vilties kibirkstele vis dar 

rusena kazkur giliai, bet rnes nedristarne apie jet prasitarti. Priveza 

prie vagontt, nuirna plornbas ir i jau taip perpildytus vagonus dar 

gruda zrnones iS sunkvezirnitt. Matau- iS sontt daiktai sukrauti iki 

pat lubtt; per viduri, zerniau ttl daik~ uzsikabaroj~ zrnones. Apie 

atsigulirnct negalirna ne pagalvoti. Matau vienct kitct vaikiskct veideli. 

Matau, kaip jierns tvanku, nera oro, o vyrai (nieko negalvojantys a pie 

kitus) dar ruko- taip, rnatyt, narnie prat~. Baisu. 

Jau visus sugrudo, liko tik rnlisll sunkvezirnis. Ir ji jau atbulct stu

mia prie vagono. 0 ten ne kojos negali ikelti- pilna. Veza prie kito. 

Ir vel zrnones praso, kad tik ne pas juos, nes visi uztroks. 

Ir tuo tarpu ivyksta stebuklas: kazkas pasaukia Rudzill i ,konto

rct"- tokict lentin~ budel~. Jis greitai, tiesiog begte grizta atgal prie 

vairuotojo ir kazkct sako. Juozas klausia rnan~s : 

- Kct reiskia ,ostajutsia"? Jis taip pasake. 

- Lieka, - sakau ir pati netikiu, kad rnus spejo iSgelbeti. 

- Tai IDUS\.l neveza? 

- Ne, negali buti, gal i kitct vagonct,- as dar nedristu. 

Bet vairuotojas seda prie vairo, niekas is palydovtt nelipa i kebulct. 

Sunkvezimi pasuka ir vel sugrctzina i tct pacict vietct, kur stovejorn. 

Rudzius nebeprataria ne zodzio, o vienas rnilicininkas paaiSkina: 

- Sto osibka- to osibka, pajedim domoj. (Jei klaida, tai klaida, vaziuo

jam narno.) 

Mudu ne nesyptelirn ir nerodorn jokio dziaugsrno. Juk tikrai ne

turejo jie IDUS\.l vezti, lygiai taip, kaip ir viSll ttt, kuriuos veza tuose 

vagonuose. Tik dar labiau susiglaudziarn. 

Palydovai dar nuejo pavalgyti ir ilgai uztruko, o mes sedejorn 

sunkvezirnyje ir zili.rejorn i vagonus. Vieno vagono plyselyje parna

ciau isblyskusi gal kokitt desirnties rnetl.! rnergaites veideli . Paskui 

pasirode kitas gal koki44 rnettt vaiko veidelis . Man asaros riedejo i 
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tuos vaikelius ziurint ir erne spausti tokia neaiSki geda- nebuvo kas 

jus isgelbsti, o mus stai isgelbejo, bet tai jau ne milstt nuopelnas. Va

gonus erne stumdyti, prikabino garvezi, ir traukinys pajudejo. Pro 

plysiukq_ pasirodydavo mojuojancios rankos. Mes pravirkome. Sake, 

kad jie is Kazltt Rudos ir keliauja jau antrq_ parq_. 

Namo grtzome apie penktq_ valandq_ vakaro. Rudzius nesirode, 

visq_laik sedejo prie vairuotojo, nezinau, kur dingo kiti palydovai. 

ISmete daiktus gana toli nuo namtt. Dabar as jauciausi drq_si ir emiau 

reikalauti, kad jis nesttt mustt daiktus. Zinoma, nepagailejau jam 

,meilitt" zodelitt- nieksas, parsidavelis, rupuze .. . Juozas ramino

tegu tik jie nesdinasi kuo toliau, jis negalejo dar atsikratyti amzinos 

baimes. Namie radome Mamq, tub~ Jagut~, Martq, Kastut~ ir kaimyn~. 

Buciavomes ir verkeme. Man liepe kuo greiCiau pamaitinti vaikeli, 

nes visq_ dienq_ nenorejo nieko kito valgyti. 

Mama is pat ryto buvo atvaziavusi. Namiskius zinia pasieke jau 

pus~ sesitt ryto. Keista, kad susisiekimas tarp Kauno ir Vilniaus ne

buvo nutrauktas, nes paprastai per vezimus nutraukdavo telefono 

rysi tarp Vilniaus ir Kauno. Pasirodo, tute Jagute paskambino i Vilnitt 

ir pasake: ,Tegu Zose atvaziuoja, nes anukas pasiliko vienas." Viskas 

jiems tapo aiSku. Griz~ suzinojome, kad skambin~s Tete ir klaus~s, 

kur mes. Mes, pasak jo, turej~ jau buti namie. Nuejome pas Lands

bergius ir praneseme. Buvo ketvirtadienis. Muziejuje ir mokykloje 

tik kitq_ dienq_ suzinojo, kad mes jau namie. Praneseme, kad i darbq_ 

ateisime tik pirmadient. Reikejo atsigauti ir apsitvarkyti. Naktimis 

Juozas vis pabusdavo- skambina! 

Sekmadieni vel atvaziavo Mama ir papasakojo, kaip viskas buvo. 

IS pat ryto Jurate nuejusi pas Michalinq_ Meskauskien~ (tuo metu

kinematografijos ministr~), gyvenusiq_ tame paCiame name Tauro 

gatveje. 0 Meskauskiene jautesi JUratei lyg ir skolinga. Jos silnelis 

kazkuo vis sirginejo ir jam niekaip nebuvo nustatoma liga. Paprase 

paziureti. JUrate dar gynesi - ji juk ortopede, bet ji ismane apie 



tvairias vaik4ligas, tad ir si kartq_ nustate ir pasake, kaip gydyti. Ty

rimas pasitvirtino, ir vaikas pasveiko. Meskauskiene buvo labai lai

minga ir pasake, kad jeigu reikes (o buvo toks laikas, kad daug kam 

galejo prireikti to kill partinil.! ministrl.! uztarimo ), tegu kreipiasi i jq_. 

Tq_kart atejusi Jurate taip jai ir pasake- dabar reikia pagalbos! Mes

kauskiene atsisakinejo, kad nieko negalinti (taip jai reikejo sakyti, 

kad nepasklist4 kalbos, kad padejusi; partieciai vienas kito bijojo}, 

bet vis delta parupino Tetei pasimatymq_ su V. Niunka (nei J. Pa

leckio, nei M. Gedvilo tuo metu Vilniuje nebuvo) . Kai Tete nuejo, 

Niunka jau viskq_ zinojo ir vaidino: sake, pasiteirav~s ir mus4 sq_ra

suose nebuv~, iSvez~ per apsirikimq_, turesiq_ grq_zinti. Jis tik pasitei

ravo mana vardo, pavardes, gimimo met4, adreso. Tevai visq_laik 

labai baiminosi del Juozo, nes buvo uzsiminta, gal mane vienq_ gelbes, 

bet Mama pasake, kad as, aisku, Juozo nepaliksianti. 

Jau kitq_ dienq_, penktadieni, muziejininkai iS tutes Onytes (Lands

bergienes) suzinojo, kad mes grizom. I darbc:tnuejau tik pirmadieni. 

Mane labai sujaudino mUS4 techninio personalo rodoma uzuojauta. 

Budintysis A.Volskis (tas pats, kuriam palikdavau raktc:t nuo sali4 

per 1948 m. tremimus, kad ileistl.L jei reikes kam sleptis) iejo i mana 

kambari ir ne zodzio netar~s staiga ant mana stalo iSkrove didziuli 

portfeli graziausi4 obuoli4 iS savo soda. Atejo senas stalius Sipaila 

ir pasisiUle sutaisyti visus mana bald us ir siaip viskq. As padekojau 

ir pasakiau, kad niekas mums nesuluzo ir nera ko taisyti. 0, pasiro

do, kazkas buvo paleid~s kvailq_ gandq_, kad as, kai atejo mus vezti, 

paemusi kirvi ir sukapojusi visus baldus. Nusijuokiau. Sakau: kas 

gi galejo isivaizduoti, kad as tokia narsi? 0 as tik keletq_ ,rupuzil.!" 

buvau paleidusi jiems pavymui, ir tai tik tada, kai jau mus paleido 

ir nebebuvo ko bijoti. 

Visi muziejininkai mane labai maloniai prieme ir dziaugesi, kad 

sugrizau. P. Tarasenka atidave mana asmeniSkus uzraselius, nes zi

nojo, po kuriais eksponatais jie buvo pakiSti. Mudu abu buvom 
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susitar~- as irgi zinojau jo slaptavietes. Jei pakeisdavo, tai papras

Ciausiai man pasakydavo piliakalnio pavadinimct- ieskok po suke

mis. Mat Tarasenkctne kartct kviete i Vykdomctji komitetct, ir niekada 

nezinojai, ar iS ten gris. 

Tik daug veliau, gal po kokio menesio, Ele Barsciauskaite papa

sakojo, kaip i mana isvezimct reagavo B. Sirutis. Jis kalbejo: 

- Na, tai kas? Oras prablaivejo. 

0 paskui pliauske, kad as visai bloga darbuotoja, muziejus man, 

girdi, nerupi, na, ir zmogus visai blogas. Zodziu, kct tik galejo sugal

voti. Dar pridejo, kad taip ir reikejo- isvezti. Atrodo, taip slyksciai 

snekejo, kad man muziejininkai iS karto net nedriso papasakoti, bet 

ir paskui visq smulkmenq neiSdave. 

P. Stauskas, kuris jau buvo paskirtas naujuoju Muziejaus direk

toriumi, bent jau tylejo. Tik veliau erne smulkiai klausineti, kaip ten 

buv~ . 0 as pasakiau: 

- Ar verta jums pasakoti -jus vis tiek savo giedosite. 

Bet papasakojau (zinoma, be to, kas ir kaip mus islaisvino), o jis 

vis pertraukinejo, iterpdamas saugumieciq skleidziamus melus, kaip 

jie zmones kulturingai vezct. As sustodavau- matot, sakiau, jus ne

tikit ar nenorit tiketi, tai argi verta pasakoti? Ir iki sial nezinau, kas 

jis toks buvo. Bent is trejeto buvusiq tremtiniq esu girdejusi pasai

peles, kai pasakydavau, kas musq direktorius. Beje, Stauskas daznai 

no red avo pasirodyti, tarybiSkas", todel net liaudies meno skulptii

reles vadindavo ,molpomis".Tiesa, veliau muziejininkai apie Staus

kct gerai atsiliepdavo ir, atrodo, savo valia jis nieko , nesuede", o kai 

kam net padejo. Bet argi zmogus neturi keistis? Jo pavaduotoju ve

liau tapa visai su menu nieko bendra neturintis buv~s futbolininkas 

A. Kosiakas. Kaip veliau ji pazinau, tai nebuvo piktybiskas zmogus, 

taciau visai netiko savo pareigybems- , direktoriaus pavaduotojas 

mokslo reikalams" . 



Turiu prisirninti dar svarbll momentq_ - as vel sutikau tq_ Rudzil.b 

kuris mus veze. Kartq_ pamaciau ji gatveje. 0 gal po kokios savaites 

nuo iSvezimo rastineje kalbuosi su Ele, o tasai Rudzius ateina pas di

rektoriaus pavaduotojq_ A. Kosiakq_. Ele ir sako: 

- Ko tu taip iSbalai?- Ir duoda man veidrodeli. 

As sakau: 

- Tai tas, kuris mus veze. 

Einu i savo kambari ir prasau, kad man pranest\!, kada jis iSeis. 

Netrukus ateina masininke ir pranesa: 

- Jau iSejo. 

As tuojau pas Kosiakq_ ir klausiu, kas tas zmogus. Sako, jis is Spor

to komiteto (Kosiakas kadaise sparde futbolq, bet kai nebegalejo, 

pradejo teiseiauti rungtynese), io pavarde- Vytautas Steponaitis. Pa

sakiau, kodel iis man parilpo. Pasake, kad negali bilti, gal as apsiri

kusi. Bet cia iuk negalima apsirikti! Daugiau jo nebesutikau. 

Arteio 1951 m . Kaledos. Taip ir noreiosi greiCiau eiti namo. Net 

Tarasenka pasake, kad iuos pakvietusi KilCill ill draugl! katalikll sei

ma, kaip ir kiekvienais metais. Per staciatikill Kaledas iis kviesda

vosi savo draugus katalikus. Visi ruosiames eiti namo. Bet po visus 

kambarius staiga ima lakstyti direktorius P. Stauskas - gal kas turi 

vakaryksti laikrasti su ekskunigo J. Ragausko straipsniu apie Kale

dll kilm~? Netrukus paskelbia, kad po darbo saukiamas susirinki

mas. Vadinasi, skaitys tq_ straipsni. Gal kas ir tureio, bet neatsirado 

ne vieno, kuris prisipazintl!. Prading~s ir privalomasis Muzieiaus 

egzempliorius (atsirado tik po svenCi\!, kai vel buvo padetas i laik

rascill komplektq_). Straipsnis taip ir neatsirado, o pati valdzia nieko 

neiSgalvoia. Turi isleisti mus namo. Vaiksto Stauskas su SiruCiu po 

kabinetus, kad tik niekas nedristll minut~ anksCiau iseiti, vis kokiq_ 

provokatoriSkq_ pastabq_ paleisdami, ir ziilri i mus, tarsi biltume di

dziausi ill priesai. Mes zinome- reikia tyleti, taigi niekas nepasiduo

da provokaciioms, o Sirutis vis tyCia kartoia: 
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- Rytoj tai visi fiziskai padirbesit. Padarysim talkct- reikes per

kraustyti Liaudies meno skyriq i kitas patalpas. 

Ir niekas ne nemirktelejo, kai jis pirmctj<t Kaledq dienct paliepe vi

siems tctsyti spintas ir dezes. Dirbom ir tylejom. Nebuvo laiko kal

beti. Nebuvo ir prasmes. 



VAl KAI 

Rytutis gime 1953 m. sausio 22 d., o Dovile- 1955 m. vasario 12 d. 

Idomiai atrode mustt ekipazas, kai vezdavau Dovil~ i 1\zuolynq_. 

Senasis pusseseres Cesytes vezimelis jau buvo subyrej~s . Lietuvoje 

vezimeli galejai gauti nebent komiso parduotuveje, bet, Dovilei dar 

negimus, Tete atveze iS Maskvos graztt naujq_ vezimeli. Stovejo jis dar 

pas Tevukus Vilniuje, o musq pazistami kalbejo: matai, kaip mergytei, 

tai ir vezimelis naujas. 0 juk mergytes tada dar nebuvo, ir as jauCiau

si nepatogiai- kaip taip galima sakyti! 0 jeigu bus ne mergyte? 

Bet dabar veziodavau jq_ po 1\zuolynq, o berniukai eidavo isikib~ 

is abiej4 pusiq i vezimelio rankenas. Ne vienas zmogus, pamat~s 

toki tvarkingai zygiuojanti ekipazq, pazvelgdavo i vezimukq, ir Ry

tis tuojau pranesdavo:,,Cia mergyte, cia sesute Dovile." Abu berniu

kai labai anksti pradejo gerai kalbeti, tik Do vile, jau viskq_ suprasdama, 

kalbeti nenorejo. TaCiau kai pradejo, tai graziausiai ir taisyklingiau

siai viskq_ erne tarti. 

Su vaikais daznai nuvaziuodavom cia pat pas Pavalkius, kurie 

irgi augino tokio pat amziaus berniukus. Vaikai buvo taip susigyven~, 

kad rasdavo bendrq_ kalbq_ ir zaidimus. Nuvaziuodavom ir toliau -

pas Minvyd~ Gediminait~, kurios Gintaras gime tik viena diena anks

ciau uz Augi. Bet jis buvo daug stambesnis, tai Augi apmusdavo. 

Sekmadieniais su visais mazais vaikais mes kartais toli nukeliauda

vom- keliskart buvome Eiguliq miSke, Turzenuose ir kt. 
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Su vaikais. 1956 m. 
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Vaikai buvo sveiki ir linksmi. Jq isdaigos ne kartq mus pralinks

mindavo. Vis prisimenu, kad kai iS ligonines parsiveziau Dovil~ ir 

iSvystem, Rytis ziurejo labai susidomej~s ir nusteb~s tare: 

- Ir su rankytem, ir su kojytem ... 

Turbut jis isivaizdavo, kad tos galunes tik veliau uzauga, o su

vystytas kudikelis jam atrode kaip koks stuobriukas. 

Buvo ir baisiq momentq, bet jie baigesi gerai. Negaliu pamirsti, 

kaip kartq buvo ding~s Rytis. Pareinu pietq, o mane pasitinka labai 

persigandusi musq seimininke Brone- Rytis prading~s. 

Kieme turejome mazq sklypeli, kuri aptvereme ir itaiseme varte

lius, apsejome zole, pastateme smeho dez~ vaikams zaisti. Toje de

zeje Rytis ir zaide. Namie buvo puses metq Dovile. Augis viesejo pas 

Tevukus Vilniuje. Brone, pamaciusi kaip Rytis issimurzin~s, paliko 

ji dar pazaisti, o pati pakilo i antrq aukstq pasildyti vandens jam api

prausti. Grizo, o RyCio nebera! Aplakste aplinkui- niekur nematyti, 



Visa seima. 1958 m. 

o namie dar maza mergyte! Tuo pat metu parejo pietq ir Juozas. 

Emem visur ieskoti, iSlandziojom visus Parodos kalno kri.imus ir 

duobeles- nieko nera. Sokom pas kaimynus skambinti telefonu- i 
visas ligonines, i visus milicijos poskyrius. Galiausiai apie 17 val. at

siliepe Senamiescio skyrius- esqs vaikas, bet jis kokitt 5 metq ir yra 

kirpejo vaikas . 

Mes suklusom. Be abejo, Rytutis galejo kq nors a pie kirpyklq pa

sakyti, nes jam kirpykla buvo panasi i pasakq pasauli. Netoli mi.isq 

namq buvo tokia kirpykla, kur as emiau vesti jau paaugusius ber

niukus. Tais laikais berniukus kirpdavo kaip senoves bajorus- visa 

galva plika, tik priekyje palikta skiautere. Ten buvo toks malonus zy

das kirpejas, kuris labai graziai bendraudavo su vaikais. Pasodin

davo vaik<1 virs normalios kedes rankti.iritt ant tam tikros lentos 

priesais veidrodi ir imdavo pasakoti, kqjis darqs su visais irankiais . 

Kerpamoji masinele tuomet virsdavo garveziu, zirkles- semaforais, 
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o sukos- vel nezinau kuo. Budavo istisas vaidinirnas. Viskq_ pabaig~s, 

kirpejas uzpurksdavo tokio aitriai kvepianCio odekolono. Pasaka! 

Pasiemiau svarius drabuzelius, ranksluosti, siek tiek pinigq ir, 

isitikinusi, kad tai Rytis, nuskuodziu i Senamiescio skyriq. Ieinu -

sedi tokia jauna milicininke, o Rytis sau ramiausiai kamputyje ant 

kilimo zaidzia kaladelemis. Ji pamaCiusi ir atvedusi i milicijq_ neto

liese gyvenanti moteriske. Milicininke sako: matem, kad jis inteli

gentq vaikas, iSaukletas, mandagus, nebaikstus, bet labai murzinas. 

Klause jo vardo ir pavardes. Atsake: zinau, bet nesakysiu. Klause, 

kur gyvena, tycia paklause- o gal nezinai? Vel atsake: zinau, bet ne

sakysiu. Tuomet paklause, kur jis nori eiti. Pasake - i kirpyklq_. Tai 

jie ir nutare, kad jis kirpejo vaikas. ISvedziojo po visas senamiescio 

kirpyklas, bet, aisku, niekas neprisipazino. 0 jis ramiausiai ejo ten, 

kur ji vede. Atvestas i kirpyklq_ pasakydavo, kad ne cia. Nebuvo kas 

darq_. Parsivede vel i milicijq_, uzejo ir ta ji atvedusi moteris. Ji pasi

siule, kad nusives pas save, nupraus ir pamaitins kartu su savo vai

kais. Jis mielai nuejo, buvo patenkintas prausiamas ir valge viskq_, 

kq_jam dave. Taigi vel grq_zino ji i skyriq, o ten milicininkai, numat~ 

panasius atvejus, turejo ir kilimeli, ir zaisliukq. Jie nustebo, kai pa

sakiau, kad jam tik dveji su puse metq. Sako: bet jis taip graziai kal

ba, geriau negu koks penkiametis. IS tos kalbos jie tik ir sprende, nes 

siaip jis buvo nedidelis ir gana smulkus. Sakau: kalba tai kalba, bet 

pasako tikrai ne taip, kaip penkiametis, o pagal savo amziq- nesa

kysiu, ir tiek! As RyCio paklausiau, kodel nepasake savo vardo ir kur 

gyvena. Atsake: nenorejau. Ir suprask tu tokio zmogelio norus ir ne

norus. Kas is to, kad buvo gerai ismokytas, kaip pasakyti vardq_, 

pavard~ ir adresq_. Atejo pasiteirauti ir ji atvedusi moteriSke, atida

viau jai turetus pinigus. Atrode, buvo is neturtingq paprastq zmo

niq. 0 mums buvo labai idomu suzinoti, kaip jis taip tali- nuo Par

ados kalno iki senamiesCio nusibelde . Bet toks zmogelis juk gyvena 

tik sia minute ir nieko nesugebejo mums papasakoti. Tute Jagute 



spejo, kad jis galejo buti pagrobtas, o paskui pabeg~s. Bet jis visiskai 

nebuvo issigand~s ar suirz~s. Jis buvo tikras ramybes tsikunijimas. 

Visas gyvenimo aplinkybes jis priimdavo visiskai ramiai ir prie vistt 

sugebedavo prisitaikyti. Nezinau, koki tspudi jam padare sis nuoty

kis. Niekada ir neuzsimine a pie H- paprasciausiai tuoj pat uzmirso. 

Gal buttt atsimin~s, jei buttt iSsigand~s, bet net neissigando. ISsigando

me tai mes. Su Ryciu kartq nutiko toks atvejis. Kartq ziemq teko uzsi

buti ilgiau pas Pavalkius. Vaikai zaide ant kilimo, tevai snekuCiavo

si. Ir nepastebejom, kaip atejo 20 val. - vaiktt miego laikas. 0 Rytis, 

matyt, turejo labai gerai nustatytq biologini laikrodt. Jis nusitrauke 

priegalveli nuo sofos, pasidejo ant jo vidury zaisltt galvq, pasake a

a-air uzmigo. Mes tuoj ji aprengem, tkelem i rogutes, parsinesem i 
kambart, nuvilkom, paguldem, ir jis taip ir nepabudo iki ryto. 

Vaikams teko patirti iSgqstt jau veliau, kai kartq staiga nukrito 

didziulis tinko gabalas nuo lubtt kaip tik virs itt valgomojo ir zaidi

mtt staliuko. Laimei, jie jau buvo suguldyti i lovytes. Ilgai dar bai

minosi, ar "negrius dangus". Jiems tai tikrai atrode, kad sitaip griu

va dangus. 

Su vaikais praleisdavome tik sekmadienius, kur nors nueidavom 

ar pas save vaiktt turinciuosius pasikviesdavom. Atostogas vis kartu 

praleisdavom miskuose, prie ezertt. Buvome prie Vievio, prie Kerto

jos ezero, Juodkranteje ir Nidoje- tais laikais mazai kas tenai vaziuo

davo, nebuvo kokie zymus kurortai. Nuvaziuodavom ir i ZabiCiu

nus, pas ]uozo seseri Bron~. 

Turejau labai daug darbo, smarkiai sukausi, nes reikejo ir visus 

apsiuti, ir aprengti. Net vaikams zaisliuktt pagamindavau, persira

sydavau pasiskolinusi Vytes Nemunelio eilerasCius vaikams, kad 

tureCiau kq paskaityti, nes to meto vaiktt knygelese budavo prikai

siota visokio tarybinio niekalo. 

BU.Ciau neteisi, jei sakyCiau, kad sugebejau viskq aprepti. Pade

davo ir Tevukai. Naujam vaikeliui atejus, vyresniji issittsdavome pas 
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juos i Vilniq. Ten mana vaikai buvo labai mylimi ir jiems MoCiutes 

pamokymai budavo sventi. Mama su jais uzsiimdavo tais paciais 

darbais, kuriuos pati dirbo . Turejo jie ten ir mazq_ sluotel~ kambariui 

pasiSluoti, ir savo skudureli dulkems nusluostyti. Augis, griz~s is 

Mociutes, dar ir Ryti pamokydavo- taip sakiusi Mociute. Kai Rytis 

laiptineje erne sukauti (ten juk labai skambejo), Augis pasake: ,Cia 

juk zmones gyvena", atseit negalima kitq trukdyti. Ir cia jau girde

jau Mociutes balsq_- ji paaiSkindavo, kodel negalima ko daryti. 

Vis turejau ir namie kokiq_ gerq_ padejejq_. Tai vis budavo geros 

moteriSkes, kurioms ir as stengdavausi padeti. Budavo pabegusiq 

nuo iSvezimo, neturinciq tikrq dokumentq, net svetima pavarde gy

venanciq, neturinCiq ir stogo virs galvos. Reikedavo ir nuo kaimynq 

slepti, parodyti, kad jos negyvena pas mus, o tik ateina, nes negale

davau jq priregistruoti su netikrais dokumentais. Visas vis delta pas

kui gavo dokumentus, pakeite specialybes ir isejo i valdiSkus darbus, 

ir ne viena man~s nepaliko, kol negavau naujos padejejos. Taip is ei

les buvo Brone, Vilhelmina, Marija, o sioji pas mus iSbuvo net 6 me

tus, istekejo uz musq kaimyno, bet, nepaisant to, pasisiule veliau 

mums padeti persikraustyti i Vilniq. Bet tai jau tikrai buvo veliau. 



IR VEL MUZIEJUS 

Muziejuje vyr. saugotojo darbas nuobodus- ileisk is ryto saliq pri

ziiiretojas, vakare jas isleisk ir uzplombuok sales, matuok patalptt 

dregm~ (is to jokios naudos, nes pagerinti vis tiek nera jokitt galimy

biq, gali tik tusCiai reikalauti), priimk atvezamas parodas ir iSleisk 

jas. Be to, du kartus per metus biidavo rengiama rudens ir pavasario 

dailes darbq paroda. Dailininkai sunesdavo savo darbus, as uzra

kindavau juos saleje, susirinkdavo priemimo komisija, o paskui grq_

zindavau tuos, kuriq nepriimdavo. Jauni dailininkai, atnes~ darbus, 

kartais man~s slapta pasiklausdavo, kuriuos palikti, o kuriq nero

dyti. Pasitardavom, daznai pasiiilydavau palikti bent porq_ prastes

niq darbq- iSmetimui, kad pasalintq geresniq- vis tiek kq_ nors tu

res ismesti. Su jaunais pasisnekedavom atvirai . Kartais man bud avo 

labai liiidna, kai senas dailininkas, noredamas prisitaikyti prie laiko 

dvasios, atnesdavo padar~s jam visai nebiidingq_ darbeli . Su manim 

toks dailininkas paprastai nesitardavo ir nezinau, ar biiCiau isdrisu

si pasakyti, kad nestqsi viskq_ nama. Iki sial prisimenu tokio seno 

grafiko darbus - du paveikslelius iliustracijas , IS pirmyksciq zmo

niq gyvenimo". Tai buvo Stanikas, mana studijtt laikais Meno mokyk

loje vadovav~s grafikos spausdinimo technikos kabinetui. Atnesti 

darbeliai- naiviis ir neidomiis . Man buvo aisku, kad nepriims, o jis, 

atvaziav~s iS provincijos, mane, kad komisija bus tq_dien. Kadangi 

ji buvo kitq_ dienq_, jis net turej~s ieskotis pas kuri nors dailininkq_ 
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nakvynes. Buvo labai jo gaila, bet juk negalejau jam pasakyti, kad ge

riau h.t darbq nerodyttt. Zinoma, po komisijos jam teko juos gr<lzinti. 

Parodos daznai budavo keiciamos, ir nauja paroda Muziejuje vi

suomet budavo tvykis, kuris nelikdavo nepastebetas Kauno visuo

menes. Parodas publika mielai lankydavo. Neprisimenu, zinoma, 

visq parodq, kurias rengeme, bet kai kurias del savo iSskirtinumo 

gerai isirniniau. Tokia buvo K. Simonio jubiliejine paroda. Visi senie

ji dailininkai, kurie buvo priemimo komisijoje, labai siltai prisimine 

vaikysteje zavejusias jo vaikiSkq knygq iliustracijas, bet ir siaip jo 

dekoratyvus paveikslai visiems labai patiko. Beje, siai parodai dai

lininkas pasistenge padaryti ir kelet<l realistiniq paveikslq, bet jie 

nesiderino prie visq ankstesniqjq jo darbq ir atrode apgailetinai. 

Vietine musq menininkq komisija, zinoma, visk<l prieme, bet po to 

reikejo palaiminimo iS Kulturos ministerijos. 0 si nezinojo, k<l dary

ti, - matyt, bijojo, kad aukstesnioji valdzia neapkaltintq ,formaliz

mu". Po Kaun<l pasklido zinia, kad surengta K. Simonio paroda. 

Paveikslai buvo iskabinti uhakintose salese ir lauke, kada bus pa

laiminti. Muziejuje netilo telefonas - ar jau atidaryta Simonio paro

da? Nejo net ekskursijos iS mokyklq- buvo laukiama tos parodos. 

0 ji taip uzrakinta prastovejo istis<l menest. Ne vieno lankytojo ne

buvo ir kitose salese, saliq priZiuretojos ramiausiai mezge sededa

mos kokiame kamputyje. Kulturos ministerija neisivaizdavo, koki<l 

reklam<l mums padarys. Ir vis del to parod<l turejo atidaryti - , rekla

ma" buvo puiki, nespejom aptarnauti visq atvykstanCiqjq ekskursi

jq, buvo pilna ir pavieniqlankytojq, kiti net po kelis kartus ateidavo. 

Visiems buvo igris~s vadinamasis socialistinis realizmas. 

Isimintina liko ir Zigmo PetraviCiaus 9o-meCio jubiliejine paroda. 

Pasirode, kad visi jo senieji gerieji darbai iSsiblask~ po pasauli- be

lik~ tik etiudai. Ir kaip man gaila buvo dailininko, kai nuejusi pas ji 

i but<l pamaciau, kad jis taip beviltiSkai nori parodai nutapyti k<l nors 

,naujoviSko". Ranka jau nebelaike teptuko- ilg<l teptuk<l jis buvo 



prisiriS~s prie dilbio ir bande nupiesti tais laikais labai propaguo

jamas Volgos-Dono kanalo statybas, pasidej~s pries akis laikrasti su 

t4 statybtt fotografija. Negi pasakysi: nepiesk! Taip man vis gaila 

budavo ttt sen4j4 dailinink4. Paprastai i parodas atnesttt darb4 as 

neirasydavau i laikino gavimo knygq, nes atrode, kad tai nereikalin

gas darbas- manimi visi pasitikejo ir as visais pasitikejau. Bet si kar

tq_ visus darbus irasiau. Parodos metu jis parduodavo zmonems kai 

kuriuos etiudus, ir as paprasydavau ji pasirasyti i knygq, kad juos 

atsiem~s. Vienq_ etiudq_jis man padovanojo, ir labai nustebo, kai pa

prasiau pasirasyti, jog atsiem~s,- sake, as juk nereikalausiu grq_zin

ti, jei dovanoju. Parduotieji paveikslai liko kabeti ekspozicijoje. Dar 

nepasibaigus parodai Z. Petravicius mire. 

Muziejaus kolektyvq_ visada prisimenu su geriausiais jausmais

reta toki4 kolektyv4. ISskyrus direktori4 ir pavaduotojq, partini4 

komuniStt! daugiau nebuvo. Zinojom tik vienq_ sargq_ (toki slubq_ 

zmogeli), kurio reikejo vengti. IS zemesniojo personalo siaip buvo 

ne vienas, kuris soviettt valdziai buvo nepriimtinas, bet kadangi juos 

galima buvo priimti be Kulruros ministerijos palaiminimo, jie uze

me kuklius valytoj4 ar sargtt etatus, nors dirbdavo skyriuose pagal

binius darbus. Niekam, rodos, negalejo uzkliuti. Bet vienq_ dienq_ at

ejo isakymas atleisti tris Muziejaus darbuotojus: vienq_ jaunuoli, 

kuris buvo met~s Kunigtt seminarijq, ir dvi buvusias vienuoles. Mes 

a pie tai ne nezinojom, bet Ministerijq_ pasieke tokios zinios. Ir tikras 

paradoksas- tasai bernelis veliau niekur negalejo rasti darbo, ir jam 

nieko kito neliko, kaip vel grizti i Kunig4 seminarijq_. Taigi pati Mi

nisterija ji ivare i kunigus . Kazkuri Muziejaus darbuotoja veliau sa

kesi maCiusi ji klebonaujanti Suvalkijoje. 

Vis del to pats didziausias paradoksas tvyko, kai buvo isleista Sta

lino brosiura a pie kalbos mokslq_. Tuoj visi ememe jq_ skaityti ir juok

tis . Bet ne visiems ji buvo juokinga. Gauna Muziejus is Kulturos mi

nisterijos rastq_- tsakymq_ pertvarkyti Muziejaus darbq_ pagal Stalino 
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kalbos mokslq_. Pasijuokem visi is tokio raSto, ir sekretore isege i bylq_. 

Manem, viskas taip ir baigsis- kaip galima pertvarkyti dailes mu

ziejtt pagal kalbos mokslq_! Buvo net terminas nurodytas, iki kada 

reikia pristatyti ataskaitq_ a pie tq_ pertvarkq_. Niekas rimtai neziiirejo, 

o terminas erne ir atejo . Ir vel ateina rastas, kad i Ministerijq_ kvie

ciami Muziejaus atstovai su ataskaita (beje, vargu ar tokiq_ kvailyb~ 

sugalvojo kultiiros rninistras J. Banaitis; greiciausiai ji spaude Ko

rnunisttt partijos Centro Komitetas, o tq_ Centro Komitetq_ greiciau

siai spaude kas is Maskvos) . Ir stai kartq_ pries darbo pabaigq_ atlekia 

pas mudu suP. Tarasenka mokslo sekretore Ele BarsCiauskaite- gel

bekit! Jai liep~s direktorius parasyti tq_ ataskaitq, 0 ji juk zino, kad 

niekas nieko nedare ir negalejo daryti. Per visq_ dienq_ji sugebejo su

kurti tik izangini sakini, o toliau - tamsa. Sirutis liep~s jai eiti pas 

archeologus- jie, girdi, turi fantazijos . Tai ji ir atejo su pluostu tus

Citt popieritt ir kriiva pasmailinttt piestuktt- gelbekit! 

0 mus toks juokas sueme, Tarasenka ir sako: 

- Kiek kvailysCitt galima prirasyti, jeigu nereiks itt pasirasyti. Ra

sykit!- sako Elei. 

Ir tuojau sudarom planq_- pradesim nuo administracijos, toliau 

Muziejaus kultiiriniai renginiai, ekskursijos, o paskui iS eiles apibii

dinsim visus Dailes muziejaus skyrius. Ir pradejom diktuoti: Tara

senka pirmq_ sakini, as - antrq, Tarasenka- treciq, as- ketvirtq_ ir t. t. 

Ele VOS speja rasyti. 0 mudu tiesiog }enktyniaujam, kuris iSradin

giau ir, tiesq_ sakant, smaiksciau pasakys savo sakini. Jau ir darbo 

laikas baigesi, 0 miistt ataskaita vis dar t~siasi. Ele sypsosi ir tik raso. 

Galiausiai susigriebe didziausiq_ pluostq_ popieritt ir isejo namo sure

daguoti tuos kvailus sakinius. Kitq_ dienq_ graziai masininke perrase, 

ir iSsiunciamas i Ministerijq_ Sirutis su miistt ,kiiriniu". Linksrniau

sia, zinoma, buvo tai, kad jis grizo labai savimi patenkintas- Minis

terijoj miistt ataskaita buvusi geriausiai ivertinta! Sirutis, rodos, pats 

patikejo, b.d tiek daug ,nuveikta". 



Su P. Tarasenka lankomes Maisiagalos piliakalnio kasinejimuose. 1953 m. 

Prisimenu dar kai kct. Uzeina kartct i musq kambari direktorius 

P. Stauskas ir sako, kad as pasitarciau su kitais darbuotojais ir parasy

Ciau rastct, jog reikia mums kito vardo - ne Ciurlionio. As ir sakau: 

- 0 mantas vardas labai geras. Ar jus turit koki geresni? Jeigu 

jums netinka, tai jus ir rasykit, kodel as? 

- Matai, - sako jis, - reikia, kad ta mintis butq pacitt muziejaus 

darbuotojtt, ne vadovybes. 

As ir sakau: 

- Jeigu nuosirdziai, tai niekam nebekartokit tos minties, jei neno

rit uzsitraukti gedos. As irgi niekam nesakysiu. Patylesim kuri laikct, 

ir praeis viskas. Isakymo juk nera- niekas neprikibs. 

Ir patylejo, ir praejo. Manau, kad iS ,aukstybitt" gal kulturos mi

nistrui buvo nurodyta- pats vargu ar butq sugalvoj~s. 



M. K. C:iurlionio dailes muziejuje 

prie radini4 ruosiant albumq. 



,SENOVES LIETUVIl) PAPUOSALAI" 

Grozines literaturos leidykla erne leisti liaudies meno albumtt serijct. 

Ne viena knyga jau buvo iSejusi. Ir archeologai susigalvojo isispraus

ti. Regina Kulikauskiene su Akviles Mikenaites pagalba ikalbejo Lei

dyklq, kad archeologiniai radiniai irgi escts liaudies menas. Be abejo, 

tai nebuvo tikras liaudies menas, bet vis del to menas, buv~s Cia Lie

tuvoje. Ir vienct dienq, gal1956 metais, atvaziuoja Regina i Muziejtt 

pas mane su fotografu Stasiu Vaitkumi- ji, girdi, ruosianti toki al

bumct. ISdeste ant pilko popieriaus radinius, kokius fonduose radu

si, ir paliko Vaitktt fotografuoti, o pati isejo i miestct. Man buvo ap

maudu- as cia sedziu kaip pele ant aruodo ir tik dalinu visiems to 

aruodo lobi us, o pati jais nesinaudoju. Man~s tiek ir tereikia- atnesk, 

paduok, o tu esi tik muziejininke, i kuriq, siaip ar taip, visi iS Akade

mijos ir Universiteto ziuri kiek iS auksto. Veliau suzinojau, kad kittt 

muziejtt bendradarbes tiesiog pareikalaudavo rengejtt, kad ir jas 

itraukttt i to tomo rengejas. Bet as nesiprasiau- tiesiog buvo aiSku, 

kad be man~s neapsieis, tad tegu man~s papraso, o tuomet as pa

diktuosiu savo sctlygas. Kaip numaCiau, taip ir buvo. Vaitkaus nuo

trauktt Leidykla neprieme, ir Regina, antrctkart atvaziavusi, pasiule 

man dalyvauti rengiant si albumct. Tada as ir padiktavau savo S<tly

gas. Pasakiau, kad dirbsiu su savo fotografu ir savo stiliumi. Nebu

vo tai koks mano sugalvotas stilius, bet as buvau maciusi kai kuriuos 

cektt naujus populiarius leidinius, kuriuose archeologiniai radiniai 
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nufotografuoti ant paglamzyto aksomo ar ant drobes. Taip ir mums, 

maniau, reiket4 fotografuoti. 0 fotografct Jonct Murauskct as jau pa

zinojau, nes jis su Juozu renge Zemaites albumct. Tuo metu jis dirbo 

spaustuveje cinkografu ir as su juo turejau reikaltt, kai spausdinau 

Muziejaus leidineli a pie Pirmykstes dalles skyriaus ekspozicijct. Pras

tas tai buvo leidinelis, prastos ir mano piestos iliustracijos. Bet cia as 

turejau progos issiaiSkinti, kokios yra cinkografijos galimybes ir ko 

galiu reikalauti iS spaustuves, o ko ne. Murauskas parode man visct 

cinkografijos darbo eigct, ir tos zinios man veliau labai praverte- Vil

niuje Leidykla paprastai neatmesdavo ne vienos mano paruostos 

iliustracijos. Si kartct reikejo susipazinti su kita technika - gilias

paude. Ir vel ejau i ,Spindulio" spaustuv~, parode man visct spaus

dinimo ir klises paruosimo technikct. Viskas buvo kitaip, negu as 

maniau,- buvo idomu ir naudinga. 

J. Murauskas iskart isitrauke i darbct ir susidomejo mus4 radi

niais. 0 dirbo jis su labai paprastu megejiSku Agfa fotoaparateliu su 

dumplemis. Toki aparatct turejau ir as pries karct, kol rus4 kareiviai 

jo nepavoge. Pirmctsias nuotraukas padareme ziuredami pro mazct 

megejiskct langeli. Bet Murauskas tuoj pat pasisove aparatct per

dirbti- uzpakalineje sieneleje itaise matini dideli (6x9 em) langct, ir 

jau galejom aiSkiau matyti visas busimos nuotraukos detales. Visuo

met ziuredavom abudu ir taisydavom abudu. Tai buvo smagus ir 

idomus darbas. 

Cia man ypac praverte, kad buvau vyr. saugotoja, - galedavau 

bet kada eiti i ekspozicijct ir tvarkytis, kaip man reikedavo. Vakare 

iSejus sali4 prizitlretojams, nuimdavau ekspozicijos radinius, kuriuos 

tct dienct rengemes fotografuoti, o kitct rytq vel juos atgal sukabinda

vau, ir ekspozicija likdavo nepakitusi. Dalis radini4 buvo fonduose. 

Kadangi tais laikais didziausias archeologinis rinkinys buvo Kauno 

muziejuje, tai nutarem, kad as nufotografuosiu pagrindinius radi

nius pas save, o Regina papildys radiniais is Vilniaus krasto (Vilniuje 



tuo metu buvo dar iS lenktt laiktt likusitt radinitt) ir padarys su dai

lininke Irena Zemaityte reikiamus piesinius bei rekonstrukcijas. Kiek

viena atsakem uz savo darbq_. As pasiryzau surasyti ir visas radinitt 

metrikas, tik del radinitt datavimo taremes abidvi. Reikejo, zinoma, 

is naujo metrikas surasyti, radinius naujai apibudinti, bet as ejau pa

prastesniu keliu- iSrasydavau tiesiog aprasq_ is inventoriaus knygos. 

Nebuvo tada ne pavadinimai nusistovej~, todel inventoriaus knygo

je buvo ivairove. Gaila, bet tada rasydama negalejau visus radinius 

pries save matyti, paprastai turedavau tik inventoriaus numeri. Da

bar matau tuos visus nelygumus. Radimo vietos buvo irgi uzrasytos 

labai nevienodai, bet as pasiSoviau jas pakeisti pagal naujq_ admi

nistracifii padalinimq_, be to, vietovardzius uzrasyti nauja bendrines 

kalbos forma . Taigi nuvaziavau i Vilnitt ir iSrasiau visus naujus duo

menis is A. Vanago ruosiamos vietovardzi4 kartotekos. Buvau su

skaiciavusi, kad milstt Kaune nufotografuotos 477 iliustracijos, Re

ginos- 30, ir, zinoma, dar buvo .Zemaitytes piesiniai. 

Darbas ejo labai sklandziai. Po 18 val., darbui pasibaigus, Mu

rauskas ateidavo iS spaustuves, ir as jau budavau paruosusi bent 

kelis radinius fotografavimui. Toliau deliodavau kompozicijas. 

Sudetingiau buv~ su grupiniais radiniais- iS vieno kapo ar iS vie

no lobio, kuritt stengdavausi neskaidyti. Mano drauge is Istorinio 

muziejaus paskolino didziuli juodo aksomo uztiesalq_ ir is jo pada

riau fonq_. Kai dabar ziuriu, gal kai kurios grupines nuotraukos ir 

atrodo kiek teatraliskos, bet vis delto daugumq_ kompozicijtt laikau 

pasisekusiomis. Taciau buvo kelios, kuritt nesugebejau sukompo

nuoti. Vis delto kiek fotografavau, ne vienos nuotraukos neteko per

fotografuoti ir ne vienos Leidykla neatmete. Ir metrikas pavyko su

rasyti, nors dabar tureciau joms daugoka priekaiStt.t. Siais laikais kai 

kuritt radinitt datavimas jau patikslintas, bet apytikslis datavimas 

vis delto liko tas pats. Zinau tik vienq_ apmaudziq_ datavimo klaidq_, 

kuriq_, beje, pastebejome tik tada, kai buvo iSspausdinta. Pasitaiko ... 
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Be to, as pasiuliau ideti ir kai kuriuos velyvus, jau istoriniq laikq, 

radinius, kurie buvo laikomi fonduose ir niekada neeksponuojami, 

atseit nepriskirtini archeologijai. Albumui pagyvinti ir pagrazinti 

tdejome ir kai kurias kasinejimq nuotraukas is Muziejaus fondq, o 

iS B. Buraco gavome graziq piliakalniq nuotraukq. 

Su J. Murausku dirbti buvo grynas malonumas. Jis, beje, buvo bai

g~s ir Kauno meno mokyklq, tad ir jo poziuris buvo ne vien kaip fo

tografo, bet ir kaip menininko. Tik pradej~s fotografuoti, jis man pa

pasakojo: 

-As visq gyvenimq esu dekingas Vytautui Jablonskiui (Jono Ja

blonskio sunui)- tai jis atvede mane i fotografijq. Baig~s Meno mo

kyklq, buvau pasauktas i kariuomen~ ir patekau i aviacijos dalini, o 

Jablonskis buvo aviacijos fotolaboratorijos vedejas. Tai jis man ir sa

ko: kam tau tie motorai, Meno mokyklq baigei- tau bus naudingiau 

iSmokti ir fotografijos, gal iS jos kada teks ir duonq valgyti. Ir as li

kau amzinai jam dekingas. 

Kai pasakiau, kad tai juk mana tikras dede, Tetes brolis, niekad 

nesiskyr~s su fotoaparatu, tapome lyg gimines. 

Albumas ,Senoves lietuviq papuosalai" buvo isleistas 1958 m. ir 

netruko atsirasti ant visq archeologq bei juvelyrq ir megejq papuo

salq garnintojq stalq. 

Isibegejusios su Regina pasisiiilem ir antrq album'! parengti- a pie 

zirgq aprangq. Jis buvo iSleistas 1961 m., bet nebuvo toks tspudin

gas ir taip zinomas. 



,PETRAS RIMSA PASAKOJA" IR ,KRISTINA" 

Be abejo, tos dvi knygos neturi nieko bendra, bet as vis prisimenu 

mus abu su Juozu, veh.t vakar<t sedinCius prie vieno apskrito stalo is 

abiejq pusiq ir rasanCius savo darbus. Kambaryje salta, as sedziu at

siremusi nugara i krosni. Ir taip kas vakar'l nuo 20 val. iki 24 val. -

a pie por'l metq. Vaikai jau lanke dadeli. Grizdama is darbo 18 val. 

as juos parsivesdavau, paskui visi pavakarieniaudavome, 0 20 val. 

jau visi guledavo lovytese -labanakt, uzgesinu svieSC:l, ir jie miega, 

o mes prie rasymo. Bet sekmadieni tai nedirbdavome. 

Bet reikia papasakoti visk<t is eiles. 

Kazkieno patartas, Juozas jau seniai erne dometis Petru Rimsa ir 

uzsimojo parasyti apie ji knyg<t. Ieskojo formos. Jam priimtiniausia 

buvo parasyti apie ji bendrame to laiko Lietuvos kulturiniame kon

tekste. Nors pats Rimsa jau nieko nebegalejo parasyti, o ir pasakoti 

nelabai sekesi, jis atvere Juozui visus savo korespondencijos maiSus 

bei kit<t archyv<t. 0 isigyti Rimsos pasitikejim<t ne bet kam pavykda

vo. Per Juoz'l ir as igijau jo pasitikejim'lt bet kartu atsirado ir isipa

reigojimai. Jam vis atrodydavo, kad dingsta kokie nors jo medaliai, 

ir juos suinventorizuoti patikejo tik man. Reikejo ir t<t darb<t pri

siimti. As patariau ir knygos pavadinim<t ,Petras Rimsa pasakoja", 

ir kai kuriq skyriq pavadinimus. 

Parasius kelet<t fragmentq, Juozui porai metq pavyko gauti 500 

senqjq rubli4 menesin~ stipendij<t. Jis pasitrauke iS mokyklos ir 
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isismagino rasyti. Diena budavo grieztai suskirstyta: ryt'l jis rasy

davo, o kai as pareidavau piettt, man paskaitydavo, k'l paras~s . Mes 

dazniausiai aptardavome, kai k'l jis tada net perdirbdavo. Po pietq 

as vel traukdavau i Muziejtt, o jis- pas Rims'l. Vakare vel prie darbo. 

Neziurint uzimtumo, mes tuo metu surasdavom laiko su daug kuo 

pabendrauti. Zmones ateidavo pas mus ir mus daug kas kviesdavosi. 

Juozas tokiuose vakareliuose paskaitydavo koki idomesni fragmen

t'l. IS tokiq susitikimq jam budavo ir naudos - vis atsirasdavo kas 

nors is susirinkusiqjq, kas dar kuo nors galedavo papildyti ar zmo

niq bei medziagos nurodyti. 0 juk musq ta inteligentq bendruomene 

buvo nedidele- visi su kazkuo susij~. Reikejo Juozui tik uzsiminti 

a pie Pietq Amerikoje dirbanti kit'l dailinink'l Rims'l (ne gimin~), tuoj 

atsiliepe musq biciulis J. Dzienajevicius- jis juk es'ls geras draugas 

su anuo Rimsa ir vis'llaik su juo susirasinej'ls- taip atsirado naujos 

medziagos a pie si mazai mums pazistam'l dailinink'l. Mana gamtos 

mokytoja M. Michneviciene, su kuria Juozas susipazino per musq 

klases vakaron~, pasirode esanti Varsuvos XIX a. lietuviq veikejo 

dukte- iriS jos gauta idornitt ziniq. Cia negaliu iSvardinti, kiek zmo

nitt prisidejo patarimais, pastabomis ar medziaga t'l darb'l dirbant. 

Tie musq susitikimai kazkaip savaime virto mazais literaturos vaka

reliais. Tokioje kompanijoje atsirasdavo ir kitq zmonil!, kurie k'lnors 

atsinesdavo paskaityti ar papasakodavo, ir budavo labai smagu. 

Musq darbui tai nekliude- priesingai, leisdavo atsikvepti. 

Buvau ir as uzsikrovusi milziniSk'l darb'l. 

Apie 1956-1957 m . Tete kart'l atvaziav~s pasake, kad mudviem 

perspektyvos Kaune nera, reikia kaip nors isitaisyti Vilniuje. Trukde 

ne vien tai, kad Universitetui ir Akademijai Vilniuje kliuvo Rimanto 

pavarde, bet ir formaliai buvo stengiamasi atsikalbineti - mes jums 

buto negalime duoti! Lietuviams Vilniuje buvo sunku gauti but'l, o 

tuo tarpu iS kazkur atsikraustantys rusai butais tuoj pat budavo 

aprupinami. Lietuviai butus gaudavo nebent kartu su savo istaiga 



perkelti arba sugebej~ iSsimainyti savo butct kitame mieste i butct Vil

niuje. Taigi Tete ir sako: 

-As jums pastatysiu namus. Esu dabar iSrinktas akademiku, tai 

vienct algct skirsiu pragyvenimui, o is antrosios statysiu namct. Ture

jau progos gauti sklypctAntakalnyje, Jonas ir Jilrate irgi tures sklypct 

salia. Bet gausit dez~, o isirengti turesite patys. 

A pie tai irgi reikejo rimtai pagalvoti. Juozas gal kada gaus hono

rarct uz knyg4 bet kada ir isvis ar gaus? Ir tikrai viskas buvo neaiSku, 

nes, iteikus rankrasti, praejo dar seseri metai, kol, gerokai apkarpiusi 

ir daug kct iSmeCiusi, Leidykla atidave ji spausdinti- ,ideologiSkai" 

uzkliuvusios kai kurios smulkmenos, buvo net ismestas didziulius 

knygos skyrius, visa bibliografija. To ir reikejo laukti. .. 

Taigi reikejo ir man ieskotis papildomo uzdarbio. 

Leidykla nesiUle man jokio vertimo is svedq kalbos (apie kitas 

kalbas ne snekos negalejo biiti), nes siuos vertimus jau buvo uzsie

musi leidyklos vertimq skyriaus vedeja E. Stravinskiene. Pasiiile vers

ti iS norvegq kalbos Sigrid as Undset romanct trilogijct Kristin Lavrans

datter. Knyga storiausia, net baisu. Buvau susipazinusi su norvegq 

kalba, issiaiskinusi, kuo ji skiriasi nuo svedq kalbos, taigi apsiemiau. 

0 darK. Boruta padovanojo man norvegq kalbos zodynct. Leidykla 

pariipino original4 iS bibliotekos gavau vokieCiq, lenkq ir rusq ver

timus. Ir isikinkiau i darbct. Vokieciq ir lenkq vertimai buvo geri ir 

padejo issiaiSkinti kai kurias sunkesnes vietas. Rusq vertimct tiesiog 

buvo idomu paziiireti- tarybiniam poziiiriui buvo nepriimtinos tos 

knygos vietos, kur vaizduojami vienuoliai ir kunigai, todel istisi 

puslapiai buvo praleisti, o paskutines dalies, kur Kristina pati iSeina 

i vienuolyn4 jie visai nebeverte. Taciau visi vertejai (as taip pat) 

nepastebejo, kad XIV amziuje, apie kuri kalbama, moterq pavardes 

buvo tik tevavardziai (jos negaudavo vyro pavardes). Tik jau kada 

i Lietuvct atvyko Islandijos prezidente, kurios pavarde baigesi -do

tir, ir kai pasidomejau daugiau, man paaiSkejo, kad iki siol islandes 
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neturi kitos pavardes, tik tevavardi. Til as ir iStaisiau, kai isejo antra

sis ir treCiais leidimas 1995 ir 2008 m. Teko pakariauti su leidyklos 

redaktoremis, nes jos niekaip nenorejo pripazinti, kad gali buti ki

tokia pavarde nei su galune -son ar -sen. 

Pirmqji ,Kristinos" leidimq redagavo E. Stravinskiene, bet si kartq 

ji net nevaizdavo, kad redaguoja. 0 labai gaila- tik rengiant kitus lei

dimus pamaciau, kiek dar reikejo pataisyti. Prisipazistu - tai tikrai 

buvo skubos darbas. Buvau uzsibrezusi kas vakarq isversti po 4 pus

lapius. Perrasineti antrqkart neturejau laiko, todel teko pirmqji juod

rasq duoti masininkei. Buvau taip susidrausminusi, kad sugebedavau 

iS karto mintyse susiredaguoti sakini. NorvegiSko sakinio konstruk

cija man mintyse tuoj isvirsdavo i lietuviSkq konstrukcijq ir, net esant 

ilgiausiam sakiniui, iSkart budavo aiSku, nuo kurio zodzio reikia 

pradeti versti. Pasitardavau ir su kitais vertejais. Pasirodo, visi geri 

vertejai sugeba is karto galvoti dviem kalbomis, be to, Cia pat suvok

ti ir treCios ar ketvirtos kalbos konstrukcijas ir nepasiduoti itakai. 

Taip kulvirsciais begant per gyvenimq, atejo 1958 metai. Tai buvo 

tam tikro luzio metai, kuriais mums abiem su vyru gyvenimas, at

rode, jau pradejo ieiti i vezes. 1958 m . kovo men. as atsisakiau Mu

ziejuje vyr. saugotojos pareigq ir perejau i mazesni- vyr. darbuoto

jo, praktiskai skyriaus vedejo- etatq. Tuo pat metu isejo ir musq su 

Regina Kulikauskiene rengtas ,Senoves lietuviq papuosalq" al

bumas. Juozui prasvito viltis gauti Vilniuje darbq Knygq rumuose. 

P. Tarasenka tuo tarpu iSejo i pensijq, ir as paprasiau Kulikauskq at

siqsti i jo vietq koki geresni kq tik baigusi studentq. Gavau Elenq Da

nilait~ (veliau Grigalaviciene). Ji norejo i Kaunq, nes cia gyveno jos 

motina - vargana moteriSke - indq ploveja darbininkq valgykloje. 

Elenos darbas jai buvo didele paspirtis . Nuo 1960 m. man buvo pa

zadetas etatas Istorijos institute. Pranesiau a pie tai Muziejui ir emiau 

Elenai perdavineti skyriq - pirmqkart patikrinome visus radinius 

pagal inventoriaus knygas, nes man jq niekas ir nebuvo perdav~s . 

Ir vel reikia grizti atgal. 



NEPASIDUOTI! 

Muziejuje Archeologijos skyrius buvo posunio vietoje. As jame lyg 

ir nedirbau, iriS viso nebuvo kas dirba. P. Tarasenka istisai rase kny

gas vaikams. Tos knygos buvo naudingos- nera kq sakyti, bet man 

vienai uzkrauti ne tik vyr. saugotojos pareigas, bet ir simtus kitq 

darbtt buvo tiesiog nepadoru. Jeigu pasiskqsdavau, sakydavo, kad 

galiu skyriaus darbo nedirbti. Bet kas nors juk turejo dirbti, o kittt 

tvairitt darbtt niekas neatimdavo. Buvo ir kita mano nepasitenkini

mo priezastis. Vis delto nebuvau atsisakiusi savo pagrindines idejos 

ir tyliai ruosiausi ateiciai: rinkau medziagq busimajai disertacijai, 

skaiciau naujausiq literahlrq. Beje, mane Muziejus isleisdavo i atas

kaitinius archeologq suvaziavimus i Vilnitt ir net i Leningradq. 

Antai 1949 m. geguzes menest N. Gurina susauke Leningrade vi

sq Pabaltijo archeologq suvaziavimq. As ji labai gerai tsiminiau, nes 

cia susipazinau su visais kaimynq ir Leningrado archeologais, uzsi

mezge draugyste, kuri niekada nenutruko. Isiminiau ji ir del to, kad 

visi mes, archeologai, dar labai menkai mokejom (ar ir visai nemo

kejom) rusiskai. Kiekvienas skaiteme is tos srities, kurioje dirbome. 

Visi buvo atsivez~ vertejus, kurie juos buvo iSmok~ skaityti rusq kal

ba. Man buvo gerai, kad vaziavau suP. Tarasenka, kuriuo visuomet 

galejau pasikliauti, o kiti atsiveze marksizmo destytojus, kurie nie

ko nesuprato apie archeologijq. Ir estai, ir latviai skaite rusiSkai daug 

baisesniu akcentu nei mano. SkaiCiau ir as pati. SkaiCiau, skaiciau, 

229 



230 

bet, iki puses priejusi, staiga pajutau, kad visai nebepazistu ttt ru

siSktt raidzitt ir balsiai lietuviskai paprasiau Tarasenkos t~sti toliau. 

Jis tuoj prisoko, 0 as stojau i jo vietq prie epidiaskopo - tada visi 

turejom ir iliustracijas ir rodem jas epidiaskopu. I klausimus as vis 

delta sugebejau atsakyti. 0 stai viena latvike archeologe niekaip ne

sugebejo suregzti atsakymo, gal ir klausimo nesuprato, o jos mark

sizmo destytoja jai nieko negalejo padeti, ir ji pravirko. BU.ttt galima 

uzmirsti si epizodq, bet taip i archeologtt folklorq iejo sio suvazia

vimo pavadinimas - a, tai tas, kur visi verke! Mii.stt pranesimeliai 

buvo iSspausdinti Leningrad a akademijos trumpttjtt pranesimtt zur

nale- Kpamxue coo6u\eHU51 . 

Su Vilniaus archeologais vaziuodavau ir i Leningrado bei Mas

kvos archeologtt ataskaitinius suvaziavimus. Ir nors vilniskiai i mus, 

muziejininkus, ziurejo kiek iS auksto, daznai be mli.stt neapsieidavo. 

Prisimenu vienq toki suvaziavimq Leningrade, kuriame dalyvavo 

didelis burys jauntt archeologtt is Vilniaus. Visi gyvenome viename 

dideliame Instituto kambaryje. Atejo kazkoks muziejininkas is Tiu

menes ir paprase ko nors iS Lietuvos. Visi atsoko,- girdi, eik tu. As 

ir einu, ir gerai pataike. 0 jis klausia, kq mes zinom apie toki daili

ninkq iS Lietuvos Ignotq Ceizikq. Zinoma, atsitiktinumas, kad, per

imdama skyritt iS P. Karazijos, susiduriau su tokia nedidele plake

te -iS nedegto moho, labai kruopstaus darbo vaizdeliu, pavadintu 

,Ceizikas kalejime". Ceiziko tai ten nebuvo (jis kalejime), o sedi jo 

zmona prie lopselio, ant lango voratinklis, ir Karazija papasakojo, 

kad jo darbtt labai mazai iSlik~ (gyven~s 1779-1860 m.), nes padir

binej~s pinigus ir daznai sededav~s kalejime. As buvau juo susido

mejusi ir pasiskaiCiusi apie ji enciklopedijoje. Mana zinios labai pra

verte. Enciklopedijoje, beje, buvau radusi, kad buv~s dar vienas jo 

paveikslas- ,Kristus laimina vaikus". Ir stai pasirode, kad kaip tik 

tas paveikslas- didoka plakete- dabar ir pateko i Tiumenes krasto

tyros muziejtt. Idomi ir sios plaketes radimo istorija. Muziejuje buvo 



suzinota, kad ji esanti pas vien<t moteriSk~. Muziejininkas nuej~s jos 

parsinesti ir net pasiurp~s, kai pamate, kaip toji moteris, pamerkusi 

i muiluoto vandens vonel~, sveiCia j<t kempine. Sako: pamaniau, kad 

stai tas unikalus darbas bus sunaikintas mana akyse. Jis atseit kabe

j~s virtuveje ir es<t nepatogu buttt toki aprukusi atiduoti i muziej4. 

Pasirode, nieko baisaus- jis ne kart<t buv~s taip plautas. Ir tikrai -li

k~s svarus ir nesugadintas. Muziejininkas papasakojo ir kaip Ceizi

kas dirbdav~s budamas kalejime: jis tol plaudav~s molt, kol jame 

nebelikdav~ jokiq grumsteliq. IS taip paruosto moho plaketes buda

vo net tvirtesnes nei degtos. 0 raizydav~s jis su zuvies asaka. Kiek 

jam buvo zinoma, veliau Ceizikas tais neilgais laikotarpiais, kai ne

ikliudav~s, dirb~s Irkutske indq fabrike ar pan. Mes dar kurt laik<t 

susirasinejom ir gavau net sios plaketes negatyv<t, taCiau labai pras

t<t ir jo gerai atspausdinti nepavyko. 

Bet t~skim toliau. I Vilniaus universitet<t ar i Istorijos institut<t pa

kliuti bandziau kelis kartus, bet veltui. Del Rimanto pavardes vi

siems atrodziau persona non grata. Ilgai veike tas Kulturos ministe

rijos (Girdziaus) prakeiksmas! Atsirado ir laisvq etatq. Universiteto 

rektorius J. Bucas man~s nesutiko priimti, o prieme k<t tik baigusi 

A. Tautaviciq. Jis, zinoma, buvo perspektyvus studentas, bet tada as 

to dar nezinojau . I Istorijos institut<t man~s netsileido J. Ziugzda. 

Archeologijos sektoriuje buvo laisva vieta ir nebuvo jokio akmens 

amziaus tyrinetojo. I t<t viet<t prieme visiSkai neperspektyvi<t k<t tik 

baigusi<t Aldon<t Bemotait~- tuo tarpu i aspirantUr<t. Tad a as dar ne

zinojau, ko ji verta, bet man buvo labai apmaudu, kai pamaCiau j<t 

sedinci<t prie Tetes rinkinio. As Tetei net pasakiau, kaip man apmau

du,- juk kiek as pati esu prie to rinkinio prisidejusi,- ir dabar jauciuosi 

lyg ta pasakos karalaite kiauliagane. Bet Tete, kaip tikras paminklq 

saugotojas, buvo isitikin~s, kad niekas neturi teises tik sau laikyti 

archeologinius radinius (veliau as juos ir perdaviau Lietuvos na

cionaliniam muziejui Vilniuje) . Zinoma, Tetei buvo nesmagu- jis 
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juk stengesi man padeti tsidarbinti Universitete ar Institute. Veliau, jau 

dirbdama Institute, suzinojau, kad J. Ziugzda tuo metu sak~s 0. Na

vickaitei (Kuncienei; ji tada buvo partine), kad Rimantienes priimti 

i skyril.! negalima, nes tada Institute ,nebebusiq ramybes". (Tctji man 

papasakojo tada, kai jau buvo ismesta iS partijos. Prisimenu, as tik 

nusijuokiau ir pasakiau: ,Nejau Ziugzda mane taip labai vertina?") 

Beje, Ziugzda nekent~s ir Juozo, o priezastis buvo tikrai kvaila: Juo

zas paras~s i Kauno laikrastt menkuq straipsnelt, kad esq reikia saky

ti ne ,jumoras", kaip bande ttikinti Ziugzda (mat jis rusiSkai mqste), 

bet ,humoras". Be abejo, neuzmirstas buvo ir ismetimas iS Bibliote

kos. As bandziau kai kct iSspausdinti Istorijos instituto leidinyje- juk 

reikejo pasirodyti, kad esu, ir kaip nors teiti i mokslo bendruomen~. 

Neturejau jokios naujos medziagos iS archeologijos, tad man pasi

rode, kad knygai ,IS Lietuvos kulturos istorijos" labai tiktl.! mano 

darbas apie priegiesmius. Mintis buvo nauja ir galejo buti tdomi 

etnografams bei tautosakininkams. Priegiesmiai- tai tvairil.! gamtos 

reiSkinil.! uzkalbejimai lankant laukus. Tai as bandziau trodyti. Vel 

teko tik per tarpininkus suzinoti, kad straipsnis nebusiqs dedamas, 

nes ji ,ne as parasiusi", o Rimantas. Ir niekas man~s negyne. Niekam 

nerupejo, kad Juozas niekada su tautosaka nebuvo dirb~s, o mano 

tai buvo seniai pamegta sritis . Ir st kartq paCiai tsiskverbti i tct ben

druomen~ taip ir nepavyko. Vis delto nutariau neatsisakyti, jei mane 

kur pakvies (kaip buvo su albumu apie ,papuosalus"), o kartu pa

daryti kai kq, kas man blitl.! naudinga. 

1954 m. vasaros pradzioje P. Kulikauskas paprase padeti jo aspi

rantei Onutei Navickaitei. Jos tema buvo ,Versvl.! kapinynas", o apie 

ji as turejau gana daug zinil.!. Tuo metu kapinynas beveik visas jau 

buvo iStyrinetas, lik~s tik jo pakrastys su degintiniais kapais, tokiais 

pat, kokius as, budama studente, kasinejau. Sutikau, nes man ir pa

Ciai buvo tdomu ten sugrtzti. Pasisamdeme porq aplinkui besitrainio

jancil.! jaunl.! zmonil.! ir pradejome dirbti. Kaseme, zinoma, ir mes 
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paCios lygiai su jais. Bet greitai pasirode, kad tie darbininkai buvo 

paskutiniai tinginiai, ir jie didziai nustebo, kai pasakiau, kad atsi

imh.t pinigus uz dvi dienas ir daugiau akyse nesirodyt\.l. Onute is 

karto pasiurpo- kaip mes vienos apsidorosim. Pamatysi, sakau, isei

tis tuoj atsiras . Visa tai mat~s aplinkui tvorct labai tvarkingai murij~s 

darbininkas priejo ir pasiiile: gal tiksiq jo vaikai? Gerai! Ir kitct rytq 

jau turejome du naujus darbininkus- tai buvo liesi, nuskurd~ vaike

liai, bet gerai iSaukleti ir gerai dirbo, o tevas vis prieidavo ir paklaus

davo, kaip jie dirba. Kai pamatem, kad jie priespieCiams atsinesa tik 

po duonos riek~, kurict uzkctsdavo svogunu (beje, ir pats tevas valge 

tik tokius priespiecius), atnesdavom ir jiems po gerct sumustini. At

rodo, jiems tie keli pas mus uzdirbami rubliai buvo labai brangus. 

Bet darbas baigesi. 

Sakau Onutei: as padejau tau, o tu dabar padek man. Ji pasiliko 

Kaune ilgiau, nes rinko medziagq darbui Muziejaus fonduose. Tai

gi, pasinaudodama proga, su ja kartu aplankeme visas netoli buvu

sias akmens am2iaus stovyklas, kurias zinojau iS kelioni4 su Tete: 

Versvus, Zemuosius Kaniukus, Sileli, Raudondvart. 

Tuo tarpu Instituto archeologai pakviete mane i savo zvalgomct

ict ekspedicijct Varenos rajone- as ten geriausiai zinojau paminklus. 

Atsimenu, tai buvo labai karsta vasara, o as nepakenciu karscio ir 

dar kaip tik laukiausi Doviles, tad ekspedicija labai isvargino- per 

keletq dien4 skubejome apeiti visas Merkines apylinki4 stovyklas, 

iStisas dienas prabudavome laukuose, vazinedavome kartais arkliu

ku, daug kur ejome pesti. Visi bendrakeleiviai buvo jauni ir draugis

ki. Taciau as su jais ne visur keliavau, po savaites juos palikau, nes 

Kulikauskas pasikviete nuvaziuoti i Marcinkonis, kur dirbo Aldona 

Bernotaite. Turiu pasakyti, man ir paCiai buvo labai malonu vel uz

sukti i tas Piet4 Lietuvos stovyklas- taip buvau iSsiilgusi lauk4. Su

pratau, kad tai isnaudotojiskas pasiulymas - Kulikauskas norej~s, 

kad as Bernotait~ pamokyciau (veliau jis man tai prisipazino), nors 
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jq renge lyg ir kokiq atsvarq pries mane. Tuomet, zinoma, as dar tike

jau, kad gal ji tikrai domisi akmens amziumi ir gal su ja bus galima 

bendradarbiauti. Atsimenu, vienq vaikq atidaviau Tevukams, su an

truoju Juozas nuvaziavo i ZabiCiunus, ir as laisva galejau iSvaziuoti 

i Marcinkonis, kuriuose dar nebuvau buvusi, nes tais laikais, kai mu

du su Tete tuose krastuose keliaudavome, jie dar buvo lenktt valdzio

je. Tuos laikus primine kryzius, stovintis ba:lnycios sventoriuje. Kry

zius buvo aukstas, kokius state tame kraste, taciau nudazytas !strizais 

ruozais Lietuvos veliavos spalvomis, beje, labai nubluk~s. Pasirodo, 

jis toks nubluk~s todel, kad buv~s pastatytas lenktt laikais vietinitt 

lietuvitt. Lenkai kryzitt nuvert~ ir imet~ i ezerq. Jame jis ilgai iSgule

j~s, bet vel buv~s iStrauktas ir pastatytas sventoriuje. Spalvos neatnau

jintos, kad buttt matyti ta lenktt piktadarybe. Siaip ba:lnytkaimis buvo 

lietuviskas, turejo ir senoviSkq klebonq. Aldana buvo isitaisiusi gyven

ti pas eiguli, kurio suaug~s sunus su ja vaikstinejo ieskoti stovykltt. 

Ten apsigyvenau ir as, ir emem vaikstineti trise. Jie mane nuvede i 
miSko laukym~ prie Versminio upelio, kur lomeleje buvo nemazai 

titnagtt. Aldana norejo pradeti kasti nuo vidurio, kur buvo tiek radi

nitt, kad buvo aisku, jog ten jau iSpustyta ir kulttirinio sluoksnio nebus. 

Nusiziurejau neiSpustytq kranteli ir pati iSkasiau bandomqjq perka

Sq. Ir man pasiseke- isryskejo du kulttiriniai sluoksniai su kiek skir

tingais dirbiniais ir kaip tik viename sluoksnyje pasitaike du zidi

neliai- si priskyriau ankstyvajam neolitui; virsuje greiCiausiai buvo 

zalvario amziaus sluoksnis- irgi su zidiniu. As viskq nubraiziau ir 

net nuspalvinau ir emiau aiSkinti Aldonai, kq reikia rasyti ir kas Cia 

yra. Bet matau, kad ji tik nutaisiusi mislingq minq vis kartoja: ta-aip, 

ta-aip, lyg noredama man parodyti, kad supranta. Tuo ir apsiribojo 

mana kasinejimai, o ji, pasirode, neturi jokio mokslinio intereso. Ne

turi tai neturi, 0 as pasinaudojau proga susipazinti su siuo krastu. 

Sis krastas turejo ir savo nearcheologinitt idomybitt. Eigulys 

mums papasakojo, kad miske nuo lenktt laiktt gyvenqs toks atsisky

relis. Kadaise jis buv~s turtingas zmogus, turej~s Varsuvoje namus 



ir seimq, bet zmona ji pametusi. Tada jis be nieko atvaziav~s i Marcin

kanis, pardav~s savo drabuzius, nusipirk~s kaimiskus, isigij~s tran

kius medzio darbams, iSej~s i rniskq ir ten issikastoje zemineje iki 

sial gyvenqs. Jis draugaujqs su medkirCiais, kurie jam atiduoda nu

IU.zusius pjuklus, o jis iS ttt nuolau.Z4 gamincts labai gerus peilius. Jis 

juos parduodcts per atlaidus turguje. Visas Marcinkonit.t seirnininkes 

naudojancios tik jo pagamintus peilius. Eiguliene man tuoj ir parade 

kelis ivairaus dydzio peilius, pirktus iS jo. Uz tuos pinigus jis nusiper

kcts to, ko jam rniskas neduoda . .Zmonit.t escts mylimas, ir seirnininkes 

jam negailincios lauktuviq. Kad tai ne prasimanyta, eigulio sunus 

gaits tct zemin~ parodyti, gal pavyksict ir ii aplankyti. Zinoma, tokios 

iSkylos negalejau atsisakyti. Eigulys idejo atitinkamt.t lauktuvit.t, ir 

mes iskeliavome . .Zemine buvo giliai rniske, bet duris radome sluota 

utremtas. Gaila. Eigulio sunus iejo i vidt.t ir paliko jam lauktuves. 

Kitct dienct dar padariau perkasct gretimoje stovykloje (Lyguteje) 

ir ten radau didel~ gra.Zict virvelin~ suk~ bei pastebejau buvusios 

duobes pedsakus. Visct dienct darbavausi pati viena, kol iSkrapsciau 

visct duob~. Ir koks nusivylimas- paCiame dugne radau ne senovi

nius radinius, 0 dervos gurvuoli- matyt, cia buvusi deguto varykla, 

o tokit.t siame kraste ankstesniais laikais daug buv~. Kitct dienct -gri
zau nama. Aldana veliau pasakojo, kad po paras dien4 tas atsisky

relis atej~s pas eiguli ir atnes~s savo lauktuvi4- miSko gerybit.t. 

0 tuo tarpu 1956-1957 metais atsirado nauj4 galimybit.t pastu

meti archeologinius tyrimus. Prasidejo Kauno hidroelektrines sta

tyba- atsirado pinigtt archeologiniams tyrimams atlikti visame uz

liejamame plate. Daugiausia reikejo tyrineti piliakalnius. Kviete ir 

mane i talkq, bet as ne tik nebegalejau ilgesni laikct atsitraukti nuo 

namt.t, bet ir siaip buvau pasiryzusi nebesileisti itraukiama i man 

nenaudingus ar nerupimus darbus . 

1956 m. man buvo pasiUlyta iStirti Laumen4 akmens amziaus gy

venvietes. I sias vietas mes dar vaikai su Tete nukeliaudavome, ir 

Tete jas vadindavo Uznemunes Pazaisliu (nes Zaislos upelis tekejo 
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kaip tik anapus Nemuno). Kauno miesto muziejaus rinkinyje buvo 

neblogtt radiniq is sios vietoves dar nuo T. Daugirdo laikq. Kadangi 

finansavo Vilnius, tai man vel teko dirbti su Aldona Bernotaite. As 

pati kasdien nueidavau pesCia, persikeldavau laiveliu per Nemunq_ 

ir pavakary vel grizdavau. 0 Aldonq_ apgyvendinau vietoje, Milda

ziq sodyboje. Gyvenviete buvo gerokai nuniokota ir gamtos, ir zmo

niq, bet stengiausi bent likucius uzgriebti. 

Su Aldona dirbti, man atrode, nebebuvo prasmes ir as susidariau 

sau iStikimq_jaunq zmoniq bureli, kuris toliau visur lydedavo mano 

kasinejimuose ir zvalgymuose. Tai buvo ,Ausros" gimnazijos mo

kiniq burelis su Algiu Matuliu priesakyje- smalsus nutruktgalviai, 

tarp kuriq, kaip jie kartq_ pasipasakojo, nebuvo ne vieno, kuris ne

butq kada nors ko nors nusilauz~s- rankos, kojos ar bent sonkaulio. 

Jie ateidavo i Muziejaus archeologijos skyriaus fondus, daug klau

sinedavo ir mane, ir Tarasenkq_, domejosi visokiais krastotyros klau

simais. Be to, keliaudavo po paminklus, todel davem jiems susipa

zinti su paminklq kartoteka, kuriq_ Tarasenka buvo parsivez~s iS 

buvusios Paminklq apsaugos istaigos. Jie pasisiUlydavo padeti 

mums, ir mes duodavom jiems ivairiq pagalbiniq darbeliq- suskirs

tyti, sudelioti, susifruoti radinius, o tai jie labai kruopsciai atlikdavo. 

Kai kartais ilgesni laikq_ nepasirodydavo, klausdavom, kur ding~. Ir 

iSgirsdavom atsakymq_: ,cypeje"- patriuksmav~ ar kitaip pasireiSk~ 

per Velines Kauno kapinese. Valdziai jie daresi itartini ir del savo 

daznq kelioniq. Tai as jiems ir sakau: kai kq_ galima juk daryti ir le

galiai. Juk visi muziejininkai dirba gerq_ lietuviSkq_ darbq_ legaliai. 

Paprasykit koki susipratusi ir nebaikstq mokytojq_, kad isteigtq mo

kykloje Krastotyros bureli ir jus, kaip to burelio nariai, be itarimq 

galesite dirbti kulturini darbq_. Burelis buvo isteigtas. Kiek zinau, 

veliau to burelio nariai liko iStikimi krastotyrai . 

Tuo tarpu isryskejo ir mano busimojo darbo ideja. As pasiryzau 

jau nebenukrypti i sali ir siekti savo tikslo- dirbti mokslini darbq_! 



!SUKU I SAVO KELIJ\ 

Reikejo apsiriboti savo darbo sriti. Turejau po ranka savo rnedziagq_ 

apsirasiau ir nusipiesiau viskq_ kct galejau. Bet kct toliau daryti? Daz

noje ispustytoje srnelineje stovykloje ar gyvenvieteje budavo randa

rni ne vieno laikotarpio radiniai ir paprastai jie budavo apibudinarni 

kaip ivairiq laikotarpiq, be to, buvo bandorna juos datuoti rerniantis 

tipologija. Pasitikejorne lenkq tipologija, o lenkai, kaip ir rnes, dau

giausia turejo tokias pat ispustytas srnelines stovyklas. Taigi visi taip 

ir rnalernes vietoje. Daresi akivaizdu: reikia ieskoti aiskesniq atspir

ties taskq chronologijai nustatyti. Be chronologijos niekur nenueisi. 

Ir cia pasigavau idejct is suorniq archeologq darbq: rninedarni atskirq 

parninklq chronologijctjie pasirerndavo parninklo auksCiu juros lygio 

atzvilgiu. Lenkq zumalo Swiatowit 1936 rn. nurneryje radau A. Ayra

paa straipsni vokieciq kalba apie Suornijos akrnens arnziaus geogra

fini datavirnct. Man akys prasvito- stai Cia reikia ieskoti iSeities. Ne

turejau su kuo iS rnusiSkiq archeologq pasitarti, o Tete mane is karto 

suprato- tai turi buti perspektyvu! Ir erne man iS Vilniaus siqsti li

teraturct ne tik archeologijos, bet ir paleogeografijos klausirnais. As 

jet godziai skaiCiau, bet ir erniau galvoti, kad reikia pasikalbeti ir su 

geografais- gal as rnegejiskai skaitydarna ne viskq teisingai supran

tanti. Atnaujinau pazinti su prof. V. Gudeliu, kuris kadaise buvo ban

d~s archeologijct studijuoti. Jis man padejo daug kct issiaiskinti. ISkilo 

daug rnano iki tol nesuprastq dalykq. Siaures Vokietijos ankstyvojo 

237 



Eiguli4 akmens amziaus stovyklos. 1957 m. 

238 

neolito gyvenvietes esancios labai zemose vietose prie juros ar net 

po vandeniu, o Suomijoje- kaip tik auksCiausiose vietose. Pasirodo, 

yra dar kitas veiksnys- Zemes plutos svyravimas, t. y. kai Suomija 

kyla, Baltijos siaures krantai nusileidzia. Taip pamazu, zingsnis po 

zingsnio supra tau, kad be paleogeografijos nieko neiSspr~sim. Pasi

dare aiSku, ir patys geografai susidomejo musq paminklais. Zinoma, 

viskas buvo nauja, kitiems archeologams buvo sunku patiketi tuo, 

kct pasakodavau, bet as atsakydavau: juk i kalnq zmonems vandens 

niekas nenesiojo, vanduo turejo buti salia! 

Muziejuje turejome paslep~ gerus nepriklausomybes laikq Vidu

rio Lietuvos kartografinius zemelapius, kurie man labai padedavo 

nustatyti stovyklq padeti. Kiekviena nauja knyga, kurict perskaity

davau, atverdavo vis naujas galimybes. Tuo tarpu Tete, kaip akade

mikas, gavo teis~ uzsisakyti kai kuriq knygq iS Prancuzijos, bet ir tai 

tik pagal duodamct katalogq. Kai kctjis uzsisake sau, bet vienct labai 



svarbict knyg<t uzsake ir man. Toji knyga man atvere naujus kelius. 

Tada mqsciau, kad bU.ttt kitaip, jei as jet (ne jet, o tas zinias) buciau 

gavusi dar studijuodama. Tai buvo La Decouverte du passe, red. A. La

ming, Paris 1952. Paskirstymui pagal juros lygi buvo labai dekinga 

mano pasirinkta Nemuno ir Neries santakos sritis, kurict as geriau

siai zinojau. Be to, zinojau, kad Aldonos Bernotaites tema buvo su

sijusi su Piettt Lietuva, tad nutariau i jet nelisti, nors gal ir be reikalo 

(veliau gavau del to pastabtt), net palyginimui neimti Piettt Lietuvos 

stovykltt, kurias buvau iSvaiksCiojusi ir medziagq gerai zinojau . 

Tuo tarpu gyvenimas keitesi. MU.stt su Juozu knygos gulejo Lei

dykloje. Tiesct sakant, Juozo knyga ne gulejo, o dar seserius metus, 

galima sakyti, buvo svarstoma, braukoma, trumpinama. Honorarai 

smezavo tik ateityje. 0 tuo tarpu gyvenome kukliai ir tik juokais pa

svajodavome, kad jei mes per abu uzdirbtume 200 rublitt, tai jau bu

tume visai patenkinti. 

Juozas gavo darbct Vilniuje Knygtt rumuose- buvo leista vazine

ti is Kauno. As dirbau Muziejuje Archeologijos skyriuje ir turejau 

padejejct Elenct Danilait~ . Vaikai lanke dadeli, tai jauciausi laisvesne 

ir galejau daugiau laiko skirti naujo gyvenimo pasiruosimui. 1949 m ., 

nuvaziavusi i Vilnitt, visai nesiruosusi iSlaikiau kandidato minimu

mo egzaminus- Lietuvos archeologijct ir vokieciq kalbq, o marksiz

mct jau buvau islaikiusi. 

1954 m. siek tiek patyrinejau Versvuose, o pasinaudodama HES'o 

statyba, 1956-1957 m . padirbejau Pakalniskiuose, Jakstonyse, Rud

menoje, Laumenuose. 1958 m. buvo pasiulyta pasidairyti po Darsu

niSkio apylinkes. Kadangi jau turejau bendradarb~, tai vienos dvi ir 

dirbome, nieko nesamdydamos. IStyreme vienq gerokai apleistq sto

vyklq Lapainioje prie pat kelio ir visai iSpustytq zalvario amziaus 

buv. gyvenviet~ prie DarsuniSkio zydq kapq. Kruopsciai apvaikscio

jome visus Lapainios upelio krantus ir pamateme griuvanciame upe

lio slaite atsidengusiq duob~ su kulturiniu sluoksniu. Cia ir ememe 
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kasineti. Tai buvo ovali, gana gili duobe su storu juodu sluoksniu 

dugne, pilnu didelil.! perdegusil.! puodl.! sukil.! bruksniuotu ir gru

bletu pavirsiumi. IS karto pamanem, gal Cia zemines liekanos, bet 

iskasus paaiSkejo, kad joje nera atskiro zidinio nei kitl.! pastatui bU.

ding\! pozymi4. Gal tai alkduobe? Bet be puod4 suki4 nebuvo joki4 

kit4 radini4 nei kaul4. Aplinkui visct ploteli suskirsteme 1 ffi 2 kva

dratais ir kiekviename iSkaseme po mazct surfq. Radome ir antrct 

duobel~, kurioje buvo ir zveri4 kaul4. Klausimct padejo iSspr~sti Eu

genija Simkunaite. 

SuE. Simkfmaite (jet vadinom Gese) susipazinau Vilniuje vieno 

ataskaitinio archeolog4 suvaziavimo metu iriS karto abi suradome 

bendrct kalbct. Daug kam ji atrode net gresminga, nes niekam nemei

likavo ir nevenge pasakyti tai, kct galvoja, zemu ir gal baisoku balsu. 

As prie jos tono greit pripratau, o ji buvo labai idomus zmogus. Nors 

oficialiai buvo farmacininke ir gamtininke, bet domejosi visais daly

kais, kurie ir man rupejo- archeologija, is tarija, tautosaka bei etnogra

fija. Ji tuoj uzkibdavo uz naujl.! idej4 ir daznai sugebedavo i visokius 

klausimus pazvelgti nauju zvilgsniu, net is paradoksalaus mqstymo 

tasko. Ji savaip i daug kct ziurejo. Buvo labai tdomi, nes kai tik iSkel

davau koki klausimq, tuoj pasiulydavo bent keletq savo sprendimo 

variant\.!. Ne visi jie budavo teisingi, bet versdavo diskutuoti. 

Taigi ir st kartq, be puodtt suki4 ir suodzi4t radusi Lapainios duo

beje dar ir didelil.!t kaip tada atrode, anglil.! gaball.!t nuveziau juos 

Gesei. Ji iSaiSkino, kad tai ne angli4 gabalai, o perdeg~ ir i kietq me

dziagct virt~ kaul4 trupiniai. Taigi pasidare aiSku, kad tai- alkduo

be. As aprasiau visas puod4 sukes, nupiesiau jas, suradau budq, kaip 

tiksliau nubraizyti puod4 pjuvius, ir parengiau straipsni i leidini ,IS 

Lietu vas kulturos istorijos". Bet J. Ziugzda nenorejo pripazinti, kad 

tai alkduobe. Jo tsitikinimu, tuo laiku (apie I a.) negalejo buti jokio 

tikejimo! Teko tC\, alkduob~ uzmaskuoti- parasiau straipsni pavadi

nimu , Lapainios puodziai", ir ji isspausdino. 



Baigusi darbct Lapainioje, likus dar numatyto ekspedicijai laiko 

ir gavusi savo zinion Muziejaus sunkvezimi, sumaniau patyrineti 

netoli Nemencines prie Juodzio upelio esancict Zaliosios gyvenviet~. 

Ten buvau jau keliskart su Tete, zinojau, kad 1952 m. R. Kulikaus

kiene Zaliojoje kasinejo su studentais. Ten buvo rasta tokios savitos 

keramikos. Nuvaziavome su Elena. Zalioji- tai toks lenkiskas kai

melis, tad, suprantama, buvome nelabai maloniai sutiktos. Ieskojom 

nakvynes ir mums nurode toki sugriuvusi pastatq be stogo. Pama

nem, kad is miisq tyciojasi, tad ejom ieskoti lietuviq. Ir radom vie

nintel~ lietuviq seimq, kuri mus normaliai prieme ir leido pernak

voti ant siena. Kitokios nakvynes mesne nesitikejome. Darbavomes 

dvi istisas dienas ir iStyreme 11 aiksteliq su puodq sukemis ir zidi

niais. Be abejo, tos aiksteles buvo laikinq zalvario amziaus stovyklq 

liekanos. Straipsni apie jas paskelbiau veliau, tik 1999 metais. 

1959 m. dar kasinejau prie Silelio, Raudondvario ir Radikiq. Bet 

svarbiausi ir man labiausiai isimintini buvo Zemqjq Kaniiikq kasi

nejimai, padej~ iSsiaiskinti, kad kai kurios mana galbiit tik teorines 

prielaidos buvo teisingos ir kad tuo keliu reikejo eiti toliau. Stovyk

la buvo aukstai Nemuno ir Nevezio santakoje, slaito ikalneje esan

cioje lomeleje. Mudu su Tete buvom cia surink~ siek tiek radiniq. 

Ten, kur pavirsiuje radiniq mazai, visada gali tiketis, kad jq daug 

bus lik~ po zeme. Ir vel isitikinau, kaip svarbu visctlaik nepamesti iS 

akiq pjiivio- ne tik perkasos, bet ir atskirq zidiniq. Beje, zidiniq pjii

vius darydavo ir kiti tyrinetojai, bet paprastai juos darydavo jau nu

kas~ visq kultiirini sluoksni, 0 tada biidavo lik~ tik zidinio dugnai. 

Man rodes, kad taip darydama neteksiu visa zidinio vaizdo. Nors 

sie zidiniai buvo beveik viename gylyje, bet nevienodi. As aprasiau 

juos nuo pavirsiaus iki dugno. Skirtinguose zidiniuose buvo ne

vienoda keramika, kuri man dar buvo nelabai paztstama. Zidiniuo

se buvo angliq. Ir vel kreipiausi i Ges~: kct galima iS tq angliq pasa

kyti? Tuo tarpu jau net tarybineje populiariojoje spaudoje smezavo 
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neaiSkios ateities pranasystes- Amerikoje kazkas anglis jau datuoja 

C14 metodu. Apie tai Gese dar nieko negalejo pasakyti, bet gamti

ninkai, pasak jos, vartoja kitq biidq angliq laikotarpiui nustatyti- ji 

rodqs angliq mineralingumo procentas. Ir stai ji man nustate visq 

zidiniq angliq mineralingumq. Darbas buvo nemazas: angliukai dar 

kartct sudeginti uzdaroje erdveje, pasverti pries degimct ir po jo. Ga

vome nuostabq rezultatq: atskirq formq zidiniuose, kuriuose buvo 

rasta skirtinga keramika, skyresi ir angliq mineralingumo procentai. 

Gal ir be reikalo tiek prirasiau a pie visas tas smulkmenas, bet prisi

menu, kokios jos man buvo svarbios zengiant tais nepramintais ke

liais . Straipsni apie Zemqjq Kaniiikq tyrinejimus paskelbiau, kai tik 

pradejau dirbti Istorijos institute, bet kiti archeologai i ji nekreipe 

tokio demesio, koki as jam skyriau. 

I Muziejq nuolat atvykdavo mokslo darbuotojq iS Latvijos, Esti

jos, net Ukrainos ir as su jais susidraugavau. Tad kai likdavo neis

naudotq ekspedicijq lesq (juk mud vi su Elena kasem paCios), gale

jam jas panaudoti savo nuoziiira. Kartq pasiiiliau Elenai surengti 



Pradedam tyrineti 2em. Kaniuk4 stovyklq. 1959 m. 

kelion~ per latviq ekspedicijas. Autobusais, su kuprinemis ant peciq 

aplankern Tervetes, Uolinkalnio, Kreiciq ekspedicijas. Pradejorn nuo 

Rygos ir grizorn per Daugpili. Tai buvo puiki kelione ir as jauciausi 

daug pas.irnokiusi. 

Atvykdavo archeologq iriS Leningrado, Maskvos bei Kijevo. Pa

baltijiecius pazinojau, tuo tarpu zrnones iS kitq Tarybq S~jungos mies

tl! buvo nezinorni. Anksciau rnaniau, kad visi ten gyvenantys yra 

kornunistai, bet gana greit paaiskejo, kad tarp archeologq kornunis

tq- tik vienetai. Taciau kol jq dar nepazinojau, i kiekvien~ atvyku

si ziurejau itariai ir po truputi, rnazornis uzuorninomis, srnulkiais 

klausirneliais bandydavau iSsiaiskinti, su kuo turiu reikal~. Pasiro

do, atvykeliai taip pat stengdavosi susiorientuoti, kas as tokia. PaaiS

kejo, kad archeologai labiau nei kiti buvo savo krasto (ne Tarybq S~

jungos) patriotai. 0 tokie gerai suprasdavo ir kitq krastq patriotus. 

I Vakarq Europ~ tuo rnetu ikiSti nasi buvo labai sunku. I bet ko

kius susirasinejimus buvo ziurima itariai. Jei M. Gimbutiene para

sydavo, tai pasirasydavo svetima pavarde. Tuo tarpu V. Daugudis 
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iS kazkur buvo gav~s zinomo latvil! archeologo Eduardo Sturmo, 

gyvenusio Bonoje, adresq ir susirasinejo su juo archeologijos klau

simais. Jis man ir pasake, kad Sturmas noret4 su manim susisiekti. 

As jam iS karto parasiau vokiSkai, bet paskui susitarem, kad jis man 

gali rasyti latviskai, o as jam lietuviskai. Siuntinejom vienas kitam 

tvairius atspaudus. Jis tuo metu rase knyg<t Die Steinzeitlichen Kul

turen des Baltikums. Kct turejau, tct jam nusiunciau. Deja, 1959 m. jis 

mire ir nebaigta knyga buvo isleista jau in memoriam. 

IS E. Sturmo mana adresq gavo vokieCi4 archeologas Wolfgangas 

Taute. Jis atsiunte man porct savo atspaud4 ir paprase atsi4sti savo 

straipsnius apie paleolitinius radinius . Jis renge apibendrinamqji 

darbct a pie paminklus su kotiniais streli4 antgaliais. Nusiunciau jam 

savo senus studentiSkus straipsnelius apie PuvoCi4 ir Skaruli4 radi

nius. Tai, kas ten buvo parasyta, buvo menkos vertes, bet svarbiau

sia- ten buvo mano labai tiksliai nupiestos iliustracijos. Seseliavimas 

buvo dar nevyk~s, bet kontiirai gerai nupiesti, o tai svarbiausia. Tau

tes knyga isejo veliau, 1968 m., pavadinimu Die Stielspitzen-Gruppen 

im nordlichen Mitteleuropa reprezentatyvioje Fundamenta leidinil! se

rijoje. As dziaugiausi, kad Lietuva paleolito zemelapyje jau nebe

bus balta deme. 

Muziejuje isdirbau 18 met4. Manau, kad per daug! Vis delta Dai

les muziejuje man buvo idomu, nezilirint to, kad visqlaik veriiausi 

kaip nors daugiau padirbeti savo, archeologijos, srityje. Gaila buvo 

palikti labai draugiskct kolektyvq ir eiti i toki, kuriame gal esu nelau

kiama. Bet as turejau savo tikslq. Vis galvodavau apie savo Tet~. Jis 

deste Vilniaus universiteto Teises fakultete, bet jam nedave destyti 

LietUVOS teises istorijos, kuriq geriausiai ismane, 0 uzkore fUSl! teises 

istorijq. Jis man sake: yra du vadoveliai- vienas siauras, kurt nuro

dau studentams, o kitas platus, kurt pats skaitau. 0 savo tikrajam dar

bui toliau rinkosi medziagq archyvuose ir rase tai, kas buvo prie sir

dies . Beje, profesoriaus vardqjam suteike ne Vilniaus universitetas, 



o Maskva, nes ten jis buvo naudingas savo ziniomis. Rengemes kraus

tytis i Vilni\.!. Tete jau state mums namct, tad gyventi kada nors ture

sime kur. Ir stai pagaliau J. Ziugzda Tetei pazadejo, kad duos man 

etat'l lstorijos institute. Itariu, kad pazadejo ne todel, kad norejo 

mane matyti Institute, bet jam buv~ nepatogu (buna ir tokiems kar

tais nepatogu!) atsakyti, nes jau zinojo, kad Tete sunkiai ir nepagydo

mai serga. Tete zinojo mano nusistatym'l (ir ne be pagrindo) Ziugz

dos atzvilgiu, bet jis buvo nepaprastai tolerantiskas zmogus ir 

kiekviename stengdavosi i.Ziureti k'lnors gera. Atsimenu, kaip Tete 

pasake, kad gal as ne visai teisi taip bes'llygiskai Ziugzd'l smerkda

ma. Jis pridure: ,Jis ne visuomet budavo toks bjaurus, kai jam susi

darydavo SC:llygos buti dar bjauresniam." As tada Tetei atsakiau: ,Gal 

jam pritriikdavo energijos t'l bjaurum'l iSreiksti?" Sis klausimas taip 

ir liko be atsako. 

0 tuo tarpu Juozui Knygt! rumai pazadejo suteikti laikin'l bust'l. 

Neseniai buvo mirusi lietuvil.! veikeja Filomena GrinceviCiute. Buvo 

lik~s jos namas Gailesting\.!jl.! seser\.! gatveje, kuris vadinosi memo

rialiniu, nes, girdi, dar XIX a. kazkada kambarelyje ant auksto slaps

t~sis V. Mickevicius-Kapsukas. Knygl.! rumai apsieme globoti si na

m'l. Padare sioki toki remont'l viename bute ir dabar galejo Juozui 

pavesti ji globoti. 

Etatas man buvo pazadetas nuo 1960 m. pradzios, bet buvo vis 

atideliojama. As labai daznai savaitgaliais vazinedavau i Vilnil.!, o 

Juozas likdavo Kaune. Tete buvo kiek susierzin~s, kad delsiama, bet 

sake: duos, jei zadejo. Tete vis labiau isisirgo . Tuo metu imta rengti 

trijl.! autoril.! knyga ,Lietuvos archeologijos bruozai", i kurios re

dakcin~ kolegij'l buvo pakviestas ir Tete. Atnesa jam rankrasti. Tete 

man ir sako: ,Reikt\.! redaguoti, o as pasidariau toks abejingas vis

kam; redaguojant juk reikia buti labai neabejingam." PlauCil.! vezys 

skverbesi gilyn i kitus organus. Galiausiai jis apako. Tais laikais li

goniui nesakydavo diagnozes. Taip buvo slepiama, kad net sesele 
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ligonineje, pamatavusi temperaturq, neturejo teises ligoniui pasa

kyti, kiek turi karscio. Be abejo, Tete zinojo savo diagnoz~, bet, ne

noredamas musq visq skaudinti, vis dar vaizdavo, kad nezino. Ve

liau suzinojau, kad gal pries metus, kai susaukto konsiliumo metu 

pamate ir gydytojq is Onkodispanserio, jis nieko neklause a pie ligq, 

tik pasake: "Nesakykit mana zmonai ir dukrai!" 

Tete mire 196o m . liepos 28 d . 



VILNIUJE, 

ISTORIJOS INSTITUTE 

Rodes, jau pasiekiau, ko norejau. AtsiskaiCiau su Muziejumi, gavau 

visus dokumentus, perdaviau skyriq, supakavau Tetes rinkini, kurt 

Cia laikiau, i dvi dideles medines dezes ir iSgabenau i Vilnil!. Vilniu

je net buvo zadeta, kad kuri laik<t galesiu padirbeti ir Kaune gyven

dama, kol gausiu but<t Vilniuje. Prasym<t i Istorijos institut<tjau bu

vau padavusi, bet kai nuejau pas J. Ziugzd<t (jis tada sedejo Moksll! 

Akademijos centre, Gedimino prospekte), jis pasake, kad man~s pri

imti negalis, nes as neprisiregistravusi Vilniuje. Tai buvo, kaip mes 

tada sakydavome, ,smulkusis chuliganizmas" - jis daug pakenkti 

negali, bet nervus pagadina. As lekiu pas J. Jurgini- direktoriaus 

pavaduotoj<t. Buvo aiSku, kad negaliu prisiregistruoti Vilniuje, jei 

nesu priimta i darb<t. Susidaro uzburtas ratas, kuriuo budavo nau

dojamasi, jei norima kam pakenkti. Jurginis cia pat prie man~s skam

bina Ziugzdai. Ziugzda, matyt, jam t<t pati kartoja, o Jurginis sako: 

-Bet Istorijos institutas nera Vilniaus institutas, o visas Lietuvos. 

Mes turim priimti zmones is visas Lietuvos, - taip ar panasiai jis 

gana ilgai snekejo ir padare iSvad<t: - Priims! 

Ziugzda vis dar ieskojo kazkokil! priekabiq, ypac kartodavo, kad 

as turinti sedeti Vilniuje, ir tiek. Isakym<t pasirase tik 196o m. gegu

zes 10 d. 

Del darbo graziai susitareme su Archeologijos skyriaus vedeju 

P. Kulikausku. Gavau suredaguoti straipsnil! rinkini apie archeo

loginius paminklus, atsidurusius Kauno maril! vandenyje, beje, ir 
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parasyti apie savo tenai tyrinetas akmens maziaus stovyklas. Kasi

neti buvau numaciusi Pastuvos mezolito stovyklq, bet kai taip Tetes 

sveikata pablogejo, pasilikau Lampedzi4 stovyklct netoli Kauno, kad 

galeCiau visus savaitgalius praleisti Vilniuje. I talkct gavau du gerus 

studentus. Juos apgyvendinau Lampedziuose, o pati kasdien parva

ziuodavau nama. Buvom susitar~, kada miis4 parvezti iS Vilniaus 

atvaziuos masina. Bet, kaip daznai ir veliau pasitaikydavo, bendras 

Akademijos garazas ne visuomet laikydavosi susitarimo ir atvaziuo

davo, kaip jiems iseidavo. Ir si kartct atvaziavo anksCiau, nei laukem. 

Studentai nezinojo, kct daryti be man~s. 0 as neturejau telefono, tai

gi jie nevaziavo. 0 tuo tarpu mire Tete. As isvaziavau i Vilni4, ir kct 

gi- gavau barti, kad ne ten kasinejau, kur buvo numatyta, ir kad ne

buvau kasinejimuose, kai atvaziavo masina. Man buvo labai skaudu 

del tokio nejautrumo- juk buvo zinoma mana padetis; teko velva

ziuoti parsivezti radinil! bei studenfl!. 

Po laidotuvi4 Jiirate issiveze Mamct i Ignalinct pas Marijct Lau

ceviciii.t~, o mes pasilikome Vilniuje Tev4 bute. Cia ir radau man Te

tes palikt4 knyg4, kurias neseniai buvo nupirk~s. Mana Tete- jis 

visctlaik galvojo apie mane, tikejo, kad as ko nors pasieksiu ir sten

gesi man padeti! Svarbiausia buvo knyga, kurios man kaip tik la

biausiai reikejo, nors as ne nezinojau, kad tokia yra. Tai- 10.u.M.ambl 

npatU.ii.OZO (,Praeities klimatai"). Jet perskaiciusi as emiau daug kct ge

riau suprasti. 

Netrukus i Vilni4 parsivezeme ir vaikus. Augis buvo baig~s Kau

ne pradzios mokyklos antrctj<t klas~, Rytis Vilniuje turejo pradeti eiti 

i pirmctjct, o Dovile dar turejo eiti vargti i vaik4 dadeli. 

1960 m. rugpjiiCio gale jau galejom persikraustyti i Gailesting4j4 

seser4 gatves namct. IS paziiiros tai buvo romantiSkas medinis na

mas, ant kalniuko, sode. Jame buvo keli butai, kuriuose gyveno ke

lios seimos, taip pat ir buvusios seimininkes giminaites. Jos gal ir bii

tl! galejusios mums skirtct butct uzimti, bet, kaip veliau iSsitare, ten 



,cioce vaidenasi" . Ir tikrai- naktimis ten bildedavo, pliauskedavo 

vanduo ir pan. Tuoj pat padejau ant auksto ger<~. porcij<~. ziurkiq nuo

dq, ir po vienos nakties mustyniq triuksmo ,cioce" isnyko. Dar teko 

pakovoti ir su parazitais, bet pagaliau isitaisem visai neblogai, nors 

ir laikinai. 

Butas buvo iS 4 kambari4, bet iSplanuotas labai senoviskai- visi 

kambariai buvo pereinami su dvejomis ar net trejomis durimis, ir 

nors namas buvo beveik miesto centre, nebuvo nei vandentiekio, nei 

kanalizacijos. 

Taigi as su vaikais grizau i Kaun<~., susipakavau daiktus, gavau 

sunkvezimi, o Juozas tuo tarpu, pagaliau gav~s raktus, i but<~. iS Te

vukq parsiveze sof<~. ir, pernakvoj~s vien<~. nakti, atvaziavo i Kaun<!. 

padeti mums persikraustyti. Vos spejom susikrauti i masin<~. daiktus, 

gaunam zini<~., kad i musq but<~. per lang<~. susikrauste isibroveliai 

(tais laikais tai daznai pasitaikydavo). Atvaziavom, susinesem daik

tus i tris neuzimtus kambarius ir tuoj pat uZtverem knygq lentyno

mis abu iSejimus iS isibroveliq kambario. Jie erne laipioti per lang<~.. 

Gana ilgai dar teko su jais kariauti. Kreipemes visur, bet, atrode, nie

kas nesiruose imtis grieztesniq priemoniq ir juos iSkraustyti, mat jie 

turej~ vien<~.nedideli vaik<~., o antrojo laukesi (bent taip tvirtino) . Atei

davo pareigtinai iris milicijos, iriS Vykdomojo komiteto, net VK pir

mininkas kalbejosi su jais pro lang<~.. Sis erne net nuolaidziauti- gal 

mums uzteksi<~. ir trijq kambariq? Bet tuo atveju jiems reiketq leisti 

eiti i lauk<!. ir virtuv~ per musq kambari. Vis del to, maniau, jie buvo 

isibroveliai, iS kuriq nezinia ko galima buvo tiketis! Vyras eidavo 

kasdien i darb<~., zmona likdavo viena su vaiku ir ne nezadejo iSsi

kraustyti. Kariavom visct menesi. Nezinau, kas patare, bet pasiule 

tokict iseiti- moteriSk~ laikinai apgyvendinti Motinos ir vaiko glo

bos namuose. Taigi atvaziavo Greitosios pagalbos limuzinas ir isga

beno j'l,. Vyras ne nepasirode. Sunesem jq likusius daiktus i namo 

stiklin~ verand<!. ir apsitvarkem. Po kiek laiko Namq valdyba prieme 
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jq paliktus daiktus i savo sandeli. Matyt, jierns veliau dave koki bu

tct- taip paprastai budavo. 

Istorijos institute buvau priimta i jaunesniojo mokslo darbuotojo 

vietct su 84 rubliq algele. Jauciausi nejaukiai, kai po 18 rn. darbo sta

zo reikejo buti tik jaunesnictja. Bet as kaip toji varle optimiste mu

siausi i prieki savo darbu. Institutas buvo netoli narnq, Antakalnio 

VileiSiq namuose, tad negaiSau laiko nueidama ir grizdarna. Darbui 

iSnaudojau kiekvienct minut~ . Dar daug kct papildomai turejau per

skaityti, kai kuriuos paleogeografijos klausirnus man dar padejo is

siaiSkinti kaip tik kaimynysteje gyven~s prof. A. Basalykas, nepali

kau rarnybeje ir prof. V. Gudelio. Be to, pagalvojau, kad disertacijos 

gynimui reiketq dar pasirupinti pinigeliq-autoreferatui isspausdin

ti, issiuntineti ir kt., tad vel emiausi savo iprastos paspirties- verti

mq. ISverciau Henrika lbseno pjeses ,Laukin~ ant( ir ,Smeklas", 

kurios buvo isleistos viename rinkinyje su K. Borutos versta ,Nora", 

ir J. Li apsakymq rinkini ,Kaln4 vienkiernis". Po sit4 vertimq ,Va

gos" leidyklai pasakiau: ,Su vertirnais baigta!" Vis delta, jos vis kal

binta, priduriau: ,Nebent tai butq ,Peras Giuntas"." Lemtingai pra

sitariau- veliau Leidykla tai prisirnine. 

Vilniuje vakarais visi eidavome i savo nama statybas. Ten dar 

daug kas buvo nepadaryta. Nebuvo suprojektuoti laiptai i antrct auks

tct ir drabuzine. Laiptarns ctzuolo dovanojo klebonas J. Reitelaitis. 

Mediena buvo numatyta altoriui, bet kadangi jau buvo is rnados iSe

j~ didziuliai altoriai, ji taip ir likusi. 

Beje, langus irgi pasidareme Krikstonyse pas kun. J. Reitelaiti. Na

me stengemes viskct kaip nors pigiau isirengti. Pati sugalvojau hole 

isrnuryti sienel~ drabuzinei, o geras pazistarnas architektas Simonas 

Rarnunis suprojektavo vidaus laiptus. Statybvieteje apgyvendinom 

ir staliq, kuris atliko visokius rnedzio darbus, taciau nuolat klaus

clava, kokio plocio daryti palanges ar kokio pavidalo durq ispjovas 

stiklams padaryti. Reikejo paCiai viskct spr~sti, kartais pasitardavau 



su Simu, kartais pasiziuredavau i kokiq_ knygq_. Siaip ar taip, darbai 

pamazu srumesi i prieki. 

JUrate savo nama pus~ pardave prof. Mykolui Marcinkeviciui su 

BernadiSiais ir man paskolino (11Atiduosi, jei kada galesi") pinigq. 

Atidaviau jai gerokai veliau investiciniais cekiais, kuriq truko, kai 

reikejo ispirkti Tevq butq, kuri nuomojo. I naujqji namq (Bendroji g., 

veliau Gaskos g., pagaliau B. Sruogos) isikeleme tik 1963 m. 

Bet iki to dar buvo visokiq pergyvenimq. 

1960-1961 m. ziemq_ labai pasivariau su disertacija. Nebeturejau 

su kuo pasitarti archeologijos klausimais, tariausi tik su paleogeo

grafais. Tuo pat metu disertacijq_ rase ir minetoji Aldana Bernotaite, 

bet ji su manim nesikalbejo. Jai neva vadovav~s Kulikauskas, bet 

vargu ar kas galejo jai pagelbeti. Savo disertacijos darbq_ as planavau 

kaip eilini planini skyriaus darbq, tad man nereikejo ne vadovo. 

1961 m. pavasari iSvaziavau su grupe i zvalgomqjq ekspedicijq_ 

Nemuno pakrantemis nuo Kauno iki Jurbarko. Ekspedicijq_ sudare 

Instituto bendradarbiai Vytautas Daugudis, K~stutis Navickas, Onu

te Navickaite, Aldona Bernotaite ir as su Augiu. Turejom patikrinti 

suregistruotus archeologijos paminklus, paieskoti ir naujq. 

Apziurejom visas iS anksciau zinomas akmens amziaus stovy

klas, radom ir naujq. IS jq ypac svarbi buvo Klangiq stovykla, kuriq, 

be Pastuvos stovyklos, pasiryzau tais pat metais patyrineti. Sunkiau

sia aptikti nezinomq_ kapinynq, jei pavirsiuje nera radiniq. Tokiu 

atveju kartais ziuredav_ome i situacijq_. Taip aptikome iki tol nezino

tq_ Kriemalos kapinynq, kurio situacija labai primine mums pazista

mq Versvq, Sargenq, Eiguliq kapinynq situacijq_. Perejom visq_ plotq 

ir tikrai- visi radom po zalvarin! ar gelezini radineli, be to, dar buvo 

matyti dideles rausvos ochros demes. Si kapinynq_ irgi zadejom tais 

metais tyrineti. Kartais surasdavome paminklus pagal zmoniq, ypac 

seniq, pasakojimus. Kadangi zmones ne negaledavo pasakyti, kad 

ten ir ten yra paminklas, tad klausdavom aplinkiniais keliais . Musq 
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draugai buvo Napoleonas ir vaiduokliai. Dabar vargu ar kct pasiek

tume klausinedami tokiu budu, bet tuo metu dar pasitaikydavo se

niq, kurie papasakodavo, kct zmones pasakoj~. Kiekvienas iS mustt 

turejo savo pareigas ekspedicijoje. 

Man, be kita ko, buvo pavesta prakalbinti senius. Jei kas papasa

kodavo a pie Napoleono kelict ar kalvct- ieskok ten paminklo. 0 vai

duokliai- tai tikri mU.stt draugai, nes ten, kur jie vaidendavosi, kas 

nors budavo kaultt arba ir kaukolitt rad~s. 0 stai netoli Kulautuvos 

isgirdome a pie tokict pelk~ Sidabrin~ . Pradejom klausineti, kodel ji 

,Sidabrine". Ir vel ,islindo" Napoleonas- girdi, prie ezero, kuris 

ten buv~s, Napoleonas girdydamas zirgus pamet~s sidabrini ziedct. 

Pasidare visai idomu. Prie pelkes buvo didziulis dirbamas laukas. 

Emem ji sukuoti- ir radom sutrupinttt zmonitt kauliuktt. Atrode, 

sunaikintas kapinynas. Ir taip pamazu is zmonitt suzinojom, kad 

tame lauke dar seniai, pries karq, buvo rastos dvi zalvarines " rin

kes", bet jas radejas iSsivez~s i Amerikct. 

Teiravomes toliau apie Napoleonq. Mums nurode Kulautuvos 

miske Napoleono generolo kapq. Brovemes per bruzgynus ir tikrai 

priejome buvusius senkapius, o ten stovejo vienintelis akmeninis 

paminklas su prancuziSku uzrasu. Si kartctjis tikrai buvo Napoleo

no laiktt. 

Sioje ekspedicijoje stengiausi suprasti kryziuociq laiktt puolimo 

ir gynimosi sistemct. Aukstuose krantuose stuksojo ispudingi pilia

kalniai- Versvtt (turbut buvo ir Raudondvario), Seredziaus, Veliuo

nos, Jurbarko (ViSpilis) . Pakrantese buvo matyti kryziuocitt stovyk

ltt-prieplaukttliekantt. Zemaicitt apsauga buvo miskai, o kryziuociai 

galejo sprukti tik laivais, tad nesitrauke nuo Nemuno. Visur buvo 

iSlikusitt (o dauguma turbut visai iSnyko) jtt buvimo pedsaktt -

akmenq, plyttt. Prie Silelio - menki Gotesverderio (Kryziuocitt or

dino pilies) pedsakai. Dubysos ir Nemuno santakoje esantys du 

nedideli kaubureliai - tai greiCiausiai Biesen pilies palikimas, ties 



,· 

Veliuona geriau iSlik~ Bajerburgo pilies pedsakai (veliau ten net ka

sinejo A. TautaviCius), o ties Jurbarku esantys vadinamieji Bispiliu

kai, be abejo, buvo Georgenburgo pilies liekanos. Kitoj Nemuno pu

sej radom labai ispudingctNorkflntt piliakalni su pylimais apjuosta 

prieplauka. Kas ict state? Piliakalnis kaip ir zemaicitL o kieno prie

plauka? Vis kildavo klausimtt. 

Nuo Veliuonos vijomes brakonierius, kurie vaziavo dviraCiais, 

tikino esantys archeologai ir vis pakasinedavo. Net kitoj Nemuno 

pusej, Gelgaudiskio Komarq dvare, aptikom jq pedsakq. Pasirodo, 

jie ten bande kasineti Komarq seimos kapavietes, nes ten atseit palai

dotas generolas su auksiniu kardu, bet, zinoma, nieko nerado. 0 man 

veliau prof. P. Galaune paaiSkino, kad buv~s tik toks titulas ,gene

rolas su auksiniu kardu", t. y. jo turetojui buvo suteikiama teise ne

sioti auksini kardct, bet, zinoma, tokio kardo niekas nenesiojo ir tuo 

labiau su juo nelaidojo. Brakonieritt tctkart nesugavome. 

Grizusi is zvalgomosios ekspedicijos, iSvaziavau kasineti i Pastu

Vct. Netoliese mii.sq surastctji Kriemalos kapinynct kasinejo B. Tauta

viciene ir V. UrbanaviCius. Labai dziaugiausi, kad galesim vieni pas 

kitus lankytis ir pasitarti. Mane net ipareigojo jiems padeti, jeigu rei

kes. Abiejuose kasinejimuose dirbo Vilkijos moksleiviai - puikii.s 

vaikai, vargo nebuvo. Taigi po darbo eidavom vieni pas kitus. Su 

manimi buvo atvaziavusi Elena Danilaite, pasiemiau si kartct Ryti. 

Vienct, antrq, treCict vakarct keliaujam i Kriemalct aplankyti. ISvar~ jie 

ten ilgiausias perkasas- ir nieko, grynas zvyras! AiSku, kad kazkur 

Cia pat turi bii.ti kapinynas. Svarstom sustoj~ prie tusCios perkasos, 

ir ateina apysenis zmogus . Sako: ,Ne Cia kasat."- ,Kodel?"- ,Cia 

kapq negali bii.ti. Mes dar piemenys Cia ganydavom, kartais pakrii.

meje sumigdavom, ir niekas nesivaideno."- ,0 kur vaidenosi?"

,Ten, kur nugriuv~s upes krantas- ten niekas neidavo miegoti." Stai 

ir atejo i pagalbct mii.sq mieli vaiduokliai. AiSku, kad ten! Kai kitct 

vakarq vel nuejome, jau buvo pasirod~ pirmieji kapai. 
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Mes gyvenome Batniavos pradzios mokykloje. Ji jau buvo apleis

ta, toliau nuo jos buvo statoma nauja. Ir si, ir kitus kartus matyda

vau, kokios vargses tos kaimo mokykh.J. mokytojos . Vyrt.t nesu suti

kusi. Vis jos- isteka uz kolukiecit.t, laiko gyvulius, so dina dadus, ir 

dar vaikai pametinukai. Vyrai ruko namin~ tabokq, nevengia isgert. 

Sakydavo man: argi gali buti kitokit.t vyrt.t? Susitaikiusios su visa ta 

buitim ir sukasi, ir nenukabina nosies. Kitaip juk negali buti, sako. 

Tiesa, Batniavos mokykloje moteris buvo direktore, o jos vyras- bri

gadininkas. Bet ir ji vis<tlaik sukosi prie naujos mokyklos statybt.t, 

vaikus priziurejo pasamdyta senike. Koks tas prizillrejimas- kad tik 

gyvus islaikytt.t. 

Pastuvos stovykla buvo nedidele ir j<t istyrinejom iki pat pakras

Cit.t. ISsiskyre keli kulruriniai sluoksniai, jei sluoksniu laikysim virs 

mezolitinio sluoksnio iSryskejusi<t ovaliq_ duob~ (jq_ as laikiau neoli

tinio kapo liekanomis), taciau joje tebuvo keli zmogaus kaklo slanks

teliai ir vienas akmuo. Virsutiniame sluoksnyje atskirai rasta sveika 

zmogaus kaukole. Kault.t paprastai neimdavom, jei jie budavo be jo

kit.t radinit.t, taigi nezinomo laikotarpio . Dabar manau, kad toji kau

kole pateko is gretimo istorinit.t laikt.t pradzios kapinyno, bet kas 

zino? Uzkaseme jq_ toje pacioje vietoje. 

IS Batniavos atmintin istrigo tarybineje armijoje zuvusio jauno 

vyro laidotuves. Karstq_ sunkvezimiu atveze leitenantas ir iSkrove 

, paminklq_"- baist.t is lentt.t sukaltq_ ryskiai raudonai nudazytq_ boks

t<t-piramid~ su skardine zvaigzdute virsuneje. Zmones nenorej~ jo 

priimti, bet leitenantas pasak~s: mana uzdavinys ii pristatyti, 0 jus 

darykit kaip norit. Niekas jo i kapus ir neveze. Ispudinga buvo lai

dotuvit.t palyda- jauni vyrai jojo ant zirgt.t be balnt.t, tik su gliniomis, 

persijuos~ ranksluosciais, issirikiav~ po du. Taip, sake, turi buti lai

dojami jauni vyrai. Kapil apjuose ilgu <tzuolt.t vainiku. 

Baigusios perkas<t Pastuvoje, ta pacia proga trise patraukeme i 

Klangius- siek tiek pavezejo sunkvezimiai, didziq_jq_ kelio dali ejome 



pesti. Pasirodo, ten biita idomaus objekto. Radom dvi beveik taisy

klingas apskritas duobes, pripildytas tvairiai susisluoksniavusiq su

odziq ir smelio, be to, kelias puodq sukeles- plonas, briiksniuotas, 

vienct net virvele puostct. Kasem abi su Elena. Salimais buvo ir keli 

zidiniai, taip pat pilni suodziq. GreiCiausiai tai buvo zalvario am

ziaus alkviete. Tokios vietos mane labai domino, nes cia prisiliesda

vai prie to meta zmoniq dvasinio gyvenimo, kurio negaledavai iziii

reti plikuose radiniuose . 

1962 m. ziema praejo rasant disertacijct. Atidaviau darbct perra

syti masininkei, Mama pazadejo i rusq kalbct isversti mana autore

feratct. Viskct sutvarkiusi bidelio gale vel iSvykau i zvalgomctjct eks

pedicijct, i numatomos Birstono hidroelektrines uzliejamctj! Nemuno 

aukstupio plotct. 

Vaziavom beveik su ta pacia grupe kaip ir pereitais metais. Ap

ziiirejom visas zinomas ir nezinomas akmens amziaus stovyklas. 

Pamaciau, kad kasinejimams perspektyvios gali biiti Netiesq ir Eze

rynq stovyklos. Prie Veisiejq piliakalni tyrinejo P. Kulikauskas su 

E. Buteniene irA. MerkeviCiumi. Jis pranese, kad a plink esct akmens 

amziaus stovyklq, kurias man reiketq aplankyti. Taip mes savaitei 

apsistojom pas juos. Ten, galima sakyti, buvo tikras poilsis. Dienct 

vaiksciodavom po smiltynus, po pietq vyrai, ir Augis kartu su jais, 

meskeriodavo bei valydavo zuvis, o vakarienei ir pusryCiams Euge

nija mums patiekdavo kalnct keptq meksrq. Net pietauti eidavom 

pas labai gerct seirninink~. Kitoj pusej ezero Zapses vietoveje aptikau 

nemazai akmens amziaus radimvieCiq. Veliau muziejininkai kai ku

rias tyrinejo . 

Turejom si kartct piktct vairuotojct, kuris vaziuojant staiga susto

davo prie kokio upelio ir tmerkdavo mesker~, 0 jus laukit, nes, girdi, 

tiltas silpnas ir jis negalis pervaziuoti. Bet jei zuvys nekibdavo, tai ir 

tiltas pasidarydavo tvirtas. Gal as ir per greitai noredavau lekti ir 

biitinai iSnaudoti visct mums skirtct ekspedicijai laikct. Daug eidavom 
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ir pesti. Sulaukiau is Onutes Navickaites nusiskundimo ir tokios 

mano charakteristikos: 

-Tau tik su Tautavicium- isikandus duonos kriauksli ir lasinitt 

bryzq lekti nuo ryto iki vakaro, nors i pasaulio krastq. 

Veliau prisimindavau tuos zodzius, bet vis delto ne visuomet ki

tus suprasdavau. Tada buvau labai stipri ir sveika ir man vaikscio

jimas neskaiCiuojant kilometrtt buvo didziausias malonumas. Dabar 

imu suprasti ... 



MOKSLV KANDIDATO DISERTACIJA 

IR DUBICIAI 

Be abejo, tai du visai skirtingi dalykai, bet mano gyvenime jie taip 

nelemtai susipyne, kad ir dabar jauCiu nemalonq jausmct. Bet papa

sakosiu viskct is eiles. 

Taigi disertacija buvo baigta. Tema tokia: ,Akmens ir zalvario 

amziaus stovykltt topografija ir periodizacija Lietuvoje" . Emiau tvar

kyti iliustracijas. Ne kaZin kokios jos buvo- tai mano dar Kaune nu

sipiesti titnagai. Neturejau kada juos vel iS naujo tinkamai perpiesti. 

Pasitenkinau tuo, kad musq fotografas K. Vainoras jas perfotogra

favo . Reikejo rupintis gynimu. 0 tam reikejo vieno savo srities, 

akmens amziaus, specialisto, habilituoto daktaro arba profesoriaus . 

Vazinedama i suvaziavimus buvau jau su daug kuo susipazinusi, 

taciau dauguma mano pazistamq buvo arba kandidatai, arba is viso 

tik rengesi jais tapti. P. Kulikauskas isleido mane i vienct ataskaitin~ 

sctjungin~ konferencijct Maskvoje su isakymu- susirask tct habilituo

tctji. Klausinejau savo pazistamq, kuris cia habilituotas. Pranas man 

siule paprasyti Briusovo, bet as jo kraciausi (veliau paaiSkejo, kad 

jis nera malonus ir geranoriskas zmogus) . Visai nieko nezinodama, 

kreipiausi i prof. J. Boriskovski, nes jis man pasirode malonus . Ir ne

apsirikau, nes jis iS karto ir sako: 

- Tai kct, jus dar neturit kandidato laipsnio?- Matyt, ne kartct da

lyvavusi suvaziavimuose, daznai ir su pranesimu, buvau jau igijusi 

sioki toki vardct. 
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Pasakiau, kad disertacija parasyta lietuvi4 kalba, bet Boriskovs

kis mane tuoj nuramino- bus juk autoreferatas rusiskas, o as juk at

vaziuosianti pas ji i Leningradq, atvesianti disertacijtt ir paaiSkin

sianti. To man ir reikejo. 

Atidaviau svarstyti disertacijtt Archeologijos skyriui, nors ten ne

buvo ne vieno, kuris ktt nors nusimanytq a pie akmens amziq, 0 juo 

labiau apie paleogeografijq. Su didelemis abejonemis buvo priimti 

mano bandymai stovyklas datuoti siejant jas su Baltijos jilros lygio 

svyravimais, o kartu ir Nemuno bei Neries upiqlygio kitimais. Bet 

Cia mane gelbejo geras prof. V. Gudelio atsiliepimas. Mano akmens 

amziaus periodizacijoje tnJ.ko ankstyvojo neolito radiniq. Visi is seno 

buvo isitikin~, kad tuo metu turejusi bilti sukines duobelines kera

mikos kultilra. Bet as trodinejau, kad taip negalejo bilti. Tuo metu 

turejusi bilti naudojama kazkokia kitokia keramika, taigi turejusi 

bilti ir kita kultilra, o kad mes jos nerandame, tai todel, kad si kera

mika buvusi su organinemis priemaiSomis ir greit sunykstanti ze

mes pavirsiuje. Mes itt rasim giliau po zeme, gal net po vandeniu, 

teigiau as. Taip sprendziau pagal kitq stovyklq radinius kaimynys

teje. Prirasiau net 5 puslapius tq savo svarstymq. Sulaukiau net prie

kaiSto: kaip taip daug galima prirasyti a pie tai, ko nera. Siaip ar taip, 

darbtt leista ginti. 

Tuo pat metu baigesi ir Aldonos Bernotaites aspirantilros laikas. 

Ji padave svarstyti ir savo darbq. Mudvi viena kitos darbq neskai

tem ir svarstymuose tylejom, kad kas nors neiziilretq nereikalingos 

konkurencijos. Kad ir kaip noreta Aldonq prastumti, jos darbo sky

rius neprieme, paliko dirbti laborante. 

P. Kulikauskas, A. Bernotaites darbo vadovas, gal ir jautesi kiek 

nesmagiai, kad jo aspirante nebaige darbo. Maciau, kad bendradar

bes itt uzjaute taip, kaip lietuviai megsta uzjausti tariamai nusk

riaustttji. Be to, jie juk beveik visi buvo su ja kartu universitettt baig~, 

o tai labai daug reiSke! Posedyje ji laikesi nuolankiai, pasizadedama 



toliau dirbti ir pasiekti kandidato laipsn~ bet isejusi i koridoritt pik

tai mete man: 

- Ko Cia atejai i Institutct? Jei tavo darbo nebutq, nebutq su kuo 

palyginti- tai ir manasis butq geras! 

Kiekvienam turejo buti aiSku, kad tai, kct ji sako, netiesa, nes jos 

vadinamasis darbas buvo tik padrikas atsitiktinitt radinitt iS V. Su

keviCiaus rinkinio aprasas. Labai nenoriai sutikau, kai man paliepe 

vasarq vaziuoti kasineti i Dubicius kartu su Aldona. Sakiau, ji ten 

pradejusi kasti gyvenviet~, kurict pavadino ,Salaite" (nors tikroji V. Su

keviciaus ,Salaite" buvo toliau, prie Margiq), tegu ji ir pabaigianti. 

Sakiau, nenoriu buti ,uz aukl~". Pranas sake: ten jis buv~s ir zincts, 

kad salia ir daugiau gyvenvieCiq yra- as galesianti kurict vienct pa

sirinkti ir visai atskirai dirbti, tik jie nenori vienos Aldonos isleisti. 

Vadinasi, tikrai ,uz aukl~" siuncia! Nesuvokiau, kad su ja salimais 

dirbti bus netmanoma. Maniau: tegu baigia savo kasinejimus, o as 

pasiimsiu visai kitct gyvenviet~. 

Atvaziavom mudu su Augiu. Aldona jau ten buvo nuvykusi, 

gavusi kambar~ nusivezusi sudedamctsias loveles ir Ciuzinius, bet 

daugiau nieko. Nei trankitt, nei dezucitt radiniams. ISsikraustem is 

masinos, nuo pirmo zingsnio pasiurpau- kambaryje ant zemes kru

vomis sukrauti radiniai: kruvele molinitt tinklo pasvarelitt, kita kru

vele tvairitt sukitt ir mazyte kruvele titnagtt. Sakau: 

- Atveziau dezucitt, kodel radiniai Cia taip ant grindq? 

Atsake: 

- Jeigu jums nepatogu, tai susidekit!- Sito tai nesitikejau. 

Nurijau akibrokst4 maniau, gal tai vienintelis. Bet kur tau! Tuoj 

pat pareiSke tgeldama: 

- Valgysim tai mes atskirai. Jus gal galesit geriau valgyti negu as

mano tokia maza alga! -tare, pasidedama ant stalo sonines gabalct. 

Net Augis nusistebejo, nes buvo mat~s musq santykius zvalgomo

joje ekspedicijoje. Pasakiau jam, kad niekad taip nebuvo ir nebebus. 
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Ir niekad taip nebebuvoo 0 mudu tikrai gyvenom daug geriauo Pil

nas miSkas buvo uoglh jau pasirode ir grybth Augis sumeskerioda

vo zuvieso Uogas valgydavom kasdien nuo pat ryto- su pienuo Alda

na ziurejo ir turbut laizesi, bet tepasake: ,Man uogos skanios tik kai 

kas kitas surenkao" Nepasiulemo 

Vis delta, manau, gyvename viename kambaryje, norejau kaip 

nors taikytis, kurgi as dingsiuo Kitq dienq paprasiau jos man apro

dyti visas Dubiciq stovyklaso Kol vaiksCiojom, rodos, viskas gerai, 

rode kaip tq vietq seimininkeo Bet kai paklausiau, kur galeCiau ka

sineti, nusisaipe: 

-Bet jus jau paraset disertacijq ir tuoj ginsit! As tai, kai disertaci

jq parasysiu, daugiau nebedirbsiu mokslinio darbo ir nekasinesiuo 

Galit cia siaip pasivaiksciotio 0 0 

Nusistebejau - sakau, kandidato disertacija rodo tik tai, kad esi 

kandidatas i mokslininkus, as tik dabar pradesiu tikrq mokslini dar

bqo 0 kq gi ji mananti toliau daryti apsigynusi? Ji, sako, vadovau

sianti, vazinesianti su studentais- trumpai sakant, ji ne tam atejusi 

i Institutqo 

Kadangi uzsispyrusi kartojau, kad turiu kasti (o kaip atsiskaity

siu su skyriaus vedeju?), Aldana parade man vienq vietq Paezerio 

stovyklojeo Man rodos, ji specialiai jq nurode, manydama, kad si la

bai sunaikinta, ir netikedama, kad as kqnors rasiuo Gavau porq ber

niuklh o dar mudu su Augiu- visai nebloga kompanijao Radau ap

griuvusi slaiteli, padariau ilgq perkasq pakrastyje ir tad a pamaciau 

kazkokiq giliq duobiq zymes - nieko is karto nesupratau (paskui 

paaiskejo, kad Cia buvo visa kaimo bulviarusiai, bet jau seniai ap

leisti)o Tarp duobiq vis delta man pavyko aptikti ir nesunaikintq 

ploteliq, isskirti tris kulrurinius sluoksnius su zidiniaiso 0 kaip ap

sidziaugiau aptikusi graziq virvelines keramikos sukiq! Parsinesu

si tuoj parodziau Aldonai ir pasidziaugiau, o ji nusisuko nuo man~s 

su tokia pasibjaurejimo kupina iSraiSka, kokios niekad gyvenime 



Dubici4 3-iosios 
gyvenvietes bendras 

vaizdas . 1965 m. 

nebuvau maciusi. Neisivaizdavau, koks baisus gali buti nusivylimas, 

kad nepavyko iS man~s pasitycioti, ir koks pavydas! Toks pat, koks 

uzvire priemus mano disertacijq_. 

Darbavausi toliau - viduriniame sluoksnyje pasirode keramika, 

kokios niekada nebuvau maciusi, - su ryskiomis augalinemis prie

maiSomis, tokia, kokios tikejausi ankstyvajame neolite. IS nedideli4 

sukelil! dar buvo sunku nustatyti puodo formq, bet buvo matyti, kad 

puodo pakrasciai karpyti, siek tiek atlostas kaklelis, 0 kaklelio lin

kyje - gilios duobutes. As taip apsidziaugiau, bet maciau, kad tuo 

dziaugsmu dalintis su Aldona nera prasmes. Kq_ man toliau dary

ti- nei begt, nei rekt! Keiksnojau save, kam cia vaziavau, bet kartu 

suvokiau, ko buciau netekusi neatkeliavusi- tos ankstyvosios Du

biCil! keramikos! 

Mielai buciau toliau tyrinejusi tq_ Paezerio stovyklq, bet, kad ir 

kiek dariau surf4 aplinkui, nesunaikintos vietos nebuvo lik~. 

Emiau ieskoti kitos stovyklos. Prie mechanini4 dirbtuvi4 pama

ciau apgriuvusi slaiteli ir aptikau nubyrejusi4 titnag4 . Sios vieteles 

ne Aldona nezinojo. Padarem dviese su Augiu bandomq_jq_ perkasq_. 

Ir vel3 sluoksniai su zidiniais- ir trys skirtingos keramikos. 0 vidu

riniajame sluoksnyje gana daug toki4 pat, kaip Paezeryje, suki4 su 

augalinemis priemaiSomis, net dideli4 puod4 kakleli4 gabal4. 
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Bet atejo laikas man desimciai dienq grizti i Vilniq. Buvau padavu

si spausdinti savo autoreferatq i mazq kazkurios istaigos spaustuve-

1~. Institute buvo zinoma, kad turiu sugrizti, padaryti korekturas, iSs

pausdinti autoreferatq ir surasyti adresus, kam jie turi biiti iSsiqsti. 

Pasakiau Aldonai, kad man leido toms 10 dienq grizti i Vilniq. 

Tegu ji toliau kasanti savo stovyklq, o as grizusi baigsiu kasti siq

tegu tik nelieCianti. Ir gal be reikalo nuolaidziai, nebeiSkentus jos 

pavydo, pareiSkiau: 

-As juk tau nedraudziu savo darbui naudotis mano medziaga, 

bet kct pradejau kasti, baigsiu. Bus ataskaita. 

0 ji paniekinamai atsove: 

- Tik kazin kaip ten bus iSkasineta? Ar bebus imanoma ja pasi

naudoti?- Tai buvo izeidirnas, turejau ji nuryti. 

Grizau i Vilniq, susitvarkiau reikalus su spaustuve, gavau pinigq 

dar dviem savaitems kasineti, niekam nepasisakojau, kaip ten buvo. 

Skyrius buvo tuscias- kas kasinejo, kas atostogavo. Atgal grizti ga

lejau su 0. Maksimaitienes surengta Instituto istorikq ekskursija i 
1863 metq sukilimo vietas, pradedant nuo Dubiciq. Taigi grizom 

pirmadieni, ir kct matom- siaubas! Aldona su kaimo vaikais jau kas

tuvais suniokojusi visct mano stovyklct. Pasirodo, stengesi viskq is

kasti, kol as negrizusi, dirbusi net sekmadieni. Nors imk ir primusk 

ict- toki man svarbq parninklq sunaikino! 0 savctji paliko nebaigusi 

kasti. Liko neisskirti ne sluoksniai - visi radiniai sumesti i vienct 

dez~, nera nei plano, nei dienorascio. 

As grieztai pasakiau: 

-Palik sict vietct ir eik kasti savo. 

0 ji, paniekinamai pazvelgusi, susvokste: 

- Kctsni iS pacios gerkles trauki! 

To man buvo per daug! Turejau greitai sumesti, kq man daryti, 

kol dar yra sunkvezirnis, kuriuo atvaziav~ ekskursantai. Tapo aiSku: 

kad ir kaip pasielgsiu, bus negerai, skyriuje greiciausiai palaikys ict· 



Ji nepasitrauks is mano stovyklos. 0 jei pasitrauks, tai kct as darysiu 

taip kastuvais suniokotame plote? Ir kaip gyventi viename kamba

ryje su tokiu zmogumi? ISvaryti reikh! ict tuoj pat prie vistt atvazia

vusitt istoriktt ir DubiCitt zmoniq! Bet pries juos kaip tik man buvo 

geda uz visct Istorijos institutq. 

Isimeciau i sunkvezimi abi sudedamctsias loveles ir ciuzinius ir 

paprasiau, kad mane nuvezh! i Netiesq kaimq, kol istorikai isvaiks

Cios cia aplinkines vietoves. Ir nuvaziavom. Patekau i labai malonict 

aplinkq, buvo aiSku, kad kitqmet vyksiu ten. 

Grizusi i Institutq, deja, nesulaukiau jokio palaikymo. Niekas ne

paziurejo rimtai, nes niekas akmens amziumi nesidomejo. PasiSnabz

dejo, kad neverta demesio kreipti - dvi bobules susipyko, ir tiek. 

Niekas nesugebejo ivertinti, kct man reiSke tie radiniai . Man jie buvo 

trukstami elementai visoje akmens amziaus raidoje. Visi buvo abejin

gi ir gal link~ uztarti Aldonq, nes, siaip ar taip, vis dar buvau svetima. 

A. TautaviCius (skyriaus vadovas), reaguodamas i situacijq, tepasake: 

- Reikejo i tct sunkvezimi imesti Aldonct ir issiqsti i Vilniq. 

- Gera pasakyti,- atsakiau,- o kaip tai ivykdyti? Ji juk dvigubai 

daugiau sveria negu as?- Ji buvo stambi, stora. 

Gal ir be reikalo atsimenu visas tas bjaurybes, tuos slenksCius, 

kuriuos nuolat reikedavo perlipti. Nezinojau, kad tiek daug itt bus 

kiekviename zingsnyje. 

Vis delto Dubicitt radiniai man suteike ir daug dziaugsmo. Nezi

nojau, ko pasiklausti, iS kur si keramika. Dar neturejau labai gerq 

paztstamq tarp Tarybtt Sctjungos archeologtt . Nutariau, kad reiketq 

kreiptis i mane geru keliu savo straipsniu nukreipusi suomitt archeo

logctA. Ayrapaa. Parasiau laiSkct i Suomijos Nacionalini muziejq, ti

kedamasi, kad jis ji pasieks. Tam, kad zinotq, su kuo turi reikalq, kad 

as ne siaip kokia megeja, pasiunciau jam , Senoves lietuvitt papuo

salq" albumct ir, zinoma, geras savo sukitt fotografijas. Gavau il

giausict jo laiSkct su nuotraukomis ir nuorodomis, kur man reikeh! 
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ieskoti paralelitt. Jis paminejo ir Sarnates (Latvijoje) radinius, ir ki

tus iS Baltarusijos bei Ukrainos. Rase, kad pats seniai jau esqs eme

ritas, bet archeologija visqlaik jam rupi, ja domisi . Pritare mano 

speliojimams, kad tai turettt buti ankstyvojo neolito, bet ne sukine 

keramika. 

Pranesimq a pie siq keramikq padariau Minske. Ten buvo susirin

k~ visi neolito tyrinetojai iS kaimyninitt krasttt - tikrai neabejingi 

mokslininkai. Ir taip as isitraukiau i neolito tyrinetojtt bendrijq. Mes 

susitikdavome bent kelis kartus per metus- dazniausiai Leningra

de, kartais Minske ar Kijeve. Tai budavo patys idomiausi ir nuosir

dziausi susitikimai. Paprastai kiekvienas iSsitraukdavome dezut~ 

su kokiomis nematytomis sukemis . Cia budavo aptariami visokie 

neaiSkus radiniai. Tai buvo grupele akmens amziaus tyrinetojtt isLe

ningrad a, Talino, Rygos, Vilniaus, Minsko ir Kijevo. IS visur po porq 

ar net vienq zmogtt. Dmitro Teleginas iS Ukrainos pramine mus 

, mU.stt seimynele"- taip ir sukviesdavo mus visus. Beje, kai Minske 

parodziau savo naujai rastq keramikq (tik fotografijas), is Kijevo Te

leginas atvaziavo i Vilni4 specialiai tos keramikos paziureti. Tokie 

mes tada buvome. Sios rusies radiniai buvo priskirti pirmajam Ne

muno kulturos etapui. Taip dazniausiai ir buvo vadinama- DubiCi4 

etapu. Nieko nuostabaus, kad tos keramikos taip mazai ir kad aptik

ta tik nedaugelyje paminkltt. Bet juk vistt kultU.rtt pirmieji etapai to

kie- su labai negausiais radiniais. Neziurint vistt nemalonumtt, ku

ril! nuosedas iki siol jauciu, man tai buvo didelis laimejimas, 

nukrit~s lyg iS dangaus. Taip jau daznai atsitikdavo- pries kasine

jimus nezinodavau, ko tiketis, bet veliau nebudavo ne vien4 kasineji

mtt, kad nebuciau aptikusi ko nors netiketo ar visai naujo. Niekas ir 

nesikartodavo, tik reikedavo priimti visa, kas tav~s laukia. Ak, tas 

paslapties zavesys! 

Disertacijq apsigyniau 1962 m. spalio 30 d. Institute. Atvaziavo, zi

noma, J. Boriskovskis, gavau kruvq atsiliepim4 is tvairi4 archeologtt 



ir paleogeograftt. Visi gyre (gal ir ne tiek daug buvau verta). Surengem 

Institute vakarien~. Ir taip baigiau vienct savo gyvenimo eta pet. 

0 Aldonos Bernotaites daina jau buvo sudainuota . Tiesa, ji dar 

ilgokai trainiojosi Institute. Sakydavom, kad Akademija sunkiai pri

ima darbuotojus, bet juos iskrapstyti iS Akademijos dar sunkiau. 

Apsigynusi disertacijct visai atsitiktinai gavau ir vyresniosios dar

buotojos etatct, nes tuo metu jis buvo laisvas ir niekas kitas nepre

tendavo, nes nebuvo apsigyn~s disertacijos . Galejau ir negauti. Buvo 

iprasta laisvuosius etatus perduoti kitiems institutams. Ir vel Ziugz

da putoja, esct as dar nepatvirtinta Maskvoje, tad man teliekcts jau

nesniojo darbuotojo etatas. Ir reikek tu man, kad to vyresniojo dar

buotojo etato Fizikos institutas atsisake. Taip asH ir gavau. Kartais 

padeda atsitiktinumai. Atrode, dabar jau bus ramu. 

Juozas taip pat jaute, kad gal dabar gales ramiau gyventi. Nela

bai jam patiko naujoji aplinka, maCiau, kaip naujai atej~s ir darbct 

iSmanantis buvo iSnaudojamas. Kartais pasiskqsdavo, kad direkto

rius paveda jam parasyti pranesimct, 0 i suvaziavimct vaziuoja pats 

ir skaito ji. Taip, pasirodo, daug kur budavo. 

Juozo knyga apie Rimsct turejo labai dideli pasisekimct ir jam tas 

monografijos rasymo darbas patiko. Galvojo, tai prie vienos, tai prie 

kitos temos galesicts padirbeti. Vienos atsisake Leidykla, kitos pats 

pamate neikctsicts . As jam pasiuliau parasyti apie Tadct Daugirdct

a pie jo krastotyrin~, muziejin~ ir net dailininko veiklct- tai busict ne

sunku tveikti. A pie archeologo darbct pazadejau pati padeti parasyti. 

Buvau jau susipazinusi su jo lenkiskais dienorasCiais, o Muziejuje 

dirbdama susipazinau ir su jo radiniais. Atsirado dar ir Daugirdct 

pazinojusiq zmoniq. Vienas giminaitis, turin tis archyvines medzia

gos, jau panora pats rasyti, bet turbut greit suprato nepajegsicts ir 

visct medziagct atidave Juozui. Juozas su entuziazmu emesi sio dar

bo vakarais, bet neskubedamas. 



SMOGIS 

Mes vis dar gyvenome Gailestingl!jt! seseft! gatveje. Ir nors dirbome 

savo darbuose ir rupinomes statomu namu, jautemes laisvesni ir ga

lejom sau skirti vienq kitct poilsio valandel~. Ta valandele buvo kon

kreCiai nustatyta. Griz~ po darbo apie 18 val. pasidarydavome sau 

mazyt~ pramogel~- dviese susesdavome iSgerti kavos, kaip tais se

nais laikais, kai lankydavome vienas kitct ir vienas kitq vaiSindavo

me kava. Tai buvo labai malonus pasibuvimas- aptardavome tvai

rius klausimus ir pasidziaugdavome, kartais ir pasiguosdavome. 

Rodesi, gyvenimas pagaliau rimsta. 

Stai todel ir smugis buvo toks baisus. Tiesa, tq baisumq supra to

me tik daug veliau. 

1963 m. vasario 11 d., mums taip besedint ir besikalbant, staiga 

rna tau, kaip persikreipe viena Juozo veido puse ir jam pasidare sunku 

kalbeti. Abu issigandome. Tada jis pasake, kad jam kartct darbe taip 

atsitik~- kalbedamas susirinkime staiga pajut~s, kad nebegalis zo

dzio iStarti- kalba, o garso nera. Bet tai greitai praej~ ir jis t~s~s kal

bct toliau . Mane, kad ir dabar praeis. Paguldziau ji i lovq, o is ryto·nu

ejau i poliklinikct gydytojo. Pasake: niekis, skruosto trisakio nervo 

uzdegimas, laikyti siltai, kazkokit! vaistelit! prirase. Paskambinau 

]Uratei. Ji ne taip lengvai nusprende- cia gali buti kas rimtesnio. Pa

guldeme i nervt! ligonin~. Po savaites atsigavo, bet buvo kazkoks ne

savas . Nuejo ir i darbq. Ir vel sirguliavo, vel gulde ji i nervt! ligonin~, 
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rasydavo nedarbingumo lapelius, kol birzelio menest pripazino in

validumq- bukle po smegen4 kraujagysli4 trombozes. IS darbo ji 

atleido ir paskyre invalido pensij<l- 40 rub. 

Protarpiais tarp ligonini4 Juozas vis del to toliau rinko medziag<l 

numatomai Tado Daugirdo monografijai, vasarq atvaziuodavo i rna

no ekspedicijas, vaziavo kartu su Istorijos institutu ekskursijoje i 
Moldavijq, susitikdavo su zmonemis. Kartais net darydavo zmonems 

tspudi, kad yra visai darbingas, nors man buvo aisku, kad dirbti jau 

nebegali. Ypac tai paaiSkejo rudeni, kai liga paastrejo. Gydytojas nu

state, kad tai nieko tokio- gripas, bet pagulde i ligonin~ . Tuo tarpu 

as maCiau k<l kita. Negalejau tiesiog pasakyti, kur slypi ta liga, bet 

maciau, kad Juozas pasikeite, kazkas panasaus i jo bukl~ po pirmo

jo (tiksliau- antrojo) priepuolio. Pasakiau jo seseriai Kastutei, ir ji 

nutare, kad reikia vezti i Kaunq parodyti neurochirurgui L. Klum

biui. Nuveziau ir paguldem i ligonin~ pas tada dar docentq L. Klum

bi. Cia ji globojo Kastute, as irgi keliskart nuvaziavau - zinau, kad 

lanke daug zmoni4, kuri4 jis labai laukdavo. Tada pagaliau buvo 

padarytos issamios analizes, angiograma ir kt. Kai jam pranese, kad 

analizes atliktos ir galima israsyti iS ligonines, nuvaziavau ir nuejau 

pas doc. L. Klumbi. Ir jis man papasakojo, kad aptik~s smegenyse 

bent kelis trombus. Vienas buv~s smilkinyje- tq but4 buv~ galima 

isoperuoti. Bet antrasis- prie pailg4j4 smegen4- ten neoperuojama 

net Amerikoje. As jam buvau papasakojusi a pie savo pastebejimus, 

ir doc. L. Klumbys pripazino, kad as geriau zinau, nes visqlaik ji rna

tau. Jis dar pasake, kad turbut pasikeit~s jo charakteris, kitas zmo

gus pasidar~s. Taip, tikrai, pasakiau. Ir galiausiai ziauri iSvada- nie

ko negalima padaryti! As apsiverkiau, o Klumbys sako: 

- Kuo as galiu jus paguosti- nebent tuo, kad neilgai gyvens.- Tai 

buvo menka paguoda. 

IS ligonines Juozq atsieme Kastute. Dar kiek pas j<l pabuv~s, jis 

norejo greiCiau grtzti namo. 



0 tuo tarpu mes persikelem i mus4 dar ne visai baigtq statyti 

namq Bendrojoje gatveje. Namas dar buvo neiteisintas, o jam iteisin

ti reikejo i Vykdomqji komitetq pristatyti visus islaidas pateisinan

cius dokumentus. Sie buvo ding~. Visaip speliojom, kur jie gali buti. 

Tuo tarpu mus4 knygos gulejo didziuleje kruvoje vadinamojoje 

namo verandoje. Keliskart perkrausciau visas knygas- nera. Sura

dome kvitus veliau, kai j4 jau nebereikejo, supakuotus kartu su pa

veikslais. Bet tuo tarpu jl.! nebuvo, o namq reikejo iteisinti. Nuejau i 
Vykdomqji komitetq. Reikejo eiti pas teisininkus, o j4 labiausiai ir 

bijojau. Pasirode, visai be reikalo. Matau - du jauni simpatingi vy

rai. Pasakiau, kaip gavau tq namq, ir klausiu, kct man daryti . 0 jie 

vienas kitam sako: reikia gelbeti profesoriaus Jablonskio dukteri

jie, pasirodo, buv~ jo studentai. Nezinau, kct jie ten padare, bet ga

liausiai liepe eiti pas vyriausictji, aiSku, rusq, kuris turis tq iteisinimo 

dokumentct isduoti. 

As jam vel iSdestau viskct kaip tiems teisininkams. 0 jis dar sako: 

-Bet jus4 abiej4 algos nedideles .. . 

- Ir mes turim tris vaikus, - pridedu, parodydama, kad neiSsi-

gandau.- Bet mes gavom gerus honorarus,- ir pasakiau, kokias kny

gas kct tik isleidome, pasakiau ir kiek pasiskolinom.- Niekaip kitaip 

daugiau negaliu pasiteisinti ir irodyti, kad turejau visus kvitus ir 

medziagas pirkau tik oficialiai. Kartais reikia imti ir patiketi. Ar jus 

manim tikit? 

- Kartais reikia imti ir patiketi,- sako jis letai. 

Ir taip 1964 meh! spalio menesi namas buvo iteisintas ir as gavau 

nam4 knygq. 

Juozui nebuvo pasakyta ta baisi diagnoze. Jis dar tikejosi atsigau

siqs, bet kartu pyko, kad jo niekas negydo. Vis mane, kad gal jam 

padesianti kokia sanatorija. Kelialapii sanatorijct tq rudeni Palango

je jam isrupino berods biblioteka. Jis buvo patenkintas, gal fiziskai 

kiek ir atsigavo, bet emociskai smuko, vis dar tikedamasis galesiqs 
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dirbti. Sugebejo tuo itikinti Respublikines bibJiotekos direkcijq, ir ji 

prieme ten pusei etato - jis pazadejo parasyti apie savo darbq_ toje 

bibliotekoje. Jiems buvo reikalingas toks darbininkas, nes rengesi 

Bibliotekos 50-meCiui. As juos ispejau, kad nieko nesitikettt, bet jie 

uzgincijo, o kai Juozui pasakiau savo abejones, jis mane tik subare, 

kad trukdau dirbti. Pagaliau, pagalvojau, gal ji tikrai tai paskatins 

truputi padirbeti. Keista, bet tas priemimas i darbq_ ji paveike visai 

priesingai. Darbo jis net nepradejo, o atsigule i lovq, net vargiai ga

lejau prikelti ateiti piettt. Kartq_ nuejo algas atsiimti, o paskui prase, 

kad jam atnesttt. Pagaliau ir bibliotekininkai suvoke, kad jis dirbti 

negali, bet jautesi nepatogiai turedami ji atleisti. Tuo tarpu jam su

ejo 6o mettt, taigi jau galejo gauti senatves pensijq_. Emiau rupintis 

ta pensija. Buvo visi pazymejimai, bet vel priekabes - girdi, jam 

truksta darbo stazo, mat daugelio mettt darbo neiskaite. Zinoma, 

netskaite darbo vokiecitt okupacijos metu, neiskaite redaktoriaus 

darbo ,Sargybos" zurnale (jeigu biittt jis koks korektorius, tai tskai

tyttt), neiskaite Kauno radiofono sekretoriaus darbo (iskaityttt, jei 

biittt koks technikinis radiofono darbuotojas) . Visa labo pensija pa

. didejo tik 5 rubliais. 

Per Juozo 6o-mecio jubiliejtt smugis kirto ir mane. Buvau paruo

susi vakarien~, padengiau jau ir stalq, rinkosi sveciai, 0 man prasi

dejo baisus Menjero Iigas priepuolis. Guliu lovoje antrame aukste, 

galvos pajudinti negaliu, vemiu, atsistoti negaliu, nes atrodo, kad 

horizontas tuoj pasvirs po mana kojomis- baisiausias jausmas. Ge

rai, kad }urate su Kastute pasirupino ir manimi, ir sveCiais. Jos abi 

ir nustate mana ligq_. Kai po poros dientt priepuolis praejo, kaimy

nas prof. M. Marcinkevicius mane nuodugniai istyre ir, atsised~s 

priesais mane, su pasigerejimu iStare: 

- Tai sveikata! -Man net nepatogu pasidare. 

Nutarta mane vesti pas nervtt gydytojq_. Bevedziodama Juozq_ 

pas nervtt gydytojus buvau jais visais nusivylusi, tad paklausiau 



Ju.rates, ar yra koks protingas nerv4 gydytojas. ]urate mane nuvede 

pas vaik4 neurolog~ L. Malinauskien~. Ji man prirase keturi4 rusi4 

vaist4. Gydziausi tris menesius, bet i darbq ejau, nes tais laikais sios 

ligos poliklinikos nepripazino. Priepuoliai uzeidavo ir praeidavo

tada supratau, kad j4 buta ir anksciau, bet as manydavau, kad tai 

saules smugis, smalkes ar siaip kas. Vis delto pasveikau ilgam lai

kui, dirbau ir i ekspedicijas vaziavau ir visai uzmirsau savo bedas. 

Juozas vis silpo ir silpo, nors jam nieko neskaudejo. Vis dar sva

jojo, gal jam padett.t kokia sanatorija. ISrupinom kelialapi i Druski

ninkus, bet ir ten neiSbuvo viso laiko. Panoro pas seseri i ZabiciUnus, 

bet po savaites paprase atsiimti. Porq paskutini4 menesi4 pragulejo 

lovoje. As pasiemiau atostog4, padejo man ir Augis, ir ]Urate. 

Juozas mire 1973 m. sausio 8 d. 



EKSPEDICIJOS PIETV LIETUVOJE 

Griztu vel atgal i 1963 m., kai dar visi buvome sveiki ir darbingi. Tais 

metais nuvaziavau su visais trimis vaikais i Netiesq kaim<l_. Buvom 

paras~ kolukio pirmininkui rastq ir pridej~ brezini, kur zadam tyri

neti, ir paprasem, kad to ploto neuzsodintq. Bet, pasirodo, laiSkq 

gav~, tik suabejoj~, ar tikrai atvyksim, ir uzsodin~ viskq bulvemis. 

Bet i mus paziurejo labai palankiai. Sako: nusikaskit. Ir mes taip is 

eiles kasem bulves (nors iS pradziq visai mazytes) ir kasdien jas val

gem. 0 prie bulviq - rugusis pienas, pradzioje buvo ir salotq, bet 

greitai pasirode ir agurkai, galiausiai ir pomidorai. Parduoti itt nie

kas neparduodavo, o tiesiog rasdavau kieno nors atnesta ir padeta 

man ant lovos. Uzaugo morkos- ir stai salia lovos randu morkq ry

selt. Tik sviesto, pieno ir surio uzsisakydavome kaime, zuvq vaikai 

sumeskeriodavo. 

Apsistojome kaimo mokykloje. Tai buvo vienas didelis kambarys 

trobos gale, salia buvo tos pradzios mokyklos mokytojos kambarelis. 

Kitq trobos dali uzeme labai maloni didele Turcinskq seima. Jtt buvo 

7 vaikai, visi labai mandagfi.s ir gerai isaukleti- vyresnes mergaites 

prizifi.rejo jaunesniuosius. Vidurine mokykla buvo Merkineje- ten 
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ziemq mokesi vyresnieji vaikai. Susisiekimo nebuvo jokio, nebent 

kas nors arkliu nuvaziuodavo, o kelias iki Merkines- a pie 8 km. To

del vyresnieji vaikai labai dziaugesi, kad per tuos du menesius uz

sidirbo tiek, kad galejo nusipirkti dviraCius- nebereikes ziemq gy

venti bendrabutyje. 

Mokykla buvo trengta buvusiame J. Paknio dvarelyje. Vieta labai 

grazi- troba ant kalveles, is vienos puses- Netiesos upelis aukstais 

krantais, iS kitos- Nemunas, nuo kurio skyre grazus kysulys. Jame 

roes pasistateme palapines, ten eidavome miegoti, o namuose tik 

valgydavome ir tvarkydavome radinius. Kambaryje miegoti buvo 

netmanoma, nes salimais stovejo 100 versiq ferma, kuria rupinosi 

Turcinskas. Malonu buvo bendrauti su sia seima. Ji vertino mokslq, 

rupinosi, kad vaikai mokytqsi. Prisimenu, kaip Turcinskas kalbejo, 

kad mokytojtt darbas labai sunkus- jam esq geriau darbuotis su 100 

versiq negu tai pradzios mokyklos mokytojai su 10 vaikq. Tada man 

kaimo vaikai atrode labai geri ir drausmingi. Kai pareidavom po 

darbo, rasdavom musq nama slenksti visa kaimo vaiktt nurupust. 

Jiems buvo pasakyta, kad svietimo ministerija tsakiusi neleisti vaiktt 

vienq be suaugusiqjq maudytis didziosiose upese. Sitaip tevai draus

mino savo vaikus ir jie klause. Su manim buvo dar dvi studentes, 

tad roes trys turejom tuos vaikus saugoti, ir jie sqziningai vykde 

musq nurodymus. Su mumis maudesi ir vyresnieji kaimo vaikai, ku

rie plauke daug geriau negu roes. Ten pirmq ir vieninteli kartq ma

ciau, kaip galima plaukti staciam- kai kurie vaikai pereidavo stati 

visq Nemunq. Niekaip nesugebejau sito iSmokti- vas nepasiekda

vau dugno, tuoj pacios kojos svyst i virsq, o reikia eiti toliau. 

Mana vaikai tuoj susidraugavo su kaimo vaikais. Dar nespejus 

iSsikrauti visq daiktq, Rytis ciupo savo visq ziemq dirbtq spining<l 

ir iSbego jo iSbandyti, o visi kaimo vaikai iS paskos. Netrukus grizta 

visa kompanija - priesakyje eina Rytis su spiningu vienoje rankoje, 

o antroje - didziule lydeka. As dar kiek paabejojau, ar jis pats i<l 



iStrauke, o visi vaikai vienu balsu erne saukti: Rytis iStrauke! Gal jie 

jam kiek ir padejo, bet maciau, kad dabar tuo pagyrimu jie ii prieme 

i savo vaikt.t bendruomen~. 

Netrukus atvaziavo ir Juozas. Jis jau buvo gav~s invalido pazy

mejimq_ ir susitvark~s pensijq, tuo tarpu ir gerai jautesi. Pasitikau ji 

Merkineje su dviraciu, bet grizome pesti. Jis greitai susidraugavo su 

kaimo zmonemis, nes ypac mokedavo kalbetis su senais zmonemis. 

Sie budavo namie, kai jaunesnieji iSeidavo i darbq_ kolukyje. 

Po darbo daznai mudu su Juozu eidavom pasivaiksCioti, o as ta 

proga apziuredavau apylinkes ieskodama paminklt.t. Ir taip man pa

siseke, kad Nemuno pakranteje aptikau nedidel~ mezolitin~ stovyk

lq, kuriq_ pavadinau "Maksimonit.t 4". Nors ten stovejo tik viena tro

ba, zmones sakesi priklausq_ Maksimonit.t kaimui. Padetis buvo tokia 

pat, kaip ir kitt.t mezolitinit.t stovyklt.t Nemuno pakranteje, paplauta 

tik truputi iS krasto, siaip nesunaikinta. Buvo aiSku, kad del jos vie

nos negalesiu cia atvaziuoti, tad sutariau padaryti savaites pertrau

kq_ Netiest.t kasinejimuose ir iStirti siq_. Visi mana kasejai apsidziauge 

tokia permaina. Kastuvus atsivezdavome dviraciais, o kitus irankius 

ir dezutes atsinesdavome. Pasirode, kad tai tikrai vertingas anksty

vojo mezolito paminklas, visai nesunaikintas, su visu dirbinit.t kom

pleksu, budingu Maglemoses kulrurai. Per savait~ iSkasem iki pa

krasCit.t ir vel grizome i Netiesas. 

Netiestt stovyklos plotas buvo gana didelis, bet apnaikintas, nes 

Cia, atrodo, kadaise stovejo ir pastatt.t, tad teko kasti prisitaikant prie 

neapnaikintt.t plottt. Buvo du pagrindiniai sluoksniai, kokitt ir gale

jai tiketis ant tokio auksto Nemuno slaito virsaus- paleolito ir vely

vojo mezolito. Sluoksniai ne visur aiSkiai matesi, bet dirbinit.t patina 

buvo skirtinga. Radinit.t buvo labai daug, tad po darbo stengiausi 

visus juos isplauti, sudaryti kiekvieno kvadrato dirbinit.t sq_rasq, o 

skaldq_ uzkasdavau vel i zem~ toje pat kasinejimt.t vietoje. 
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Pries iSvaziuodami i Vilniq turejome visus kaimo zmones aplan

kyti atsisveikinti. Pas vienus uzeidavome, tuoj ir kiti kviesdavo- ir 

pas juos. Musq pasiimti is sios stovyklos tyrinejimq Mokslq akade

mijos sunkvezimis atvaziavo porct dienq anksCiau- taip savavaliau

davo vairuotojai, kol Institutas neisitaise savo sunkvezimio ir savo 

vairuotojo. Teko atsiskaityti su kasejais, susideti radinius, kai ku

riuos ir neplautus veztis. Be to, dar pasitaike labai piktas vairuotojas 

Sermuksnio pavarde, kuris nieko nenorejo padeti. Nuo to laiko sun

kvezimi emiau uzsakineti bent kelioms dienoms ar savaitei veliau. 

Kitais metais numaciau tyrineti Ezerynq stovyklas, uz keliq ki

lometrq nuo sios. Mano kasejai pasizadejo atvaziuoti pas mane dvi

raciais kasdien. Su jais buvau jau susigyvenusi, tad buvo malonu, 

kad nereiks naujq ieskoti. 

Taigi 1964 metai buvo skirti Ezerynams. 

Keistas man buvo tas vietovardis, nes iS tikrqjq ten nebuvo daug 

ezerq. Tiesa, buvo daug daubq, kuriose, matyt, ne taip seniai buv~ 

tie ezerai. IS Universiteto i talkct man atsiunte dvi studentes. Nuejau 

jq pasitikti i Ryliskius, nes arCiau autobuso nebuvo, o Ezerynai buvo 

dar tolokai, kaimas plaCiai iSsibarst~s, tad mus surasti butq sunko

ka. Pakeliui sutikau nemazai zmoniq, nes jie rinkosi i vienos mergi

nos laidotuves. Kaip buvau pratusi Dzukijoje keliaudama dar senais 

laikais, kiekvienct pasveikindavau, o daznas su manim dar ir kokiu 

zodziu persimesdavo. Mergaites nusistebejo, kaip as per savait~, ku

rict cia buvau, spejau susipazinti su tiek zmoniq. Pasakiau, kad visus 

juos pirmqkart maciau, be to, ir jos turinCios cia sveikinti kiekvienq 

sutiktctji- tokie paprociai Dzukijoje, nejauku praeiti pro zmogq, ypac 

miSke ar lauke, nieko nepasakius, kaip mieste. 

Ir vel man norisi grizti siek tiek atgal. Dar iS Netiesq kartct mu

du su Juozu nukeliavom i kitct Nemuno pus~, i Krikstonis pas ku

nigct J. Reitelaiti. N orejo ir Augis kartu keliauti, bet per vasarct jau 

buvo iSaug~s dvi poras batq, o negi eisi pas klebonct basas, kaip tada 



kaime vaiksciojo . Kunigas Reitelaitis buvo labai savotiSkas ir idomus 

zmogus. Kiek pakump~s, neauksto ugio, toks kaip ir jo baznycia, ku

rict pats suprojektavo, o pas tate jo parapijieciai. Mokejo dirbti vis us 

darbus ir net pamokydavo parapijiecius. Nutare, kad baznyciq rei

kia papuosti vitraziniais langais, tai patys juos ir pasidar~. Pasakojo, 

kad darbininkas labai letai dirb~s tuos langus (rombiniai stiklai, kai 

kurie spalvoti), tai kunigas pats stoj~s prie darbo ir padar~s vienq 

langq. Girdi, jis negalis ziureti, kai taip letai dirbdamas vienq lang<t 

darbininkas taip mazai uzsidirba, ir pamok~s, kaip galima greiciau 

padaryti. Beje, baznycios sonineje navoje buvo sudeti musq namui 

skirti langai- Tete juos per Reitelaiq buvo uzsak~s. Teko veliau, gri

zus namo, pasisamdyti sunkvezimi ir parsivezti juos i Vilniq. Kunigas 

Reitelaitis, pasirodo, buvo suorganizav~s parapijiecius, kad pasta

tytq didel~ mokykl<t (anksciau buvo tik maza pradzios mokyklele), 

o mazqjq mokyklel~ pavert~s mokinitt bendrabuciu- nereikes, sake, 

musq vaikams i Seirijus trenktis. Buvo pastat~s ir parapijos sal~, ir 

klebonijq, bet visa tai uzeme Apylinkes taryba, o jam paCiam teko 

gyventi mazoje gryciukeje . Apylinkeje jis garsejo kaip geras gydy

tojas. Sake, man~s, kad ir H iSvesiq i Sibirq, tai tam ruosesi: susipazi

no su literatura apie vaistinius augalus, rinkdavo juos. Sake, visur 

pravers tos zinios, nes visur zmones sergq ir ne visur rasi gydytojq. 

Bet ir Cia praverte tos zinios. Parapijietes padejo jam rinkti vaistazo

les. Visur tik girdejau, kad Reitelaitis- geriausias gydytojas. 

Taigi siek tiek ir apie Ezeryno radimvietes. Man tai buvo visai nau

jas, nematytas paminklas- paleolitines titnago kasyklos ir dirbtuves. 

Radinitt buvo labai daug, bet vis nuoskalos ir tik vienas kitas nepavy

k~s dirbinys. Taciau cia buvo tokitt dirbinitt tiptt, kokitt kitur retai 

galejai aptikti. Nesvarbu, kad jie palikti kaip nepavyk~. Daugybe skel

ciq irgi buvo su defektais- gerosias, matyt, buvo iSsigabentos. Sie 

radiniai graziai papilde mano paleolito dirbinitt kolekcijq. Negana 

to- arciau prie Nemuno aptikau ir neolitines stovykleles liekanq. 
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Pagaliau as jau jauciausi laisvai Istarijas institute- galejau pasi

rinkti sau veiklq, ir niekas man nenuradineja, k<t turiu dirbti. Visiems 

buva aiSku, kad pati galiu planuati sava darbus, pati galiu susirasti 

tyrinejimui abjektus. 

1965 m. neturejau nieka iSsirinkusi, tad pasakiau, kad vaziuaju i 
Mergezeri. Ten dar su Tete keliaudama ir veliau Dereznycias pau

pius zvalgydama buvau suradusi daug stavykltt- vis k<t nars issi

rinksiu. Mergezeria kaimas yra 4 km nua Varenas, prie beveik uza

kusia Mergezeria ezera. Apsistajame makyklaje (kaip paprastai, 

susitar~ su Svietima skyriumi). Makykla, kaip dazniausiai, buva gy

venamasias trabas viename gale. Seimininkai prieme mus labai ne

draugiSkai. Pasirada, kaip kiti zmanes pasakaja, jie vasar'l i t<tlaisv'l 

plat'l atsikviesdava gimines ar draugus, a gal ir iSnuamadava. Sake, 

Svietima skyriaus leidimas jiems ne matais. Ir is visa kaime niekas 

mums nenareja nei sviesta ar grietines parduati, nes vezdava par

duati i Varen'l ar Alyttt, kur gaudava daugiau. Neprisikalbinusi kai

myntt, nuziUrejau turting'l ir labai tvarking<t sadyb<t ir pualiau ten 

kaulyti. Galiausiai pasakiau, kad mes visuamet is kaimiecitt nusi

pirkdavam ttt gerybitt, a kadel cia mums neparduada? Ir man mate

riSke paaiskina: ,Kur babas ant dirvantt, tai jtt uzdarbis yra sviestas 

ir kiausiniai, a musq uzdarbis yra is uagtt ir grybq. Jei mes pardua

dam, atrada, tarsi sava seirn'l skriaudziam." Veltui aiskinau, kad jie 

juk pasigamina daugiau, negu jq seimai reikia, ir nesa paskui i tur

gtt- kam man vaiksCiati ten ir atgal tuas 4 kilametrus. Pasirada, tur

gaus pajamas jau einancias i bendr<t seimas kas'l. Tada emiau kitaip 

graudenti: mes juk esam sveCiai siame kraste, a sveciais juk reikia 

pasirupinti! Ir galq gale net susidraugavame. Seimininke man pa

pasakaja, kad vakiecitt laikais jie su kitais pamiSkiq zmanemis bu

v~ iStremti i Suvalkijq, pa kara griz~ atgal. Stai iS kur jq namuase 

buva nebe krasnis, a plyta (,masina", kaip saka suvalkieCiai), a virs 

plytas - arlaide ir ventiliatarius, ir is visa namai labai tvarkingi. 



Pasimoke jie iS tq suvalkieCith nors nenorejo ten pasilikti. Cia ant to 

smeliuko augo grikiai, kuriq suvalkieciai nevalge. 0 dadovith kaip 

ir visur Dzukijoje,- eik i darzc:t ir pasiskink, kiek tau reikia,- negi 

uz Dievo dovanc:t pinigc:t imsi. Keistai jie mc:tste: dado gerybes - tai 

Dievo dovana, o uz miSko gerybes pinigc:t galima ir reikia imti. 

Aptikau vienc:t stovyklel~ su kulruriniu sluoksniu prie antrosios 

Dereznycios, pakeliui i Lavysc:t. Pasisamdziau keletc:t mergaiciq ir 

smagiai dirbome. Bet pradejo dygti grybai. Tevai varo mergaites gry

bauti- ten jos daugiau uzsidirbsiancios, bet jams, matyt, grybai jau 

buvo igris~,Cia maloniau ir darbas daug trumpesnis. Neilgai mes 

kasinejom, nes stovykla, kuric:tpavadinau ,Mergezeris 13", buvo ne

didele. Tai buvo laikina zalvario amziaus pradzios stovykla. 

1966 metq vasara man liko lyg kelrodis stulpas, nuo kurio keliai 

pasisuko kita kryptimi ir as iplaukiau i didziuosius vandenis. Bir

zelio menesi iSsiruosiau i Rudniq, kur zadejau apsistoti, o aplink 

Rudnict buvo zinoma daug stovyklq. Bet si kartc:t ruosiausi iS anksto. 

Gavau masinct ir apvazinejau bei apvaiksciojau man zinomas vietas. 

Nutariau kasineti stovyklct prie Lynupio brastos. Zmones tc:t vietc:t 

vadino Pekla. Pavasari brasta smarkiai patvinstanti ir isvaziuoti bu

dav~ sunku. Net viename Pirmojo pasaulinio karo laikq zemelapy

je radau sic:t vietc:t pavadintct Pekla. 

Stovyklai pasirinkau Lynupio pavadinimc:t. Toji vieta buvo tarp 

miSkth arCiau nebuvo jokios gyvenvietes - iki Rudnios apie 5 km, 

tiek pat iki Lynupio kaimo ir Dubiciq. ISvaziavau i Varenos rajonq, 

taip ir nepasakiusi, kur konkreCiai zadu kasineti, nes tada maniau, 

kad stovyklai galesiu pritaikyti kokio artimesnio kaimo vardq. Man 

turejo buti paliktas vadinamasis atviras lapas - leidimas tyrineti. 

Radau ji pas mokslo sekretor~, bet nebuvo irasytas vietoves pavadi

nimas. Pasirodo, buvo isakyta sekretorei irasyti pavadinimc:t- ,tik 

ne Dubiciai" . Mane net juokas sueme- kaip jie bijo tq Dubiciq! Gal 

mane, kad as vel iSkelsiu Aldonos nieksybes, o gal patys jautesi kiek 
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kalti, kad jos netramde? Taip ir turiu islikusi atvirqlapq su sekreto

res ranka irasyta ,Rudnia". 

Apsigyvenome Rudnioje, iskart tik su Dovile ir Egle (Lukenaite), 

paskui atvaziavo ir kita mano seimynos dalis. Tuoj pamaciau, kad 

gyvename buvusioje klebonijoje, tokioje pat kaip Marcinkoniq ir ki

tos Dziikijos klebonijos. Klebonas glaudesi su savo mama kaimo tro

beleje. Matydavom ji vaiksciojant aplinkui - tai buvo Napoleonas 

Norkiinas, pasirodo, kadaise dirb~s ir Lietuviq kalbos institute, bet 

paskui i Seminarijq isej~s . Ateina pas mus kartq pionieriq vadove ir 

klausia, ar ji galinti mus supazindinti su klebonu- tai tas, kuris kas

dien vaiksciojqs brevijoriq skaitydamas. Mielai, sakau. Atejo klebo

nas- pasirodo, rasqs Rudnios istorijq, jCl jis skaitqs parapijieciams 

per pamokslus. Neturis su kuo pasikalbeti- mokytojai jo vengia, o 

su bobelem menka sneka, nors is jq i magnetofonq isiras~s dainq ir 

pasakojimq, kaip ir iS savo mamos. Parodziau radinius, paaiskinau. 

Sake, jam tai biisiq naudinga istorijai. Jis norejo pamatyti ir kasine

jimus. PaaiSkinau, kaip ateiti. Mes iseidavome 8 valandq, kai varpas 

misioms skambindavo. Skambindavo dar pries pus~ valandos- pa

sirengti miSioms. Mums tai buvo zenklas pusryCiauti ir susiruosti 

eiti. Stai kartq nustebome - argi miisq laikrodziai suslubavo, kad 

skambina pus~ valandos anksCiau? Bet, pasirodo, klebonas tycia pa

skambin~s anksciau, o 8 val. ne misias pradej~s, o pas mus atej~s, 

kad galetq kartu keliauti i perkasq. 

Rudnioje gyvenome labai gerai- pilnas miskas uogq, mergaites 

priuogauja tiek, kad ne tik valgyt uztenka, bet net issiverdam. Prie 

upelio pamatom daznai smurkstelejanti zalti, po namo pamatais is

siperejo kukuciai- galejom iS arti prisiziiireti tq labai graziq baiks

ciq pauksteliq. 

Stovykla buvo idomi, su dviem kultiiriniais sluoksniais. Apacio

je- mezolitinis sluoksnis, virsuje- neolitinis su virveline keramika. 

Buvo ir keli zidineliai. Paskelbiau jq veliau - 1985 metais. 



I 
l 
( 

SVENTJ\L~ 

Prisimenu, baigiu kasti Lynupio stovyklct iki pat pakrascitt. Buvo 

dar lik~ pinigtt ir ekspedicijai skirto laiko. Nusiziurejau kitct stovy

klel~, bet gaunu rasciukct:, Uzrauk kasinejimus ir grizk i Vilnitt- yra 

idomitt radinitt." Parvaziuoju, o ten randu ant stalo dezut~ su radi

niais iS Sventosios pelkitt irA. Tautaviciaus laiSkeli: ten melioruoja 

pelkes, vaizdas esqs baisus, iSversti kelmai, metosi stai tokie radi

niai, gal ten ir nieko ypatinga, bet bent radinius surinksi. Vel susi

kraunu penkias loveles i sunkvezimi ir su visa seima patraukiu i 

Sventqjq. Buvo pirmieji metai, kai Sventoji atverta visiems, nebedrau

dziama zona. Radinitt ten esct labai mazai. Toks pasakymas mane tik 

nudziugino - vadinasi, jei i pavirsitt iSkilo nedaug, viskas lik~ po 

zeme. Be to, pelke mane labai viliojo, nes buvau labai daug skaiciu

si apie pelkitt radinius ir apie tai svajojau. Dezuteje pamaCiau anks

tyvas puodtt sukeles, siek tiek titnagtt ir gintartt- viskas, ko man 

reikia. Tuos radinius i Dailes muziejtt R. Budriui atnes~ Sventosios 

zvejai Mikelis Balcius ir Stasys Dauksas . Jie esct dar jauni, mokiniai. 

Nuvaziavusi i Sventctj<t tuoj juos susiradau. Tai buvo labai malonus, 

geranoriski vaikinai. Jie mums rado ir dideli kambari pas A. Tapinie

n~ pelkitt pakrastyje. Pasikviete dar porct tokitt pat draugtt, ir taip 

turejau jau penkis kasejus . Pasirode, tai buvo labai motyvuoti kase

jai. Dzukeliai pas mane dirbdavo daugiausia del kompanijos, o gal 

iris draugiskumo, 0 sie berniukai, pasirodo, labai domejosi istorija . 
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Pirmieji kasejai ~ventojoje 
1966 m. Is kaires: 
S. Dauksas, M. Balcius ir kt. 

Darbo metu padarydavau ro minuciq pertraukas, ir tuomet jie su

tupdavo aplink mane ir imdavo klausineti daugiausia apie archeo

logijct. Visi jie skaitydavo ,Mokslct ir gyvenimct", o ten kartais buda

vo spausdinami mazi straipsniukai ir is archeologijos. Dazniausiai 

juos rasydavo V. Daugudis. Tuos straipsnelius ir aptarinejo mano 

kasejai, prase papildyti ir paaiSkinti. Malonu buvo su tokiais dirbti, 

o su Mikeliu susidraugavome visam laikui. Visi jie mokesi astunto

je ar devintoje klaseje. 

Tctkart iskasiau dvi perkasas prie senojo kanalo- radimvietes ve

liau buvo pavadintos ,26-oji" ir ,28-oji" . Jau buvau susipazinusi su 

paleogeografu Rimvydu Kunsku ir su juo taremes del ziedadulkiq 

analizes bei galimybes sitaip datuoti radimvietes. Taigi paemiau iS 

28-osios radimvietes pavyzdziq ziedadulkiq analizei, ir jet R. Kuns

kas greitai atliko. Radiniq nebuvo daug, bet jie buvo saviti. Kitctmet 

zadejau cia vel kasineti. Si kartct baigiau savo ekspedicijct, nes isnau

dojau visus pinigus. Musq pasiimti atvaziavo sunkvezimis. Seimyna 

gerai pailsejo prie juros- iSbuvom cia dvi savaites. 

Vaikams jau reikejo grizti i mokyklct, o man~s lauke kelione i 
Prahct, i tarptautini archeologq kongresct. 



SVENT0$105 KLAMPYNEJE 

1967 m. sausio menesi gaunu iS Mikelio Balciaus laiSkq- atvaziuo

kit su dideliu lagaminu! Sausio menest traukiniu vaziuoju i Sventq

jq, o ten nei sniego, nei pasalo nera, sparciai vyksta melioracija. 15-

kastas vidurinis kanalas, jo susikirtime su skersiniu kanalu, einanCiu 

pagal tvaziuojamqji keliq i Sventqjq, matyti juodas kulrurinis sluoks

nis. Ekskavatorius iSverte kruvq puod4 suki4- ir ne toki4 smulki4, 

kaip kasiau prie rytinio kanalo, o didziuli4, grazi4. ISverte ir pirmq 

medini dirbini- irklq. Tikrai pilnas lagaminas. Nezinau, kaip as ji 

parsitempiau nama. Mikelis palydejo i autobusq, o paskui jau pati 

isiropsciau i traukini, o Vilniuje- i paskutini troleibusq, kuris apie 

vidurnakti vaziuoja tik iki parka- iki nam4 dar buvo dvi stoteles. 

Buvau taip pavargusi, kad paprasiau taksi iki nam4 nuvezti - toks 

sunkus buvo lagaminas. Vairuotojas net nusistebejo, kad del tokio 

mazo atstumo uzsakau taksi. Visa beda, kad namie neturejome te

lefono, negalejau niekam pranesti, kad ateit4 pasitikti. Veliau sio Ia

gamino radinius priskyriau 2-ajai radimvietei. 

Tuo tarpu i siaur~ nuo sios, kitoje radimvieteje, kuriq veliau pa

vadinau 1-qja, jau irgi buvo pradeti kasti uzdari drenazo kanaleliai 

tiesiai ties aukstosios elektros itampos linija. Ir ten buvo kliudytas 

kulturinis sluoksnis. Pavasarejant emiau rupintis medinemis de

zutemis radiniams perkasoje sudeti. Tas vienas atsitiktinai rastas ir

klas priverte suklusti - reikejo pasiruosti galimiems mediniams 
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radiniams. Jais labai sudominau LTSR valstybinio dailes muziejaus 

restaurator~ Bron~ PinkeviCiut~, kuri kaip ir as anksciau dirbo Kau

no Dailes muziejuje. Skaiteme visokict literatiirct apie tokitt radinitt 

konservavimct. Brone atsiveze dezinfekavimui fenolo ir gavo siek 

tiek pleves radiniams pakuoti . Apgyvendinau pas tq paCict Tapinie

n~ su dar trimis musq ekspedicijos personal a dalyvemis- archeolo

ge Onute Salkauskaite (veliau Bagusiene), dailininke studente Egle 

StanceviCiute ir mokytoja Rita Nenenaite. Savo seimynai issinuomo

jau kambari pas Skiesgilas. Darbininkais pasamdziau vietinius vai

kus. Maniau, kad sulauksiu tokitt pat vaiktt kaip pernai turejau. Bet 

pasirodo, siemet visai kas kita- sventoji paskelbta kurortu ir atsira

do visokitt kurortui reikalingq tarnybq. Visi gerieji vaikai isidarbino 

ten. Nepasakysiu, kad man buvo lik~ kokie nors netikeliai, bet liku

sieji, siaip ar taip, buvo tiesiog vaikiski- matyt, del to itt ir neprieme 

prie kurorto darbq. Rimti buvo tik Mikelis ir Evaldas BalCiai. Vaikai 

vis taikydavo vienas kitam koki grumstct numesti ar siaip koki juo

kct iSkresti. Kartais paskubindavo kasti ir mentele kokict minkstct suk~ 

pazeisdavo. Tuomet Mikelis juos juokaudamas pabardavo: neorna

mentuokit sukitt! Tiesa, visi norejo kct nors rasti ir, jei kuriam pasi

taikydavo tustesnis kvadratas, stengdavosi perbegti i kitct vietct. Vi

sai netoliese su seima vasarojo krastotyrininkas Antanas Stravinskas. 

Jis ateidavo man i talkct. Vaikams duodavo traukti numeriukus, ku

riame kvadrate kas tures kasti, sugalvodavo ir kitokitt vaikisktt dar

bo paivairinimtt ir padrausmindavo juos. 

Taigi abu su Antanu vargstam su musq darbininkais, o tuo tarpu 

atvyksta pasiziureti V. Jakelaitis, nominalus Krastotyros draugijos 

pirmininkas. llgokai pasiziurej~s ir isitikin~s, kaip man sunku tvar

kytis su tokiais vaikais, sako: ,Mes galetume padaryti tuose kasine

jimuose krastotyrininkams darbo ir poilsio stovyklct- ir jiems bus 

idomu, ir turesite gerq darbininkq. Kulturos ministerija galetq ir pi

nigais paremti." Puiki ideja! 



Sventosios klampyneje. 1967 m . bandomoji perkasa . 

Is kaires: G. Galdikaite, M. BaiCius, S. Dauksas. 

Tq_ 1967 m. vasarq_ pradejom iS karto kasti 2-ojoje radimvieteje, 

bet, padariusi tik bandomq_jq_ perkasel~ per viduri, nutariau, kad 

siam plotui tuo tarpu pavojus negresia, taigi galim laikinai ji palikti. 

Grese pavojus t-ajai radimvietei. VaiksCiojo Cia vis tarybinio ukio 

direktorius Biriukovas ir grasino, kad mus iSgrus. As bandziau aiS

kinti, kad cia yra paminklas, kurt turim tyrineti, 0 jis atreze: sakau, 

kad Cia jokio paminklo nera, cia buvo pelke, i kuriq_ zvejai sumete 

visokias siuksles: suduzusius puodus, suluzusius irklus ir kt. Ma

tau, kad aiskinti toliau nera prasmes, tai as jam primityviai sakau: 

man nesvarbu, liepia man Cia kasti ir algq_ moka, tai as ir kasu. 0 jis 

varo savo: kodel kaip tik toje vietoje kasi, galetum kasti kitoje puse

je kelio, i jiiros pus~ - pasakysi, kad kasei, ir bus gerai. Taciau su 

zvejais buvo kita kalba. Jie gerbe musq darbq_, domejosi radiniais ir 

man padedavo. 
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Beje, tas ukio direktoriaus puldinejimas nesiliove ir kitctmet. Kar

tct buldozerininkas per musq namq seiminink~ Vindigien~ pranese: 

pasakyk vadovei, kad ji kct nors darytq, nes man direktorius liepe 

rytoj is ryto uzversti perkasct, bet as tuo tarpu pasislepsiu. Taigi bul

dozerininkas pasislepe, o as iS pat ryto autobusu isvaziavau i Kre

tingct, palikusi kasejus dirbti ir paliepusi direktoriui atsakineti taip 

kaip as: mums moka uz darbct ir mes turim dirbti. Pasirodo, direk

torius ir vel atejo ir erne irodineti, kad jie cia be reikalo kasct senct 

siukslynct. Tuo metu dar Sventoji priklause Kretingos rajonui, ir mes 

apie savo darbus buvom pranes~ rajono valdziai. Papasakojau Kre

tingoje situacijct ir kokie musq radiniai, visa vadovybe (ir partija, ir 

vyriausybe, kaip sakem) susoko i senct ,viliukct" ir mes visi nukelia

vom iki pat perkasos, o ten radom besiskeryCiojanti direktoriq. Ma

tyt, nenoreta cia prie visq direktoriaus mokyti, tai nusivede valdzia 

ji tada i jo kontorct ir daugiau tais metais sis musq neliete. 

Zinios apie idomius kasinejimus tarp archeologq plinta greitai. 

Ir estq archeologai suzinojo, juoba kad Estijoje prie Narvos buvo is

tirta (tyre N . Gurina) gyvenviete su tokio pat tipo keramika, kuri jau 

buvo gavusi Narvos keramikos vardct. Estai lanke ir kitas musq eks

pedicijas. Pas mus atvyko dienos metu, pavaiSinom juos lietuviskais 

saltibarsciais su karstomis bulvemis- sake, tokio valgio jiems netek~ 

valgyti, bet patik~. Pamate kasinejimus, apziurejo radinius, perna

kvojo pas mus . IS ryto anksti mudvi su Onute einam i perkasct, pa

likusios estus maudytis ir pusryciauti. Paprastai rasdavom visus vai

kus jau atejusius. Si kartct nera ne vieno. Galiausiai atsiranda Evaldas. 

Pasirodo, rugpjucio menesi prasideda menkiq gaudymo sezonas, ir 

visi mana kasejai nubeg~ i prieplaukct. Zvejq vaikai buvo prat~ zvejy

bos laikotarpiu nuo pat ryto prieplaukoje zuveles ant udq- virviq su 

kabliukais menkems gaudyti- kabinti. Vis delta tevai juos iSvar~ ir 

liep~ grizti pas mane i darbct. Evaldas pasake, kur jie susirink~ ir kad 

bijct pas mus pasirodyti. Nuvede mud vii tct trobct- sedi visi susigliz~ 



ir susiged~ . Pasakiau, kad tegu gr!zta, !skaitysiu jiems tq dienq, bet 

tures padirbeti vienq valandct ilgiau . Pasirodo, tuo tarpu estai buvo 

atvaziav~ atsisveikinti ir nieko nerado- kaip nemalonu! Beje, estai 

pasisiule nustatyti man poros mediniq radiniq radiokarbonines da

tas, zinoma, nemokamai. Daviau porq pavyzdziq iS virsutinio ir apa

tinio sluoksniq. Tais metais pasirode ir paleogeografas V. Dvareckas 

ir pasisiule padaryti abiejq radimvieCiq ziedadulkiq analizes. Pae

miau pavyzdzius ir gana greitai gavau duomenis. Parvaziavusi su

zinojau, kad man paskirH pinigai dviem radiokarbono analizems po 

6oo rubliq kiekvienai. Vilniuje radiokarbono laboratorijct neseniai 

buvo !steig~s K~stutis Sulija, jis rase ir kandidatin~ disertacijq apie 

tai, tad sios analizes dar turejo pacius pirmuosius numerius. Ir kaip 

apsidziauge Sulija, kai paaiSkejo, kad jo laboratorijoje atliktos ana

lizes visai sutampa su Tartu laboratorijos duomenimis. Tuo metu 

Tartu laboratorija buvo laikoma pacia patikimiausia. 

Stai as vel nuklydau i sal!. 

Reikia pasakyti, kad Sventosios 1-oji radimviete buvo unikali

joje iSryskejo aptvaras is medzio kuolq. Tai negalejo buti kokia gy

nybine tvora, nes buvo visai silpna, nors statyta iS dviejq eiliq kuo

lq ir turejo vartus su dviem stulpais ir, matyt, vartq angq dengusiu 

skersiniu (stulpai virsuneje buvo iSsiSakoj~). Pietineje vartq puseje, 

kur buvusi pelkute, buvo primesta !vairiq dirbiniq. Toji tvora grei

ciausiai juosusi kazkokiq apeigin~ vietq- tai buv~s tik simbolinis 

aptvaras, o pelkute buvusi aukojimo vieta. Aptvaro viduje, galima 

sakyti, nebuvo nieko, taCiau radome labai sutresusi klevin! stulpct 

(klevas labai blogai iSlieka net pelkeje)- greiciausiai apeigin!. 

Sventojoje butinai reikejo viskq iStirti iki galo, taCiau su tokiais 

kasejais, maciau, bus sunku dirbti. Nutariau sudaryti tq V. Jakelaicio 

pasiulytq krastotyrininkq darbo ir poilsio stovyklq. Krastotyros 

draugija jau turejo siokio tokio patyrimo, kaip jas organizuoti. Tais 

laikais Krastotyros draugija turejo labai gerq vardq tarp tikrai savo 
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krastct. mylincitt zmoni4t nes joje bu vo galimybe oficialiai dirbti gerct. 

darbct.. Daug man padejo faktiskasis draugijos pirmininkas Antanas 

Stravinskas. ISsiuntinejom pranesimus i visus draugijos skyrius, sura

sem ir tam tikras anketas. Visus priimti zadejom po dvi savaites. At

siliepe ir seni krastotyrininkai, pavyzdziui, mokytojas J. Sliavas, ir 

moksleiviai, o technikumo mokytoja krastotyrininke R. Bukaveckie

ne vienai pamainai pazadejo atvezti visct. grup~ mokinitt. Nupirkau 

didelitt puodtt valgiui virti, daug mentelitt ir kitokitt irankitt. ISsi

nuomojau kambari pas Vindigien~ ir tusCict. klojimct. kitapus kelio. 

Salia jo buvo plati aikstele, kur buvo galima pastatyti ir palapines. 

Atsiveziau ciuzinitt, bet lovelitt tnJ.ko. Kreipdavausi pagalbos visur, 

kur vadovas buvo krastotyrininkas. 1968 m. pavasari sukomplekta

vau tris pamainas, ir kiekviena grupe turejo savo seniiinus. Mudu 

su Juozu iSsinuomojom kambareli pas Balceri, kaimynysteje. Mana 

vaikai gyveno kartu su kasejais ir susidraugavo su jais. Vindigienes 



Atkasant radinius reikia kruopstumo. 

kambaryje apgyvendinome Bron~ Pinkeviciut~, Onut~ Bagusien~ ir 

kitas vyresnes mustt darbuotojas. Del kasejtt- tai buvom susitar~, 

kad pirmoji pamaina bus is Vilniaus, antroji iS Kauno, o treCioji iS 

Siaulitt. Ir to laikemes visctlaikct. Viskas vyko sklandziai, visi zinojo, 

kas kada vaziuoja ir kct turi veikti, nebereikejo iS naujo galvoti ir or

ganizuoti kitais metais . Pirmaisiais metais cia, kur gyvenom, virem 

maistct ir nesem produktus is parduotuves visi paeiliui, bet taip ati

traukdavom bent porct zmonitt nuo darbo. Be to, verstis tekdavo 

gana syksciai. Tad kitais metais (1969) kreipiausi i Kulturos minis

terijct paramos. V. Jakelaitis ir sako: eikit pas vyr. buhalter! Boginct, 

nors nelabai tikejosi, kad kct pesim. 

Boginas buvo aukstas, stambus, toks tikras buhalterill buhalte

ris- kietas krienas . As jam des tau, kct mes kasam ir kam to reikia ir 

kad Cia man buttt naudinga krastotyrininktt talka, bet ir jiems bU.ttt 

naudinga susipazinti su archeologija . Jo pirmas atsakymas buvo 
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toks: mes negalim jums padeti, nes kasinejimus vykdo Mokslq aka

demija. As susivokiau ir sakau: tai as tam ir atejau pas jus pasiklaus

ti, kaip jus galit? Sako: galim finansuoti krastotyrininkams kursus. 

Atsakau: puiku, bus kursai. Jis ir vel: reikia kursq programos, reikia 

lektoriq. Atsakau: puiku, bus programa, bus ir lektoriai. Klausiu: o 

dar kq_ jus galit- juk musq kursantai turi kur nors gyventi ir valgyti. 

Sako: galim uz nakvyn~ moketi kiekvienam po 50 kapeikq, kaip kai

me. Atsakau: viskq_ paruosiu ir pristatysiu jums. Per savait~ sugau

dau lektorius- kaip tycia visas Instituto etnografq ekspedicijos tais 

metais vyko Zemaitijoje. Susikalbu, kad atvaziuotq ir pas mus kuriq_ 

dienq_- gaus nakvyn~ ir pietus, o dar jura plius, bet reikes papasako

ti apie savo darbus, apskritai paskaitel~ paskaityti. Susiradau vienq_ 

kitq, pavyzdziui, K. Sulijq, kuris ketino Sventojoje vasaroti, ir prisi

prasiau paskaityti paskaitel~ iS savo sri ties . Taigi bematant surasiau 

programq_ ir lektorius ir visa tai pristaciau Boginui. Viskas buvo lyg 

ir gerai, bet jis vel sako: mes negalesim duoti jums grynq pinigq, ga

lesim tik pervesti. Atsakau: puiku, tai jus pervesit tiesiai valgyklai 

ir ji mus maitins, o kuriai valgyklai, mes veliau pranesim, kai susi

tarsim. Tinka! 

Vaziuojam mes 1969 m. pavasari su Antanu traukiniu i Sventq_jq, 

ieskom, kur galetume gauti pietus arciausiai prie musq stovyklos. 

Tada jau erne kurtis tvairiq tstaigq profsq_jungq poilsines. Ziurim -

vienoje kelio puseje arciausiai prie musq- grudq pramones poilsi

ne, 0 antroje puseje - mesas ir pieno pramones. Juokais nuspren

dem- einam ten, kur gausim mesas. Ir pataikem. Paaiskinom, kas 

mes tokie, o, pasirodo, valgyklos vedejas ten buvo krastotyros bu

relio pirmininkas. Ar reikia geriau- parama aiSki! 

Toliau viskas ejo kuo puikiausiai. ISleisdavom valandq_ anksciau 

is perkasos budinciuosius, jie apsiprausdavo ir su katilais nueidavo 

i tq_ valgyklq_ parnesti karstq pietq. Taip ir toliau kitais metais nau

dojomes tos valgyklos paslaugomis. Tik sestadieniais pamainos 



Dovile su puodeliu, rastu prie aptvaro. 

iSleistuvems pasigamindavom didzkukuliq ir duonines giros, tam 

tikslui per visq pamainq rink~ duonos kepalq kampelius . 

Darbq organizavome taip, kad tikrai kasejams butq ne tik darbas, 

bet ir poilsis. Kiekvienos grupes dviejq savaiCiq darbo viduryje buvo 

po vienq laisvq sekmadient. Tuos sekmadienius praleisdavome is

kylose po apylinkes archeologinius paminklus ir siaip idomias vie

toves. Aplankeme Apuoles, Impiltes piliakalnius ir kitas vietoves. 

Sioms kelionems Krastotyros draugija isrupindavo autobusus is 

tvairiq rajonq. Prisimenu, kaip vienq sekmadieni mes pasiekeme net 

Satrijos kalnq, o ten net pasiurpome- ant pat virsukalnes statomos 

palapines, aplinkui zuja daugybe zmoniq ir rengiasi !sikurti. Rei

kejo tuos zmones nuo kalno nuvaryti, bet panorejome, kad jie patys 

tai padarytq. Mudu su Antanu pasisaukem i sal! jq vadov~ ir pa

aiSkinom, kad ant piliakalniq draudziama kq nors statyti ir apsigy

venti. Ji greitai supra to, bet sako: Cia juk zmones suvaziav~ is visas 
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Lietuvos! As atsakau: ir labai gerai, kad po visq Lietuvq pasklis primi

nirnas, jog senoves parninklus reikia ger,bti . Tuoj vadove paaiSkino 

saviesierns, kad kuo greiciau nugriautq palapines- neteisingai pa

sielgern! Ir iSvaziavorne rnes, kai jau paskutine palapine buvo nu

nesta nuo kalno. 



PRAHA- VII TARPTAUTINIS 

ARCHEOLOGV KONGRESAS 

Kongresas turejo vykti 1966 m. rugsejo pabaigoje, taciau jam pra

deta rengtis pries metus. Institute buvo gautas apie ji pranesimas ir 

paskelbta, kad busianCios tik kelios komandiruotes maskviskiams, 

0 kiti archeologai, zinoma, tie, kuriuos parinks institutai, gales vyk

ti uz savo pinigus. Tuo metu tai buvo gana didele suma- 400 rubliq. 

Tai vadinosi moksliniu turizmu, bet vykti reikejo kartu su grupe is 

Maskvos. Be abejo, mums butq buv~ pigiau ir arciau i Prah<t vykti iS 

Vilniaus, bet taip nebuvo galima. Pretendentes buvome mudvi su 

Regina Kulikauskiene. Parengeme ir pranesimus. Buvo pasakyta, 

kad pranesimai gali buti rusq arba pranclizl! kalba. Nors Maskva 

norejo visus itikinti, kad rusq kalba yra tarptautine bendravimo kal

ba, mes su pranesimais rusq kalba nenorejom pasirodyti, tiesiog ge

dijomes, o nuo prancuzq kalbos jau seniai buvom atitolusios. Be to, 

prancuzq kalba XIX a. buvo tarptautine archeologl! kalba, o XX a. j<t 

iSstUme vokieciq kalba, kol pagaliau vis labiau erne isigaleti anglq 

kalba. Taigi pranesimus parengeme vokieCiq kalba. Mokslq Aka

demijos centre gavom gyv<t galyb~ anketq, kuriose, ties'l sakant, bu

vo vis tie patys klausimai, tik vis kitaip apversti. Zinoma, reikejo ir 

charakteristikq, ir visokiq pazymejimq. Susidare gana dideles pap

kes . Jas pristateme laiku. Pacios nusiqsti i Maskv<t neturejome tei

ses, reikejo visk<t tvarkyti per Mokslq akademijos centr<t. Be to, Mask

voje buvo susigalvota, kad visi pranesimai turi buti iSspausdinti 
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atskirame leidinyje rUS\! kalba. As rasiau, zinoma, kq geriausiai is

maniau - apie paleolitq, Regina- apie zirg\! kapus. Tvarkingai pa

rengeme ir iliustracijas ir abi issiunteme i Maskvq, i Archeologijos 

institutq. As ne nenujauCiau, kad galeCiau nepatekti i tq , turistl!" 

grup~, jei ne vienas atsitiktinumas. Pavasariop Maskvoje vyko ar

cheologl! ataskaitinis suvaziavimas. Stengdavausi patekti i visus ar

cheolog\! suvaziavimus, nes ten pajusdavau visq archeologijos pul

sq, susitikdavau su bendraminciais. Turejau jau daug draug\! 

archeolog\!. Nuvaziavau. A pie kongresq nieko neklausinejau- vis

kas, rodos, padaryta, ko reikalavo . Ir stai prie man~s prieina zino

mas akmens amziaus specialistas I. Artiomenka. Pazinojau ji, bet jis 

nebuvo is mana draug\! kompanijos - partinis. Jis kuravo visus is

vykstancius i uzsienio keliones, taip pat atvykstancius iS uzsienio . 

Jis ir sako: , Gavome jus\! straipsni, bet nezinom, kam jis Sil!stas; 

klausinejom zurnall! redaktorius, bet niekas nelaukia tokio straips

nio." Sakau: ,Tai kad jis skirtas tam kongreso straipsnil! leidiniui:" 

0 jis atsako: ,Mes spausdinam tik t\! straipsnius, kurie vaziuoja i 

kongresq." , Bet juk ir as vaziuoju!- sakau. , Ne, - sako,- jus\! do

kumenl\l nera. II , Kaip tai?" Pasirodo, Reginos dokumentus iSsiunte 

is Vilniaus, o mana - ne. Emiau prasyti Artiomenkos, kad pas

kambinl\l tiesiai Instituto direktoriui J. Ziugzdai ir paklausl\!, kodel 

neatsiunCia mana dokumenl\!, trumpai sakant, tegu parodo, kad 

nusteb~ negav~ ill · Jis ir sako: ,Nieko nebus." Tada as, nutaisiusi 

reiksming<t balsq, tariu: , Bus labai svarbu- is Maskvos skambino." 

Cia buvo tiesiog smulkus chuliganizmas, bet juk pagrindo neiSsil!S

ti dokument\! nebuvo. Vis delta Artiomenka buvo akmens amziaus 

tyrinetojas, taigi , brolis akmenyje", ir cia pat paskambino. Taip, 

Ziugzda pasiteirausiqs, gal koks apsirikimas (taip visada teisinda

vosi- juk neprisipazins, kad be jo isikiSimo tokie dalykai nevyksta) . 

Grizusi paprasiau sekretores, pasiteirauti Maskvoje, ar jie gavo mana 

dokumentus . Pagaliau- gavo! 



I Maskvct turejom suvaziuoti keliomis dienomis anksciau. As pa

sisiuvau dvi grazias sukneles is amerikietisko silkelio, kuri buvo at

siunt~s L. Dambriunas, taciau veziausi jas neuzbaigtas- Maskvoje 

buvo pakankamai laiko tai padaryti. Maskvoje tereikejo tik pasus 

paduoti, o paskui nuvede mus i TSKP Centro komitetct, kur turejom 

iSklausyti pamokslct, kaip turime elgtis Prahoje. Pamokslas buvo toks 

kvailas, kad kai kct net ir dabar atsimenu. Pasake, kad negalima drau

gauti su uzsienieCiais, net i vienctliftct kartu lipti. Niekur nuo grupes 

neatsilikti. Niekuo nereikia ten stebetis, pavyzdziui, negalima klaus

ti, kodel ten vazineja tokie seni autobusai, o Maskvoje tuo tarpu -

naujuteliai, kuriuos mums parduoda cekai. Atseit jie tokie neturtin

gi, kad turi parduoti savo autobusus, o sau negali to malonumo 

leisti. IS visa to paaiSkejo, kad mes ten busim nuolat persekiojami 

musq priziuretojq ir reiks pasisaugoti, o tai netrukus ir paaiSkejo. 

Vaziavom traukiniu labai istaigingai, antrctja klase, turejom su 

Regina vienct atskirct kupe su praustuvu, minkstais gultais, kokia 

mes niekada nebuvome vaziavusios. Prahoje mus apgyvendino ato

kiau nuo centro jaukiame viesbutyje, kambaryje buvom trise - be 

musq, dar viena fizike restauratore iS Maskvos. Visur musq grup~ 

veziojo atskiras autobusiukas. 

Kita diena buvo sekmadienis ir tada vyko kongreso atidarymas. 

Pamatem, kad is Tarybq Sctjungos musq ekskursija buvo ne viena. 

Buvo atvaziavusiq ir kitais keliais. Cia sutikome ir H. Moorct is Ta

lino, ir N. Gurinct iS Leningrado, irS. Berezanskajct iS Kijevo, ir dau

giau. Gurina mane sutikusi taip apsidziauge, kad net iSbuciavo vi

dury koridoriaus. Man rodos, ji nemokejo uzsienio kalbtt ir nejaukiai 

jautesi tarp uzsienieCiq. Saleje pamateme ir Marijct Gimbutien~. Ji 

prasiyre pro visus, tuoj pasieme mus savo globon ir liepe eiti arciau, 

kaip sake, ,kad viskct matytumet". ISejo trimitininkai su labai ilgais 

trimitais, uzgrojo. Paskui trumpas sve*inimas prancuzq kalba ir 

informacija tvairiomis kalbomis, susijusi su darbotvarke. Ir viskas. 
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Viesbutyje, pasake, gausime tik pusrycius, o pietums ir vakarienei 

skirtus pinigus mums ryte isdalins. Marija pakviete mudvi piettt i 
labai graztt, senoviSkai irengtq restoraneli. Ji buvo atvaziavusi ma

sina, kuriq, pasirodo, isigijo Svedijoje, 0 jq i Prahq jai atvare jos stu

dehtai. Beje, labai daug buvo amerikiecitt, daugiausia- jauntt zmo

nitt. Dalis itt nuolat sekiojo paskui Maryt~. Mes aiSkiai pamateme, 

kad ji labai zinoma. MU.stt draugai paprasydavo, kad su ja supazin

dintume. 0 kaip gera kalbeti su Maryte lietuviSkai, kai niekas a plink 

nesupranta! Ji negalejo atsidziaugti, kad stai ir mudvi atejome i tq 

pasauli, kuriame ji buvo. Po piettt Maryte mus atveze i viesbuti, o 

mes, nieko negalvodamos, pasikvietem jq uzeiti i savo kambari. 

MU.stt kaimynes nebuvo, ir mes, dar pasikalbejusios, iSsiskyreme. 

Ekskursijoje po Prahq aplankeme ispudingq Katedrq, statytq nuo 

XIV iki XIX a. Kaip zmones sugebejo per toki ilgqlaikotarpi iSlai

kyti tq pati gotikini stilitt! Ispudingiausia vis delto buvo XIV a. da

lis- su mozaikomis ir freskomis. Idomus senoviSki antkapiai. Ture

jom nusilenkti sv. Jonui Nepomukui, kurio karstas kybojo ore, o vir5 

jo raudono aksomo baldakimas. (Regina sake: juk jis mums toks lie

tuviSkas- stovi prie miisl..l saltinelitt.) Paskui mus visus nuveze i 
muziejtt buvusiame kapucintt vienuolyne. Turbut tikrai kapucinai 

buvo labai savotiski vienuoliai, kure mitus apie ivairiausius sven

tuosius- butus ir nebutus- ir taip patraukdavo neismananCius zmo

gelius. Siame muziejuje buvo stengiamasi tai panaudoti ateistiniam 

svietimui. Cia pamatem ir beveik zmogaus dydzio nukryziuotos 

merginos su barzda skulpturq. Jos vardas buv~s Starosta. Kadangi 

i'l tevas vert~s teketi uz netikelio, ji maldavusi Marijq jq iSgelbeti, o 

Marija nieko kito nesugalvojusi, kaip uzauginti jai barzdq. Tevas su

pyk~s ir jq nukryziav~s . Buvo panasitt ir kittt tariamtt relikvijtt. 

Treciq dienq visi turejome vaziuoti padeti vainiko prie kare zuvu

sitt tarybinitt karitt paminklo. Niekur nedingsi- reikia vaziuoti. Vel 

sedam i savo autobusiukq. IS paskos vaziuoja restauratorius cekas, 



spei~s susidraugauti su mus4 kambario drauge. 0 vakare saukiamas 

grupes susirinkimas. 

Griaudeia Visasctiunginio archeologiios instituto direktorius B. Ry

bakovas, kad mes nesilaikome tvarkos ir bendrauiam su uzsienie

Ciais . Mud vi su Regina sedim issigandusios- ar Cia apie mus? Bet 

ne- kaip niekas nepastebeio mus4 iSvykos su Maryte, o dar ii ir mu

S4 kambaryje buvo! Bet kirtis krito ant mustt kambario drauges: kaip 

ii galeiusi vaziuoti to ceko automobiliu! Griaudeio smarkiai, mergai

te net pravirko. Visi tyleio, ios ginti stoio N. Gurina- girdi, ar ii, mer

gaite, galinti sakyti, kad mamyte neleidzia- kaip tai atrodys? Juk iie 

nieko blogo nedare, ir ne kur kitur nuvaziavo, 0 prie paminklo! 

Pranesimai buvo labai ivairus, dazniausiai mums tolimi, be to, 

daug kas skaite angliskai, o prancuziSkai beveik niekas, buvo ir vo

kiSktt. Cia susitikau ir iS susirasineiimtt pazistamct W. Taut~ . Mana 

pranesimas apie paleolitct tureio pasisekimq, nors nemanau, kad bu

vo labai ko vertas, taciau bent iau skaitomas Vidurio Europai supran

tama vokiecitt kalba. 0 Marytes pranesimo metu lUzo auditoriia. Gal 

ne todel, kad buvo pats idomiausias, bet kad imponavo ii pati. Tuo 

tarpu vienas rusiskai skait~s tarybinis archeologas labai sieloiosi, kai 

io pranesimo metu visa auditoriia atsistoio ir sale istusteio. Mustt 

drauges ukrainietes taip pat susikrimto, prase man~s, kad i vokiecitt 

kalbct bent santraukct iSversCiau. Tct vertimct as tureiau ir perskaityti . 

Zinoma, tai itt neiSgelbeio, nes programoie pavadinimas buvo uzra

sytas rusiSkai. Klausesi tik tie, kas nesuspeio iSbegti. 

Kongreso metu daug karttt teko isitikinti, kaip cekai nekencia 

rustt. Po miestq dazniausiai vaiksCiodavom su ukrainietemis, bet kai 

uzeidavom i parduotuv~, tai pardaveios nenoredavo itt tiesiog ap

tarnauti. Jos paprasydavo, kad mud vi su Regina uzkalbetume lietu

viSkai, paskui itt paprasytume, kad jos iSversttt i rustt kalbq. Kai ta 

rustt kalba, kuriq cekai puikiai supra to, budavo pavartoiama tarsi is 

bedos, tuomet ir ukrainietes budavo aptarnauiamos. 
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Buvo tvairiausit.t rengini4- ir i alin~ ,Pod flecku" vede, ir pobu

vis buvo, ir koncertas, ir daug visko. Bet, man rodos, maziausiai- tai 

mokslo. Svarbiausia turbut buvo socialinis momentas- pasizmone

jimas. Kaip veliau isitikinau, verta vazineti tik i simpoziumus, kur 

visi pranesimai idomus ir ne vieno nesinori praleisti. 

Isimine archeologinio muziejaus lankymas. Apie ekskursij<l buvo 

paskelbta visai mus4 grupei, 0 paskui ziurim, kad susirinkome tik 

is vakarinio Taryb4 Sqjungos pakrascio . Kalbam, zinoma, rusiSkai. 

PakvieCia direktorius. Duoda lankytoj4 knyg<l ir praso pasirasyti. 

Prof. H. Moora traso pasveikinimq vis4 vardu, o mes turi pasirasy

ti. Direktorius paklausia, ar mes visi iS Maskvos. Visi tiesiog choru 

imam saukti: ,Ne!" Tada papraso, kad mes prie pavardes parasy

tume, is kokio miesto esame. PabaltijieCiai pasirase, zinoma, loty

niSkom raidem. PaaiSkejo, kad susirinko zmones iS Leningrado, Ta

lino, Rygos, Vilniaus ir Kijevo . Kai ekskursijos vadovas pasake, kad 

prastai kalbqs rusiSkai, mes visi vienu balsu paprasem kalbeti ce

kiSkai- suprasime. Staiga cekai pasidare labai malonus, net cia pat 

suorganizavo improvizuotas vaiSes (maCiau, kaip pasiunte laboran

tq paruosti kavos su sausainiais). 

Isimine ir kelione i Austerlico laukus. Ir dabar ten lik~s plynas 

laukas. Vidury stovi atminimo koplytele- toks secesinio tipo pasta

telis su labai gera akustika. Jame padeta pailga tstiklinta deze, tar

tum karstelis, i kuriq artojai sunesa laukuose randamas zmonit.t kau

lt.t atplaiSeles. Visi isivaizdavome tqAusterlico must is L. Tolstojaus 

, Karo ir taikos". Tikrai labai vaizdingai Tolstojus a prase visq situa

cijq. Beje, diena buvo lietinga, nemaloni, tai ekskursant4 (vaziavo 

tik mU.stt grupe) susirinko mazai. N. Gurina apziurejo ir sako: "Va

ziuoja tik "akmeniniai", mes juk prat~ pesti vaikscioti po savo pa

minklus, o kitus tai priveza tiesiai prie paminklo." 

Buvo ir visos dienos ekskursijt.t. As vaziavau i akmens amziaus gy

venvietes tyrinejimus Belianuose (Bielany), o Regina- i Karlsteinq. 



Pakely dar aplankeme puikias baznycias, net vienq archeologijos 

muziejq akmeniniame name- atmintyje liko tik atskiri epizodai. Bet 

Belianus gerai tsidemejau, nes ypac suzavejo ekspedicijos organi

zavimas. Pavydejau, kad tyrinetojai turi prie kasinejimq pasistat~ 

medinius namelius, kuriuose patogiai gyvena, cia pat buvo ir fo

tolaboratorijos, ir restauratoriq, ir iikio skyriaus namelis. Pasidome

jau, kaip jie tvarkosi su iSkasama zeme. Pasirodo, kasa tiesiai i sun

kvezimi ir tuoj iSveza, tai niekur neriogso slenkantys smelio kalnai, 

o paskui uzkasant tq smeli vel suveza. Domejausi tranga bei iran

kiais ir ziiirejau, kct galima pas mus pritaikyti. Veliau kai kas ir pas 

mus atsirado. 

Pasibaigus.kongreso darbui, buvo dar numatyta ivairiq ekskur

sijq. Mud vi su Regina jau svarstem, i kurias ekskursijas vyksim, bet 

buvo pasakyta, kad visi tarybiniai archeologai vyks i Bmo, ir niekur 

kitur. Kct darysi. .. Keista, is Bmo man neliko ryskesniq prisirninimq. 

Neaprasiau Cia ir kitq labai tspiidingq dalykq- Maciochos stalakti

tq urvo, tikros urvines Pavlovo paleolito stovyklos ir turbiit dar daug 

ko, kas tik kartais man dar iSnyra iS atminties. 

I Vilniq grizome tiesiai per Kijevq. 



DIEVUKAS 

1969 mettt vasara buvo karsta ir sausa. Turejau daug gertt kasejt.t- ga

vau ir du padejejus archeologus Algimantct Merkevici4 ir Eufrozinct 

Radzvilovait~, kuriems galejau pavesti vadovauti atskir4 perkastt 

kasejams. Jie ir veliau lydejo mane sioje ekspedicijoje, nors ir ne iS

tisai ir ne kasmet. 

t-ojoje radimvieteje padetis jau buvo aiSki, aptvaras toliau i siau

r~ daresi vis siauresnis ir radinitt maziau, tai vakarin~ perkasct pali

kau Algimantui, o pati dar iSkasiau rytini aptvaro gal4 kuris galiau

siai isireme i pelk~- buvusict senvag~. 

Visas pajegas meteme i 2-cti'l radimviet~, kur buvo gana sunku 

dirbti, nes vienoje perkasos puseje buvo melioracijos kanalas, kurio 

negalejom uzkasti, antraip miistt perkasa buttt paskendusi vandeny

je, o antroje puseje buvo rugitt laukas. Negana to, pagal melioratoritt 

planus issiaiskinom, kad ten eina ir uzdaras melioracijos kanalas. 

Taigi buvome isprausti i siaurct6 m ploCio perkasct. Beje, ji sieke 2m 

gyli nuo zemes pavirsiaus, ir gelbejo tik sa usa vasara, todel nereike

jo semti vandens. IS pradzitt iSkaseme dvi perkasas. Jos kampe susi

diire, palikdamos nekasamct trikampi ploteli. Virsutiniame horizon

te radini4 buvo menkai, bet apatinysis kasdien mums pateikdavo 

naujovitt, ypac medinitt dirbinitt. Kad nereikt4 gadinti perkasos 

kranttt lipant, paprastai kampe palikdavome neiSkastct ploteli, ku

riame padarydavom laiptus . Taip ir tct kartct- didzictjct zmonitt dali 
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pasiunciau nukasti antrosios, istrizai einanCios, perkasos virsutinio 

sluoksnio, o Cia pasilikau tik mokytojqJ. Sliavqir vienq technikumo 

mokini tiems laiptams nukasti . Nelabai ko tikejausi iS to plotelio, 

bet, kaip visada, viskq stengiausi iSkasti iki pat galo. Isitaisiau gal 

kokiame 3m aukstyje ant iSkastq zemiq kruvos su visomis atsargi

nemis priemonemis. Salia man~s stovi vonele su svariu vandeniu, 

turiu pasidejusi sepetukus, fotoaparatq ir visa kita. Jiedu ramiausiai 

nukasineja nuo laiptq virsaus sapropeli, tik ziuriu- iSryskeja kaz

koks rqstelis ir matyti pjaustymo zymes. Kasejai susijaudino- cia ne 

mes iskirtom, saukia jie. Aisku, rna tau, kad tai senos ikartos. Ir kaip 

nesijaudinti, nes visi zinojo mano sviesiausiq svajon~- iSkasti dievq! 

Matau veidq- Sliavas negali net patiketi! 0 as saukiu: nosis, tikrai 

nosis! I perkasq ilipti jau nebegaliu- paduodu jiems vonel~ su van

deniu ir sepetukus. Taip, tikrai veidas. 



~ventosios dievukas. 



Mergaites,.prausia" dievukq perkasoje. 
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Susaukiam visus kasejus is abiej4 radimvieCi4. Ir kaip tycia pa

matom is Palangos gintaro muziejaus atvaziuojanciq Bron~ Pinke

viciiit~ su dezinfekuojamosiomis medziagomis. Ji irgi zino mano 

svajon~. Tuo tarpu i mus atsigr~zusi tik dievo galva, o jo ,kojos" kyso 

tame trikampyje, kurt palikom nekastq. Veliau nuolat buvo prisi

menama, kad viskq reikia iSkasti iki galo, ir visi kartodavome zo

dzius, kad visuomet i paskutini kvadratq kas nors bus imesta. Ir ne 

vienas kasejas veliau patvirtindavo, kad tikrai taip ir buna. 

0 cia jau darbo pabaiga, mums jau paruosti pietus. Niekas neno

ri eiti namo, nors turbut buvo karsciausia tos vasaros diena. Tct plo

teli nukasti reikes ne vienos valandos. Sakau: o dabar pavalgykit, 

issimaudykit ir tada grisim. Tuoj visi erne svarstyti, kaip apsaugoti 

radini. Bet as sakau: apie radini zinom tik mes, o juk niekas iS mu

siSkiti negadins jo. Tai aiSku. Tuo tarpu H uzdengem pleve, uzpylem 

dar sapropelio ant virsaus, o kad but4 tikrai apsaugotas, sustatem 



Brone Pinkeviciiite su dievuku Sventojoje. 

visus abiejq perkasq kastuvus tame kampe asmenimis i virsq. Nus

prendem- jeigu kas sumanytq isokti i perkasq, tai pasismeigtq. Be 

abejo, zinojom, kad niekam is praeiviq nesaus i galva. sokti 2m ze

myn tiesiai i juoda. dumbla.. ltikinau. Visi nuejom pietauti, siUlau dar 

iSsimaudyti, bet niekas nenori. Grizom i perkasa. su didele palyda. 

Kasejai vaizdingai visiems papasakojo savo ispudzius. Ejo ne tik li

kusieji kasejai ir sukiq valytojos, bet ir vasarotojai, gyven~ pas musq 

seiminink~. Visa palyda isitaise lyg amfiteatre ant iSkastq zemiq kru

vos. Darbuotis perkasoje galejo tik du zmones. Skubeti nebuvo ga

lima: reikejo mentelemis visa. ta. kampa. isgrandyti, nes galejo ten buti 

ir daugiau radiniq. Bet jq nebuvo. Ir pagaliau pasiekem visa. musq 

dievo ilgi- a pie 2 m. Tuomet i perkasa. nuleidom mergaites, kad jos 

atsargiai nuplautq musq radini. 0 saule leidosi vis zemiau, istrizus 

spindulius dar uzstojo perkasos siena is vakarq. Reikejo paskubeti, 

kad galetume dievuka. bent nufotografuoti perkasoje. Suspejom-
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seselis denge tik pati kojq, t. y. tq nutasytq stulpo, galq, kuris turejo 

buti isrneigtas i zern~. 
Reikejo parnesti H nama, bet rnusq nestuvai buvo per trurnpi. Ir 

Cia rnusq seirnininkas, labai tvarkingas zrnogus, pasiUle: nupleskit 

nuo klojirno sienos placiausiq lentq! Zinorna, mums patierns ne i gal

Vq negalejo ateiti tokia iSganinga rnintis. Skubiai du vyrai nuleke ir 

stai ateina nesini naujais irnprovizuotais nestuvais. 

ISkilrningai parejorn nama, ir dievas pateko i Brones rankas. Be

rnatant iS pleves buvo sulipdytas ilgas rnaisas, surnaiSytas skiedinys 

ir dievas paguldytas sandeliuke ant stalo. Taciau rna tome, kad skie

dinys neapsernia visa dievo. Reikia jam lovelio. Kaiprnat atsirado 

savanoriq, kurie nuleke i Sventqjq, pas darbininkus, tiesianCius rne

dinius takus i pajuri. Kaip jie ten iSprase, nezinau, bet netrukus lo

velis buvo padarytas. 

Neapsieita ir be juokq. Vasarotojq berniukas Pauliukas, kuris vi

sqlaik sukiojosi aplinkui ir klausesi rnusq kalbq, vis vaiksCiojo ir 

kartojo: 

- Dievo nera, Dievo nera .. . 

0 Brone juokaudarna pagqsdino ji: 

- Snekek snekek, kad Dievo nera, 0 kai nakti toks slapias ilis tau 

i lovq, kq tad a sakysi? 

Nezinojorn, kad jo fantazij<l taip paveiks tie zodziai. 

Pauliuko marna buvo keliorns dienorn isvykusi, o vaikq palikusi 

globoti seirnininkei. Ji buvo isirengusi vasarini karnbariukq kaip tik 

prie to rnusq sandeliuko. Pasierne vaikq rniegoti i savo karnbari. IS 

ryto ir pasakoja mums: visq nakti Pauliukas nerniegoj~s ir bijoj~s, 

kad tas slapias dievas neilistq i jo lovq. 

Ir reikek tu man, kad gal po kokiq 25 rnetq, kai rnes jau buvorn 

isireng~ stovyklq kitoje Sventosios vietoje, ateina jaunas vyras pasi

ziureti rnusq radiniq ir sako, kad ir jis buv~s siuose kasinejirnuose

tada, kai tq dievq suradorn. Aha, sakau, tai pats esi tas Pauliukas, 



kuriam dievas turejo nakti i lov'l ilisti. Jis nusijuoke, be abejo, visa 

tai prisimin~s . 

Tuo metu mes labai daug susirasinedavom. I musq stovykl<tlais

kanese atnesdavo piln<t krepsi laiSktt- tuo tikslu buvom pakabin~ 

nema.Z<t dez~. Tada as gyvai susirasinejau su savo drauge latve Ilze 

Loze, kuri kasinejo irgi pelkeje- Lubano ezero zemumoje. Viena ki

tai vis<tlaik pranesinedavome savo naujienas. Gaunu jos laiSk<t su 

linkejimais iSkasti ,elk<t"· Griebiu jai rasyti trumpai: ,Elks yr! 2m 

ilgio!" Bematant gaunu jos atsakym<t. Pasirodo, ji k<t tik buvo iSka

susi (iStraukusi is vandens Malmutos upes ziotyse) nedidel~ tokio 

pat , elko" galvut~ ir dar negalejo ja atsidziaugti, kai gavo mano lais

k<t. A pie tai tuojau paskelbe savo kasejams. 

Apie musq kasinejimus gandas jau buvo placiai pasklid~s, tad, 

be musq nuolatiniq kasejq, daznai pasisiulydavo padirbeti ir siaip 

megejai- sakydavo, duokit nors velen<t nuplesti. Zinoma, duoda

vau, juo labiau, kad mano tikrieji kasejai noredavo k<t nors rasti- jie 

jau buvo pajut~ t<t atradimo d.Ziaugsm<t. Megejai, nors budavo tik 

velen<t ples~, stengesi bent nusifotografuoti 2m gylio perkasoje. 

Antroje 2-osios radimvietes perkasoje, be iprastiniq puodq sukiq, 

aptikom ir nematyt<t radini. Vos 10 em atstu nuo 1967 m. perkasos 

sieneles suradom puikiausi<t apie 1 m ilgio medinio luoto modeli. 

AiSku, kad Cia turejo buti aukq vieta, jei joje buvo skandinami net 

specialiai pagaminti dirbiniai. Beje, cia radom ir visai sveikq, gal net 

nenaudotq irkltt ir kitq medzio dirbiniq. 0 kaip d.Ziaugemes rad~ 

bent keleto tinkltt gabalus! Kaip gerai, kad su mumis buvo Brone, 

kuri surado blid<t, kaip tuos tinklus suimti, ivynioti i marl~ ir dezin

fekuoti. Veliau E. Simkunaite iSaiSkino, kad jie suristi iS liepos kar

nos virveliq. Suverpta buvo taip plonai, kad vos iSkasus atrode lyg 

lininiai. Negaliu ir nera tikslo cia sumineti visq tq idomiq radiniq, 

kuriuos tada iSkaseme. 
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Tais pirmaisiais metais, kuriais pradejau dirbti su krastotyrinin

kais, susipazinau ir su daugybe tikrq draugq. Kai kurie iS jq lydejo 

mane ir toliau visose mano ekspedicijose . Jau seniai nebekasinejan

tys, jie vis pasirodydavo mano kasinejimuose bent pasisveikinti ir 

zvilgteleti. Buvo ir tokiq tikrai neuzmirstamq zmoniq. Zinau bent 

tris poras, kurios susipazino ekspedicijoje ir veliau susituoke. 0 kaip 

neatsiminsi Jurates Eitminaviciutes, dideles liaudies dainq myleto

jos. Tai ji kiekvienq vakarq suburdavo visct stovyklct dainuoti. 0 dai

nq ji mokejo daug, nors, tiesa, tais laikais liaudies dainq ir kiti moke

jo, mokejau jq daug ir as. Be to, vieni iS kitq mokemes. Mergaites 

turejo dainq Sqsiuvinius, i kuriuos uzsirasydavo naujai ismoktqsias. 

Kliuvo }Uratei veliau uz tas dainas, kai paCiupinejo kagebistai. Kliu

vo ir man, bet tai buvo daug veliau ir apie tai teks veliau papasakoti. 

0 tuo tarpu apie draugus. Sventosios ekspedicijoje susidrauga

vau su Vale Kevalaityte. Ji buvo medicinos sesuo, bet taip pat dirbo 



Stovykla pietauja. 

ir Kauno vaikt.t ekskursineje-turistineje bazeje, ir tas darbas jai, at

rodo, buvo pats mieliausias. Tai buvo puikus zmogus- kaip tik eks

pedicijoms. Ji sugebejo viskct- negaliu net iSvardyti vist.t darbt.t, ku

rit.t emesi, bet apie tai teks veliau prisiminti. Ji lydejo mane visose 

mana ekspedicijose ir vist.t kasejt.t atmintyje isliko kaip ,legendine 

Vale". Visose ekspedicijose dalyvavo ir Daniliauskt.t mergaites- Vik

torija, Dalija ir Giedre. Jomis irgi visuomet galejai pasitiketi. Dirbo 

ir mana Rytis bei Dovile. 

Bet dabar sugriztu prie dievuko. Kai iSkaseme ji ir dar daug kitt.t 

medinit.t dirbinit.t, susirupinom, kct toliau daryti. Tuo uzsiimti ture

jo Lietuvos dailes muziejaus restauravimo dirbtuves, o ten dirbo 

Brone. Ji, tiesct sakant, buvo tekstiles restauratore, bet negalejo juk 

zmogus, dalyvav~s tokit.t radinit.t kasinejimuose, nejgauti entuziaz

mo ir nora restauruoti ir juos. Atsirado ir literatiiros, o versti puoliau 

as, nes ji buvo svedt.t ir vokiecit.t kalba. Man ir paCiai buvo jdomu. 
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Tada pirm<tkart isgirdom apie toki<t vandenyje tirpstanci<t medzia

g<t- karbovaksq, suzinojom, k<t su juo daryti. Dailes muziejus irgi 

susidomejo- Brone buvo komandiruota i Leningradq, ten ne tik su

sipazino su restauravimu, bet pirmai pradziai gavo to karbovakso, 

nors siek tiek jau naudoto. Dievukas buvo didelis, o tirpalas turejo 

ji apsemti. Sugere jis viS<t karbovaks<t- maza! Kazkas suzinojo, kad 

Vilniaus universiteto Gamtos moksltt fakultetas gav~s kazkoki iren

gini, o prie jo pridetas 1 kg tos medziagos. Eina jo prasyti ,del die

vo". Gauna. Reikia ji atskiesti vandeniu, o paskui is virsaus t<t tirpa

l<tlempomis sildyti, kad isigerttt i medi. 

Brone sedi dirbtuveje per nakti, nes negali muziejuje palikti ijung

ttt lemptt, o jas isjungus per nakti tirpalas vel sustingsta. Bet netru

kus Brone man parodo savo iSradim<t- ji padariusi voni<t dvigubo

mis sienelemis, o i t<t tarp<t ileidusi zarnel~, per kuri<t nuolat nakti 

tek<tS karstas vanduo is ciaupo. Nebereikia budeti. Dievukas gere 

gere t<t karbovaks<t ir sugere visq, bet vis dar negana! ISemem ji ir 

ziurim - atsirado didziulis plysys ir, kaip paprastai buna, pacioje 

netinkamiausioje vietoje- ant kaktos. Nors verk. 0 tuo tarpu is Aus

tralijos per Danij<t atvaziuoja mana pussesere Aliute (Landsbergy

te-Karazijiene), prasom- atvezk! Bet ten irgi ne bet kas gali gauti to 

karbovakso. Visur padeda seni draugai- ten buvo mU.stt dar skau

tiskqlaiktt drauge dane Bodil, o jos sunus, pasirodo, es'ls archeolo

gas- tas ir gavo. Vis delta pavyko dievuk<t isgelbeti- randai uzsi

trauke, ir karbovakso uzteko jam baigti konservuoti. 

Veliau man vokieciq archeologai sake, kad jie sito metoda nenau

dojq, nes tuomet dirbinio pavirsius liek<ts aplip~s karbovaksu, o sulu

zusiq vietq sulipdyti negalima- reikia varinemis vielelemis sujung

ti. Bet Brone iSradinga - ji surado budq, kaip pavirsitt nuvalyti, o 

luziq vietas mediniais pleiStukais sujungti ir uztaisyti. Vokieciai ste

bejosi taip graziai konservuotais musq radiniais. Stai k<t reiSkia entu

ziazmas! Veliau Brone Maskvoje igijo ir auksciausi<t slapio medzio 



restauratores kvalifikacijct. Vilniuje buvo konservuota ir Ilzes Lazes 

rastoji dievo galvute. 

Karbovakso paieskos ilgai truko. Aliute erne jo ieskoti net JAV. 

Ir staiga Istorijos-etnografijos muziejus gauna ivairitt sio tipo me

dziagl! siuntini is Amerikos. Nezinojom, kam padekoti. Pasirodo, 

atsiunte verslininkas A. Salcius. Veliau Jiirtt muziejus sios brangios 

mums medziagos gavo per jureivius. 

Nors pati nedirbau restauratoriaus darbo, bet buvau i ji smarkiai 

tsitraukusi, todel muziejininkai prasydavo mane pasiteirauti uzsie

nyje, kaip ten konservuojami slapio medzio radiniai. Ir restaurato

riai stebedavosi mano ziniomis- juk retas archeologas, sake, supran

ta kct a pie radinil! restauravimct. Ta proga suzinodavau daug tokil! 

atsitikiml!, kurie siaip viesai nebudavo skelbiami. 

Restauratoriai kaskart man~s klausdavo, kodel mes nedarome 

savo medinil! dirbinil! kopijl!. Svedai, kurie patys gamino tct kar

bovaksct, skelbesi, kad iSkel~ nuskendust Vasos laivct, pastat~ jam 

angarct, pakabin~ virs jo purkstuvus- taip ir konservuojct ilgai purks

dami ant jo tct tirpalct. Maciau ir as tctlaivct- graziai atrodo. Bet ne

viesai prof. M. P. Malmeris man papasakojo, kad bandymas purksti 

nepavyk~s- i karbovaksct reikict merkti. Veliau jiems tek~ isimineti 

is eiles po vienctlaivo len tel~, pakeiciant naujomis kopijomis. Ir taip 

nejucia beveik visas (o dabar gal jau ir visas) laivas tapo naujas, ir 

niekas to nepastebejo. Todel Malmeris ir gctsdino musiSkius - da

rykite kopijas! Tikrai reiketl!! 

Sveicarijoje, Memenshofeno laboratorijoje prie Bodeno ezero, 

kur buvo restauruoti iS pelkes iSkelti luotai, mums buvo rodomi 

fotografijtt albumai a pie itt restauravimct ir placiai aiskinama, bet kai 

pasakiau, kad noreCiau ir luotus pamatyti, atsake, kad il! cia tuo tar

pu nesct. Tik veliau prof. Ch. Strahmas paaiSkino, kad jtt nesct, nes 

subyrej~. 
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Taigi ne tusciai cia tiek daug rasau a pie musq dievuko restaura

vimq, jauciu, kad turiu pagirti Bron~, nes galbut niekas neisivaiz

duoja, kiek su juo buvo vargo ir kaip tai pavyko. Ir stai turim ekspo

zicijoje ne kopijas, o tikrus irklus ir luotq modelius ir neprazuvo ne 

vienas medinis dirbinys. 

Visada stengiausi, kad mano kasejai jaustq, kad stovykla- jq na

mai. Man rodos, dauguma tai jaute. Ne vienas iS jq taip pat stengesi 

kct nors naudinga rad~s atitempti i stovyklct. 0 stovykloje amzinai 

visko truko. Kas randa is juros ismestct dez~ ar plastmasini kubilct

tuoj tempia i stovyklct. Dezes labai praverte raidiniams susipakuoti, 

nes musq atsiveztos buvo per mazos, 0 kubilus ilgai naudojome van

deniui. Buvo kasejq iriS Meno mokyklos- jie atitempe iS juros iS

mestct rqsteli ir kaipmat iSskaptavo jam galvut~. Ir tai tapo musq 

simboliu- musq dievuku. Pastateme ji ant kopos ir kas vakarct rink

davomes prie jo dainq dainuoti. Stovej~s jis ten ilgai. 

Ir tos dainos, ir tos keliones po paminklus, ir tie 5000 metq senu

mo radiniai veike kasejus. Kai po daugelio metq juos susitinku, ne 

vienas pasako, kaip visa tai juos veike,- tai juk buvo zingsnis i ne

priklausomyb~, pasake vienas. Tuomet dar nesqmoningai, bet aiS

kiai jauteme, kad sis darbas- tai visai priesinga to meto tvarkai vei

kla. Beje, ir valdzia tai suvoke, taciau neturejo, kaip mums tada 

rodesi, prie ko prikibti. Po kurio laiko vis delto paaiSkejo, kad prie

kabiq rado. Bet apie tai veliau. 



GINTARININKV TROBELES 

Turedama laisvesnio laiko, ieskodavau Sventojoje radimvieCiq, ku

rioms grese pavojus ir kurias reikejo skubiai iStirti. 1970 m. ziemos 

menesiais melioracija toliau vyko, bet as zinojau, kad galiu pasitike

ti Mikeliu, ir buvau tikra, kad jis pazymes radimvietes ir surinks ra

dinius. Stai gaunu laiSkct iS Mikelio- jis pasauktas i tarybin~ armijct, 

bet pries iSeidamas dar aptik~s vienct radimviet~ - ten, kur baigiasi 

uzdaras melioracijos kanalas, rad~s radiniq. Be to, nurod~s aiskias 

koordinates: tiek ir tiek metrq nuo kelio, tiek ir tiek metrq i vakarus 

nuo antrojo kanalo. Veliau si radimviete buvo pavadinta 23-ictja. Ten 

pirmiausia ir pradejome kasti 1970 m. vasarct. Savo zinioje turejau 

jau daug naujq kasejq (iki 3o-4o) ir kelis archeologus, tad galejau is 

karto tyrineti keliose radimvietese. 23-ioji radimviete buvo sausa, 

kulturinis sluoksnis slugsojo negiliai, bet medini4 dirbini4 vis delta 

iSliko, nors jie nebuvo taip idealiai issilaik~ kaip slapiose perkasose. 

Tai buvo visai kitokia radimviete, nei mes buvom kasinej~ anksciau. 

Tai jau gintarinink11 gyvenviete. ISliko statmeni sienq stulpeliai, zidi

niai buvo isplauti, angliukai plaCiai pasklid~, bet pagrindine duo

bute buvo matyti. Veliau iSryskejo bent trijq pastatq konturai. Be 

abejo, Cia buvo ir gintarini4 dirbiniq dirbtuve- daugiausia radome 

apluzusiq gintarini4 saguCi4 ir kabuciq. Matyt, gerieji buvo iSmai

nyti. Aisku, buvo ir kctjie gaudavo mainais: visi kirveliai pagaminti 

iS nevietinio akmens, tik iS skalUno, ivezto is Siaures. 
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Kitais, 1971 metais, sioje radimviett~je palikau Algimantq Merke

viCiq, nors jis tik suzymedavo ant plano radinius, 0 as veliau atejusi 

aprasydavau, nupiesdavau kiekvieno kuoliuko pjuvi ir kt. Tuo tar

pu Onute Bagusiene kasinejo 26-qjq ir 28-qjq radimvietes, nors, deja, 

jos buvo labai apnaikintos . Ji dare, kq galejo,- ir aprasinejo, ir pju

vius braize. 

Okio direktorius vel prikibo- girdi, mes gadiname drenazq. Tie

Sq sakant, per 23-iqjq radimviet~ nejo jokiq uzdarq drenazo vamz

dziq. Vaziuoju i Kretingq, einu pas Drekinimo ir sausinimo valdybos 

virsininko pavaduotojq. Melioratoriai labai geranoriSkai mane pri

eme, dave drenazo planus. Klausia, kas bus, jei uzeisim uzdarq ka

nalq. Sakau, mes jo nekasim, nes ten jus jau viskq busit sugadin~ ir 

mums nebus kq ten veikti. Dar priduriu, kad mes tik nuimam vele

nq ir matom, kur reikia kasti. Nutare vis delto pasiziureti. Pasisodi

na jis mane ant motociklo ir mudu nukuriam i Sventqjq. Parodziau 

musq kasinejamq plotq, paskui jis klausia, kodel mes, girdi, Cia pa

likome neiskastq ploteli. Sakau: cia juk uzdaras kanalas! 0 tiesq sa

kant, iS kur mums zinoti, jei planq neturim. As jam ir parodau- uz

deki t rankq stai Cia, Cia nejudinta zeme, 0 paskui uzdeki t stai cia, Cia 

minksta- jusq iSkasta, mes ir paliekam. Pabande ir sako: jus geriau 

matot kaip as. Sakau: toks musq darbas, turim pazinti zem~. Ir nu

vaziavo raminti to besisketeryciojancio pirmininko. Paskaicius apie 

tai, gal pasirodys, kad budavo paprasta susitvarkyti, bet kai nuolat 

kartodavosi grasinimai uzkasti musq perkasas, labai igrisdavo. 

Po darbo maudydavomes, zaisdavome pajuryje, kartais suruosda

vome pajuriu zygi pesCiomis i Palangq, iwrs tai buvo draudziama

pasienio zona. Apeidavome miskeliu ir kopomis stebejimo punktus, 

bet tuo tie zygiai daresi tik idomesni. sv~sdavome ir gimtadienius, 

bet jokio alkoholinio gerimo nebudavo, ir ne todel, kad uzdraudziau, 

bet tiesiog isigalejo toks paprotys, perduodamas "iS kartos i kartq". 

Tuo pasirupindavo ir grupiq seniunai. Grupe atvaziuodavo su savo 



Tyrinejimai 23-iojoje radimvieteje 1970 m. 

senitinu, tai man nebuvo riipescio del drausmes- viskas klostesi lyg 

savaime. Beje, vyko ir tos paskaitos, kurias buvome suplanav~ ,kur

suose". Visiems buvo idomu ir smagu. Buvo ir visokiq nuotykiq, net 

kuriozq tais Vindigiq klojimo laikais. 0 tai buvo laikas, kai tarp jau

nimo erne plisti naujos mados, buvo hipiqlaikai, auksCiausiq_ laips

ni pasiek~ 1972 m ., kai Kaune susidegino Romas Kalanta. Valdzia 

pradejo baimintis tokiq tikrai menkq dalykq, kaip siek tiek ilgesni 

plaukai ar suplys~ dzinsai. Stai ir aplink musq stovyklq_ vis vazinejo 

motociklais (be salmq ir damiausiai net iSger~) milicininkai ir mes 

jiems atrodem labai itartini. Kartq_, prisimenu, griztam is tos juodos 

perkasos su visu buriu, ir mane uzsipuola milicininkai: 

-IS kur jus Cia tokie? Cia toks inteligentiskas kurortas, o kaip jus 

atrodot! - Niekas juk netiki, kad galima vaziuoti i kurortq_ ne atos

togauti, 0 zem~ kasti. Jiems atrode, kad cia kokia itartina hipiq sto

vykla.- 0 kas vadovauja? 
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0 as kCl tik, saugodama savo fotoaparat'l, buvau znektelejusi visu 

ugiu i juod'l purv'l. Pasakiau tClsyk, kad milsq kasejai daug inteli

gentiSkesni uz visus vasarotojus- nusiprausim ir bilsim kaip visi. Ir 

tikrai- buvo tarp milsq ir mokytojt.t, ir gydytojq, ir inzinieriq, ir stu

dentq, bet milicininkams to neaiskinau. Veliau erne ypac uzkliilti 

vyrq poilgiai plaukai. Vienais metais is Siauliq atvaziavo grupe Pe

dagoginio instituto Dailes fakulteto studentq- visi, kaip ir dera dai

lininkams, gana ilgais plaukais . As jiems ir sakau: man visai nes

varbu jilsq plaukai, bet nereikia katinq uz uodegos tampyti - kai 

atvaziuos milicininkai, slepkites klojime! Laisvalaikiu jie piesdavo

matyt, buvo uzduota vasaros darbq. Juokingiausias buvo RyCio nuo

tykis. Rytis atvyko veliau, ne nuo pradzios. Kelionei buvo pasisiuv~s 

(jis megdavo visk'l sau pats pasidaryti) iS likusio nuo lavas gobele

no gabalo terbel~, per peti pakabinam'l ant storos virves. Pasisiuv~s 

sau ir margas kelnes . Plaukai ilgoki - ataug~. Kol atejo is autobusq 

stoties, buvo ji jau milicininkas sustabd~s ir kazko apibar~s. As jam 

ir sakau: greiciau lisk i klojimCl! Netruko ir milicininkai atvaziuoti. 

Girdi, pas jus yra itartinq! As iSeinu ir klausiu, ar jie k'l nors bloga 

padare. Gal apsivoge? Gal susimuse? Gal k'l sulauze? Ne, nieko to

kio nepadare, bet yra itartinq. Sakau, as tokiq nepastebejau, mes la

bai grieztai laikomes tvarkos, ir, neduok Dieve, jei kas nors atsitik

tq- stovykloje tokiq nelaikytume. Zinojau, kad nieko neatsitiko, ir 

buvau tikra, kad neatsitiks. 



AKMENS AMZIAUS UZTVANKA 

Kasdama savo pagrindin~ radimviet~ visada ieskodavau ir kittt

kad zinoCiau, kq kitqmet kasinesiu. Nenorejau palikti neiStirtas tas 

vietas, kurioms galbut grestq pavojus. Kur tik budavo rastas pavir

siuje ar kasant uzdarqji kanalq koks radinelis arba kur pagal reljefq 

pastebedavome Iagunas kranteli, darydavome bandomqjq perkasq. 

Negaledavau pati stoveti prie kiekvienos perkaseles, bet Cia man pa

dedavo Mikelis ir Rytis . Jie visada klausdavo: gal yra kokia ban

domoji perkasa? Jiems buvo idomu ieskoti, 0 nepatyrusiq zmoniq 

tokiam darbui negalejau pasiqsti. Daug tusciq perkasq taip ir nue

jo uzmarstin, bet kai kurios pavykusios ilgam isimine. Tokia buvo 

9-osios radimvietes paieska. Mikelis jos vietoje anksciau buvo rad~s 

tik du radinius- tinklo pasvarq ir titnago skaldytini. Pasvaras- tai 

dar menka zyme- galejo buti iris XIX a., bet skaldytinis- tai akmens 

amziaus zmoniq palikimas. Nuejom su Ryciu, Mikeliu ir dar vienu 

vyruku. Kur kasti? Jokiq zymiq- nei kranto, nei duobeles. Reikia 

speti- ir beveik aklai bedziau stulpeli. Palikau juos, bet greitai vie

nas kasejas pabego, iSsigand~s sapropelio kvapo . As tuo tarpu ape

jau kitas perkasas, apsirasiau, nusipiesiau, kq reikejo, ir griztu -

giliausioje duobeje dviese sedi ir laiko rankoje aptasytq medzio 

gabalq- cia "musq", sako. 0 "musq"- tai, vadinasi, musq laikotar

pio- akmens amziaus. Jau buvom prat~ pastebeti akmeniniq kirvu

kq zymes medyje, minkstame kaip kempine. A trade, kur nors netoli 
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turi buti tikra radimviete. Kur toliau kasti? Reikia kct nors pasakyti. 

Ir sakau - uz 10 metrq. I kurict puse I juros pus~, nes i rytus bus dar 

giliau. Atmatuojam lygiai 10 m, tarsi tai turetq kokios prasmes. Vel 

palieku abu kasti, o pati einu i 23-ictjct radimviet~. Ten jau randu nu

valytus medzius, nusipiesiu, aprasau ir skubu vel i 9-ctjct. 0 ten abu

du vel gilioje perkasoje, bet dabar isryskejo lyg koks aptvaras- sta

tmenq bediniq kuolq eilute. Keista, durem pirstu ir pataikem- nei 

metru toliau, nei metru arCiau! Lemtingas atsitiktinumas! Vis delto 

neaiSku- nei kas ten buvo, nei kokios kultUros zmones aptvarct pa

state. Prisikasem iki perkasos dugno, o dugnct iSgrandyti ypac ido

mu ir reikia labai kruopsCiai dirbti. AtsikvieCiau mergaites- Dovil~ 

ir vienct is DaniliauskaiCiq. Ir tikrai- atsakymct radome dugne. ISki

lo buciaus lankelis - vadinasi, tikriausiai cia buvo uztvanka . Suzi

nojom ir kada ji buvo pastatyta- radom ir akmens amziaus puodo 

suk~ su virveliniu ornamentu, ir net kelis kanapes grudus . 



Prie uZtvankos liekamt. 1971 m. 

Pasidare aisku, kad 1971 metais mesime iegas cia. 1971 m. pasiU

liau i si'l perkas'l ateiti tokius, kurie nebiio sapropelio kvapo, kurie 

pasiryz~ greitai kasti ir vis'llaik semti vandeni ir po dumbl'l klam

poti. Si'l perkas'l pasilikau sau. Kitiems paskyriau 23-iosios radim

vietes kasineiimus. Ten dirbo Algimantas MerkeviCius, taciau ir as 

pati vis'llaik ten nueidavau. Kaseitt 9-oioie radimvieteie reikeio ne

daug. Tarp itt buvo ir Radiokarbonines laboratoriios mokslo darbuo

toias K~stutis Suliia, norei~s susipazinti su radiniais, kuritt C14 datas 

reikeio nustatyti. Buvo aiSku, kad ten sk~sime vandenyie, tad uzku

riau Institut'l parupinti vandens siurbli. Pavyko gauti tiktai elektra 

varom'l stacionartt siurbli. Kur as ji desiu, klausiu, negi prie saules 

priiungsiu. Taigi iS Vilniaus grizau nieko nepesusi. Tada nuvykau i 
Palang'l, i gaisrin~ - gal rasiu koki nenaudojam4 rankini, siurbli. 

Suzinoiau, kad itt visi siurbliai prie masinos priiungti, bet turi ir vie

nil sen'l rankini, veikianti, bet vargu ar iis busi'ls mums naudingas, 
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nes skirtas svariam vandeniui siurbti. Prisiminiau, kad toki siurbli 

buvau maciusi dar vaikysteje, kai Palangos ugniagesiai i gaisro vie

tq_ vaziuodavo arkliuku, isidej~ vandens statin~. Ugniagesiai parade, 

kaip galima ji valyti, jei uzsikimstq, ir buvo tokie maloniis, kad at

veze i kasinejimo vietq_. ISbandzius vis delta paaiskejo, kad tuo prie

sistoriniu irenginiu greiciau galima zaisti, 0 ne rimtai dirbti: du zmo

nes turejo pumpuoti, o as nuolat atidarineti dangti ir valyti. Keletq_ 

valandq taip pasidarbav~, pamateme, kad kibirais daug greiCiau ir 

efektyviau iSsemsim. Po keliq metq maCiau tq_ siurbli, graziai ryskiai 

raudonai nudazytq_ ir ant pjedestalo prie gaisrines pastatytq_ kaip pa

minklq_. Ilgainiui paaiSkejo, kaip galima biitq organizuoti darbq_. 

Ememe kasti siauromis perkasomis. Jas iS ryto rasdavome pilnas 

vandens, tada visi sustodavo i eil~ su kibirais ir gana greit iSsemda

vo. Paskui kasdavom salia kitq_ siaurq_ perkasq, o zemes versdavom 

cia pat i iSsemtq_jq_. Taigi tvarkemes taip: vienq_ dien'l iSkasam tik iki 

kultiirinio sluoksnio, kitq_ dienq_ iSsemiam vandeni, nusipiesiam vi

sus rastuosius medzius, isgrandome perkasos dugnq_. Cia jau as pati 

dirbdavau, be to, turejau jau ir piesejq_ dailinink~ Norq Blazeviciiit~. 

Ir taip sistemingai ritomes pirmyn. Taip dirbti buvo labai patogu dar 

ir del to, kad kasant pasidarydavom perkasos pjiivi ir galedavau ge

rai orientuotis, kaip atrode toji uztvanka. Ji buvo padaryta iS dvigu

bos statmenq bediniq kuolq eiles, 0 tarpas tarp eiliq uzpildytas di

delemis pusq zievemis. Eiles sustiprintos gulsciais rq_steliais, kuriuos 

is lagiinos puses reme sakotos kartys. Ten dirbant kur buv~s, kur 

nebuv~s pasirode ir paleogeografas Rimvydas Kunskas. Jis stebu

klingai atsirasdavo tad a, kai jo kaip tik reikedavo, ir visada- su savo 

gr'l.ztu bei geranoriskai pasiryz~s padeti. Taigi netruko iSaiSketi, kad 

cia buvo prataka tarp lagiinos ir jiiros- ideali vieta uztvankai staty

ti. Senieji zvejai paliko mums Cia ir savo paprociq pedsak4. Kiek nu

stebome, kai salia uztvankos aptikome ir porq_ sveikq puodq. Arche

ologui jie- "visai sveiki", bet is esmes jie buvo taip sutres~, kad tik 



Prie uztvankos. 

vienq dar siaip taip galejome suimti ir restauruoti. Matyt, jie nebuvo 

naudoti valgiui gaminti, o greiciausiai pagaminti iS labai prastos 

molio mases specialiai aukojimui. Tiesa, mes jau ir kitose perkasose 

buvome mat~ aukq pedsakq. Nuostabu buvo ir tai, kad salia radome 

ir dailq medini saukstq, ir visai nenaudotq grazq titnagini kirveli. 

As visada ieskodavau senqjq zvejq paprociq etnografijoje, ir veliau 

skaiciau a pie zvejq ir medziotojq paprocius Karelijoje- pamedzioj~, 

jie virdavo viralq, valgydavo, o kas likdavo, paaukodavo pelkeje su 

visu puodu, pridedami ir saukstq. Beje, paprotys uzrasytas palygin

ti ne taip seniai, medziotojai net nemokejo paaiSkinti, kodel jie taip 

darq, - esqs toks paprotys, ir viskas! Net siurpu, kaip ilgai iSlieka 

paproCiai- penkis tukstanCius metq! 

Stai ir vel nuklydau, bet kaipgi nepapasakosi, kokiomis nuotai

komis mes tada gyvenome. 

Reikia pamineti ir musq 1971 m . viesniq. 
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Gavome ziniClJ kad atvaziuos M. Gimbutiene. Laukem vis<l dienClJ 

pavakary nuejo Vale Kevalaityte su keletu vyruk11 issemti vandens 

is perkasos, bet nesulaukem. Laukem kit'l dienClJ ir pasirode ji tik 

apie pietus. J<l savo automobiliu atveze zinomi sokejai J. ir C. Nor

vaiSos. Vel visi 9-osios radimvietes kasejai svariai isseme perkas<l. 

Uztvankos kuolai sviete ryskiai baltomis bedo tosimis . Deja, jai tai 

nepadare tokio ispudzio, koki veliau padare Leningrado archeolo

gams, nors jie temate tik skaidres. Pirmiausia jai tie para kilometr11 

iki perkasos pasirode tiesiog baisi tolybe ir ji panora butinai vaziuo

ti automobiliu. Veltui sakiau, kad tikro kelio nera (dar nebu vo iSgris

tas dviraci11 takas), kad istrigs. Taigi vaziavo ir pusiaukeleje istrigo. 

Ji net nusistebejo, kad as kasdien vaikstau toki keli'l. Sakau: ir ne 

vien<l kart<l per dien<l - negaliu ne dviraciu nuvaziuoti per t'l smelt. 

Likusi kelio galeli reikejo pesCiomis iveikti. Zinoma, nusiminem ma

tydami, kad nei Marytei, nei jos palydovams mus11 darbas nepadare 

tokio tspudzio, kokio tikejomes- ji daugiau stebejosi, kaip mes taip 

sunkiai dirham ir kokie mes vargsai, kad net siurblio neturim. 

Mana kasejai gerai orientavosi, kas randama Sventojoje, koki<l 

reiksm~ turi mus11 darbas ir kokias padarome iSvadas. As visada su

pazindindavau naujai atvykusiuosius su atliktais darbais ir paaiS

kindavau, kodel reikia kasti butent taip. Nevengdavau papasakoti 

jiems ir apskritai apie pelkil! radinius kaimyniniuose krastuose ir 

toliau. Stai todel kasejai ir dabar panora k'lnors iSgirsti iS Gimbutie

nes. Bematant susirinko visi i mus11 iprast'l aikstel~ tarp klojimo ir va

gonelio (turejom jau vien<l statybininkq vagoneli). Mana nuostabai, 

Gimbutiene pradejo labai netaktiskai (todel iki sial ir prisimenu): 

-Jus Cia kasinejat, bet ar jus zinot, k'l jus kasat? Ir k'l tie radiniai 

reiSkia?- Ir ima destyti savo nuomon~: tas musq dievas, tai visai ne 

dievas, 0 deive; ir veidas ten ne zmogaus, 0 juo labiau ne vyro, 0 

greiciausiai peledos, ir tai galejusi buti (ji kalbejo tokiu tvirtu balsu 

ir taip itaigiai) deive peleda; ir prielaidq akmens amziaus tikejimams 



iSaiSkinti deretq ieskoti ne fino-ugrq paprociuose, o musq tautosa

koje ir t. t. Paskui erne destyti savo indoeuropieCiq teorii'l· Zodziu, 

sujauke kai kuriq kasejq protus. 

Bet stai kai vakare musiskiai paklause man~s, kaip ziureti i t'ljos 

paskait4 as atsiminiau vienoj konferencijoj Taline pasakytus estq 

prof. H. Mooros zodzius apie suomiq profesoriaus pastabas, visai 

priesingas musiSkems. Jis pats paklause ir pats atsake: ,Man~s klau

se, kaip reiketq ziureti ito profesoriaus pastabas. Atsakau: su pagarba. 

0 kaip ziureti i savo archeologin~ medziag'l? Atsakau: su dar dides

ne pagarba." Teliko ir man til pati pakartoti. Kas nares- tas supras. 

M. Gimbutiene buvo viesnia ir mana drauge, tai norejau kaip nors 

su ja viena pasikalbeti ne tik a pie archeologij'l, bet ira pie gyvenim'l 

bei kitus Amerikoje atsidurusius musq draugus bei paztstamus. Sa

kau, gal galinti pemakvoti pas mus, nes atvykusi juk dviem die

noms. Bet cia J. NorvaiSiene ir sakanti man, kad turinti i'l nuvezti 

nakvoti i Palangos viesbuti, nes jai ten uzsakyti kambariai. Kaip ve

liau supratau, svarbiausia priehstis vis delta buvo ta, kad Norvai

sos buvo tgalioti ,saugoti" Maryt~. 

Kit<! dien'l is ryto jie vel atvaziavo pas mus i Svent'li'l· Buvo iSleis

tuviq sestadienis ir visi kasejai puole tarkuoti bulviq ir pjaustyti la

siniq didzkukuliams. Gira jau buvo padaryta. Tuo tarpu mes su Ma

ryte nuejom nusimaudyti, bet pajuryje ramiai pasedeti negalejome, 

nes tuoj apspito pulkas vasarotojq su maudymosi kostiumeliais . Kas 

dave zenkl4 kad cia esanti Gimbutiene, nezinau. Man rodos, visur 

buvo nematomq sekliq. Stai ir pavakary, kai su Juozu iSejome i kie

ffi'l iSgerti kavos, tuoj prie musq prisistate ten pat pas Balceri gyve

n~ vasarotojai, tarsi mes butume buv~ jq geri draugai. Norejau Ma

rytei parodyti ir paCi<l svent<li<l· Siek tiek, zinoma, pasivaiksCiojom, 

bet ji nebuvo pratusi vaikscioti, o as ne iskart susipratau. 

Atsimenu, pasiklausiau jos, k<!ji zinanti apie toki lietuvi archeo

log'l Sar1ln'l MiliSausk'l. Ji atsake, kad jo nepaztstanti, tik vien'l 
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kartq susitikusi kazkurioje konferencijoje. Nezinanti, kas jis toks ir 

ar iS viso mokqs lietuviSkai. Pasirodo, jiedu kalbej~ angliskai. Pasa

kiau, kad gavau iS jo knygq, kurioje jis man uhase lietuviSkai. Ve

liau su Sarunu susidraugavom, jis ir lankesi, ir gyveno pas mane, ir 

iki siol susirasinejame. Pasirodo, tada susitik~s Maryt~, tq pati pa

galvoj~s apie jq. 

Po pietq sveCiai iSvaziavo, o pas mus atvaziavo nauja pamaina iS 

Siauliq pedagoginio instituto. Dvi paneles, pamaciusios klojimq, iS

sigando- matyt, tikejosi cia kokioje viloje paatostogauti. Vairuotojas 

nuejo dar pasimaudyti, 0 as joms ir sakau: kol vairuotojas neiSvazia

v~s, pagalvokite ir, jei nenorite dirbti, galite grizti tuo paCiu autobu

siuku namo- mes turim pakankamai zmoniq, norinciq dirbti. Jos ir 

iSvaziavo, o visa likusi kompanija su klegesiu jas iSiydejo. IS tikrqjq 

liko ne taip ir daug kasejq, bet toje sunkioje 9-ojoje radimvieteje daug 

ir nereikejo. Prisidejo dar du kretingiSkiai krastotyrininkai. As irgi 

niekur nelaksciau, nes visos kitos perkasos buvo baigtos. Visi buvom 

puikios nuotaikos, juokemes, kai pries priespiecius, baisiausiai pur

vini, siurpindami vasarotojus, begdavom i pajii.ri praustis. Saprope

lis buvo toks lipnus, kad turedavom smeliu nusiSveisti. Baig~ dienq 

vel sveisdavomes ir jau pajuriu grizdavom i stovyklq. Irankiq nesio

tis nereikedavo - mes juos paprasciausiai paskandindavome, nes 

tuscia perkasa bematant prisipildydavo vandens. Tas vanduo neju

dinamas budavo labai svarus ir skaidrus. Per ji tik tik nepridarem 

bedos seimininkei, iS kurios priespieciams atsinesdavom pieno. Ne

toli musq ganesi jos karve. Dienos buvo karstos, vanduo toks svarus, 

tai mes tos karves pagailedavom ir sugirdydavom jai bent porq ki

birq vandens. Po poros dienq, ziurim- karves nera. Nuejom pieno, 

o seimininke ir sako: neimkit pieno, karve turbut serga, vesiu jq pas 

veterinarq- jau kelios dienos parejusi visai nenori van dens. Prisipa

zinom, kad tai mes jq kasdien pagirdom- ji tikrai nepasiutus, ir pa

sizadejom jq toliau girdyti, kol Cia kasim. 



Maloniai prisimenu sios pamainos sekmadienin~ iSvykct. Vaziavo

me 5i kartct apziureti tik Kretingos apylinkiq paminklq, nes po pietq 

musq kretingiSkis kasejas prizadejo visus nuvesti i buvusi prancis

konq vienuolynct. Si isvyka dar dabar man stovi akyse. Vienuolynas 

buvo tuscias nuo karo laikq, neremontuotas, aprukusiomis ir apipe

lijusiomis sienomis. Langai uzkalineti, todel dvelke apleistq namq 

dvasia. Visoje toje tamsybeje sklido vienas sviesos spindulys- ten 

gyveno vienas dar iS prieskario laikq pasilik~s vienuolis prancisko

nas. Buvo sunku suvokti, kaip jis galejo ten vienas gyventi, o gyveno 

ir dar meiliai sypsojosi, kaip paprastai sypsosi broliukai prancisko

nai. Nieko jis iS gyvenimo nereikalavo, tik pats stengesi visiems pa

dekoti, kur tik galejo. Zmones kviete ji i talkct, kai reikedavo malkq 

paskald yti, kokict pievct nusienauti ir siaip koki darbct nudirbti. J okio 

darbo jis nevenge ir jokio atlygio neeme- pinigo jam nepaduosi. Bet 

zmones jam nepagailedavo kctsnelio, atnesdavo, kas kct turi. Kokia 

moterele paprasydavo ir uz jet potereli sukalbeti- tai juk broliukas, ir 

jo malda i dangq tiesiai keliauja. Duodavo jam ir koki padevetct dra

buzi ar batus . Negali sakyti, kad gyveno tik iS iSmaldos, kaip zmo

nes sako. Tai ne ismalda- jis nieko nemaldavo ir neprase. Kas duoda

vo kct, tct ir priimdavo. 0 duodavo jam tokie patys vargsai kaip ir jis. 

Taigi kai atvykome, tasai vienuolis iSdygo tarsi nezinia iS kur. 

Toje prieblandoje negalejome ne gerai iziureti jo smulkios apskuru

sios figuros. Matyt, jam buvo pasakyta, kad mes padorus zmones ir 

nepasityciosim iS jo. Jis nuosirdziai aiSkino apie Kretingos prancis

konus, rode visas tada nykiai atrodZiusias patalpas, kurios jo zodziuo

se atgijo visa tq laikq, kai Cia buvo pilna broliukq, puikybe. Stai Cia 

buvusi jq biblioteka, stai cia- atskiros celes, 0 stai cia- refektoriu

mas, kur jie valgydavo. 0 koks grazus buv~s sodas - stai ten, kur 

stypso tie keli nusus~ medeliai; buv~ ir krumq, ir geliq, ir kaip gra

zu budav~, kai jie visi vaiksciodav~ su savo graziais abitais! 0 kokios 

tada budavusios pamaldos, kaip budav~ giedama ... Vienuolis taip 
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isijaute i savo pasakojimq, kad mes net pajutome, kokia jo grazi sie

la, ir nusistebejome, kaip ji tokia iSlikusi sioje nykybeje. Jis girdej~s, 

sake, kaip dabartiniai zmones kartais negraziai apsneka prancisko

nus, eS'l jie cia tinginiaudav~ ir lebaudav~. Netiesa- visi jie dirbda

v~. Kiekvienas turej~s savo darb'l- buv~ statybininkq, kalviq, siu

vejq, virejq ir darzininkq. Visk'l jie pasigamindav~ patys. Buvusi ir 

gimnazija su bendrabuciu berniukams, kur patys nepaklusniausieji 

iSaugdav~ dorais zmonemis. Papasakojo jis mums ir apie J. Pabrezq, 

kurio paminkl'l kapinese k'l tik buvom aplank~. Turejo jis ir herba

rium'l susidar~s, sake, is tokiq pat zoliq, kokias rinko ir J. Pabreza. 

ISsitrauke ir aptrint'l uzrasq knygel~, kurioje rinko zinias apie bu

vusius Kretingoje vienuolius, iSrase zinias iS jq metrikq, apskaicia

vo, kad visi jie gana anksti mirdav~- jis tai laike irodymu, kad jie 

daug dirbdav~ ir pasninkaudav~. 

Paskui vienuolis pasake parodysi'ls, kiek pranciSkonai del tike

jimo yra kentej~. Ir nuvede jis mus pro mazytes sonines dureles i 
baznyci'l. Matyt, jis ir baznycioje k'l pavalydavo, dulkeles nusluos

tydavo, nes cia jam viskas buvo sava, zinomi visi iejimai. TaCiau at

ejus jis mums rodo ne paci'l baznyci'l - veda i ilg'l apsid~ uz alto

ria us. Cia rodo ant sienq sukabintq paveikslq eil~. Nezinau, kurio 

jie simtmecio, bet dvelke viduramziais. Tokie naivus, gal aliejiniais 

dazais tapyti, be abejo, paciq vienuoliq. Kiekviename paveiksle nu

tapytas vis koks vienuolis iki puses su kankinimo priemonemis, nuo 

kuriq nukentej~s. Stai vieno galvoje lyg pliauskoje istrig~s kirvis, 

rankos sudetos, o akys nukreiptos i dangq. Kitam istrigusi ietis ar 

strele. Visi jie pavaizduoti ta pacia maldinga poza. Buvo dar medi

nis paspalvintas bareljefas, kuriame pavaizduoti vienuoliai, dirban

tys ivairius darbus. Parod~s mums tai, kas jam atrode taip svarbu ir 

ko nemato anapus baznycios altoriaus lankytojai, vienuolis paliko 

mus dar po baznyci'l pasidairyti, o pats tyliai ir nepastebimai, kaip 

ir buvo atej~s, isnyko- net nespejome jam padekoti. 



Po kokio desimtmecio ar daugiau vellankiausi tame vienuolyne, 

kai jis jau buvo graziai suremontuotas ir jame buvo isikur~s krasto

tyros muziejus . Deja, nebuvo lik~ nieko, kas primintq tq_ prieskarini 

pranciskonq vienuolynq_. 

Bet grizkime prie musq keliones i Kretingq_. Tq_dien visus mus va

karienes pakviete vieno musq kasejo dede. IS vienuolyno tiesiai ir 

nuvaziavome. Radome kaimiskq gerybiq pilnq_ stalq, o tarp jq buvo 

ir buteliukas kazkokio kilnaus gerimo. Visi susedome aplinkui. Sei

mininkas iS nedideles taureles uzgere savo kaimynq_ su graziais lin

kejimais. Sis paeme iS jo pilnq_ taurel~ ir, savo kaimynui susak~s gra

ziausius linkejimus, perdave jq_ kitam. Ir taip ta pati pilna taurele 

apkeliavo visq_ stalq, ir visi stengesi, jq_ perduodami savo kaimynui, 

kuo tmantriau palinketi - prasidejo net tam tikros smaikstavimo 

lenktynes. Musq vairuotojui, kazkokiam Sasai ar Volodiai, net akys 

iS nuostabos issprogo. Gal kas is musq pulkelio ir butq norej~s is

gerti, bet laikesi musq paproCio. Seimininkui irgi kilo klausimas, kq_ 

daryti, kol galq gale visi nutare tq_ buteli ideti vairuotojui lauktuviq 

parsivezti, nes jis tai gerti dabar neturej~s teises. 



ALKVIETES TJ\SA 

1971 m. rugpjiitis ejo i pabaigq, baigesi ir miisq tyrinejimams skir

tas laikas, o perkasos paskutiniuose kvadratuose radiniq beveik ne

bebuvo. Reikejo pasidairyti naujq objektq. Tuo tarpu ir iikis baige 

nuimti javus. Turedama laisvesnio laiko, apejau visus nukirstus plo

tus. Jau buvau gerai susipazinusi su buvusios lagiinos topografija ir 

supratau, kad ankstyvieji radiniai visur buvo susikaup~ lagiinos 

priekrantes ruoze. Dabar, javus nuemus, erne rysketi ir zemes relje

fas. Ieskojau lagiinos krantq. Per javus jq nebuvo matyti. Tarp 1-osios 

ir 2-osios radimvieciq pastebejau kranteli ir tuoj supratau, kad cia 

yra tolimesne tctsa tq krantq, kuriuos aptikau anose dviejose radim

vietese. Pavadinau sict radimviet~ 3-ictja. Radiniq pavirsiuje nebuvo, 

bet man pasirode, kad cia tikrai bus tai, ko as ieskau. 

Kasinejimuose tctkart dirbo krastotyrininkai iS Siauliq - jie jau 

susiruose grizti namo. As paklausiau, gal galetq pora zmoniq dar 

kiek pasilikti ir padeti man iSsiaiSkinti naujas gyvenvietes. Mano 

sunkvezimis turejo atvaziuoti po savaites, o tuo tarpu galima pagy

venti vagonelyje, dar ir maisto turim pakankamai. Dvi mergaites 

pasisiiile man padeti ir dziaugesi gavusios progos dar savait~ paa

tostogauti, kaip jos pacios sake. 

ISsiaiSkinti radimviet~ pavyko per vienct dienct - padarem ilgct 

perkasct nuo krantelio virsaus zemyn i buvusictlagiinct. Tikrai- prie

kranteje buvo suplauta ne tik puodq sukiq, bet ir mediniq dirbiniq 
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bei medzio gaball..!. Puiku- kitctmet kasinesim cia. Netrukom surfais 

issiaiSkinti mazdaug visct mums rupimos radimvietes dydi. Radim

viete buvo beveik prie pat kelio, taigi, jei paprasysim kitqmet neuz

seti sio mums rupimo plotelio, viskas bus gerai. 

Buvo parasyti visi rastai su aiSkiais breziniais - ir tarybiniam 

ukiui, ir Palangos vykdomajam komitetui (Sventoji jau priklause Pa

langai), bet- 0 siaube! - atvaziuojam 1972 metais, 0 plotas, uzsetas 

rugiais, zaliuoja! Okis kratosi- kas mums darbo Moksll..! akademi

jos rastai, atneskit is Zemes ukio ministerijos! Dabar kasti negalima! 

0 as turiu JO geriauSil..! darbininkl..!! 

Palangos valdzia buvo labai geranoriska- tuoj paskambino ukio 

direktoriui. Tas kratosi- tegu sumoka uz rugius! As skambinu i Ins

titutq- mokek, sako, tegu atsiuncia sctskaitq. Taip as ir sakau direk

toriui, o tas- kai sumokes, galesit kasti . As vel i Palangq, vykdoma

sis komitetas skambina direktoriui ir prisiekineja, kad sumoketa 

tikrai bus. Sako, jie visuomet sumoka- lyg zinol\.!. As vel Sventojo

je, direktorius gieda savo - kai bus pinigai, galesit kasti. Bet as pasi

ryzau veikti narsiai. Sakau, imkim ir nupjaukim tct plotq. Mikelis 

paskolina dalgi ir parodo, kaip reikia pjauti (jis tuo metu jau turi 

darbct ir mums padeti negali) . Ar kas nors is musiSkil..! moka pjauti? 

Niekas . Tiek to, pjausim visi is eiles. Ir visi linksmai erne pjauti- ta 

kova su ukio direktoriumi tapo tarsi nuotykis. Ir nupjovem. Direk

torius nebesirode. Darbct gerai pavyko suorganizuoti dar ir del to, 

kad turejau du gerus padejejus- Algi Girininkct ir Onut~ Bagusie

n~, kurie ne tik radinius ant plano zymedavo, bet ir dienorasti rase, 

ir pjuvius braize. Padalinau visct tct plot'! i tris perkasas ir emem is 

karto jas visas kasti . Kadangi ne visai aiSkus buvo plot\.! pakrasciai, 

tai suskirsciau taip, kad kiekvien'l plot'! galima bull! prat~sti, jeigu 

reikes. Algiui daviau vakarini plot'!, Onutei pietini, o sau pasilikau 

maziausi'l- rytini, nes tuo pat metu taikiausi dar ir antr'l zuiki nu

sauti - reikejo baigti 9-0sios radimvietes uztvankos kasinejimus. 



Apeigines lazdos galvute. 

As ramiai galejau palikti savo patyrusius padejejus ir vis nueiti prie 

uZtvankos tyrinejim4. Tais laikais keliskart per dienct nuzingsniuo

ti 2-3 km man budavo vienas malonumas. 

3-iojoje radimvieteje darbas ejo labai gerai ir abiem mano bendra

darbiams sekesi. Bendrai paemus radini4 buvo gal kiek maziau negu 

1-ojoje ir 2-ojoje radimvietese, bet it! buva takit! unikalit!, kad as la

bai dziaugiausi, jog mums pavyko juos rasti. Onutes perkasoje gana 

giliai sapropelyje pasirade grazusis radinys, papuas~s ne vienct Na

cianalinio muziejaus plakatct ir ne vienct knyg<t- tai apeigine lazda 

su briedes galvute. Ir visai sveika! Negana to, toje pacioje perkasoje 

rasti ir du didziuliai smailiadugniai puadai, vienas net sulapytas. 

Algio perkasoje pasitaike irgi unikalus radinys- puoda suke su relje

fine zmogaus figtirele. Ir as pati nelikau nuskriausta. Padejo ir mano 

isitikinimas, kad viskct reikia kasti iki gala . Siauriniame mana per

kasas pakrastyje buvo lik~s neiskastas 2m ploCia ruazas, kuriame 
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nebesitikejom k'l nors rasti. Nemego tokit.t nuobodzit.t perkast.t mana 

kasejai. Bet stai kur jau niekas nebenori kasti, visada pasisiulo Vale

tai buvo tikras pareigos zmogus. ISgrande iS eiles visus kvadratus, 

o paskutiniajame, kuriame net sukeles nebuvo, per viduri aptiko an

tr'li'l apeigin~ lazd'l su briedes galvute. 

Zinojau, kad dar liko neiSkastas kampelis paCioje giliausioje vie

toje, bet mes jau nebeturejome laiko. Vale po antrosios pamainos tu

rejo grizti i Kaun'l, nes pas mus dirbo per atostogas. Bet stai mums 

baigus darbus, po poros dient.t ji vel pasirodo - surenge savo vaikt.t 

burelio ekskursij'l i Svent'li'l· Matyt, buvo pripasakojusi jiems, kaip 

Cia idomu. Vaikai nebuvo visai ,laukiniai"- nuolat padedavo kasi

nejimuose Kauno senamiestyje, bet ten tik retkarciais rasdavo koki'l 

sukel~. Taigi atvaziav~ i Svent'li'l praso: duokit pakasti! As ir daviau 

jiems tuos kelis likusius kvadratus ir, itt laimei, sukit.t buvo daug ir 

sapropelis buvo gil us- visi likom patenkinti. 

Per visus tuos septynerius (1969-1972) darbo Sventojoje metus, 

kol kasinejom didzi'lsias radimvietes, padariau daugyb~ bandomt.t

it.t perkast.t kitose ryskesnese ir ne taip ryskiose radimvietese. Nevi

sada pasisekdavo aptikti kulturini sluoksni, daug radimvieCit.t jau 

buvo ir sunaikinta, daug surft.t iSkasta ir visai tuscit.t ir neverta a pie 

juos rasyti, bet ir to darbo nesigailiu. A pie visas radimvietes, kurio

se k'l nors aptikdavome, galeCiau ir k'l nors idomaus papasakoti, 

kiekviena turi savo istorij'l, bet gal jos tik man atrodo svarbios ar 

idomios . Gerai atmintyje iSliko, pavyzdziui, 10-oji radimviete. 

Ejo 1969 metai. Jau buvau parasiusi straipsni su paveiksleliais 

,Moksle ir gyvenime" - tai buvo vienas is skaitomiausit.t to meta 

zurnalt.t. Velt.t rudeni, gal rugsejo gale ar spalio pradzioje, gaunu iS 

Sventosios zini'l, kad suarta nauja radimviete, nurodytos aiskios ko

ordinates. Taigi as vaziuoju. Jeigu ji dabar suarta, tai kit'lmet bus 

apseta ir mes nieko neberasim. Nuvaziuoju traukiniu, paskui autobu

su i svent'li'l· sventoji, galima sakyti, tusCia- visi zmones laukuose 



kasa bulves. Ruksta deginamtt bulvienojq dumeliai. Ne vieno zmo

gaus, pas kurt galeCiau uzeiti. Uzdarytos jau ir visas vasaros kavines 

ir valgyklos, atrodo, kad miestelis ismir~s, gyvas tiktai pastas. Ir au

tobustt tvarkarastis visai trumpas- vazineja retai. Man rupima ra

dimviete tolimiausiame pietiniame buvusios lagunos gale, taigi gal 

uz kokitt 4 km nuo stoteles. Randu baistt vaizdq, koks lieka suarus 

radimviet~ pelkiniu plugu, kuris griebia iki puses metro gylio. Ke

ramikos nedaug, taigi ji jau seniai turejo buti pavirsiuje, bet surin

kau siek tiek titnaginitt ir gintarinitt radinitt. Bent tiek. Kct toliau da

ryti? Tuo tarpu, matau, nuo juros ima kilti rukas, tuoj pasieks jis ir 

tct vietq, kur as darbuojuosi, ukia svyturio signalas. Autobusas ateis 

tik po 3 valandtt- negreit, be to, kaip grtzti t stotel~ per tuos laukus 

ir tq riikct? Jau zinojau, kad sioje lygumoje per tokt juros riikq neis

vengiamai pasiklysi. Maunu tiesiai per miskct ir iSeinu i plentct- su

gausiu kokt nors automobilt. Lekia pro salt itt daug, bet ne vienas 

nestoja. Rukas per miSkctneprasibrauna, bet ima dulkti smulkus lie

tutis, as vis stoviu prie kelio rankct iSkelusi. Ir pamatau, kaip priva

ziuoja mazas ziguliukas. Sustoja, vaziuoja t Palangq, yra dar viena 

vietele. Laiminga tsedu. Ir tuoj tsisnekam su zmonemis- jie, pasiro

do, labai nusteb~, pamat~ mane toje nykybeje, kur nera jokios gy

venvietes. Nusteb~, nes as jiems pasirodziusi keista, svarst~, kas as 

tokia- ne vietine gyventoja, ne vasarotoja ... Kuo gi galejau juos nu

stebinti - vilkejau tokiu pat lietpalciu kaip ir visi, rysejau tokia pat 

vilnone skarele .. . Man pasidare smalsu ir panorau dar pakaitinti itt 

vaizduot~. Sakau, tikrai taip, esu nei tokia, nei kitokia- esu koman

diruoteje . Kur- miSke? Ne, sakau, pelkeje uz miSko. 0 jie, pasirodo, 

skait~ "Mokslct ir gyvenimct" ir tuoj atspejo- tai jus Rimantiene! Taip, 

bet kaip jie tai suprato- ak, tas portfelis! Rankose as laikiau dideli 

odint portfelt. Turejau papasakoti, kct cia veikiau ir kodel tokiu laiku 

atsiradau Sventojoje. Jie panora pamatyti ir mano sios dienos radi

nius, taigi turejom sustoti salikeleje, ir as parodziau. 
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Daugybe prisiminimq susij~ su mana radimvietemis, bet negaliu 

jq visl! cia ispasakati ... 

1972 m. baigusi kasinejimus, nebeturejau numaCiusi kankrecias 

vietas kitiems metams. Zinajau, kad dar yra radimvieciq, kurias ver

ta, a svarbiausia- butina kasineti, kad nebutq sunaikintas. Pasita

riau suA. Tautaviciumi ir apsisprendziau dar pabandyti keliase vie

tase, kurias man atrade itartinas. Jei reikes, kitqmet kasinesiu, bet 

jei nebebus butina, paliksim visas jas ateinanciams kartams- gal tua

met atsiras ir trangas, kurias man taip truka . Taigi dar tq pati rude

ni, gal net spalia pradziaje su nedidele grupele- as su Vale ir Algis 

su para vyrukq- grizame. Buva nuastabias dienas, kakias pajuryje 

buna velyvq rudeni, kai nutyla vasaratajq surmulys, uzsidara pail

sines ir parduatuves. IS ryta, kaip ir turi buti, rukas tirstas, bet kai iS

simiegam, pasirada puiki saule, net striukes nusimetam. Maudytis, 

zinama, jau netraukia. Visas pamiSkes nusetas grybq- zvynabudes 



ir raudonikiai. Kadangi jau nebeliko vasarotojtL aplinkines seimi

ninkes nese mums dovanq pieno ir grietines, nes neturejo kur deti. 

0 mes gyvenome puikiai- grietineje troskinomes raudonikius ir ke

pemes zvynabudes. Man magejo patikrinti 4-osios radimvietes pak

rasti kur, nupjovus javus, buvo iSryskej~s gana platus kranto ruozas. 

Nemazai perkaseliq padareme ant kranto, pagaliau iskaseme vienct 

ilgct perkasct buvusios lagiinos link ir pagaliau 2 m gylyje aptikome 

gerct kultiirini sluoksni. Nutariau, kad si radimviete dar palauks -

tokiame gylyje pavojus jai negresia, o mes kada nors dar sugrisime ... 

Padareme dar kelias perkaseles kitose mana numatytose vietose, bet 

sluoksnio aptikti nepavyko, nors pavirsiuje buvo radiniq. 

Taigi apsispr~sta laikinai atsisveikinti su Sventqja. Beje, as jauciau

si labai pavargusi nuo nuolatiniq iikio direktoriaus priekaistq bei 

trukdymq ir taip daznai puCiancio siaures vakarq vejo - sominio, 

nes stovyklavietes dar neuzstojo beaugantis pusynelis, pagaliau ir 

nuo amzino skubejimo bei darbo keliose radimvietese vienu metu. 



,PALEOLITAS IR MEZOLITAS" 

5tai ir vel turiu grtzti siek tiek atgal. 

Cali pasirodyti, kad uzsiemiau tik Sventosios kasinejimais, bet iS 

esmes jie man uzeme tik metq dali, ir tai ne paCiq_ didziausiq_. Didziq_

jq_ metq dali dirbau visus kitus man labai svarbius darbus. Rasiau 

straipsnius ne vien i populiarius leidinius, vazinejau i konferencijas 

ir dariau pranesimus daugiausia Leningrade, bet daznai nuvykda

vau ir i Minskq_, Kijevq_, Maskvq_. Susibiciuliavau su zymiausiais to 

meto rusq archeologais. Visos tos darbines keliones, zinoma, buvo 

tik smulkieji darbai. 0 mano mintyse kirbejo svajone parasyti dide

li darbq_ a pie Lietuvos akmens amziq, kad Lietuva nebutq balta deme 

akmens amziaus zemelapyje. Turejau jau sukaupusi medziagos apie 

neolitq_, bet negalejau jos apibendrinti, pries tai neatsiskaiciusi su 

ankstyvesniais laikotarpiais- paleolitu ir mezolitu. Taigi suplana

vau parasyti knygq_. Beje, tais laikais buvo pageidaujama knygq_ pa

vadinti kaip nors ,istoriSkai" . Todel ir atsirado griozdiskas pavadi

nimas ,Pirmykstis Lietuvos teritorijos apgyvendinimas". Turejo buti 

Instituto Archeologijos skyriuje apsvarstyta ir parasyta recenzija. 

Metus rankrastis isgulejo ant A. Tautaviciaus stalo, bet svarstyti nie

kas nesvarste, kol galiausiai jis pasake: nebus kas skaito lietuviSkai, 

parasyk rusiSkai. Kq_ darysi- susitariau su etnologu Antanu Daniliaus

ku, ir jis sutiko man uz nedidel~ kainq_ iSversti i rusq kalbq_. Ir vel 

man~s prasoma: atsivezk recenzijq_ is Leningrado! LeningradiSkiai 
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mielai sutiko, darbq nusiunCiau ir po kurio laiko kviecia mane i iS

plestini Archeologijos instituto Akmens amziaus skyriaus posedi. 

Susirinko visi akmens arnziaus tyrinetojai. Aptarirnas buvo labai 

draugiSkas ir geranoriskas. Visiems patiko, buvo ir kai kuritt pagei

davirntt, pasitarerne, kai kur pasigincijorne, protokolas buvo para

sytas, oN. Gurina pati pasisiule buti atsakinga leidinio redaktore. 

Po piettt gaunu iSrasq iS protokolo ir net apstulbstu - parasyta, kad 

galirna ginti kaip habilituoto daktaro disertacijq. As to net nesitike

jau. Maniau, kad kai kada nors parasysiu knygCl apie neolitq ir abi 

jas sudesiu, gal iSeis habilituoto daktaro disertacija. Bet dabar? As 

nudziugau, nors nesijauciau, kad buciau verta, taip ir pasisakiau 

N. Gurinai, o ji sako: apsiginkit ir pasijausit! 

Taip knyga buvo atiduota , Minties" leidyklai. Leidyklos redakto

riui darbuotis prie jos daug neteko. As jam pasakiau, kad man tas pa

vadinirnas atrodo bjaurus. Jis pritare, bet as juk pati negaliu pakeisti, 



Su sunumi Augiu ir seserimi Jurate. 

nes formaliai Institutui turejau pristatyti tokio pavadinimo rankras

tt. Vis delto iseitis buvo- redaktorius galis ir ttl pavadinimtl ,sure

daguoti". Sakau, parasykit ,IlaAeOAl1T 11 Me30Al1T" ir Institutas prie 

man~s negales kabintis, kad ne ttl rankrasti padaviau. Puiku - taip 

ir padareme. Knyga iSejo 1971 m. 

Habilituoto daktaro disertacijtl ginti turejau Leningrado univer

sitete. Pateikiau rastus. Reikejo trijq oponentq- habilituotq daktarq. 

Jau nebebuvo vargo juos surasti, nes daug mano draugq jau buvo 

habilituoti daktarai. J. Boriskovskis pats pasisiiile- estl gerai verti

nama, kai buna tas pats oponentas, kuris dalyvavo ir kandidatines 

disertacijos gynime. D. Teleginas- geras draugas, savaime supran

tama. N. Gurina negalinti, nes yra atsakinga redaktore. Gal, sakom, 

Otto Bader? Jis retai sutinka, bet man tuoj sutiko. Ruosiausi gynimui. 

Ttl pacitl dientl Leningrade Archeologijos institute kandidatin~ di

sertacijtl turejo ginti ir latve Ilze Loze bei ruse Tatjana Popova. Visos 
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susitarern ir privalorn<tji balitt kartu suruosti. Instituto direktorius 

leido, o Gurina garantavo, kad girtavirno nebus. Gynirnas kaip gy

nirnas- viskas buvo is anksto parasyta- ir oponenttt kalbos, ir rnano 

atsakyrnai, ir abeiinga rnokslo taryba. Veliau Gurina iuokesi- vargu 

ar kuris iS tarybos naritt k<t nors suprato apie tuos antgalius ir kir

velius, nes ten nebuvo ne vieno akrnens arnziaus tyrinetoio. Bet vi

suornet svarbiausia ne taryba, o tie pirrnieii, kurie svarste darb<t ir 

pasiiile. Siandien man atrodo, kad tai tikrai nebuvo labai auksto ly

gio darbas, bet ten buvo sudeta viskas, k<t tuo rnetu isrnaniau, over

tintoiai net ir to neiSrnane. 

Dar reikia pasakyti kelis zodzius apie paci<t knyg<t ir ios keli<t i 
zrnones. As siuliau iSleisti bent 1000 egzernplioritt, bet rnlistt Ins

tituto direktoriaus pavaduotoias ukio reikalarns s. Jaskenas uzgin

ciio- girdi, rnlistt Instituto sandeliukas rnazas, o paskui tarnpyk tuos 

knygtt pakus iS karnpo i karnpct, siiile ne daugiau kaip 500. ISsidere

iau 700. Tai buvo rnano pirrnoii knyga, tai nelabai zinoiau, ar greitai 

i'l iSpirks. Tuoi buvo iSsiuntineti rastai i visos Tarybtt S<tiungos isto

riios ir archeologiios institutus, kad pas rnus galirna uzsisakyti toki<t 

knyg<t. Ir paraiSkos erne plaukti. Taciau S. Jaskenas, dar itt nesulau

k~s, iau buvo dali isvezioi~s i knygynus ir, be abeio, ios greiciausiai 

pateko ne i ttt, kurierns labiausiai reikeio, rankas. Institutas issiun

tineio greitai visas, kurias buvo pasilik~s, ir S. Jaskenas skesCioio 

rankornis- iS kur dar pairnti? Direktorius Bronius VaitkeviCius ne

galeio atsistebeti, kas gi ias skaito, nes io knyga ,Socialistine revo

liuciia Lietuvoie 1918-1919 rnetais" guleio sandelyie. As zinoiau, kad 

gal tas rnano rnokslas ir bus kada nors pasen~s, bet niekada nepa

sens iliustraciios. 0 ias as pati (nepasitikeiau iokiais dailininkais) 

buvau nupiesusi taip, kaip reikia spaudai. Leidykla, gaila, itt man 

negr<tzino, ir kiekvien<tkart, kai ko nors is itt prireikdavo, vel buda

vau priversta piesti. Kaip buttt buv~ puiku, iei tada buciau tureiusi 

toki<t technikct, koki<t turi dabartiniai archeologai. 



Taigi disertacijos gynimas pasibaige. I vakarien~ atvaziavo Augis, 

atveze Kaune uzsakytCl didziul! sakot!, o JUrate pasirode su visokiais 

lietuviSkais kilniais gerimais. Saldumynqjau ir as buvau pati atvezu

si. Pasirode ir Ilzes sesuo su geriausia rukyta zuvimi ir, zinoma, ,,Juo

duoju balzamu" bei ,Laimos" saldainiais. Vienu zodziu, buvo daug 

skanumynq, o ko dar truko, parupino Tatjana -leningradiske. Ji pa

ruose kruvas sumustiniq bei atnese truput! ,Vodkos". Linksmai pra

leidome vakar(l, buvo net sokiai. Tuo metu- bidel!- buvo grazios 

dienos ir baltosios naktys, o tada visi biina labai gerai nusiteik~. 

Knygas savo draugams iSsiuntinejau as pati. Tais laikais kny

gos, nors ant prasto popieriaus spausdinamos, buvo pigios, nedide

les ir pasto iSlaidos. Mes nesivademe jas ar straipsniq atspaudus 

siuntineti vienas kitam. Taip keisdamiesi literatiira budavom gerai 

informuoti, kas dedasi aplinkiniuose krastuose. Nesunku buvo ben

drauti vieniems su kitais. Jei kuris negaudavome k<l tik pasirodziu

sios knygos ar atspaudo, tuoj papriekaiStaudavome- o man kodel 

neatsiuntei? 

ISejus mano rusiSkai knygai, J. Jurginis man papriekaiStavo- ko

del rusiSkai? Sakau, kad pirmoji redakcija buvo lietuviska, bet iSgule

jo metus ant TautaviCiaus stalo ir buvo liepta isversti ! rusq kalb(l

girdi, lietuviskai nebus kas skaito. Taigi kitaip negalejau. J. Jurginis 

pasiiile parengti bent trump<! tos knygos santrauk<l tuomet pradetai 

leisti nedidelio formato knygeliq serijai apie Lietuvos istorij(l. Ne

trukau j(l parengti, panaudojau dal! tq paCi4 iliustracijq ir 1972 m. 

iSejo nedidele knygele pavadinimu ,Pirmieji Lietuvos gyventojai". 

Negalejau padaryti, kad ji butq !domesne, bet pagrindiniai duome

nys buvo sudeti, pagrindiniai radiniai pavaizduoti, uzgriebiau ir 

paleogeografinius klausimus. Jauciausi, kad nenuskriaudziau ir Lie

tuvos skaitytojq. Knygute buvo pigi ir labai placiai paplito. 

Apsigynusi habilituoto daktaro disertacij<l, pasijutau ne tik tvir

tai Institute, bet ir !sipareigojusi padeti kitiems apsl.ginti. Zinojau, 
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kaip kartais sunku rasti disertacijos gynimui habilituot4 daktartt, 

ypac is akmens amziaus. Kaip veliau suskaiciavau, buvau oponente 

arba rasiau atsiliepimus net 26 disertacijoms. Labai retai atsisakyda

vau buti oponente, nebent to klausimo, kuris buvo nagrinejamas, 

tikrai neismaniau. Buvau kvieciama ir del to, kad mane laike ,geru 

oponentu", ir tai ne tik del to, kad be reikalo piktai nesikabinejau, 

bet ir del to, kad niekada nesirgdavau. Disertantams visada buvo 

svarbu, kad susirg~s oponentas staiga nesugadintl! gynimo. Reikia 

vis delta pripazinti, kad kartais sutikdavau oponuoti ginant diser

tacijq ir ne ,mana" tema, nes disertantas neturedavo kitos iSeities. 

Paprastai visi ateidavo gintis gerai pasiruos~ ir juos pripazinti tin

kamais kandidato ar habilituoto daktaro laipsniui gauti budavo len

gva. Be sqzines grauzimo pripazindavau, kad sitilau jiems tq laipsn! 

suteikti. Vis delta del dviej4 gynim4 jauciu sqzines grauzimq, kad 

nebuvau iki galo principinga ir nepasakiau ,ne", o pasitenkinau ap

takia fraze- , mokslinei tarybai siulau rimtai pagalvoti, ar suteikti 

siekiamq laipsn!''. Taciau juk moksline taryba paprastai nieko negal

voja, o juo labiau nenori suprasti uzuominomis pasakytos iSvados. 

Beje, abu kartus man veliau buvo paaiSkinta, kad juk jl! vadovai buv~ 

katedr4 vedejai- negi kas no res pyktis su katedros vedeju ?! 

XX a. astuntajame desimtmetyje teko destyti ir Vilniaus univer

sitete. Nebuvo nei archeologijos specialybes, nei tokios katedros. 

Susitareme su P. Kulikausku, kad dirbsime valandininkais ir des

tysime visus archeologijos specialybes studentams privalomus da

lykus ir sieksime, kad pagaliau butt! tokia specialybe !teisinta. As 

skaiciau Lietuvos akmens amziaus kursq vienq kartq per savait~ 2 

valandas. Jau turejau sukaupusi daug medziagos, tai tik sudelioda

vau j'l tvarkingai ir daugiau kalbedavau, nei skaitydavau. Tai truko 

keletq mettt, bet katedros vis nesulaukem. Galiausiai atsisakem si

taip destyti valandininkais. Veliau Archeologijos katedra buvo !s

teigta, atsirado ir etatai, tik man vietos nebeliko. IS mana destymo 



vis delta buva takia nauda, kad atsirada student\!, besidaminCil! 

akmens amziumi: jie rasydava seminarinius darbus, dalyvaudava 

student\! kanferencijase su pranesimais akmens amziaus temamis, 

atsirada net diplaminius darbus tamis temamis rasancillill· Gan grei

tai iS ill isauga ir aspirantai. Pirmieji mana aspirantai buva Algirdas 

Girininkas ir Adamas Butrimas. Bet tai buva kiek veliau. 



SARNELEJE 

1973 metai- vel kilometrinis stulpelis mano gyvenimo kelyje. Prie

jau ji labai pavargusi ir nuliildusi. Metq pradzioje atsisveikinau su 

Juozu. 

Palikau Sventosios kasinejimus. JauCiau pareigctjuos publikuoti, 

bet dar nesiryzau to darbo pradeti. Dar nenorejau isitraukti i koki 

labai did eli darbct, todel buvau patenkinta, kai A. TautaviCius pasiil

le pasidarbuoti su nedidele grupe Sameleje, Plunges rajone. Tiesi

nant Varduvos up~ ten buvo rasta idomiq kauliniq dirbiniq, kuriuos 

jau buvo paskelb~s V. Valatka is TelSiq muziejaus. Greit susiorgani

zavo ekspedicijos grupe. Apsidziaugiau, kai i jet pasisiille Aloyzas 

Sakalas. As jo tada dar nepazinojau, bet man labai reikejo suaugusio 

atsakingo zmogaus, kuris galetq nulydeti ekspedicijct i sarnel~, uz

vaziuoti ir pas Val~ i Kaunct, o as tuo tarpu turejau atlydeti vagone

li iS Sventosios. 

Susirinkome visi vienu metu. Viename vagonelio kambaryje ap

gyvendinau Sakalct su Sakaliuku ir du Vales atsiveztus berniukus iS 

jos archeologq bilrelio, o kitame gale gyvenome mes keturios mote

riskes- mud vi su Vale, Egle Lukenaite (veliau Griciuviene) ir viena 

krastotyrininke. 

Upe buvo iStiesinta, nusausintas Ertenio ezeras. Kasinejom prie 

pat upes, iki jos palik~ a pie 1m plocio juostct. Vel kariavom su vande

niu. Per nakti vanduo uztvindydavo perkasct, 0 mesH ryte semdavom 
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ir pildavom tiesiai atgal i up~. Perkasoje iSryskejo kuoltt eilutes. Man 

atrode, kad tai pastat4 liekanos . Perkasos dugne buvo nedaug ra

dinitt, bet idomus. IS pradzitt klydau- man atrode, kad visi tame pat 

gylyje rasti radiniai buvo vieno laikotarpio- ir virvelines keramikos 

sukes, ir kauliniai dirbiniai. Tik kartct suabejojau, kai vienct kaulini 

kirveli radome istrigusi giliai po kulruriniu sluoksniu. Gaila, bet tada 

neturejau su kuo pasitarti. Beje, tuo metu del datavimo klysdavo 

daug archeolog4. 

Liepos pirmojoje puseje, kaip dafuai budavo (ak, tie 7 broliai mie

gantieji liepos 10 d .), uzlijo smarkus lietus, mus4 perkasa susiliejo 

su upe. Nutarem grizti namo, o paskui nustatytctjct dienct vel suvaziuo

ti i Sarnel~. Si kartct pasiseke. Kadangi aplinkui nebuvo idomybitt, 

nebent Macernio teviSke ir jo kapelis sode, nutarem kas antrct dienct 

namie piet4 nevirti ir piettt pertraukos nedaryti, o anksCiau pabaig~ 

nukeliauti kur nors autobusu . Taigi 4 km iki ZemaiCitt Kalvarijos 

(tada ji vadinosi Varduva) nueidavome su savo darbiniais batais, 

tada pasikiSdavome juos po krumu ir, jau apsiav~ padoresniais, va

ziuodavome i Sedct, Plung~, net TelSius - ten ir papietaudavome. 

Buvo smagu ir idomu. 

Atejo ir didzittitt Zemaicitt Kalvarijos atlaidtt metas . Visct savait~ 

mateme, kaip eina pulkeliai maldininktt, Kalnus giedancitt. Pasidaire

me ir mes tame surmulyje. Visi zmones ten surado ir savo pastog~ -

buvo prie to iS seno priprat~. Sekmadieni turejo buti svarbiausioji 

diena, kada bus ypac iskilmingos pamaldos, atvyks ir arkivyskupas. 

Norim ir mes patekti, o svarbiausia- isitaisyti tokioje vietoje, iS kur 

galetume viskct matyti,- kaip but4 gera patekti i varpin~! SiunCiam 

Sakalct pasiteirauti. Grizta jis patenkintas- mums paskirta vieta var

pineje. Kaip jam pasiseke? Pasirodo, pasiseke tai man- ir vargoni

ninkas, ir choro dirigente buv~ mano kasejai Sventojoje. Tada jie 

buvo Konservatorijos studentai, bet del darbo baznycioje ismesti. 

Mano ekspedicijose budavo nemazai is kur nors iSmest4 studenttt-



$arneles tyrinejimai 

1973 m. 

jie tai patys geriausi zmones, nes iSmesdavo ne uz bloga. mokyma.si 

ar siaip UZ ,negerus darbus", bet paprastai del politinit.t, 0 siuo atve

ju del religiniq isitikinimq. 

Atejome iS anksto, kaip musq prase, kad negundytume kitq mus 

pasekti. Isitaisem prie langelio, tiesiai virs musq galvq kabo didysis 

varpas, kuris uzima visa. varpines ploti, auksCiau- dar keli mazesni 

varpai. Varpininke, stambi moteriSke, prisitaiso varpq virves prie 

abiejq rankq ir abiejq kojtt. Visomis keturiomis ji valdys visus var

pus- ji zino, kuris varpas skambes nuo jos truktelejimo. Laukiam 

vyskupo. Didysis varpas turi suskambeti lygiai to. sekund~, kai sis 
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zengs pro vartus. Bet dar yra kiek laiko. Miisq berniukai klausia 

Val~, ar jie gali palypeti laiptais auksCiau ir, kol dar neskambina, pa

siziiireti i varpus iS arti. Vale nelabai driso juos leisti, bet kadangi 

berniukai buvo labai drausmingi ir jos klause, leido, bet prigrase

prie nieko nesilieskit! Atsimenu, varpininke jau taikosi isiiibuoti var

pus, kad suskambetq tinkamu momentu, ir staiga pamatom, kaip ji 

issigctsta ir isitempia. Vale zvilgt i virsq, griebia berniukus uz skver

nq ir atitempia pas mus. Tai truko gal tik kelias sekundes, ir didysis 

varpas suskambo lygiai tct akimirkq, kai vyskupas zenge pro vartus. 

Pasirodo, berniukai jau buvo belipct zemyn ir pamate, kad varpas 

erne pamazu siiibuoti. ISsigand~, kad varpas siiibuoja nuo jqlipimo 

laiptais, Ciupo varpct uz briaunq iS abiej\.l pusi\.l, noredami atitaisyti, 

kaip jiems atrode, savo padarytct eib~. Laimei, Vale, kuri labai saugo

jo berniukus, juos suciupo. Namie, zinoma, jie buvo gerai iSbarti. 

Pamaldos buvo labai iSkilmingos. Miisq vargonininkas ir miisq 

choro vedeja- mes juos laikeme savais- gerai buvo tuo pasiriipin~. 

Tik pirmadieni galejome prie jq prieiti padekoti. 

Tais metais iSkaseme, kct buvom numat~, veliau radiokarbonu 

buvo datuotas ir to aptvaro kuolas. Kaip ir tikejausi, tai buvo pati 

virvelines keramikos kultiiros laikotarpio pradzia, kaip rode ir dar 

gana paprasta virveline ornamentika, ir neimantrios puodq formos . 

Veliau buvo nustatyt~s ir visq rastqjq gyvuliq ir zveriq riisys. 

Tctkart pries iSvaziuodami surengeme nedidel~ radiniq parodel~. 

Prisirinko daug zemaiciq moteriSkiq. Pamaciau, kokios zemaiciq 

moterys labai smalsios: as aiskinau radinius, 0 jos klausesi ir klau

sinejo ir, reikia pasakyti, labai rimtai. Kviete atvaziuoti ir dar kasi

neti - tai jiems esct naujiena. 

Kasejus iSleidau namo traukiniu, o pati likau nugabenti vagone

lio, kaip buvom su V. Valatka susitar~, saugoti per ziemct TelSiq Al

kos muziejaus kieme. Buvo baigiamas nuimineti derlius. Po didziq

jq atlaidq visas kaimas plusejo laukuose. Turbiit buvo iSvaryti visi 



traktoriai. Paprasiau brigadininkq, gal galis man padeti nutempti 

vagoneli i TelSius . Prisistate tuoj bent keli vezejai. Ir nebuvo ne kal

bos apie koki uzmokesti. Svarbiausia buvo nutempti tuos 4 km iki 

miestelio, o paskui jau kelias lygus. Pusiaukely vos i pasal~ nenuva

ziavom, traktorius iklimpo. Tuoj priSoko kitas ir istempe ji ir mano 

vagoneli. Pasidziaugiau, kad man taip gerai sekasi, kad sutikau Cia 

tokius gerus zmones, ir man atsake - cia negali nesisekti, cia tokia 

sventa vieta! 

Vagonelis pediemojo muziejaus kieme, o kitais metais atvazia

vusi vel emiau ieskoti btidtL kaip toliau nusikraustyti. Pasitikedama 

savo laime, nuejau tiesiai i mechanines dirbtuves ir sakau paprastai: 

biikit geri, padekit mokslininkams! Tais laikais tikrai zmones buvo 

geresni - netrukus atsirado traktorius ir man buvo pasiulyta nu

tempti vagonct- taip paprastai, uz aciu. 



Visi darbeliai, kuriuos 1973 m. vasarq_ dirbau, buvo laikini, niekur 

nesirengiau isitvirtinti. Ziemos menesiais rengiau Sventosios kasi

nejimtt publikacijas, bet prie itt sustosiu dar veliau. Jauciau, kad jau 

atejo laikas vel imtis kokio tikrai didelio ir vertingo objekto. Lauke 

Nida. Atlikti cia tyrimus mintis kilo ne staiga ir ne del grazios gam

tos vieteles. Jauciau, kad ten rasiu trlikstamq_ grandi akmens amziaus 

istorijos raidoje. 

Mintis apie Nidq_ man kilo tiesiog is pasipiktinimo. Tetes biblio

tekoje buvo visi Prusijos leidiniai apie akmens amziaus ir, beje, kittt 

laikotarpitt tyrinejimus. Visus juos buvau gerai perskaiCiusi. Kursiq 

nerijos radiniai pakliuvo i mokslininktt akirati dar XIX a. Vokieciq 

archeologas 0. TiSleris savo metu rase, kad Kursiqnerijoje rasta dau

giausia akmens amziaus radinitt is visos Vokietijos. Senieji ten rasttt 

radinitt piesiniai keliavo iS leidinio i leidini, kai biidavo kalbama 

apie Lietuvos akmens amziq. Klaipedos krastotyros muziejaus vi

trinoje, kur noreta atspindeti Virvelines keramikos kulturq, buvo 

eksponuojamos kelios perspausdintos tq senqjq piesinitt nuotrau

kos ir kelios sukes, pasiskolintos iS Kauno Versvq kapinyno atsitik

tinitt radiniq. Nejaugi Kursiq nerijoje nieko nera iSlike Negalejo juk 

viskq_ smelis iSpustyti ir sunaikinti. Beje, senuosiuose aprasymuose 

buvo kai kur uzsiminta apie kulturini sluoksni. Taigi, galima sakyti, 

iS apmaudo emiau ieskoti tq pedsakq. Ieskodama pazymetq vietq 
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(beje, labai netiksliai, matuota zingsniais) atsimusdavau i tankiai 

suzelusiq kalniniq pusq sienq_. Perspektyvi man pasirode vieta prie 

Nidos, tuoj uz didziosios Parnidzio kopos. Toji vieta buvo net kar

tografo uzfiksuota planelyje, nors naudotas labai keistas mastelis. 

Vieta pavadinta ,keturiomis kalvelemis". Porq_ kartq, vasarodama 

Nidoje su dar visai mazais miisq vaikais, buvau Cia uzejusi ir ban

dziau tvairiose vietose pakasti. Bet ten, kur kasiau, tebuvo grynas 

baltas smelis- daugiau nieko. Neradau nei puodo sukeles, nors jau 

buvau ipratusi smelynuose jas aptikti, nei kitokiq pedsakq. Toji vie

ta kaip tyCia buvo neapaugusi, styrojo tik kalninil! pusq saknq stum

beliai- gal koks gaisras cia seniai buv~s, 0 gal siaip del kokios ligos 

jos sunyko. Zinojau, kad toji vieta veliau nebuvo apsodinta- tarsi 

mums palikta. Nutariau, kad reikia tuo pasinaudoti. Kultiirinis 

sluoksnis turi biiti! Nejau XIX a. tyrinetojai mums nieko nepaliko? 

Negali biiti! 



Nida. Ant iskasto 

smelio kauburio. 

Taigi- toliau jau i Nidct. Toki planct ir paskelbiau. Bet imti kasineti 

atvaziavus cia su didele grupe, nezinant nuo ko pradeti, as nebiiCiau 

drisusi. Pasitelkiau savo istikimiausius pagalbininkus- Adom<t, Algi 

ir Val~ ir 1973 m. rudeni iSsirengiau i Nidct kelioms dienoms. Vieta 

buvo apytikriai aiski, bet nesusieta su didziaisiais keliais. Pietinia

me to plotelio pakrastyje buvo kelias iS kopq i plent<t, matyt, kadai

se vaziuojamas, bet dabar tik pesciqjq sumintas. Jo pietineje puseje 

augo sodintas pusynas, o siaurineje styrojo keli medeliai. Visi iSsi

barsteme po visct plotct ir kiekvienas bandeme kasti mazas bando

mctsias perkaseles tiesiog spetinai. IS karto nieko nepavyko. Bet stai 
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Vale sumane- ji pabandysianti kasti tiesiog kelio vietoje, kur, atro

de, jau viskas sunaikinta. Ir stai jai nusiSypsojo laime- tiesiog vidu

ry kelio vos 20 em gylyje iS karto aptiko net 2 kirvukus ir didel~, i 
kelias dalis suluzusiq suk~ . Koks kietas yra smelis! Cia tiek trypta ir 

vazineta, mat kopos papedeje karo metu buv~s amunicijos sandelis, 

i kuri siuo keliu vazinejo sunkiasvores masinos, 0 sukes liko nesu

traiSkytos i miltus. Gyvenvietes pedsakt.t aptiko ir kiti. Tik veliau pa

aiSkejo, kad kadaise su vaikais kasiau ten, kur kultiirinis sluoksnis 

slugsojo 2m gylyje . Buvusit.t kupstt.t vietos tada aptikti nepavyko. 

Ir stai visai netiketai prie pat to kelio as pastebejau vos pakilusi kau

bureli. Gal cia ir yra tas kupstas, kuri Emilis Holakas pazymej~s kaip 

.,kalvel~ A"? Jame Holakas buvo padar~s 1m plocio perkasq is siau

res i pietus. Nuvaliau pakrasti- tikrai, matyti buvusios uzpiltos per

kasos vieta, joje tik smulkios sukelit.t nuolauzos, tokios, kurios isme

tamos ir uzkasamos perkasoje. Taip, tai .,kalvele A". Pasidare aiSku, 



Nida. Stovyklos kampelis. 

kad pagal j<t bus galima orientuotis E. Holako straipsnyje buvusia

me planelyje. Kaip veliau paaiSkejo, tas planelis buvo labai tikslus. 

Tuo tarpu sutarem placiau niekur nekasti, kad nesugadintumem 

busim4 perkas4. Talka buvo labai gera- iSsiaiskinome, k<t reikejo, 

galejau drqsiai planuoti kit4 met4 darbq. 

Nutariau, kad nuo siol mano kasejai bus Kauno vaik4 ekskursi

nes-turistines hazes Archeologijos burelio nariai, vadovaujami pa

Cios Vales. Jie sudarys pus~ grupes, o antroji puse bus suaug~ kras

totyrininkai. Nusprendziau, kad pastoviai dirbs 20-25 zmones. Ir 

vel keisis pamainos kas 2 savaites, kaip jau buvo iprasta Sventojoje. 

Dar vienas svarbus klausimas - kur isikursim. Tai reikejo irgi iS 

anksto numatyti. Ejom ieskoti vietos kitoje plento puseje, arciau ju

ros. 0 ten kaip tycia suradom pastoviq geolog4 stovyklaviet~- su tik

rais nameliais, elektros pastote ir vandens gr~ziniu, be to, ji priklau

se tai paciai Moksl4 akademijai, taigi - susitarsim. Netoli j4 tarsi 
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musq laukianCiq pamateme tusCiq aikstel~- puikiq isikurimo vietq, 

10 minucitt kelio iki mustt perkasq. Cia jau draudziamoji zona, zmo

nems neleidziama eiti prie juros, bet geologai turi leidimq, tai, nu

tariau, galios ir mums. Nuo aukstos pajurio kopos jie ir laiptus i jurq 

buvo nusities~. Ar galima buvo rasti geresn~ vietq tyrinejimams?! 

Nemaniau, kad Cia bus tiek darbo, bet isikureme ilgam-nuo 1974 

iki 1978 metq. 

Pries isvaziuodama pateikiau Instituto ukio skyriui reikiamos 

irangos SqraSq. Svarbiausia buvo elektriniai sildytuvai- vidurys mis

ko, ten nebus kokios seimininkes, kurios virtuveje galesim iSsidzio

vinti, o juk liepos pradzia - tie nelemtieji 7 broliai miegantys! Bet 

stai reikia vaziuoti, o sildytuvtt nera. Ukio vedejas dar iSsityCiojo- i 
kurortq vaziuojate, o dar sildytuvq reikia! Turejome tik senq vago

neli su kietais gultais ir iSguletus ciuzinius. Pacioje Nidoje, Muzie

juje, dar gavome kleti daiktams susideti. 



Atvaziavome su didele grupe puikitt zmonitt, ir kad erne lyti. 

0 sukitt daug, ir kokitt gertt, plaunam jas, o dziovinti nera kur. Nes

tuvais nesam i Muziejtt. Grynas vargas. Guldom dezutes po vago

neliu. Gyvenam ir vagonelyje, ir palapinese, ir Muziejaus kleteleje. 

Ir staiga koks dziaugsmas- atvaziuoja A. TautaviCius, atveza sil

dytuvus ir keletct naujtt stortt ciuzinitt. Jis gerai suprasdavo, kct reiS

kia liepos pradzioje kasineti ir netureti, kur bent battt issidziovinti. 

Nesitikejau, net nebuvau jo prasiusi, bet ypac gerai atsimenu, kaip 

gera budavo iSvaziuoti i ekspedicijq, kai islydi Tautavicius. 0 jis 

stengdavosi islydeti visas ekspedicijas ir tik po to vaziuodavo pats. 

Veliau gavome ir dar vienq, naujq, vagoneli su minkstais gultais 

ir mazu atskiru kambareliu. ISleisdamas i ekspedicijct 1975 m. Tau

tavicius pasake: "Mazctji kambareli is karto uzsiimk pati." As taip ir 

padariau- ir jis liko per visct vagonelio gyvavimo laikct mano dar

bo kambariu. 

Daugybe zmonitt dalyvavo mustt kasinejimuose, bet pagrindinis 

mano personalas, mano tikrieji pagalbininkai, buvo tie patys- Onu

te Bagusiene, Ramule Daugeliene ir Vale. Onute buvo istikimiausia 

bendradarbe beveik visose mano ekspedicijose. Tai buvo vienas iS 

ttt zmonitt, kurie visada galedavo mane pavaduoti, kai kartais vienu 

metu uzgriUdavo per daug darbtt. Ji ir atskiroms perkasoms vado

vaudavo, ir radinius tvarkydavo, net vagoneli per Kaliningrado sri

ti lydejo i ekspedicijct. Be to, Nidos ekspedicijose dalyvaudavo ir bent 

vienas iS mano aspiranttt- arba Algis Girininkas, arba Adomas Bu

trimas. Pus~ kasejtt sudare Vales Archeologijos burelio vaikai- de

vintokai-dvyliktokai. Antrctjct dali sudare krastotyrininkai- suaug~ 

zmones. Ir kokitt ten nebuvo zmonitt, ne vienas veliau i deputatus 

isej~s kastuvct kilnojo- irA. Sakalas, irA. Patackas, ir V. Pavilionis ... 

Kiekvienoje pamainoje butinai budavo ir po keturis Veterinarijos 

akademijos studentus. Toje akademijoje buvo labai geras krastoty

ros burelis. Jo nariai labai domejosi radiniais, uzsirasydavo, kct as 
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pasakodavau, piesesi puodq ornamentus, panoro ismokti grafiskai 

atstatyti puodct. As maniau, kad labai gerai, jei archeologiniais pa

minklais domisi veterinarai - jie vazines po kaimus ir gal neb us abe

jingi paminkltt apsaugai. 

Rame (taip vadinome Ramul~ Daugelien~) rupinosi radiniq plo

vimu, jai duodavom tiek mergaiciq, kiek reikejo, kad neliktq neiS

plautq sukitt kitai dienai. Sukes buvo tvirtos kaip plytos, tad buvo 

galima tiesiog vandeniu ir sepetuku jas sveisti. zmones musq gyve

namosios vietos nelankydavo, tai niekas nekliudydavo ant brezento 

plaCiai jas isskleisti. Per dienct iskasdavom beveik tUkstanti sukiq, 

tai darbo buvo nemazai. Kai lydavo, visi sifruodavome sukes. Vienu 

zodziu, medziagct stengemes taip sutvarkyti, kad galetume tiesiai 

perduoti Istorijos-etnografijos muziejui. Ir tai sekesi. 0 Vale, gal pa

sikartosiu, buvo toks zmogus, kokio bet kokia ekspedicija galejo pa

vydeti- ji buvo visur, kur jos reikejo. PaaiSkejo, kad ji labai megsta 

medzio darbus. 0 medzio, lentq, rctsteliq ir kitokio gero musq kase

jai privilkdavo iS pajurio. IS viso to vidury stovyklos buvo irengtas 

tvirtas stalas, kuris mums iStarnavo visus penkerius metus. Taip pat 

buvo padaryti suolai. Prie to stalo mes ir valgydavome, ir vakaroda

vome. Didziuleje palapineje Vale itaise lentynas, kur sustateme me

dines dezutes su radiniais. Beje, dezutes irgi buvo Vales darbo, ir jos 

dar ilgai keliavo su manim per kitas ekspedicijas. Kasejai, gyven~ 

palapinese, suskato irgi isitaisyti sau lentyneles, staliukus ir suo

liukus. Mano darbo kambarelyje Vale taip pat itaise lentynct. Bet la

biausiai dziaugiausi, kai man buvo padarytas perkasos staliukas su 

stogeliu. Ant jo laikiau pasidejusi savo brezini, o apatineje lentyne

leje- visus irankius, sctsiuvini, fotoaparatct ir kt. Nebereikedavo ant 

dezutes kiurksoti ir vis kilnotis, kai prireikdavo nubraizyti ir apra

syti koki zidini ir kt. Jis buvo pritaikytas kaip tik mano ugiui, stage

lis denge mano veidctnuo saules, be to, stovedama as visada galejau 

matyti visct perkasct. 



Kadangi turedavau dar bent vienct archeologct padejejq, galeda

vom iS karto dirbti dviejose perkasose. Beje, taip buvo ir idomiau, 

nes, aptik~ kct idomesnio ar neaiskesnio, tuoj pranesdavom kitai per

kasai. Galedavom ir pasitarti. Per pertraukct kasejai daznai vieni pas 

kitus nubegdavo pasiplepeti. Isiminiau, kaip atkaseme vienct puodq. 

Perkasos pakrastyje, kur a plink nebuvo radinitt, pamatem sveikct iS

likusi puodo gabalq, ant kurio, man pasirode, buvo idomus piesinys. 

Bet atejo pertraukos laikas ir mano kasejai isleke i svecius pas kitus. 

Likom mud vi su Vale- sakom, ramiai apsivalykim suk~, nes Cia kaz

kas idomaus. Pagal ispaudus iSsirangiusi saknis - gal cia viso labo 

tik saknis? Apsivalom, o cia zmogelis, salia jo- kabancios juosteles, 

kitoje puodo puseje uzbruksniuoti trikampiai- ariamq laukq vaiz

das ir lietus, o virsuje dangus. Ir aiSku- tai vyrukas. Susaukem vi

sus, ir kazkuris pasake- tai Adomelis! Taip ir prikibo vardas ,Adome

lio puodas". Kad ir kaip ieskojom, bet antros puodo puses nepavyko 

rasti. Paskui juokais kalbedavom, kad dabar reikia surasti Ievut~. Ir 

tikrai - kitqmet Sqnasq sluoksnyje tarp daugybes kitq sukeliq stai 

matom vel zmogaus figure!~ adoranto poza, su keturiais pirstais, 0 

aplinkui- vel uzbruksniuoti trikampiai. Kad ir kaip kruopsCiai per

kratem visct sctnasq sluoksni, atitikmenq jai nesuradome. 

Gyvenviete buvo idomi. Matesi, kur buvo pastatai- stulpq vie

toje islikusios tik baltos demeles, kurias musq kasejai pavadino 

,kuolq dvasiomis". Dareme kiekvienos tos ,dvaseles" pjuvi, kad 

tsitikintume, jog tai ne kokios senos medzio saknies pedsakas. Kai 

kur iSryskejo tokiq ,kuolq dvasiq" eilutes, kai kur buvo matyti ir 

kamptt, bet iStiso namo plano aptikti taip ir nepavyko- namai anais 

laikais, matyt, buvo daznai perstatomi, o paskui galbut juros ar la

giinos transgresija daug kct nuplove, kai kct ir uznese. Idomus buvo 

zidiniai - gana plokscios duobeles, matyt, daug kartq valomos, 

nes angliukq jose beveik nebuvo, tik suodziai, o virsuje, daznai lyg 

mums specialiai, imesta kokia grazi suke. Bet stai iskilo klausimas -
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daugumos zidiniq dugne buvo rastas zalias sluoksnis, atrode, lyg 

dumblas (taip uzrasiau ir dienorastyje), bet kaip jis galejo patekti i 
zidini? 0 kaulo- ne vieno! Klausiau musq kaimynq geologtt, bet jie 

nieko nepaaiskino. Ir stai, kaip visada, kai reikia, lyg is padebesiq 

nusileidzia Rimvydas Kunskas. Ir jis tuoj iSaiskina: zidinyje buv~ 

daug kaultt, bet juos suedusios anaerobines bakterijos, ir tai ivyk~ 

neseniai- pries simtct metq. Dabar supra tome, kas buvo tos kartais 

musq kulturiniame sluoksnyje aptinkamos zalios demeles- sunyk~ 

kaulai. Stebejausi, kaip vos vienct dienct kas~s E. Holakas iS sios gy

venvietes buvo prirink~s visct skalbiniq krepsi gyvuliq kaulq. Taigi 

per simtq metq jie ir sunyko. 

Kilo klausimas, iS kur tie zmones semesi gelo van dens- nejau ne

sesi per kopas is mariq? Netrukom prisikasti iki rytines musq ploto 

ribos, o ten sluoksnis erne staiga storeti ir gileti. Tikejausi- gal pa

vyks bent cia isskirti tuos kelis apgyvendinimo etapus, matavau, 

kokiame gylyje kiekviena suke guli, kol pagaliau paciame sluoksnio 

virsuje suradome sveikct dubenelio pus~, o Cia pat iS pacio dugno 

Adomas iStrauke antrq pus~. 

PaaiSkejo, kad tai buvusios lagunos krastas- stai is kur buvo se

miamas gelas vanduo. Paskutiniaisiais kasinejimo Nidoje metais pa

rllpo surasti ir tq kupstq, kuri kasinedamas E. Holakas sakesi stove

j~s isibrid~s iki kelitt vandenyje ir sukes graib~s is vandens. Cia ir 

daugyb~ zveriq ar gyvuliq kaulq prirink~s. Visq kitq kupstq vietas, 

tiesa, gerokai sunaikintas, jau buvom nustat~ ir isitikin~, kad suda

rytasis planelis buvo labai tikslus. Mastelis buvo labai keistas, bet 

Vale pasillle pasidaryti buvusio mastelio matuokl~ ir pagal kompa

Sq nuo A kupsto nustatyti toE kupsto vietq. Ir pavyko: pataikem tie

siai i Holako perkasq- buvo matyti statmena buvusios perkasos sie

na. Siena buvo lygi, visai neapgriuvusi, nes jis juk kase tik vienq 

dienct ir, matyt, iS karto kruopsciai jct uzkase. Kaultt, be abejo, nebu

vo lik~- tik zalsvos demeles. Taip ir issiaiSkinom buvusios lagunos 



krantus. Tie sa, pietineje puseje kasineti bu vo sunku, nes teko dirbti 

jau uzsodintame miSke. 

Nidoje gyvenome pasienio ruoze, tai mums buvo labai gerai, kad 

niekas nekliude, nebuvo vasarotojq, ir maudemes vieni, ir pajuryje 

vaiksciojom vieni. Gyvenome gamtoje ir ja dziaugemes. Susitikda

vom ir miSko zveris. Netoli mus4 buvo tokia miSko laukymele su la

puocil.! kuokstu per viduri. Zinojom, kad a pie 18 val. cia ateina lap4 
paskabyti briedzil.! seimynele, kuriq stebedavom pasislepusios- daz

niausiai mes trise: Vale, Rame ir as. Atsimenu, ateina stambus gra

zuolis briedis penkiasakiais ar septynsakiais ragais. Uz jo- jaunas 

briedziukas. Eisenos gale- gana stambi briede. Priej~ krumus jie jau 

laisvai skabo. Tik staiga sutraska kokia sakele- vel visa seima iSsi

rikiuoja. Sededavom nekrebzdedamos ir ziiiredavom, kad vejas ne

pustl.! nuo mus4. 

0 kokia atrakcija buvo mazieji serniukai. Vienq kartq sernai iS

verte mus4 siuksli4 duob~, o mazieji serniukai pasipyle i mus4 sto

vyklq, bet tuoj iSsigand~ iSlakste. Nutarem juos prisijaukinti. Ilgai 

darbavomes, kol prisijaukinom tris seimas- dvi sernes vedziojo po 

5 serniukus, viena sena zila serne (mes jq vadinom Mikase) turejo 

tik vienq serniukq. Galiausiai apie 22 val. mes susesdavom ant tabu

recil.! prie namelio durl.! ir net is rankl.! serniukai imdavo batono ga

balelius. Padejom jiems ir voneles su vandeniu atsigerti . Paed~ ir 

pager~ jie tuojau vel imdavo knisti zem~, vienu zodziu, nepagadi

nom j4. Per visq tq laikq, kol zaisdavom su mazaisiais, senosios ser

nes, stovedamos uz i4 nugar4, saugodavo, bet prie mus4 nesiartin

davo . Siais laikais Kursil.! nerijoje sernai jau daznai prieina prie 

vasarotoj4 ir elgiasi net akiplesiSkai, bet tada tai buvo naujiena. 

Dirbome ir gyvenome miSke, tad buvome girininko valdose. Su 

girininku puikiai sutareme. Jis pas mus atvaziuodavo i stovyklq ir 

vakarais kartais atvezdavo savo vasarotojus paziUreti miis4 radini4. 

0 mus4 Vale buvo dar ir visuomenine gamtos apsaugos inspektore 
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ir pasiule savo pagalb'l. Ji nuosirdziai piktindavosi visokiais gamtos 

niokotojais. Turejo ir gamtos apsaugos darbuotojo kepur~- sake, pa

zymejimo nerodanti, nes gali ji brakonierius ar siaip koks niokotojas 

suplesyti pagrieb~s, bet su kepure niekas nesigincija. IS girininko vi

sada sulaukdavome ir pagalbos. Bet va Vykdomojo komiteto darbuo

tojai pradzioje, kaip daznai buna kurortuose, vis itarinedavo, kad 

mes nedirbam, o vasarojam. Tad antraisiais metais pasisiuliau Nidos 

kino saleje surengti vies'l paskait'l (jau turejau grazitt spalvottt skaid

ritt). Buvo pilna sale. Ir Vykdomasis komitetas tapo draugiSkesnis . 

Nidoje turejome skaitytis ir su pasienieciais. Pries kiekvienus me

tus reikedavo gauti leidimus Cia dirbti ir gyventi. Kiekvienais metais 

jie vis sugalvodavo k'l nors nauja- tai iS Vilniaus, tai iS Klaipedos, tai 

iS Rygos atvezti rast'l.lgrisdavo tie reikalavimai. Budavo, kad atvyks

tam stai vakare ir tuoj prisistato koks beusis serzantelis. Jis ima su

kauti, kad tuctuojau vaziuotume i Klaiped'lleidimo patvirtinti (nors 

nakti niekas netvirtins leidimo). Mes neprisipazindavom, kuri iS ti

krttjl! cia vir5ininke, o paskui eidavo kita, nesvarbu kuri, tiesiai pas 

pulkinink'l skttsti to savavaliaujancio serzantelio. Ir buvo gerai. 

Kaip jau minejau, i Nidos kasinejimus atvaziuodavo padeti ir 

A. Girininkas. Siaip Algis jau tvirtai buvo uzsiem~s Ryttt Lietuvos 

tyrinejimais. Kai jam pasiiiliau imtis sio krasto tyrinejiml!, skyriaus 

darbuotojai dar paabejojo, ar kas is to iSeis- juk medziagos is ten ne

ra. Bet as buvau isitikinusi, kad Siaures ryttt Lietuvos ezertt kraste 

turet4 buti daug radinil!, nes itt daug ir Latvijoje, ir gretimai Balta

rusijoje. Buvau isitikinusi, kad jei pats issikas medziagos, tai tures 

jos ilgam. Ir neapsirikau. Man vis delta rupejo pasiziureti vietoje, ar 

tikrai ten perspektyvu kasti. Vis'l si krast'l sefavo Istorijos-etnogra

fijos muziejus. Jo darbuotojai suzinojo, kad Reskutentt krastotyros 

muziejuje yra gertt akmens amziaus dirbinitt, ir mes visi su muzie

jininkais autobusiuku nuvaziavome ten. Muziejelyje mums parade 

du grazius laivinius kirvius ir vien'l kaulini adikli, susiradom ir 



melioratoritt, kuris juos i muziejt! atnese. Sis rodo, kur neva netycia 

iSvert~s juos buldozeriu, net tiksliq vietq rodo. Lyg ir nesiderina abu 

sie radiniai. Gal cia buv~ akmens amziaus kapai, apie kuriuos mes 

beveik nieko nezinom? Trumpai sakant, Algiui cia reikettt kasti. Tai

gi visq liepos menesi jis kase, o dabar atvaziuoja i Nidq ir sako: kas~s 

melioratoriaus nurodytoje vietoje didziules perkasas, ir nieko. Tada 

prispaud~s melioratoriq- ar jis gav~s uz siuos radinius iS mokytojo 

pinigq? Taip, gav~s. Taigi, sako, prisipazink, is kur juos atvez~s. Ir 

pasirodo, jis dirb~s Varenos rajone, ten ir gav~s, tik tq adikli Cia ra

d~s- daug toliau nei jo nurodytos vietos. Kai ten pradejo kasti, Al

gis tuoj aptiko gerq Narvos tipo gyvenviet~ . Puiku! 

Su Vale ir Algiu, kai sis budavo, sekmadieniais iSvaiksciojom visq 

Nerijq ieskodami Holako ir TiSlerio nurodyttt radimvieciq. Ne kq 

terasdavome, taciau is tq pasivaiksciojimq turejome daug malonu

mo. Algis ir Vale labai istroksdavo, taip, kad net pasikasdavo van

dens klampsmeliq srityse. As iSmokiau juos valgyti vamauoges- irgi 

buvo patenkinti. Kaip gera budavo eiti per kopas, sutikti tik stimas 

ar briedzius, per keliq einanciq anti su anCiukais. Tais laikais dar 

buvo tyla Kursiq nerijoje. 

Popieciais nueidavom ir i Morskoj~ (Pilkupq) Kaliningrado sri

tyje. Ten kiekvienais metais apsilankydavo musq kasejai. Grizusiq

jq klausdavom, kokios siemet spalvos ,Leninas". Tame kaimelyje 

ant neauksto plyttt pjedestalo stovejo didziule cementine Lenino gal

va, kuri kasmet kartu su pjedestalu budavo perdazoma vis kita spal

va - melyna, zalia ar sidabrine. Vidury kaimelio prie vieno namo 

buvo lentele, zinoma, rusiska: ,Cia gyvena nusipeln~s zvejys Cirva", 

kuris sekmadieniais sededavo prie stalelio priesais namq su kaimy

nais ir gerdavo degtin~. 

Nidoje labai bendravome su menininku Eduardu Jonusu ir dviem 

muziejininkemis Jonusienemis. Su Vale sekmadieniais kartais nu

keliaudavom ir giliau i Kaliningrado krastq. Liudna budavo ziureti 
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i kadaise buvusius grazius, o dabar apleistus namus, kapinese maty

ti apsuktus gero akmens vokieciq paminklus, o ant jq aliejiniais da

zais uzdazytus rusiSkus vardus, kryzius, zinoma, nudauztus. Ir taip 

iStisai. Vaizdas kraupus. Kapinese prie tokio apsukto paminklo ma

tydavom pastatytct degtines stiklinel~ ir koki saldaini- vadinasi, ka

pas lankomas. Buvusiose zvejq kaimeliq baznytelese buvo irengtos 

sporto sales. 

Negaliu uzmirsti vieno nuotykio, kurio esmes iki siol nesupran

tu. ISleidome 1977 m . ekspedicijos antrctj'l pamainct sestadieni, 0 se

kmadieni jau turejo atvykti kiti. IS sios pamainos turejo sugrizti tik 

vienas studentas ekonomistas Mindaugas. Tai buvo labai pareigin

gas vaikinas, kaip mes sakydavom, , tas pavyzdinis". Jis dirbo visct 

vasarct. Taigi sestadieni pavakary sedim visas stab as- Adomas, Vale, 

Rame ir as - mano vagonelio kambarelyje ir geriam kavct. Ziurim

nuo juros ateina kazkokie dzinsiniais kostiumeliais apsireng~ du 

vyrukai ir traukia tiesiai per stovyklct. Rame iSeina i laukct. 0 jie sako 

ieskct Mindaugo. Rame paaiskina: jis isvyk~s, rytoj atvyks kiti, o kur 

jis iSvyk~s- ji nezinanti, turbut namo, o kur jo namai- ji irgi ne:Zi

nanti. Taip jie ir nuejo toliau . Po kurio laiko pasirodo du pasienieciai 

ir vel teiraujasi Mindaugo, klausia, ar pas ji daznai kas lankosi. At

sakom, kad nezinom - cia juk pasienio ruozas, iS viso niekas nesi

lanko. Tuomet ima pasakoti savo sugalvotct tiesiog kvailct istorijct

girdi, cia pasirod~ du nelegaliai sienct perej~ vyrukai (o siena- tai 

juk jura), jie juos buvo pagav~, bet sie buv~ visai girti ir pabeg~ iS jq 

(argi visai girti galejo nuo pasienieciq pabegti?) . Sakom, mes tokiq 

nematem ir eikit kitur ieskoti. Visa si istorija labai kvailai sugalvo

ta- negi jie mane, kad mes tokie naivus ir jais patikesim? Vis delto 

darosi neramu - pries kct Cia rengiamos intrigos? Gal Mindaugas 

tiesiog nekaltai pakliuv~s i jq intrigq pinkies? Laukiam Mindaugo . 

Visi susirinko, o jo nera. IS ryto irgi nera. Pagaliau pirmadienio vaka

re pareina persigand~s. Pasirodo, sestadieni buvo nuvyk~s pas tevus 



i Radviliski, o ten nakti prisistat~ saugumieciai (ar galai zino kas). 

Ciupo ji ir vezasi i Klaipedct. Visct parct islaike, tarde, visokias nesctmo

nes jam pasakojo. Jis nieko nesuprat~s, ko iS jo norej~. Nesupratom 

ir mes, bet buvo aiSku, kad Mindaugas cia niekuo detas. Man rodos, 

kad visas tas vaidinimas buvo nukreiptas pries kuri nors iS musq. 

Gal ir pries mane? Nezinau. Veliau emiau galvoti- gal ir pries Algi? 

Siaip ar taip, kaip teko isitikinti, saugumieCiai, siekdami savo tikslq, 

ipainiodavo kitus zmones net ten, iS ko menkai budavo naudos. 

Visokie tokie pasidomejimai musq Nidos ekspedicija erne pama

zu grauzti nervus. Kad ir kaip cia buvo gera kasineti, jauciau, kad 

reikia si krastct palikti. Dar metus pratraukiau, kol issiaiskinom tct 

E. Holako ,kalveles E" vietct ir iStyrem visct buvusios lagunos pa

krasti ir kitas itartinas vietas. Liko tik labiausiai apnaikinti ploteliai, 

kur kulrurinis sluoksnis iSejo i pati pavirsiq. IS klampsmelio vandens 

iSsemti negalima, nebent butume gav~ adatinius siurblius. Bet tai 

buvo neimanoma- vasaq visi siurbliai uzimti, bet ir per brangu. 

Nidoje buvo iSkasta 4640 ID2
, kai kur net iki 2,5 m gylio. Surinkta 

per 100 000 puodq sukiq ir daug kitq radiniq. Jauciau, kad padareme 

viskct, kct galejome. Reikia pasakyti, kad tusciq kvadratq nebuvo. 

Veliau pus~ metq sedejau Muziejuje, kol susisteminau ir nusipie

siau visas iliustracijas busimai knygai. Rimvydas Kunskas tuo tarpu 

apdorojo visct paleogeografin~ medziagct. 

Gaila buvo palikti Nidct. Sakem: tokios stovyklos nebuvo ir ne

bebus! 



PRIE BIRZULIO EZERO 

Adomas Butrimas, baig~s Universitetq, 1978 m. pradejo dirbti Lietu

vos TSR istorijos-etnografijos muziejuje, ten emesi akmens amziaus 

rinkiniq ir kasinejimq. Be to, jis rengesi stoti i aspiranrurq_. Jam atro

de perspektyvi sritis- akmens amziaus gyvenvietes prie Bidulio 

ezero, todel Muziejus 1979 m. ir nukreipe savo tyrinejimus ten. 

Muziejus pakviete ir mane vykti kartu. Man visada buvo idomu 

susipazinti su naujais paminklais ir naujomis nepaztstamomis vie

tomis. Tiesa, nebuvo tai visai nezinomi plotai- kai kq_ buvo Cia ap

tik~ vietiniai krastotyrininkai, buvo zinoma graziq radiniq dar is 

prieskariniq laik4, rastq Resketos ir Virvytes santakoje ir kitur. No

rejau padeti Adomui surasti viet4, kur galima ir verta tyrineti, ir si

taip itraukti i tq_ darbq_. Jeigu jau man teks vadovauti jo disertacijai, 

tai turiu zinoti, kokia jo medziaga ir ko as galiu iS jo tiketis. ISvaiks

Ciojom visas buvusio ezero pakrantes . Nedaug musq buvo- mudu 

su Adomu, is Istorijos-etnografijos muziejaus dar Egle, keli vietiniai 

krastotyrininkai ir Vale . Vaiksciodavom su lietpalCiais ir guminiais 

batais, kaip daznai darydavom liepos pradzioje. Pavakary griz~ per

sirengdavom ir pavalg~ susesdavom prie stalo gerti arbatos. Ado

mas sakydavo: 

- Niekad nejauciu tokios palaimos, kaip lietui pliaupiant sedeti 

sausame namelyje ir gerti su gera kompanija arbatq_ "Bodrost" . 



Kuo daugiau lijo, tuo mes stengemes buti linksmesni, nes, tiesq_ 

sakant, nemazai stovykht aptikome. Cia buvo pelkes, tad galima bu

vo tiketis ir idomi4 radini4. Adomas svajojo apie akmens amziaus 

luotq_. Ir vienq_ vakarq_ Vale nupiese smaiksciq_ karikaturq_ bei parase 

ketureili: 

Mus Adulis ne bet kas- nuo ausros jis zemf: kas, 

o kai grizta vakare- stumia laivq pries save. 

Pradzioje as iSkasiau vienq_ nedidel~ stovyklel~, o Adomas tuo 

tarpu kase kitq_ salimais. Dar vienq_ stovyklq_ palikau ji vienq_ kasti, o 

as jam tik radinius sutvarkiau. Ir jau kitais metais isvaziavau savais 

keliais. Adomas dar nemazai tyrinejo ger4 paminkltt Bir:lulio apy

linkese. Tq_ krastq_ jau buvau pamilusi ir retkarciais, radusi progq_, 

uzsukdavau pasiziiireti jo laimejirntt. Jis ir kandidatin~ disertacijq_ 

apsigyne iS paminkltt prie Birzulio ezero. 



DUBOKRAJUS 

Adomas pasistenge, kad Lietuvos TSR istorijos-etnografijos muzie

jus (dabar Nacionalinis), kur jis dirbo, 1979 m. sudaryttt sutarti su Le

ningrado Errnitazu -leningradieciai mus pakvies i iSvykct po Psko

vo apylinkil! akmens amziaus paminklus, 0 mes juos pakviesime 

pasiziUreti Lietuvos akmens amziaus paminkll!. Taip ir isvykome 

traukiniu i Pskovct -Adomas Butrimas, Algis Girininkas, Rimvydas 

Kunskas ir as. Ten vyko ilgalaike ekspedicija intriguojanciu pavadi

nimu - , Polines gyvenvietes ant vandens". Pagrindines ekspedicijos 

tyrinejiml! vietos buvo Usviatai ir Serh~ja. TaCiau tuo metu, kai mes 

vaziavome, niekas nekasinejo, tik mums buvo surengta ekskursija 

mikroautobusiuku po siuos ir kitus ttl apylinkil! paminklus . I sict 

kelion~ buvo pakviesta ir Zofija Sulgostowska is Varsuvos bei dar 

vienas lenkas. Buvo Cia ir Leningrade studijuojantis lietuvis V. Usins

kas. Pagrindiniai tos keliones dalyviai buvo A. Mikliajevas su dviem 

paauglemis dukromis dvynukemis ir V. Doluchanovas su savo nau

jctja zmona prancuze. IS Pskovo vaziavom autobusu, kol galiausiai 

mus pasitiko j1.! mikroautobusiukas ir nuveze i Dubokrajl!. Tai buvo 

nedidelis kaimas prie ezero . Stai tame ezere ir turejusios buti dar 

netyrinetos polines gyvenvietes. Apgyvendino mus su Zofija ir mer

gaitemis mokykloje ant pripuCiaml! Ciuzinil!, cia pat buvo ir virtuve, 

o vyrai gyveno palapinese. Jau per pirmctjct vakarien~ vaiSes mus pa

siurpino: atidare pilnct bidonct spirito- grynl! gryniausio spirito- ir 
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pila i stiklines. Mudvi su Zofija, zinoma, turim teis~ atsisakyti, bet 

vyrams- k'l daryti?! As parodziau grafin'l su vandeniu, tai jie tuoj 

ir prasiskiede t'l spirit'l. Musq vyrai nera tokie visiSki blaivininkai, 

bet sitaip iS stiklinitt gerti spirit'l ... Seimininkai dziaugesi, kad jiems 

dave tiek spirito- atseit eksponatams konservuoti. Manem, kad tik 

musq sutiktuvems tokios vaiSes, bet, pasirodo, palapinese tokios 

vaises budavo kas vakar'l. Paskui vyrai pasakojo, kad rusq archeo

logai buvo isitikin~, jog musiSkiai negeria, nes man~s bijo. Rimvydas 

neiStvere ir pasistate sau palapin~ tali prie ezero . Gal ir nederetq 

man cia prisiminti jq piettt, bet tokio aplaidumo ekspedicijose nesu 

maCiusi. Parvaziuojame po keliones ir jie, k'l rad~, visk'l sumeta i 

puod'l (beje, zmoniq stovykloje buvo ir daugiau, bet jie nieko nevei

ke)- i ryziq kos~ prideda cesnakq, nes nieko daugiau nera, i avizin~ 

kos~- paprikos. Kolukis siUle pieno, bet prie jq gerimo jis netiko, tai 

taip ir nematem jo. Greitai suvokem, kad mes neapdairiai pasielgem 

iS karto atidav~ jiems lauktuves -lietuviskas desras ir kitokius me

sas gaminius, tik Rimvydas buvo gudresnis, uzslep~s dideli balt'l 

suri. Lauktuves per pirm'lj'l vakarien~ buvo susveistos. Beje, mes i 
visa tai ziUrejom su humoru. Greitai supratome, kad vaziuodami 

per miestelius turime nusipirkti ko nors valgyti. Kas k'l pamatyda

vo, t'l ir nupirkdavo ir tuoj pasakydavo kitiems, kad pirktq k'l kita. 

Ties'l sakant, tuose miesteliuose nelabai kas ir buvo- sviesto ar mar

garino nematem, gerai, kad kokio marmelado gaudavom. Kol musq 

seimininkai iSsimiegodavo iki pusiaudienio, mud vi su Zofija pareng

davome pusrycius saviSkiams. Kai budavo ruosiama vakariene, Zo

fija man~s paklausdavo, ar bus valgoma. Jei, pavyzdziui, ant nenu

luptq bulviq budavo uzpilama saltq jautienos konservq, ir viskas, 

eidavom prie ezero, 0 paskui susaukdavom savo ,seimyn'l" ir jau 

imanomiau pavakarieniaudavom. 

Reikia pasakyti, kad pats pasivazinejimas po plaCius Pskovo sri

ties laukus ir naujai aplankyti paminklai buvo labai idomus. Nieko 



bloga negalejai pasakyti apie mUSt! seimininkus - jie buvo nuosir

dus, malonus zmones- tokie jau jie buvo, ir tiek! 

Vas atvaziavus, kitct dienct jau iSejom prie ezero. Stai jame esan

Cios tos polines gyvenvietes ir jie mums tuoj jas parodysiq. Usinskas 

seda i gumin~ valti, pasiiria kiek nuo kranto, su akvalangu paneria 

gal vet po vandeniu ir stai turi saujoje koki trejetct puodtt sukitt. Tuo tar

pu mustt vyrai tuoj pasiraitoja kelnes ir priekranteje bematant suren

ka visct maisct graziausitt sukitt. Mums buvo aiSku- sukes suplautos 

iS gyvenvietes krante, nes jau zinojome apie tokius priekrancitt ra

dinius. Zmones negyveno ant vandens. Kam jiems statytis trobesius 

ant vandens, kai tokia plati ir sausa pakrantes pieva. Visi pasitarem 

ir paprasem leisti padaryti bandomctjct perkasq toje pievoje. Prasyti, 

zinoma, turiu as. Leido, bet matau, kad nenoriai, nes tai gali sugriau

ti jtt planus. Pasirode, kad jie neturi ne kastuvo, bet vienct is kazkur 

pasiskolino; nebuvo ir jokios menteles, tad teko apsieiti su peiliais. 

Bematant iskasem zxz m dydzio perkasel~. Ir kct pamatem- tris 

ryskius kulturinius sluoksnius. Apatiniame sluoksnyje buvo tokitt 

pacitt sukitt kaip ezere, radom ir graztt kaulini adikli. Rodes, viskas 

akivaizdu, bet rustt archeologai bande mus itikinti, kad sluoksniai 

permaiSyti. Nors tai buvo puiki vieta tyrinejimams, jie cia nekase. Pa

emusi tct adikli, pasielgiau taip, kaip buciau dariusi savo kasinejimuo

se,- gerai iSploviau, pripyliau i stiklaini spirito iS to bidono ir pamer

kiau. Mes Lietuvoje, zinoma, neturedavome Spirito ir merkdavome 

kaulo dirbinius i acetonq. Net pasiurpo jtt archeologai- sake, nebu

tina merkti, uztenka tik iS virsaus spiritu aptrinti (negi tam reikict 

bidono spirito?). Argi jie nezino, kad merkti reikia tam, kad spiritas 

vandeni iSstumttt? Sakau: as ji gerai iSploviau, matot, spiritas visai 

svarus- galima gerti. Apsimete nesuprantq, kad as is jtt tyciojuosi. 

Viena kaimo moteriske pasikviete mud vi su Zofija i pirti. Nelabai 

tvarkingi buvo tie namai ir pirtis, bet Zofija labai dziaugesi pirmq

kart pamaCiusi kaimiskct pirti ir rusiskct krosni ir pagaliau supratusi, 
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kaip galima miegoti ant krosnies- t'lii skaiCiusi knygose. Seiminin

ke, pavaiSinusi gira, papasakoio kaimo naujienas. Svarbiausioji, su

kretusi vis'l kaimq, buvo ta, kad suimti du miskuose gyven~ dezer

tyrai- sitiek metll po karo! Idomiausia ill suemimo istorija. Nauiasis 

apylinkes igaliotinis, kadangi netureio iokio kito idomaus uzsiemi

mo, o noreio pasirodyti es'ls stropus, panoro iSsiaiSkinti, kur nuolat 

dingsta bibliotekos knygos. Ir nuklydo jis i vieniSos senutes trobel~. 

Knyg\.!, beie, ten nerado, bet paaiSkeio kai kas itartina: ii turejo di

dziuli darzq, augindavo daug dadovi\.!, o rudeni jas kazkur iSvez

davo, bet ne parduoti. Ir taip pamazu atkapste, kad ji visas jas veza 

i zemin~ vidury girios, ten ir knygas gabena. 0 ten gyveno tevas su 

sunumi. Jie, tiesa, turejo zinoti, kad buvusi arnnestiia dezertyrams, 

bet bijojo. Ir stai juos sueme ir dabar teis uz zmogzudyst~- ten, pa

sirodo, buv~s ir treCias zmogus, norej~s pasiduoti, ir jie ii uzmus~ 
bei pakas~ . Dabar ji atkase ir visas kaimas lauke teismo by los. 

Taigi mes keliavom po Pskovo sriti ir lankem akmens amziaus 

gyvenvietes. Beie, Sertejoje is Zizicko ezero tekeio upelis- Cia atseit 

irgi stovej~ poliniai pastatai- dar kys'l poliai. Tikrai- skersai upeli 

buvo matyti eile kuol4. As paklausiau, ar negaleciau nusilauZti ga

baliuk'l to polio. Pasirodo, iis buvo toks pat minkstas ir luzo skersai 

kaip ir man iau pazistami stulpai is Sventosios. 0 tuo tarpu Adomas 

gulasi ant pilvo ir praso- laikykit mane uz kojl!! - ir istraukia gra

ziausi'l kaulini zeberkl'l. Mes ji tiesiai atidavem seimininkams iran

kas. Pasirode, ten buvusios uztvankos, ir dar kelios jll eiles, o gyven

vietes, be abejo, buvusios auksCiau. Tada mii.sll seimininkai erne mus 

raginti atlikti cia kasineiimus, bet mes pasakem, kad turim pakan

kamai savll paminklll, kuriuos reikia tyrineti. 

Siaip ar taip, iSvyka po Pskovo sriti buvom labai patenkinti- ga

lejom geriau suprasti ill medziag'l ir straipsnius bei isitikinti, kad 

kulturiskai si sritis siejasi su mii.sll, ypac Rytll Lietuvos, kultii.rine 

ezerll sritimi. 



Netrukus tie Ermitazo archeologai turejo cia baigti darbus ir at

vaziuoti pas mus i Lietuvq. Zofija labai gailejosi, kad negalinti su jais 

vaziuoti, nes buvo gavusi vizct tiki Pskovo srit!. 

Taigi autobusu nuvaziavom i Pskovq, iS ten velai vakare trauki

niu turejom traukti i Vilniq. Gal tone neverta butq prisirninti, bet 

taip aiSkiai prisimenu, kaip pirmoje pasitaikiusioje uzkandineje visi 

pripuoleme prie mums iprastq pieno produkttt- varskes, pieno, su

rio ir pan. Tada nuejom i miesto centrct- zinoma, i muziejq. Kabo ras

tas- visi iSvyk~ i sienapjut~ . Taip visada budavo- kai neapsidoroja 

koks kolUkis, siunCia i talkct muziejininkus ir kitus kulturos darbuo

tojus, bibliotekininkus, nes, kolUkieciq nuomone, jie nieko nedirbct 

ar tas itt darbas menkavertis. Taciau mes pamatom aptvertct aikste-

1~- aiSkiai archeologiniai kasinejimai. Kasejai, matyt, iSej~ pietq, nes 

palikti visi irankiai. Drctsiai atlupam vienct lentct ir tlendam. Ir tik

rai- tuoj kazkas ateina. 0 vadovas- mums pazistamas archeologas 

iS Gardino A. Tkaciovas. Jis apsidziauge: , Oi, bracia!", parade visus 

ankstyvojo miesto kasinejimus, o paskui ir po miestct pavedziojo. 

Priesais teatrq, salia kasinejimq, buvo iSsprogdinta XII a. cerkvele, 

atseit netinkanti prie teatro. Bet kai sukilo archeologai, griuvesius 

erne saugoti kaip paminklct. Buvo lyg ir saugoma, bet matesi, kad 

ten guolius !sitais~ benarniai. Prisiminiau, kaip kartct norejau Gardi

ne surasti Vytauto laiktt baznyCiq, kuriq, kadaise ten lankydamasi, 

buvau rnaciusi. Neberadau jos- pasirodo, iSsprogdinta, nes nede

rejo prie universalines parduotuves, tiesiai priesais ict pastatytos. 

Griz~ iS keliones, mes dar su Adomu ir Vale pasidarbavome prie 

Bidulio, o Algis- prie Kretuono. Paskui Algis Muziejaus autobusiu

ku iS Vilniaus atlydejo sveCius pas mus. Turejo ir Rimvydas atvaziuo

ti, bet pasivelino. Mes kct galedami aprodeme sveciams prie Bidulio 

ir Resketos. Beje, pas mus atvaziavo A. Mikliajevas su abiem dvy

nukemis ir P. Doluchanovas. Vale apsieme ukininkauti. Musq sve

ciai negalejo atsistebeti, kaip mes iS tokitt paCiq konservq sugebam 
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pagaminti toki skanq valgi. Patylomis, aiSku, stebejosi, kaip mes iS

siverciam be gerimo - bande prikalbinti bent musq vairuotojq, bet 

jis juk uz vairo ... 

TClsyk, pervaziav~ kitus Zemaitijos paminklus ir muziejus, su jais 

pasiekeme ir Palang'l. Cia jiems labai patiko ir, vasarai baigiantis, 

lengvai galejo pasisamdyti kambarius. Palangoje ir atsisveikinome, 

paaiSkin~, kaip grizti i Vilniq. 

0 mes patraukem vel prie Bidulio- dar turejom pabaigti kai ku

rias bandomqsias perkasas. Baigem. Ir pradejo lyti. Mes vel siltame 

namelyje, pavalgom Vales pietus ir susedam tos palaimingos arba

tos ,Bodrost". Ir stai uz Iango visas perslap~s, su trumpomis kel

nemis, nes ilgosios perslapusios, pasirodo Rimvydas. Del perdeto 

kuklumo sako, kad jam viskas gerai, nieko nereikia. Klausiame, kur 

nakvoj~s. Berods pelkeje, kazkokioj siena kaugej, atsako. Musq vy

rai priverte ji persirengti jq drabuziais, o jo tuoj padziovem ant kros

neles. Vale pavalgydino. Ir vel sedim visi ir geriam arbat'l. Rimvydas 

pagaliau atsilo ir iStare: 

- Rojaus kampelis tarp pelkiq .. . - Kiek nedaug reikia archeolo

gui ar geologui. 



MARGIAI 

Ir vellekiu i Varenos rajon'l (1981-1982 m.) ieskodarna rarnybes. Si 

kart'l pasirinkau Margius- jie yra 5 km nuo Rudnios, mazdaug tiek 

pat nuo DubiCiq. I tuos kaimus vaziuodavom dviraCiais nusipirkti 

duonos. A pie Varenos rajono stovyklas zinojau nuo ttt laiklb kai Cia 

su Tete vaiksciojom. Radinitt tada radorne visai nedaug. Tai gerai

vadinasi, viskas lik~ po zeme, galvojau. 0 vieta buvo labai tinkama 

akmens amziaus laiktt zmogui apsistoti. Stovyklos- ant buvusio 

Dubos ezero kranto. Cia pat matyti ir senoji i ezer'l itekejusio upelio 

vaga. Dabar Dubos ezero dauboje pasklid~s visas Margiq kaimas. 

Nusiziurejorn grazi'l miSko aikstel~ auksciau kairno- netoli buvo 

tokios visoje apylinkeje garsios Juzes sodyba, kur buvo galima elek

tr'l prisijungti, buvo ir geras sulinys. Juze garsejo tuo, kad nuolat 

keliavo i Varen'l ir pardavinejo degtin~. 

Isikurem su dviem vagoneliais ir palapinemis. Pagrindinis mano 

stabas vel buvo Vale, Rame ir Onute Bagusiene. 

Faktiskai tyrinejau dvi Margiq gyvenvietes. Viena buvo tiesiog 

ant kelio i Gribas'l. Ji buvo labai istrypta ir iSvazineta, tad visi radi

niai labai sujaukti. Kasinejom j'l tiesiog atskirais ploteliais. Radinit.t 

buvo iS ivairiq laikotarpilb bet nei stratigrafiskai, nei planigrafiskai 

nepavyko jq iSskirti. 

Perspektyvesne buvo stovykla kiek auksciau. Krantas buvo labai 

aiskus, uz jo buvo gana platus dirvonelis, matyt, kadaise dirbamas. 
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Jis baigesi tvora, uz kurios sttiksojo tada negyvenamas namas. 

Sluoksnis buvo negiliai, bet ir cia buvo keliq laikotarpiq, daugiausia 

susimaiS~, sluoksniai. Vis delto radome bud us, kaip galetume iSskir

ti atskirq laikotarpiq radinius -bent planigrafiskai. Buvo nemazai 

ir zidiniq, kuriuose paprastai ano meto gyventojai mums buvo pa

lik~ bent po porct sukiq. Kai kur galejome sluoksnius ir stratigrafis

kai iSskirti. Tuo tarpu reikejo tik kruopsciai fiksuoti visa tai, kct pa

stebedavome. Titnagq buvo nepaprastai daug. Kulttirinis sluoksnis 

buvo ne grynas smelis, o kazkoks priesmelis, tad titnagai buvo ap

sines~ tarsi moletu sluoksneliu- teko kiekvienq su sepeteliu plau

nant gerai nuvalyti. Vel darbavosi Rame su pora mergaiCiq. Tokiame 

priesmelyje sluoksnis nebuvo birus, kaip buna smelinese stovyklo

se, o gana tankus, todel teko gerai gremzti mentelemis. Bet del sios 

priezasties buvo graziai iSlik~ zidiniai. Kai budavo Onute Bagusie

ne, perkasoje dirbdavome pakaitomis. As turejau daug darbo: be 

zymejimo ir braizymo perkasoje, po darbo dar stengiausi perrinkti 

ir surasyti visus titnaginius radinius . Suskaiciav~ visas nuoskalas, 

vel uzkasdavome jas buvusioje perkasoje. Ramei ir toms mergaitems, 

kurios jai padedavo plauti titnagus, net apmaudu budavo, kad tek

davo gerai isplautus titnagus vel suversti i perkasq. Bet neplautq tai 

negalejau gerai apziureti, retusq nustatyti. 

Susilaukdavome ir sveciq- kitq archeologq. Nebezinau, kuriais 

metais kas pasirode, bet visus gerai prisimenu. Antai Minsko archeo

logai buvo pranes~, kada atvyks, tai paruosem jiems parodyti ir zi

diniq pjuviq, apdengem juos pleve. Zinoma, tai buvo mano drau

gai - visi akmens amziaus tyrinetojai, kartu ir Michalas Cerniauskis. 

Apvaiksciojom su jais apylinkes, juos ir apnakvindinome. Pakviete 

apsilankyti jq kasinejimuose prie Narucio ezero, net pasake auto

busq tvarkarasti iS Vilniaus. Susitarem atvykti kitct savaitgali. Sto

vykloje palikom Ram~ ir Onut~, o mes su Vale ir Dovile isvazia

vom i Medel!. Mus graziai prieme, vakare pasedejom prie lauzo, 



Margiuose prie atkasamo zidinio 1981 m. 

pasiklauseme ill dainuoiamll baltarusiSkllliaudies dainll. Pernakvo

iome vagonelyie, kitq dienq apziureiome ill kasineiimus. Ten buvo 

atkasta puse akmens amziaus zemines. Aplankem ir kitus kasineii

mus prie Narucio. Apylinkes labai grazios, ir vietovardziai lietuviS

ki, kaip Medelis ir Narutis,- tq baltarusiai vis pabrezdavo. Grtzom 

paskutiniuoiu traukiniu t Varenq, toliau autobusu, o dviraCiai lauke 

palikti Rudnios paste. Stai mes vel Margiuose. Parvykusios net pa

siurpom, pamaCiusios ant Rames gulto nukritust sunkll antroio auks

to gultq- galeio net uzmusti! Laimei, tq sekmadienio rytq Rame at

sitiktinai buvo atsikelusi anksciau. Teko del Rames iaudintis ir dar 

kartq. Ji buvo neseniai persirgusi insultu, tad stengdavomes ios vie

nos t miSkq neiSleisti. Mergaites i<l me go- ii ioms atsigulus pasako

davo tdomias istoriias, o Vale pasirupino, kad mergaites i<l vis paglo

botq. Bet kartais ii vis delto slapta iStrukdavo parukyti. Ir stai visos 

susirinkome vakarienei- Rames nera. Ji, beie, buvo prisiiaukinusi is 
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kaimo mazq kalyt~ . Ir kalytes nera. Niekas nejo valgyti, visi pasipy

lem i miskq ieskoti, sukavom, svilpem, varpu skambinom- nieko. 

0 jau visai temsta, viena mergaite nuvaziavo net i girininkijq- gal 

kas padetq ieskoti. Kiekvienas kupstas vaidenosi, tarsi ten butq su

kniubusi Rame. Girininkas pasake, kad nakti jie nieko negali pade

ti- is ryto, jei neatsiras, jie padesiq ieskoti. 0 cia dar erne lyti ir zai

buoti. Mums visai baisu pasidare. Susirinkom visi i nameli, ir as 

liepiau vis delto pavalgyti vakarien~, bet buvo labai neramu. Niekas 

nenorejo eiti miegoti, bet dellietaus ir tamsos nezinojom, ko grieb

tis . Visos tikejomes- juk su ja yra toji kalyte Musyte, ji mums pranes 

ir Rames nepaliks. Ir tikrai- vidumakti parlekia Musyte- ji nuo Ra

mes, sakom. Ir tikrai netrukus pareina visa perslapusi ir pavargusi 

Rame. Pasirodo, ji perejo visas pelkes, atrodo, nusitrenke iki pat Gri

basos, bet pamate elektros stulpq linijq ir pagal jq parejo i Margius. 

Laimei, nieko neatsitiko. Kitq rytq visos nutarem darbq pradeti ve

liau. Viena mergaite nuvaziavo pranesti girininkui, kad viskas bai

gesi gerai. Tik ziurim, gal uz kokiq 3o-5o m nuo musq stovi raudona 

palapine. Pasirodo, per pati lietq ir tamsq pas mus atvyko V. Urba

naviCius su savo kompanija, bet, musq nesurad~, jie pasistate pala

pin~ ir apsinakvojo. Tikras stebuklas, kad tokiq baisiq nakti Ramei 

nieko neatsitiko ir dar sulaukem sveciq. 

Atvyko ir daugiau sveciq. Zinoma, kur buv~s, kur nebuv~s mis

kais atzygiavo Rimvydas Kunskas su kuprine ir grqztu . Sulaukem 

Eugenijaus Svetiko su bendradarbiais is Alytaus muziejaus. Bet ne

tikeCiausi atvykeliai buvo iS Kretuono ekspedicijos. Atvaziavo labai 

laimingi, no red ami pasidziaugti savo laimejimais- rad~ akmens am

ziaus kapus. Tai visq archeologq svajone. Taigi atvyko Algis Giri

ninkas su savo naujqja drauge Audrone Skiudaite (kuriq netrukus 

ir vede) ir Adomas Butrimas. Visi buvome labai gerai nusiteik~, ga

vome dovanq saldainiq dez~ ir dideli kopustq- tai, ko taip truksta 

ekspedicijose. 



NEDRfSK GALVOTI APIE VAKARUS 

Cia reikia parnineti, kad XX a. devintajarne desirntrnetyje irndavau 

gauti pakvietirnt.t ir i uzsienio konferencijas, ir pasiiilyrnt.t parasyti 

straipsnit.t. Bet Mokslt.t akadernija visct.laik stabdydavo. Dar nebiitt.t 

buv~ taip pikta, jei biitt.t pasakyta, kad neleis ir tu neprasidek. Bet 

ne, prizada, prikalba pateikti dokurnentus. 0 tt.t ankett.t ir visokit.t 

pazyrnt.t biidavo galybe, reikejo ir rekornendacijt.t, ir net 12 foto

grafijt.t ir t. t. 

Stai turejau vaziuoti i rnezolito specialistt.t sirnpoziurnq Varsuvo

je, net paprase pranesirnct atsit.tsti, nes norejo is anksto isspausdinti 

leidini. 0 straipsni buvo galirna sit.tsti tik per Akadernijq. Viskq nu

nesiau laiku. Bet gaunu iS Varsuvos laiSkct- kur rnano straipsnis? 

Pasirodo, jis neiSsit.tstas- kazkas susirg~s, uzrnirs~s ir pan. Vis del

to laiSkas paveike- ir straipsni iSsiunte. Zinorna, dokurnentai vizai 

gauti buvo neiSsit.tsti. 

Veliau dar turejau vaziuoti i Dubrovnikct- M. Girnbutiene pasirii

pino pakviesti i kongresq, skirtq indoeuropiecit.t problernorns. Tern

piarna buvo iki paskutines dienos, liepiarna skarnbinti i Maskvq, o 

ten vis atsakorna -laukite. 0 laukti nebuvo ko, nes rniisiSkiai neiS

siunt~ dokurnentt.t. Taip pat" vaziavau" i Suornijq, i Potsdarnq ir kt. 

Galiausiai nutariau daugiau "nebekeliauti" i jokict uzsienio kon

ferencijq. 

Kalbant sia terna, prisirnenu vienct labai charakteringct ivyki. 
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Atejo mano 6o-metis . PasikvieCia moksline sekretore - direkto

riaus desinioji ranka- ir perduoda nuo direktoriaus, kad jie nori man 

koki pagerbimq_ surengti- kq_ as manau? As tiesiai ir atsakau ,Ne", 

nes negaliu pak~sti, kai viena snekama per koki jubiliejq i akis, o uz 

akiq daroma visai kas kita. Ji, zinoma, tuoj perdave direktoriui- as 

to ir norejau . Taigi kvieciasi mane direktorius B. VaitkeviCius, sneka 

tq_ pati, bet as ir jam tq_ pati atsakau. Zinoma, jis klausia kodel- gir

di, jie man nieko bloga nedar~ . 0 as ir primenu, kad jie niekad ma

n~s neiSleid~ i jokias uzsienio konferencijas. Nesu juk jokiq blogq 

darbq padariusi, Akademija per mane niekad nepatyrusi gedos, prie

singai- as tiek ir tiek esu iSspausdinusi ir visos mano knygos buvu

sios palankiai priimtos, o juk Akademijai visuomet budav~ svarbus 

spausdinti darbai- ir apskritai visai nesikuklindama isdejau visus 

savo ,nuopelnus". Bet, sakau, atrodo, Institutas ras~s man blogas 

charakteristikas, o paskui va i akis kalbate grazius zodzius. Kuo gi 

as jums uzkliuvau? 

Ir direktorius, isklaus~s mano tiradq, iSkosia: 

-Bet jus dainas dainuodavote. 

- Taip, dainuodavome ,Seriau seriau sau zirgeli" ar ,As pas savo 

mociut~". Kuri jums nepatiko? Bet mano ekspedicijoje visuomet bu

davo drausme, niekad nebuvo jokiq nemalonumq. 0 kiek mes pa

dirbdavom, nors taip mazai pinigq turedavom, ir visi kasejai buda

vo patenkinti, niekad nebuvo nesusipratimq,- gyriausi issijuosusi . 

Ir galiausiai leptelejau: -Bet musq ekspedicijose niekas negerdavo 

ir nesiSlaistydavo pakampiais, o ten juk kurortas- yra ir pagundq. 

Ir galq gale paaiSkejo, kas uzkliuvo. 

-Bet uz gerimq_ niekas nemusa! - leptelejo direktorius. 

Va tai tau - dainuojantis ir negeriantis zmogus atrodo itartinas! 

Vadinasi, buvo ekspedicijoje, bent Sventojoje, slaptq informatoriq. 

Gal tokia buvo direktoriaus ipirsta mergaite? Gal ji tyCia buvo pa

siulyta? Be abejo, buvo ir kitq isiulytq. 0 as net neisivaizdavau, kq_ 

pas mus buvo galima rasti itartina. Pasirodo, viskas itartina. 



Tf:l kart'! pasakiau: 

- Daugiau nebandysiu vaziuoti i uzsienio konferencijas! 

Ir Mokslq akademijos t-ajame skyriuje, paskutini kart'! negavusi 

vizos i uzsieni, pasakiau: 

- Sugalvotumet kf:l nors idomesnio. 0 tai vis- svarbiausias susir

go, nepaliko seifo raktq, buvo isvyk~s, uzmirso ir pan. Lyg ne

zinoCiau, kad siame skyriuje tokie, kurie pamirsta, raktq nepalieka, 

nedirba. -Bet tai galejau pasakyti tik rastines mergaitems, nes svar

biausieji neprisileido. 

Zinoma, uzsienyje mana kolegos aiSkiai supra to, kodel as visne

atvykstu. Greitai atejo laikotarpis, kai jau budavo galima nuvykti i 
uzsieni pagal privatq iSkvietim'l atostogq metu. 

Pagal toki iSkvietim'l nuvykau i Varsuvf:l ir Potsdamf:l. Apie tai 

verta pakalbeti placiau. 



VARSUVOJE 

Su lenkq archeologais biciuliavomes jau seniai, taCiau paprastai tik 

jie pas mus atvaziuodavo, o musq pas juos neiSleisdavo, nebent pa

vykdavo nuvykti privaCiai. Tekdavo pasitenkinti atsiunciamomis 

knygomis ir atspaudais. Na, ir mes nelikdavome jiems skolingi. Su 

akmens amziaus specialistais iSsikalbedavome ir atviriau. AiSkiai 

prisimenu, kaip atvykusias Zofijq Sulgostowskq ir Elzbietq Kempis

ty pakvieCiau nueiti i Menininkq rumus paklausyti folklorinio an

samblio koncerto. Tuomet gana dazni budavo folkloriniq ansambliq 

koncertai, ir mes visuomet juose lankydavomes. Si kartq mano vies

nioms didziausiq ispudi padare, kad po koncerto neskubiai iseidami 

iS sales visi dainavom. Dainavom ir lipdami laiptais i drabuzin~, 

dainavom ir rengdamiesi drabuzineje, galiausiai dainavome ir iSej~ 

i aikst~, kol pamazu pulkelis visai sumazejo. Man rodos, tai buvo 

ziema. Mano viesnios tada tare: bet tai revoliucija! Atsakiau: ji arte

ja! Jos buvo aktyvios ,Solidarumo" veikejos. 

1977 m. spalio menesi gyvenau pas Zofijq Sulgostowskq, jos dvie

il.l kambariq kooperatiniame bute Varsuvoje, turejau atskirq kambari, 

lovos gale stovejo lentyna, pilna "Solidarumo" leidiniq. Ji pasakojo 

daug apie ,Solidarumq". As jau buvau daug prisiziurejusi Marijam

poleje pas drauges per televizoriq. Zinojau a pie nuskandintq kunigq 

J. Popeluskq- Marijampoleje net pus~ nakties ziurejom teismq t4, ku

rie ji nuskandino. Nuvede ji mane ir i tq bafuyciq, kur jis klebonavo, 
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ir prie jo kapo - sventoriuje supilto didelio pilkapio, primenancio 

priesistorinius pilkapius, nes visas aplink buvo apjuostas akmem-1 

rieduli4 vainiku. Pasirodo, sitaip lenkai norej~ pavaizduoti rozini . 

Dairiausi po Varsuvq, aplankiau visus muziejus, susipazinau su 

daug archeolog4. SavotiSka man pasirode tvarka, pagal kurict lenkai 

savo archeologams sudarydavo sctlygas geriau uzsidirbti. Man sake, 

kad kai kuritt universiteto archeologtt nerasiu, nes jie pusei mettt is

vaziuoja kasineti i turtingus Ryt4 krastus, o tuo tarpu kiti atidirba 

j4 valandas universitete. Po pusmecio tie kiti griz~ atskaito savo kur

Sq. Sake: matot, yra graziai apsirengusi4 ir graziais automobiliais 

vazinejancitt- tai tie, kurie buvo isvaziav~ . Tai man papasakojo uni

versiteto darbuotojai. 

Buvau pasiryzusi butinai aplankyti ir Krokuvq- man ten net uz

sake muziejaus sveCitt kambareli su tikslia data. Radau ten ir visct 

Sqrasq svecit.t, kurie buvo pries mane.Jsirasiau ir as. PamaCiau, kad 

sis svecit.t kambarys laisvas niekada nebuna, tad reikejo ir man suk

tis kiek galima daugiau pamatyti per tris dienas, kurios buvo paskir

tos. Radau kambaryje ir gerokai aptrintct vadovq po Krokuvq, kuriuo 

buvo naudoj~si jau daug sveCi4. Katedroje aplankiau visus man taip 

gerai pazistamus mus4 (ir lenk4) kunigaiksCius, A. Mickeviciaus ir 

]. Slovackio sarkofagus, nejau tik prie J. Pilsudskio, kuri labiausiai 

lanke lenkai. Archeologai pazadejo parodyti Vavelio rumus ir itt ka

sinejimus. ISvaiksciojom su kita archeologe viesnia visus atidarytus 

ir kitiems uzdarytus kambarius . Tada tikejau, kad viskas cia iSlik~, 

kaip buvo senoveje,- ir tie patys gobelenai, ir tie patys baldai, ir tos 

paCios graziosios mergaici4 galvutes kesoninese lubose. Dabar jau 

esu skaiciusi, kokie buvo suniokoti rumai, kai lenkai juos atgavo is 

Austrovengrijos kariuomenes. Teko viskct restauruoti ir bald us iS ki

tur surinkti. Be abejo, surasta ir daug kas, kas tikrai Cia buvo, tik ve

liau kitur iSklydo. 



Paskui mudvi abi su ta kita viesnia, kuriq lenkai globojo, paliko 

prie arbatos puodelio ir pasake, kad po valandos ateitume i univer

sitetq- ten bus ekskursija austrq archeologams ir mes galesim pri

sijungti. Sedim ir bandom sneketis lenkiSkai. As buvau nepratus 

sneketi, nors klausyti ir skaityti galejau. ZiU.riu, kad mano draugei 

sekasi dar prasciau. Paklausiau, is kur ji. Pasirodo, iS Vokietijos. Gott 

sei dank (vok. Aciu Dievui)- galim kalbeti vokiSkai! Ir taip mes su

sidraugavom. Tai buvo Rosemarie Muller. Veliau mudvi pradejom 

susirasineti- pradzioje kukliai pasveikindavome viena kitq svenciq 

progomis, bet veliau keitemes ir laiskais. Galiausiai ji man daug pa

dejo, kad mano straipsnis butq iSspausdintas Frankfurte ir pagaliau 

jau naujajame simtmetyje pasisiule suredaguoti mano knygos i vo

kieciq kalbq vertimq. Niekada nezinai, kq sutiksi savo kelyje. 

Tqkart buvau pasiryzusi nuvaziuoti i Gdanskq, nes norejau aplan

kyti visas iS literaturos zinomas pajuryje tyrinetas akmens amziaus 

gyvenvietes- jq medziaga visiskai tokia pat kaip musiskio pajurio. 

Zofija pasirupino, kad tureciau kur pernakvoti - pasisiiile priimti 

Danuta Krol, kuri kaip tik tyrinejo Zucevo gyvenvieb:~, kuri man la

biausiai rupejo. As jai atveziau lauktuviq savo piesiniq fotografijq 

is Nidos. Zofija kiekvienq kartq mane ispedavo, kas priklause "Soli

darumui", o.kas buvo priesiskas, kad zinociau, kaip elgtis. Si kartq 

ji pasake, kad Danuta "Solidarumui" nepriklausiusi, bet jam prita

rusi. Ji gyveno gerokai toliau nuo Gdansko- veze mane savo masina. 

Rode jau atstatytas per karq sugriautas senqsias Gdansko gatves, 

naujus statinius, o as, prisiziurejusi Marijampoleje televizoriaus, zi

nojau, ko galiu tiketis Gdanske. Tai ir klausiu: kodel man nerodote 

paminklo zuvusiems uz "Solidarumq", kodel nerodote J. Popeluskos 

paminklo ir kt.? 0 ji nedrqsiai atsako: nezinojau, kas jus tokia. Taip, 

dar jie vis nepatikliai ziurejo i atvykelius iS Tarybq Sqjungos. As jai 

ir isklojau viskq, kq zinau. Ji apsidziauge ir erne viskq iS eiles man 

rodyti. Apejom didziuli inkaro pavidalo paminklq- pompastiSkq, 
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Gdanske, prie popie:Ziaus Jono Pauliaus II paminklo. 
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kaip lenkai megsta, neskoning'l, bet jis atspindejo to laiko dvasict. 

Parode ir tct kanal'l, kur Popeluska buvo nuskandintas, nuvede ir i 

baznyCi'l, kurios viena koplycia skirta jam pagerbti. Ten buvo ir jam 

skirtas parninklas- beveik natiiralaus dydzio gulinti bronzine figii

ra, kaip atrod~s kct tik iS vandens iStrauktas Popeluska, su perslapu

siu abitu. Kitct dienctji mane nuveze i Oslonin'l, Zucevct ir kitas pajiirio 

akmens amziaus gyvenvietes. Labai svarbu buvo pasiziiireti vietoje. 

Pasirode, kad spejarna Zucevo gyvenvietes rekonstrukcija su keliornis 

pastatq eilemis buvo labai abejotina. Beje, sen4j4 vokieCi4 prieskari

nil! radini4 nebuvo islik~, neisliko ne plan4. Turejo jie tik naujl! nedi

delil! kasinejim4 medziagos. 0 vietos kasineti yra labai daug. Apva

ziavom visct pajiiri- pasiekem Malborg'l, apZiiirejom kryziuoCi4 pili 

ir muziej4, visus pajiirio rniestelius su j4 ispiidingornis bamyciomis. 

0 svarbiausia - pamateme Gniezno katedrct su garsiaisiais bron

ziniais vartais, t. y. durimis, ant kuri4 pavaizduotas sv. Vaitiekaus 



Oslonino akmens amziaus stovykloje. 

zuvimas. Beje, katedroje yra paties sv. Vaitiekaus sidabrinis sarko

fagelis- aukstai iSkeltas ant kolonelil.l, o virs jo- sidabrine sv. Vai

tiekaus figura . Mano palydove tuoj pristate mane klebonui- iS Lie

tuvos. 0 cia per vis<l Lenkij<l neseniai buvo nuskambej~s kun. Jurgio 

MatulaiCio paskelbimas palaimintuoju. Pasisveikindamas klebonas 

man tai primine. Pasirodo, kartu palaimint<lja buvo paskelbta ir ka

raliene Jadvyga. 0 tai juk paskelb~s ill popiezius Jonas Paulius II. 

Kaip tycia pries vaziuojant i Lenkij<l pas mane buvo uzej~s G. Ces

nys, kuris dalyvavo kun. J. Matulaicio perlaidojimo ceremonijoje ir 

buvo papasakoj~s savo ispudzius, net rod~s fotografijas . Teko man 

pavaizduoti, tarsi as buciau ten buvusi. Klebonas man papasakojo, 

kaip visai neseniai buvusi pavogta sv. Vaitiekaus skulptiirele, nu

pjauta tiesiog nuo sarkofago, bet parapijieciai susek~, nors jau buvo 

taikytasi j<l supjaustyti ir perlydyti. 
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Taip porq dien4 pakeliavusios aplinkui, mudvi sugrizome 

Gdansko muziei4· Sedim prie stalo ir ziUrinejam Zucevo keramikq, 

o cia suskamba telefonas- kur Rimantiene? Ir duoda man rageli. 

Skambina prof. T. Wislanskis is Poznanes. Jis suzinoj~s, kad esu Len

kijoje, skambin~s Zofijai, o toji nukreipusi ji i Gdanskq. Jis kvieCia 

mane i Poznan~- viskuo pasiriipinsiqs, gyvensianti pas ji. Aciii, mie

lai atvyksiu, atsakiau. 

Taip ir atsidiiriau Poznaneje. As T. Wislaitskio niekada nebuvau 

maCiusi, o jis - man~s, bet jau per vagono langq vienas kitq pazino

me. Tuoj paklause, kokia kalba kalbesim. Sakau, lenkiSkai prastai 

kalbu ir daznai ipainioju i jq rusiSkus zodzius, tad iSeina bendras

laviSka kalba. Jis pasiiile kalbeti vokiSkai. Greitai supratau, kad Poz

naneje zmones dar gerai mokejo vokiskai. Tuoj pamaciau, kad Wis

laitskis nepaprastai gyvas ir judrus zmogus, greitai kalbantis ir dar 

greiciau lakstantis. Tuo tarpu jo zmona, labai rami, maloni moteris, 

berods gamtininke, man atrode tiesiog pavargusi nuo jo gyvumo, 

bet, matyt, tuo skirtingumu jie vienas kitq ir papilde. Kadangi grei

tai ir tali vaikscioti tais laikais buvau pratusi, jo judejimo tempas 

man labai patiko. Jis kartais paklausdavo, ar as nepavargusi, bet grei

tai itikinau, kad neklausinetl.l, nes as niekad nepavargstanti (va, buvo 

laikai- negriztami!). 

Kadangi Wislaitskis buvo vienas zymiausi4 Rutulini4 amfor4 

kultiiros specialist4r pasistengiau kai kq iSsiaiskinti. Miis4 archeo

logai net kurt laikq juokesi iS man~s, esq as susirgusi rutulini4 am

for4 liga, o netrukus patys erne atpazinti tos kultiiros palikimq. Var

suvos muziejuje gerai isiziiirejau, o svarbiausia, paciupinejau 

biidingqsias sukes, susipazinau ne tik su paciais radiniais, bet ir su 

j4 technologija ir man daug kas paaiSkejo. Negalima apie kultiirq 

spr~sti tik pagal knygas - dabar pasijutau gerokai pasikausciusi. 

Gdansko muziejuje susipazinau ir su kitais archeologais. Pasirodo, 

jie zinojo mana darbus, nors rasiau lietuviSkai . 



Vaikstant, tiksliau sakant, lakstant, po miestct uzkliudavo vis kas 

nors nesutvarkyta, neuzkastos transejos ir pan. Mano palydovas vi

sas negeroves vis priskirdavo rusams. Parode ir stendct, kuriame bu

vo atspindeti visi lenktt sukilimai- dabartiniai net su garsiniais pa

aiSkinimais ivairiomis kalbomis. Maciau, kad Wislanskis supranta 

humorct, tai as jam ir sakau: 

- Kaip jus Cia taip rusus dergiate, o as tai juk iS Tarybtt Sctjungos! 

Atsakymas buvo toks, kokio ir tikejausi: 

- Mes gerai supra tom, kokia jus tarybine- keturis kartus laukiau 

tarptautinese konferencijose, bet akivaizdu- jiistt neiSleido . 

- Nera kct pridurti, - atsakiau. Slepe slepe mus, o iSejo atvirks

ciai- kam reikejo, tas suprato. Buvo malonu. 

Maciau, kaip jis netverdavo pykCiu, jei kas nors primindavo Ta

rybtt Sctjungct. Praejome pro nervtt ligonin~, ir jis papasakojo, kaip 

cia ej~s su vienu archeologu is Maskvos (man pazistamu) ir pasak~s, 

kad cia tek~ jam ilgokai paguleti. 0 tasai tuoj paklaus~s : "Ar kas nors 

politisko?" Toks buv~s tada jtt supratimas. 

Aprode Wislaitskis man tebeveikianCict romaniSkct baznytel~ . 

Zvilgtelej~s i riisi, kur sustatyta eile vienodtt juodtt siaurtt karsttt, o 

ant pirmojo net sviezitt gelitt padeta, sako: )hai jums generolo Ze

ligovskio kapas!" As nusiSaipiau- rado, kur mane vesti! 

Namie per pietus jis visada papasakodavo zmonai, kur mes buv~, 

primine ir tct baznytel~ ir pasiSaipe iS sav~s, kad mane ten nuved~s . 

0 jo zmona, kaip paprastai, ramiai tare: 

-Bet, Tadzio, juk tai rasytojos Zeligovskos kapas, ir geles jai.- Ir 

pridiire, kad jis literatii.rct, matyt, uzmirs~s, 0 atsimencts tik istorijct. 

Per tuos vazinejimus po Lenkijctlaiku nenusipirkau bilieto i Vilnitt, 

tai turejau prabuti ir visas Velines. Teko aplankyti nemazai Varsuvos 

kapinitt . Josten graziai tvarkomos, senieji paminklai restauruojami. 

Yra net tam tikra kaptt, tiksliau sakant, antkapitt tvarkymo organi

zacija. Tam reikalui per Velines lesos renkamos su auktt dezutemis. 
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Aukas renka tik zinorni zrnones . MaCiau rnuziejt! direktorius, teatro 

artistus, dailininkus, rnaCiau ir uniforrnuotus skautus. Vaiksto jie net 

po kelias dezutes uzsikabin~, o aukotojt! netruksta. Prie senq graziq 

parninklt.t pritaisytos lenteles - restauruota tos ir tos organizacijos. 

Aplankern ir Elzbietos Kernpisty kapq, kuri, rodos, taip neseniai 

buvo pas rnus. Daug kapq uzdengta paprastornis betono ploksternis, 

kad nereiketq rupintis. Zofija pasake, kad savo seirnos kapq taip ne

dengs, tik kai pati nurnirs, uzsitrauks ,kolderk<l". 



POTS DAMAS 

Labai norejau dalyvauti tarptautiniame Virvelines keramikos kul

turos tyrinetojq simpoziume Potsdame 1978 m. Turejau ir medzia

gos - ja remdamasi parasiau pranesimq_ ir nusiunciau. Sutvarkiau 

visus dokumentus, bet vel- kaip paprastai ... Mano drauges latves

Ilze Loze ir Ilga Zagorska- i simpoziumq_, nors ir pavelavusios, nu

vaziavo, bet vien todel, kad Francis Zagorskis turejo kazkoki pa

zistamq_ Uzsienio reikalq ministerijoje. 

Kai nusiunCiau pranesimq_, B. Gramschas man parase, kad, jei pa

geidauciau, galetq mane per atostogas privaciai iSsikviesti- apgy

vendinttt muziejuje. Paklause, kur dar noreciau nuvykti. Padekojau 

ir pasakiau, kad mielai pasinaudoCiau tokia proga, o kur nuvykti, 

tikrai nezinau, bet zinau, kokius radinius noreciau pamatyti, 0 pa

gal juos gal jis sudarytq mano keliones marsrutq_. Taigi buvo ir iS

kvietimas atsiqstas, ir numatytas visas mano marsrutas bei nakvy

nes ten, kur muziejq direktoriai - archeologai, akmens amziaus 

tyrinetojai, taigi visur, kur buvo ,broliai akmenyje". 

1979 m . spalio menesijau buvau Berlyne. B. Gramschas mane pa

sitiko prie traukinio- atvaziavau anksti ryte. Pagal zemelapi man at

rode, kad nuo stoties Potsdarnas visai netoli. Bet is Berlyno vaziavome 

visq_ dienq_- pasirodo, reikejo apvaziuoti visq_ Vakarq Berlynq_. Gram

schas isnaudojo tq_ vaziavimq_ darbui. Aplankeme keletq_ kasinejimo 
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vieh!, susipazinau su kasinejusiais archeologais, iSsiklausinejau apie 

jq kasinejimo metod us ir radiniq fiksacijct- visa tai, kq pati dariau 

ekspedicijose. Aplankeme Zalhauzeno luziceniSkq kapinynq. Tada 

pirmctkart pamaciau, kaip atrodo po kulh1riniu sluoksniu rastos se

nosios arimo vagos. Aplankeme velyvojo mezolito stovyklq Berghei

deje. Daug kur buvo matyti didziuliai rudqjq angliq kauburiai, iSti

sai griaudejo kasamosios masinos, nes anglys shJ.gsojo 100m gylyje, 

o sluoksnio storis tik 8-10 em. 

Vakare pasiekeme Babelsbergo pili- muziejq, kur as ir gyvensiu. 

Tai XIX a. pradzioje pastatyta angliskosios gotikos stiliaus pilaite, 

buvusi Vilhelmo I vasaros rezidencija. Muziejus i jq isikele 1963 m. 

Vakare mudu su B. Gramshu kalbejomes apie archeologinius radi

nius. Buvau atsivezusi Sventosios tyrinejimq knygq. Jis labai apgai

lestavo, kad musq knygos taip prastai leidziamos, sake: ,Jei mes to

kius radinius turetume, moketume paskelbti." 

B. Gramschas aprode man puikius Sansusi rumus ir parkq. Lai

mei, niekas karo nebuvo suniokota. Rusq niokojimq sustabd~s tok

sai karininkas J. F. Ludschveitas (toks ten ir rusas su tikra klaipedietis

ka pavarde!). Dauguma stovyklq ir gyvenvieciq man buvo zinomos 

is literaturos, tad dabar buvo idomu jq radinius vietoje pamatyti . 

Vakarais parsinesdavau i savo kambari knygq ir radiniq -labai daug 

kct perskaiciau ir radiniq prisipiesiau. Man ypac rupejo kauliniai 

dirbiniai, tie, kurie buvo datuoti ziedadulkemis, nes musiskius da

tuoti budavo labai sunku. Musq restauratoriai mane buvo pras~, kad 

pasidomeciau ir uhasyciau, kaip vokieciai konservuoja ir restau

ruoja medinius dirbinius. Ten restauratoriai pradedavo dirbti valan

dq anksCiau uz kitus Muziejaus darbuotojus, tai is pat ryto pas juos 

ir nueidavau. Kadangi buvau daug prisiskaiciusi ir iSvertusi musq 

restauratoriams ivairiq tekstq a pie restauravimo budus, visctlaik ma

ciau, kaip Brone restauruoja Sventosios radinius, gerai orientavausi 

ir galejau ne tik klausineti apie jq darbq, bet ir pati papasakoti apie 



musq patyrimq_. Tada as musiSkiams restauratoriams daug prirasiau, 

ir jie sake, kad labai kvalifikuotai ir jiems tai buv~ naudinga. 

Domejausi ir pastatq restauravimu- is esmes fachverkiniq namq. 

Daug tokiq pastatq maCiau Sverine. Net neisivaizdavau, kas iS ti

krqjq yra tas fachverkas, nes Klaipedoje buvau maciusi fachverkus 

is plytq ir niekaip nesupratau, kam reikia tas plytas taip istrizai skal

dyti ir sprausti tarp rq_stq. 0 pasirodo, tikrasis fachverkas buvo tarp 

rq_stq karkaso nudrebtas is molio. Restauruoti jq negalima, nes visai 

sutrupa, o rq_steliai buna supuv~. Vis delta vokieciai norejo, kad Sve

rine butq atstatyta bent viena tokia senoviSka fachverkine gatvele. 

PaaiSkejo, kad jie visai nugriauna toki namq_, pastato ji vel iS plytq, 

nutinkuoja, nudazo molio spalva, o ant virsaus rq_steliq vietoje uz

deda lentas, kurioms supuvus, gali jas net pakeisti. Dabar toks na

mas atrodo kaip tikras fachverkinis, ir ispiidis labai geras. 

Paliko ispudi Cecilienhofo rumai. Cia fachverkas sujungtas su 

plytomis, kaminai dekoruoti. Tai- didziulis pastatas, bet tokio ispu

dzio nesudaro. Priesais pastatq_- penkiakampes zvaigzdes pavidalo 

raudonas gelynas. Tai priminimas cia vykusios garsiosios Potsdamo 

konferencijos. Baltajame salone buvo susirinkusios visas galvos

Ruzveltas, CerCilis ir Stalinas. Visa sale isklota medziu, o apskritasis 

stalas pagamintas specialiai konferencijai; paskaiciuota ir kiek vietq 

reikes dalyviams. Puosnus laiptai veda i antrq_ji aukstq_, o ten ireng

ti trys darbo kambariai. Baldai visuose kambariuose skirtingi- pa

sirodo, sugabenti iS kitur, tik knygq spintos su knygomis senos. 

Idomiai atrodo buvusi rusq kolonija. Napoleono laikais i nelais

v~ buvo paimta rusq kapela- 62 kareiviai, turedav~ giedoti cerkve

je. Po taikos sutarties caras Aleksandras juos padovanojo kaizeriui 

ir pastate jiems rusiskas trobas. Namai tie buvo fachverkiniai, taciau 

tik iS virsaus aptaisyti perskeltais rq_stais, tad a trade lyg is rq_stq. Da

bar jie perstatyti naujai, bet vel aptaisyti perskeltais rq_stais. Sklypai 

dideli, kaip buv~ nuo seno. Ant kiekvieno nama sienos- senoviska 
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lenta, kuriaje surasamas gyventajq pavardes. Dabar telikusias tik 

kelias seimas su rusiSkamis pavardemis, bet siaip visi yra suvakie

tej~. Yra net cerkvele, pastatyta 1826 m. paskutiniesiems 12 giedariq. 

Zinama, rusq beveik nebelik~, bet retkarciais iS Berlyna atvyksta 

sventikas ir laika pamaldas- jas lanka tik keli vietiniai staCiatikiai, 

a daugiausia takie turistai kaip mes su Gramschais. 

Pirm<tji savaitgal! su Gramschu ir ja zmana vaziavame! siaurin~ 

Vakietijas dal!. Pirmiausia keliavame! Stralzund<t, kur apsistajame 

viesbutyje. Stralzundas stavi lyg ir salaje, nes aplinkui- tvenkiniai. 

Nua vandens ji sauga pylimai, a taliau- gynybine siena su bakstais . 

ISlikusias istisas gatiskas gatves, taCiau namq fasadai, matyt, veliau 

perdirbti ! barakinius . Kaip man tai paz!stama iS Vilniaus! Priva

tiems zmanems leidziama tuas namus prisitaikyti sau, bet jie turi 

laikytis paminklasaugas reikalavimq. Apziurejame vien<t didel! pri

vatq gatisk<t nam<t, kur! savininkas pritaike viesbuciui. Muziejus 

!rengtas vienualyne, kuris tureja ir grazi<t gatiSk<t baznyci<t, bet jaje 

tada buva !rengta paskaitq sale ir siek tiek ekspazicijas- vis delta 

tai Rytq Vakietija! 0 Sv. Katrynas baznyciaje !rengtas akvariumas 

su tikrai grazia ekspazicija. Darbuatajai ten uzsiim<t ir tiriamaisiais 

darbais. Pasakaja, kad Stralzunde juraje buva rasti keli nuskend~ 

senaviSki laivai, bet jq netrauke, nes buva neaiSku, kaip juas restau

ruati. Tua tarpu juas apvale ir uzpyle smeliu, kartkartemis patikrin 

ir laukia geresniq laikq. 

Taliau- Greifsvaldas. Labai daug buvau girdejusi a pie t<t univer

siteta miest<t, a dabar jis neseniai buva svent~s 5aa metq jubiliejq. 

Ta praga senaji miesta dalis buva perdazyta ir restauruata. Ir uni

versitete dar daug islik~ puasmenq iS XVIII a . - taigi daug kas pri

mena baznyci<t. Universiteta aulas balta katedra visai kaip sakykla 

gatiskaje baznyciaje, salimais - rektariaus sastas, visas papuastas 

dekaratyvinemis vazamis, antikiniq deiviq galvamis. 



Vis<t penktadieni praleidome Riugeno saloje. Sustojome Bolin vie

toveje su romaninio stiliaus gynybinio tipo baznycia. As visada do

mejausi romaniniu menu, bet apie ji zinojau tik iS knygtt, tad visq 

prasydavau man parodyti romaninius paminklus. Paciame siauri

niame salos gale yra XIX a. pradzioje statyta veikianti apskrito plano 

koplycia, skirta zvejams pasislepti nuo lietaus. Pakranteje pilna ti

tnago riedulitt, pribyrejusiq nuo paplaunamo kranto. PaCiame ky

sulyje kadaise buv~s apeiginis Arkonos piliakalnis jau buvo baigia

mas nuplauti. 

Toliau aplankome romanin~ XII a. Arkonos baznyciq, kurios 

skliautai veliau perstatyti i gotikinius. Dabar tai - veikianti evan

gelikq baznyCia. Aplinkui- senosios kapines su akmeniniais ir ge

leziniais paminklais. Apsideje stovi romanine kalkakmenio krikstyk

la- taure su 4 seniq galvutemis. Uz apsides yra priestatelis, lyg 

zakristija, kurios sienoje is vidaus imuryta lenta su vadinam<tja Svia

tovito figura- vyru su tauro ragu. Pagallegendq, tai slavq dievas, 

kurio sventykla, dabar nugriuvusi i jurq, buvusi kysulyje. T<t sven

tykl<t mini ir istoriniai saltiniai, bet Gramschas, kuris neige visokius 

apeiginius dalykus, sako, kad tai buv~s antkapinis parninklas. Griz

darni sutikome dviraCiu vaziuojanti vietini mokytojq, kuris, pasiro

do, lanke archeologinius paminklus, nes buvo sios vietoves pamin

klq apsaugos inspektorius ir dirbo su mokiniais. Pasikviete mus abu 

pas save. Jis cia atsikel~s ne taip seniai, bet pasistat~s vietinio kairnis

ko stiliaus namq, siek tiek viduramziSkq, baldai irgi senovisko sti

liaus, bet nauji, net vienas langas- is apskritq stikliuktt, kaip vidu

ramziais. Cia netoliese su mokiniais po vandeniu aptik~s ir 

Maglemozes kulturos stovykl<t. Nusistebejo, kad pirm<tsyk mat<ls 

moteri akmens amziaus specialist~. Tai tiesa: akmens amzius- dau

giausia vyrq sritis. 

Siauriniame salos krante uzlipome i Karaliaus SOSt<t (Konigistuhl). 

Tai kysulys 110m virs juros lygio, jo krante matyti kreidos luitai, iS 
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kuriq visur kyso titnagai. Krantas nuolat plaunamas byra. Mezolito 

laikq krantas jau atsidure juroje. Toliau lauke keltas i Hidenz~ (Hid

densee)- ramybes kurortq_. Ten nuplauke Gramscho zmona su sunu

mi, o mudu nuvykome i Bergenq_. Cia baznycia, statyta XI a., buvusi 

romanine, perstatyta i gotikin~.I baznyCios fasadin~ sienq_ imurytas 

toks pat Sviatovito akmeninis reljefas kaip Arkonoje. Sako, jis buv~s 

imurytas statant baznyciq_, norint parodyti senojo dievo menkumq_ 

pries naujq_ji krikscioniSkq_ji. Aplink buvusios kapinaites, kuriose i 
vienq_ vietq_ surinkti senoviSki antkapiniai paminklai- siauros auks

tos plytos, virsuje pagrazintos, su ilgais uzrasais. 

Idomiausi buvo 7 milzinkapiai Dankengranice. Tai dolmenai, ku

riq sienas sudaro 3-4 statmeni akmenys, o virsq dengia 3 ploksti 

akmenys. Visi plysiai kruopsCiai apkamsyti. Anga visai nedidele, 

uzdengta skaluno plokste. Naujq_ mirusiji pro jq_ tiesiog istumdav~ 

vidun, todel kapq radiniai randami sumiS~. 

Vietos atrakcija- Granitz medziokles pilis, pastatyta XIX a. pra

dzioje. Jos savininkas isvyk~s jau po karo, apie 1953 m., ir labai daug 

kq_joje palik~s- medziokles trofejus, net kai kuriuos baldus, bet ne

belik~ smulkmenq, kurios suteikia pastatui gyvybes. Visq labiausiai 

traukia didziulis platus apzvalgos bokstas, kuriame pagal visas sie

nas irengti geleziniai permatomi laiptai su apzvalgos aikstele virsu

je. As, zinoma, uzlipau, nes einu visur, kur kq_ nors galima pamatyti, 

bet antrq_kart nebelipciau, nes darosi labai bloga ir lipant, ir leidzian

tis. Tiesa, visas sienos ten prikabinetos stirnin4 galvuciq-trofejq. 

Toliau apziurejome man is literaturos paztstamas Maglemozes 

kulturos stovyklavietes. 

I siaur~ nuo Potsdamo traukiniu jau vaziavau viena. Pirmiausia 

patraukiau i Hal~. Muziejuje man 3 dienoms buvo uzsakytas sveciq 

kambarys- ten is karto ir patekau. Pasidejau daiktus, kuriq veziau

si labai mazai, ir tuoj buvau pakviesta pas muziejaus direktoriq. Jo 

pareigas ejo H. Behrensas, labai iSvaizdus pagyven~s zmogus. As 



buvau skaiCiusi kai kuriuos jo straipsnius a pie Virvelines keramikos 

kultiiros keramik<t, todel padovanojau jam savo atsiveztas knygas. 

Buvau pavaiSinta kava, bet laikemes labai santiiriai, man net pasi

rode, kad jis labai nepatikliai ziiirejo i mane- juk buvau iS Tarybq 

Sqjungos! Kalbejom tik apie Virvelines keramikos kultiiros proble

mas, ir tai labai atsargiai. Pavede jis vienai darbuotojai aprodyti man 

vis'l muziejq. Kadangi vokieciai labai operatyviis, tai as irgi negai

sau laiko: atejusi i muziejaus bibliotek<t, tuoj paklausiau, ar neturi 

jie kai kuriq senqjq leidiniq, ir issitraukiau korteles su pavadinimais 

tq straipsniq, kuriq ieskojau. Sake, paieskos, o jei nebus, atves is 

miesto bibliotekos. Ir kaip puiku- vakare visus reikiamus leidinius 

radau savo kambaryje ant stalo, ir dar stalin~ lempq. Direktorius pa

vede savo pavaduotojui muziejaus masina pavezioti mane po mies

tq. Atmintyje isliko nuostabi gotiSka Sv. Mauricijaus baznycia. Buvau 

pratusi prie raudonq plytq gotikos, o, pasirodo, tikroji gotika buvo 

pilka, iS akmens. Viskas is pilko dolomito. Ir visas baznycios vidus 

iSlik~s sveikas - altorius gotiSkas. Kai iejome i baznyci<t, mano pa

lydovas priklaupe- iS karto supratau, kad jis ne ,raudonas". Beje, 

ne ,raudonas" buvo ir direktorius. Veliau suzinojau, kad, sugriuvus 

Berlyno sienai, jis tuoj persikrauste i Vakarus, i Hamburgq. Sutikau 

ji vel 1994 m. suvaziavime Esbjerge, Danijoje, ir tada mes prisimi

nem, kad buvome susitik~ ir kokie tada jautemes nelaisvi . 

Grizus is miesto apzvalgos, Hales muziejaus valgykloje miisq lau

ke pietiis. Paskui gana didelei muziejininkq grupei paskaiciau pas

kaitq apie Virvelines keramikos kultiiros radinius Lietuvoje. Jiems 

is karto pasidare aiSku, kas mane domina. Cia pat susitariau su mu

ziejaus restauratoriais, kad kit'l dienq po pietq uzeisiu pas juos. Di

rektorius dar pavede man iS literatiiros pazistamam W. Mathiasui 

supazindinti su muziejaus studijl! rinkiniu. Ekspozicijoje buvo visas 

didziqjq akmenq kapas is Dolauer Heide, placiai minimas literatiiro

je. Cia ji galima apziiireti iS vidaus, nes idomiausia ir yra viduje -
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sienos iSraizytos visokiais zenklais. Man labai parupo ir HalStadto 

laikotarpio priemones druskos gavybai iS vietinitt saltinitt vandens. 

Molines voneles labai primine musq Nidos radinius, tik sios buvo 

labai purios mases. Mathiasas man pakiSo minti, kad ir pas mus ga

lej~ panasiai pasigaminti druskos. Ispudingas didziulis muziejaus 

studijq rinkinys - daugybe istiklintq spintq su sveikais Virvelines 

keramikos kulturos puodais, kurie buvo iS kapq. Taip, tai tos kultu

ros puodai, bet atrodo visai ne kaip musiSkiai. Tuomet Mathiasas 

parade visai kitaip atrodanCiq_ keramikq_ ir paklause, ar atpazistu. 

Taip, atsakiau, lygiai kaip musiSke. Tai gyvenvieciq keramika, visai 

nepanasi i kapuose buvusiq_. Jq_ pripazinciau kaip musisk~- puodai, 

rodes, tiesiog iS Juodkrantes ar Nidos atvezti, ir q_sos tokios grazios 

kaip musiskitt puodt.t. 

Kitq_ dienq_ buvau paveziota po Hales apylinkitt areheologijos pa

minklus. IS jq ispudingiausias- Salkenbergas. Kysulyje visai prie 

pat kalnq yra akmens amziaus sventykla. ISlik~ penkiq eiliq koneen

triniq ratq pedsakai, o kiekvienas ratas turi iejimus iS keturiq pusiq. 

Sventykla a pima didingq_ plotq_- iSorinis ratas 120m skersmens. Pa

lisadq vietose- gelsvame izemyje So em gylio ir 30 em plocio pilkos 

juostos. Si sventykla priskirta viduriniam neolitui ir lyginama su 

Stounhendzu. Veliau toje vietoje buvo HalStadto laiktt tvirtove ir kt. 

Pavakary dar spejau nemazai gauti ziniq is konservatoriq. Jie 

sake, kad kaip tik dabar visur randama daug mediniq, ypac akmens 

amziaus, dirbiniq, tai visur bandomi ivairus konservavimo metodai. 

Parveziau musq konservatoriams nemazai aprasq. Dar pus~ nakties 

prasedejau prie straipsniq ir, menkai pamiegojusi, anksti rytq_ iSva

ziavau i Veimarq_. 

Apie Veimarq_ daug skaityta ir girdeta, bet paciai pamatyti - tai 

visai kas kita. Labai gera ten tvarka- gali iS karto nusipirkti bilietq_ 

i visus pastatus ir vietas, kurias nori aplankyti. Yra ir areheologijos 

muziejus, ir cia pamaciau nemazai medinitt radinitt- dievq, geldq, 



irklq - visi, nors konservuoti, atrodo sviesus. Toliau ejau, tiksliau 

sakant, begau per visas Getes ir Silerio atmintinas vietas, net neval

giau. Nespejau tik jq kapq aplankyti. 

Velai vakare isvaziavau traukiniu i Drezdenq, kur mane turejo 

pasitikti kazkoks archeologas. Del remonto traukinys nevaziavo iki 

galo, tai visus keleivius persodino i autobusus ir nuveze i Drezden'l. 

Likau viena vidurnakti nezinomoje vietoje. Vokieciai labai taupe 

elektrq, tad nakti beveik nebuvo jokiq sviesq. Muziejaus adreSCl zi

nojau, bet nebuvo ne vieno zmogaus, kurio galeciau pasiklausti. Man 

buvo sak~ : iS karto pazinsi muziejq- jis yra vadinamuosiuose Japo

niskuosiuose rumuose K. Markso aiksteje. Bet pabandyk k'l atpazin

ti visiSkoje tamsoje. Einu palei sienas apgraibomis ir aptinku kazk'l 

panasaus. Siaip taip prisibeldziu sargui ir randu ten man jau paklo

tCllOVCl su storiausiais patalais - taip ir kritau i j'l. IS ryto pasirode 

didziai susirupin~s tas, kuris turejo mane sutikti. Susipazinau su 

muziejaus direktoriumi W. Coblenzu, zalvario amziaus specialistu. 

Apejau muziejq. Turejo jie ir graziai sutvarkyt'l studijq rinkini. Jame 

sudeti ir radiniai iS Rytprusiq bei Klaipedos krasto, kuriuos man~s 

buvo papras~s nupiesti A. Tautavicius. Tai ir nupiesiau. Cia ir vel 

uzrasiau kai k'l restauratoriams. 

Drezdenas labai nukentejo per karq, bet kiek imanoma atstato

mas. VaiksCiojau viena. Ypac isiminiau ,Albertinum" pastat'l ir Kated

r'l. Katedra restauruota bendruomenes lesomis. Matau, kad stengia

masi prisitaikyti prie to meto gyvenimo. Sestadieniais joje vyksta 

vargonq koncertai. Skelbime buvo kvieciama mokytis Medicinos se

serq mokykloje ir pazymima, kad sios mokyklos medicinos seserys 

visuomet pageidaujamos. Kitas skelbimas kviete i bendruomenes 

vakar'l Sv. Beno koplycioje su vaidinimu ,Lumpensamler von To

kio". Buvo kvieciama ir i religijos pamokas vien'l kart'l per savait~

kursas 9 metai. Skelbiamas ir muzikos vakaras ,Gott ist die Liebe" 

(vok. Dievas yra meile) ir eksponuotas visas koliazq ir fotografijq 
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ciklas apie meil~. Vienu zodziu, matau, kaip kataliktt bendruomene 

stengiasi prisitaikyti prie Rytq Vokietijos ideologijos. Krito i akis kny

gynas pavadinimu ,KrikscioniSkai socialistine bendruomene". Bet 

mane labiausiai sokiravo naujai irengta koplyCia 1945 m. vasario 

13 d. aukoms atminti - tada buvo beprasmiSkai subombarduotas 

miestas. Kadangi Drezdenas garsejo Meiseno porcelianu, buvo nu

tarta st porcelianct panaudoti koplyciai irengti- padaryta skulptura. 

Nebuvau maCiusi dar taip siaubingai sudorotos tos graziosios me

dziagos! Madona- storas keturbriaunis stulpas su didziulemis aki

mis- apskritomis duobemis. Rankoje ji laiko tarytum erskeCiq vaini

kct- storct riestaini su kuginemis ataugomis, atseit spygliais. 0 prie 

jos kojtt guli irgi stulpo pavidalo Kristus su zaizda krutineje. Prie

sais tokict Madonct stovi keturkampis altorius, taip pat iS balto porce

liano su negyvelitt galvomis ir liepsnomis. Kaip galima taip sunioko

ti porcelianct! Geriau butq iskal~ is granito ar siaip kokio akmens. 

Nuostabiais porceliano dirbiniais grozejausi ,Albertinum" eks

pozicijoje. Ten labai turtingas ir idomus lobynas. Buvo ir jis apnai

kintas per karct, bet dabar atstatinejamas, didele dalis jau veike. 

Pagaliau archeologas W. Geupelis savo masina parveze mane i 
Potsdamct. Pakelyje aplankeme ivairias akmens amziaus stovyklas 

prie Muldes upes. Prie Torgau pervaziavom Elb~. Cia vyko tas gar

susis susitikimas prie Elbes. ISvaziavus is Drezdeno, Elbe isprausta 

tarp kalntt -labai grazus vaizdas. Ant kalntt stovi Meisenas, per vi

duri iskyla Albrechto pilis. Uz Elbes vaizdas pasikeicia- jau lygu

mos. Stovyklos jau prie upitt senvagiq, ant neaukstq kopeliq. 

Grizusi i Potsdamct, i savo pilait~, dar pavaiksciojau po parkus ir 

rumus aplinkui, bet 18 val. viskas mieste uzdaroma, prigesinamos 

sviesos, zmones dingsta iS gatviq, taigi suskubau namo. 

Muziejuje buvo tik vienas Hausmeisteris - jis ir ukio vedejas, ir 

sargas, trumpai sakant, visoks seimininkas. Nakti nebudavo nei jo

kitt sargtt, nei signalizacijos. Pasirodo, muziejq saugojo 3 sunys. Man 



parade itt voljerct- jie klausct tik Hausmeisterio. Muziejaus teritorija 

aptverta tinkline tvora, ir nakciai sunys paleidziami. Jie buvo taip 

dresuoti, kad nepuldavo, nedraskydavo ir nelodavo, bet jei suCiup

davo zmogtt, prispausdavo prie zemes ir uzkaukdavo - tuomet 

Hausmeisteris paskambindavo milicijai. Sake, kad yra buv~ bandy

mtt isibrauti ir sunys savo pareigct puikiai atlik~ . Jis ispejo, kad mu

ziejtt uzdarius jau i laukctneiciau. Taigi vakarui parsinesdavau i kam

bari darbo. Man labai rupejo gauti H . Mi.iller-Karpes Handbuch der 

Vorgeschichte I, 1966; II 1968. Tos knygos nebuvo nei mustt bibliote

kose, nei Leningrade, gal net ir Maskvoje. Paprasiau Gramscho, o 

jis, labai nenoriai atnes~s, pasake: 

-Bet, zinot, jis labai tikintis. 

Pasakiau, kad man~s niekas nepagadins, turiu savo nuomon~, 

man tereikia suzinoti, kaip kiti mctsto, nes tiesa paprastai buna kaz

kur per viduri. Perskaiciau abi knygas su idomumu. Susikonspek

tavau skyrius a pie socialinius santykius, religijct, menct, poziuri i mi

rusiuosius. Zinoma, parupo, ko gi Gramschas ir kiti taip baiminasi 

tose knygose. Pasirodo, jose teigiama, kad religinis poziuris i mirti 

gludi pacioje zmogaus prigimtyje; vidine zmogaus nuojauta apie 

antgamtin~ butyb~ daug seniau atsiradusi negu racionalus mctsty

mas, 0 tos zmonitt figureles- tai ne kokitt dievtt, 0 paCitt itt- zmo

nitt, garbinancitt nematomas dievybes,- atvaizdai. Man tai nebuvo 

naujiena, nes apie toki poziuri buvau skaiciusi ir etnograftt darbuo

se, rasytuose primityvitt zmonitt gyvensenct tyrinejusitt religiSkai 

nusiteikusitt zmonitt (o tokitt buvo nemazai). 

Apie B. Gramschct iSsiveziau paCius graziausius prisiminimus ir 

likau jam labai dekinga. 



REIKIA GELBETI ASPIRANTUS 

Rasiau Cia vis apie savo pagrindinius darbus, kuriq prisiminimai 

ryskiausiai isliko. Bet tarp jq buvo daugybe kitq darbeliq ir riipes

ciq. Tai ne tik daznos labai malonios isvykos i konferencijas, bet ir 

tvairiis disertacijq gynimai. Kaip jau minejau, dalyvauti disertacii4 

gynimuose neatsisakydavau ir todel, kad noredavau zmonems pa

deti. TaCiau daznai tekdavo ir kitaip padeti i bedq pakliuvusiems 

zmonems, gelbeti net iS KGB (Valstybes saugumo komiteto) spqstq. 

Kartais uztekdavo kokio patarimo, o kartais ir daugiau pastangq 

tekdavo tdeti. JauCiau pareigq riipintis savo seima, draugais, ben

dradarbiais, ypac tais, kurie nuo man~s daugiau ar maziau priklau

se, taip pat savo aspirantais. 

I bedq buvo pakliuv~ ir du mano aspirantai. 

1973 m. Institutas nutare, kad reiktq priimti jaunq zmoniq i as

pirantiirq specialiai akmens amziui tyrineti. Pasisiiile du jauni zmo

nes, kq tik baig~ universitet'l,- Adomas Butrimas ir Algirdas Giri

ninkas. Nors mes jau buvom nutar~ juos priimti, o muziejai, 

kuriuose jie dirbo, irgi sutik~ juos i aspirantiirq iSleisti, patariau ne

stoti i aspirantiirq plikomis rankomis . Esu isitikinusi, kad jaunas 

zmogus turi pirmiausia ismokti visq darbq, kuriq reikia dirbant ar

cheologo darbq. Manau, kad zemes nekas~s archeologu netapsi. Rei

kia ne tik svetimuose kasinejimuose kastuvq pakilnoti, bet moketi ir 

paCius paminkh.is surasti, ir zinoti, kur jq ieskoti, reikia ir paCiam 
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suorganizuoti ekspedicijq_ vadovauti jai, sutvarkyti radinius ir pa

rasyti ataskaitq - taigi atlikti visq juodq darbq ir tik tada griebtis 

mokslinio darbo . Priesingu atveju nesuprasi anksciau dirbusiq ar

cheologq ataskaitq ir busi tik amzinas nurasinetojas. Be to, atej~s 

plikomis rankomis, niekaip nesuspesi per trejus metus parasyti di

sertacijos. Reikia stoti i aspiranturq_ kai jau turi savos medziagos ir 

jau dali darbo esi nudirb~s . PasiUliau jiems darbuotis tose Lietuvos 

srityse, kuriose dar nebuvo tyrineta- viskas bus nauja, ir niekas ne

abejos, kad gali buti tik nusirasinejama. Be to, zinojau, kad rasyda

mas darbq iS jau sukauptos medziagos su tuo darbu greitai prieisi 

liepto galq ir netrukus vel reikes sukti galvq_ kq toliau dirbti. 0 stai 

atliekant savo kasinejimus visuomet iSkils naujq klausimq ateiciai. 

Ir kaip tai pasiteisino! 

Atejo laikas, kai pajutau sioki toki Sqzines grauzimq_ kad pa

siuliau jiems dar pries stojant i aspiranturq padirbeti. Stai Adomq 

Butrimq pasauke dvejiems metams i Armijq. Jei butq istoj~s i aspi

ranturq- nesauktq. Jis nusimin~s- porq metq teks veltui praleisti 

kazkur tolybeje, bet ir man nesmagu. Sakau: , Bandysim iSsisukti! " 

Pasidare idomu. Buvau isitikinusi, kad tarybiniai karininkai buki

taigi reikia tuo pasinaudoti. Palauk, sakau, as tau toki rastq sukurp

siu, kad jie netures kur detis . Reikejo gauti ir Istorijos-etnografijos 

muziejaus direktores parasq. Direktor~ Agotq Jankevicien~ pazi

nojau dar kaip student~. Sukurpiau rastq su daugybe datq ir nu

meritt - tokiu ir tokiu rastu, Nr., Istorijos institute nutarta skelbti 

aspirantu.rq; toliau- tokia ir tokia data, Nr., Muziejus nutaria reko

menduoti i tq aspiranturq pasiqsti Adomq Butrimq_ ir t. t. Nebezi

nau, kiek as ten visokitt nutarimtt numeri4 ir datq prirasiau- tiesiog 

tikejau, kad niekas iki gala neskaitys ir bus pritrenktas tq skaiCiq. 

Bet kad Adomas priimtas i aspiranturq_ neparasiau, nes to ir nebu

vo. Nunesiau tq rastq_ jau perrasytq ant muziejaus blanko, direkto

rei, ir sakau: 



- Agota, argi Muziejus nori isleisti Adomq? Reikia gelbeti. Gali 

pasirasyti tok! rastq? 

Ji skaite skaite ir sako: 

-Bet nepades- Cia juk neparasyta, kad jis istojo ! aspiranhlrq. 

- Zinoma,- sakau,- nes tokio negaletum pasirasyti- tai netiesa. 

0 sitoki ar gali pasirasyti? 

Pagalvojo ir sako: 

- Toki tai galiu pasirasyti, bet vargu ar kq pades ... 

Pasirase, rastas buvo nunestas ir, kaip tikejausi, nelabai kas su

prato, kodel turi atleisti nuo Armijos. Zinojau, kad numeriai ir datos 

jiems imponuos. Taigi Adomas buvo atleistas. 

Kiek veliau, 1981 m., gr!zus is Margiq kasinejimq, kai jau visi ar

cheologai erne rinktis is ekspedicijq ! Institutq, ziiiriu ateina Algis 

Girininkas sulys~s kaip sakaliukas. Sakau: kas tau yra? Atsako: mane 

buvo gyvate ikandusi, bet uzkalbetoja iSgyde. Pasijuokiau, kad jis 

tikras akmens amziaus zmogus, bet pasirodo, uzkalbetoja davusi 

jam ir tam tikrq zoliq, kuriomis ten, kaime, visi zmones gydosi nuo 

gyvates !kandimo. Gyvate, zinoma, savo keliu, o su Algiui darosi 

kazkas nelabai gerai. Kasdien kvieciamas prie telefono, kuris pri

klauso visam skyriui, o paskui ilgam dingsta is Instituto. Ir vaiksto 

toks pablysk~s. Nuolat pas j! ateina Adomas, ir jiedu iseina pasikal

beti. Girdi, Algio mama gulinti Klaipedos ligonineje, tai jis vis a pie 

i'l teiraujqsis. Tai buvo tiesa, bet a trade, kad ne visa. Tais laikais mes 

nebuvom prat~ per daug klausineti. 

Po vieno tokio iskvietimo ir Adorno apsilankymo Algis man ir 

sako: "Mes su Adomu nutarem, kad reikia su jumis pasitarti, nes 

nieko nebeiSgalvojam, o jus gudresne uz mus." Gerai, sakau. Bet, 

girdi, ne cia. Kvieciu eiti! savo namus. Irgi netinka. Pasiuliau eiti! 

paupi ir jis taip atseit palydesiqs mane nama. 0 paupyje tais laikais 

nebuvo jokitt pastatq ir buvo pati ramiausia vieta. Jeigu as kartais 

noredavau paejeti pesCia, eidavau paupiu. 
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Ir stai Algis papasakoja, kad KGB-istai ji lauzia jiems tarnauti, 

biiti skundiku. Zadq sudaryti jam geriausias Sqlygas, zinq, kad jis 

savo darb<t my lis, tai galesiqs greit visas disertacijas apsiginti, dar

bus iSspausdinti, o jei ne- taip padarysiq, kad jis visai negaleht dirb

ti ir t. t. Kasdien jam skambin<t iS telefono biideles prie pat Instituto 

ir kvieci<t i kavinel~ virs ,Ryto" parduotuves. Jeigu neateisiqs taip 

kvieCiamas- tuomet kaltink pats save! 0 jie juk visk<t gali. Ir eina. 

Be to, prigrasino, kad niekam neprasitartti a pie tai. Matau, kad zmo

gus visai i nevilti puol~s. Sako: iSeisiu iS Instituto, moku visus stalil.l 

darbus, eisiu dirbti paprastu darbininku ir t. t . As sakau:,Jeigu jau 

jie kq uzkabino, nepaleis, kad ir staliumi dirbtum." Jis taip beviltis

kai atrode, kad jauCiau, jog reikia pagalbos. Nieko nesiiiliau, nes pati 

dar nezinojau, kq daryti, bet tvirtai pasakiau: 

-As sugalvosiu! Nesakau- pagalvosiu, bet sugalvosiu iki pirma

dienio. 0 dabar ramiai vaziuok i Klaiped<t pas mamq_. Man kartais 

pavyksta kai k<t sugalvoti. 

Si kart<t reikejo k<t nors tvirtai pasakyti. Ir pavyko. Nepriej~ mano 

naml.l iSsiskyreme. 0 23 val. atlekia pas mane Adomas ir sako: 

- K<t tik iSlydejau Algi i traukini. Nezinau, k<tjiis jam pasaket, bet 

jis buvo toks linksmas ir isvaziavo gerai nusiteik~s. 

As pasakiau, kad dar nezinau, k<t ir kaip daryti, bet reikia k<t nors 

sugalvoti ir sugalvosim. 

Nedaug buvo variantti, kuriuos apgalvojau. 0 juk a pie tokius da

lykus negali niekam papasakoti ir neturi su kuo pasitarti. Nutariau, 

kad geriausia iSeitis - iSsitisti ji pusei metti stazuotis i Leningradq. 

Pirmadieni as jam taip ir pasakiau. Jis ir sako: ,Gerai, bet kaip?" ,0 

kam ,blatas"?- sakau. Padarysim! Supratau, kad turiu i talk<t pasi

telkti A. Tautaviciti, skyriaus vedejq_. Gerai, sutariam. 

A. TautaviCiui aiskinti nieko nereikejo, pasakiau: reikia gelbe

ti Algi, ji lauzia snipineti skyriti. ISsitiskim ji pusei metl.l i Lenin

gradq. As ,apdorosiu" Leningradq, o tu pasiriipink, kad i Instituto 



protokolq knygct butq trasyta, jog Archeologijos skyrius siiilo atei

tyje siqsti Algi stazuotis. 

Pasirodo, kaip tik laiku pataikem: direktorius B. Vaitkevicius tuo 

metu atostogavo, bet kaip tik tct savait~ vienai dienai atvyks i Insti

tutct ir kvies visus skyritt vedejus i posedt. Posedis tvyko, buvo pa

siulyta Algi siqsti i stazuot~ . Nepasakyta kada, bet paprastai stazuo

tes planuojamos pries metus. Turejo buti gautas sutikimas to, kas 

priima toki stazuotojct. Tuomet reikejo paprasyti Maskvos, kad leis

tq i stazuot~. Trumpai sakant, ilgas procesas. Po posedzio A. Tauta

vicius man pranese: viskas atlikta, o tu- rupinkis toliau. 

As sedu rasyti N. Gurinai laiskct i Leningradct. Viskas nuo jos pri

klauso, nes ji ten Instituto direktore, be to, priklauso mana draugq 

grupei. Jai galiu parasyti tik pus~ tiesos. Rasau, kad Algis tures gin

ti disertacijct ateinanti pavasari, bet nera ragav~s jokio kitokio moks

lo, tik tai, kct iS man~s gav~s- desciau jam universitete, vadovavau 

jo disertacijai, be to, mate tik mana kasinejimus. Jo darbq svarstymai 

musq skyriuje irgi jam beveik nieko neduodq, nes, be man~s, nesct 

ne vieno akmens amziaus specialisto. Butq labai naudinga, jeigu jo 

darbct pasvarstytq jq Institute. Ir tai reiketq padaryti jau si rudeni, 

nes kai jau busicts apsigyn~s, nebebusict jokios prasmes. Paprasiau 

kaip nors greitai tai suorganizuoti - del savo ekspedicij4 as atseit 

nespejusi laiku visko sutvarkyti. 

LaiSkas oro pastu keliaudavo daugiausia 4 dienas. Bet kad butq 

greiciau ir jai nereiktq vargti man rasant, nutariau jai paskambinti 

telefonu. Skambinu- ji dar negrizusi is ekspedicijos, bet sunkvezi

mis jai jau iSsiqstas. Kitct dienct vel skambinu, treCict dienct jet suran

du, mana laiSkct gavusi, ir pataria, kct mums daryti: parasykit Mas

kvai, kad iS musq jau gavote sutikimct priimti stazuoten, o mes tuoj 

atsakysim. Taigi abu atsakymai ateis kartu. 

Taip ir buvo. Praejo kelios savaites, iS atostogq sugrtzo ir musq 

Instituto direktorius, ir moksline sekretore. As tuo tarpu jau spejau 
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parengti, kaip sakyta, rastus i Maskvct ir Leningradq. Rastines rner

gaites nunese direktoriaus pavaduotojui M. Jucui pasirasyti. 0 jis ne 

nenutuoke apie sqrnokslq, nes visai neseniai buvo dalyvav~s pose

dyje, kur buvo paskelbta apie Algio stazuot~ . 

Lyg tycia abu leidirnai iS Maskvos ir Leningrado atejo tq paCict 

dienq. Su ta naujiena sedziu A. Tautaviciaus kabinete, ir staiga i ka

binetct kaip kokia furija ipuola rnoksline sekretore S. Overaite ir kad 

irns saukti: 

-Cia jusq darb as! - Matyt, is aukstybiq, t. y. Saugurno korniteto, 

direktorius jau buvo inforrnuotas, karn rengiarnas Algis, o rnes su

trukd~.- }Us lipat direktoriui per galvct!- Ir taip toliau. 

Mudu sedirn nutais~ kvailas minas ir trukCiojarn peciais- atseit 

kuo rnes cia deti. 

Toliau viskas vyko taip, kaip ir turejo buti, - negi pasiSakos di

rektorius pries Maskvct ir Leningradct! Tvarkesi jau pats Algis. Suge

bejo ( dav~s kyseli) ir is Karinio kornisariato gauti atitinkarnct ants

paudct pase. Jau ir traukinio bilietq buvo nusipirk~s, o direktorius 

vis dar bande ji sulaikyti, reikalaudarnas visokiq atsiskaityrnq. Bet 

pagaliau 1981 rn. spalio gale Algis iSvaziavo. 

1982 rn. pavasari Algis apsigyne disertacijq. Pakviete rnus vis us i 
Kretuonq, kur Audrone surenge vaiSes. Vaziavorne mud vi su Dovi

le - ten ir pernakvojorn. Dziaugiausi, kad viskas baigesi gerai. Beje, 

buvau pasiuliusi Algiui su Audrone kartu parasyti rnonografijct a pie 

archeologq, dailininkct Tadct Daugirdq, net rnedziagct parodziusi, ku

rict rnudu su Juozu rinkorne, ketindarni patys jct parasyti. Bet rnonogra

fijos jiedu taip ir neiveike -liko tik keli jqdviejq rasyti straipsniai. 



KOLOS PUSIASALYJE 

Ataskaitiniuose suvaziavimuose Leningrade buvau girdejusi ne vie

nq N . Gurinos pranesimq apie jos kasinejimus Kolos pusiasalyje, 

Murmansko srityje. Ji, be to, man buvo pasakojusi, kad baigusi uni

versitetq pati pasisiuliusi dirbti Murmanske. Pamilusi tq krastq, jai 

buv~s jis labai idomus. Kasinejo ji ir kitose vietose, bet vis sugrtzda

vo i Kolos pusiasalt. Kviete butinai atvaziuoti kartu su Algiu Giri

ninku. Viskas, sake, bus apmoketa- atvaziuokite dviem savaitems, 

kai baigsite darbus savo ekspedicijose. Siemet, t98t m ., ten esq pa

skutiniai kasinejimtt metai- reikiq pabaigti jos ilgai tyrinetq stovy

klq. Bet jai paCiai gydytojai nebeleidziq vaziuoti, nes jau nezinia kiek 

infarkttt buvo pravaiksciojusi. Vadovausiqs V. Timofejevas, o dirbsiq 

vien archeologai, restauratoriai ir kiti kvalifikuoti darbuotojai, ku

riuos mes, beje, paztstam. Ten jie dviem menesiams imq tik patyru

sius darbuotojus. Gavom leidimus i pasienio ruozq, bet Algis galiau

siai atsisake vaziuoti. Vietoj jo as pasikvieciau Audron~ Skiudait~. 

RugpjuCio gale Kolos pusiasalyje tokios pat dienos ir naktys kaip 

pas mus tuo metu. Buna pasibaigusi iStisos vasaros sviesa ir dar ne

prasidejusi iStisa ziemos tamsa. 

Iki Murmansko vaziavom labai geru kupe traukiniu. Toliau piau

kern garlaiviu, kuris ejo kartq per savait~. Mums buvo nurodyta die

na, kada turim isplaukti. Garlaivis buvo puikus, viskas balta ir raudo

na. Baltai lakuotos kedzitt rankenos, baltai lakuotos durys, trumpai 
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sakant, viskas blizga, lyg kq tik padaryta, o kedzitt ir lovtt apmusa

lai- grazios raudonos spalvos. Kiekvienoje kajuteje- tualetas ir du

sas, buvo ir bufetas . Tokios svaros Tarybtt Sqjungoje niekur neteko 

matyti. Plaukiame letai, kartais negirdim, kad variklis dirbttt- mes 

stovim. IS karto susirupinam- kas Cia atsitiko? Veliau mums arche

ologai paaiskino, kad garlaiviui nurodyta tik kada jis turi isvykti is 

Murmansko ir kada atvykti i galutini punktq, bet kqjis veiks pakely 

ir kada iSleis keleivius ar iSkraus krovini tarpiniuose punktuose, pa

rasyta tik tvarkarastyje, bet jo niekas nesilaiko. Sustoja, pavyzdziui, 

kokioje grazioje vietoje ir visa igula eina rinkti raudonikitt, o paskui 

juos dziovina ant virvelitt suver~ ir taip apsuk~ visq kaminq. Kitur 

sustoja rinkti uogtt ir verdasi uogienes . Niekas niekur neskuba - i 
paskutini punktq atvyks laiku. Ekspedicijos seimininkes laivo vire

jui uzsakydavo nupirkti Murmanske reikiamtt produkttt ir, laiveliu 

pasiekusios garlaivi, juos atsiimdavo. Ta proga galedavo issimau

dyti karstame duse- taigi ten mate ir tuos kaminus, grybais apsuk

tus, ir tas uogienes. 

Mus turejo pasitikti ekspedicijos vadovas pavakary, bet atplau

kem gerokai po pusiaunakCio, austant. Pataikem i atoslugi, tai i kran

tq teko gerq galq eiti slidziais dumbliais aplipusiais akmenimis. Mu

dvi apnakvindino atskiroje troboje. Rodas, buvom tali nuo juros. Kai 

pabudom, ziurim- jura prie pat mustt namelio. Pasirodo, potvyniai 

Cia pakyla net 6 metrus. 

IS ryto iskeliavom i perkasq su dideliu buteliu skyscio nuo uodtt. 

Kasejai jau buvo kiek prie jtt priprat~ ir sake, kad dabar tai jau jtt 

mazai. 

Visas tas kaimelis, jei taip galima ji pavadinti,- tai tik kariuome

nes uzkarda ant kalno, o pakalneje- keli nameliai. Viename mes gy

venome ir dar kazkoks uzkardos karininkas, kitame- kiti ekspedi

cijos dalyviai. Buvo ir pastas, kuris veike tik porq valandtt per dienq. 

Pasta namelyje buvo net parduotuve. Uzejome pasiziureti, kas cia 



parduodama. Svarbiausia- degtukai, zibalas, arbata, kelios rites juo

dtt ir balttt sillltt ir net balto perkelio ritinelis. Pastas ekspedicijai 

buvo labai reikalingas, nes sutvarkyti radiniai budavo supakuojami 

ir siunciami dezutemis i Institut4 antraip buttt tek~ juos ant kupros 

gabentis i laivq_ ir i traukini. Galima buvo ir laiSk4 ir telegramq_ iS

sittsti. Rugpjucio 15 d., kai svenciama archeologo diena, pastu ga

vome N. Gurinos sveikinimo telegramq_. Uzkardoje, pasirodo, buvo 

du sauktiniai kareiviai lietuviai, tai nuejom pas juos bent lietuviSkq_ 

zodi pasakyti. Vienas buvo is Kasett.t pavarde Kaseta. Klausiam, kq_ 

jie cia dirba, kokie Cia jtt kariniai apmokymai. Pasirodo, nieko, tik 

visq_laik budi prie zillron~ nukreipttt i siaures Norvegijq_. 0 ten nie

ko nevyksta. Siaip dirba visus ukio darbus. Augina ir par5iuk~ ir 

jaut~ kuriuos ziemq_ suvalgys. Visi gyvuliai laisvai vaiksto aplink, 

eda grybus ir uogas. Jautis kartais atklysta i ekspedicijos lauko vir

tuv~ ir nugvelbia Cia padziautus ar vakarienei paruostus grybus. Jam 

tereikia pasakyti: "Misa, uchodi!" (rus. Misa, eik salin!) 

Mudvi su Audrone stengemes buti naudingos. Pradzioje ejom i 
perkasq_. Vadovas norejo, kad as pavaduociau ji, nes dirbo tq_ pati 

darb4 kuri buvau pratusi dirbti savo ekspedicijose. Bet ziuriu, kad 

man visai nepazistamas gruntas, neatskiriu, kurie akmenys narura

liai guli, o kurie atnesti. Be to, rusiskai uzrasyti pastabtt tai negale

ciau. Paprasiau, kad ir man leisttt porq_ dientt pakasti, nes paprastai 

neturiu to malonumo surasti, o dirbu tai, kq_ ir jis dirba,- tiktai su

zymiu, aprasau ir surenku radinius. 0 cia tiek daug radini~ kad su 

kiekvienu menteles pabraukimu kq_ nors randi. Ypac daug buvo pui

kitt kaulo dirbini~ nekalbant jau a pie pacius kaulus, daugybe kvar

cito nuolauztt ir dirbinitt. Darbas vyko man jau iprasta eiga. Visi 

dirbo tai, kas tuo metu buvo svarbiausia. Buvo paskutines darbtt sa

vaites - · viskq_ reikejo baigti, dirbinius iSsittsti pastu. Niekas neatsi

sakydavo dirbti ir pavakary. Po poros dientt vadovas man pasake, 

kad galeCiau padaryti naudingesni darbq_- perrinkti ir surusiuoti 
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visas tas kn1vas kvarcittt. Titnagus tai as visada pati tvarkydavau, 

bet kvarcito nepazinojau, bet tuoj apsipratau su tuo darbu. Peremiau 

ir keramikos tvarkymCl bei lipdymCl. Audrone pasiSove po darbo pri

raiSioti numeriukus radiniams, o tai paprastai darydavo pats vado

vas. Sakem: padesim, kur tik galesim, kad tik mums parodyttt apy

linkes paminklus. 

Turbut pati idomiausia buvo ankstyvttjtt zvejtt sventviete. Mate

me iS akmentt sustatytCl didziul~ zuvtt gaudykl~, taciau ne vande

nyje, o ant uolos. Tai- apeigine vieta. Jos link ejom vandenyno pa

krante- buvo atoslugis, matem ivairitt ismesttt juros augaltt ir gyvitt. 

Nuejom gana greitai, bet grizti buvo daug sunkiau- prasidejo po

tvynis, ir teko lipti per kalnus. Tik arCiau mustt gyvenvietes buvo 



Ant Vazagos 

upes krant4. 

Kolos pusiasalio ekspedicijoje. 
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lygumele. Kai kur buvo matyti Cia buvusiq kaimeliq pedsaklb ta

ciau visi gyventojai buvo iSkelti, kai Cia paskelbtas pasienio ruozas 

ir isteigta karine uzkarda. Kartais aptikdavom is akmenq sustatytus 

ratus - tai liekanos kadaise cia stovejusiq cium\.!J tokiq palapinilb 

kuriq pakrasciai budavo sutvirtinti akmenimis, nes kuoliuko juk ne

ikalsi. Vidury matyti zidinio pedsakai. Ar tas ciumas cia stovejo ak

mens amziuje, ar XIX amziuje, nepasakysi- visi jie tokie patys. Nie

kas cia nesikeicia rukstantmeciais. Kurio laikotarpio ciumas, galima 

spr~sti tik iS jame paliktq radiniq, o jq budavo labai mazai. Pana

sq ciUIDCl buvo pasistat~s ir musq ekspedicijos vadovas, kuris viSCl 

ekspedicijos laik'ljame ir gyveno. Zinoma, ne is kailio ar veltinio bu

vo ji pasidar~s, bet is dvigubo brezento. Lauziuk'l kurendavo vidu

ryje . Sake, visai gera buv~ gyventi. Lauziukas ir paSildydavo, ir uo

dus iSbaidydavo, o dumai iseidavo per ciukur<l. Siek tiek mes ir 

vienos pasivaiksciodavome, pririnkdavome grybq vakarienei ar 



Kolos pusiasalio akmenys. 

prisivalgydavome uogq. 0 uogos - didziules tekses ir girtuokles, 

kokitt pas mus nepamatysi. Archeologo dienai, rugpjuCio 15 d., sto

vyklos virejos prikepe pyragq su visokiomis uogomis, buvo laive 

uzsakyti net du buteliai vyno . TCldien visa popiete buvo laisva. 

Mane stebino potvynitt ir atoslugitt nereguliarumas. Mums i per

kas<l atnesdavo priespieciq lygiai 12 val., tad pries tai eidavom piau

tis ranktt i juq. Kartais vanduo budavo cia pat prie kranto, o kartais 

reikedavo eiti toli pakrante, kol galedavai nusiplauti rankas. Mus 

ispejo, kad nebandytume pacios vienos toli nuklysti pakrante, nes 

galim nespeti sugrizti- vanduo per potvyni kyla labai staigiai. 

Netoli musq stovyklos buvo ir plati upe- Vazaga, kurioje ma

ciau ir ruoni. Labai ispudingai atrode tai sen, tai ten ant kalvq ma

tomi tokie lyg paminklai- sttikso koks didelis akmuo, o ant jo gana 

smailos virsli.nes guli kitas didelis akmuo. Pasirodo, tai ne zmoniq dar

bas, o gamtos, kalntt dlilejimo padarinys: apatinio akmens virsune 
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isduh~ja, o virsutinysis, matyt, kietesnes padermes, taip ir lieka. Jie 

turejo savo vardus ir zmonems buvo kaip kelio rodykles. 

Baigus kasinejimus, daug buvo kraustymosi. Perkelem visq turtq 

i laiveli, toliau i garlaivi, o ten jau galejome pailseti. Murmanske is 

ryto vel iSsikrausteme ir persikrausteme i traukint. Bet traukinys ejo 

tik vakare, tai dar turejome grazaus laiko po Murmanskq pasidairy

ti. Kaip jie Cia gyvena, kai taip tamsu ziemq ir visqlaik sviesu vasa

rq? Ogi gyvena kaip visi. Mus nustebino tik didziule juvelyrine par

duotuve, pilna brangiausiq papuosalq. Pasirodo, cia apsiperka iS 

tolimqjtt reistt su geromis algomis griz~ jureiviai. Sake: geriau tegu 

perka lauktuviq savo seimai, bet neprageria tq pinigq. Pasidairem 

ir po kitas parduotuves. Abi su Audrone prisipirkom gerq zirklitt 

sau ir lauktuvems- itt pas mus labai truko. Ziurim, viename skyriu

je nepaprastai grazus batai, sliures ir kitokie dirbiniai is siaures el

nio kailio. Sakom, Cia ir mes kq nors pirksim, nors ir brangu. Pasiro

do, mums galima tik pasigereti. Pakabintas plakatelis II Tolko za 

pusiny 11

, 0 tai reiSkia, kad sie daiktai parduodami tik medziotojams, 

kurie pristato i supirkimo punktus kailinitt zveritt kailius. Uz kiek 

parduoda- uz tiek gali nusipirkti. 

Vakare tsedome i baisq traukinio vagonq -langai isdauzyti, tua

letas veikia tik kitame vagone, iS kito vagono atnesa ir karsto van

dens arbatai. Tuoj sulindom i siltus miegmaiSius. Mes ir klausiam 

kolegiq, kur ding~s tas gerasis traukinys, kuriuo atvaziavom. Ben

dradarbes visai nesistebejo, sake, ir jos visada atvaziuodavusios 

geru, o iSvaziuodavusios tokiu baisiu traukiniu . Viena net pasaipiai 

uzdainavo: II Rosija maja, zolotaja strana ... II 



BARZDZIO MISKAS 

Dar kasinejant Margiuose, Vale kartct nuvaziavo duonos dviraCiu i 
Dubicius ir pakeleje pamate plynai iskirstct misko aikstel~, o per ict

suartct kvartalct ribojancict linijct. Nuejo pasiziiireti ir ten aptiko tit

nagq. Veliau nuvaziavome, pabandeme kasti- idomu, yra kultiirinis 

sluoksnis su keramika, nors labai negiliai . Nutarem, pabaigusios 

Margiq stovyklct, kitct vasarct dirbti Cia. Apsidairem ir kur galesim 

vagoneli pasistatyti. KaraviSkio kaime susiradom sodybct, salia ku

rios mums leido apsistoti, - cia gausim ir vandens, ir elektros, ir, 

zinoma, pieno. Tuo tarpu savo vagoneli pasistateme prie Rudnios 

girininkijos. 

Barzdzio misku vadinamas kysulys i buvusi Dubos ezerct- tai tik 

didesnio misko dalis, gana aukstai pakilusi virs ezero lygio. Ezero 

jau nelik~, tik kai kur dar galima uzeiti klampict pievct. Dirbome su 

Vales biirelio paskutinittitt klasiq mokiniais. Vale buvo pasiiiliusi 

jiems cia uzsidirbti pinigtt, o paskui surengti ekskursijct i Krymct. 

Nuotaika buvo puiki, darbas nesunkus, nes perkasos negilios . Prie 

Dubos ezero patogiose vietose buvo apsistota ne vienct kartct. Man 

pati idomiausia buvo velyviausia, jau zalvario amziaus, gyvenvie

te. Labai apsidziaugiau, kad radom visai naujos, man dar nematy

tos, grazios keramikos, kad likimas vis pameta tai, ko triiksta. Taip 

po paleolito ir mezolito staiga uzkliuvau uz ankstyvojo neolito, pas

kui atsirado ir velyvojo neolito paminkltt, 0 stai tolimesne tctsa -
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ankstyvasis zalvario amzius. Ne vienas musq archeologas bande 

tyrineti zalvario amziq, taciau visi sukiojosi apie tuos pacius ne 100 

nesiekiancius zalvarinius dirbinius, jau simtq_ kartq apciupinetus. 0 

toliau- ne zingsnio . Bet juk gyvenimas- tai keramika, titnago ir 

kaulo dirbiniai, o jq reikia ieskoti zingsnis po zingsnio. Lenkai ir vo

kieciai rasa vien tik a pie keramikq_. Taigi labai apsidziaugiau radusi 

ir toliau ketinau ieskoti zalvario amziaus gyvenvieciq. 

Baigusi kasinejimus ir iSleidusi nama kasejus, mud vi su Vale dar 

buvom pasilikusios keletq_ laisvq dienq susitvarkyti ir pasizvalgyti 

kitq vertq tyrineti paminklq. Apvaziavome dviraCiais nemazai zi

nomq ir nezinomq vietq. Aptikom vidury miSko labai graziq_ daubct 

buvusi ezereli, vadinamq_ Sakiqlanka. IS vi enos puses ji buvo pasie

kiama ir cia zmones atvaziuodavo pasisienauti, 0 iS kitq pusiq supo 

gana auksti slaitai, kuriuose stovyklq, bent su kulruriniu sluoksniu, 

negalejai tiketis. Nuolaidziajame krante jau pirmame surfe aptikau 

ne tik kulrurini sluoksni, bet pataikiau tiesiai i zidini su keramika. 

Nutariau, kad cia galetume kasineti kitais metais. 

Bet tuo tarpu mana darbotvarke apsiverte- teko vel keliauti i 
Sventq_jq_. Taciau Sakiqlanka nepaliko ramybeje, norejosi ir jq_ iStyri

neti. Kaip tik pasitaike ir proga. Vales burelio nariai visi norejo 

vaziuoti i tyrinejimus. Bet as pasiimdavau tik nuo 9-0S klases, taip 

buvo ir oficialiai nustatyta- tik nuo 14 metq. Nutarem, kad galime 

cia surengti nedideles ekspedicijas astuntokams, kaip ir pasirengimq_ 

rimtoms ekspedicijoms. Cia gana lengvas ctarbas, smelis, sluoksnis 

nestoras, pajegs ir astuntokai. Kadangi Sventojoje pradedavau dar

bq_ tik nuo liepos menesio, tai Cia nutarem kasti kasmet po 10 dienq 

bir2elio menesi. Sitaip vis su kitais astuntokais per trej4 met4 bir2e

lio isvykas (1983-1985 m.) iStyrem siq_ gyvenviet~. Tai buvo labai 

malonios isvykos, nes vaikai labai norejo dirbti. Miegojome Rudnio

je ant pakreiktq siaudq: viename tusCiame name- mergaites ir mu

dvi su Vale, o kitame- berniukai. Rudnios bendrabutyje galejome 



naudotis virykle. IS Instituto sitai kompanijai gavau pinigq tik mais

tui, o Kauno vaiktt ekskursine-turistine baze dar idejo ir produkttt, 

taigi gyvenome gerai ir linksmai. Ispejau vaikus, kad cia tik pasiren

gimas, o tikroje ekspedicijoje laukia sunkesni darbai. 



KOLEKTYVINIAI DARBAI 

Kolektyvinis ukis, kolektyvinis sodas, kolektyvinis darbas ... Tai tik

ra tarybine ism one. Kartais galirna dviese parasyti straipsnt ar paruos

ti pranesirnq, bet siaip i dideli kolektyvini darbq zillriu nepatikliai. 

Tokiarne darbe bus visi karnpai nugludinti, kad tik niekur nepa

sirodyttt individualybe. To ir sieke tarybinis rnokslas. Cia as kalbu 

apie tct sriti- kurioje dirbau- archeologijq, istorijq. Istorijos institute 

darbct irgi turedavorne planuoti kaip kolektyvini. Bet dazniausiai tai 

budavo tik regirnybe- kiekvienas dirbo savo darbq, o bendra buvo 

tik ,kepure". 

Pirrnas tikrai kolektyvinis darbas, kuriarne dalyvavau, buvo A. Tau

taviciaus surnanytas ,Lietuvos archeologijos atlasas". I darbct buvo 

itraukti visi skyriaus darbuotojai. Tautavicius rnokejo organizuoti sky

riaus darbct. Man, zinorna, teko rasyti I tornct- a pie akrnens ir zalva

rio arnziaus parninklus. Gavau rnielas bendradarbes Onut~ Bagusien~ 

ir Elenct Grigalavicien~, dar dailinink~ Norct Blazevicillt~. Zerne

lapiarns suzyrneti pasitelkern dar student~ Egl~ Lukenait~. Turejorn 

placict vizijq, koks turettt buti tas atlasas. Deja, kol isspausdino, teko 

patirti tiek ivairitt stabdzitt, kad atlasas iSejo, kaip sakorna, tik iS be

dos. IS karto buvo apribotas lanktt skaicius- teko trurnpinti parnink

ltt aprasus ir tekstq. Tai dar niekis- baig~ nesarn , aukstyberns", kad 

, palairninttt", 0 ten pareiskia, kad zernelapio blankas, ant kurio su

deliojorn skaiCius- pazyrnejorn parninkltt vietas, per daug tikslus(!), 
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nors buvo sovietiniais laikais padarytas . Buvo pasakyta, kad esq iS

leistas naujas zemelapis, kuriame atitinkamai iSkraipytos upitt va

gos ir valstybes sienos. Tai buvo gryna nesqmone, nes koks gali iS 

viso buti tikslumas zemelapio be mastelio ir be pazymettt miesttt, 

net upitt vardai nenurodyti (!) . Net gaila buvo Noros, kad jai teko 

vel is naujo ant kiek pakeisto (pakraipyto) blanko lipdyti tuos paCius 

numeriukus. 0 darbas buvo didziulis. Sovietin~ valdziq visqlaik per

sekiojo kazkokio nernatorno prieso bairne - ims kas ir pasinaudos 

fillS\! zemelapiu! 

Kitas kolektyvinis darbas 1977 rnetais turejo buti , Balttt etno

geneze". Pagrindinis organizatorius buvo Regina Kulikauskiene. 

Darbui buvo pritraukti ne tik archeologai, bet ir antropologai, kal

bininkai. Si kartq turejo visi kartu spr~sti balttt problemas. Teko ir 

man dalel~- paciq pirrnqjq- apdoroti. IS pradzitt atrode lyg ir kas 

nors gera galettt iSeiti ir net buvom patenkinti, kad galime pasne

keti apie baltus. Bet kaip daznai blina tokiais atvejais, kartais ir 

persistengdavorn, ir priternpdavom. Kai kas net erne tiketi, kad bal

tai siame kraste buv~, kaip mes tada sakydavom, , nuo paleolito iki 

glavlito". Nebuvo tai idomus darbas, nes visi galejom tik siek tiek 

prisideti. 0 sulydyti visa tai i visurnq iS esmes buvo neirnanoma -

kiekviena darbo sri tis turi savo rnetodikq ir sprendzia sa vas proble

mas. Teko ieskoti ttt maztt taskelitt, kur jos susiliecia. Rasydarni , Bal

ttt etnogenez~" buvorn ribojami ir sovietines rnetodologijos. Turiu 

pasakyti, kad iSejo dirbtiniu budu sulipdyta knyga. 

Kitas kolektyvinis darbas 1987 m. buvo uzkrautas jau iS Maskvos. 

Jis aiSkiai turejo tikslq parodyti, kad Baltijos krastas- tai vienalytis 

vienetas (kuri paskui lengva prie sav~s prisijungti!) . Lietuviarns, la

tviams ir estams buvo liepta kartu parasyti ,Pabaltijo istorijq". Ir vel 

reikejo pradeti nuo akrnens arnziaus . As turejau parasyti a pie Lietu

vos akrnens amzitt, Ilze Loze- a pie Latvijos, o Lembitas Jaanitsas

apie Estijos, be to, jis turejo vistt rniistt trijtt darbq sujungti i vienq. 



,Balt4 etnogenezes" darbo aptarimas Mokslinink4 rumuose. 

Su R. Kulikauskiene irE. Gudaviciumi. 1988 m. 

Mums visierns buvo skirta parasyti po 3 autorinius lankus. Parase

rne greitai, nes buvo neidornu ir atitrauke nuo svarbesniq individu

aliq ternq. K<t ten Jaanitsas is to padarys, rnudviern su Ilze nelabai 

rupejo. Buvo aiSkus to darbo absurdiSkurnas: is archeologijos gal dar 

galirna k<t sulipdyti, bet kaip sulipdyti vis<t tq krastq istorij<t? 

Visada bus kokiq nors apibendrinarnqjq darbq projektq, bet jie

ne archeologarns. Taciau gerai pazinti bent savo kairnynus labai svar

bu kiekvienarn archeologui. Teko dalyvauti ir tokiuose darbuose, 

kada duodi tik savo rnedziag<t, o jau prie savosios derindarnas ap

doroja kitas archeologas. Taip geriau pavyksta. Zinorna, jeigu ren

giarnas atlaso pobudzio darbas, be kolektyvo neapsieisi . Teko daly

vauti rengiant Cekijoje leidziarn<t,Europos archeologijos atlas<t"· 

Atrodo, darbas pavyko. 
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Kolektyvini4 darb4 buvo ir Nepriklausomybes metais. 1994-

1997 m. kartu su geologais vykdytas projektas ,Akmens amzius Pie

tl! Lietuvoje". IS esmes tai individuali4 darb4 rinkinys. Ne nesisteng

ta jl! sulydyti. Tiktai knygos gale idejome apibendrinamuosius 

straipsnelius apie tai, kct tikrai galima apibendrinti. Man teko para

syti straipsni a pie akmens amziaus kultur4 raidct Piehl Lietuvoje. 

Kartais galvoju: kodel taip skatinami kolektyviniai darbai ir ko

del jiems skiriama daugiausia les4? Be abejo, kai dirba daug zmoni4, 

gaunama ir les4 daugiau, bet mokslo zmogui tokie darbai yra pri

verstiniai. Gal jl! reikia visuomenei? Negaliu atsakyti. Gal nedrista

ma vienam, ypac jaunam, zmogui skirti pinigl!, nors jam kaip tik 

daugiausia reikia paramos? Nedristama juo pasitiketi? Zinoma, vi

sada atsiranda tokil!, kurie mieliau pasisleps uz kit4 nugarq. 



,AKMENS AMZIUS LIETUVOJE" 

Turiu vel grizti kiek atgal. A. TautaviCius, miistt skyriaus vedejas, 

sugalvojo leisti serij'l knygtt a pie Lietuvos archeologij'l. Taigi pirm'l

j'l knyg4 zinoma, teks parengti man. A pie tolimesnius laikotarpius 

pasiskirste rasyti iS eiles kiti . Ttt knygtt rasymas turejo buti iSdesty

tas taip, kad is eiles kasmet iSeittt viena knyga. Tai buvo svarstyta 

skyriaus posedyje. Visi man~s klause, kiek reikettt laiko galutinai 

spaudai parengti til pirm'l tom'l. Atsakiau, kad ketveritt mettt (dar 

uzsiemiau kasinejimais, konferencijomis ir kt ., 0 to nenorejau atsi

sakyti) . Bet A. Tautavicius norejo kuo greiCiau pradeti leisti, tad pa

klause, ar negaleCiau sutilpti i trejus metus. Pagalvojau, kaip speCiau 

parasyti ir kiek dar reiks laiko spaudai parengti. Vis delto jau ture

jau daug medziagos surinkusi, todel atsakiau, kad galesiu. Ir tuomet 

Tautavicius taip nelemtai paklause: , Gal tau paskirti padejej'l ?" -

atseit kaip laborant'l Algi. Nors R. Kulikauskiene visada turedavo 

koki laborant'l, as neisivaizdavau, k'l tureciau veikti su laborantu -

monografij'l juk galima rasyti tik vienam. Tai ir sakau: tegu Algis 

baigia savo disertacij4 o as rasysiu viena- susidorosiu . Bet, pasiro

do, Algis tai supra to kitaip ... 

1982 m. pavasari Algis apsigyne disertacij4 o as ttt mettt rudeni 

baigiau rasyti savo darb4 taigi, kaip buvom sutar~, 1983 m. pradzio

je galejau jau atiduoti spaudai. Ir Cia iskilo keblus dalykas: norejau 

apibudinti, kiek tik galima, vis4 Lietuvos region4 akmens amziaus 
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paminklus, bet savo medziagos pakankamai turejau tik iS Vakarq ir 

Pieh.t Lietuvos, o iS Siaures rytq, t. y. Algio tyrinetos, srities tegale

jau pacituoti (visus ir pacitavau) nedidelius jo straipsnelius, bet be 

iliustracijq. Atrode, lyg ir nuskriausta bus Algio tyrinetoji sri tis, ku

rioje daug gerq paminklq, jei liks be iliustracijq. Milsq nerasytu pa

prociu, nepublikuotq iliustracijq be autoriaus zinios negalima skelb

ti. Ne vienq kartq man~s yra kiti archeologai pras~ iliustracijq, net 

skaidriq pranesimams ar straipsniams, ir as duodavau, retkarCiais 

tik pasakydavau, kad stai sitos nenoreciau duoti. Taip darydavo ir 

kiti. Daviau ir Algiui nepaskelbtos medziagos, nes jam pries ginant 

disertacijq reikejo pateikti keletq iSspausdintq straipsniq, o jis tuo 

tarpu medziagos neturejo . Pasiilliau paskelbti Sameles (Plunges raj .) 

tyrinejimus. Nusivedziau ji ir i BratoniSkiq akmens amziaus stovyk

lq prie Nemencines, daviau visus radinius nusipiesti ir paskelbti 

Akademijos , Mokslo darbuose". Taip ir Tete elgdavosi su savo ben

dradarbiais. As tada Algiu labai pasitikejau. Taigi kai jau apsigyne 

disertacijq, velq rudent paklausiau jo, ar sutiktq, kad nusipiesCiau 

keletq jo dar nepaskelbtq radiniq i tq skyriq, kur kalbu apie Rytq 

Lietuvos tyrinejimus. Gerai, sako, jis atnesiqs paCius piesinius, nes 

jie esq namie. Atnese man visq aplankq (kuri, beje, pries gynimq ilgai 

laikiau pas save, o paskiau jam aiSkinau, kaip reiketq titnagus pies

ti). Persipiesiau i keletq savo lenteliq radiniq pavyzdzius ir atnesiau 

jam parodyti, be to, paklausiau, ar jis sutinka, kad as stai tokias len

teles ideciau i savo knygq. Taip, jis sutinkqs. Grqzinau aplankq. Ne

gana to, paklausiau, ar galiu dar kai kq sau nusipiesti. Jis atnesiqs is 

namq piesinius. Atnese, nors tqkart as jq niekur nespausdinau- rin

kausi medziagq sau ateiCiai, kaip buvom prat~. Rodes, sutarem ... 

Jau atejo iS Maskvos ir Algio disertacijos gynimo patvirtinimas. 

As tada daug dirbau namie, nes visa medziaga ir knygos buvo 

po ranka, o be viso to negalejau rasyti knygos. Bet kartq po pietq, 

atejusi i Institutq, radau savo stalq nukraustytq ir padengtq kavai-



Su V. Landsbergiu-Zemkalniu 

ir V. Landsbergiu 1983 m. 

stovi pyragas, saldainiai. Sakau: tai pataikiau! 0 kas Cia vyksta? Pa

sirodo, Algio darbas Maskvoje patvirtintas- kq tik gav~s pranesimq. 

As kazkaip pajuokavau, bet sirdyje dilgtelejo- jeigu man~s ir nebu

vo Institute, tai juk turej~s bent paskambinti ir pakviesti kartu at

sv~sti, bent prisiminti, kad esu darbo vadove. Nera ko rodyti savo 

nuoskaudos, pamaniau, et, atsitiktinumas ... 

Bet tai nebuvo atsitiktinumas. 

Po menesio Archeologijos skyriaus posedyje Algis, sededamas 

tiesiai priesais mane, iSsitrauke vokq ir iSeme iS jo laiskq. Tai buv~s 

atviras jo laiSkas, rasytas man. Jame buvau bjauriausiai apkaltinta, 

kad panaudojau jo piesinius savo darbe, todel, jis manqs, turis biiti 

tos knygos bendraautoris. 
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Buvau pritrenkta, negalE~jau ne zodzio pratarti. Tepasakiau: 

-Algi!!! 

Skyrius tylejo. Kazkas pasake, kad reikia tai pavesti spr~sti di

rektoriui. R. Kulikauskiene tik pareiSke: , Kam direktoriui, galim Cia 

skyriuje iSsiaiSkinti." Kai buvo prasnekta apie autoryst~, A. Tauta

viCius paaiSkino, kad bendraautoris turi biiti paras~s bent trecdali 

darbo, o Algis juk nieko neras~s. Netrukus as atsistojau ir, net laiSko 

nepaemusi, iSejau. Nebejau i savo kambari- prisiglaudziau pas Lai

mct Vaitkunskien~ gretimame kambaryje. Mane pritrenke ne tik Al

gio elgesys, bet ir visq bendradarbiq tylejimas. 

Sedejau galvct susiemusi- gerai, kad nepravirkau. Tada supuole 

bendradarbes ir erne mane guosti. Jos guode mane, bet nepasmerke 

Algio. As ir prikisau joms: , Ko jus tylejot?" Sake, buvusios pritrenk

tos, bet isitikinusios, kad jis pats susipras ir atsiprasys. As, tiesa, nie

kam nebuvau pasakojusi apie buvusias Algio bedas ir savo riipes

ti- gal biitq ji griezciau ivertinusios. 



Kit(l ryt(l atejusi i Institut(l norejau pasiimti t(llaiSkq, bet jo nebe

radau . Man dingojosi, kad vyrai gal iS anksto zinojo apie t(l rengia

ffi(l puolimq, tik man~s neispejo. Paklausiau kiekvien(l atskirai, bet 

visi iSsigyne. Pasijutau vienisa musio lauke ir tuoj padaviau A. Tau

taviciui prasymq, kad iSleish.t mane dviem savaitems atostogq. Gi

liai buvo isismelk~s liaudiSkas patarimas: duodamas- imk, praso

mas- eik, musamas- bek! NebeiStveriau ir pabegau. A. TautaviCiui 

nieko aiSkinti nereikejo. ISvaziavau dviem savaitems i Marijampol~, 
pas savo sen(lsias biciules El~ BarsCiauskait~ ir Levut~ Benesiunait~. 

Visk(l issipasakojau. Pasisnekejom ir nutarem, kad nera reikalo uz

siimti gerais darbais, bet k(l padarysi, kai kitaip neiSeina. Marijam

poleje galejau greitai uzmirsti siuos savo skaudulius, nes prie mana 

lavas netrukus atsirado didelis pluostas pogrindines literaturos, ku

rios visada cia gaudavau, be to, per Lenkijos televizij'l (Vilniuje jos 

nemateme) naktimis klausemes ziniq apie "Solidarum(l". Tikejome, 

kad ateis ir pas mus toji diena, o visa kita- tustybe. 

Grizau i Vilniq nurimusi ir jau galE~jau ramiai sneketi. Netrukus 

buvo vel sukviestas Archeologijos skyriaus posedis, kuriame direk

cijai atstovavo M . Jucas. Algis dar arsesniu tonu isdeste t(l pati. As 

taikingai paklausiau, kodel tada, kai prasiau nusipiesti, nepasak~s, 

kad nenori, jog jas deCiau. Zinoma, sakiau, galejo pradzioje atrody

ti kitaip, o paskui persigalvojai ar gal kas patare? Galejai ir tuomet 

pasakyti, kad persigalvojai, ir as buciau supratusi ir visas iSemusi. 

Mane labiausiai zeide, kad jis taip manimi nepasitikejo (o gal norejo 

pries kazk(l pasirodyti?). Ir tuomet Algis pasake vien(l nes(lmon~: 

"Tada as nebU.Ciau apsigyn~s disertacijos ir man~s nebutq patvirti

n~." Bet juk jis j(l buvo apsigyn~s pavasari, o as paprasiau rudeni, 

tada, kai jau seniai buvo apsigyn~s. Niekas iS skyriaus nesigilino, 

kaip ten kas buvo. Pasakiau tik, kad nesu maCiusi tokio vadovo, ku

ris nenoretq, kad jo aspirantas apsigintq. Ir tuomet is eiles viena po 

kitos pasipyle nes(lmones, viena uz kit'l bjauresnes. Jis, girdi, buv~s 
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pas direktoriq B. VaitkeviCiq (vadinasi, jis mane skunde direktoriui) 

ir tas jam pasak~s, kad tai, zinoma, gali sutrukdyti jam iSleisti savo 

monografij<l. Nezinau, k<l jis direktoriui priSnekejo, kaip visk<l nu

sviete, bet tai buvo gryna neSClmOne- tarp daugybes jo busimos mo

nografijos piesiniq tie keli jo piesineliai buvo tik lasas juroje. As pa

sakiau, kad iSimsiu visk<l (mana monografijai nebusi<l nuostolio), 

nes toji dalis leidykloje dar nesuredaguota, pasedesiu menesi ir per

paiSysiu visas lenteles (dauguma iliustracijq buvo mana piestos), 

kur tarp kitq buvau idejusi kelis Algio piesinelius. Atsiimsiu visas 

iliustracijas is gamybos skyriaus nors ir rytoj! Ir cia soko A. Tautavi

cius ir M. Jucas sakyti, kad nereikia, uZteks iSimti kelias lenteles, kur 

vien Algio piesiniai (jie buvo sudestyti is atskirq jo lenteliq), o tos, 

kur jie yra tarp kitq radiniq, tegu lieka. Bet as tikinau, kad galiu vis

k<l iSimti ir perpiesti, nors reikesi<l ir nuorodas i paveikslus pertvar

kyti. Nebeprisimenu, k<1Algis tada dar prisnekejo, bet kai visko jau 

buvo iki ausq, nei iS sio nei iS to jis iSdejo: 

- Zinom, kaip jus apsigynet savo disertacijCl! Panaudojot Berno

taites surinkt<l medziag<1, ir ji turejo del to iSeiti iS Institute! - Tai 

buvo tas pats smeiztas, kuri Aldana iSeidama skleide etnografams 

ir istorikams (bet ne archeologams, nes tie zinojo, kad tai melas). Zi

nojau, kad su smeiztu kovoti nera prasmes, tad nieko ir nesakiau -

tikejausi kitq pagalbos, bet, pasirodo, be reikalo! 

Po posedzio pasakiau: ,Einu tiesiai i Leidykl<l ir atsiimu t<l pus~ 

rankrascio, kur nesuredaguota; ismetu visk<1, kas susij~ su Algio ka

sinejimais. Ir vel visi soko, kad to nedaryciau. Ir Cia padariau savo 

pirm<lj<l klaid<l- sutikau isimti tik kai k<l. Kai dabar pagalvoju, tai 

gaila, kad neatsirado ne vieno zmogaus, kuris man butq patar~s, kad 

jei isizeidei ir supykai, tai ir parodyk tai. Iki sial gailiuosi, kad pa

sidaviau tam spaudimui. Dabar suprantu, kad iS bendradarbiq ne

galejau tiketis pagalbos . Juk kiekvienas galvojo, kad tik jis pats ne

butq iveltas i t<l nemalonq reikal<1, kad skyriuje atrodytq lyg nieko 



nebuv~ ir but4 ramu. Vis delto as pasirodziau silpna- nuejusi i Lei

dyklq, iSemiau tik porq_ lentelil!, pasakiusi, kad nutarem sumazinti 

kiek iliustracij4. Po iliustracijomis tais laikais autori4 nerasydavo, 

nebent apie juos budavo uzsimenama knygos izangoje. Ir cia iS di

deles nuoskaudos as padariau antrq_jq_ klaidq_- iS treciosios korektU

ros iSemiau paskutini pratarmes sakini- padekq_ Algiui. 

Po sit4 nelemt4 tvykil! isitaisiau dirbti viename kabinete su Lai

ma Vaitkunskiene. Beje, Laima labai norejo mane su Algiu sutaikyti, 

ikalbinejo ji mane atsiprasyti, itikinejo, kad as dovanosianti (ir bu

Ciau dovanojusi, jei but4 skyriuje atsipras~s). Prancuzai sako: "Vis

kq_ suprasti, vadinasi, viskq_ atleisti." Supratau ji, pasikelusi i di

dyb~, bet taip pat supratau, kad jis negali atsiprasyti ne tik del to, 

kad nepajegia pedengti savo ambicijl!, bet ir del to, kad man~s atsi

prasydamas beviltiskai sugadint4 savo santykius su direktoriumi 

B. Vaitkeviciumi. Kaip galima parduoti draugq_ del naudos, dar ir 

trumpalaikes,- sito as nesuprantu! 

Su Algiu veliau nei siais, nei darbo klausimais nebesu kalbejusis. 

Dingo iS aki4 ir Audrone ... Tiesa, Algis vis dar taikydavo man igel

ti ir apie save priminti, matyt, noredamas sau savo elgesi pateisinti, 

oman taip norejosi kai kam viskq_ paaiSkinti ... 

Vienq_ baltq_jq_ nakti Leningrade, gerdama arbatq_jaukioje N. Guri

nos virtuveleje, pasakiau jai: "Ar atsimenat Algio Girininko stazuot~ 

pas jus? Man nesmagu, kad as tada jums pasakiau a pie Algi tik pus~ 

tiesos. Antra tiesos puse buvo ta, kad Saugumas ji verte tapti "stuka

ciumi" ml1s4 Institute. As jauciau pareigq_ji gelbeti, nes jis juk mano 

aspirantas ir, be to, prase pagalbos." Gurina net nusistebejo: "Argi to

kie dalykai dar darosi?" "0 kaip- toki4, be abejo, yra ir jl1s4 Institu

te," -atsakiau. Tada ji tuoj pridure, jog suprantanti mane, kad nei lais

ku, nei telefonu as to negalejusi pasakyti, kad turejusi jam padeti. 

Algis greitai ilgam laikui isejo iS Instituto i kitq_ darbq, iS Institu

to netrukus pasitrauke ir M. Jucas. 
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Kartq_ viename renginyje susitikau M. Jucq_ ir nuosalyje jo pa

klausiau, ar atsimenq_s tq_ baistt susirinkimq_ Archeologijos skyriuje, 

kur Algis mane puole kaip zveris, o visi tylejo. Ar atsimenq_s, kq_ Al

gis apie mane ir Aldonq_ Bemotait~ snekejo, o man~s niekas neuzs

tojo . Tada netiketai iSgirdau: 

- Bet as tai nezinojau, kaip ten iS tiestt buvo. 

As atsakiau: 

- Tai manot, kad galiu uzsiimti vagystemis? Juk mana buvo vi

sai kita tema nei Bemotaites. Ar zinot, kad Algis po to susirinkimo 

nuejo dar pas direktoritt man~s skttsti? 

- Pas pati velniq?- nusistebejo Jucas ir aiSkiai ivertino Algi. 

As tepasakiau: 

- Tai tik patvirtina desni., kad kiekvienas smeiZtas pasiekia tiks

lq_- vis tiek atsiras, kas juo patikes. 

Stai ir perkopiau bjauriausius savo prisiminimus ir visai nutolau 

nuo esminitt dalyktt, apie kuriuos buvau pasiSovusi parasyti. Taigi 

mana knyga iSejo 1984 m . ir tuoj buvo iSpirkta, nes jau gerai buvau 

pazistama tarp archeologtt, krastotyrininktt ir siaip istorijos myle

tojtt, be to, ji buvo nebrangi. Bet esme, matyt, buvo kita- tuo metu 

buvo kil~s visuotinis susidomejimas Lietuvos istorija, nesusijusia su 

slavais. Toks ir buvo tas akmens amzius- jame zmones tikejosi su

rasiq_ savo tikrq_sias saknis. Gal as Cia ir per daug pompastiSkai pa

sakiau, bet taip yra sak~ mana populiaritt paskaittt klausytojai. 



GR!ZTU SVENTf\Jf\ 

1982 m. vel ibedu stulpct savo darbo kelyje. Prasideda naujas mano 

tyrinejimtt etapas. Tada nenujauCiau, kad ir daugiau kas apsivers 

aukstyn kojomis mano gyvenime. 

Atrode, kad tie geresni laikai, kuritt tikejomes, neatejo - negavo

me nei siurblio, nei kit4 priemoni4. Bet vis delto kai kas pasikeite i 
gerqjq pus~. Tarybinis ukis nebepriklause Kretingos rajonui. Sven

toji jau buvo oficialus kurortas, priskirtas Palangai. Nebebuvo ir ukio 

direktoriaus. Susipazinau su naujuoju agronomu - lietuviu, kuris 

pasake, kad visai nesikisiqs i mU.s4 darbus. Sako: dirbkit, kct jums 

reikia, man jus netrukdot ir as jums netrukdysiu. Patare visais rei

kalais kreiptis tik i Palangos miesto vykdomqji komitetq ir su juo 

derinti savo darbus. Ten mus prieme maloniai - pasiskelbe globo

siqs pirmininko pavaduotojas F. Uzpelkis. Ir globojo jis mus nuosir

dziai . Dziaugiausi, kad nebereikes kariauti su tokiais kaip Biriuko

vas. Taigi laikai pasikeite. 

0 tuo tarpu t~siau Sventosios tyrinejimus. Gal kam ir atrode, kad 

pagrindiniai radiniai Sventojoje jau surinkti ir vargu ar galima dar kq 

netiketa rasti. As vis delto tikejausi naujtt, nezinom4 radinitt irma

niau iSspr~sianti kai kuriuos klausimus. Svajojau issiaiskinti stai kct: 

kaip toliau gyveno tie zvejai ir medziotojai, kai perejo prie pazanges

nio ukio? 0 juk turejo pereiti ir, be abejo, bus man palik~ pedsak4. 
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Prie stovyklos vagonelio. 
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Si kartc.t isikureme jau daug geriau. Gavome antrc.t naujc.t vagone

li . Pasistateme palapines radiniams susideti ir darbui, be to, kai kam 

ir apsigyventi. Siuo reikalu ypac padejo Palangos Vykdomojo komite

to pirmininko pavaduotojas. Paprasiau, kad skirtq mums niekam 

nepriklausanti sklypc.t ir gavom puikic.t daubc.t, kuric.t nuo juros vejq 

saugojo antroji kopq eile. Salimais buvo sodyba, kur galejom naudo

tis vandeniu, o elektrc.t mums ivede tiesiai nuo gatviq apsvietimo li

nijos, net 5 stulpus pastate. Buvo pasiUlyta pastatyti mums iS siferio 

lakstq barakc.t. Paprasiau, kad jis butq dviejq kambariq ir kad butq 

darbui sandeliukas su lentynomis. Bematant viskas buvo irengta. 

Netrukom isitraukti i darbc.t. Pagrindiniai kasejai buvo Vales Ar

cheologijos burelio nariai, kuritt kasmet pasikeisdavo koks trecda

lis. Kitc.t gerc.t kasejq grup~ sudare dab. Lietuvos nacionalinio muzie

jaus darbuotojai, irgi ne naujokai. Kartu dirbo ir Onute Bagusiene, 

tad is karto galejom kasti dviejose perkasose. Prie radinitt kartais 



5ventojoje tvarkome radinius. 1985 m. 

padedavo Brone PinkeviciUte, bet daugiausia dirbo Dalia Panavaite, 

restauratore. Tai jos tevai buvo jq_ dar pirmajame kasinejim4 etape 

atvez~ su broliuku i Sventq_jq_ pavasaroti. Pradzioje buvo ir Rame, bet 

paskui susilauze rankq_ ir jau nebegalejo su mumis vazineti. 

Darbo turejau daug, bet galejau ji gerai susitvarkyti. Vale nJ.pino

si ne tik iikiu, bet padedavo ir bemiukus ganyti- ivede tvarkq_, ves

davo juos maudytis (o tai buvo labai svarbu) ir jie buvo drausmingi. 

Prasidedant pamainai, duodavau pinig11 uzstatui bibliotekoje, ir jie 

parsinesdavo knygll, zinoma, daugiausia nuotykil! roman\.!, kuriuos 

skaitydavo visi is eiles. Mes, vyresnieji, knygl! atsivezdavom iS na

m4 ir taip pat dalindavomes, kartais tekdavo vienq_ knygq_ keliems 

skaityti is karto. Beje, jaunimui ir as suradau pramog4. Miis4 kasi

nejimais susidomejo ,Gubojos" poilsines kultiirinio-masinio darbo 

vadove (be abejo, ieskodama, kuo uzimti vasarotojus), ir as pasisiU

liau paskaityti paskait4. Poilsine turejo gerq_ sal~ su didelio ekrano 
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Sventosios 6-osios radimvietes perkasa. 
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televizoriurni, kuriarne rodydavo ir filrnus. Man pasiUle uz tas pas

kaitas leisti rnano kasinejirno grupei nernokarnai ziureti ten filrnus

sake, tik ateikit visi kartu ir pasakykit, kad esate iS archeolog4 sto

vyklos. Buvo rarnu, kad jie per tarns4laukq sugris visi lairningai- tuo 

rupinosi Vale. 

As savo darbq apsibreziau aiskiai. Pries pietus dirbdavau perka

soje. Po piett! tuoj visi iSsirnaudorn, ir kasejarns laisvalaikis - ture

jorn ir karnuoli, ir tinklq tinkliniui zaisti, ir badrnintono raketes- Vale 

pasiskolino iS savo ekskursines-turistines bazes. Kas non?jo, skaite 

knygas, kai kurios rnergaites kartais ir pasikepindavo sauleje, bet 

kai darbo rnetu ir taip daug laiko budavo sauleje, tai popiet ji jau 

rnazai karn rupedavo. 



As po piettt imdavausi medinitt radinil!. Parsinesdavau i savo 

kambareli ir piesdavau naturalaus dydzio. Ta proga kiekvienct apra

sydavau ant atskiro lapelio. 0 paskui merkdavau radini i dezinfe

kuojamqji skysti dirbtuveje. Kai jl! susidarydavo daugiau, imdavau 

pakuoti i maiSelius. Visai kas kita, kai pats nusipiesi - tik tuomet 

daug kq gali suprasti, be to, zinojau, kad pati nupiesiu visai tiksliai, 

ir visus ttrukimus suzymesiu, tad veliau restauratoriams nebus 

sunku orientuotis. 



ZVEJAI IMA ARTI ZEM~ 

Kai antrctkart pradejau kasinejimus Sventajaje, turejau aiSkiq sva

janiq, kct nariu rasti. Mane sudamina musq rasti kanapiq grudai, 

tadel svajajau surasti ir arklct. Turejau ir vienct starct sctsiuvini, kuria

me buvau prisirasiusi pastabq a pie arklus, santraukq ir net piesiniq 

iS ivairiq straipsniq, kuriuas tik gaudavau paskaityti. Medinis ar

klas! - takia buva mana svajane, a jau buvau isitikinusi, kad svaja

nes pildasi. Ir stai jis pasirade! 1985 m. Onute dirba 6-ajaje radim

vieteje, a as- 4-ajaje. Jas viena nua kitas nutalusias a pie 7aa m, tad 

per trumpctsias 10 minuciq pertraukas nespedavau ten ir atgal sube

gioti. Palikusi kazkct saviSkiams nukasti, Onutes kvieciama nuejau 

pasiziureti. Mud vi viena kitct kviesdavames pasitarti, kai budavo kas 

nors neaisku. Matau- starakas rasta galelis su iskapotu lyg ir slenks

teliu, antras galas- nulygintas. Gerai iSlik~s, vadinasi, gera medzia 

(veliau paaiSkeja, kad uasia). Taip ir aprasiau, nedrisdama ivardin

ti, kad tai rankinis arklas. Bet kitais metais (1986) jau abidvi dirbame 

6-ajaje radimvieteje ir abiem teko rasti dar pa vienct arklct- dabar 

jau ivardijam juas kaip arklus. Pasiroda, ne veltui as iS anksta rinkau 

visus straipsnius apie akmens amziaus arklus! Kai grizau iS ekspe

dicijas, parasiau straipsni vakieCiq kalba, nes narejau ji ideti i danq 

leidziamct archealagini zurnalct. Tiesa, ji atspausdina jau kiek ve

liau- pa Atgimimo, kai visi pradeja dametis Baltijas salimis. Redak

tarius parase, kad is Pabaltija (Latvijos) jau gav~s vienct straipsni, 
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tiesa, visai kita tema. Jiems Baltijos salys vis dar atrode kaip viene

tas, todel mano straipsni perdave zurnalui Tools and Tillage . Ten, pa

sirodo, jie labai apsidziauge ir parase man, kad tai, kct rasau, labai 

svarbu. Jie net iSverte i angltt kalbct ir dave labai tmantrtt pavadini

mq, iSspausdin~ ji 1993 metais. 

Buvo dar ne viskas surasta, a pie kct as svajojau- reikejo tikrll ze

mes darbo trankitt. Ir stai bebaigiant perkasq 4-ojoje radimvieteje, 

grandant paskutini sluoksnt statmenai- o stebuklas! - paCioje per

kasos sienoje, kur jau atrode, kad nieko nebebus, virsutiniame 

sluoksnyje pasirode keistas plonas dirbinys. Pradzioje nesupratau, 

o paskui suvokiau- juk tai jaucitt jungo modelis, a pie pusmetrio il

gio! Jis buvo labai trapus: veliau paaiSkejo, kad padarytas iS prasto 

spygliuocio- egles ar pusies, kaip modeliui ir dera. 0 tiesiai po juo 

apatiniame sluoksnyje, 6o em giliau, radome irklq. 

Kitais metais Gytis Grizas man~s ir klausia, kct dabar turim su

rasti. Sakau, dabar reikia jaucitt traukiamo arklo . Ir tikrai- uz poros 

mettt pasirode arklo isara- uosine, nuluzusi per skyl~ ielakciai ttvir

tinti. TaCiau ji buvo labai prisisunkusi baltt rudos ir turbut del to ra

diokarbonine data rode ne tq, o velesnt laikotarpi - ankstyvqji ge

lezies amzitt . Bet as tikiu stratigrafija - arklas gulejo tame paCiame 

sluoksnyje kaip jungas ir Rutulinitt amfortt kulturos sukes. Pelke tuo 

metu jau buvo suvelenejusi, ir niekas giliai po velena negalejo arklo 

pakisti. Siandien negaliu atleisti tiems savo bendradarbiams, ku

rie, daug anksciau uz mane iS laboratorijos suzinoj~ radiokarbono 

duomenis, slepe juos nuo man~s, kol pagaliau arklas jau buvo pa

merktas i karbovaksq ir mediena jau. nebebuvo tinkama tam tyrimui. 

Buciau iSpjovusi koki gabaleli iS svaresnes vietos ir davusi kitai la

boratorijai, bet jau buvo per velu. Beje, veliau, rasydami a pie akmens 

amzitt, mano buv~ aspirantai iS viso venge siuos radinius mineti. 



PRAHOS SIMPOZIUMAS 

Tali budami nuo Europos archeologijos, tik iS spaudos susirankio

dami zinias apie naujausius darbus, mes net nezinojome, kad yra 

sukurta tarptautine visuomenine organizacija Virvelines keramikos 

kulturos klausimams spr~sti, o jos rengiami simpoziumai saukiami 

kas ketverius metus. Dziaugemes, kad pagaliau ir mes buvome 

itraukti i si darbCl. 

1990 m. spalio men. 1-5 d. teko dalyvauti Prahos simpoziume. 

Vaziavome traukiniu su Adomu Butrimu ir Ilze Laze. Dar ne

buvome laisvi, bet jautemes laisvi. Net Ilze, kuri vis bijodavo, kad 

kas iS pasales neiSgirstq musq kalbq (net apie archeologijq.) ir daz

niausiai kalbedavo pasnibzdomis, buvo atsigavusi ir kalbejo balsiai. 

Buvo smagu. 

Stotyje iS ryto mus pasitiko patsai Miroslavas Buchvaldekas. Jis 

buvo iskel~s plakatq- nupiestq Virvelines keramikos kulturos tau

r~ - visiems aiskq zenklq. 

Simpoziumas vyko labai graziuose Strizino rumuose. Ten mes ir 

gyvenome. Visur ne dulkeles, net batus teidami i rumus turejome 

nusiauti. Per pertraukq vel apsiav~ visi iseidavome i parkq. Visur 

tylu, ramu, jokiq masinq nei sunq. Puiki darbine atmosfera. Pranesi

mq perskaiteme kartu su Adomu, kaip ir buvo pageidauta, a pie Vir

velines keramikos kulturos chronologij<t Lietuvoje. Dauguma skaite 

vokiSkai, bet buvo ir angliskq pranesimq. Zinoma, svarbiausia, kaip 
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Su M. Gimbutiene, 
A. Butrimu ir G. C:esniu. 

1988 m. 

SuE. $imkunaite 
ir R. Merkiene 
I storijos-etnografijos 

muziejuje 1990 m. 
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Prahos simpoziumo dalyviai. 1990 m. 

Prahos simpoziume 

suA. Butrimu ir I. Loze. 
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Prie Strizino rOm4 suCh. Strahmu. 

sakoma, socialinis momentas. Musq kalbos ten nenutrukdavo net 

per pertraukas. 0 vakare susirinkdavome i vienct salik~ a plink ilgct 

stalct- ir kalbos t~sdavosi. Bet Cia jau kalbejome ne vien a pie archeo

logijct-nors ir nedrctsiai, atsargiai, dazniausiai dviese su cekais. Nors 

tiesiai netvardijome, visi laukeme- juk turi griUti Imperija. Su vie

na cekq archeologe (Plesova) net asaras nuvarvinome- taip visi lau

keme laisves. Cia susipazinau su daugeliu archeologq- M. P. Mal

meriu iS Svedijos, Ch. Strahmu ir C. Wolfu iS Pietq Vokietijos bei 

kitais . Vygandas Juodagalvis man~s buvo papras~s ir jam surasti 

atitinkamo amziaus draugct- suradau J. Beran. Veliau jiedu ir susiti

ko, ir susidraugavo, net i Sventctj<tji atsikviete ir pats pas ji nuvyko. 

Visos tos pazintys veliau nenutruko ir kai po ketveriq metq, jau 

budami laisvi, susitikome tokioje pat konferencijoje Esbjerge, Da

nijoje, jautemes kaip seni paztstami. 



,PABUDOME IR KELKIMES ... " 

Toje aplinkoje, kur as sukausi, atrode, kad mes visai ne nemiegojom 

ir pabusti nereikejo, bet kai kam vis delta pabusti reikejo. Kai kas 

gal ne nepabudo ... 

LaksCiau i visus mitingus, viskas buvo svarbu ir idomu. Zmones 

buvo draugiSki ir griebesi ivairit.! reikaling4 darb4. Paminklq_ ant 

Trijt.! kryzit.! kalno atstate savanoriai. 0 reikejo daug darbininkt.! -

sustate karkasq, ir vienas per kitq_ lipo pilti betono. Visi krastoty

rininkai savo rankq_ pridejo, niekieno neorganizuojami ejo. Atejo 

mokiniai iris lenk4 mokyklos. 0 kaip apsieis be Rycio. Berods Rytis 

galejo iSpildyti savo vaikystes svajon~- paskambinti varpu iS Sv. Jo

n\.! baznyCios varpines. Negaliu aprasyti vist.! tt.! laikt.! nuotaikt.!, nes 

tai neimanoma. 0 kai dabar rasydama prisimenu Baltijos keliq, ima 

byreti asaros. Tai buvo nuostabus, nepakartojami laikai. Juos apra

sys istorikai, ir tai virs sausais faktais . Tuo metu reikejo dalyvauti ir 

isiminti, bet nezinau, kaip tai perduoti kitiems . 

Buvo ir blokada. Visko truko, net maisto. Visi, kas turejo koki ze

mes sklypeli, erne auginti dadoves. Ir must.! sodelyje augo dado

ves- pomidorai, agurkai, pupeles- kaip vist.! kaimyn4. Parduotuvit.! 

lentynos stovejo tuscios. 0 pramoninit.! prekit.! galejom gauti tik iro

dydami, kad mesne atvykeliai, o Cia gyvenantys . Tas pats buvo ir 

kituose miestuose. 
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Mane vis dar kviesdavo i Leningrade rengiarnus suvaziavirnus. 

Net nustebau pamaciusi ten pilnas parduotuves grazi4 uzuolaidl.b 

o lyg tycia mils4 visos buvo nuplysusios. Man~s pardaveja tuoj klau

sia, ar turiu pasq, o gal bent pensininko pazyrnejirnct. Suvaidinau 

bobul~, kuri nesinesioja dokument\.!J nes bijo pamesti- ir patikejo, 

o del akcento niekas nesijaudino - ten tiek ivairi4 zmoni4. Parsine

siau. Vakare baigesi suvaziavimas, o kur as dingsiu su savo bagazu. 

V. Timofejevas pasisiille mane pasiimti pas save, o paskui vidumak

ti nuveze i traukini. Tiesa, mano drauges leningradietes siillesi nu

eiti su manim i parduotuv~ su savo pasais ir padeti, o paskui stebe

josi, kaip sugebejau Ziopl~ bobul~ suvaidinti. Tada as pasakiau: ,Argi 

ne taip atrodo jils4 inteligentes pensininkes?" 

Pas Timofejevus buvo paruosti pietils (tai buvo 18 valanda). Vla

dirniras norejo man parodyti fotografijas iS savo lankyt\.! kasinejim4 

Skandinavijoje. Bet jo zrnona (kaip visos moterys, daug imlesne nau

jiems dalykams) ji net subare. Ji mat skaiciusi apie Sctjildi- atsinese 

net laikrascius, buvo susizavejusi ir taip gyre mus. 0 stai dabar yra 

zmogus is t4 krast4- taigi pasakokit! Reikejo viskct ispasakoti. Ji taip 

gyre mus- kas nors juk turi pradeti! Ir mane ji prierne kaip ,didvy

r~" is t4 krast4. MaCiau, kad Leningradas- tai ne Maskva. 

Kol gaudavau pinig4 kasinejimams ( o norinci4 padeti visuomet 

bildavo), tol norejau juos t~sti, uzbaigti bent tai, kct buvau pradejusi. 

Ir mano svajones dar ne visos buvo iSsipildziusios. Vaziavau ir per 

blokadct- negavom sunkvezimio, tai vaziavom autobusais. Radinius 

parvezti padejo Augis, man paciai parsigabenti kitus daiktus pade

jo Inge Luksaite. 

1988 m. rugpjilCio 23 dienct buvo didysis Sctjildzio mitingas, o 

mes- ekspedicijoje. Mano bemiukai gavo iS kazkur tau tin~ veliavct 

ir iSkele virs mils4 barako, nors ir ant kreivoko stiebo. Pasirodo, jie 

dar nebuvo apkurtinti per radijct transliuojamos muzikos, nes prase 



mane pamokyti patriotinil.! ir kariSk4 dain4. Visas jas mokejau iS 

seno. Jie rasesi zodzius. Trumpai sakant, ir pas mus buvo SctjU.dis. 

0 ta baisi, graudi ir viltinga 1991 met4 ziema! Uzpuolimai prie 

Spaudos rlim4. Budejimai prie Televizijos boksto, prie Radijo ir te

levizijos komiteto. Viskas vyko drausmingai. Buvo kas organizuo

ja- per radijct pranesdavo, koks miesto rajonas kada turi eiti budeti. 

Stai Antakalnis- 16 valandct prie Auksciausiosios Tarybos. Mes ei

nam nuo pat Antakalnio galo, pakeliui prisijungia kiti antakalniskiai 

ir- jau visa minia eina prie Auksciausiosios Tarybos. Zmones dai

nuoja - tai vienoje, tai kitoje vietoje kas nors uztraukia dainq, kas 

gali pritaria. Kurenasi lauzai. Motereles, noredamos kaip nors pri

sideti, vaiksCioja su termosais ir sumustiniais. Onyte Doveikiene, jau 

pasiligojusi, sako: "As bent tuo prisidesiu" ir verda arbatq, ant stalo 

pyragas, durys atidarytos . Uzeinam pasiSildyti- ir vel i aikst~, kol 

velai vakare mus pakeiCia kiti, arciau gyvenantys. 0 mes sedim na

mie prie televizoriaus . Baisu! Matom tuos tankus ir tct saudymct prie 

Televizijos boksto. Matom, kaip lipa i bokstct rus4 kareiviai, o Buce

lyte vis pranesineja. Dovile ikiSa kaset~ i radijo aparatq. Ir staiga nu

tyla. Bet tuoj isijungia Kaunas- Sitkun4 radijo stotis! Radijo ir tele

vizijos komitetas Vilniuje uzimtas, bet Sitkun4 stotis kartoja ir 

kartoja pranesimq. 0 buvo ten lik~s berods opera tori us, sake- nors 

ir valytoja butt! likusi, atsiliept4. 

0 paskui buvo tokios graudzios zuvusil.!jl.! prie Televizijos boks

to laidotuves. Ejome visi, tiesiog parodydami, kad smerkiame tuos 

zudikus. 

0 kaip laukeme to Kovo 11-osios vidurnakcio! Kitct dienct visur 

kabejo veliavos. Namo kaimynai BernadiSiai surado senctict veliavq, 

Rytis suieskojo jai kotq, Augis tuoj padirbo stovq, ir bematant velia

va kabejo- taip dziugu ir iSkilminga! 

Negalima to aprasyti, reikia pajusti ... 
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0 Lietuvoje dar yra rUSt! kariuomene, neramu, nezinia, ko gali

. rna tiketis, niekas dar nepripaztsta miistt nepriklausomybes. 

Mes vis delto savo darb<! t~siame. 

Baigesi trecioji 1991 m. kasinejimtt pamaina ir artejo miistt eks

pedicijos pabaiga. Buvau uzsakiusi transport<! praejus savaitei po 

darbo pabaigos, kad ramiai speCiau baigti piesti medinius radinius 

ir parasyti kasinejimtt ataskait'l. Ir stai einant darbams i pabaig'l pas

kutiniajame kvadrate (kaip gali netiketi paskutiniojo kvadrato lai

me!), kur jau nieko nebesitikejome rasti, pasirode kazkoks karcitt 

klojinys. Atkasem ir nustebom- tai buvo kilnojamos uztvankos lie

kanos su dviem butiniais. Lyg tycia pasitaike labai lietinga diena -

negali nei kaip reikiant nusipiesti, nei juo labiau gerai nufotografuo

ti. Pasidariau viso to radinio iSsidestymo apmatus ir pabandziau 

bent dalimis nufotografuoti. Nei buvo galima palikti, nei nuimti. 

Nutarem po radiniu pakisti skardos lap'l ir taip dviem nestuvais par

gabenti ji vis'l i miist.t barak<l, o as paskui pamazu nusipiesiu ir de

zinfekuosiu . Neliko nieko kito. Tuo tarpu savaitgaliui prizadejo at

vaziuoti Adomas man padeti issikraustyti, langines uzdaryti ir kitus 

panasius darbus atlikti. Su manimi dar liko Dovile ir restauratore 

Dalia Panavaite. Taigi penktadieni su seima atvaziavo Ado mas- da

viau jiems antr'lji vagone}i. Adomas pajiiriu nesizavejo, tad pasisiii

le tuoj i talk<!. As norejau dar baigti piesti t'l mtsling'l klojini, tai pa

siiiliau jam savaitgali pabiiti su seima, o pirmadient pradedam 

darb<!. Piesinius baigiau, radinius dezinfekavau ir supakavau -liko 

dar pasizymeti perkasas kitiems metams, pasiriipinti uzkasimu, su

pakuoti radinitt dezes, uzkalti jas, uzdeti langines ir baigti kitus dar

bus. Sekmadieni visi numigome, Adomas iSejo pas vietinius zmones 

parsinesti pieno, bet greitai parbego su tusciu bidoneliu . 

- Revoliucija! - susuko. 

Klausiu- kur? Maskvoje, atsako. Tada neturejome radijo, tai visi 

issilakstem, kas kur. Adom'l iSsiunciau i , Guboj<l"- sakyk, esi iS 



archeologtt . As nulekiau i K. ir L. Petkeviciq namus, o ten visi su

sispiet~ prie mazycio radijo imtuvelio . Girdziu, ramiu balsu kalba 

V. Landsbergis. Kalba- vadinasi, niekas miisiSkiq neuzpuole! Kaip 

supratome, Maskvoje pucas. Sakau Adomui: einam pazymeti per

kasos kampus, kad kitctmet atrastume, ir kitq darbq dirbti. Mergai

tems irgi daviau darbo. Sakau, man~s atvaziuos paimti po savaites 

pirmadieni, o tuo tarpu pasirengsim ir lauksim. IS karto visa mano 

kompanija siek tiek pasimete- vyksta revoliucija, ir kam cia riipes 

dabar kazkokia uzmirsta ekspedicija! Bet as buvau isitikinusi, kad 

turiu baigti darbct be panikos, o masina atvaziuos. Adomas sako: ma

ma tikriausiai atvarys broli miisq seimos parvezti. Taigi sakau: reikia 

bent kai kct apsitvarkyti. Kviete ir miisiskius vaziuoti. Bet as sakau: 

ne, negalima mesti nebaigto darbo. MaCiau, kaip visi buvo be nuo

taikos- visiska nezinomybe. Po pietq tikrai atvaziavo Adorno brolis. 

Ir vel kviete mus kartu vaziuoti. Sakau: ne, praeis viskas. 0 jis klau

sia atsisveikindamas: 

-0 kas dabar bus? 

- Viskas gerai. Kartosis 1918-ieji! Pucai trunka 3 dienas! - at-

sakiau. 

Jiems iSvaziavus, ziurim- atvaziuoja geologq seima su mazais 

vaikais i gretimais stovinti vagoneli. Pasirodo, jie pusiaukeleje su

zinojo apie neramumus Maskvoje ir nebezinojo, grizti ar toliau va

ziuoti. Vis delto jie atvaziavo, be to, atsiveze mazct televizoriukct. Ji 
mes pasiUlem pastatyti musq didziajame vagonelio kambaryje. Ve

liau paaiSkejo, kad tuo metu Vilniuje ir Kaune zmones gaudavo ma

ziau ziniq nei mes, nes girdedavome naujienas ne tik iS Klaipedos, 

bet ir is Rygos. 

Lietuvai pucas isejo i gera. Viena po kitos visos valstybes erne 

pripazinti musq nepriklausomyb~. 



SOVIETINIO GYVENIMO PROSVAISTES 

Ilgai gyvenome sovietinese sutemose- per ilgai. Kai kas net spejo 

apsiprasti, o dabartiniam jaunimui net gali atrodyti, kad ne taip tam

su ir buvo. Mes juk mokemes (marksizmas buvo tik neiSvengiamas 

nepatogumas), kureme seimas, auginome vaikus ir nudirbome daug 

darbq, kurie, manau, ilgai bus naudingi. TaCiau tamsa ilgai tvyrojo 

aplinkui ir visada jauteme virs galvos pakibusiq meskos letenq, kuri 

taikesi uzgniauzti bet koki sviesuleli. Buvo momentq, kai atrode, kad 

gal jau prasvieses. Ar galima uzmirsti Stalino mirties datq- 1953 m. 

kovo 3d.- ir kaip linksmai tais metais sventeme Kazimierines?! Gre

timame Istorijos muziejuje ne vienas darbuotojas tikromis asaromis 

palydejo Stalinq. Ypac atsikvepeme po Chrusciovo pranesimo- Sta

lino nuvainikavimo. IS pradziq pranesimas buvo perskaitytas tik 

partiniams, taciau jo turini suzinojome ir mes, paprasti zmones. Par

tieciai jautesi nejaukiai ir vis nedrisdavo kq pasakyti pries valdzict. 

Pagaliau buvo isdrista tq pranesimq perskaityti ir mums. 

Po Stalino mirties atmosfera silo po truputi. Pasidare aiSku, kad 

visuotiniq tremimq jau nebebus, nors dar reikejo tyleti. Niekas ne

buvo tikras, kad uz netinkamq zodi nebus nubaustas. Taciau erne 

rastis ir kai kas nauja- zmones pradejo ieskoti legaliq veikimo for

mq, kuresi etnografiniai ansambliai, krastotyros bureliai. 0 kaip tik 

tuo metu, kai 1960 m . persikelem i Vilniq, kuresi ir oficiali Paminklq 
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apsaugos ir krastotyros draugija, kurioje nuo pirrn4j4 dien4 ir as ra

dau sau tinkarno darbo - rengerne istatus, ruoserne ekspedicijas, 

konferencijas, leidorne leidinius. Atrode, lyg viskas legalu, taCiau 

visada turejai neuzrnirsti, kad i kiekvienct rengini bus atsi4stas ir 

koks nors skundikas, nuo kurio galejai nukenteti. Rodes, viskas buvo 

gerai, kol Draugijai vadovavo Antanas Stravinskas. Bet po kurio lai

ko valdzia susiprato, kad jis net nepartinis, ir i jo vietq1973 rn. at

siunte partini funkcionieri4. 

Tais laikais man labai rupejo parninkl4 apsauga, buvau visuo

rnenine parninkl4 apsaugos inspektore. Teko dalyvauti oficialiuose 

Parninkl4 apsaugos valdybos ataskaitiniuose susirinkirnuose. Pa

rninkll.l apsaugos klausirnai labai arsiai buvo keliarni ir Kulturos rni

nisterijos rengiarnuose susirinkirnuose. Susidarydavo grupes: vie

noje sales puseje sedi keli parninklosaugos valdininkai, o kitoje- visi 

krastotyrininkai visuornenininkai. Tarp visuorneninink4 buvo ir Jur

gis Tomau. Jis kartct po tokio arsaus susikirtirno su oficialictja valdzia 

ir sako: ,,Jeigu Lietuvoje bus revoliucija, tai ji prasides nuo parninkl4 

apsaugos." Visuornenininkai buvo naudingi, nes jie niekarn nepri

klause ir galejo drctsiau reiksti nuornon~ nei tie, kurie oficialiai ture

jo rupintis parninkl4 apsauga. Stai kartct nutarern del visoki4 daro

ffil.l nesqrnoni4 parasyti rastct Kulturos rninisterijai. 0 tie veikejai tai 

buvo architektas V. Landsbergis-Zernkalnis, architektas V. Gabriu

nas ir as . Daugiausia buvo archeologini4 parninkl4 pazeidirn4. As 

a pie juos suzinojau iS krastotyrinink4 ar tiesiog is Parninkl4 apsau

gos valdybos darbuotoj4, kurie, nors visa tai zinojo, negalejo apie 

tai viesai kalbeti. Buvo surinkta zini4 ir apie pazeidirnus architek

tu.ros apsaugos srityje. Sutarern, kad visct rnedziagct sunesirn Vytu

liui (V. Landsbergiui), o jis parengs ir suredaguos pranesirnq. Viskas 

buvo padaryta, ir stai vidury vasaros saukia rnus i posedi Kulturos 

rninisterijoje. Vytuliui pasakiau, kad atvaziuosiu, jei busiu paskui 

parvezta i ekspedicijct- tada dirbau prie Margi4- Barzdzio rniskuose. 



Arsus buvo posedis, bet oficialieji parninklosaugininkai nepajege 

issiteisinti. Sako, jie net buv~ kviesti i TSKP Centro Kornitetq, o to 

visi bijodavo. Atrodo, tas rnusq zygis buvo reiksrningas. Atsirnenu 

vidurnakti parveze mane, o Vale, zinodarna, kad bus ir sveCiq, iSke

le puikict vakarien~ . 

Dar tarybiniais laikais, 1988-1989 rnetais, erniau jaustis geriau . 

Pavyko gauti pirrnct oficialict kornandiruot~ i Vakarus. V. Merkys, 

naujasis Instituto direktorius, pasiule man nuvaziuoti i desirntcti'l 

Baltijos studijq Skandinavijoje konferencijq, vyksianciq 1989 rn. bir

zelio 7-10 d. Stokholrne. 

Jau buvo prasidej~s laisvejirno laikotarpis, bet Maskva vis dar 

norejo rnus laikyti savo glebyje. Nesupratau kodel, bet i Stokholrnct 

teko vykti per Maskvq kartu su rnaskvieciais. Sie pasirupino vizo

rnis ir bilietais ir vaizdavo, kad be jq neapsieisirne. 0 kai atskridorne 

i konferencijq, paaiSkejo, kad jie nebuvo net trasyti i dalyviq sqrasq, 

be to, nesirenge skaityti pranesirnq. Nakvyn~ ir dienpinigius, zino

rna, gavo. Veliau suzinojau, kad Lietuvai konferencijoje buvo skirtos 

4 vietos, bet pasirupinta, kad liktq tik viena. Lituanistai, beje, suge

bejo atvykti kitais keliais. Teko apsigyventi bendrabutyje su popie

rinernis paklodernis. Buvorn suskirstyti sekcijornis. Musq, archeolo

gq, sekcija buvo nugrusta toli i pusrusi. Visi buvorn pareng~ 

pranesirnus labiau apibendrinarnojo pobudzio kokia nors Vakarq 

Europos kalba, nes tikejornes, kad ateis svedq archeologq ar bent 

lietuviq ar latviq ernigrantq. Nebuvo nei vienq, nei antrq. Nebuvo 

net jokit.t diskusijq, ir roes greitai baigerne darbq. Pasiklausiau kai 

kuriq kitq sekcijq pranesirnq ir man tuoj paaiskejo, kad sios Baltijos 

studijos isteigtos ne Baltijos krastq draugq, o greiciausiai rusq ir nu

kreiptos kaip tik pries Baltijos tautas. Kaip veliau suzinojau, jornis 

nepasitikejo ir rnusq ernigrantai. Grizti teko vel per Maskvq. Musq 

palydovai skrido apsikrov~ kornpiuteriais, kurie tuo rnetu Tarybq 

Sctjungoje buvo retenybe. 
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Viena is idomiausiq 1989 m. kelioniq buvo i Dublinct. Tq metq 

rugsejo men. M. Gimbutiene pakviete antropologct G. Cesni, A. Bu

trimct ir mane i savo organizuojamct konferencijct. Reikejo ir pra

nesimo- konferencija indoeuropieciq klausimais. As dar paabejo

jau - nekalbu anglq kalba, bet Maryte padrctsino- juk vargu ar kada 

nuvaziuosi i Airijq, o ten nebus daug to mokslo- veliau galesi viskct 

pasiskaityti; ten bus daug ekskursijq, o pamatyti daug kct verta, be 

to, abi kartu gyvensime. Susitareme su G. Cesniu parasyti bendrct 

pranesimct a pie Rutuliniq amforq kultiirct Lietuvoje. As- a pie arche

ologinius radinius, o jis- a pie senuosius antropologinius tos kulhl

ros radinius is Prusijos, be to, jis iSvers i anglq kalbq ir perskaitys. 

Su Adomu jiedu irgi sutare bendrq pranesimct. 

Senono oro uoste mus pasitiko Maryte ir konferencijos vedejas. 

Kelione autobusiuku iki Dublino buvo gryna ekskursija- aplankem 

paeiliui visus paminklus. Matern vidury laukq stovinti tikrct dol

menct- ispudingct paminklct. Pakeliui uzsukom i senas kapines, ku

riose buvo laidojama nuo pirmqjq krikscioniqlaikq. Mateme iSliku

sius didingus paminklus iS V a. - ispudingct stelct iS akmens, kurioje 

iskalta ten palaidoto vyskupo istorija paveikslais. Pasirodo, tose ka

pinese dar visai neseniai buvo laidojami zymus baznycios veikejai. 

Zinoma, daugybe ne tokiq zymiq zmoniq kapeliq buvo sunyk~. 

Dubline apsigyvenome naujai pastatytame labai istaigingame 

studentq bendrabutyje. Mudvi su Maryte turejom 3 kambariq apar

tamentq su holiuku viduryje, kuriame buvo virtuvele ir valgomasis 

stalas. Radom saldytuvq, prigrustq vaisiq ir kitokio maisto. Cia pat 

buvo dusas ir visa kita. Maryte jau buvo labai pasiligojusi, bet sten

gesi narsiai laikytis. Atvaziavo ji su daugybe palydovq, daugiausia 

jos garbintojq, kurie, matyt, jet visur lydedavo, bet svarbiausios buvo 

jos ,gydytojos"- ekstrasenses. Jos buvo ir ispudingai apsirengusios. 

Pagrindine- auksta, reto negrazumo zmogysta su ilga juoda sukne

le ir plaCiu raudonu didu su didziule sagtimi. Antroji apsivilkusi 



$enono oro uoste su G. Cesniu, M. Gimbutiene irA. Butrimu. 

rausvct kostiumeli su kelnemis. Po paskaitq Maryte grizdavo aki

vaizdziai pavargusi. Nueidavo tos ekstrasenses i jos kambari, ir ji 

iseidavo visai atsigavusi. Klausiau: kct jos ten daro? Atsake: viena 

paima uz galvos, kita uz kojq ir taip jai perduoda kosmin~ energijct. 

Ir tikrai- trumpam jct atgaivindavo. Vakarais ji budavo vis pas kct 

nors kvieCiama. Ir vel reikedavo jct gaivinti. Visaip ji stengesi islai

kyti gerct formq, neparodyti silpnumo. Eidavo i svecius pasipuosusi 

silkine suknele, bet, pasirodo, po apacia visada vilkedavo vilnoniais 

apatiniais, paskaitose sededavo su silkiniu svarkeliu, 0 pamusalas 

budavo iS eriuko kailio, tik to niekas neturejo matyti. Nepaprastas 

mokejimas neparodyti silpnumo! 

Negaliu aprasyti visq idomybiq, kurias pamateme Airijoje. Gerai 

Maryte ir sake: ne tiek ten daug mokslo, svarbiau- bendravimas ir 

ekskursijos. Netruksta Airijoje puikiq archeologiniq paminklq. Kur 

vyksta kasinejimai, irengtos pakeltos platformos, is kuriq patogu 
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viska. matyti. Vienas ispudingiausiq paminklq yra Niugreindze 

(Newgrange). Tai IV tukstantmeCio pr. Kr. sventykla- lyg didziulis 

pilkapis su aukstu is vienodq kvarcito rieduliq sumurytu cokoliu. 

Jame yra iejimas i erdvq vidq- ilga. koridoriq su nisomis, kuriose 

buvo laidojama. Visai neseniai iSsiaiskinta, kad ziemos saulegra.zos 

metu saule trumpam ispista tiesiai i tolimiausia. to koridoriaus tas

kq, kur yra raizytas akmuo. Pries iejima. i koridoriq taip pat yra pa

nasus raizinys. Siuo metu ekskursantams tas efektas parodomas nau

dojant elektra.. 

Reikia pasakyti, kad ten tokia ispudinga vieta, jog visai supran

tamas tampa lankytojq polinkis i mistika.. Daresi aiSku, kodel prie 

M. Gimbutienes plakesi ivairus i ezoterik'llink~ zmones . Gal jq, tie

sa. sakant, ligq suspaustq, ir siek tiek guode tokie su mokslu nieko 

bendra neturintys megejai. Viena. vakara. buvo toks sokejos ir daini

ninkes, neva interpretuojancios jos mokslq, pasirodymas. Ta veikeja 

buvo pasiSovusi su Maryte kitais metais vazineti po Europa. (ar Ame

rika.) ir iliustruoti jos paskaitas. Taigi susedome visi ratu saleje, o vi

dury pasirode toji artiste. Ji buvo gana negrazi, auksta, perkarusi. 

Kankino gal pora. valandq. Nebuvo ten jokiq sokiq, tik lakstymas po 

sal~ ir mosavimas baltomis, raudonomis ir auksinemis skepetomis. 

Dainavimo taip pat nebuvo, tik sukciojimai apie ivairius moteriSkus 

organus. Paskutines eiles nebeistvere ir iStustejo, bet mes sedejome 

pirmoje eileje. Ten sedejo ir vos ziovuli tramdydamas konferencijos 

vedejas. Veliau paklausiau Marytes, argi ji tokia. palydov~ veziosis 

su savimi? Pasirodo, ji irgi nebuvo anksCiau jos maciusi ir pasiurpo 

nuo tokio pasirodymo. 



MES TAMPAM tDOMOS VAKARAMS 

Sqjudzio metais gavau iS JAV archeologo Saruno MiliSausko laiS

kct- reikia, kad visose srityse butq kalbama a pie Lietuvq. Sventosios 

tyrinejimai, anot jo, yra pasaulinio masto, taigi parasykite, sako, a pie 

juos 1 lankq, as iSversiu ir patalpinsiu i zurnalct Antiquity. Bematant 

parasiau - tuoj buvo isversta ir paskelbta. 

Nuo 1992 m . erne plaukti is visur pakvietimai apsilankyti, be to, 

buvo skiriama pinigtt toms kelionems, nes visiems buvo aiSku, ko

kie mes skurdziai. 

1992 m. sulaukiau pakvietimo ir is M. P. Malmerio, Stokholmo 

universiteto profesoriaus. Jis parase: atejo laikas pakviesti, pinigtt 

tam paskyre universitetas, atsivezkit kct nors iS jaunesniqjq. Pasie

miau savo naujq aspirantq Vygand(i Juodagalvi. Gyvenome ameri

kieciq svedams pastatytame sveciq name: pirmame aukste tokie kaip 

mes, trumpalaikiai, antrajame- atvaziav~ su seimomis pusei metq. 

Mudu su Vygandu apvaiksciojome visus Stokholmo muziejus. 

Ispudingiausi buvo akmens ir zalvario amziaus uoltt raiziniai, apie 

kuriuos zinojau tik iS knygq. 

Vienq sekmadieni praleidau su senu draugu etnografu Juozu Lin

giu, o kit'l pusdieni jau mus4 bendrabutyje kartu gereme kav(i. Ir 

tiek atsirado kalbos, rodes, lyg vakar issiskyreme, 0 siandien t~sia

me pokalbi. 
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Zinojau, kad Upsaloje gyvena jau emeritas buv~s mano svedtt 

kalbos destytojas A. Kjellbergas, tad buvau pasiemusi savo verst~ 

Selmos Lagerliof ,Sakm~ apie Gest~ Berling~". Malmeris su juo su

siskambino, ir mudu su Vygandu nuvaziavome i Upsal~. Kjellber

gas, buv~s miesto bibliotekos direktorius, pazadejo ateiti i universi

tet~. Susitikome. Sake, kalbeti lietuviSkai jau uzmirs~s, bet skait~s 

laisvai, beje, kaip ir as svediSkai. Sutarem kalbeti vokiskai. Pasirodo, 

1939-1940 metais jis buvo labai susizavej~s Vilniumi, apie tai ras~s 

ir savo suzadetinei (veliau j~ ir vede ), kuri issaugojusi jo to meto laiS

kus. Parode mums XVII a. restauruot~ ana to mini teatr~- auditorij4 

kur demonstruoti viesi skrodimai. Salia universiteto pamatem mil

ziniSk~ zalvario amziaus pilkapi, zinom~ iS sentt graviiirtt. 

Beje, tais paciais 1992 m. su kitu savo aspirantu Tomu Ostraus

ku lankemes Liublino konferencijoje. Taigi 2 konferencijos per vie

nus metus. 



Pusseseres su pusbroliu Vytautu prie vaikystes laik4 fotografijos. 1992 m. 

Vasaras vis dar leisdavau Sventojoje. Pavyko iskasti naujq, dar 

nematytq, radinitt. Ypac tstrigo unguritt sakes su visu aprisalu bei ie

tis su svaidykle tiesiog buvusioje priekranteje- tai Sventosios 4-osios 

radimvietes radiniai. 

1993 m. bidelio menesi Freiburgo universitetas pakviete i Vokie

tijc:t pas Ch. Strahmc:t ir G. Wolfc:t. Sikart vaziavome su Vygandu. Abu 

profesoriai dirbo Freiburgo universitete, o gyveno priemiesciuose

as patekau pas Strahm<t, o Vygandas - pas Wolfc:t. Strahmo sodyba 

buvo BolSveilyje - tiesiog kaime, kalntt papedeje. Tai buvo didelis 

vienaaukstis namas su sodeliu ir maudymosi baseinu. Gyvenau di

deliame svecitt kambaryje pusrusyje. Pasirodo, pas ji daznai lanky

davosi archeologai iS kittt krasttt, ir sis kambarys buvo skirtas jiems. 

Turejo jis mokyklinio amziaus mergait~ Barbarc:t ir maz<t, dar lopse

lyje gulinti berniukc:t Benc:t. Mergait~ iS ryto pasiimdavo mokyklinis 

autobusas. I Freiburgc:t vaziuodavom masina, 0 kartais ir autobusu. 
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Karo metu miestas buv~s sunaikintas, bet tq pedsakq nelik~. Sake, 

kad po karo buvo islikusi tik sena Katedra ant kalno. Vien'l sekma

dieni- tai buvo Devin tines- nuvaziavome i miest'l pasiziureti iSkil

rniq. 0 ten, pasirodo, laikomasi senq paprociq: eisenoje dalyvauja 

cechai su savo atributais - tai su riestainiais, tai su zirklernis, visi 

pasipuos~ senoviSkai, su skrybelemis. Zmones labai drausmingai 

susirikiav~, 0 tose gatvese, kur zygiavo, visi balkonai buvo iSpuosti 

kilimais ir geliq vainikais. 

Sioje kelioneje po Pietq Vokietij'llabai daug k'l pamateme. Labai 

ispudingu keliu nuvaziavome i Konstanc'l. Ten noreta mums paro

dyti moderniai irengt'l archeologijos muziejq. Ch. Strahmas specia

liai paklause, kaip man jis atrod'ls. Pasakiau, kad archeologui jis ne

labai idomus- gal noreta zmonems parodyti tik kulhlros raidq, todel 

radiniq labai mazai? Eksponuota gana isradingai - vitrinos trijq 

aukstq. ApaCioje- kapo fotografija, t. y. koks kapas buv~s po zeme, 



antrame aukSte- radiniai, o virsuje :- rekonstrukcija palaidotojo, kaip 

jis atrod~s gyvas. Buvo ir iSmaningai parengtq diaramq: iS fotogra

finio fono pereinama i priesakini planq, kur rodoma kasinejamo plo

to iskarpa su radiniais. Demonstruojama ir kasinejimq iranga bei 

instrumentaL Toliau- temines sales- iikis, maistas ir kt. Beje, rodant 

maisto raidct persistengta, nes paskutineje vitrinoje ideta dabartiniq 

konservq dezuciq. Muziejuje is vieno auksto i kitct galima pakilti 

laiptais arba liftu, kuris visas stiklinis ir irengtas paciame ekspozi

cijos viduryje. Apskritai muziejuje -labai daug stiklo ir sviesos. Ne

galiu pasakyti, kad man patiko, atrodo, kad ir mano seimininkas 

nebuvo juo suzavetas, bet kartq pamatyti- idomu. 

Vokietijoje gavome trims dienoms vizct i Sveicarijct. Vaziavome 

ten su C. Wolfu. Apsistojome Lozanoje nuolatineje archeologq ba

zeje, ant kalno prie pat grazios senoviSkos baznyCios, kurios sven

toriuje ir vyko kasinejimai. Kultiirinis sluoksnis ten buvo nepapras

tai storas ir jame aiskiai skyresi susisluoksniav~ ivairiq laikotarpiq 

horizontai- nuo viduramziq iki akmens amziaus. Nukasus vidu

ramziq sluoksni, kasinejimai ten perduodami kito laikotarpio spe

cialistams, kol galq gale pasiekiamas akmens amzius. Lankeme ivai

rius paminklus, kartais paklausdavom, kokie ten griuvesiai, ir 

atsakydavo- velyvi, XIV amziaus ( o mums Lietuvoje tokie dar labai 

svarbiis!). Supratau, kodel jie taip domejosi miisq virvelines kera

mikos radiniais. Dauguma jq radiniq tiesiog nesiskiria nuo miisis

kiq, tik kai kurie turi papildomq, tik Sveicarijai biidingq, vingiq or

namentq. Paminklq ten yra labai ivairiq, daugybe, negaliu jq ne 

aprasyti. Pamateme ir garsiuosius sijinius pastatus- vieni dabar po 

vandeniu, kiti visai sausoje vietoje. Specialios tyrimq laboratorijos 

turi nemazai darbo. 

Pilni darbo ir visokiq idomybiq buvo 1994 metai. Maciau, kad 

liko dar daug neuzbaigtq darbq, o sveikatos dar yra, bet, kaip saky

davo mano drauge Rame, reikia zmogui tureti pasct ir veidrodi ir 
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kartais i juos pasiziureti. Daug uz mane jaunesnitt iSejo i pensijq_

savo ar nesavo noru, o as vis nepaziuredavau nei i pasq, nei i veidro

di. Kartais pagalvodavau, kad per daug darbtt uzsikraunu- vis ido

mu, nauja ... Be to, atrode, kad reikia .. . Reikejo sugrizti i Sventq_jq_ir 

man ten buvo labai idomu, bet grauze sq_zine, kad dar liko mano iStir

ttt, bet nepaskelbttt Piettt Lietuvos paminkltt. Reikejo ne tik tekstq_ 

parasyti, bet ir iliustracijas parengti. 0 kas jas padarys- aiSku as pati! 

Ir staiga iS dangaus nukrito iSganinga proga. Geologai rengiq_ projek

tq_ ,Akmens amzius Piettt Lietuvoje" ir paprase man~s (jiems reikejo 

archeologo habilituoto daktaro) dalyvauti . Maniau, turesiu penke

rius metus, bus ·ir siek tiek pinigtt pagalbiniams darbams- nereiks 

paCiai piesti, be to, galesiu viskq_ sq_ziningai paskelbti, nes kas nepa

skelbta - to kaip ir nera! Mielai prisidejau prie to projekto . Gavau 

puikiq_ architekt~, kuri kaip tik neturejo darbo, Vilijq_ Jankauskait~. 

As jai iS ryto isdeliodavau titnagus, pazymedavau juodrastini len

teles variantq, o paskui ji dirbdavo cia pat muziejuje. Piese ji puikiai, 

tik man buvo gaila, kad taip mazai uzdirbo, nes buvo leta. Galop man 

pavyko paskelbti visq savo Piettt Lietuvos kasinejimtt medziagq. 

Bet to dar negana . 1993 m. Atviros Lietuvos fondas buvo paskel

b~s konkursq_ istorijos vadoveliams rasyti . As ne nemaniau preten

duoti, nes nieko neiSmaniau apie vadovelius. Taciau likus savaitei 

iki konkurso pabaigos, Adomas Butrimas ima mane kalbinti, kad 

rasyCiau uzklasinitt skaitymtt knyg'l. Sako: sudekit visa tai, ko ne

galit panaudoti savo rimtam mokslui, kq pasakojat per paskaitas . 

Paskaitose as ekspromtu pasakodavau populiariai, kiek pagrazin

davau. Taip gime ,Lietuva iki Kristaus" (1994) . 

Atsirado vel pakvietimtt i suvaziavimus. Nusprendziau butinai 

vaziuoti. 1994 m. pavasari Danijoje, Esbjerge, Gintaro muziejuje vyko 

Virvelines keramikos kulruros specialist'! suvaziavimas. Reikia pasa

kyti, Danija buvo mano svajonitt salis. Nuo seno sekiau dantt akmens 

amziaus archeologin~ literaturq_. Tq_syk irgi maniau neapsiriboti 



Atsisveikinant su $ventqja 1996 m. 

Su paskutiniais kasejais . 

konferencija ir pavazineti po kitus salies muziejus. Turejau ir pini

g1! tam atsidejus, ir pigiausius viesbucius susizinojus . Bet danai ne

leido man uz niekq_ moketi- ir bilietai buvo parupinti, ir geri vies

buciai uzsakyti . Dar tada mes jiems buvom idomus. Be to, akmens 

amziaus tyrinetojai- labai savita paderme. As zinojau, kct konkre

ciai noriu pamatyti, maniau, dar daugiau.neskelbtt.t radinit.t rasiu, 

bet, pasirodo, jie didziumq buvo paskelb~, tad galejau gerai orien

tuotis . Apsilankiau Aarhuse, Mosgorde, Kopenhagoje, Roskildeje. 

Nenusivyliau. 

1994 m. rugsejo 20-30 d . buvau pakviesta i Geteborgq, ir vel buvo 

pasakyta, kad pasiimciau kqnors iS jaunesnit.t. Vaziavau su savo as

pirantu Tomu Ostrausku. Gyvenome pas Gi:istq Bagenholmq, nors 

daugiausia mumis rupinosi ir globojo kalbininkas, labai simpatin

gas zmogus C. Wennenbergas. Su juo jautemes tarsi seniai butume 

buv~ pazistami. 



Tarsi visa to negana - dar tq pati, 1994 m., rudeni su Tomu Os

trausku nuvykome i Lenkijct- i Supraslio konferencijq, kurioje buvo 

tiesiog susipazistama su pastarttjtt mettt kasinejimais. 

Toliau darbas vijo darbq. Sventojoje baigiau kasti 6-ctict radimvie

t~, atejo pabaiga ir 4-ajai. Paaiskejo, kad ji yra 2-osios tqsa- tereike

jo jas abi sujungti. Liko neiskastas visai mazas plotelis, kuriuo ejo 

kelias i vandenviet~, 0 salia - vandentiekio vamzdziai. Jau buvau ir 

susitarus, kaip galesim perkasti keliq, bet iS Instituto as jau nebega

vau nei leidimo, nei pinigtt kasinejimams. Reikejo atidziau pasiziu

reti i pasq! Taip atejo man isimintini 1997 metai. 

Vygandas Juodagalvis buvo uzmezg~s rysius su norvegtt arche

ologais (pats pas juos dirbo kasinejimuose) ir pasirupino, kad mli.stt 

Institutas sudaryttt su itt universitetu bendradarbiavimo sutarti. 

Norvegai pasisiUle atvaziuoti su savo pinigais i Sventqjq. Maniau, 

atvaziuos kaip sveciai, bet pamaciau, kad jie nori mus pamokyti -

girdi, negalima taip kasineti, reikia butinai perplauti visct kulturini 

sluoksni. Jie atsiveze pinigtt, sietus bei visct irangq. Zmones, kurie 

pelkes gyvenime nebuvo mat~! Ir as Cia zodzio, deja, jau nebeture

jau. Veltui aiskinau, kad taip negalima dirbti, nes sapropelis nepra

leidzia vandens, o sudzillv~s darosi kietas kaip akmuo. Pradzioje 

maniau, kad ir as bidelio menesi su jais dar busiu kasinejimuose, 

bet kai paaiSkejo itt planai, man pasidare labai nemalonu - tai as jau 

nebe seimininke siuose kasinejimuose? Negalejau uzdrausti, nes jau 

nebevykdziau kasinejimtt, o buvo sutarta aukstesniu lygiu su Insti

tuto direkcija. 

Be Vygando ir norvegtt, i Sventctict nuvyko ir Nacionalinio mu

ziejaus archeologai . Buvome susitar~, kuriuose pakrasCiuose nor

vegai gali pameginti. Muziejininkai ir papasakojo, kas iS itt darbo 

isejo . Zinoma, jie pamate, kaip pazliugo sapropelis ant itt tinklo, o 

kai paliko gabalus kitai dienai ir paskui norejo juos atmirkyti, vel 

nieko gero- kieti kaip akmenys . Labai jie norej~ irodyti, kad 6-oji 
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Torno Manno festivalyje Nidoje 1999 m. 

radimviete- tai buvusi poline gyvenviete ant vandens, todel iskas~ 

ilgiausict perkasq. A pie tokias gyvenvietes jie nieko neiSmane- buvo 

tik skait~ gal tik XIX a . straipsnius . Savait~ taip beprasmiskai pazai

dus, zinoma, iSleidus daug pinigl.!, teko norvegams sutikti su mu

ziejininkais. 4-oji radimviete buvo baigta kasti mentelemis (kase, 

zinoma, muziejininkai) . Gerai, kad buvo Gytis Grizas, tai tc:tsyk at

kase keletq_ vertingq radiniq, o pabaige jau kitq_met. 

Kitais metais nuvaziavau tik pasiziureti . Atvykau kaip tik tada, 

kai visai prie kelio, tarp dviejq storq vandentiekio vamzdziq kaz

kaip stebuklingai islikusiame nepaliestame plotelyje, virsutiniame 

kulturiniame sluoksnyje Gytis iSkase visai sveikq_ Rutuliniq amforq 

kulturos vazq_. Ir pasisek tu man! 

Taip atejo 1999 metai . Vidury metq !bedziau naujq_ kilometrin! 

stulpq_- isejau i pensijq, iSdirbusi 57 metus . 



ATSISVEIKINIMAS 

Taip ir i.Zengiau i XXI amziq- nepa.Zistamq_ ir visiSkai kitoki. Kai pa

galvoju apie XX amziq, matau, koks jis buvo ivairus. Buvo daug 

dziaugsmo, laimes, bet nemazai ir skausmo, nusivylimq. Tai buvo 

mano amzius, kuriame as buvau ir laiminga, ir liudna. Visq_ tq_ am

ziq as ko nors siekiau - kartais pasiekdavau, 0 kartais tas siekis ir 

likdavo tik svajone. Dabar jau nebera ko siekti, vadinasi- ne mano 

sis amzius. Nebepadarysiu nieko naujo, tad reikia atsisveikinti su 

tuo, kq_ atsinesiau iS ano amziaus. 

lzengusi i XXI amziq, jauCiau, kad dar ne visai buvau atsiskaiCiu

si u.z savo didziuosius kasinejimus Sventojoje, nors nemazai sia tema 

buvau atspausdinusi. Kadangi visi kasinejimq radiniai patek~ i Lie

tuvos nacionalini muziejq, labai apsidziaugiau, kad direktore B. Kul

nyte sutiko isleisti dviem kalbomis mano didziausiq_ darbq_ ,Akmens 

amziaus zvejai prie Pajurio laglinos". Parasiau ji, zinoma, lietuviq 

kalba, o i vokieCiq kalbq_ iSverte klaipediSke Rasa Krupaviciute. Abi 

jauteme, kad butq gerai, jei dar tikras vokietis rankq_ pridetq. Ir vel, 

kaip ne kartq_, likimas man padejo- perziureti, net neprasyta, apsi

eme mano senais laikais Krokuvoje sutiktoji Rosemarie Muller. Tai

gi 2005 m. Lietuvos nacionalinis muziejus isleido knygq_ ir surenge 

grazq jos pristatymq_. Su Sventq_ja atsisveikinau. 

Turejau ir daugiau su kuo atsisveikinti. Pas mane buvo susikaup~ 

ir daugybe titnagq piesiniq is Tetes rinkinio . Kadangi visi radiniai 
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jau buvo N acionaliniame muziejuje, atidaviau ten ir vis'l archyvC:l bei 

senuosius Tetes uzrasus. 

Buvo likusios dar knygos. Turbut sunkiausia atsisveikinti su kny

gomis - visos jos buvo apie akmens amziq. Visas mano gyvenimas 

slinko tarp knygq. Tevq namuose kambariuose stovejo knygq len

tynos. Tetos ir dedes mums vis dovanodavo knygq ir, vos pramoku

sios skaityti, mes jas skaitydavom. Kai pramokome vokiskai, o ve

liau ir prancuziskai, gaudavome dovanq vokiskq ir prancfuiSkq 

knygq. Kai emiau dometis istorija, krastotyra, inikau i Tetes ir Uni

versiteto bibliotekas. Gavau ir vyrC:l bibliotekininkq. Taigi musq na

mai buvo pilni knygq. As jas labai gerbiau, tiesiog mylejau. Negale

jau pak~sti pribraukinetq, prirasinetq knygq. Mano visos knygos 

svarios, nors ir perskaitytos. Beskaitydama idedavau i man ypac 

svarbias vietas popieriaus lapeli, sitaip pasizymedama, kad man si 

vieta svarbi. Taip noreciau, kad jos kam nors butq naudingos ir kad 

kas nors jas myletq kaip mylejau as! Siandien dziaugiuosi, kad vis'l 

savo knygq rinkini galejau atiduoti i vienas rankas- i Vilniaus uni

versiteto Archeologijos katedt.:Cl· 

Viena mano knygq spintos dalis buvo skirta atspaudams. Sude

ti jie buvo pagal autorius i aplankus ar didelius vokus. Jais as dau

giausia naudojausi. Institute Archeologijos skyriuje buvome pasi

dalij~, kas koki archeologC:l kituose krastuose aprupins jam rupima 

Lietuvos literatUra, zinoma, ir atspaudais. Taigi siqsdavau ir as, bet 

ir gaudavau is Rygos, Talino, Leningrado, Kijevo ir Maskvos, ve

liau- iris Vakarq Europos. Ant daugumos atspaudq uzrasyti man 

mieli autografai. Atspaudus, kaip ir knygas, priglaude Archeolo

gijos katedra. 

Perejusi ilgC:l ir ivairq gyvenimo keliq, dabar iS naujo pergalvojau, 

ar rinkCiausi tq paCiq specialyb~. Taip! Rinkciausi archeologijq. Jau 

vien del to, kad musq krasto istorijoje tas laikotarpis, kuri ji a pima, 

vis delto dar labai neistyrinetas. Gal kam is salies pasirodys, kad 



Per knygos ,.Akmens 

amziaus zvejai prie Pajurio 
lagunos" pristatymq Lietuvos 

nacionaliniame muziejuje 2005 m. 

muziejq fondai hizta nuo radiniq gausos, bet juk patys radiniai- tai 

dar ne viskas. Paciame Lietuvos archeologijos moksle rna tau didziu

les propersas, kurias reikia uzpildyti. Reikia ir kasinejimq, taCiau ne 

tokiq, uz kuriuos atsiskaitoma iSkastais kvadratais. Reikia kasineti 

zinant, ko ieskai ir kokict propersct nori moksle uzpildyti. 

Archeologija- idomi specialybe, kuriai reikia ivairiq mokslq zi

niq- ir etnografijos, ir geologijos, ir paleogeografijos, ir mineralogi

jos, ir klimatologijos, reikia tureti ir muziejinitt igiidziq, moketi is

saugoti radinius. Svarbiausias, zinoma, kruopstus mokslinis darbas, . 

nes fonduose gulintys radiniai dar nieko nekalba. Archeologija- tai 

kantriqjq mokslas. Ji leidzia isspr~sti daug istorijos klausimq, atspe

ti daug misliq. Tikiuosi, kad naujos archeologq kartos niekada ne

nustos vilioj~s tas paslapties zavesys. 
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