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„Grasinimai, pažeminimas, 
skurdas - taip gyvenome mes, 
betėviai vaikai, tarybinių laikų 
internatuose. Mūsų buvo šimtai. 
Tų, kurie, gimę iš motinų įsčių, jų 
globos nepatyrė. Tų, kurie augo 
maitinami smurtu, neapykanta, 
panieka. Tų, kurie apsupti 
smurtautojų, patys jais tapo, 
o ūgtelėję ne tik mylėjo, bet ir 
pavydėjo, keršijo, naikino...“ - 
tokiais žodžiais savo jautrią 
knygą „Šarkos sielos šauksmas“ 
pradeda pedagogas, režisierius, 
aktorius, rašytojas, dabar - Seimo 
narys Robertas ŠaRknickaS. 

Vaikystėje mėtytas iš vienų glo-
bos namų į kitus jis sutiko daugybę 
į save panašių. Tą patyrimą prieš 
keliolika metų dirbdamas režisie-
riumi Alytuje sutalpino į daugelį 
kino teatrų salių apkeliavusią vai-
dybinę juostą „Nepalikit, prašau“. 
Filme daug praėjusio meto simbo-
likos, bet yra buvusią ir dabartinę 
epochas vienijantis bruožas - jaus-
mas, ką reiškia būti apleistam tų, 
kurie paleido tave į pasaulį, bei kaip 
svarbu vaikystėje sutikti mylinčius 
ir jautrius žmones, kurie padeda 
pasiekti kitokį gyvenimą.

Skaudžių išgyvenimų neslepian-
čiam politikui vaikų ir senyvų žmo-
nių tema daugiau nei suprantama - ji 
įsigraužusi iki kaulų smegenų.

- Pastaraisiais metais didelių 
permainų įvyko vaikų globos 
struktūroje. Pasikeitė įstaigų 
pavadinimai, priklausomybė. 
Bet tai nereiškia, kad vaikų, ku-
riems globa reikalinga, ženkliai 
sumažėjo. Kuo skiriasi dabarti-
nės vaikų globos įstaigos nuo 
buvusių? -  teiravomės  Roberto 
ŠARKNICKO.

- Dabartiniai vaikų globos namai 
nuo buvusių skiriasi kardinaliai. 
Ypač materialine baze. Visko dabar 
ten daug daugiau nei bet kuriuose 
tikruose namuose. Yra tik vienas 
didžiulis skirtumas - tikruose na-
muose vaikai yra mylimi ir nepalie-
kami. Meilės turbūt nei vienas vai-
kas nenorėtų iškeisti į geidžiamų 
daiktų gausą. Nebent iš naivumo ir 
žingeidumo. Dabar vaikų namų glo-
botiniai turi visas sąlygas gyventi 
ramiai. Jie turi atskirus kambarius, 
gyvena po vieną, po du, šeimomis. 
Taip yra apsaugojamas privatus gy-
venimas. Tačiau meilės visais lai-
kais visiems reikėjo ir reikia. Tai yra 
amžina.

Nedrįsčiau teigti, kad anais lai-
kais vaikų namuose viskas buvo tik 
blogai. Kiekviena situacija skirtin-
ga. Visur skirtingi žmonės dirbo, 
visur supratimas buvo kitoks. Ne-
reikėtų dėl to jų kaltinti. Tiesiog 
taip buvo. Ten, kur aš augau, taip 
pat buvo labai gerų darbuotojų. Ži-
noma, vienas piktas žmogus gali 
sugadinti viso gero kolektyvo var-
dą. Taip jau nutinka, kai bijoma gar-
siai pasakyti, o sakyti tada, būdamas 
vaiku, bijojau. Apie Obelių vaikų 
globos namus, buvusį internatą, 
taip pat turiu gražių sentimentų. 
Dar dabar kartais nuvažiuoju aplan-

kyti tebedirbančių ir jau darbą pali-
kusių auklėtojų, kitų darbuotojų. 
Esu jiems dėkingas.

- Teigiate, kad dabartiniai 
vaikų namai yra visko pilni. Ir 
nieko čia nebereikia keisti?

- Keisti ir keistis reikia nuolat, 
o labiausiai - išmokti mylėti likimo 
nuskriaustus vaikus. Tai amžina 
meilės pamoka. Dabar labai daug 
dirbama, kad gyvendamas ne su šei-
ma vaikas jaustųsi kuo arčiau namų. 
Vaikai apgyvendinami bendruome-
nėse, daugiabučiuose namuose tarp 
žmonių, tam kad nesijaustų vieniši 
su savo sužeistomis širdimis. Žino-
ma, niekas niekada neatstos jiems 
tikrųjų namų. Tikrieji namai yra ten, 
kur gyvena tikrieji tėvai. Tik jie vie-
ninteliai gali išmokti pamoką, kurią 
kažkada praleido, susigrąžinti išmė-
tytus vaikus ir kompensuoti jiems 
padarytą skriaudą.

- Kokie ženklai primena, kad 
vaikui šeimoje yra nebepaken-
čiama?

- Ženklų yra šimtai ir daugiau. 
Kiekviena situacija labai skirtinga, 
priklauso, kokie žmonės gyvena gre-
ta. Iš savo ir draugų patirties galiu 
pasakyti, kad pirmieji ženklai apie 
vaiko dramą šeimoje yra pasikeitęs 
jo charakteris - uždarumas, nepasi-
tikėjimas, pyktis, verkimas, nenoras 
mokytis, ankstyvas rūkymas, vagys-
tės, blaškymasis naktimis, šlapini-
masis į lovą, pasikartojantys pabėgi-
mai ir daugybė kitų požymių, kuriuos 
daugelis linkę ignoruoti, priskirdami 
„charakteriui“.

- Bet tie vaikai, kad ir kiek 
būtų apleisti, skriaudžiami savo 
namuose, vis tiek nori būti su 
tėvais, ne su globėjais?

- Nori, bet jei tėvai nenori, ką 
daryti? Tuo daugiau vaikui nepasi-
duoti turi padėti socialiniai darbuo-
tojai, mokytojai, virėjos, valytojos, 
šiaip geri žmonės. Jiems tenka at-
sakingas darbas atstoti vaikams tė-
vus. Gyvenimas yra labai žiaurus, 
jis gali pasijuokti iš kiekvieno mū-
sų, ir nežinia, kada tai gali įvykti 
giminei, kaimynui, kolegai, man. 
Todėl niekada nelinkiu blogo net 
priešui, nors ir neteisybė bado akis 
ir ima pyktis. Likimą galima ir pa-
tiems valdyti nekeršijant, nelinkint 
blogio kitam.

- Kuo skiriasi vaikų namuose 
užaugę žmonės nuo tų, kurie gal-
būt net daugiau vargo matė aug-
dami gimtuosiuose namuose?

- Skiriasi tuo, kad ne visada 
jiems pavyksta tapti šeimos nariu. 
Pats esu patyręs tai savo kailiu. Tik 
dėkoju likimui, kad dukros nuo gi-
mimo man yra labai brangios, ne-
moku skriausti vaikų, labai jas my-
liu. Jos mane dažnai prieš miegą 
plonais mažais piršteliais ant kak-
tos žaismingai ir ne visada tiesiai 
peržegnoja. Jos man padeda kartais 
net darbotvarkę sudarinėti. O ant 
savo tėvų tikrai nepykstu ir nema-

tau prasmės pykti. Jie vaikystėje 
taip pat augo kitoje meilėje, kitose 
aplinkybėse ir geriau už mane žino, 
kodėl taip atsitiko. Tėčio jau nėra, 
o motinai linkiu tik sveikatos ir ra-
mybės.

- Visa Lietuva seka, kaip pa-
sisuks globos namuose augan-
čios devynerių metų mergaitės, 
kuriai atsirado įtėviai Naujojoje 
Zelandijoje, gyvenimas. Bet gy-
venimas kol kas nepasisuko nie-
kaip. Vaikas, kaip buvo, taip ir 
liko globos namuose. Ar taptų 
ta mergaitė laimingesnė, gimti-
nėje užaugusi be artimųjų mei-
lės. O gal jai būtų geriau augti 
šeimoje, nors ir ne tėvynėje?

- Nesvarbu kokia šalis, širdis 
yra viena. Dievas kurdamas pasau-
lį neskirstė šalių, jis kiekvienam 
žmogui davė širdį. Jei širdis yra 
mylinti ir norinti apglėbti mergai-
tę, jos gyvenimą, šiltomis ranko-
mis nuo patirto skausmo, manau, 
atstumai nebegalioja. Turime tai 
suprasti. Koks skirtumas, kokioje 
šalyje gyvena meilė? Jei meilės 
neatsirado tarp artimiausiųjų, tarp 
gimtosios šalies piliečių, kodėl vie-
nam politikui iš šio vaiko reikėjo 
atimti meilę antrą kartą? Pirmą 
kartą meilę iš mergaitės atėmė 
motina, antrą - populistas. Juo bū-
damas padaręs tokį pikdžiugišką 
darbą iš gėdos mirčiau, negalėčiau 
ramiai miegoti. Šį žiaurų veiksmą 
prilyginu didžiausiam Seimo nario 
nusikaltimui. Bandydamas sukti 
kudašių, atsitempė mergaitės bro-
lį iš užsienio. Tas sutrikęs kalba į 
televizijos kameras. Vieną kartą 

sako, kad ją užaugins, kitą - persi-
galvoja. Jeigu jau taip, kodėl brolis 
negalėjo sesute rūpintis anksčiau? 
Visa ši užvirta velniava tegul lieka 
politiko sąžinei. Pavogęs vaikui gy-
venimą be sąžinės graužaties, jis 
dar bando tapti prezidentu. Mer-
gaitė užaugs ir neabejoju, paklaus 
to netapusio Lietuvos prezidentu 
vyro, kodėl jis taip pasielgė? Už 
ką? Labiausiai bijau, kad užaugusi 
ji neatsidurtų blogose rankose, ne-
noriu, kad taip pat pamestų savo 
vaikus. Nes gerai žinau, ką reiškia, 
kai mano likimo vaikai, tapę tėvais, 
išsiskiria - dažnai vaikai jiems ne-
berūpi. Atstumtos širdelės atsidu-
ria tokioje pačioje situacijoje, kaip 
ir jie vaikystėje - vaikų globos na-
muose. Labai noriu, kad ta maža 
mergaitė būtų mylima. To jai la-
biausiai reikia. Ne trumpalaikių 
gelbėtojų, ne sotesnio kąsnio, o 
tėviško rūpesčio, kuris nenutrūk-
tų sulaukus pilnametystės.

- Žmogaus gyvenimo krei-
vės viename poliuje yra vaikys-
tė, pabaigoje - senatvė. Jei dėl 
vaikų dar kažkas daroma, kas 
daroma dėl senų? Vaikų nepri-
žiūrintys tėvai baudžiami, iš jų 
paimami vaikai, o ar teko gir-
dėti, kad seneliai būtų paimami 
iš juos apleidusių vaikų?

- Man teko girdėti, kad giminės 
paima senus tėvus, kai vaikai jais 
nesirūpina. Dabar valstybėje yra 
išaugęs socialinių darbuotojų skai-
čius, jų dėka, seneliais yra rūpina-
masi daugiau. Kiekvienais metais 
lankausi Rumbonių, kaip sakau, 
vienišų močiučių ar vaikų atvežtų 
motinų, globos namuose. Teko ma-
tyti, kaip viena močiutė miegojo 
su pirštinėmis, o jose saugojo pa-
są. Močiutes prižiūrinti sesė Vita-
lija, pasakojo, kad ta senolė kie-
kvieną dieną laukia atvažiuojančio 
jos pasiimti sūnaus. Laukia ir ne-
sulaukia. Tai labai skaudi istorija. 
Palikti tokios būsenos motiną yra 
nežmoniška. Sutinku, kai kurios 
senutės senat vės namuose gyvena 
savo noru, bet tik ne šiuo atveju. 
Per visą šalį tokių atvejų surastu-
me tikrai ne vieną.

- Trys Seimo narės įregis-
travo Darbo kodekso pataisą, 
kurioje siūlo kiekvieną mėnesį 
skirti papildomą laisvadienį 
darbuotojui, jei vienas tėvų su-
laukė 70 metų. Darbdaviai ma-
no, kad tai rinkiminiai pažadai. 
O ką galvojate jūs?

- Mintis gal ir verta dėmesio, 
bet kol kas ji kvepia rinkimais. 
Pats norėčiau, kad dirbantys vai-
kai, juos užauginusiems ir gyve-
nimą atidavusiems tėvams galėtų 
skirti ne vieną dieną per mėnesį, 
o kelias dienas. Nes būti su bran-
giu žmogumi ir jį prižiūrėti - taip 
pat yra darbas. Ne tik mylėti rei-
kia, bet ir rūpintis. Kitas dalykas 
yra septyniasdešimt mečiai, kurie 
dar patys dirba, yra aktyvūs. Jiems 
priežiūros nereikia.

Kalbino Dalia ByčIeNė

Norint dalytis šiluma, reikia jos turėti 

 � Meilės turbūt nei vienas vaikas 
nenorėtų iškeisti į geidžiamų 
daiktų gausą. Nebent iš 
naivumo ir žingeidumo

 � Gerai žinau, ką reiškia, kai mano 
likimo vaikai, tapę tėvais, išsiskiria - 
dažnai vaikai jiems neberūpi
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Kodėl šiandien, praėjus trims 
laisvės dešimtmečiams, 
tebekariaujame su sovietmečio 
skulptūromis, o kone kiekvienas 
sumanymas įamžinti Tautos 
istorijai svarbius įvykius ar 
valstybei nusipelniusius 
žmones supriešina visuomenę, 
įveldama ją į nesibaigiančius 
nevaisingus ginčus.

Apie tai prie ŽALGIRIO NA-
CIONALINIO PASIPRIEŠINIMO 
JUDĖJIMO apskritojo stalo disku-
tavo žurnalistas ir kolekcininkas 
Vilius KAVALIAUSKAS, paveldo-
saugininkė Gražina DRĖMAITĖ, 
dailininkas Giedrius KAZIMIE-
RĖNAS, filosofas Krescencijus 
STOŠKUS. Diskusiją vedė žalgi-
rietis Gediminas JAKAVONIS.

G.JAKAVONIS: Šį pokalbį 
paskatino vis įsiplieskiančios 
diskusijos, ką daryti su soviet-
mečio palikimu. Nepriklauso-
mai Lietuvai jau 30 metų, ta-
čiau griovimo vajus nesibaigia, 
o statyti taip pat neišeina. Da-
bar vėl kyla iniciatyvos griauti 
paminklą Petrui Cvirkai ir kad 
Salomėja Nėris buvusi tokia ir 
anokia, todėl ir jos įamžinimas 
nepelnytas. Atmetus visas po-
litikas, poetė S.Nėris yra pri-
pažintas mūsų genijus. Taip pat 
reikia prisiminti, kad rašytojas 
P. Cvirka tarpukaryje yra gavęs 
premiją už „Žemę maitintoją“. 
Nesuprantu, kam trukdė Žalio-
jo tilto skulptūros. O pastatyti 
ką nors mums labai sunkiai se-
kasi. Prisimenu tokį atvejį, kai 
garsus skulptorius iš Valkinin-
kų Nerijus Kavaliauskas norėjo 
Jono Basanavičiaus skulptūrą 
padovanoti Varėnai, tačiau me-
ras Algis Kašėta atsisakė. Gal, 
gerbiamas Viliau, jūs supranta-
te tuos procesus ir galite paaiš-
kinti, kas pas mus vyksta?

V.KAVALIAUSKAS: Visos 
revoliucijos prasideda nuo griovi-
mo, tačiau, manau, kad mūsų re-
voliucija jau turėjo būti pasibaigu-
si. Pirmasis paminklas, kurį Lie-
tuvoje pastatė, buvo paminklas 
Gediminui Vilniuje. Galima dis-
kutuoti - geras jis ar negeras, gra-
žus ar negražus. Skulptorius labai 
geras ir viskas atitiko, tačiau vis 
tiek  - visi nelaimingi, kad kažką 
pastatė. Man atrodo, kad buvo di-
delis pasiekimas, jog galų gale tai 
įvyko, kažką pastatė. Dabar vėl 
toks etapas, kad mes grįžtame 
prie griovimo. Skausmingas klau-
simas dėl tų tilto skulptūrų. Man 
labiausiai gaila skulptorių, kurie 
jas kūrė. Gal jų jau ir gyvų nėra, 
tačiau buvo garsiausi Lietuvos 
skulptoriai. Jie nebuvo atvežtiniai 
skulptoriai. Jie buvo mūsų, tai yra 
mūsų gyvenimas, kurį mes gyve-
nome. Koks buvo, toks buvo, ne-
galime jo išbraukti iš istorijos. 
Kuo kalti studentai, darbininkai 
ir valstiečiai, kad jie atstatė Lie-
tuvą po karo? Tikriausiai diskusi-
ja turėtų būti ne apie paminklus, 
o apie pačią visuomenę, kur mes 
einame, ką mes darome, kokią 
valstybę mes turime. Paminklai 
yra tik dalis, kuri išlieka. Išliks 
istorijoje kūrėjų karta, kuri tikrai 
yra geresnė nei griovėjai.

G.DRĖMAITĖ: Grįžkime 
prie tų paminklų, kuriuos griauna 
arba nori griauti. Man skaudu yra 
tai, kad esame lyg ir kultūringa 
tauta, lyg visi ir protingi, paėmus 
po vieną, bet kodėl niekas nesu-
vokia to kultūros paveldo, ant ku-
rio stovi Lietuva. Juk kultūros 
paveldas yra vienas iš valstybės 
saugumo garantų. Galų gale Lie-
tuva yra pasirašiusi labai daug 
konvencijų, Europos, pasaulio 
įstatymų, kuriuose pirmu sakiniu 
pabrėžiama, kad pasirašiusi vals-
tybė įsipareigoja. Architektūros 
apsaugos konvencija, želdinių ap-
saugos konvencija - visur valsty-
bė įsipareigoja, o mes gyvendami, 
tvarkydami savo valstybę, visiš-
kai užmirštame šiuos įsipareigo-
jimus. Gerai, kad prie mūsų nie-
kas nekimba, nes kitu atveju mes 
turėtumėm atsakyti. Kalbant apie 
Gedimino paminklą Katedros 
aikštėje, archeologai kasinėjo bū-
simų Valdovų rūmų valdą ir ar-
cheologas Vytautas Urbanavičius 
iškasė išlikusį dviejų aukštų Val-
dovų rūmų sargo namelį. Mes 
taip apsidžiaugėme, kad būtų ge-
rai jį atstatyti, tačiau jis yra pen-
kiais metrais žemiau. Kadangi yra 
„užaugęs“ kultūrinis sluoksnis, 
reikėjo suvesti su Pilies gatve tą 
įėjimą ir būtų viskas gerai. Deja, 
šį sargo namelį užpylė cementu 
ir ant jo pastatė Gedimino pa-
mink lą. Tada amžiną atilsį profe-
sorius Antanas Tyla pasakė, kad 
statome paminklą ant paminklo.

Valstybinė kultūros paveldo 
komisija savo laiku padarė didelę 
tarptautinę konferenciją - „Nepa-
togus paveldas“. Vienas iš akcen-
tų buvo Žaliasis tiltas. Juk Žaliojo 
tilto skulptūros kartu su visu til-
tu savo laiku buvo įrašytos į kul-
tūros paveldo sąrašą, registrą ir 
buvo saugomos valstybės. Meras, 
pats būdamas teisininkas, ėmėsi 
savivalės nukelti tas skulptūras, 

nepaisant, kad tai jam nepriklau-
so. Nuimti ar palikti, sprendžia 
kultūros ministras. Tai, kas pada-
ryta, yra didelė gėda prieš Vil-
niaus miestą. Juk tai yra mūsų 
dailininkų darbai. Gal aš būsiu ne-
populiari, tačiau duok Dieve, Vi-
liumui Malinauskui sveikatos, 
kad jis sutiko priglausti tas skulp-
tūras. Juk dailininkai įdėjo savo 
dūšią, savo supratimą ir juk tai 
yra mūsų visų istorija. Ne tiek 
daug mes turime ryškių kultūros 
asmenybių, kad galėtumėm švais-
tytis.

G.KAZIMIERĖNAS: Disku-
sijos pradžioje užsiminta, iš kur 
kilo kultūros griovimo ideologija. 
Šiaip kultūroje yra teigimo ir nei-
gimo dėsnis. Yra tam tikros idė-
jos, kurios vėliau yra nuneigia-

mos. Paprastai paskui ateina prie-
šingos idėjos ir vyksta dialogas. 
Jeigu nėra jokių kataklizmų, tai 
kultūra auga kaip „Napoleono tor-
tas“. Yra vienas sluoksnis, paskui 
yra kitokia kultūra ir idėjos. Prob-
lema yra ta, kad pasikeitus ideo-
logijai, estetikos idėjų kaitai, turi 
tuoj pat pulti griauti ir remontuo-
ti. Reikia turėti išminties ir atvės-
ti nuo staigių revoliucinių judesių. 
Visi geri dalykai pasimato tik pra-
ėjus keliems dešimtmečiams. Ka-
zimiro Malevičiaus viena iš idėjų 
yra tokia: Rubensą reikia sude-
ginti ir tų sudegintų kūrinių pe-
lenai bus žymiai įdomesni nei jo 
tapyba. Toks yra radikalumas. Be-
je, Misteris Fliuksas nieko naujo 
nesukūrė, o pasisavino, perėmė, 
faktiškai pavogė Malevičiaus idė-
ją, Jurgio Mačiūno degtukų dėžu-

tės, už kurią Artūras Zuokas su-
mokėjo 12 mln. litų, idėja yra ly-
giai tokia pat, kaip Malevičiaus - 
eini, pamatai meno kūrinį ir pa-
degi. Nesvarbu, kas ten yra - 
Leo nardas da Vinčis ar Čiurlionis. 
Kai Venecijos bienalėje to nelai-
mingo lietuvaičio sunaikintas pa-
veikslas, kuris buvo aplietas 
rūgštimi, pateikiamas kaip kultū-
ros reiškinys, tai čia ir yra grio-
vimo ideologija, ateinanti iš bol-
ševikų ideologijos. Bolševikų idė-
jos mutuoja labai įdomiai, tarsi 
kuriamas naujas pasaulis - čia 
fliuksas, čia laisvė, - o faktiškai 

čia yra tos pačios idėjos, tik su-
vyniotos į kitą popieriuką. Bol-
ševikų ideologija ir yra griovi-
mas. Ne pradėti ir sukurti ką 
nors naujo. Diskutuoti turi kūri-
nys, o ne kūrėjo liežuvis. Noriu 
pasakyti, kad bolševikų ideologi-
ja dar tęsiasi.

G.JAKAVONIS: Praėjusiais 
metais teko lankytis Kinijoje, 
Konfucijaus šventykloje, kurią 
anksčiau buvo pavertę arklidė-
mis. Dabar Konfucijaus šven-
tykla yra atstatyta, visi jo raš-
tai pardavinėjami. Į kinus mes 
kartais žiūrime truputį iš vir-
šaus, kaip į komunistinę šalį, 
bet net ir jie suprato, kad blo-
gai daro. Tad kiek reikia laiko, 
kad atsikvošėtų tauta?

K.STOŠKUS: Mūsų pokalbis 
negalės įsibėgėti, kol nepaliesime 
politikų, ką jie siūlo dabartiniam 
mūsų gyvenimui, kuris ir taip 
šiandien yra gerokai suiręs. Jie 
mano, kad turi labai tvirtas nuos-
tatas. Jie žino kryptį, žino kryptį 
į Europą, bet kažkaip praeina pro 
Lietuvą. Mes dabar pučiame vie-
ną dūdą. Smagu taip kalbėtis, bet 
norėtųsi įvertinti „kūrėjų“ nuo-
pelnus. Ar nebūtų gerai, kad nu-
griauto paminklo vietoje uždėtu-
mėm lentelę, pavyzdžiui, „sunai-
kino R.Šimašius“. Būtų bent fak-
tas. O dabar tie žmonės jaučiasi 
kaip tinklalapiuose, kur verda 
anoniminės diskusijos. Visi drą-
sūs, gali sakyti ką tik nori. Šovė 
į galvą mintis ir jis daro tai, kas 
jam šiandien politikoje yra pato-
gu. Vadinasi, reikėtų jiems perkel-
ti kokią nors atsakomybę, gal fik-
suoti ją kokiuose nors raštuose, 
nes jie nesutiks, kad ant paminklų 
būtų užrašyta. Ateis nauji žmonės, 
tad kodėl jie negalėtų taip padary-
ti. Jeigu būtų užrašas: „Šioje vie-
toje buvo paminklas, o jį sunaikino 
tas ir anas“, manau, toks doku-
mentavimas stabdytų lengvabū-
dišką naikinimo ideologiją.

Dėl bolševizmo. Norėčiau 
įterpti, kad šalia bolševizmo yra 
labai žymus žmogus F.Nyčė. Kaž-
kodėl inteligentai bijo kalbėti apie 
jį tiesą. Juk jis yra nihilistas. Pir-
masis ir galingas Vakarų Europos 
nihilistas, pasisakęs prieš susta-
barėjusią kultūrą, prieš visus tuos 
dalykus, kurie konservavo istori-
ją, kas atsirado po romantizmo. 
Jis atėjo su kumščiais. Juk jis vi-
sur propaguoja chuliganizmą. Kas 
yra nihilizmas? Aš vadinu, kad tai 
yra trys „n“: neigti, niekinti ir 
naikinti. Bolševizmas įsitvirtino 

pas mus, o nihilizmas perėjo per 
Vakarų Europos inteligentus ir 
abi tos srovės susiliejo į vieną 
srautą, kuris Lietuvoje plinta la-
bai pavojingais mastais. Jeigu bū-
tų tik bolševizmas, tai gal būtų 
šiek tiek paprasčiau, tų bolševiz-
mo neigėjų yra daugokai. Lietu-
voje išniro cinizmas, nihilizmas ir 
chuliganizmas. Gali griauti, tu už 
nieką neatsakai. Kur menas yra 
gerbiamas? Sąžinės apsivalymo 
Lietuvoje nebuvo. Galime pada-
ryti visas nuodėmes, bandyti su-
sprogdinti tiltą, užmušti niekuo 
dėtą žmogų. Viskas pamažu atsi-
veria, visi faktai aiškėja, tačiau, 
kad jie būtų pripažinti viešai, per 
institucijas, šito neįvyko. Teko 
prie tilto susitikti kitų šalių pilie-
čius, jie klausinėja, kur dingo 
skulptūros, kada bus sugrąžintos. 
Italijos atstovai teigė, kad pas 
juos niekas taip nedaro, todėl dar 
yra likusių ir autoritarinių laikų 
paminklų. Tai yra istoriškumo 
ženklai. Noriu pastebėti, kad grio-
vimo manija eina per visas sritis. 
Pavyzdžiui, imkime mokytojus. 
Juk nuo pat pradžių buvo moky-
tojo etatai. Reforma suko ratais ir 
vėl sugrįžo prie to paties. Kiek gi 
galima griauti, juk reikės viską 
atstatyti, o atstatyti ne viską pa-
vyks. Aistros pagautas žmogus 
pridaro kiaulysčių, bet jis paskui 
gailisi, sutinka. Reikėtų kažkokio 
prabudimo.

G.JAKAVONIS: Japonijoje, 
Kioto mieste, vaikščiojant po 
senamiestį, gidė ragino patrin-
ti vienos skulptūros nosį, nes 
tai neša laimę. Šalia stovėjo ki-
ta skulptūra, klausėme, ar ir 
čia reikia patrinti. Mums buvo 
atsakyta, kad tai labai baisaus 
žmogaus skulptūra. Tuomet 
įsijungė lietuviškas mąstymas 
ir iškart iškilo klausimas, ko-
dėl jie tos skulptūros nenu-
griauna. Sako, juk čia mūsų 
kultūros dalis...

V.KAVALIAUSKAS: Dabar 
sėdėdamas galvoju, kad visa lai-
mė, jog ne visos kartos yra grio-
vėjai. Ar galite įsivaizduoti, kaip 
dabar atrodytų Vilnius, jeigu kas 
nors būtų sugalvojęs nugriauti 
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Gediminas JAKAVONIS
Žalgirietis

  Man kyla įtarimas, kad iš Vilniaus 
į rajonus ateina mada, jog nieko 
nereikia, net ir nemokamai...

Gražina DRĖMAITĖ
Paveldosaugininkė

  Man skaudu yra tai, kad esame 
lyg ir kultūringa tauta, lyg visi ir 
protingi, paėmus po vieną, bet 
kodėl niekas nesuvokia to kultūros 
paveldo, ant kurio stovi Lietuva.
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baroką. Pradėjome kalbėti apie 
paminklus, tai paminėsiu ir apie 
Gediminą Lydoje. Gavau iš Bal-
tarusijos žinutę, parašiau laišką 
Lydos Vykdomojo komiteto pir-
mininko pavaduotojui, jis yra Bal-
tarusijos Parlamento narys. Ra-
šiau, kad mane labai sudomino ir 
mes norėtumėm atvažiuoti, pa-
remti dvasiškai, o galbūt ir finan-
siškai. Gaunu atsakymą su nuro-
dytu sąskaitos numeriu. Žinote, 
95 proc. žmonių teigė, kad reikia 
paremti. Štai toks yra gražus da-
lykas. Jeigu jau patys nieko nega-
lime, tai bent padėkime savo kai-
mynams. Na, kad mes patys ne-
galime, tai čia jau mūsų impoten-
cijos dalykas. Turime tokių puikių 
menininkų, skulptorių, tai kodėl 
mes nieko nedarome? Aną savai-
tę buvau Ukrainoje. Tokia nuvar-
gusi šalis - kariaujanti ir vargs-
tanti. Tačiau vaikštai po Kijevą ir 
pavydas ima. Yra toks skverelis, 
ten stovi paminklas Tarasui Šev-
čenkai. Jis ten pristatomas ne 
kaip rašytojas, o kaip dailininkas. 
Kijeve pristatyta mažų pamink-
liukų, o pas mus pradėjome kal-
bėti apie vieną paminklą ir sulau-
kėme atsakymo, - kiek čia galima 
tų paminklų statyti, visur „apsi-
paminklinsime“. Jūs man pasaky-
kite, ką mes tokio pastatėme? 
Nieko. Dar sugalvoja ir pateisini-
mą, kad čia nebereikia statyti, nė-
ra kam statyti, nes nėra nusipel-
niusių ir pan. Buvau Veng rijoje, 
mažame miestelyje paminklų 
daugiau nei Vilniuje. Klausiu, 
kaip jie stato? Sako, susirenka ko-
misija, susimetam pinigus ir sta-
tome. Paklausiau, kokį paskutinį 
paminklą pastatė. Sakė, žmogui, 
kuris pirmasis parašė romaną 
vengrų kalba. Tai ką, pas mus nė-

ra kam statyti? Gal bent dabar 
bandykime grąžinti istorijai savo-
tišką skolą? Gal iš tik rųjų roman-
tizmas yra pavėluotas, bet juk 
žmonėms jis patinka.

G.JAKAVONIS: Varėnos ra-
jone kaip nors reikėtų pažymė-
ti 1863 m. sukilėlių žuvimo 
vietą, kur žuvo sukilėlių vadas 
Liud vikas Narbutas. Po kelerių 
metų mirė ir palaidotas jo tė-
vas, pirmasis Lietuvos istorijos 
autorius. Juk reikėtų kaip nors 
tai pažymėti, tačiau neįmano-
ma susikalbėti su vietos savi-
valda. Kaip merui nereikėjo 
J.Basanavičiaus paminklo, da-
bar nereikia ir šito. Buvau nu-
važiavęs pas skulptorių Nerijų 
Kavaliauską, jis jau daro eski-
zą. Sako, pabandys ir tėvą, ir 
sūnų kaip nors bendrai pavaiz-
duoti. Nerijaus žmona restau-
ruoja lenkų laikais pastatytą 
pamink lą. Sako, matė tas er-
dves, ragina daryti ką nors. 
Man kyla įtarimas, kad iš Vil-
niaus į rajonus ateina mada, 
jog nieko nereikia, net ir ne-
mokamai...

G.DRĖMAITĖ: Profesorius 
Stoškus kalbėjo apie mūsų savy-
bes, tai dar norėčiau pridėti ne-
kompetenciją arba diletantizmą. 
Pas mus jau seniai vyrauja abso-
liutus diletantizmas - visi viską 
žino. Aš nesuprantu ir nemoku 
pakomentuoti, kokiu būdu Šiuo-
laikinio meno centrui galėjo pati-
kėti Sapiegų rūmus, vieną iš iš-
kiliausių mūsų laikų statinių. Bu-
vo jau atstatomi, taip gražiai išta-

pyti, ir atidavė Kuizinui. Tiesiog 
trūksta žodžių.

Pas mus nėra nuoseklumo ir 
tęstinumo. Mes dabar turime 
naują kultūros ministrą. Aš labai 
šią asmenybę gerbiu ir tikiuosi, 
kad bus padarytas labai didelis 
žingsnis kultūros link. Mes nega-
lime nei ko nors planuoti, pavyz-
džiui, iki 2030 metų, nei ko nors 
tęsti. Ateina kiekviena nauja val-
džia ir vėl viskas iš naujo, ar kal-
bėtume apie merus, premjerus ar 
prezidentus. Ministras Šarūnas 
Birutis su visa komisija buvo nu-
taręs, koks ir kur bus J.Basanavi-
čius, bet atėjo nauja ministrė, pa-
keitė vietą ir paskelbė konkursą... 
Tęstinumas yra labai svarbu, jis 
turi būti. Užsiminiau apie Anta-
kalnio Sapiegų rūmus. Ten yra 
didelis parkas, net išlikęs medis, 
įrašytas į gamtos paminklų sąra-
šą, o dabar visus medžius kerta... 
Reformatų skveras... Juk toje vie-
toje buvo kapinės. Mes net neži-
nome, kur buvo palaidotas S.Ko-
narskis... O kaip atsirado sukilė-
liai ant kalno? Man dar prieš 15 
metų visi tie, su kuriais aš dirbau 
dėl Bernardinų kapinių ir kurie 
žuvo prie Smolensko lėktuvo ka-
tastrofoje, jau tada sakė: “Graži-
na, pasižiūrėk, pas jus ant kalno 
palaidoti sukilėliai.“ Sakiau, tikrai 
ne, iš kur jie ten bus. Kreipiausi 
į garsiausius archeologus, kurie 
sakė, kad tikrai ne. Dabar jau kny-
goje aprašyta legenda, kad naktį 
S.Konarskis buvo palaidotas Re-
formatų skverelyje. Dabar jau aiš-

kina, kad jis palaidotas prie San-
tuokų rūmų. Pas mus nėra moks-
linių tyrimų visose srityse - ir 
paveldo, ir architektūros. Štai kur 
atvedė diletantizmas.

G.JAKAVONIS: Galite pa-
aiškinti, kas su mumis darosi?

G.KAZIMIERĖNAS: Visų 
pirma, reikia dirbti ne laužtuvu, o 
galva. Aš prisimenu, kaip Sąjūdžio 
laikais griovė Kapsuko paminklą. 
Mačiau vieną Dailės akademijos 
filosofijos dėstytoją, traukiantį tą 
virvę. Ir dabar dar galvoju, kad ne 
taip filosofas turi dalyvauti revo-
liucijoje, nes „balvonų“ bus dar 
pilnos gatvės. Tačiau intelektualo, 
filosofo misija - pradėti konstruoti 
žmogaus dvasią. Reikia nugriauti 
„balvonus“ ir monstrus mūsų sie-
loje. Aš manau, kad toje įsivyra-
vusioje griovimo manijoje, kuri 
eina su nyčišku neigimu, tik šiek 
tiek yra dangstomasi meile Lietu-
vai. O šiaip einama ir valstybiniu 
lygmeniu vykdoma Nyčės griovi-
mo destruktyvi linija, kuri pagrin-
džiama didelėmis lėšomis, skirto-
mis meno rėmimui, kultūros pre-
mijoms, dėmesiui ir t.t. Politikai 
blefuoja. Žodžiai visiškai neatitin-
ka veiklos turinio, mus politikai 

apgaudinėja. Iš tribūnų kalbama 
vienaip, o veikiama visiškai kita 
kryptimi. Valstybėje yra labai daug 
darbų, apleistų vietų, kurias reikia 
tvarkyti. Tad pradėkime nuo to. 
Sovietizmas yra būtent tai, kad 
mes nematome to, ką reikia ma-
tyti ir sutvarkyti, bet skubame vis-
ką griauti. Spręskime normalias 
problemas. Specialiai daromi kon-
kursai, kad sužlugdytų geras idė-
jas. Mes turime puikius skulpto-
rius. Mieste reikia ir abstrakčių 
skulptūrų, jos kontrasto principu 
gali būti senamiestyje. Visko rei-
kia. Tačiau realistinis menas turi 
būti pagrįstas plastika, turi būti 
rimta skulptūra. Taip, kaip Gedi-

minas Jakūbonis padarė Adomą 
Mickevičių, kuris glosto akį. Gal 
kam nors ir nepatinka, bet, aš ma-
nau, kad tai yra vienas iš paskuti-
nių skulptorių, kuris padarė rimtą, 
plastika pagrįstą skulptūrą. Ir mes 
dar turime tokių skulptorių: Gedi-
minas Karalius, Dalia Matulaitė, 
turėjom Stanislovą Kuzmą. Tačiau 
specialiai yra daromi konkursai, 
kai per tris mėnesius reikia pada-
ryti skulptūrą. G.Karalius sakė, 
kad neįmanoma per tris mėnesius 
padaryti normalios Vyčio skulptū-

ros - čia nepaskubėsi, čia ne kel-
nės, kur pykšt pokšt ir pasiuvai. 
Turi būti profesionalo atsakomybė. 
Tokių žmonių Lietuvoje yra. Gra-
žių minčių yra, kai skulptūras ga-
lima pamatyti visai kitomis akimis. 
Pažiūrėkit į Grūto parką. Užuot 
sunaikinus tas skulptūras, įkūrė 
puikų parką, kur į tas skulptūras 
galima pažiūrėti kitaip. Galiu pa-
sakyti, kad viską lemia pinigai ir 
nesąžiningi klerkai, „otkatai“ ir 
valstybėje įsivyravusi fliukso, ne-
gatyvizmo, neigimo ir griovimo 
ideologija, kuri įsitvirtinusi vals-
tybės valdymo lygmeniu. Aš kalbu 
labai atsakingai ir galiu tai pagrįs-
ti daugybe pavyzdžių.

G.JAKAVONIS: Gerbiamas 
Krescencijau, prisimename, 
kaip poetą Justiną Marcinkevi-
čių puolė viena mūsų ministrė. 
Gal ir nekreipčiau šiandien į tai 
dėmesio, bet kai įsijungiu in-
formacinę LRT laidą, tai būtent 
šiuos žmones ir matau komen-
tuojančius tam tik rus įvykius. 
Jūsų kažkaip niekas nekviečia 
pakalbėti - nei Giedriaus, nei 
Gražinos, nei Viliaus. Tačiau at-
siranda tokie pseudomeno ži-
novai, kurie visą laiką formuo-

ja nuomonę. Numočiau ranka, 
jei tai vyktų komercinėje tele-
vizijoje, bet čia yra valstybinė 
televizija...

K.STOŠKUS: Tai tikrai yra 
problema ir gaila, kad tokių disku-
sijų nebūna. Tos permainos lyg ir 
prasideda, bet tik šiek tiek, galbūt 
dėl to ir jų nesimato. Reikia paro-
dyti, kad žmonės, kurie neturi 
kompetencijos, negali valdyti vals-
tybės. Ar gali kultūros politikai va-
dovauti žmogus, atėjęs visai iš ša-
lies? Turi būti atsakingas už savo 

šalies kultūros išsaugojimą. Jeigu 
neturi jokio įsipareigojimo savo 
Tėvynei, savo kraštui, savo Tautai 
ir valstybei, tai į ką reiktų kreiptis 
mums? Į tuos, kurie dar nepraradę 
sveiko proto.

G.KAZIMIERĖNAS: Manau, 
kad mes blaškomės nežinodami ką 
daryti, šokinėjame nuo politikos 
prie kultūros. Tačiau galima kons-
tatuoti faktą, kad gyvename baisiai 
sudėtingoje situacijoje globaliu 
mastu: ir Lietuvos, ir europiniu, ir 
pasauliniu mastu. Kitaip tariant, 
esame ant katastrofos ribos. Čia ir 
ekologija, ir branduolinė grėsmė, ir 
politika, ir nesprendžiamos migra-
cijos problemos. Tačiau vien tik 
kaltinti politikus yra neteisinga. 
Manau, kad visą tą problemų gu-
mulą formavo ir kultūra. Mes kal-
bame apie kultūros laisvę, bet mes 
visiškai nekalbame apie kultūros 
atsakomybę. Kultūros žmonės tu-
rėtų apie tai ir galvoti. Nežinau, nuo 
ko ta griūtis prasidėjo. Žingsnis po 
žingsnio ir pradėjo formuoti tą kri-
tinę, krizinę situaciją, kurioje mes 
dabar esame ir gyvename. Laikas 
pradėti kalbėti ne apie kūrėjų lais-
vę, o apie atsakomybę, ką konkre-
čiai tu, brolau, šneki. Mums jau pa-
bodo klausyti tų, kurie nuolat kri-
tikuoja sovietinį meną. Tuomet 
duokite mums tikro meniškumo ir 
patriotiškumo pavyzdžių, parody-
kite mums, kaip reikia mylėti Lie-
tuvą. Totalinė dest rukcija vyksta iš 
valstybės tribūnų. Situacija yra ka-
tastrofiška.

V. KAVALIAUSKAS: Kokia 
valdžia, tokia ir atsakomybė.

G.KAZIMIERĖNAS: Nejau-
gi norėtum, kad eiliniai piliečiai 
iš gatvės išspręstų šias proble-
mas? Yra paveldo ir kultūros or-
ganizatoriai, kurie gauna postus, 
gauna geras algas, todėl turi būti 
atsakingi už tą darbą. Čia yra ne 
moderniojo meno, ne tradicinio 
meno, o kultūros vadybos proble-
ma, jos nemokšiškumas.

Parengė Gediminas JAKAVONIS

Visa filmuota 
med�iaga tinklalapyje
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Vilius KAVALIAUSKAS
Žurnalistas ir kolekcininkas

  Kijeve pristatyta mažų paminkliukų, o 
pas mus pradėjome kalbėti apie vieną 
paminklą ir sulaukėme atsakymo, - 
kiek čia galima tų paminklų statyti, 
visur „apsipaminklinsime“
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Giedrius KAZIMIERĖNAS
Dailininkas

  Bolševikų idėjos mutuoja labai 
įdomiai, tarsi kuriamas naujas 
pasaulis - čia fliuksas, čia laisvė, - 
o faktiškai čia yra tos pačios idėjos, 
tik suvyniotos į kitą popieriuką

Krescencijus STOŠKUS
Filosofas

  Jeigu būtų užrašas: „Šioje vietoje 
buvo paminklas, o jį sunaikino 
tas ir anas“, manau, toks 
dokumentavimas stabdytų tokią 
lengvabūdišką naikinimo ideologiją
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Kovo 18 d. žymiam Lietuvos 
pedagogui, kraštotyrininkui, 
muziejininkui, esperantininkui, 
žodynininkui, vertėjui, 
redaktoriui, istorikui, 
publicistui Petrui ČELIAUSKUI 
sukanka 90 metų.

P.Čeliauskas yra legendinė as-
menybė. Šioje trumpoje publikaci-
joje tik trumpai apžvelgsime vieną 
iš jo veiklos sričių - esperantiškąją.

P.Čeliauskas gimė 1929 m. ko-
vo 18 d. Surinkiškių kaime, Švėkš-
nos valsčiuje. Jau 1939 m., būda-
mas 10-metis berniukas, vaikų žur-
nale „Šaltinėlis“ susipažino su 
tarptautine esperanto kalba. Bet 
atėjo 1940 metai, Lietuva buvo 
okupuota, o esperanto kalba tuo-
metinėje Tarybų Sąjungoje buvo 
uždrausta.

Baigęs Švėkšnos gimnaziją, ati-
tarnavęs tarybinėje armijoje, baigęs 
pedagogikos studijas, jis visą gyve-
nimą iki pat užtarnauto poilsio dirbo 
matematikos, braižybos ir ast-
ronomijos mokytoju Švėkšnoje. 17 
metų buvo Švėkšnos vidurinės mo-
kyklos direktoriaus pavaduotoju. Ta-
čiau užtarnautas poilsis jo gyvenime 
yra tik sąlyginė sąvoka, jam poilsis 
yra vieno darbo pakeitimas kitu.

Jis gyvenime turėjo ir tebeturi 
dvi didžiules aistras - gimtąją 
Švėkšną ir esperanto kalbą. Ir vie-
noje, ir kitoje srityje jis nuveikė 
vienam asmeniui sunkiai įveikia-
mus didžiulius darbus.

Po Stalino mirties, apie 1956 m., 
Tarybų Sąjungoje prasidėjo šioks 
toks atšilimas. Spaudoje jau kartais 
galima buvo pamatyti žodį „espe-
ranto“. Ir P.Čeliauskas prisiminė 
savo vaikystės susidomėjimą šia 
kalba, savarankiškai ją išmoko ir 
tuoj pat įsitraukė į aktyvią espe-
rantininkų veiklą - prenumeravo 
spaudą esperanto kalba, kaupė bi-
blioteką šia kalba, pradėjo dalyvau-
ti esperantininkų renginiuose, nuo 
1975 m. Baltijos esperantininkų 

stovyklose. Tačiau labiausiai jį 
traukė literatūra, vertimai, redaga-
vimas. Tam, kad pramuštume ge-
ležinę uždangą leidybai esperanto 
kalba, po daugelio metų kryptingo 
darbo 1986 m. „Vagoje“ bendromis 
jėgomis pagaliau pavyko išleisti 
Petro Čeliausko meistriškai išvers-
tą Eduardo Mieželaičio poemą 
„Žmogus“. Taip prasidėjo jo itin 
aktyvi ir labai produktyvi literatū-
rinė veikla.

Lietuvoje nebuvo modernios ir 
populiarios knygos apie tarptauti-
nės kalbos problematiką ir konkre-
čiai - esperanto. P.Čeliauskas ima-
si šio darbo ir 1989 m. leidykla „Vy-
turys“ serijoje „Noriu žinoti“ išlei-
džia jo knygą „Nuo Babelio iki Es-
peranto“.

P.Čeliauskas entuziastingai 
ėmėsi kitų vertimų. Dar viena jo 
meistriškai išversta knyga buvo 
Antano Baranausko „Anykščių ši-
lelis“. Ją pavyko išleisti tik 2003 m. 
Kauno leidykloje „Ryto varpas“ 
lietuvių ir esperanto kalbomis. Po 
to sekė visa eilė kitų verstinių kny-
gų, pvz.,Vlado Mozuriūno „Legen-
da apie Vilniaus pilį“, Salomėjos 
Nėries „Eglė - žalčių karalienė“, 
Maironio „Jūratė ir Kąstytis“, pa-
saka „Saulės vaduotojas“ ir kitos. 
P.Čeliauskas išvertė ir per 60 įvai-
rių Lietuvos poetų eilėraščių, kurie 
buvo spausdinti įvairioje periodi-
koje esperanto kalba. Jo plunksnai 
priklauso iš viso 86 lietuviškų dai-
nų tekstų vertimų. Jis vertė ir iš 
kitų kalbų į esperanto kalbą, pvz., 
yra išvertęs dvylikos baltarusių 
poe tų eilėraščių, Adomo Mickevi-
čiaus poemos „Konradas Valenro-
das“ fragmentus, Šota Rustaveli 
„Karžygys tigro kailyje“ ištraukas.

P.Čeliauskas yra vertęs ir iš es-
peranto kalbos į lietuvių kalbą. Lie-
tuvoje buvo išleista vengrų rašy-
tojo Ištvano Nemerės knyga „Už-
daras miestas“ ( 1992 m. ).

Vienuolika metų (1995 - 2005 m.) 
P.Čeliauskas gyveno Kaune ir tuo 

metu redagavo Lietuvos esperanti-
ninkų sąjungos žurnalą „Litova ste-
lo“ ( Lietuvos žvaigždė ). Ir ne tik 
redagavo, bet didele dalimi užpildė 
ir jo turinį. Čia jis pasireiškė kaip 
puikus publicistas. Žurnalui jis para-
šė per 30 interlingvistinių ir espe-
rantologinių straipsnių. Taip pat jis 
parašė per 50 straipsnių apie Lietu-
vos istoriją, kulturą, literatūrą. Vėliau 
jų ir kitų straipsnių pagrindu gimė 
atskira knyga „Litovio dum jarcen-
toj“ (Lietuva per amžius), kuri buvo 
išleista Kaune 2002 metais.

2008 metais jis sudarė ir iš-
leido išsamią knygelę „Bibliogra-

fio de Litoviaj Esperanto-eldonaj-
hoj. 1890-2006“ (Lietuvos Espe-
ranto leidinių bibliografija 1890-
2006).

P.Čeliauskas redagavo ir dau-
gelį kitų autorių knygų, parengė 
smulkesnių leidinių.

2009 m. P.Čeliausko 80-mečio 
proga Lietuvos esperantininkų są-
junga jo garbei išleido kapitalinį 
leidinį „El mia Esperanta skatolo“ 
(Iš mano esperantiškos dėžutės), į 
kurią pateko atskiromis knygomis 
neišleisti jo vertimai ir straipsnių 
esperantiška bei lietuviška tema-
tika rinkinys.

Per 20 metų P.Čeliauskas pra-
leido prie savo darbo stalo sudary-
damas didžiulį plačiausią Lietuvoje 
„Didįjį lietuvių-Esperanto kalbų žo-
dyną“ (816 p.), kurį 2018 m. pabai-
goje išleido Pasaulio lietuvių kultū-
ros, mokslo ir švietimo centras.

Lietuvai atkūrus Nepriklauso-
mybę P.Čeliauskas dalyvavo 8-iuose 
pasauliniuose esperantininkų kon-
gresuose įvairiose šalyse. Jis yra 
pripažintas tarptautiniu mastu - 
1997 m. gavo tarptautinę Grabovs-
kio premiją, o 1999 m. buvo išrink-
tas Pasaulinės esperantininkų są-
jungos (Universala Esperanto-
Asocio) garbės nariu. Jis yra vienas 
iš trijų visų laikų Lietuvos espe-
rantininkų, kurie įeina į pasaulinę 
žymiausių esperantininkų enciklo-
pediją.

P.Čeliausko portretas nebūtų 
pilnas, jei nepaminėtume ir jo labai 
produktyvios veiklos gimtosios 
Švėkšnos labui. Susidomėjęs kraš-
totyra, jis 1969 m. įkūrė Švėkšnos 
muziejų ir jam vadovavo iki 1997 
m. Parašė ir išleido keletą knygų 
apie Švėkšną, tarp jų poezijos an-
tologiją „Švėkšnos Lyra“ (2009), 
„Švėkšna atsiminimuose“ (2010) 
ir kapitalinį darbą - Švėkšnos en-
ciklopediją - „Švėkšna: žmonės, 
kraštas, įvykiai“ (2012). Už kraš-
totyrinę veiklą 1995 m. apdovano-
tas Šilutės rajono Sidabrinės nend-
rės premija. Lietuvos kraštotyros 
draugija 2000 m. jį išrinko Garbės 
kraštotyrininku. 2012 m. tapo ša-
lies konkurso „Lietuvos kaimo 
spindulys“ laureatu Kaimo knyg-
nešio kategorijoje.

Ir šiandien P.Čeliauskas yra 
žvalus, kūrybingas ir nenuilstamai 
dirba toliau. Ant jo darbo stalo ei-
linis milžiniškas darbas - Lietuvos 
esperantininkų sąjūdžio istorija su 
enciklopedija.

Povilas JEGOROVAS
Lietuvos esperantininkų sąjungos 

valdybos pirmininkas

Metraštininkas, esperanto kalbos užburtas

PRENUMERATA 2019                  Nepamirškite pratęsti                 
1 mėn. 3 mėn. 6 mėn. 12 mėn.

„VAKARO ŽINIOS“ kasdien fiziniams asmenims 7,00 21,00 42,00 84,00
„VAKARO ŽINIOS“ kasdien senjorams ir neįgaliesiems 6,50 19,50 39,00 78,00
„VAKARO ŽINIOS“ kasdien juridiniams asmenims 10,00 29,00 55,00 109,00
„VAKARO ŽINIOS“ tik šeštadieniais fiziniams asmenims 2,40 7,20 13,20 26,40
„VAKARO ŽINIOS“ tik šeštadieniais 
senjorams ir neįgaliesiems 2,20 6,60 12,00 24,00

„Respublikos“ leidinių grupės 
platinimo tarnybose:

Vilniuje A.Smetonos g. 2, 5 kab. (8-5) 212-18-05, 
  (8-618) 07-959
                                  Laisvės pr. 60 (Spaudos rūmai) 1211 kab. 
  (8-5) 242-80-65
Klaipėdoje Mažvydo al. 3 (8-46) 41-13-14
 „Akropolyje“,  Taikos pr.61  (8-650) 51-131
Panevėžyje                           V.Kudirkos g. 1 / Savanorių a. 12
                                           (8-45) 43-98-98, (8-620) 97-178 

Šiauliuose  Trakų g. 20 (8-41) 50-07-13
Joniškyje Žemaičių g. 2-9 (8-426) 61-034
Kuršėnuose J.Basanavičiaus g. 1 (8-41) 58-57-61
Pakruojyje Kęstučio g. 8-2 (8-421) 61-704
Utenoje Ateities g. 3 (8-389) 50-932
  (8-610) 18-876

Privačiose platinimo tarnybose:
Alytuje telefonas pasiteirauti (8-675) 05-234
Birštone Vytauto g. 5 (8-319) 56-625

Biržuose Tarybų g. 13 (8-636) 34-399
Druskininkuose P.Cvirkos g. 40 (8-313) 51-075
Ignalinoje Švenčionių g. 13-1 (8-677) 98-736
Gargžduose Klaipėdos g. 43 (8-672) 90-983
Kaune Laisvės al. 7 (8-610) 02-351
  (8-37) 40 -02- 55
Kėdainiuose Šilelio g. 27 (8-612) 58-018
Kupiškyje Taikos g. 1-25 (8-646 ) 26-189
Lazdijuose Seinų g. 3 (8-318) 52-374
Marijampolėje telefonas pasiteirauti (8-656) 91-190

Mažeikiuose Žemaitijos g. 41 (8-675) 54-329
Pasvalyje Biržų g. 107-1 (8-620) 58-664
Prienuose Pilies g.10 (8-623) 13-250
Radviliškyje  Dariaus ir Girėno g. 46 (8-682) 38-020
Raseiniuose Maironio g. 2 (8-428) 51-337 
Rokiškyje Taikos g. 5  (8-616) 32-475
Šakiuose J.Basanavičiaus g. 67 (8-612) 97-522
Šilalėje J.Basanavičiaus g. 23 (8-449) 51-421
Šilutėje Lietuvninkų g. 20 (8-441) 75-474
Širvintose Upelio g. 26-17 (8-603) 18-288

Tauragėje J.Tumo-Vaižganto g. 132-4 (8-634) 35-334
Vilkaviškyje Žalumynų g. 10 (8-610) 45-539

Kituose skyriuose:
Visuose Lietuvos pašto ir „PayPost“ skyriuose

Prenumeruojant AB Lietuvos pašto skyriuose  ir „PayPost“ 
skyriuose taikomas papildomas aptarnavimo mokestis.

Leidiniai prenumeratoriams pristatomi kasdien, 
išskyrus sekmadienius, pirmadienius, švenčių dienas.

Prenumerata priimama: www.respublika.lt;  tel.: (8-5) 238-70-31, (8-5) 212-18-05, mob. tel. +370 618 07 959; el. paštas platinimas@respublika.net
Kaina eurais

1 mėn. 3 mėn. 6 mėn. 12  mėn.

„RESPUBLIKA“ (su priedais „LAISVALAIKIS“ ir „TV PUBLIKA“) 
fiziniams asmenims 4,50 13,50 27,00 52,00

„RESPUBLIKA“ (su priedais „LAISVALAIKIS“ ir „TV PUBLIKA“) 
juridiniams asmenims 6,00 17,00 33,00 62,00

 „RESPUBLIKA“ (su priedais „LAISVALAIKIS“ ir „TV PUBLIKA“) 
ir dienraštis „VAKARO ŽINIOS“ fiziniams asmenims 11,00 33,00 66,00 129,00

 „RESPUBLIKA“ (su priedais „LAISVALAIKIS“ ir „TV PUBLIKA“) 
ir dienraštis „VAKARO ŽINIOS“ juridiniams asmenims 15,00 43,00 82,00 160,00

  Jis gyvenime turėjo ir tebeturi 
dvi didžiules aistras - gimtąją 
Švėkšną ir esperanto kalbą

As
m

en
in

io
 a

lb
um

o 
nu

ot
r.


