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įvadas

minint Lietuvos valstybingumo atkūrimo šimtmetį labai prasminga pri-
siminti žmogų, gyvenusį ir dirbusį Tėvynės ir žmonių labui.

Vilniaus universiteto profesorius Gintautas Česnys – viena įstabiausių 
mano pažinotų asmenybių, puoselėjusių tautos vertybes ir savo darbais sie-
kusių, kad Lietuva būtų laisva, klestinti ir, svarbiausia, nepraradusi istorinės 
atminties šalis.

Medicinos fakultetas G. Česniui buvo ne tik darbo vieta, bet ir antrieji jo 
namai: čia jis GYVENO – dėstė, kūrė, vadovavo, bendravo, atiduodamas visą 
save. Čia buvo jo prasmingo gyvenimo kelio pradžia ir pabaiga. Man teko 
didelė garbė būti Profesoriaus studentu. Džiaugiuosi, kad jo paskaitos, bend-
ravimo ir dėstymo stilius įkvėpė siekti dėstytojo profesijos.

Gyvename ypatingos skubos amžiuje. Kasdien didelę laiko dalį išbarstome 
posėdžiams, pasitarimams, aptarimams, diskusijoms, dažnai nevaisingoms, 
neišgryninančioms esmės, nevedančioms prie konstruktyvių sprendimų. Taip 
mes prarandame laiką, kurį galėtume skirti konkretiems darbams, gilesniems 
apmąstymams, susikaupimo ir koncentracijos reikalaujantiems tyrimams.

Profesorius G. Česnys – to paties laiko žmogus, bet atrodo, lyg jo nebūtų 
įsukę skubėjimo verpetai. Jis per savo gyvenimą spėjo aprėpti daug sričių, ne 
tik paprastai domėdamasis, bet ir giliai jas apmąstydamas bei tyrinėdamas. Jis 
buvo nepaprastai plataus akiračio žmogus. Gydytojas. Mokslininkas. Vadovas. 
Visuomenininkas. Pilietis. Tėvynės meilę ir tarnystę jai G. Česnys deklaravo 
ne žodžiais, bet nuoširdžiu, kantriu, kruopščiu ir sąžiningu darbu.

Jis buvo šviesus žmogus, gebėjęs uždegti ir įkvėpti šalia esančius kolegas, 
studentus. Todėl labai prasminga surinkti į vieną knygą plačiai pasklidusius 
Profesoriaus straipsnius, apmąstymus, prisiminimus. Tuomet liktų galimybė 
nuolat grįžti prie jo žinių versmės. Ne mažiau prasminga paskelbti ir jo kole-
gų, bičiulių atsiminimus apie Profesorių, kad geriau jį pažintume, kad pasver-
tume savo vertybes, pasimokytume visavertiškai nugyventi savo gyvenimus.

prof. (Hp) dr. algirdas utkus
Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto dekanas





pratarmĖ

knyga skiriama Lietuvos MA nariui ekspertui, Valstybinės premijos lau-
reatui, habilituotam daktarui profesoriui Gintautui Jurgiui Česniui, ilgame-
čiam Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto dekanui, atminti.

Profesorius visą savo gyvenimą paskyrė Vilniaus universitetui, kur subren-
do kaip mokslininkas ir neeilinis pedagogas, mokslo ir studijų organizatorius, 
mėgstamas ir gerbiamas savo kolegų bei studentų. Jam nesvetima buvo ir ak-
tyvi visuomeninė veikla tiek universiteto, tiek ir viso gimtojo krašto labui.

Mintis rinkti ir kaupti medžiagą šiai knygai gimė peržiūrėjus profeso-
riaus asmeninį archyvą bei skaitinėjant jo publicistinius tekstus, pirmiausia 
apie mūsų tautos iškiliuosius žmones – aušrininką dr. Joną Basanavičių, var-
pininką dr. Vincą Kudirką bei visuomenės, politikos ir kultūros veikėją Po-
vilą Višinskį. Tuose tekstuose apžvelgiamos nepelnytai primirštos arba visai 
nežinomos šių asmenybių veiklos sritys. Pavyzdžiui, dr. J. Basanavičiaus kaip 
medicinos mokslininko paveikslas juose nupieštas bene pirmą kartą. Apie jį 
rašoma kaip apie didelį antropologijos entuziastą, nusipelniusį specialistų pri-
pažinimo, vertinamas jo antropologinis palikimas, aptariami jo labai įdomūs 
ir svarbūs medicinos terminijos ieškojimai. Apie dr. V. Kudirką rašoma, kad 
jis, be didelių nuopelnų mūsų literatūrai, kritikai, publicistikai, buvo, ką, deja, 
esame mažiausiai girdėję, dar ir geras gydytojas, medicinos raštijos lietuvių 
kalba, medicinos etikos pradininkas, rūpinęsis ir medicinos vardyno reikalais. 
Kaip vienas pirmųjų lietuvių antropologų taip pat pristatomas ir P. Višinskis, 
aptariami jo antropologiniai tyrinėjimai.

Yra ne mažiau įdomių bei vertingų rašinių ir kitomis temomis. Neabejoti-
nai verti dėmesio, pvz., garsių Sibiro tremtinių Estijos tarpukario prezidento 
Konstantino Petso ir Lietuvos kariuomenės brigados generolo, karo mokyk los 
viršininko Jono Juodišiaus palaikų paieškų bei Palaimintojo arkivyskupo Jur-
gio Matulaičio palaikų perkėlimo Marijampolėje aprašymai (ko gero, vieninte-
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liai), rašiniai apie senųjų Lietuvos gyventojų antropologinius tyrimus, žmonių 
rases, senuosius Vilniaus gyventojus bei pasvarstymai apie suvalkiečių kilmę. 

Tarp kitų rašinių ypač įdomūs prisiminimai apie pasaulinio garso lietuvių 
kilmės archeologę ir antropologę Mariją Gimbutienę, lenkų antropologą Juli-
joną Talko-Grincevičių ir jo ryšį su Lietuva bei apie profesorius Frankus ir jų 
sąsajas su Lietuvos medicina.

Atsižvelgus į tai, kad profesoriaus G. Česnio publicistika išbarstyta dauge-
lyje skirtingų įvairaus lygio leidinių ir todėl platesniam skaitytojų ratui sun-
kiai pasiekiama, buvo tikslinga pačius vertingiausius ir įdomiausius pateikti 
viename rinkinyje. Paskleidus šią idėją tarp profesoriaus bičiulių ir draugų, ne 
tik buvo jai pritarta, bet ir sulaukta nemažai prisiminimų, kurie leido plačiau 
ir įvairiau pristatyti patį tų publicistinių rašinių autorių. Visa tai ir pateikiama 
šioje knygoje.

Knygą sudaro trys skyriai. Pirmajame apžvelgiama profesoriaus mokslinė, 
pedagoginė ir visuomeninė veikla, antrasis skiriamas buvusių bendradarbių, 
bičiulių, mokslo draugų, giminių prisiminimams, apimantiems ne tik brandos 
laikotarpį, bet ir profesoriaus vaikystę, paauglystę, mokslo bei studijų metus. 
Šiuose skyriuose pateikiami tekstai mažai redaguoti, stengiantis nepažeisti 
pradinio autorių minčių perteikimo stiliaus, jų originalumo.

Trečiasis skyrius – profesoriaus jau minėtų vertingesnių populiarių rašinių 
bei oficialių pasisakymų rinkinys. Čia pateikiami tekstai, kurie ne tik galėtų 
būti įdomūs skaitytojui, bet ir nors iš dalies atskleistų tematiką, paties auto-
riaus laikytą svarbią, kuriai jis kaip publicistas, mokslo populiarintojas, visuo-
menininkas skyrė daugiausia dėmesio. 

Knygos pabaigoje pateikiamas profesoriaus išleistų knygų sąrašas, svar-
biausios jo gyvenimo datos, taip pat trumpos žinios apie knygos straipsnių ir 
prisiminimų autorius.

Nuoširdžiai dėkojame apžvalginių straipsnių ir prisiminimų autoriams ir 
visiems, skatinusiems, rėmusiems bei talkinusiems išleidžiant šią knygą. 



i. mokslininkas, pedagogas, 
visuomenininkas
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1.1. profesorius gintautas ČesnYs – 
anatomas, antropologas, HumanitarinĖs 

kultŪros ir pilietiškumo puoselĖtojas

janina tutkuvienĖ

lietuvos mokslų akademijos nariui ekspertui, buvusiam Vilniaus univer-
siteto Medicinos fakulteto dekanui (1988–1999), Anatomijos, histologijos ir 
antropologijos katedros vedėjui (1988–2001) profesoriui Gintautui Česniui 
2010 m. balandžio 23 d. būtų sukakę 70 metų. Deja, jo paties žodžiais tariant, 
„kitas gyvenimo etapas“ (taip jis įvardijo savo ateities planus dar 2009 m. rug-
pjūčio pabaigoje) liko nebaigtas. Tai Lietuvos antropologijos istorija, jo paties 
mokslinių tyrinėjimų apibendrinimas, nauji planai dėl kitų žymių medikų ir 
antropologų atminimo įamžinimo, tautos pilietiškumo budinimo. Dabar mes 
patys turime pasirūpinti šios neeilinės asmenybės atminimo išsaugojimu. 

mokslinis ir kŪrYbinis palikimas

Gintautas Česnys gimė Raseiniuose, mokytojų suvalkiečių (zanavyko ir 
kapsės) šeimoje, 1940  m. balandžio 23  d. Po kelių mėnesių neteko tėvelio, 
kurį, jau būdamas brandus profesorius, vėl atrado archyvuose ir kituose šal-
tiniuose ir atkūrė jo paveikslą išsamioje studijoje. Pastarąjį darbą Profesorius 
visiškai pagrįstai priskiria savo trečiajai disertacijai. 1957 m. aukso medaliu 
baigęs II Marijampolės (tuometinio Kapsuko) vidurinę mokyklą, o 1963 m. 
su pagyrimu – Vilniaus universiteto gydomosios medicinos specialybę, tais 
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pačiais metais Gintautas Česnys pradėjo dirbti Anatomijos, histologijos ir em-
briologijos katedroje.

Profesoriaus mokslinė veikla prasidėjo aktualių to laikotarpio auksologi-
jos problemų nagrinėjimu ir vėliau išsiplėtė iki didelės mokslinės erudicijos, 
humanistinių pažiūrų ir neabejingo savo kraštui mokslininko bei piliečio 
darbų. Lietuvių tautos etnogenezė ir savo paties ištakų tyrinėjimas, Lietuvos 
gyventojų biologijos, istorijos, kultūros ir tradicijų sąsajų ieškojimas, asmens 
ir tautos santykio, šalies ir valstybės problemų nagrinėjimas – tai sritys, ku-
riose Profesorius nuoširdžiai dirbo ir paliko žymių darbų. Parašyta per 300 
mokslinių darbų (iš jų – 15 monografijų, mokymo ir metodinių priemonių, 
daugiau nei 60 darbų paskelbta prestižiniuose užsienio leidiniuose), per 100 
populiarių straipsnių, daugiau nei 130 straipsnių enciklopedijoms, vadovauta 
ir redaguota apie 20 disertacijų, pelnyta Lietuvos valstybinė mokslo premija 
(1989) ir Estijos valstybinis apdovanojimas (2005), darbuotasi Lietuvos moks-
lo taryboje (1991), Nacionalinėje sveikatos taryboje (1998), Vilniaus miesto 
taryboje (2000), Mokslo ir enciklopedijų leidybos institute (nuo 1995), Lietu-
vos bioetikos komitete (nuo 1997). Nuo 1997 m. iki mirties Profesorius buvo 
Lietuvos mokslų akademijos narys ekspertas ir vadovavo žmogaus morfolo-
gijos komisijai.

Gintautas Česnys mokslinės patirties sėmėsi ir savo darbus pateikė dau-
gelyje užsienio šalių mokslo įstaigų: Maskvoje (1969, 1975, 1979), Prahoje 
(1973), Vokietijoje (1974, 1998), Lenkijoje (1976, 1980, 1986, 1988), Vengri-
joje (1981), Latvijoje (1985, 1990, 1992), Bulgarijoje (1989), Airijoje (1989), 
Švedijoje (1990, 1992, 1993, 1997), Danijoje (1993), JAV (1993), Ispanijoje 
(1996), Estijoje (1997). Visiems Profesoriaus darbams būdingas mokslišku-
mas, pagrįstumas, gilumas ir neabejotina išliekamoji vertė. Jo mokslinę veiklą 
sąlyginai galima būtų suskirstyti taip: auksologija, etninė antropologija, antro-
pologijos, anatomijos ir Medicinos fakulteto istorija, bibliografija, asmens ir 
tautos istorija. Sąlyginai todėl, kad įsigilinus galima įžvelgti visus šiuos darbus 
vienijančią idėją – žmogaus kaip biologinio vieneto, atskirų asmenybių, visos 
šalies gyventojų, tautos ir šalies raidos, šaknų, kilmės ir istorijos paieškos. Vie-
ni darbai lyg išplaukia iš kitų, papildo vieni kitus – pradėti nuo žmogaus au-
gimo ir brendimo abėcėlės pereina prie sintetinės visos tautos ir šalies kilmės 
bei istorijos analizės, visuose darbuose jaučiama pilietiškumo gaida.

Gintautas Česnys – ne tik didis mokslininkas, jis – puikus pedagogas, įro-
dęs tai ne tik aukšto lygio paskaitomis, bet ir vertingomis mokymo priemo-
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nėmis. Parašytos septynios mokymo ir metodikos knygos. „Kūdikių fizinis 
išsivystymas“ (1969); kartu su S. Paviloniu ir E. Andriuliu – „Augimo ir bren-
dimo diagnostika“ (1971, 1985) bei „Žmogaus augimo ir brendimo diagnosti-
ka“ (1974) – tai knygos, kuriose pateikta augimo vertinimo metodika ir fizinės 
būklės standartai, jomis apie 20 metų naudojosi Lietuvos gydytojai pediatrai, 
studentai medikai ir biologai. Kai kuriomis knygomis studentai naudojasi dar 
ir dabar, mokosi iš jų klasikinės auksologijos pradmenų. „Osteologijos pagrin-
dai archeologams“ (1988) ir „Lietuvių etninės paleoantropologijos pagrindai“ 
(1990) psichologijos, archeologijos ir medicinos specialybių studentams – 
kol kas vienintelės tokio pobūdžio mokymo priemonės lietuvių kalba, o 
2002 m. išleistą medicinos studentams skirtą „Žmogaus osteologiją“ galima 
būtų pavadinti „vaizdinga proza sausam kaulų mokslui“. Daugiau nei po 20 
metų pertraukos jam vadovaujant 2008 m. pabaigoje išleistas originalus lietu-
viškas „Žmogaus anatomijos“ vadovėlis, o 2009 m. (jau po Profesoriaus mir-
ties) pasirodė drąsi ir originali mokymo priemonė „Rasės samprata istorinėje 
antropologijoje“. Čia vėl Profesorius gvildena šiais laikais „rizikingą“ rasių 
temą, įžvalgiai ir metodiškai kritikuoja „modernią“ rasių neigimo teoriją.

mokslinis kelias nuo auksologijos 
iki lietuvių etnogenezĖs

Kartą Profesorius pajuokavo, kad savo mokslinį kelią pradėjo nuo „kū-
dikiškų darbų“. Septintajame XX a. dešimtmetyje Gintautas Česnys pirmasis 
Lietuvoje atliko longitudinį kūdikių augimo tyrimą. Tokių tyrimų pasaulinėje 
praktikoje nėra daug (ligi šiol panašus tyrimas Lietuvoje nebuvo pakartotas). 
Gintauto Česnio auksologiniuose darbuose pritaikyti modernūs tuo laiko-
tarpiu matematinės statistikos metodai, pateikti kūdikių augimo vertinimo 
standartai, ištirtos kūdikių proporcijos, psichomotorinė būklė, naujagimių ir 
kūdikių fizinės raidos veiksniai bei sąsajos su bendrąja sveikatos būkle. Įvai-
riais auksologijos klausimais parašyta apie 40 darbų (iš jų – 4 monografijos), 
1970 m. apginta pirmoji disertacija „Lietuvių kūdikių auksologinė charakte-
ristika (longitudinalinis tyrimas)“. Šie darbai ligi šiol neprarado teorinės ir 
praktinės vertės.

Netrukus po daktaro (tuomet mokslų kandidato) disertacijos slogiais tarybi-
niais laikais Profesorius ryžosi nagrinėti pokario Lietuvoje neliestą temą – lietu-
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vių etnogenezę. Maždaug per 25 metus, talkinant archeologams (ypač nusipelnė 
habilituoti daktarai V. Urbanavičius ir A. Tautavičius), sukaupta gausi iškasti-
nė Lietuvos gyventojų medžiaga – apie 8 tūkst. kaukolių ir 1500 ištisų skeletų. 
Beje, tai didžiausia rytinio Baltijos regiono tokio pobūdžio kolekcija, stebinanti 
savo griežta tvarka ir moksline verte. Tai neįkainojama mokslinė medžiaga ir 
dabartiniams katedros paleoantropologams, ir užsienio mokslininkams. Be to, 
etninės antropologijos darbais pasiektas dar vienas tikslas: prie „rizikingų“ rasi-
nių problemų tyrinėjimo tarybiniais metais buvo pripratinti ne tik mokslininkai 
(antropologai, archeologai), bet ir skaitanti visuomenė. Neatsitiktinai etninės 
antropologijos klausimais parašyta tiek daug populiarių straipsnių.

Siekiant palyginti lietuvių etnogenezę daug darbuotasi ir svečiose šalyse: 
medžiaga buvo renkama Maskvoje, Leningrade, Minske, Taline, Rygoje, Bals-
togėje, Varšuvoje, Krokuvoje, Poznanėje, Stokholme, Kopenhagoje. Tai leido 
nustatyti Lietuvos gyventojų antropologinio tipo kitimą, svarbiausių demo-
grafinių rodiklių (numatomos gyvenimo trukmės, reprodukcijos ypatumų) 
epochinius poslinkius, jų sąsajas su ūkio ir kultūros raida. Pagal diskrečius 
kaukolės požymius buvo nustatyti paleopopuliacijų genetiniai ryšiai. Etninės 
antropologijos darbuose moksliškai išnagrinėtas ir pagrįstas lietuvių fizinių 
savybių tapsmas: 1)  pirminis Lietuvos teritorijos apgyvenimas (mezolitas); 
2)  indoeuropiečių atėjimas, baltų susidarymas (vidurinis ir vėlyvasis neoli-
tas) bei jų įsitvirtinimas (bronzos amžius); 3) baltų genčių išsiskyrimas (I m.e. 
tūkstantmetis); 4) lietuvių tautybės antropologinių ypatybių susiformavimas 
(II m.e. tūkstantmetis).

Didžioji dalis etninės antropologijos tyrinėjimų apibendrinta antrojoje 
1986 m. Maskvos universitete apgintoje disertacijoje „Senųjų Lietuvos gyven-
tojų antropologija“, kurios viduramžių medžiaga (kartu su odontologiniais 
prof. I. Balčiūnienės duomenimis) pateikta 1988 m. išleistoje knygoje „Senųjų 
Lietuvos gyventojų antropologija“. 1991 m. paskelbta neolito ir bronzos am-
žiaus žmogaus iš pietryčių Baltijos regiono tyrinėjimų trilogija „Homo“ žur-
nale, kartu su archeologais, istorikais, genetikais ir kitais specialistais keletą 
dešimtmečių nagrinėta baltų kilmė, ištirtas Lietuvos gyventojų antropologi-
nis fonas, ne kartą pažvelgta į ankstesniųjų tyrimų duomenis, kritiškai taikant 
naujus tyrimo metodus. Iš viso etninės antropologijos klausimais parašyta 
daugiau nei 120 darbų (apie 60 – užsienio spaudoje), daugiau nei 70 konferen-
cijų tezių, apie 80 pozicijų enciklopedijose, daugiau nei 40 populiarių rašinių, 
išleistos keturios mokymo priemonės.
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Profesoriaus etninės antropologijos darbuose persipina žmogaus biologi-
ja, genetika, moderniausi daugiamatės statistinės analizės metodai, istorijos, 
archeologijos, lingvistikos ir kitos humanitarinės žinios. Platus paleoantro-
pologinės medžiagos analizės spektras leido sukurti lietuvių tautos ištakų ir 
antropologinio tipo vaizdą, palyginti jį su kitų tautų analogiškais duomeni-
mis. Daug Gintauto Česnio mokslo duomenų cituojama ne tik Lietuvos, bet 
ir pasaulio mokslinėje literatūroje: 1989 m. Štutgarte išleistoje G. Hauser ir 
G. F. De Stefano knygoje „Epigenetic Variants of the Human Skull“ profeso-
riaus mokslinių tyrinėjimų duomenys cituoti daugiau nei šimtą kartų. Pasta-
rąjį penkmetį Profesorius glaudžiai bendradarbiavo ir dalijosi savo mokslinė-
mis idėjomis su garsiausiu Lietuvoje ir gerai žinomu visame pasaulyje geneti-
ku profesoriumi Vaidučiu Kučinsku, kurio 2004 m. monografijoje „Genomo 
įvairovė: lietuviai Europoje“ galima rasti ir Gintauto Česnio darbų lietuvių 
etnogenezės klausimu interpretaciją šiuolaikinėje genetikos mokslo šviesoje. 

HumanitarinĖs kultŪros 
ir pilietiškumo puoselĖtojas

Dar vienas labai svarbus Gintauto Česnio kūrybos baras – Lietuvos an-
tropologijos, anatomijos ir VU Medicinos fakulteto istorija. Šie darbai buvo 
atliekami lygiagrečiai su etninės antropologijos tyrinėjimais. Visumą galima 
pajusti tik gerai žinant jos sudedamąsias dalis: atskirų asmenybių biografijos ir 
darbai, tam tikrų mokslo šakų raida padėjo atkurti visos tautos ir šalies istori-
jos dalį. Humanitaro gyslelė, gebėjimas kruopščiai „per mokslo prizmę“ rinkti 
svarbius istorijos faktus ir juos apibendrinti leido sukaupti daug istorinės me-
džiagos apie antropologiją Lietuvoje, įvertinti jai nusipelniusius žmones, pa-
rašyti šiais klausimais daugiau nei 30 straipsnių (iš jų 15 išspausdinta užsieny-
je). Svarbiausios šios srities studijos: apie antropologijos pradininką Lietuvoje 
Andrių Sniadeckį; Povilą Višinskį ir žemaičių antropologiją; apie aušrininką, 
lietuvių tautos gaivintoją ir Bulgarijos antropologijos puoselėtoją daktarą Joną 
Basanavičių; lenkų antropologą Julijoną Talko-Grincevičių; šiuolaikinės auk-
sologijos pradininką Lietuvoje profesorių Salezijų Pavilonį; profesores Rimutę 
Rimantienę ir Mariją Gimbutienę; apie profesorę Ireną Balčiūnienę. Visose 
biografijų studijose plačiai nušviestas ne tik šių iškilių asmenybių indėlis į Lie-
tuvos antropologiją, istoriją, kultūrą, bet ir jų pilietiškumas, rūpestis savo šalies 
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valstybingumu. Nemažai darbų parašyta ir apie anatomijos bei apskritai viso 
Medicinos fakulteto praeitį ir dabartį, nubrėžtos ateities gairės. Šie istoriniai 
darbai neleidžia pamiršti mūsų mokytojų, plačiai nušviečia vienos seniausių 
Europos aukštųjų mokyklų istoriją ir sąsajas su kitais pasaulio universitetais.

Mokslinių, istorinių darbų neįmanoma parašyti be faktų kaupimo, jų ana-
lizės, literatūros šaltinių konkrečiu klausimu kruopštaus studijavimo. Matyt, 
Gintauto Česnio bibliografinė patirtis padėjo moksliniuose darbuose visuomet 
tiksliai atrinkti tik vertingus faktus, išliekamąją vertę turinčius literatūros šalti-
nius, juos analizuoti ir apibendrinti. Kartu su T. Dragūniene parašyta bibliogra-
finė rodyklė „Komplikacijos gydant antibiotikais“ – puikus medžiagos kaupimo 
pavyzdys (pranoksta šiuolaikinių interneto tinklų sudarytas rodykles). Kitas 
bib lio grafinis leidinys (kartu su S. Paviloniu) „Lietuvos antropologijos biblio-
grafija (1470–1970)“ – lyg ir įžanga, pasiruošimas antropologiniams tyrinėji-
mams. Tai vertinga knyga, įamžinanti visus Lietuvos fizinės, funkcinės, taiko-
mosios, etninės antropologijos ir šio mokslo istorijos leidinius nuo XV iki XX 
a. antrosios pusės. Knyga supažindina su šio mokslo ištakomis Lietuvoje, pa-
lengvina kiek vieno, dirbančio antropologijos srityje ar ja besidominčio, darbą. 
Pastarąjį dešimtmetį Profesorius daug dėmesio skyrė ir lietuviškam anatomijos 
vardynui – jo istorijai, raidai bei šių dienų aktualijoms. Gintauto Česnio gebėji-
mas analizuoti ir apibendrinti mokslinius faktus puikiai „išnaudotas“ rengiant 
įvairius leidinius: daugiau kaip 10 metų (nuo 1990-ųjų) Profesorius darbavosi 
„Medicinos“ žurnalo redakcijos taryboje, taip pat buvo tarptautinio ISI leidinių 
sąrašo žurnalo „Homo“, Lietuvos mokslinių žurnalų „Acta medica Lituanica“, 
„Medicinos teorija ir praktika“ ir kitų leidinių redakcijų tarybos narys.

Profesoriaus kūryboje ryškus siekis ne tik ieškoti savo tautos ištakų, bet ir 
skatinti dabartinių gyventojų sąmoningumą bei pilietiškumą. Noras populia-
rinti mokslą, profesionaliai, tiksliai ir suprantamai pateikti sudėtingus moksli-
nius faktus, naujausias mokslo žinias paprastam skaitytojui buvo įgyvendintas 
bendradarbiaujant enciklopedijose ir rašant populiarius straipsnius bei kny-
gas (daugiausia – etninės antropologijos, nervų sistemos anatomijos, taip pat 
žmogaus biologijos, vaikų augimo, žmogaus kilmės ir įvairovės, rasių, epochų 
tendencijos ir, žinoma, Lietuvos gyventojų etnogenezės klausimais). Gydyto-
jo, anatomo ir antropologo žinios ne kartą gelbėjo ir identifikuojant mirusių 
žmonių palaikus: tyrinėjant Kristijono Donelaičio, arkivyskupo Palaimintojo 
Jurgio Matulaičio, atpažįstant karalienės Barboros Radvilaitės, Vilniaus vys-
kupo Abraomo Vainos ir Estijos prezidento Konstantino Petso (K. Päts) palai-
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kus. Pastarąjį ne tik mokslinę, bet ir visuomeninę-politinę vertę turintį darbą 
vainikavo 2005  m. balandžio 13  d. jam įteiktas Estijos valstybinis penktojo 
laipsnio ordinas „Terra Mariana“. 

Mokslininko, anatomo, antropologo žinios, humanitaro ir menininko gys-
lelė, pagaliau piliečio dvasia atsiskleidė, matyt, visą gyvenimą opioje temoje – 
tėvo atminimo įamžinime. Nedaug kas gali pasigirti išnagrinėjęs savo ištakas, 
bet dar mažiau yra pažvelgę į savo šeimos, giminės bei artimųjų gyvenimus ir 
likimus pro visos tautos bei šalies istorijos prizmę. Dar mažiau galime aptikti 
knygų, kuriose gražiai persipintų ir derėtų įvairūs kūrybos žanrai: mokslinis 
tiriamasis, biografinis, istorinis, pagaliau – meninis pasakojimas ir net filoso-
finiai pamąstymai. „Didžiuojuosi savo Tėvu“ – tai ne vienos asmenybės ar gi-
minės biografija, atkurta iš archyvų medžiagos, laiškų, prisiminimų ir pokal-
bių su amžininkais. Tai knyga, nušviečianti visą tarpukario Lietuvos švietėjų 
kartą, jos tragizmą susidūrus su sovietiniu smurtu, tautos genocidą. Knygoje 
pateikiama dalelė Lietuvos istorijos – šiurpios ir tragiškos, lyg priminimas vi-
siems, ką reiškia tautos laisvė ir nepriklausomybė. Knyga pasirodė labai lai-
ku – lyg perspėjimas, lyg tautos pažadinimas kartais ne visai teigiama linkme 
globalėjančioje visuomenėje.

Gintautui Česniui rūpėjo daugelio žmonių likimai, kūrybinės minties iš-
saugojimas ir įamžinimas – tai liudija pastarojo dešimtmečio darbai ir kny-
gos. Profesorius Gintautas Česnys kartu su docente Dalia Triponiene sudarė 
ir 2003  m. išleido jų kurso (VU 1963  m. gydytojų laidos) 40-mečiui skirtą 
autobiografinę knygą „Žmonių sveikatai pašvęsti gyvenimai“. Tai nemažas 
indėlis į Lietuvos medicinos istoriją. Gintauto Česnio siekį gvildenti tautos 
ištakas, kultūrinį ir mokslinį paveldą rodo 2004 m. jo sudarytas ir dabartinėje 
antropologijos mokslo šviesoje išnagrinėtas Povilo Višinskio „Antropologinės 
žemaičių charakteristikos“ rankraštis, kuris skelbiamas pirmą kartą ir išleistas 
lietuvių raštijos lotyniškais rašmenimis atgavimo 100 metų sukakties proga. 
Čia Profesorius plačiai nušviečia XIX a. pabaigos ir XX a. pradžios lietuvių in-
teligentų interesų ratą, P. Višinskio pasiaukojimą tautos reikalams, pasitelkęs 
daugiamatės klasterinės analizės metodus, nagrinėja senųjų žemaičių antro-
pometrinius duomenis ir pateikia naujų įdomių išvadų, kurios puikiai papil-
dė pastaraisiais metais katedros nagrinėtą temą „Lietuvos gyventojų fenotipo 
įvairovė ir jos veiksniai“.

Kaip pilietiškumo išraišką būtina paminėti tai, kad 1989 m. Profesorius 
tapo Medicinos fakulteto sąjūdžio pirmininku, Agresijos aukų sveikatos 
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cent ro koordinacinės tarybos nariu, 1992 m. – Šiaurės šalių BRIMHEALTH 
programos tarybos nariu, 1998  m.  – Nacionalinės sveikatos tarybos nariu, 
2000 m. – Vilniaus miesto tarybos nariu, o nuo 1999 m. buvo fondo Vinco Ku-
dirkos atminimui įamžinti steigėjų pirmininkas. Be to, Profesoriaus pastango-
mis pasirodė leidinys „Vardan tos Lietuvos. Lietuvos himnas“. Apmaudu, kad 
Profesorius labai neilgai galėjo džiaugtis jo didelių pastangų dėka 2009 m. lie-
pos 6 d. atidengtu tautos dvasios ir sąmoningumo žadintojo Vinco Kudirkos 
paminklu. Profesorius ir pats buvo neabejingas dainai, muzikai: studijų metais 
dainavo Vilniaus universiteto dainų ir šokių liaudies ansamblyje, vėliau – Lie-
tuvos kompozitorių sąjungos vyrų chore, Vilniaus mokytojų namų ansambly-
je „Kankleliai“. Šiandien, XXI a. pradžios vartotojiškoje visuomenėje, amžinų-
jų vertybių skalės kitimo laikotarpiu tokią Profesoriaus veiklą galima vadinti 
tautinės savimonės ir pilietiškumo skatinimu, amžinųjų vertybių puoselėjimu.

Quod potui, feci – padariau, ką galĖjau...

Gintauto Česnio mokslinė veikla – tai didžiulis indėlis į Lietuvos antropo-
logiją, šalies istoriją, archeologiją, etnografiją, kalbotyrą ir apskritai į visą hu-
manitarinę kultūrą. Tokie darbai praplečia ne tik antropologų, medikų, biolo-
gų, istorikų, archeologų, bet ir kiekvieno žmogaus akiratį, leidžia pajusti savo 
šaknis. Mokslas, menas, kultūra, literatūra, istorija, žmogus ir visuomenė, 
tauta ir valstybė – toks profesoriaus Gintauto Česnio interesų ratas. Liūdna, 
kad ant rašomojo stalo ir kompiuteriuose liko jo svajonė – nebaigta Lietuvos 
antropologijos istorija ir visą jo mokslinį kūrybinį laikotarpį apibendrinanti 
knyga. „Didžiuojamės savo Profesoriumi“, pažadame išlaikyti katedroje nors 
dalelę jo dvasios, mokslinės minties, požiūrio į amžinąsias vertybes.

2010 m.
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VU Medicinos fakulteto dekanatas 1999 m. Iš kairės į dešinę: sėdi prof. Z. Kučinskienė, 
dekanas prof. G. Česnys, doc. R. Mikėnienė; stovi doc.V. Šapoka, prof. A. Raugalė, doc. R. Kašinskas

Medicinos fakulteto absolventams įteikti universiteto baigimo diplomai. 
Pirmas iš kairės – VU rektorius prof. Rolandas Pavilionis.
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Vilniaus universiteto mokslo taryba (1997 06 17)

VU senatas (1999 01 14)
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Popiežiui Jonui Pauliui II apsilankius Vilniaus universitete

Iškilmingas kardiochirurginės reanimacijos skyriaus Vilniaus universiteto Santariškių 
(dabar Santaros) klinikose atidarymas, dalyvaujant Steigiamojo Seimo pirmininkui 

prof. Vytautui Landsbergiui (tribūnoje) ir Prezidentui Valdui Adamkui (pirmas iš kairės) (1999 m.)
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 Grupė Anatomijos, histologijos ir antropologijos (AHA) katedros jubiliejinės sukakties 
minėjimo dalyvių

Pakeliui į AHA minėjimą su VU rektoriumi prof. Rolandu Pavilioniu 
ir Respublikos Seimo nare Irena Degutiene
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AHA katedros jubiliejaus proga „istorinis“ fakulteto dekano prof. G. Česnio skrydis oro balionu  

AHA katedroje 2008 m. lapkričio 29 d. per Jaunųjų antropologų popietę
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Ši neįkainojama kolekcija – pelnytas AHA katedros pasididžiavimas 

„Kaukolių koridoriuje“ per kalėdinį AHA 
katedros vakarėlį 2007 m. gruodžio 21 d.

Pasirengęs kitai tradicinei šventei
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Dekanas kalba viename iš daugelio iškilmingų renginių didžiojoje Medicinos fakulteto auditorijoje 
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Su Medicinos fakulteto kolegomis Rasų kapinėse prie paminklo dr. Jonui Basanavičiui 
2009 m. vasario 16 d. 

Savo darbo kabinete (1995–1996 m.)
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Gintauto Česnio – Valstybinės premijos laureato diplomas 

Keletas aktyvios visuomeninės veiklos liudijimų
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Su darbų ciklo, pelniusio Valstybinę premiją, bendraautore Irena Balčiūniene

Dar viena iš kolegų – medikė Vida Petraitienė tapo mokslų daktare
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       AHA katedros kolektyvas 2008 m. kalėdiniame vakarėlyje 
(paskutinės Kalėdos kartu su prof. G. Česniu)

Gilaus susimąstymo minutės 
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Poilsio akimirka su prof. Leslie Sue Lieberman (JAV) (kairėje) ir prof. Michaeliu Hermanusenu 
(Vokietija) per vieną iš paskutiniųjų AHA katedros organizuotų tarptautinių konferencijų (2009 07 04)

 Lietuvos mokslo taryba (I kadencija, 1993 m. gruodis). 
Pirmoje eilėje pirmas iš dešinės – Gintautas Česnys.
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1.2. gintautas ČesnYs: kai kurie 
mokslinĖs ir pilietinĖs veiklos bruožai

adomas butrimas

gintautas Česnys, paskatintas archeologo Vytauto Urbanavičiaus, į etno-
genezės, paleodemografijos ir antropologijos tyrinėjimus atėjo daugiau nei 
prieš 30 metų ir simboliška, kad pirmoji rimta mokslinė jo publikacija „Jakš-
taičių XIV–XVII a. gyventojų paleodemografija ir antropologija“ pasirodė pir-
mame „Lietuvos archeologijos“ tome (Vilnius, 1979, p. 152–170). Tai studija, 
skirta Jakštaičių XIV–XVII  a. gyventojų paleodemografijai ir gintarologijai. 
Savo kaip šios srities tyrinėtojo vietą jis apibrėžė taip: „Tautos savimonė for-
muojasi ir bunda veikiama begalės materialinių ir dvasinių veiksnių. <...> Šio 
daugialypio proceso vieną pirmųjų grandžių sudaro tautos šaknų ieškojimas, 
arba etnogenezės išaiškinimas“ (Žemaičių praeitis, t. 1: 1990 m. Varnių konfe-
rencijos medžiaga, Vilnius, 1990, p. 11).

Teigdamas, kad ryškiausias etninis požymis yra kalba, Gintautas Česnys 
manė, kad „tautą sudaro konkretūs žmonės kaip biologinės būtybės, kurių 
kūnas, arba fizinės ypatybės, užsimezga, rutuliojasi pagal savo dėsnius ir labai 
sudėtingu būdu sąveikauja su aplinka, taip pat ir su visuomene. Tarp tų fizinių 
kūno ypatybių yra ir tokių, kurios griežtai paveldimos ir esti paplitusios tik 
tam tikroje teritorijoje. Tai rasinės savybės, kurių derinys, to derinio koncen-
tracija žmonių grupėje vadinama rasiniu tipu. <...> Senovės žmonių, kurių iš-
likę tik kaulai, rasinį tipą apibūdina daugiausia kaukolės dydis bei proporcijos, 
dantų kramtomojo paviršiaus ypatybės“ (ten pat).
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Remdamasis prielaida, kad „tautą sudarantys žmonės visada atstovauja ko-
kiam nors rasiniam tipui ar jų mišiniui“, profesorius tvirtai laikėsi nuostatos, 
kad „per ilgesnį laiką pasekus kokios nors tautos gyvenamajame plote rasinių 
tipų kaitą, galima atskleisti tautos fizinių savybių istoriją, taigi iš esmės papil-
dyti etnogenezės paveikslą“ (ten pat). Šiai temai profesorius liko ištikimas visą 
savo likusį gyvenimą ir ypač okupacijos sąlygomis ji pasirodė jam svarbi ne tik 
kaip mokslininkui. Dirbdamas etnogenezės srityje Gintautas Česnys jautėsi 
atliekantis pilietinę, patriotinę pareigą savo tėvynei, tautos istorijai ir visada 
viešai tai pabrėždavo.

Man su profesoriumi teko bendradarbiauti nuo 1982 m., kai Biržulio ežero 
salose pradėjome archeologinius akmens amžiaus kapinynų ir kapų tyrinėji-
mus. Iki to laiko jokie akmens amžiaus kapinynai Lietuvoje nebuvo žinomi.

1981–1983 m. tyrinėtas 1-asis akmens amžiaus kapinynas Lietuvoje. Bu-
vusioje Donkalnio saloje Biržulio ežere rasta 13 akmens amžiaus žmonių kapų 
ir jų liekanų, tarp jų ir žynio kapas. 1981 m. rastas pirmasis kapas prof. Gin-
tauto Česnio dėmesio nepatraukė. Rimtai abejodamas, ar tikrai čia akmens 
amžiaus kapinynas, nes tai buvo tik pirmasis radinys, profesorius nesutiko 
plačiau jį pristatyti metinėje ataskaitinėje archeologų konferencijoje, bet po 
metų, 1982-aisiais, radus žynio ir kitus akmens amžiaus kapus, prof. Gintau-
tas Česnys atskubėjo iš Vilniaus ir padėjo šią medžiagą sutvarkyti, perduoti 
Vilniaus universiteto Anatomijos katedros saugykloms, netgi įkalbėjo kolegą 
prof. Vytautą Urbanavičių Gerasimovo metodu rekonstruoti žynio ir to paties 
kapinyno moters skulptūrinius portretus. Pradėjome bendradarbiauti, rengti 
bendras publikacijas.

1985 m. 4-ame „Lietuvos archeologijos“ tome pirmą kartą Lietuvos moks-
linėje literatūroje pristatyti trijų akmens amžiaus kapinynų ir atsitiktinių to 
amžiaus kapų tyrimai: atskiri kapai, atsitiktinai rasti Kretuone (Algirdo Giri-
ninko tyrinėjimai), Plinkaigalyje (Vytauto Kazakevičiaus tyrinėjimai), ir gana 
išsamiai pristatytas Donkalnio kapinynas (Adomo Butrimo tyrinėjimai). Visàs 
archeologų ir paleogeografų publikacijas lydėjo išsamūs Gintauto Česnio, jo 
kolegų ir mokinių – Irenos Balčiūnienės, Rimanto Jankausko straipsniai, skir-
ti akmens amžiaus kapų antropologinei, odontologinei ir paleopatologinei 
analizei. Kapų duomenys kompleksiškai įtraukti į mokslinę apyvartą, greitai 
pradėti cituoti Latvijos, Švedijos, Danijos archeologinėje literatūroje, lyginti 
su garsiais tų šalių akmens amžiaus kapinynais  – Zvejniekų, Skateholmo, 
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Vedbeko ir kitais. Šią ir kitą Baltijos kraštuose rastą akmens amžiaus me-
džiagą, pateikdamas jos kraniometrinių ir osteometrinių tyrimų duomenis, 
profesorius plačiai pristatė ir apibendrino 1986 m. Maskvoje apgintoje dabar 
vadinamo habilituoto daktaro disertacijoje „Senųjų Lietuvos gyventojų antro-
pologija“. Kartu su profesoriaus mokiniais teko dalyvauti jos gynime Maskvos 
universiteto Antropologijos institute. Gynimas buvo įtemptas, truko net šešias 
valandas, nes artimiausia kaimynė – latvių antropologė, negalėdama susitai-
kyti su mintimi, kad Latvija praranda etnoantropologijos tyrinėjimų mono-
polį, į disertacijos gynimo tarybą nusiuntė laišką, jog disertantas yra rasistas ir 
tokia disertacija negali būti apginta. Tuo metu tai buvo rimtas kaltinimas, ta-
pęs vieša paslaptimi. Tik žymiems Maskvos mokslininkams, Gintauto Česnio 
kolegoms, pareiškus tvirtą nuomonę, kad darbe nėra jokių rasizmo požymių, 
kad tai kaip reta rimtas mokslinis darbas, disertaciją pavyko sėkmingai apgin-
ti. Mums, jo kolegoms ir mokiniams, prof. Irenai Balčiūnienei, prof. Rimui 
Jankauskui ir šių eilučių autoriui, dalyvavusiems gynime, buvo gera pamoka, 
pavyzdys ir pasididžiavimas profesoriaus mokslinių tyrinėjimų lygmeniu. Su-
radę ir 1986–1987  m. ištyrę dar vieną akmens amžiaus–mezolito kapinyną 
Biržulio ežero Spigino saloje, su Gintautu Česniu parengėme dar vieną publi-
kaciją: „Mezolito kapai iš Spigino (preliminarūs archeologinio ir antropologi-
nio tyrimo duomenys)“. 1987 m. šia tema buvo perskaitytas pranešimas Var-
niuose vykusioje mokslinėje konferencijoje, sulaukusioje ne tik mokslininkų, 
bet ir visuomenės dėmesio. Toji konferencija pradėjo ilgą kasmetinį, iki šiol 
tebesitęsiantį „Žemaičių vasaros akademijų“ kelią. Nuo to kelio pradžios iki 
paskutinės konferencijos Viekšniuose (2008) profesoriui dar esant gyvam jo 
intelektas, žinios, sugebėjimas pirmininkauti posėdžiams buvo labai svarbi šių 
konferencijų populiarumo dalis.

Pirmõsios konferencijos akimirkos užfiksuotos nuotraukose, kurias vėliau 
sėkmingai panaudojo KGB darbuotojai, tirdami „nusikalstamą“ konferencijos 
organizatorių veiklą, jų tarpusavio ryšius. Tiesa, buvo jau kiti laikai: dvelkė 
pirmieji atgimimo vėjų gūsiai, įkuriamas Lietuvos kultūros fondas ir šios kon-
ferencijos dalyvio, fondo pirmininko prof. Česlovo Kudabos raštas Lietuvos 
komunistų partijos centro komitetui „nusikaltėlių“ iškvietimų į pokalbius ge-
rokai sumažino.

1992 m. 8-ajame „Lietuvos archeologijos“ tome pasirodė Irenos Balčiū-
nienės, Gintauto Česnio, Rimanto Jankausko publikacija „Spigino mezolito 
kapų kraniometrija, odontologija, osteometrija ir paleopatologija“, į mokslinę 
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apyvartą įtraukusi dar vieną Biržulio ežero salos kapinyną. Ir ši, ir vėlesnės 
publikacijos anglų kalba daugelio autorių įvairiose šalyse buvo naudojamos 
kaip svarbi medžiaga seniausiems Centrinės ir Šiaurės Europos gyventojams 
pažinti.

Gintauto Česnio publikacijos anglų kalba, pristatančios Lietuvos ir Bal-
tijos regiono antropologiją, pasirodė žurnaluose „Homo“, „Acta Medica Li-
tuanica“, kituose leidiniuose. Lietuvos mokslui ypač svarbi trijų publikacijų 
serija žurnale „Homo“, pristatanti neolito ir bronzos amžiaus žmones iš Bal-
tijos jūros pietrytinio regiono. Tai buvo plačiausia, Baltijos regiono medžiagą 
išsamiausiai apibūdinanti jo studija. Publikacijos šiame žurnale mūsų regiono 
medžiagą pristatė dar didesniam tyrinėtojų būriui visame pasaulyje.

Prie šios temos profesorius vėl grįžo 2009 m., kai anglų kalba rengėme 
bendrą publikaciją, skirtą naujam požiūriui į mezolito kaukoles iš Donkalnio 
ir Spigino pristatyti. Nuo pirmųjų publikacijų šia tema buvo praėję 24 metai, 
kapai Oksfordo, Maskvos ir CAMS Kalifornijos laboratorijose buvo tiksliai 
datuoti, pasirodė daug naujų publikacijų, skirtų visiems Baltijos jūros regi-
ono  – Zvejniekų, Skateholmo, Janislavicų, Vedbeko ir kitiems kapinynams. 
Nauja medžiaga lėmė iš esmės gerokai pakoreguotą požiūrį į Donkalnio ir 
Spigino mezolito kapinynų tyrinėjimus, jų datavimą, analogijų paieškas. Deja, 
tai buvo paskutinė prof. Gintauto Česnio mokslinė publikacija jam dar esant 
gyvam. Ji atsirado ir todėl, kad profesorius, paskatintas Vilniaus dailės aka-
demijos leidyklos, rengėsi išleisti atnaujintą savo daktaro disertaciją „Senųjų 
Lietuvos gyventojų antropologija“. Su šia leidykla buvo susiklostę ypač šilti 
santykiai  – Gintautas Česnys buvo labai patenkintas redaktorės suvalkietės 
Teresės Valiuvienės knygos „Didžiuojuosi savo Tėvu“ (1999) redagavimu, pa-
tiko jam ir leidyklos dizainerių darbas, ypač vienos iš paskutiniųjų jo sudary-
tų knygų „Vinco Kudirkos autografai MANIEMSIEMS“ (2009) apipavidalini-
mas. Vilniaus dailės akademijos leidykla, Gintautui Česniui prašant, talkino 
Vinco Kudirkos fondui. Deja, atnaujintas didžiausias profesoriaus mokslinis 
darbas liko nebaigtas, jo daktaro disertacijos pagrindu parengta knyga liko 
neįteikta leidyklai.

Įsimintinas buvo ir profesoriaus dalyvavimas pirmoje Vakarų Europos 
mokslinėje konferencijoje, skirtoje Europos ir Anatolijos kultūrų transforma-
cijai 4500–2500 metais prieš Kristų, vykusioje Dubline 1989 m. rugsėjo 15–
21  d. Dalyvauti šioje Marijos Gimbutienės rengiamoje konferencijoje pasiūlė 
pati jos organizatorė, lankydamasi Lietuvoje 1988-aisiais, viešėjusi prof. Gintauto 
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Česnio namuose. Gavę kvietimus, be mūsų, dar ir prof. Rimutė Rimantienė, 
vis dar negalėdami patikėti, kad teks šioje konferencijoje dalyvauti, kartu su 
profesoriumi parengėme pranešimą „Senasis europinis substratas ir Pamarių 
(Žucevo) kultūros formavimasis archeologijos ir fizinės antropologijos požiū-
riu“. Po neįtikėtinų nuotykių Maskvoje su Airijos viza, jau sėdėdami lėktuve, 
vis dar manėme, kad prieš kylant lėktuvui mus iš jo išves... Airijoje mus pasiti-
ko jau serganti Marija, jos lydimi išvažinėjome visą šalį. Konferencijos mastas 
buvo stulbinantis, mūsų pranešimas, pagrįstas naujais, Vakarų pasaulyje dar 
menkai žinomais Lietuvos akmens amžiaus tyrinėjimais, ypač „Biržulio žynio 
kapas“, sulaukė didelio susidomėjimo. Profesorius labai greitai tapo konferen-
cijos siela, nes puikiai mokėjo anglų kalbą, sugebėjo komunikuoti pokyliuose, 
visus dalyvius išjudinti bendromis dainomis.

Ėmėme svajoti, gal pavyktų tokią konferenciją suorganizuoti Marijos Gim-
butienės gimtinėje. Galutinai tam pasiryžome jai lankantis Lietuvoje 1993 m. 
Aptarėme konferencijos koncepciją, galimus dalyvius, organizacinį komite-
tą. Marijos netekus buvo aišku, kad šią konferenciją privalome suorganizuoti 
Vilniuje jau Marijai Gimbutienei atminti. Mokslinę konferenciją „Šiaurės Eu-
ropos suindoeuropietinimas“ ėmėsi organizuoti Vilniaus universitetas ir Vil-
niaus dailės akademija. Į Vilnių susirinko penkiasdešimt trys dalyviai iš vie-
nuolikos užsienio valstybių. Ypač aktyviai dalyvavo Kalifornijos universitetas.

Pìrmosios šiai temai skirtos konferencijos įvyko Dubrovnike (1979), jau 
minėtoji Dubline (1989) ir, anot Gintauto Česnio, trečioji indoeuropeistikos 
konferencija tėvynėje buvo rožinė Marijos Gimbutienės svajonė. Deja, ji įvyko 
in memoriam. Ši iškili moteris buvo tarsi tiltas tarp kelių kultūrų: Europos ir 
Amerikos, Šiaurės ir Pietų Europos, indoeuropietiškosios ir antikinės. Tarp 
jos gimtojo Vilniaus ir Kauno, kur ilsisi jau amžinai. Konferencijos medžiaga 
buvo išleista atskiru leidiniu.

Visa prof. Gintauto Česnio mokslinė, kūrybinė, organizacinė veikla buvo 
skirta Lietuvos piliečių sąmoningumui, patriotizmui, pilietiškumui ugdyti. 
Sugebėjimas kuo plačiau perteikti naujausias mokslo žinias Lietuvos pilie-
čiams per paskaitas, konferencijų pranešimais ir publikacijomis buvo išskirti-
nis profesoriaus veiklos bruožas.

Daugelis jo inicijuotų pilietinių akcijų – Vinco Kudirkos fondo organiza-
vimas, Vinco Kudirkos paminklo pastatymas Vilniuje, žymių Lietuvos rašy-
tojų, vyskupų, Estijos prezidento Konstantino Petso palaikų identifikavimas, 
tėvo atminimo įamžinimas minėtoje knygoje „Didžiuojuosi savo Tėvu“, jo 
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leidiniai, skirti Lietuvos himnui, Vinco Kudirkos poezijos publikavimas, jo 
publikacijos, iš užmaršties prikeliančios žymiausius Lietuvos mokslininkus 
bei atgimimo veikėjus – Joną Basanavičių, Povilą Višinskį ir kitus, jo veikla, 
palaikanti Lietuvos regionų, ypač Suvalkijos ir Žemaitijos, kultūrą, rodė aiškią 
ne tik puikaus mokslininko, bet ir labai aktyvaus Lietuvos piliečio bei patrioto 
poziciją.

Vilniaus dailės akademija, buvusi ir Gintauto Česnio jaunystės metų dar-
bovietė, profesorių prisimena ir ilgam prisimins iš jo paskutinės paskaitos apie 
„Vincą Kudirką ir Joną Basanavičių“ 2009 m., Vasario 16-osios proga skaitytos 
akademijos gotikinėje salėje. Manome, kad tai pati geriausia paskaita, kada 
nors skaityta po gotikos skliautais.

2012 m.
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1.3. tarp kapų ir pilkapių

vytautas urbanaviČius

1964 m. abu su Gintautu Česniu buvome įtraukti į gausios Lietuvos 
delegacijos VII pasauliniame antropologijos ir etnografijos mokslų kongrese 
Maskvoje sudėtį.

Tada dirbau Istorijos ir etnografijos muziejuje (dabar – Nacionalinis mu-
ziejus) archeologinių radinių restauratoriumi, kartu tvarkiau bei restauravau 
muziejuje saugomas seniau tirtuose kapuose rastąsias kaukoles. Lygia greta 
stažavausi plastinės veido rekonstrukcijos pagal kaukolę laboratorijoje Mas-
kvoje pas profesorių Michailą Gerasimovą. Apie tolesnes studijas archeologi-
jos srityje negalvojau, bet vienos stažuotės metu kilo klausimas, kam aš manau 
pritaikyti plastinės veido rekonstrukcijos metodą, pradėjau svarstyti idėją tą 
metodą sujungti su mano tiesiogine universitete įgyta profesija – archeologija. 
Tai buvo tie patys 1964 metai. Prieš metus dalyvavau ekspedicijoje tiriant vė-
lyvą jau krikščioniškų laikų senkapį Rumšiškėse, kuriame susikaupė nemaža 
XIV–XV a. kaukolių kolekcija bei ženklus to laikotarpio archeologijos radi-
nių rinkinys. Sudėjus visą tą medžiagą į krūvą susiformavo tema, apimanti 
tos vietovės tam tikro laikotarpio istorijos tarpsnį. Prie šios medžiagos pritiko 
dar ir laidotuvių papročiai, tad buvo suformuluota disertacijos tema. Tema 
kompleksinė, susidedanti iš dviejų ar net trijų gretutinių mokslų sričių, tad 
jai vadovauti ėmėsi pats prof. M. Gerasimovas. Prie šios temos buvo pridėtas 
skyrius „Kai kurie antropologiniai duomenys ir plastinė veido rekonstrukcija“, 
kuriame pateikiami ir kai kurie Lietuvos gyventojų fiziniai bei demografiniai 
duomenys. Tokia kompleksiškai surėdyta disertacija buvo labai teigiamai įver-
tinta, apginta ir rekomenduota šia kryptimi dirbti toliau.
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Man pačiam ši tema taip pat buvo įdomi, bet, norint ją tęsti, reikėjo dau-
giau biologijos žinių, todėl ir naujų studijų.

Išeitį pasiūlė pats gyvenimas. Lankantis Vilniaus universiteto Medicinos 
fakultete sutiktas Gintautas paklausė, ar savo dirbtuvėje muziejuje nesutik-
čiau supažindinti jo kuruojamų studentų su plastinės veido rekonstrukcijos 
„virtuve“.

Po susitikimo atsisveikinę su studentais ir besišnekučiuodami patraukė-
me Antakalnio gatve. Nepajutome, kai atsidūrėme prie tuometinės kavinės 
„Kregždutė“. Kadangi šnekos buvo daug, nutarėme užsukti į vidų. Jaukioje 
aplinkoje išsiaiškinome, kad Gintautas taip pat buvo atsidūręs savotiškoje gy-
venimo kryžkelėje, mat baigęs medicinos studijas buvo pakviestas dėstyti fa-
kultete, kartu paskiriant mokslinę temą iš fizinės antropologijos apie žmogaus 
augimą ir brendimą, t.y. iš vadinamosios auksologijos. Šia tema jis apgynė 
kandidato (dabar daktaro) disertaciją, bet kilo klausimas, o kas toliau? Tema 
buvo baigta, o nauja nepradėta. Man automatiškai išsprūdo žodžiai: „Tu turi 
užsiimti etnine antropologija“. Atrodo, Gintautui to ir reikėjo. Čia jis pajuto 
galimybę prisiliesti prie jo mėgstamų humanitarinių disciplinų – kalbos, isto-
rijos, tautos kultūros.

Išsiskyrėme sukirtę rankomis tarsi po pasisekusio sandėrio: Gintautas, ne-
šinas idėja ir viltimi pasukti savo veiklą nauja kryptimi, aš – radęs patikimas 
rankas, į kurias galėsiu atiduoti mane bauginusią grynai biologinę plastinės 
rekonstrukcijos metodo pusę.

Nedelsdamas pasiūliau Istorijos instituto archeologijos skyriaus vadovui 
Adolfui Tautavičiui perduoti Medicinos fakultetui archeologijos skyriuje sau-
gomų jau gerokai mano aptvarkytų ir restauruotų kaukolių rinkinį, viliantis, 
kad jis sudarys Medicinos fakultete steigtinos antropologijos laboratorijos 
pagrindą. Abiejų įstaigų vadovams pritarus tokia laboratorija netrukus buvo 
įsteigta.

Perduodamas į Gintauto rankas Istorijos institute sukauptą paleoosteo-
loginę medžiagą kartu perdaviau ir dalį su tos medžiagos tvarkymu, valymu 
bei restauravimu susijusių darbų bei rūpesčių, tačiau savo kasinėjimų metu 
randama šio profilio medžiaga ir toliau rūpinausi pats. Į naujai įsteigtą labo-
ratoriją stengiausi ją atiduoti jau po pirminio „apdorojimo“. Toliau ją tvarkė 
Gintautas, įtraukdamas ir anatomijos būrelio studentus, ieškodamas būdų tą 
„juodą“ darbą tobulinti. Pradėjo pats važinėti į archeologines ekspedicijas, da-
lyvauti kasinėjimuose, sparčiai įsisavindamas šio amato savitumus. Pradžioje 
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važinėdavom kartu, vėliau Gintautas lankydavo ir kitas archeologų grupes, 
konsultuodavo, patardavo ir parodydavo, kaip saugiau išimti griaučius iš iš-
tirto kapo jų nepažeidžiant. Pastebėjęs, kad ne visi archeologai vienodai pa-
garbiai elgiasi su atkastaisiais griaučiais, ne visada juos traktuoja kaip mirusio 
žmogaus palaikus, ėmėsi žygių archeologijos specialybės studentams įvesti 
anatomijos ir antropologijos kursą. Netrukus situacija pradėjo keistis į gerą-
ją pusę. Mokydamas archeologus pats Gintautas mokėsi archeologijos ir la-
bai greit tapo savas archeologų bendruomenėje, tapo visų tos bendruomenės 
narių susibūrimų dalyviu, įskaitant dalyvavimą mokslinėse tarybose ginant 
disertacijas ir skaitant pranešimus paties aukščiausio rango Lietuvos bei už-
sienio archeologų konferencijose.

Su dideliu pasitenkinimu ir pasididžiavimu šiandien prisimenu, kad pir-
muosius žingsnius susipažįstant su archeologijos paminklais Gintautas žengė 
pasitikėdamas mano profesine patirtimi. Į pažintines išvykas su savo draugais 
jis dažnai kviesdavosi mane, prašydamas parinkti įdomesnį maršrutą, svar-
besnius objektus. Jam ypač patiko kelias panemuniais tarp Kauno ir Jurbarko, 
sėte nusėtas pilimis, piliakalniais ir senkapiais. Neslėpsiu, tai buvo ir mano 
mėgstamos vietos, nes tai buvo mano gimtinė. Pradžioje tai buvo ekskursijos, 
turistinės išvykos, vėliau jos tapo trumpalaikėmis tiriamosiomis ekspedicijo-
mis. Viena tokio pobūdžio mano ekspedicijų buvo mitologinių akmenų ir jų 
aplinkos tyrimas, prie vieno objekto užsibūnant nuo vienos dienos iki savaitės. 
Man tai buvo įprastas planinis darbas, Gintautui – pažintis su naujo pobūdžio 
archeologijos paminklais. Mobilią grupę sudarydavo keli kraštotyrininkai – 
mokytojai, inžinieriai, studentai, kartais archeologijos specialybės praktikan-
tai ar net vyresniųjų klasių moksleiviai. Vienos tokios ekspedicijos Ukmergės 
rajone metu grupė keletui dienų buvo apsistojusi Veprių mokykloje, kurioje 
vasarą buvo įkurdinta moksleivių stovykla. Mūsų grupę sudarė 4 asmenys: 
sunkvežimio vairuotojas, kuris mielai dirbdavo ir kastuvu, besiruošianti stoti 
į universitetą panelė ir mes su Gintautu.

Moksleivių stovyklose būdavo iki 14 metų paauglių. Sužinoję apie į sto-
vyklą atvykusią ekspediciją, stovyklautojai panoro prie jos prisidėti. Jau kitą 
rytą, stovyklos vadovybei leidus, grupę papildė būrelis 13–14 metų amžiaus 
moksleivių. Prieš išvykstant į darbo vietą, kuri buvo už kelių kilometrų nuo 
stovyklos, teko išklausyti vadovų instruktažą, kaip jaunimas turi elgtis darbo 
vietoje, laikytis drausmės ir, šiukštu, nesiartinti prie vandens. Pakeliui užsi-
mezgė linksmas pokalbis, Gintautas užvedė dainą.
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Darbas buvo nesunkus, bet diena karšta ir visus traukte traukė prie van-
dens. Dar stovykloje vadovų įspėti paisyti drausmės paaugliai pertraukos 
metu tepaprašė leisti prieiti prie upės ir pabraidyti. Reikėjo matyti jų nuos-
tabą, kai mes patys pasiūlėme jiems ne tik pabraidyti, bet ir išsimaudyti, 
žinoma, griežtai laikantis elgesio vandenyje taisyklių. Gintautas su jaunimu 
sulipo į vandenį, o mudu su vairuotoju nuo kranto akylai stebėjome besi-
maudančiųjų alasą ir vis skaičiavome tai panyrančias, tai iškylančias nardan-
čio jaunimo galvas.

Vakare stovykloje ilgai netilo kalbos, per kraštus liejosi patirti įspūdžiai, 
ypač ne visų patirtas suaugusių mažai pažįstamų žmonių elgesys kaip lygių su 
lygiais.

Kitą dieną važiuoti su mumis jau buvo pasišovusi visa stovykla.
Dar už poros dienų mūsų darbas šiose vietose baigėsi ir kaip tiems teleta-

biams iš animacinio filmo atėjo „metas atsisveikinti“. Besiglebėsčiuojant vieno 
kito akyse pasirodė sunkiai tramdomos ašaros ir ne tik panelių. Graudinosi 
bernai, paaugliai, kurių panosėje jau pradėjo kaltis gyvaplaukiai – būsimų ūsų 
užuomazgos. Tikriausiai tai buvo elgesio kaip lygių su lygiais išraiška ir rezul-
tatas.

Toks elgesys Gintautui buvo būdingas santykiuose su visais žmonėmis, jo 
paties žodžiais tariant, nepriklausomai „nuo amžiaus, rasinių, etninių, lytinių 
ir „polytinių“ įsitikinimų“.

Stacionarios archeologų ekspedicijos Lietuvoje taip pat dažnai apsistoda-
vo arba vasarą ištuštėjusiose kaimo mokyklose, arba melioratoriams skirtuo-
se vagonėliuose ant ratų, kuriems pastatyti dažniausiai būdavo pasirenkamos 
vietos greta tiriamų objektų arba netoli jų esančiose sodybose. Gyvenant kai-
mynystėje tarp ekspedicijos dalyvių ir šeimininkų dažnai susiklostydavo geri, 
kaimyniški, draugiški ar net bičiuliški santykiai, kurie kartais išlikdavo ištisus 
dešimtmečius.

Kiekvienais metais mano tyrimų grupėje apsilankydavo ir Gintautas, kar-
tais užsibūdamas po kelias dienas ar net savaites. Jis greit pritapdavo prie ne-
pažįstamų ekspedicijos dalyvių, iš karto tapdavo savas ir šeimininkams, kurių 
sodyboje buvo mūsų stovykla. Buvo kompanijos žmogus, sugebėdavo sukurti 
bet kokios aplinkos žmonėms jaukumo atmosferą. Į tokį jo bruožą atkreipus 
dėmesį, jis juokais pabrėždavo: „Vadinasi, esu jaukus jaunikaitis“. Su visais 
žmonėmis buvo vienodai paprastas ir malonus. Ekspedicijoje nevengė jokių 
darbų – kastuvu skvarbė velėną, preparavo kapus, tvarkė radinius, valė kaulus, 
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nevengė nuskusti bulvių, iškepti kiaušinienės, paruošti karštų sumuštinių, po-
piečiu kartu su visais panirti į vandenį, išdribti įsaulėje, sugrįžus išvirti kavos, 
tik jeigu duoną prie alaus kepdavo kas nors kitas, Gintautas prašydavo: „Čes-
niukui – be česnakų“.

Aš esu kilęs iš kaimo, augau prie Nemuno, braidžiau po panemunių pievas, 
tad išvažiavimas į ekspedicijas kaime man būdavo tikra atgaja. Atėjus šiena-
pjūtei ieškodavau progos pamosuoti dalgiu, laisvu nuo tiesioginio darbo metu 
dirbdavau visus šienapjūtės darbus. Į paskutinį etapą – sauso šieno krovimą į 
daržinę – dažniausiai įsitraukdavo ir kolegos. Vienais metais tokioje šienapjū-
tėje talkino ir Gintautas. Dalgiu pjauti jis nemokėjo, bet šieną sukrauti padėjo. 
Tai buvo įsimintina talka, dar įsimintinesnis patalkys ir miegas ant šviežiai 
sukrauto kvepiančio šieno, kutenant iš lankos kartu su šienu parsigabentiems 
vabaliukams.

Gintautas buvo miesto vaikas, užaugęs inteligentų šeimoje, su žemės ūkio 
darbais menkai tesusipažinęs, su kaimo žmonėmis profesine prasme artimiau 
nebendravęs, bet su kaime gyvenančiais giminaičiais jo santykiai buvo labai 
šilti. Atvykęs į ekspediciją su mūsų kaimynais bendrą kalbą rasdavo iš karto, 
tad ir minėtos šienapjūtės metu senyvo amžiaus sodybos šeimininkų pora jį iš 
karto priėmė kaip giminę, kaip savo sūnų. Atsisveikinant su nuoskauda prasi-
tarė, kad su mieste gyvenančiais ir retai apsilankančiais savo vaikais santykiai 
nesą tokie šilti, kaip „su šitais svetimais žmonėmis“.

Santykiuose su žmonėmis papirkdavo Gintauto nuoširdumas ir papras-
tumas. Kartą vienos ekspedicijos metu sodybos, prie kurios buvo įsikūrusi 
mūsų tyrimų grupė, šeimininkė kentėjo rankos skausmus. Gintautas nutarė 
jai padėti. Grįžęs į Vilnių su savo draugais gydytojais susitarė, kad jie nustaty-
tų diagnozę, parūpino vietą ligoninėje ir asmeniškai sekė gydymo eigą iki pat 
ligonės išrašymo.

Gintautas nebuvo gydantis, praktikuojantis gydytojas, bet jo jautrus po-
žiūris į sergantį žmogų, į ligą rodė jo ištikimybę Hipokrato priesaikai. Kartą 
vieno pokalbio apie eutanaziją metu paklaustas, ar beviltišku atveju sutiktų 
tarpininkauti išsivaduojant bičiuliui iš neišvengiamų kančių, išgirdau trumpą, 
bet aiškų atsakymą: „Kvailų klausimų daugiau prašyčiau neuždavinėti“, nors 
man tas klausimas ir dabar neatrodo toks kvailas.

Tiriant žmonių kapus neišvengiamai susiduri su mirties filosofija. Arche-
ologijoje ši problema susijusi su laiku, epocha, chronologija ir prieš kelis šim-
tus, net tūkstančius metų gyvenęs žmogus tampa tyrimų objektu. Net jo mirtis 
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ir gyvųjų atsisveikinimo su artimu žmogumi ceremonijos dalis tapo etnologi-
jos tyrimų objektu.

Kitaip mirtis atrodo, kai ji paliečia mūsų amžininką, kuris ką tik buvo 
greta ar net tarp mūsų. Tokia nelaimė palietė ir mus su Gintautu 1972 m. 
vasarą tiriant mitologinių akmenų aplinką Kėdainių rajone. Mūsų grupė-
je tada buvo ir mitologijos medžiagą rinkęs istorikas bei žurnalistas Kazys 
Sidaravičius. Aš žinojau, kad jis yra turėjęs sveikatos problemų ir nuo bet 
kokio fizinio krūvio stengiausi jį saugoti. Buvo įprasta vasaros diena, jokių 
pasikeitimų, jokių paūmėjimų niekas nepastebėjo. Po vakarienės įprastu lai-
ku sugulėme į sulankstomas lovas, Kazys, kaip visada, prieš miegą papa-
sakojo porą anekdotų, o netrukus iš tos lovos jis išgriuvo. Gintautas puolė 
ligonį gaivinti, aš išbėgau ieškoti telefono (mobiliųjų dar nebuvo), vairuoto-
jas sunkvežimiu išlėkė į Kėdainius ieškoti greitosios pagalbos, jeigu mums 
nepavyktų prisiskambinti.

Telefoną surasti ir prisiskambinti pavyko, greitosios pagalbos mašiną mūsų 
vairuotojas sutiko pakeliui, nespėjęs pasiekti Kėdainių.

Deja, kolegos išgelbėti nepavyko, nors Gintautas suteikė visą tokiomis są-
lygomis įmanomą pagalbą. Gaivinimas tęsėsi ir visą kelią vežant jį į ligoninę, 
kur buvo galutinai konstatuota mirtis. Gintautas tą dieną ir vėliau šį įvykį pri-
simindavo kaip pirmąjį jo kaip gydytojo susidūrimą su mirtimi.

Šis tragiškas atsitikimas Gintauto neatgrasė nuo dalyvavimo archeologi-
nėse ekspedicijose. Grįžę po laidotuvių tęsėme darbą Kėdainių, Ukmergės, 
Pasvalio, Šilalės rajonuose.

Kitais, 1973, metais mūsų ekspedicija buvo stacionaresnė, daugiausia 
dirbome Šiaulių rajone tirdami Dubysos aukštupyje esančius archeologijos 
paminklus, pateksiančius į būsimos „Bubių jūros“ zoną. Gintautas įsitraukė 
1973 m. vidurvasarį, kai buvo tiriamas Reizgių alkakalnis. 

1974 m. teko skubiai ištirti Gėluvos kalvinistų bažnyčios liekanas Raseinių 
rajone, šalia Ariogalos. Bažnyčios pamatai ir šventorius buvo žvyringoje kal-
voje, kur buvo numatyta atidaryti žvyro karjerą rekonstruojamam Žemaičių 
plentui. Teko ištirti ir šventoriuje buvusias kapines. Vasara buvo lietinga, kapų 
daug, o reikėjo skubėti. Gintauto pagalba čia buvo ypač reikalinga ir ženkli. 
Mums į talką keletui dienų per savo atostogas buvo atvykęs Gintauto bičiulis 
dr. Vytautas Jakelevičius. Tyrimų metu buvo surinkta nemažai XVII a. osteo-
loginės medžiagos, žymiai papildžiusios vietovės demografinius duomenis. 
Archeologijos požiūriu šis senkapis ne itin turtingas.
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Baigus tyrimus Gėluvoje ekspedicijos bazė buvo perkelta į Anykščių rajo-
ną. Tų pačių 1974 metų rudenį buvo pradėti Kavarsko vienkiemiuose išlikusių 
dvaro liekanų tyrimai. Vienoje ten buvusių kalvų žemės paviršiuje kyšojo kop-
lyčios, o kitoje – mūrinių gyvenamojo namo pamatų likučiai. Koplyčią buvo 
nesunku lokalizuoti ir pagal vietovardį – Koplyčkalnis. Dar tą patį rudenį čia 
buvo ištirti tos koplyčios pamatai su laidojimo rūsiu bei dalis aplink buvusių 
XVI–XVII a. kapinių. Su Gintautu čia užsibuvome iki vėlyvo rudens, bet dar-
bas šioje kalvoje buvo baigtas tik kitais metais. Tada buvo tiriamos ir minėto 
gyvenamojo namo pamatų liekanos.

1979 m. Ukmergės rajone, šalia Obelių ežero, kasant žvyrą buvo aptiktas 
iki tol nežinotas senkapis. Man buvo pavesta jį ištirti.

Tyrimai užsitęsė penkerius metus ir buvo baigti tik 1984  m. Gintautas 
atvažiuodavo kiekvieną vasarą, bet ilgiau neužsibūdavo. Kartais atsiveždavo 
draugų ar kolegų, kartais sūnėną moksleivį Vaidotą.

Paskutiniais tyrimų metais, 1983-aisiais, šalia senkapio ežere buvo aptik-
tas kauburys, su keliais tūkstančiais archeologinių radinių, anglių ir sude-
gusių kaulų. Visą tą kauburį su visu turiniu mes iškėlėm ant kranto, stipria 
vandens srove per trigubo tankumo tinklų sistemą išplovėme, surinkome 
apie 40 kg sudegintų kaulų fragmentų, tarp kurių buvo dantų gabalėlių. Man 
rūpėjo nustatyti, kam tie kaulai priklauso, ar gali tai būti sudegintų žmonių 
liekanos.

Gintautas susitarė su odontologe prof. I. Balčiūniene, kuri, ištyrusi tas lie-
kanas, spėjimą patvirtino. Atrastas iki tol nežinomas laidojimo būdas.

Žemės plovimo metodas buvo pritaikytas Vilniaus katedros, vėliau išban-
dytas ir Valdovų rūmų tyrimuose.

Į Katedrą mes su Gintautu buvome pakviesti 1984 m. pabaigoje, kai, įren-
giant oro kondicionavimo sistemą, po grindimis buvo aptikta kripta, kurią 
reikėjo ištirti. Netrukus statybos ir rekonstrukcijos darbai Katedroje buvo iš-
plėsti, kriptų ir kitaip įrengtų kapų buvo rasta daugiau. Dalyvaujant Gintautui 
ir jo kolegai prof. R. Jankauskui buvo identifikuoti vyskupo Abraomo Vainos, 
LDK kanclerio Alberto Goštauto, LDK vėliavininko Samuelio Paco palaikai 
(tiriant pastarojo palaikus dalyvavo teismo medicinos profesorius iš Kauno 
Jonas Vytautas Nainys). Gintautas Česnys ir Rimantas Jankauskas, padedami 
grupės savo studentų, surinko, išvalė ir tolesniam saugojimui paruošė pavie-
nius suardytuose kapuose rastus kaulus. Tai – daugiau kaip 800 per kelis šimt-
mečius čia palaidotų asmenų palaikai.
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Vos baigus minėtą Katedros remontą, įrengus kondicionierių, prasidėjo 
naujas – pasiruošimas ją atšventinti. Tuo pačiu metu teko tirti greta buvusių 
Valdovų rūmų liekanas, rinkti medžiagą jiems atstatyti. Gintautas buvo vienas 
iš aktyviausių Valdovų rūmų atkūrimo idėjos šalininkų. Nuolat pats ir su kole-
gomis ar svečiais lankėsi tyrimuose, aktyviai dalyvavo svarbiausiose pilietinėse 
akcijose, ir ne tik Lietuvoje. 1989 m. mes su Gintautu dalyvavome ekspedicijo-
je, Tverės gubernijoje ieškojusioje tarpukario Estijos prezidento Konstantino 
Pets’o (Päts) kapo. 1990 m. Taline prezidentas buvo iškilmingai perlaidotas. 
Aš tą dieną buvau išsiųstas į Kazanę dalyvauti lietuvių tautosakininkų brolių 
Antano ir Jono Juškų kapų tyrimuose. Ir koks sutapimas! Tuo pačiu momentu, 
kai brolių karstai Kazanėje buvo dedami į mašiną vežti į Vilnių, Gintautas su 
Lietuvos trispalve rankoje stovėjo Talino gatvėje pagerbdamas pro šalį vežamo 
Estijos prezidento karstą.

2014 m. 
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Baigus archeologinius tyrinėjimus Gėluvoje, 
Raseinių rajone, 1974 m. 

(kartu su prof. Vytautu Urbanavičiumi)

Kastuvų išbandymas 
su Vytautu Jakelevičiumi

Teko gelbėti kapus, virš kurių jau važinėjo traktoriai (Gėluva, Raseinių r.)
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Su rašytoju Algimantu Zurba 
archeologinių kasinėjimų 1981 m. Alytaus r. metu

Archeologiniais tyrinėjimais bandė 
sudominti ir sūnėną Vaidotą

Su prof. V. J. Nainiu (pirmoje eilėje antras iš dešinės) ir grupele jaunųjų talkininkų, 
dalyvavusių archeologiniuose kasinėjimuose Alytaus rajone
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Vilniaus arkikatedroje prie LDK vėliavininko 
Samuelio Paco kriptos (kartu su profesoriais 

V. J. Nainiu ir R. Jankausku)

Į kolegos gimtadienį Vilniaus žemutinėje pilyje

Ieškant kremuotų žmonių palaikų Vilniaus 
arkikatedroje (kartu su profesoriais 

Irena Balčiūniene, Rimantu Jankausku 
ir Vytautu Urbanavičiumi)
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LDK kanclerio Alberto Goštauto kriptos 
tyrimai

LDK kanclerio Alberto Goštauto kapo tyrimai 
(kartu su prof. V. Urbanavičiumi)

Ruošiami perlaidoti LDK kanclerio Alberto Goštauto palaikai dalyvaujant 
Vilniaus arkikatedros klebonui monsinjorui Kazimierui Vasiliauskui (trečias iš kairės) 
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Su kolega prof. R. Jankausku (dešinėje) Vilniaus arkikatedroje

Tiriant palaikus Vilniaus arkikatedroje: su studentais ir prof. R. Jankausku (dešinėje)

Šv. Kazimiero koplyčioje Karalių mauzoliejuje



51I skyrIus.     MokslInInkas, pedagogas, vIsuoMenInInkas

Prie karalienės Barboros Radvilaitės karsto (iš kairės): R. Jankauskas, V. Urbanavičius, G. Česnys, 
vyskupas J. Boruta, L. Vedrickienė

Neatpažintų didikų palaikai prieš palaidojant kolumbariume po Šv. Petro koplyčia Arkikatedroje
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Muziejininko Eustachijaus Tiškevičiaus metinių minėjimas 1989 m. Mokslų akademijoje

Estijos prezidento Konstantino Petso kapo tyrimai. Buraševas, Tverės gubernija 
(iš kairės): G. Česnys, Vello Loug ir V. Urbanavičius
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Estijos valstybės penktojo laipsnio ordinas „Terra Mariana“ už aktyvų dalyvavimą 
prezidento Konstantino Petso palaikų paieškose ir jas identifikuojant

Po apdovanojimo Estijos ambasadoje Vilniuje (iš dešinės): V. Urbanavičius, R. Ozolas, G. Česnys, 
S. Stonytė, Estijos ambasadorius Lietuvoje ir R. Jankauskas
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          Estijos valstybės ordinas jau puošia krūtinę 

          Gintautas Česnys 2005 m. spalio 21 d. Taline, prezidento Petso palaikų perkėlimo 
ekspedicijos 15-mečiui skirtoje  konferencijoje 
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1.4. išsipildĖ didžioji svajonĖ

vida gražienĖ 

profesorius Gintautas Česnys buvo ne tik produktyvus mokslininkas, 
puikus pedagogas, bet ir aktyvus visuomenininkas. Be daugybės visuomeni-
nių darbų, pačios, ko gero, ryškiausios (paskutinį gyvenimo dešimtmetį) jo 
pastangos buvo kartu su bendraminčiais įamžinti dr. Vinco Kudirkos atmini-
mą. Šio darbo jis ėmėsi labai entuziastingai, negailėdamas nei laiko, nei jėgų.

O šios veiklos priešistorė buvo tokia. 
Vilniaus medikų klubo 1999.11.13 posėdyje buvo aptartos žiniasklaidos 

nepastebėtos ir valstybės institucijų primirštos dr. Vinco Kudirkos 100-osios 
mirties metinės. Visiems posėdžio dalyviams pritarus buvo nuspręsta išplatin-
ti spaudoje atvirą laišką „Žiniasklaida abejinga tautos istorijai“. Jame priminta 
tautai reikšminga data ir Lietuvos medikų, laikančių save V. Kudirkos palikuo-
nimis, susirūpinimas žurnalistų abejingumu. Žurnalistai raginti budėti Tėvy-
nės „šventų datų ir įvykių sargyboje, keltis ir kelti tautą“. Šį laišką pasirašė 35 
Vilniaus gydytojai, klubo nariai kartu su posėdyje dalyvavusiu tuomečiu Lie-
tuvos sveikatos apsaugos ministru Raimundu Alekna. Deja, nė viena redakcija 
šio laiško nespausdino („Lietuvos rytas“, „Lietuvos aidas“, „Dienovidis“).

Minėtame klubo posėdyje buvo nutarta surengti iškilmingą dr.  V.  Ku-
dirkos 100-ųjų mirties metinių minėjimą medikų bendruomenei ir įkurti dr. 
Vinco Kudirkos vardo įamžinimo fondą paminklui Vilniuje pastatyti (gydy-
tojos Lilijos Socevičienės idėja). Vadovauti fondo steigėjams buvo pasiūlyta 
prof. G. Česniui, ir jis mielai sutiko.

V. Kudirkos mirties 100-ųjų metinių minėjimas įvyko 1999.12.21 VU Eks-
perimentinės ir klinikinės medicinos institute, jame dalyvavo daug garbingų 
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Vilniaus medikų bei meno ir kultūros veikėjų. VU Literatūros katedros vedėja 
prof. Regina Koženiauskienė perskaitė puikų pranešimą „Lietuvos himnas“ ir 
vėliau per visą fondo gyvavimo laikotarpį bendradarbiavo su prof. G. Česniu. 
Vakaro muzikinę dalį parengė neseniai iš JAV grįžęs dainininkas Danielius 
Sadauskas, dalyvavęs 1999.10.19 Lietuvos ambasadoje įvykusiame svarbiau-
siame Vašingtono lietuvių bendruomenės metų renginyje „Lietuvos himno 
autoriaus dr. Vinco Kudirkos 100-osios mirties metinės“. Jis aktyviai įsitrau-
kė į fondo kultūrinę veiklą, kartu su prof. G. Česniu ir kultūrininkų grupele 
organizavo viešus renginius, skleidė V.  Kudirkos muzikinį palikimą, ragino 
šiuolaikinius Lietuvos kompozitorius kurti muziką V. Kudirkos kūriniams.

Klubo prašomas muzikologas Viktoras Gerulaitis sutiko parengti radijo 
laidą apie himnus, apie Lietuvos himno kūrėją dr.  Vincą Kudirką ir kuria-
mą fondą, kuri skambėjo eteryje autorinės laidos „Atmintis“ metu. Vėliau 
šios laidos ištraukos apie Lietuvos himno sukūrimo istoriją buvo įtrauktos į 
dainininko D. Sadausko sudarytą ir Kompozitorių sąjungos leidykloje išleistą 
fondo kompaktinį diską (CD), kuriam įžangą parašė prof. G. Česnys. Jau dirb-
damas fonde D. Sadauskas surinko, parengė ir išleido keletą fondo CD ir DVD 
diskų. Pirmajame jų skamba ne tik Lietuvos himnas, bet ir V. Kudirkos sukurti 
pirmieji lietuviškos profesionalios muzikos kūriniai, kompozitoriaus Teisučio 
Makačino pritaikyti orkestrui, bei V. Kudirkos dainos, atliekamos D. Sadaus-
ko. Šį CD fondas nemokamai dalijo Lietuvos mokykloms, kudirkaičių organi-
zacijoms, Lietuvos kariams, rėmėjams ir aukotojams Lietuvoje ir užsienyje per 
fondo renginius-popietes ir vakarones.

Į fondo steigėjų grupę vieni pirmųjų įsitraukė dr. M.  Jackevičienė, karš-
ta fondo įkūrimo entuziastė, kaip ir V. Kudirka, gimusi ir augusi Suvalkijoje, 
prof. J. Galdikas, buvęs LR sveikatos apsaugos ministras, vėliau ją papildė žy-
mus istorikas prof. A. Tyla, prof. A. Vaičiūnienė, visą gyvenimą rašiusi apie 
V. Kudirką, doc. M. Rudzikienė. Vis daugiau aktyvių suvalkiečių atėjo į fondą 
(kultūrininkas zanavykas A. Vaičiūnas, statybų inžinierius S. Tamošaitis, va-
dovavęs Vinco Kudirkos muziejaus Kudirkos Naumiestyje statyboms, Balio 
Dvariono muzikos mokyklos direktorė L. Užkuraitienė, dr. A. Lukšienė, abi 
buvusios marijampolietės (vėliau dirbo fondo valdyboje).

Buvo parengti fondo steigimo įstatai, atidaryta sąskaita Vilniaus banke ir 
į ją pervesti pirmieji fondo steigėjų įnašai po 500 Lt (dr. M. Jackevičienė pa-
aukojo 1000 Lt). Prof. J. Galdikas sutiko vadovauti fondo valdybai, į kurią įėjo 
medikų klubo nariai gyd. Z. Stanevičius, gyd. L. Socevičienė, dr. V. Gražienė, 
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gyd. O. Abraitytė, prof. A. Jackevičius, vėliau prisidėjo dainininkas D. Sadaus-
kas, J. Šolomskienė (finansininkė, o jai susirgus finansus tvarkė profesionalė 
Vanda Lašienė), J. Poviliūnienė (sekretorė), vėliau sekretoriavo O. Abrai-
tytė. Ilgiausiai teko ieškoti spaudos atstovės, kol ja tapo žinoma žurnalistė 
J. Baužytė.

Kodėl buvo įkurtas šis fondas? 
„Todėl, kad dr. Vinco Kudirkos vardas ataidi iš praėjusių šimtmečių sandū-

ros kaip varpas, kviečiantis telktis ir dirbti Tėvynės naudai, eiti keliais dorybės. 
Tardami didžiojo Varpininko vardą, vis priduriame prie jo daug sakančius žo-
džius – pradininkas, gaivintojas, šauklys. Tai Jis – vienas pirmųjų bendrosios 
praktikos gydytojų, pradėjęs medicinos publicistiką, paklojęs profesinės eti-
kos pamatus. Tai Jis  – lietuvybės gaivintojas, draudžiamos spaudos leidėjas 
ir redaktorius. Tai Jis – ryškiausias lietuviškos muzikos pradininkas, poetas, 
beletristas, satyrinės prozos ir pilietinės poezijos pradininkas, vienas pirmųjų 
literatūros vertėjų, teoretikų ir kritikų. Pagaliau V.  Kudirka  – mūsų himno 
žodžių ir gaidos kūrėjas. Jau vien tuo Jis yra didis. Stebėtina, kad tokį darbų 
ir žygdarbių kalną galėjo nuversti žmogus, kuriam buvo lemta vaikščioti šio 
gyvenimo keliais vos 41 metus. Įamžinti Vinco Kudirkos vardą reikėjo mums 
patiems, kad bręstume kaip piliečiai ir patriotai, kad laisvės varpas niekada 
nenutiltų.“ Tai pačios tiksliausios ir stipriausios, giliai išmąstytos prof. G. Čes-
nio mintys apie Vincą Kudirką. Jau būdamas fondo steigėjų pirmininkas daug 
kartų jas kartojo kalbėdamas Lietuvos jaunimui, moksleiviams, kariams ir vi-
suomenei per įvairius fondo renginius. V. Kudirkos himno idealai ir šiandien 
aktualūs, tautai atsikratant ilgos sovietinės okupacijos palikimo, sielos žaiz-
dų, laisvinant žmonių sąmonę nuo pragaištingų sovietmečio įpročių, melo, 
baimės, nepasitikėjimo, dviveidystės, korupcijos, prisitaikėliškumo, vergiško 
mąstymo ir gyvenimo būdo...

Prof. G. Česnys, tapęs fondo steigėjų pirmininku, iš karto ėmėsi aktyvios 
veiklos. Į pagalbą fondui buvo kviečiami iškilūs medikai, kultūros ir meno 
žmonės, aktyvūs žemaičių, zanavykų, suvalkiečių, tėviškėnų, kraštiečių ir kitų 
draugijų nariai, užsienio lietuviai. Iki pat savo mirties fondą globojo ir juo 
rūpinosi iškilus JAV lietuvis, V. Kudirkos mylėtojas, varpininkas, Lietuvos ka-
riuomenės savanoris Anis Grinius, finansiškai rėmęs JAV leidžiamą mėnraštį 
„Varpas“, Lietuvos kudirkaičius ir fondą Vilniuje (paaukojęs per 35 tūkst. Lt), 
deja, nesulaukęs paminklo pastatymo 2009  m. Prof.  G.  Česnys ėmėsi for-
muoti pirmųjų fondo rėmėjų grupę, į kurią pakvietė beveik visą Vilniaus ir 
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Kauno medikų profesūrą – mūsų dienų medicinos elitą: Vilniaus universiteto 
Medicinos fakulteto tuometį dekaną doc.  D.  Pūrą, profesorius I.  Balčiūnie-
nę, E. Barkauską, V. Basį, B. Dainį, J. Ivaškevičių, Z. Kučinskienę, V. Triponį, 
A. Sučilą, B. Siaurusaitį, V. Sirvydį, A. Marcinkevičių, G. Uždavinį, A. Venalį, 
I. Butrimienę, K. Vitkų, docentus G. Drąsutienę, E. Razgauską, A. Vidugirį, 
didžiausių Vilniaus universiteto ligoninių direktorius I.  Streikų, A.  Vinkų, 
Kauno medicinos akademijos rektorių prof.  V.  Grabauską bei profesorius 
J. Blužą ir J. Pundzių. Prof. J. Galdikas pasiūlė fondo atstovų apskrityse sąrašą, 
parengė jiems metodinius nurodymus, kaip organizuoti darbą, ir sukvietė į 
pirmą atstovų posėdį Vilniuje. Taip buvo praplėstas ratas žmonių, besirūpi-
nančių fondo reikalais ne tik Vilniuje, bet ir visoje Lietuvoje. 

Buvo greitai pagamintas fondo antspaudas, paruošti griežtos atskaitomy-
bės aukų rinkimo lapai, nustatyta pinigų pervedimo į fondo sąskaitą Vilniaus 
banke tvarka, parengtas aplinkraštis apie fondą. Aukų rinkimo lapus pirmiau-
sia pasidalino klubo nariai, kurie vos per savaitę Vilniaus medicinos įstaigose 
surinko ir į fondo sąskaitą įnešė 11 066 Lt. Tai įkvėpė pasitikėjimo ir ryžto, 
parodė, kad ši veikla prasminga ir reikalinga žmonėms, nors daugelis tada 
aukojusiųjų visiškai netikėjo, kad fondui pavyks pasiekti pagrindinį tikslą – 
pastatyti Vilniaus mieste paminklą dr. Vincui Kudirkai. (Norisi pagerbti Vil-
niaus medikų klubo aukų rinkėjus. Tai dr. M. Jackevičienė, surinkusi 3691 Lt, 
jau a.a. chirurgas J. Lapeika – 2293 Lt, dr. V. Gražienė – 1822 Lt, doc. D. Vait-
kienė – 850 Lt, prof. A. Sučila – 800 Lt, chirurgas dr. G. Kaluina – 503 Lt, 
D. Bernotienė, R. Pikelytė ir kiti, surinkę kiek mažiau nei po 500 Lt.) 

2000 01 26 notaras patvirtino fondo steigėjų sutartį, o 2000 m. sausio 31 d. 
LR teisingumo ministerija fondą oficialiai įregistravo ir pavadino jį „Labdaros 
ir paramos fondas dr. Vinco Kudirkos vardui įamžinti“. Tai oficiali fondo gi-
mimo data, bet, kaip matome, nuo jo įkūrimo idėjos Vilniaus medikų klube 
iki oficialaus įregistravimo jau buvo padėti veiklos pamatai.

Pirmuosius fondo kasmetinės veiklos planus sudarė klubo seniūnė 
dr.  V.  Gražienė, vėliau  – prof.  G.  Česnys, o nuo 2007  m., prasidėjus inten-
syviems paminklo statybos darbams, inž. S. Tamošaitis. Pagal prof. G. Čes-
nio fondo veiklos plano pirmąjį punktą, fondas parengė, o Vilniaus dailės 
akademijos spaustuvė išspausdino pirmąjį lankstinuką (5000  egz. tiražu), 
kuriam įžangą parašė prof. G. Česnys. Labai gražų logotipą nemokamai su-
kūrė žinomas Lietuvos grafikas Bronius Leonavičius, vėlgi prof. G. Česniui 
tarpininkaujant. 
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Grafiko B. Leonavičiaus logotipas puošė fondo blanką, voką, padėkos raš-
tą aukotojams, kvietimus į renginius ir šventes, siunčiamus fondo raštus ir 
oficialius dokumentus įvairioms Lietuvos valstybės įstaigoms. Tarpininkau-
jant prof. G. Česniui labai geranoriškai į fondo darbus įsitraukė ir visokerio-
pai rėmė Lietuvos dailės akademijos vadovybė (prof. A. Butrimas ir rektorius 
prof. A. Šaltenis). Vėliau Dailės akademija tapo pagrindine fondo rėmėja, jos 
spaustuvė nemokamai spausdino lankstinukus, vokus, padėkos raštą auko-
tojams, paaukojo 12 dailės kūrinių ir 6 dailės albumus organizuojamiems 
aukcio nams. Po oficialaus įregistravimo fondas pradėjo savarankišką veiklą 
Lietuvos sąjūdžio būstinėje (Gedimino  pr. 1), globojant Sąjūdžio vadovui is-
torikui prof. R. Batūrai. Įsibėgėjant veiklai, fondui suteikiamos išskirtinės są-
lygos Lietuvos nacionaliniame muziejuje (direktorė B. Kulnytė). Nuo 2000 m. 
pabaigos iki 2009 m. liepos 5 d., oficialios paminklo atidengimo dienos, fon-
das du kartus per mėnesį posėdžiaudavo gražiose muziejaus menėse. 

Tarp svarbiausių fondo tikslų, be paminklo dr. Vincui Kudirkai Vilniaus 
mieste pastatymo, buvo jo veiklos sklaida per spaudą, radiją, televiziją. Jau pir-
maisiais Vilniaus medikų klubo ir fondo bendro darbo metais (1999–2000 m.) 
buvo paskelbta keliolika straipsnių spaudoje apie jo įkūrimą (dr. V. Gražienė 
ir doc. R. Pikelytė „Lietuvos sostinei reikia tauriausių jos sūnų“ („Valstiečių 
laikraštis“, 2000  02  18), dr.  M.  Jackevičienė „Medikai rūpinasi V.  Kudirkos 
įamžinimu“ („Respublika“, 2000  02  24), gyd.  J.  Baltaitienė „Įsteigtas fondas 
V. Kudirkos vardui įamžinti“ („Gydytojų žinios“, 2000 03 03, Nr. 5 (255), „Me-
dikai įkūrė V. Kudirkos fondą“ („Lietuvos rytas“, 2000), prof. G. Česnys „Vin-
cas Kudirka – gydytojas ir publicistas“ („Lietuvos sveikata“, 2000 09 06–12, 
Nr. 36 (354). Per 10 fondo veiklos metų medikai ir kultūrininkai, rėmėjai, o 
vėliau ir žurnalistai paskelbė per 80 straipsnių ir informacijų Lietuvoje bei už-
sienyje apie V. Kudirkos ir fondo veiklą. Prof. G. Česnys, B. Kulnytė ir R. Trei-
deris fondo vardu sudarė knygą „Lietuvos himnas“, kurios leidimą parėmė 
Lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis atgavimo 100-mečio minėjimo 
komisija. Ją pagal fondo bendradarbiavimo su LR krašto apsaugos ministeri-
ja (KAM) sutartį išleido KAM spaustuvė. Knyga tapo puikiu reprezentaciniu 
leidiniu ne tik kaip dovana rėmėjams, KAM svečiams, bet ir lietuviškoms mo-
kykloms užsienyje (Lenkijoje, Airijoje, Liuksemburge) bei Lietuvoje. Vėliau 
fondas finansavo prof.  R.  Koženiauskienės knygos „Būkim tiesos ir šviesos 
vaikai“ leidybą, reklamavo ją per daugybę fondo renginių, LRT ir LR laidas, 
dovanojo aktyviems rėmėjams Lietuvoje ir užsienyje. Knyga greitai buvo iš-
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pirkta, nors kainavo 58 Lt. Fondo veiklai einant į pabaigą prof. G. Česnys ir 
prof. R. Koženiauskienė išleido ir patys finansavo V. Kudirkos tekstų knygelę 
„Maniemsiems“. 

Prof. G. Česnys aktyviai propagavo dr. Vinco Kudirkos darbus ir fondo 
veiklą visuomenei ne tik per spaudą, bet ir radijo bangomis. Vien laidose 
„Sveikata“ per 11-ąjį TV kanalą 2000 m. lapkričio 7, 8, 9 ir 10 d. apie dr. Vincą 
Kudirką ir fondą jis kalbėjo 4 kartus. Baigiantis 2000 metams prof. G. Česnį 
kalbino Lietuvos radijo redaktorius Balys Urbonas puikiose autorinėse laidose 
„Lietuvių godos“ (lapkričio 12 ir 31 d. 15 val.). Kalbėta apie jaunimo patrio-
tinį auklėjimą, dr. Vincą Kudirką kaip sektiną patriotizmo pavyzdį Lietuvos 
jaunimui ir medikų įkurtą fondą jo vardui įamžinti. Kelis kartus fondo nariai 
„pietavo“ su žurnalistu G. Dabašinsku per „Žinių radiją“, prof. G. Česnį kal-
bino žurnalistas A. Matusas per Lietuvos radijo 2-ąją programą pašnekesių 
laidoje „Šešupės malūnas“, sveikatos laidų vedėja J. Čepinskaitė-Budreikienė 
per Vilniaus televiziją. Fondas įsteigė internetinį puslapį (T. Bileišis), sudaręs 
sutartį su telekomunikacijų bendrove „Penki kontinentai“. Jame fondo veiklos 
kroniką rašė V. Gražienė, siekdama supažindinti visuomenę su fondo nuveik-
tais darbais.

Nuo pat 2001 m. fondas suorganizavo 22 renginius-vakarones ir popietes 
rėmėjams, visuomenei, moksleiviams, kariams, studentams, sportininkams. 
Tada dar mūsų valstybės himnas buvo giedamas labai nedrąsiai, didelė da-
lis jaunimo jo tiesiog nemokėjo. Vakaronės ir popietės vyko Santariškių uni-
versitetinėje ligoninėje, dalyvaujant Vilniaus merui A. Zuokui, vicemerams, 
Kauno ir Vilniaus KAM karininkams ir kariams Rukloje. 2002 m. lapkričio 
21 d., tą pačią istorinę dieną, kai Lietuva buvo pakviesta į NATO, organizavo 
specialius renginius verslininkams Klaipėdos universitete ir Marijampolėje, 
kelis seminarus Lietuvos dailės akademijoje, kur būsimieji paminklo kūrėjai 
supažindinti su dr. V. Kudirkos titaniška asmenybe ir paminklo idėja, siekiant 
himno idėjų ir V. Kudirkos skulptūros vienybės. 

Renginių pavadinimus dažniausiai pasiūlydavo prof. G. Česnys, atsižvelg-
damas į fondo tikslus ir siekius. Pirmasis renginys-aukcionas buvo skirtas 
rėmėjams „Statome paminklą Lietuvos himnui ir jo autoriui“, kiti  – „Kovo 
11-oji“, „Kudirka ir mes“, „Popietė su V. Kudirka“, kelios vakaronės skirtos rė-
mėjams, „Fondo 5-ių veiklos metų ataskaita“, „V. Kudirkos ir J. Basanavičiaus 
gyvenimo ir veiklos paralelės“, knygų „Lietuvos Himnas“ ir „Būkim tiesos ir 
šviesos vaikai“ pristatymams Signatarų namuose, Nacionalinio muziejaus sa-



61I skyrIus.     MokslInInkas, pedagogas, vIsuoMenInInkas

lėje Vilniuje, Kudirkos Naumiestyje, Marijampolės gimnazijoje ir B. Dvario-
no muzikos mokykloje; „Įvadas į jubiliejinius V. Kudirkos metus“, „V. Kudir-
kai – 150 metų“ Vilniaus mokytojų namuose; „Metų pabaiga su V. Kudirka“, 
„V. Kudirkos harmonizuotos lietuvių liaudies dainos“, „V. Kudirkos 150 gimi-
mo metinės ir 110 metų Tautiškos giesmės jubiliejus“ Signatarų namuose ir t.t. 
Nusiritus V. Kudirkos gimimo 150-mečio jubiliejui per Lietuvą, prof. G. Čes-
nys, A. Vaičiūnas, prof. A. Tyla, prof. J. Galdikas, S. Tamošaitis, V. Gražienė, 
D.  Sadauskas ir kiti buvo kviečiami dalyvauti renginiuose visoje Lietuvoje. 
Vaikų piešinių konkurso „Piešiu Tautišką giesmę“ laimėtojams fondas dedika-
vo ir dovanojo R. Koženiauskienės knygas. Vakaronėse apie V. Kudirką prane-
šimus dažniausiai skaitė prof. G. Česnys.

Didžiausias fondo žmonių galvos skausmas buvo aukų rinkimas. Pinigai 
pirmiausia buvo reikalingi fondo organizacinei veiklai (renginiams, aukcio-
nams, lankstinukų, CD leidybai ir platinimui, vėliau paminklo 3-jų konkursų 
dalyvių projektų ir 3-jų konkursų vertinimo komisijų nariams sumokėti; kon-
kursų laimėtojų skulpt.  A.  Sakalausko ir arch.  R.  Krištapavičiaus avansui iš-
mokėti; paminklo modeliukui sukurti ir pagaminti, garbių fondo rėmėjų do-
vanoms; paminklo laimėtojo projekto maketui reklamuoti LR Seime, merijoje, 
Nac. operos ir baleto teatro fojė, vėliau paminklui modernizuoti apšviečiant jį 
diodine, o himno tekstą, išgraviruotą varpinės stiklo piramidėje (graveris Woi-
cechas Litwinchuk, Lenkija), lazerio šviesomis; marmuro paieškoms, pirkimui 
ir šlifavimui Indijoje, pervežimui į Kinijos paminklų dirbtuves, gabenimui laivu 
į Klaipėdą; pagamintoms granito dalims pargabenti į Vilnių; apmokėti už darbą 
skulptoriaus ir architekto komandoms bei paminklo statytojų algoms.

Ypač daug išradingumo, energijos ir entuziazmo renkant fondui aukas 
parodė prof.  G.  Česnys, pats asmeniškai paaukojęs per 8550  Lt, o surinkęs 
daugiau kaip 30 000 Lt iš Marijampolės gimnazijos ir studijų meto draugų, 
verslininkų, buvusių savo studentų, dabar garbių verslininkų, VU Medicinos 
fakulteto studentų, medicinos profesorių, Lietuvos mokslų akademijos akade-
mikų, aukštųjų mokyklų rektorių, Lietuvos valdžios ir kultūros atstovų. Apie 
aukų rinkimą buvo kalbama kiekviename fondo posėdyje. Steigėjų pirminin-
kas rašė laiškus ir beldėsi į visas valstybės institucijas – Seimą, net į tris Vy-
riausybes ir rašė trims pasikeitusiems Vilniaus merams. Vėliau prof. J. Galdi-
ko iniciatyva fondas gavo trumpąjį „Telekomo“ Nr. 1560, kuriuo skambindami 
fondui aukojo po 10 Lt, taip papildydami renkamas aukas. Ši „Telekomo“ auka 
fondui tęsėsi iki paminklo iškilmingo atidarymo 2009 m. liepos 5-ąją. Kar-
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tu fondas išplatino anketas norintiems paaukoti 2% algos pajamų mokesčio. 
Prof. J. Galdikas net 2 kartus vyko į JAV, propagavo paminklo kūrimo Lietuvos 
himnui ir V. Kudirkai idėją ir fondą, ragino tautiečius ir jų organizacijas JAV 
bei Kanadoje aukoti paminklo statybai. Fondas įgaliojo V. Gražienę rašyti, o 
finansininkę V. Lašienę – tikslinti aukotojų sąrašą, kurį buvo nuspręsta skelbti 
numatomoje išleisti knygoje „Apie Fondą“.

Nuo 2005 m. birželio vidurio fondas pradėjo derybas su Kūno kultūros 
ir sporto departamento vadovais (V.  Nėniumi ir A.  Raslanu). Norėta supa-
žindinti sportininkus su fondo veikla statant paminklą Lietuvos himnui ir jo 
autoriui Vincui Kudirkai. Sportininkai turėtų žinoti jo sukūrimo istoriją, mo-
kėti himno žodžius ir giedodami suprasti jų reikšmę.Vėliau departamentas 
įtraukė fondą į planuojamų sporto renginių grafiką, pristatė sporto federacijų 
pirmininkams, platino lankstinuką ir CD apie Lietuvos himno sukūrimo isto-
riją, pakvietė fondą dalyvauti Pasaulio lietuvių sporto žaidynių organizatorių 
forume 2005 m. birželio 30 d., į kurį suvažiavo apie 600 lietuvių sportininkų 
ir lydinčių asmenų. 

Dar 2002 m. Vilniaus savivaldybė patvirtino sutartį tarp fondo ir miesto 
valdybos dėl paminklo Lietuvos himnui ir jo autoriui V. Kudirkai statymo są-
lygų, 2002 07 03 buvo pasirašyta sutartis tarp Vilniaus miesto savivaldybės ir 
Paramos bei labdaros fondo Vinco Kudirkos vardui įamžinti. Pagal sutartį Vil-
niaus savivaldybė pagaliau leido fondui pastatyti paminklą Lietuvos himnui 
ir jo autoriui V. Kudirkai Savivaldybės aikštėje Vilniuje, priešais Vyriausybės 
rūmus. Fondas parengė paminklo sukūrimo konkurso sąlygas (tvirtino savi-
valdybės valdyba), sudarė 12 asmenų konkurso vertinimo komisiją, į kurią po 
pusę delegavo abi šalys, išrinko pirmininką, parengė komisijos veiklos nuos-
tatus ir reglamentą (prof. G. Česnys, prof. J. Galdikas, inž. S. Tamošaitis). Su-
tartis leido fondui skelbti konkursus ir tvirtinti paminklo projektus, konkur-
sus paminklo statymo darbų bendrovėms ir skelbti nugalėtojus, įgaliojo fondą 
surinkti 20% lėšų projektui įgyvendinti. Savivaldybė įsipareigojo sutvarkyti 
skverą ir perimti paminklą savo žinion, fondui pervedus pinigus. Prasidėjo 
labai intensyvus veiklos etapas – pasirengimas skelbti paminklo projektų kon-
kursus ir juos įgyvendinti, aktyvus bendradarbiavimas su savivaldybe, staty-
bos ir architektūros įstaigomis, specialistų skulptorių ir architektų bendrijo-
mis, fondo pasitarimai su visuomene, LR Vyriausybe bei Seimu. 

2003 m. sausio 7 d. fondas paskelbė atvirą konkursą paminklui Lietuvos 
himnui ir jo autoriui Vincui Kudirkai sukurti Vilniaus savivaldybės aikštėje. 
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Ta proga surengė spaudos konferenciją žiniasklaidai ir spaudos atstovams 
apie paminklą Lietuvos himnui ir jo autoriui, iškilsiantį Savivaldybės aikštė-
je (prof. G. Česnys, vicemeras V. Mačiulis, skulpt. V. Krutinis), dalyvaujant 
fondui ir žurnalistams. Fondo ir merijos atstovai Vilniaus rotušėje priėmė 27 
paminklo projektus kartu su autoriaus – dalyvio įslaptintais dokumentais. Pir-
mame konkurse vertinimo komisija paminklo projekto neišrinko, antrajam 
2004 m. vasario 6 d. Vilniaus rotušėje kūrėjai pateikė 35 projektus. Po apta-
rimo su visuomene, dalyvaujant reprezentantams, vertinimo komisija išrin-
ko 3 projektus: skulptoriaus Dovydo Klimavičiaus (arch.  Viktoras Gricius), 
skulptoriaus Stasio Žirgulio (arch.  Adomas Skiezgelas ir Leonas Adomkus) 
ir skulptoriaus Arūno Sakalausko (arch. Ričardas Krištapavičius) ir siūlė juos 
tobulinti. Trečiajame konkurse 2004 m. birželio 6 d. pateikti trys autorių pa-
tobulinti projektai. Vertinimo komisija nepriėmė galutinio sprendimo dėl 
konkurso nugalėtojo ir pasiūlė projektus eksponuoti miesto savivaldybėje. Po 
ekspozicijos praėjus 5 mėnesiams 2004 m. lapkričio 15 d. vertinimo komisija 
išrinko laimėtoją – skulpt. A. Sakalausko ir arch. R. Krištapavičiaus projektą, 
labiausiai atitikusį paminklo idėjas. Reikia džiaugtis, kad paminklo idėja buvo 
taip užvaldžiusi jos autorius. Štai kelios autorių mintys iš paminklo maketo 
aprašo, demonstruojant jį LR Seime 2004 m. sausio 7 d.: Paminklo „Varpinės 
konstrukcija atspindi medinių Lietuvos varpinių formas, jų architektūrą. Tarp 
trijų varpinės atramų – erdvinės properšos, per kurias paminklas organiškai 
įsiterpia į aikštės aplinką, jos neužgoždamas, paskendęs medžių lapijoje. Ža-
lia varpinės akmens spalva, prisotinta rausvų properšų, simbolizuoja Lietu-
vos žemę, krauju gintą ir apsaugotą nuo priešų, rodo mūsų protėvių ištvermę, 
drąsą ir meilę Tėvynei „Lietuva, tėvyne mūsų, tu didvyrių žeme, // Iš praeities 
Tavo sūnūs te stiprybę semia“. Tai ir Lietuvos gamtos, žalių miškų paralelė, 
ir sąsaja su trispalve Lietuvos vėliava. Šią spalvų simboliką dar labiau pabrė-
žia apskritas raudono granito pamatas. Pacituotus himno žodžius dar labiau 
įprasmina ant varpinės iškylantys ir ją vainikuojantys Gedimino stulpai. Tai 
santykio su praeitimi ir protėviais refleksija, ženklas, menantis ilgą, sunkią ir 
didvyrišką Lietuvos istoriją“. Autoriai siekė, kad himno tekstas, kaligrafiškai 
išgraviruotas ant stiklo piramidės varpinėje, būtų „ažūriškai žaismingas, su-
teiktų himnui gyvastį, vibravimą ir pulsavimą, aidėtų apie savo amžinumą“. 
Bronzinė V.  Kudirkos skulptūra ant paminklo pjedestalo rodo asmenybės 
dvasinę energiją, brandą, tobulumo siekį. Ypač aštrus, susikaupęs žvilgsnis į 
tolį – žvilgsnis žmogaus, drįstančio stoti į kovą prieš santvarką ir neteisybę, 
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tarsi neša žmonėms savo kūrinį, žvilgsnis tarsi keliauja per laiką – žvelgia į 
savo tautos ir šalies ateitį“. Figūra žmogaus, tokio pat, kaip mes visi, praeinan-
tys pro paminklą.

Paminklo Lietuvos himnui ir jo autoriui V.  Kudirkai maketas, 2004  m. 
gruodžio 6 d. eksponuotas visuomenei Nacionalinio operos ir baleto teat-
ro fojė, iškilmingai minint lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis 
atgavimo 100-metį, vėliau, gruodžio 7 d., Lietuvos Seime, po to perkeltas į 
Nacionalinį muziejų amžinam saugojimui.

Neapsieita ir be kuriozų. Aistras dėl paminklo projekto patvirtinimo 
kėlė miesto tarybos kolegijos nariai, politikai, beveik nekreipdami dėmesio 
į specia listų, vertinimo komisijos nuomonę, nei patvirtinę, nei nepatvirti-
nę paminklo projekto, pasiūlė jį tobulinti. Tada fondas ir žiniasklaida sukėlė 
triukšmą – „politikams neįtiko V. Kudirka“, todėl 2005 m. sausio 10 d. me-
ras A. Zuokas, dalyvaujant V. Mačiuliui, B. Raguotienei ir miesto architektui, 
sukvietė fondo atstovus tartis dėl paminklo projekto likimo. Visi sutiko, kad 
konkursai baigėsi, juos laimėjo A. Sakalausko ir R. Krištapavičiaus projektas, 
o fondas yra pagrindinis darbų organizatorius ir bus pasirašyta sutartis su sa-
vivaldybe, bet patarė autoriams tobulinti projektą iki 2005 m. pabaigos, dar 6 
mėnesius, ir į vertinimo komisiją įtraukti dar du atstovus. Netikėtai miesto sa-
vivaldybės vadovai savivaldybės lėšomis projekto autorius išsiuntė į pažintinę 
kelionę po Europą susipažinti su naujomis skulptūros tendencijomis. Autoriai 
aplankė 1000 paminklų Paryžiuje, Londone, Barselonoje, Lisabonoje, matė, 
kad himnui ir istorinėms asmenybėms statomi didingi paminklai miestų erd-
vėse, panašiose į mūsų sostinės senamiesčio, kad nestatomi modernūs. Taip 
pasiteisino autorių sukurto paminklo projekto samprata ir koncepcija. Au-
toriai siūlė sumoderninti paminklo instaliacijas (panaudojus lazerį himnui ir 
diodus paminklui apšviesti, vėliau meras A. Zuokas pasiūlė įrengti vandens 
baseinėlį su kaskadomis). 2005  m. viduryje įgaliojo autorius pateikti baigtą 
projekto va riantą. 2005 m. spalio 17 d. paminklo projektą patvirtino savival-
dybės administracijos direktorius Valdas Klimavičius. 

Pagaliau pajudėjo paminklo statybos darbai. Pasirašius sutartis su autoriais 
dėl paminklo statybos darbų sąvado, techninių sąlygų, sąmatos ir darbų grafiko 
sudarymo miesto meras nurodė savo Energetikos ir ūkio departamentui vykdy-
ti paminklo užsakovo funkcijas ir pradėti tvarkyti aikštę. Fondas vėl sudarinėjo 
daugybę konkurso sutarčių su juos laimėjusiomis statybos bend rovėmis, tarėsi 
su Lietuvos geologais dėl granito kokybės, reikalavo jam ISO sertifikatų.
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Įsibėgėjus darbams nuo 2006 m. fondas dėl paminklo finansavimo vėl bel-
dėsi į Lietuvos Vyriausybę, LR Seimą, prašydami paminklui Lietuvos him-
nui ir jo autoriui V. Kudirkai pastatyti Vilniaus mieste skirti 2 milijonus Lt. 
Metų pabaigoje paminklo projektas įtrauktas į patikslintą Valstybės investicijų 
programą, pritariant Finansų ministerijai ir Savivaldybės energetikos ir ūkio 
departamentams. Vėliau fondas kontroliavo pinigų srautus iš Vyriausybės į 
savivaldybę ir darbus vykdančias įstaigas bei bendroves. Ekspertavo ir vertino 
visus paminklo statybos darbus, kontroliavo darbų atlikimo grafikus. 

2007 m. liepos 6 d. iškilmingoje ceremonijoje įleista kapsulė su „Laišku 
į ateitį“ (autorius – prof. G. Česnys) paminklo pamatuose, susirinkusiuosius 
sveikino KAM ministras J. Olekas, kalbėjo prof. G. Česnys, dalyvavo Ministro 
Pirmininko atstovas F. Latėnas, miesto meras J.  Imbrasas, paminklo kūrėjai 
skulpt. A. Sakalauskas ir arch. R. Krištapavičius. Akt. G. Mikalauskas perskaitė 
„Laišką į ateitį“. Prisirinko pilna aikštė vilniečių, grojo KAM orkestras. Vil-
niaus savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 1 d. sprendimu Savivaldybės aikštei 
suteiktas V. Kudirkos vardas.

Nors 2007 m. gruodžio mėnesį paminklo statybos granito, apšvietimo ir 
kiti darbai buvo baigti, susirgus skulpt. A. Sakalauskui ir užsitęsus jo kūrybi-
nėms kančioms V. Kudirkos skulptūra buvo baigta tik 2009 m. pradžioje ir 
nuvežta į bronzos liejyklą Vilniuje.

2009 m. birželio 22 d. bronzinė V. Kudirkos skulptūra pastatyta „Tautiškos 
giesmės varpinės papėdėje“, rašė „Delfi“. Prof. G. Česnys parengė paminklo 
atidengimo scenarijų, atidengimo veiksmus sinchronizavo laike, jam prita-
rė fondas. Labai gaila, kad scenarijų pakeitė Vyriausybės ceremonmeisteris. 
Praktiškai paminklą atidengė žmonės, niekada nematyti, nedirbę fonde, iš-
skyrus valstybės vadovus. Paminklo atidengimas sutapo su tūkstantmečio 
renginiais Lietuvoje 2009 m. liepos 5 d. 20.30, o 21 val. visi jo dalyviai, gausiai 
susirinkę į aikštę, sugiedojo Tautišką giesmę kartu su viso pasaulio lietuviais. 

Knyga „Apie Fondą“ su visu aukotojų sąrašu (parengė V.  Gražienė ir 
V. Lašienė) turi pasirodyti 2015 m. Tai paskutinis fondo darbas, kuris labai 
užsitęsė, 2009 m. rugsėjo 28 d. nutrūkus prof. G. Česnio įtempto gyvenimo 
stygai. Tai jo svajonės išsipildymas ir fondo įsipareigojimas tiems, kurie pa-
aukojo nors menkiausią centą iš visos širdies, kaip Vilniaus ir Lietuvos pro-
vincijos mokyklų moksleiviai bei mokytojai, kurie su didžiuliu entuziazmu 
palaikė paminklo idėją, fondą, kurio siela ir dvasinis vedlys buvo steigėjų 
pirmininkas. 
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Prof. G. Česnys – išskirtinė asmenybė: mokėjo burti žmones, sugebėjo už-
degti savo idėja visus, prie kurių prisilietė, drąsino, gyrė, žinoma, ir kritikavo, 
bet taktiškai, inteligentiškai, su humoru. Jo pažiūros susiformavo geriant iš 
knygų Lietuvos istorijos ir jos kultūros lobius, Valstybės likimo, šeimos ir savo 
gyvenimo patirties. Nepažinodamas tėvo parašė knygą „Didžiuojuosi savo 
Tėvu“ (buvo tik trijų mėnesių, kai tėvas buvo suimtas ir vėliau žuvo Sibiro ka-
lėjimuose). Svarbiausi jo charakterio bruožai buvo begalinis PADORUMAS, 
ŽMOGIŠKUMAS, IŠTIKIMYBĖ, o kaip spinduliavo jo akys kalbant apie 
V. Kudirką! Labai džiaugėsi užbaigtu paminklu, sakė: „išsipildė mano didžio-
ji svajonė, dabar galiu ramiai numirti...“ Buvo reto intelekto, labai darbštus, 
kupinas idėjų, bet labai jautrus ir pažeidžiamas, neatleido išdavysčių ir visa 
tai – savo sveikatos sąskaita. Turėjo daug ateities planų. Mirus Amerikoje leis-
to mėnraščio „Varpas“ ilgamečiam redaktoriui Antanui Kučui, buvo perėmęs 
vyriausiojo redaktoriaus pareigas. Siūlė fondui pamąstyti apie Jono Basanavi-
čiaus įamžinimą.

 
VISUS SAVO MIELUS BIČIULIUS IR BENDRAMINČIUS SVEIKINU 

SU IŠIMTINE ŠVENTE – MŪSŲ TĖVYNĖS TŪKSTANTMEČIU. DIRBKI-
ME JAI, MYLĖKIME JĄ, TAUSOKIME JĄ, MYLĖDAMI NEBIJOKIME AT-
RODYTI SENAMADIŠKAIS VISOKIO PLAUKO POSTMODERNISTAMS 
IR „PASAULIO PILIEČIAMS“. JIE VARGŠAI, JŲ ŠAKNYS PAVIRŠIUJE, 
JIE LENGVAI IŠRAUNAMI, O MUS ROVĖ – NEIŠROVĖ! IR NEIŠRAUS!!!

 
Manau, tai Gintauto Česnio TESTAMENTAS, parašytas 2009  m. liepos 

3 d. 23:42 savo artimiems „maniemsiems“. Džiaugiuosi, kad buvau tarp tų kitų 
67 laimingųjų „bičiulių ir bendraminčių“.

2014 m.
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1.5. medicinos profesorius, 
pašauktas daktaro vinco kudirkos

aloyza lukšienĖ

„didesnio žmogaus už V. Kudirką Lietuvos istorijoje nėra“, – sakė 2002 
metais prof. E. Gudavičius per Vilniaus savivaldybės posėdį, aptariant Miesto 
plėtros departamento planą dėl Vilniaus paminklų. Tai bene pirmą kartą taip 
gausiai dalyvavo Vilniaus inteligentija: atėjo akademikai istorikas Edvardas 
Gudavičius, poetas Justinas Marcinkevičius ir kiti plačiai žinomi asmenys ir, 
žinoma, visas Labdaros ir paramos fondas Vinco Kudirkos vardui įamžinti su 
jo steigėjų pirmininku, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto profesoriu-
mi Gintautu Česniu priešakyje. Profesorius pasakojo apie pusantrų metų tru-
kusius „kryžiaus kelius“, kuriais buvo vaikščiota po savivaldybės valdininkų 
kabinetus dėl dr. Vinco Kudirkos paminklo vietos. Susirinkimui tuomet pir-
mininkavo architektas A. Purys ir, jo nuomone, Vincas Kudirka su Vilniumi 
nesąs susijęs – jis čia nei gyveno, nei dirbo. Vilniuje esanti jo vardo gatvė, Lie-
tuvos bankas jo atvaizdą spausdina ant garbingiausio – 500 Lt – banknoto, di-
džiausias paminklas, anot A. Purio, jam būtų, jei visi mokėtų giedoti „Tautišką 
giesmę“. Tuomet užvirė arši inteligentų kova dėl paminklų visuomenės veikė-
jams. Atidžiai klausiausi kiekvieno prof. G. Česnio išsakyto žodžio ir pama-
niau: jis pašauktas dideliems uždaviniams – tęsti daktaro Vinco Kudirkos tau-
tos švietėjišką darbą. Iš tikrųjų jis kalbėjo labai įtikinamai, pasak jo, geriausia 
vieta dr. V. Kudirkai įamžinti – Savivaldybės aikštė prieš Vyriausybės rūmus, 
esą sovietmečiu čia stovėjo paminklas generolui Ivanui Černiachovskiui, todėl 
dabar reikėtų įamžinti ne mažiau didingą asmenybę. Perskaičiau Vincento 
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Uždavinio straipsnį (Dienovidis, 2002 /liepa  – rugpjūtis /7  – 8/:497  – 498; 
12 p.) ir apsiverkiau. Profesorius G. Česnys jau seniai atgulė Lietuvos žemelėn, 
bet jo pasiryžimas aukotis savo kraštui, ištikimybė žodžiui šiandien įamžinti 
tautos žadintojo atminime. Paminklas dr. Vincui Kudirkai primena nenuilsta-
mą profesoriaus Gintauto Česnio vienuolikos metų triūsą. Jis mokėjo pašaukti 
ir suburti kitus kolegas, artimus žmones, ugdyti jaunajai kartai V. Kudirkos ir 
kitų pirmojo atgimimo šviesulių idealus, kaip jis sakydavo: „Be kurių nebūtų 
Antrojo, nes nebūtų mūsų kaip tautos.“ Neišsiplėsiu apie visų kitų didžiai ger-
biamų fondo narių ir rėmėjų: mokslininkų, medicinos klinikų vadovų, profe-
sorių, docentų bei žymių dailininkų, architektų, istorikų, menotyrininkų bei 
daugelio kitų asmenų indėlį į šią veiklą, bet turiu paminėti, kad fondą priglau-
dė ir globojo Nacionalinis muziejus, jo direktorė Birutė Kulnytė. Tikiu, kad jų 
darbai nusipelnė plunksnos ir bus aprašyti. 

Fonde man artimiausias buvo profesorius Gintautas Česnys, pažinojau jį iš 
jaunystės laikų. Mokėmės ir baigėme tą pačią Marijampolės antrąją vidurinę 
mokyklą. Tada gyvenau V. Kudirkos gatvėje, o Gintautas ateidavo į svečius pas 
savo klasės draugę Jūratę Opolskytę, gyvenusią tame pačiame name, kaip ir aš. 
Dažnai paslapčia stebėdavau jį. Jis buvo karališko stoto, grakštus, visada ele-
gantiškas. Jo nepastebėti buvo neįmanoma, mokykloje – aukso medalininkas, 
literatas, geras dainininkas ir puikus šokėjas. Nuo mokyklinio valso ir prasidė-
jo mūsų kelis dešimtmečius trukęs pagarbus bendravimas. Vėliau profesorius 
visiems juokaudamas sakydavo: „Va, reikia žinoti, ką pašokdinti, – dabar turiu 
ištikimą draugę.“ Mane vadino „širduke.“ Aš į jį visada kreipdavausi „profeso-
riau“, nors visa mano šeimyna ir draugai žinojo, kas yra „mano širdukas“. Bu-
vau viena pirmųjų jo studenčių, 1963 m. jis pradėjo dirbti su docentu V. Ga-
veliu Anatomijos katedroje ir vedė mums, studentams, anatomijos pratybas. 

Fonde dirbau petys į petį su profesoriumi kultūros bare. Kiek profesoriui 
teko plušėti visuose paminklo projektų etapuose, sunku būtų aprašyti visus 
kuriozinius įvykius ir sunkumus, kurie reikalavo daug tvirtybės ir energijos.

Pagaliau 2002 m. birželio 27 d. Vilniaus meras Artūras Zuokas pasirašė 
įsaką Nr. 1313V, leidžiantį pastatyti paminklą Vincui Kudirkai Savivaldybės 
aikštėje. Po šio sprendimo liepos 3 d. vicemeras Vitas Mačiulis ir fondo stei-
gėjų pirmininkas prof. Gintautas Česnys pasirašė sutartį, pagal kurią fondas 
parengė konkurso sąlygas. Prisimenu, kai man reikėjo vesti susirinkimą Daili-
ninkų sąjungoje, kur susirinko patys žymiausi Lietuvos skulptoriai, architektai 
bei kiti menininkai, turėjau pristatyti konkurso sąlygas ir siūlomo skulptūros 
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projekto tikslą, profesorius padrąsino mane: atsistojo iškilminga poza ir pade-
klamavo V. Kudirkos eilėraščio „Varpas“ eilutes:

„Budink ir šauki graudžiu balsu savo,
O tas šaukimas perniek tenežūva! 
Kelkite, kelkite, kelkite, kelkite...“

Šiais žodžiais ir baigiau tą susitikimą.
Kompetentingos komisijos sprendimu iš 35 projektų buvo atrinktas ge-

riausias skulptoriaus Arūno Sakalausko ir architekto Ričardo Krištapavičiaus 
paminklo variantas – V. Kudirkos figūra, nešanti himno dvasią žmonėms, ge-
rai atitikusi istoriko prof.  Antano Tylos idėją statyti paminklą himnui ir jo 
autoriui.

2007 metų liepos 6-ąją, Valstybės dieną, padėjome paminklo Lietuvos 
himnui ir jo autoriui Vincui Kudirkai kertinį akmenį, ir tų metų spalio 3 d., 
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu, Savivaldybės aikštė pavadin-
ta Vinco Kudirkos aikšte. Man tai buvo didžiausias atpildas, nes mano viešai 
ištarti žodžiai, kad ateis laikas ir šią aikštę žmonės vadins Kudirkos vardu, 
tada, per 2002 m. lemtingą kovą dėl paminklo vietos buvo sutikti su lengva 
šypsenėle. 

Be svarbiausio tikslo – pastatyti paminklą, fondas turėjo ir kitos švietė-
jiškos veiklos. Profesorius G. Česnys visada buvo įvairių renginių Vilniuje ir 
kituose miestuose iniciatorius: garsino Vinco Kudirkos vardą visuomenėje – 
tarp medikų, dailininkų, karių, moksleivių, rengė paskaitas, vakarus, parodas, 
minėjimus, koncertus, sudarė knygą „Lietuvos himnas“, aktyviai dalyvavo te-
levizijos ir radijo laidose.

Fondo renginių „Popietė su Vincu Kudirka“ buvo išties daug, visų ir nesu-
minėsi, bet įsimintiniausi ir turėję itin didelį atgarsį visuomenėje buvo du: tai 
2002 m. Vasario 16-osios proga Vilniaus rotušėje „Popietė su Vincu Kudirka“ 
surengtas meno kūrinių, dovanotų Vilniaus dailės akademijos dėstytojų dai-
lininkų ir studentų, aukcionas, surinkti pinigai skirti paminklo statybai. Ant-
rasis – 2008 m. V. Kudirkos gimimo 150-osioms metinėms skirtas Vilniaus 
B. Dvariono muzikos mokykloje vykęs grandiozinis renginys, kuriame daly-
vavo apie 700 žmonių. Tada profesorius sirgo, gydėsi ligoninėje ir įpareigojo 
mane vesti šį garbingą minėjimą. Padėkos raštais bei paminklo modeliukais 
buvo pagerbti didžiausi aukotojai. Renginyje visuomenei buvo pristatyta 
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Vilniaus universiteto profesorės Reginos Koženiauskienės knyga „Būkim švie-
sos ir tiesos vaikai“. Tai knyga apie mūsų himną.

Nuostabu, kad himno žodžius sueiliavo ir muziką jiems pritaikė vienas 
žmogus – Vincas Kudirka, gydytojas, poetas, satyrikas, literatūros vertėjas ir 
teoretikas publicistas, muzikas, liaudies kūrybos puoselėtojas, lietuvybės gai-
vintojas, draudžiamos lietuviškos spaudos darbininkas ir kovotojas, „Varpo“ 
leidėjas ir redaktorius. 

Pasak profesorės R. Koženiauskienės, himnas – tautos dekalogas, kurio 
pagrindinė ašis – taurus patriotizmas: raginimas degti meile Lietuvai, dirbti 
jos naudai, puoselėti vienybę, didžiavimasis senomis savo šaknimis, kvietimas 
iš praeities semtis stiprybės.

Profesorius sakydavo: „Šią knygą turėtų turėti kiekvienas Lietuvos žmo-
gus, kuris save laiko patriotu, Tėvynės mylėtoju“. Po šio renginio Lietuvos ra-
dijo laidos vedėja Z.  Kelmickaitė pakvietė prof.  R.  Koženiauskienę ir mane 
pristatyti knygą „Būkim šviesos ir tiesos vaikai“ bei papasakoti apie jubiliejinį 
Vinco Kudirkos renginį. Profesorius, mūsų pasiklausęs, džiūgavo, kad sulaukė 
daug skambučių su įvairiais pasiūlymais, kaip paremti fondą lėšomis.

Gintautas Česnys negailėjo nei savo brangaus laiko, nei jėgų skleisti Vinco 
Kudirkos neįkainojamą palikimą. Ne kartą Profesorius dūsavo, kai eidavome 
pas „kopeikoliubovus“ prašyti paramos paminklo statybai: dažnas jau nežino-
jo, nei kas buvo tas Vincas Kudirka, nei už ką mes jam esame dėkingi.

Profesorius skaitė daug paskaitų medikams, rašė straipsnius į spaudą apie 
Vinco Kudirkos kaip gydytojo nuveiktus darbus. 

V. Kudirka kaip gydytojas visuomenei buvo mažai žinomas. Jis dirbo 
bend rosios praktikos gydytoju Šakiuose, pirmas pradėjo lietuvišką medicinos 
publicistiką – „Varpe“ parašė darbų ciklą, pavadintą „Higiena“. Tai straipsniai 
apie tabako, alkoholio ir kavos žalą. Baigdamas paskaitą arba straipsnį Profe-
sorius dažnai pabrėždavo: „Įamžinti Vinco Kudirkos vardą anaiptol nereiškia 
atiduoti Jam skolą, duoklę, Jį pernelyg iškelti. Tai – mūsų, medikų, profesinė 
ir pilietinė pareiga. To reikia mums patiems, kad bręstume kaip piliečiai ir 
patriotai, kad laisvės varpo aidas niekada nenutiltų“.

Profesorius mėgo aiškinti, kodėl tuometinėje kultūrinėje-politinėje veiklo-
je dalyvavo tiek daug medikų. Politika anuomet buvo vykdoma per tautos kul-
tūrą: pakelti žmones, politiškai juos ugdyti ir tik paskui tą politinį brandumą 
išreikšti ne tik idėjomis, bet ir Nepriklausomybės aktu. Vienas iš prezidentų 
buvo garsus tuberkuliozės specialistas Kazys Grinius. Galbūt iš meilės žmogui 
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kyla ir meilė Tėvynei, juk dėl žmogaus „gėrybės“ reikia dirbti ir eiti šio gyveni-
mo takais. Iš šios labai šiuolaikiškos humanistinės nuostatos kyla ir mums ke-
liamos etinės vertybės – šviesa, tiesa, dorybė, kurių siekti privalu kiekvienam. 

Pagaliau atėjo ilgai laukta diena, 2009 m. liepos 5-oji – Vinco Kudirkos 
paminklo atidengimo iškilmės. Profesorius kruopščiai ir ilgai tam ruošėsi, ap-
galvojo viską iki smulkmenų, su fondu derino iškilmių eigą, bet, pasirodo, 
nei jo scenarijaus, nei jo paties per atidengimo iškilmes neprireikė. Ne fondo 
žmonės, paaukoję savo vienuolika veiklos metų, užėmė pirmąsias vietas. Ant 
pakylos kilo aukšti šalies ir Vilniaus miesto pareigūnai. Vis dėlto džiugu buvo 
tai, kad mes su visa tauta vienu metu visame pasaulyje galėjome sugiedoti savo 
valstybės himną.

Po iškilmių sėdėjome su profesoriumi prie puodelio arbatos ir jis labai 
liūd nomis akimis sakė: „Duok, Dieve, kad giedodami himną visi susimąstytų, 
kokia prasmė slypi jo žodžiuose“, o prof. Regina Koženiauskienė pridūrė: „Ku-
dirka kaip gyveno, taip ir rašė. Kaip rašė, taip ir gyveno“.

Visuomenė atsiliepė į fondo kreipimąsi aukoti paminklo statybai, parėmė 
savivaldybė ir Vyriausybė.

Fondo veikla – tai gražus pavyzdys, kad visuomenės iniciatyva ir valdžios 
parama gali duoti gražių vaisių.

Baigti norėčiau Profesoriaus man pacituotais Tumo-Vaižganto žodžiais: 
„Nusivilti galima valdžia, žmonėmis, savo gyvenimu ar savimi, bet ne Tėvyne. 
Meilė jai nuolat lieka pastoviąja, neištrinama ir nesumenkinama vertybe.“

2014 m.
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1.6. „paminklas vilniuje kudirkai stovĖs!“

regina koženiauskienĖ

turbūt niekas taip nesuartina visų Vilniaus universiteto fakultetų absol-
ventų, kaip garsusis dainų ir šokių ansamblis, kurio nare teko laimė būti ir 
man. Kai 1962–1963 mokslo metais įstojau į pirmą kursą ir tapau ansamblio 
šokėja, mediko dainininko Gintauto Česnio mokslai jau ėjo į pabaigą. Mes, 
jauniklės, į penktakursius žiūrėjome taip pagarbiai, tarsi jie būtų paties Olim-
po gyventojai. Ypač solidžiai atrodė Gintautas: visada korektiškas, tvarkingas, 
taktiškas, orus, labai tiesios laikysenos, šiek tiek pakelta galva – jis atrodė ne-
prieinamas, tolimas. Baigusi trečią kursą ištekėjau, lygiai po metų susilaukiau 
sūnaus, ir nerūpestingos mano ansamblio dienos baigėsi, o Gintauto dalyvavi-
mo ansamblyje laikas atrodė neribotas: paliktas dirbti Medicinos fakultete jis 
tapo privilegijuotas, kaip man atrodė, amžinas ansamblio dalyvis, tuo labiau 
kad ansamblis buvo įsikūręs ir repeticijos vyko M. K. Čiurlionio g. aktų salė-
je, pačiame Gintauto fakultete. Baigusi universitetą aš taip pat buvau palikta 
dirbti savo Filologijos fakultete, todėl Gintautą, ilgametį Medicinos fakulteto 
dekaną, šventine toga apsivilkusį senato narį, matydavau per oficialius univer-
siteto renginius, girdėdavau įkvėptai deklamuojantį eiles, sakantį viešas kal-
bas, bet vis iš toli, per atstumą. Tiesa, jis visada maloniai pasisveikindavo, bet 
tik tiek. 

Artimiau su Profesoriumi Gintautu susipažinome statant Vinco Kudir-
kos paminklą Vilniuje. Labdaros ir paramos fondo dr. Vinco Kudirkos var-
dui įamžinti steigėjų pirmininkas Gintautas buvo persmelktas ir užvaldytas 
paminklo idėjos taip stipriai, kad sugebėjo visus jam reikiamus aplinkinius 
patraukti bei uždegti tuo reikalu, ne tik Vilniuje, bet ir visoje Lietuvoje. Gali-



73I skyrIus.     MokslInInkas, pedagogas, vIsuoMenInInkas

ma sakyti, visus savaitgalius jis skyrė kelionėms po Lietuvą: aukštosiose ir vi-
durinėse mokyklose, gimnazijose, muziejuose, įvairiose draugijose, šventėse, 
minėjimuose, jubiliejiniuose renginiuose Gintautas užsidegęs pasakojo apie tą 
šventą reikalą, skatino remti paminklo statybą, rinko lėšas. Profesorius buvo 
gana iškalbingas, bet jam to atrodė maža: mane kaip filologę, retorikos dėsty-
toją ir V. Kudirkos gerbėją Gintautas įkalbėjo būti, kaip jis sakė, jo liežuviu, 
kad aš daugiau pakalbėčiau apie Kudirkos kūrybą, asmenybę, atsidavimą Lie-
tuvai. Dažniausiai važinėdavome keturiese: Jis, fondo kultūros reikalų kura-
torė dr. Aloyza Lukšienė, aš ir mus ištikimai visur vežiojęs fondo direktorius, 
kilęs iš paties Kudirkos Naumiesčio – didelis savo krašto patriotas, pagarbiai 
tylintis Profesoriaus „adjutantas“, rūpinęsis paminklo statybos reikalais Stasys 
Tamošaitis.

Dar glaudžiau bendradarbiauti su Profesoriumi pradėjome rengian-
tis 100-osioms Kudirkos mirties metinėms. Paradoksalu, bet jeigu ne fondo 
iniciatyva, toks rimtas jubiliejus gal ir būtų pamirštas. Ir čia medikai buvo 
pirmeiviai, o jų priešaky, kaip visada, Gintautas Česnys. Pranešimų skaityti 
jis visada kviesdavo profesionalias, patrauklias žinomas asmenybes. Jų dėka 
V. Kudirkos vardas suskambo naujai ir aktualiai ne tik Suvalkijoje (jau nekal-
bant apie gimtuosius Kudirkos Paežerius, Kudirkos Naumiestį, Šakius, Mari-
jampolę, kuriuose būta po kelis ar net keliolika kartų), turbūt neliko miesto 
ar miestelio, kurio savo apsilankymu nebūtų pagerbęs Profesorius Gintautas, 
lydimas ištikimų savo rėmėjų ir palydovų. Būdavo ir taip, kad tą pačią dieną 
vykdavo du minėjimai skirtingose vietose. 

Artėjant V. Kudirkos 150-osioms gimimo ir „Tautiškos giesmės“ 110-osioms 
metinėms, Profesorius dar labiau įtraukė mane, dabar ir į knygų leidybos rei-
kalus. Iš didesnių leidinių, skirtų V.  Kudirkai, paminėčiau studiją „Būkim 
šviesos ir tiesos vaikai“, išėjusią 2007 m. Jos pristatymas, vykęs B. Dvariono 
mokyklos salėje, priminė nepriklausomybės atkūrimo metus: nemažai mo-
terų vilkėjo puošniais tautiniais drabužiais, pilnutėlė salė atsistojusi sveikino 
garbingus svečius, buvo išpirktos visos knygos, atvežtos į renginį. Profesorius 
tose iškilmėse nedalyvavo, bet gerai žinau ir jaučiau, kad dauguma svečių 
atėjo jo asmenybės šaukiami. Gintautas gulėjo ligoninėje, bet jo akys spindė-
jo, kai jam į palatą buvo atneštas ir pirmajam įteiktas signalinis šios knygos 
egzempliorius...

Netrukus Profesoriui kilo mintis išleisti nedidelę suvenyrinę V. Kudirkos 
knygelę, skirtą paminklo atidengimui. Visą šį reikalą jis patikėjo man, pažadėjęs 
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prisidėti tik rašant įvadinį straipsnį. Gerai žinome, kad tam nepakanka parašyti 
tekstą, reikia ir nemažų lėšų, bet Gintautas tarsi turėjo kažkokių antgamtinių 
galių, jo įtikinėjimo energija kilo iš vidaus, iš didelio altruizmo, iš meilės Lie-
tuvai. Tuo įsitikinau savo akimis: kad ir kur su juo ėjome, į ką tik kreipėmės, 
niekas neatsisakė padėti, visos durys vėrėsi plačiai, lengvai ir draugiškai. Pame-
nu išskirtinę tuomečio Vilniaus dailės akademijos rektoriaus Adomo Butrimo 
laikyseną: atrodė, kad ne Profesorius Gintautas yra prašytojas, bet jis dėkingas 
už tai, kad į jį kreipiasi. Kai knygelę parengiau spaudai, jos įvadinį straipsnį nu-
siunčiau el.  laišku Profesoriui Gintautui, kad papildytų savo tekstu. Kai dabar 
skaitau tas pridėtas eilutes, jos skamba itin aktualiai: „Gal skaitydami tapsime 
stipresni, gal atgims viltis, kad mus ištikusi dvasinė krizė – laikina, kad Lietuva 
mano išgyvens, jeigu mes visi susivienysime ir jai padėsime. Gal išgirdę siunčia-
mas visiems lietuviams labas dienas pagaliau rasime savo lietuviškąją tapatybę, 
su džiaugsmu pasijutę esą V. Kudirkos „MANIEJIE“. (Dailės akademijos leidyk-
la išleido šią Kudirkos autografų knygelę su mano parinktu vieno Kudirkos ei-
lėraščio pavadinimu „Maniemsiems“). Profesorius vis džiaugsmingai kalbėjo, 
kad tai pats geriausias pavadinimas, juk mes visi esame Kudirkos MANIEJIE. 
Šią senovinę įvardžio formą jis tarė šypsodamasis, su pasigardžiavimu, suvalkie-
tiškai pabrėždamas, juk užaugo Marijampolėje.

Ir dabar atmintyje vis regiu Profesorių su V. Kudirkos vardu lūpose visa-
da tvirtą, nepajudinamą lyg uola. „Šitoj sudaiktėjusioj visuomenėj niekam tai 
nerūpi, bet paminklas Vilniuje Kudirkai stovės!“ – net skeptiškiausią valandą 
sakė jis su didele jėga ir stiprybe. Jis labai ryžtingai siekė savo užsibrėžto tikslo, 
todėl ir nesistebiu, kad šiandien, kai jo nebėra, jis man susitapatinęs su Kudir-
kos paminklu, su V. Kudirkos aikšte. Juk prie visko yra prisilietusi didelė jo šir-
dis, visus paminklo statybos kryžiaus kelius yra perėjęs ir padiktavęs įžvalgus 
jo protas. Štai stabtelėjusi prie paminklo regiu: Profesorius įtaigiai įtikinėja 
apstulbusius savivaldybės biurokratus, kad ši aikštė turi vadintis V. Kudirkos 
vardu... (pagal jo pasakojimą įsivaizduoju ne vieno jų ironišką šypsenėlę). Štai 
jis ateina susijaudinęs su kapsule rankose prieš dedant paminklo pamatus, 
kad ateinančios kartos nepamirštų, kas čia ir dėl ko... Štai jis išdidus, orios ir 
šventiškos laikysenos, veltui (kaip jis to norėjo!) dalija mūsų parengtą knygelę 
susirinkusiems į paminklo atidengimą... Ir paminklas V. Kudirkai stovi! Stovi 
V. Kudirkos aikštėje! Pačioje sostinės širdyje! Garbingiausioje vietoje – prie-
šais Vyriausybės rūmus!

2014 m. 
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Pirmieji Labdaros ir paramos fondo dr. Vinco Kudirkos vardui įamžinti steigėjai: 
pirmininkas prof. G. Česnys ir nariai – dr. M. Jackevičienė bei prof. J. Galdikas (kairėje)

Fondo steigėjai, vadovai ir rėmėjai Lietuvos nacionaliniame muziejuje 2007 m. gruodžio 31 d.
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Vinco Kudirkos paminėjimas Santaros klinikoje, dalyvaujant Justinui Marcinkevičiui 
ir Vytautui Landsbergiui (pirmoje eilėje atitinkamai antras ir penktas)

Vinco Kudirkos garbei Vilniaus rotušėje surengtoje popietėje kartu su prof. Juozu Galdiku 
bei Gražina ir Vytautu Landsbergiais 
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Vilniaus savivaldybėje fondo steigėjų pirmininkas G. Česnys ir vicemeras V. Mačiulis 2002 07 03 
pasirašo V. Kudirkos paminklo statybos sutartį 

Prie konkursą laimėjusio Lietuvos himno autoriaus dr. V. Kudirkos paminklo maketo 
(autoriai – Arūnas Sakalauskas ir architektas Ričardas Kristapavičius)
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Dalykinis pokalbis su vienu iš paminklo dr. V. Kudirkai projekto autorių skulptorium Arūnu Sakalausku, 
dalyvaujant fondo steigėjams dainininkui Danieliui Sadauskui (kairėje) ir prof. Antanui Tylai (dešinėje) 

Grupelė fondo steigėjų, valdybos narių bei rėmėjų, išklausę steigėjų pirmininko penkerių fondo veiklos 
metų ataskaitą ir su skulptoriumi S. Sakalausku (dešinėje) bei architektu R. Kristapavičiumi 

(ketvirtas iš kairės) iškilmingai pasirašę sutartį tęsti dr. V. Kudirkos paminklo kūrimo darbus
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Skulptoriaus A. Sakalausko dirbtuvėje Klaipėdoje grupė V. Kudirkos fondo atstovų, meno ekspertų 
ir statybos rangovų susipažinę su pirmaisiais paminklo himnui ir jo autoriui kūrimo rezultatais

Fondo steigėjų pirmininkas G. Česnys (stovi prie mikrofono) kalba paminklo himnui ir jo autoriui 
kertinio akmens padėjimo ceremonijos metu (2007 m. liepos 6 d.). 
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(a)

Su Seimo nare medike Irena Degutiene (a) ir grupele bičiulių (b), pasibaigus minėtai paminklo 
kertinio akmens padėjimo ceremonijai

(b)
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Kapsulė su tokiu „Laišku į ateitį“ (autorius – G. Česnys) buvo įleista paminklo pamatuose
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Su aktyviu fondo rėmėju prof. A. Butrimu prie paminklo himnui ir jo autoriui pamatų

Paminklo atidengimo ceremonijos metu šalia Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus 
ir Ministro Pirmininko Andriaus Kubiliaus 
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         Prie tik ką atidengto paminklo

Pasibaigus paminklo atidengimo ceremonijai grupelė fondo aktyvistų su Vilniaus vyskupu 
Juozu Tunaičiu ir paminklo autoriais (Gintautas Česnys – pirmas iš kairės)
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1.7. istorikas tarp medikų ir medikas 
tarp istorikų bei arcHeologų 

regina vaišvilienĖ 

saulėtą 2010 m. balandžio 23-iosios vidurdienį į Lietuvos medicinos bib-
lioteką rinkosi žmonės, kurie dar kartelį norėjo prisiliesti prie profesoriaus 
Gintauto Česnio asmenybės, žmogaus, kuris ne tik daug nuveikė, bet ir paliko 
daug bendraminčių, bendražygių tiek profesinėje, tiek visuomeninėje veiklo-
je. Tai ne tik kolegos medikai, nepaprastojo (1963 m. VU Medicinos fakulteto 
laidos) kurso draugai, buvę jo studentai, mokiniai, antropologai, archeologai. 
Tikriausiai niekas geriau neapibrėš profesoriaus interesų rato, kaip jo paties 
kažkada pasakyti žodžiai: „Baigiau mediciną, bet tapau antropologu – žy-
miausiu istoriku tarp medikų ir žinomiausiu mediku tarp istorikų bei archeo-
logų“, nors tuos „žymiausiu“ ir „žinomiausiu“ pats, aišku, tada išsakė juokais.

Ekspozicija Lietuvos medicinos bibliotekoje parengta ne vien dėl to, kad 
profesorius buvo šios bibliotekos skaitytojas nuo studijų VU Medicinos fa-
kultete pradžios, bet ir jaučiant sentimentus kaip kolegai, kuris 1964–1965 m. 
dirbo šios bibliotekos bibliografijos skyriuje. Prof. G. Česniui darbas bibliote-
koje buvo ne tik galimybė prisidurti prie kuklios asistento algos Anatomijos 
katedroje – tai padėjo jam susigaudyti informacijos labirintuose, suvokti bib-
liografijos reikšmę rengiant mokslo darbus. Kaip jis pats sakė: „Biblioteko-
je parašiau savo pirmąjį mokslo (literatūros apžvalgos) straipsnį į „Sveikatos 
apsaugą“ (1965, Nr. 9)“ ir labai džiaugėsi, kad biblioteka 1974 m. išleido jo 
parengtą „Lietuvos antropologijos bibliografiją: 1470–1970“. Apie šios kny-
gos atsiradimą ir istoriją profesorius rašė: „Tos knygos istorija savotiška. Mano 
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mokytojas prof. Salezijus Pavilonis buvo bebaigiąs, o aš – bepradedąs rengti 
disertacijas. Jis pasiūlė kartu ruošti istorinius disertacijų įvadus. Užsikrėtęs 
bibliografine „bacila“, įnikau naršyti literatūrą nuo Seniausių laikų (XVI a.) 
iki Naujųjų laikų. Dirbau svarbiausiose Lietuvos, Latvijos, Estijos, Maskvos 
bibliotekose, seniausiąją literatūrą tikrindavau de visu, netgi duodavau labai 
trumpą jų anotaciją, nurodydavau biblioteką ir signatūrą. Susikristalizavo ne 
tik mudviejų su profesoriumi nagrinėtų auksologijos problemų, bet apskritai 
Lietuvos antropologijos istorijos apmatai. Bibliotekai maloniai sutikus išleisti 
knygą, sumanėme į ją įdėti Lietuvos antropologijos istorijos apybraižą lietuvių, 
rusų ir anglų kalbomis. Biblioteka tada neturėjo leidybos teisių, o tuometinis 
Spaudos komiteto pirmininkas Juozas Nekrošius internacionalinės „nekalty-
bės“ sumetimais kategoriškai to neleido, tad teko tenkintis trikalbe pratarme, 
turiniu ir skyrelių pavadinimais.“ „Istorijos metmenys“ buvo išspausdinti Lie-
tuvos TSR aukštųjų mokyklų mokslo darbų skyriuje „Medicina“ 1970 m. Abu 
šie darbai ekspozicijoje – greta vienas kito. Profesorius labai didžiavosi šiuo 
savo darbu ir visada pabrėždavo jo svarbą Lietuvos antropologijos mokslui. 
Kiek vėliau profesorius rašė, kad nuo bibliografijos pradėjęs mokslo karjerą 
vėl grįžta prie jos, nes „rašo išsamią Lietuvos antropologijos istoriją“. 

Profesoriaus mokslo darbų ir veiklos spektras toks platus ir jų tiek daug, 
kad neužtektų ir didžiausios ekspozicijų salės visiems darbams atskleisti, to-
dėl rengdami ekspoziciją norėjome parodyti svarbiausius, visas veiklos sritis 
atspindinčius profesoriaus darbus (nuo auksologijos iki lietuvių etnogenezės), 
iš kurių vystėsi visos kitos darbų linijos, bei asmenybę, pritraukusią prie savęs 
tiek įvairiausių žmonių, kurie tapo jo bendraminčiais, bendražygiais, kolego-
mis, draugais.

Profesoriaus G. Česnio darbų bibliografijos, išleistos 2000 metais, pra-
tarmėje pateiktoje darbų apžvalgoje nurodoma, kad užfiksuota 811 pozicijų: 
knygų, straipsnių recenzuojamuose mokslo žurnaluose ir populiariuose leidi-
niuose, konferencijų medžiaga bei straipsniai apie autorių. O jei dar pridėsime 
intensyvaus darbo ir visuomeninės veiklos dešimtmetį, susidarys antra tiek.

Džiaugiamės, kad biblioteka galėjo parodyti visus reikšmingiausius profe-
soriaus mokslo darbus, pradedant jo pasididžiavimu „Antropologijos istorijos 
bibliografija“, išleista bibliotekos pastangomis, habilituoto daktaro disertacijos 
„Senųjų Lietuvos gyventojų antropologija“ abu tomus, daktaro disertacijos au-
toreferatą, monografijas, vadovėlius, mokymo metodines priemones, preprin-
tus bei straipsnių kopijas iš mokslo recenzuojamų žurnalų (HOMO – Journal 
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of Comparative Human Biology, Przegląd Antropologiczny ir kt.), konferen-
cijų medžiagą ir svarbiausia – patį naujausią profesoriaus darbą „Rasės sam-
prata istorinėje antropologijoje“, išspausdintą jau po profesoriaus mirties ir 
pristatytą į biblioteką parodos atidarymo dieną.

Šioje knygoje jau minėjome, kad profesoriui ne kartą teko dalyvauti atpa-
žįstant žymių žmonių palaikus: Kristijono Donelaičio, Palaimintojo vyskupo 
Jurgio Matulaičio, karalienės Barboros Radvilaitės, Vilniaus vyskupo Abrao-
mo Vainos, Estijos prezidento Konstantino Petso (už šį darbą profesoriui 
2005  m. balandžio 13  d. buvo įteiktas Estijos valstybinis penktojo laipsnio 
ordinas „Terra Mariana“). Ši veikla ir jos rezultatai atsispindi išspausdintuo-
se profesoriaus darbuose, tarp jų vienas rašinys – apie Palaimintojo vyskupo 
Jurgio Matulaičio palaikų perkėlimą – pasižymi ypatinga įtaiga skaitytojui. 

Profesoriaus darbai – ne vien sausas mokslas. Juos įdomu skaityti ir ma-
žiau nusimanantiems apie anatomiją ar antropologiją. Ypač įdomūs plačiajai 
visuomenei turėtų būti jo darbai lietuvių etnogenezės klausimais bei knyga 
„Tautos kilmė“ (parengta kartu su profesoriais Zigmu Zinkevičiumi ir Alek-
siejum Luchtanu), išleista 2005 metais.

Negalėdami susitaikyti su mintimi, kad profesoriaus jau nėra, ekspoziciją 
stengėmės parengti taip, lyg kalbėtumės su juo apie jo gyvenimą, nuveiktus 
darbus ir ateities planus. Visos ekspozicijos skiriamosios dalys – profesoriaus 
mintys, išsakytos knygose, straipsniuose, laiškuose, ekspozicija atspindėjo pa-
grindinius jo gyvenimo ir veiklos momentus. Kaip sakė profesoriaus brolis 
Antanas, vaikystės ir jaunystės albumai kažkur „pasiklydo“ Motulei (taip abu 
sūnūs vadindavo savo mamą) kraustantis iš Marijampolės į Vilnių, tad ir to 
laikotarpio nuotraukų liko nedaug. Keletas nuotraukų iš mokyklos laikų, ku-
riose jau matome Gintauto Česnio polinkį į muziką, teatrą, vaidybą. Studijų 
laikų nuotraukos atspindi tikrą studentišką gyvenimą – studijas, užsiėmimus 
prozektoriume ir laboratorijose, laisvalaikį dainuojant ir muzikuojant univer-
siteto studentų dainų ir šokių liaudies ansamblyje bei laisvalaikiu – studentų 
vakarėliuose.

Darbas universitete – tai ir dekano toga, ir paskaitos studentams, ir susiti-
kimai su kurso draugais po kelių dešimčių metų, ir poilsio akimirkos su AHA 
(Anatomijos, histologijos ir antropologijos) katedros kolektyvu – skrydis ba-
lionu, kurį pats profesorius pavadino neeiliniu įvykiu, kuris pasikartos tik po 
šimto metų, t.y. kai katedra švęs savo 333 metų jubiliejų. Tokios akimirkos 
leidžia pažvelgti į įvairiapusį nepaprasto žmogaus gyvenimą.
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Pastaruosius dešimt gyvenimo metų, kaip pateikiama dr.  V.  Gražienės 
straipsnyje, profesorius daug laiko ir jėgų paskyrė savo svajonei įgyvendinti – 
daktaro Vinco Kudirkos vardui įamžinti, jam pastatyti paminklą Vilniuje. Ir 
kaip džiaugėsi profesorius, kai pagaliau paminklas buvo pastatytas ir atideng-
tas, viso pasaulio lietuviams vienu metu giedant Tautišką giesmę. Tai buvo 
jaudinamos ir nepamirštamos akimirkos, tik gaila, kad neilgai profesoriui 
teko džiaugtis sutvarkyta V. Kudirkos aikšte. Išliko tik keletas paskutinių nuo-
traukų, kuriose jis laimingas eina V. Kudirkos paminklo papėde, aptardamas 
naujus savo sumanymus – kaip keliaus po Lietuvą dėkodamas visiems, prisi-
dėjusiems prie šios idėjos įgyvendinimo. 

Profesorių labai mėgo jo studentai. Negaliu nepaminėti studentės Lau-
ros užrašo ant vienos nuotraukos „Vieni dėstytojai trumpam pasirodę, ilgam 
nugrimzta užmarštin. Kiti, palietę sieloje subtiliausias stygas, nepamirštami. 
Mano atminty Jūs išliksite griežtu dekanu, keldavusiu ne baimę, o pagarbą. 
Didžiulį įspūdį paliko Jūsų asmenybės grožis, taurumas. Perteikėte ne tik ana-
tomijos žinias, bet atiduodamas dalelę savęs, įskiepijote žmogiškumą ir įpūtėte 
ryžto ugnelę.“ Gal todėl tiek daug gražių nuotraukų jaunų žmonių apsuptyje. 

 
Sutrumpintas ir pataisytas straipsnio, 

spausdinto „XXI amžiuje“ 
(2010 05 21, Nr. 38), variantas 





II .  ŽIupsnelIs 
prIsImInImų
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2.1. ŽmOGus, KurĮ pAŽInOTI BuVO lAImĖ

Birutė lIAušKIenĖ

Apie išėjusį amžinybėn draugą rašyti keblu, juolab apie ryškią asmenybę, 
palikusią tiek darbų, jų apčiuopiamų vaisių, kitus uždegančių idėjų, išugdytų 
studentų, tapusių žymiais medicinos praktikos ir mokslo asmenimis. O kiek 
daug jo parašytų knygų, apkabintų, paguostų nesėkmės atveju bičiulių, kar
tu išdainuotų dainų, jaunystės nuotykių prisiminimų. Tai – apie GINTAUTĄ 
ČESNĮ, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Anatomijos, histologijos ir 
antropologijos katedros ilgametį vedėją, profesorių, dešimt metų dirbusį Me
dicinos fakulteto dekanu. Apie G. Česnį mąstant ir kalbantis ryškėjo leitmoty
vas lyg muzikos kūrinyje.

DAuGIABrIAunIs KIlnAus ŽmOGAus TAlenTAs

Taip dabar taria ir jo kolegos, ir laiko išbandyti draugai. O jų buvo (ir te
bėra) tiek daug, kad per tradicines „atvirų durų dienas“ (taip vadindavome jo 
gimtadienio pobūvius) bute Antakalnyje jų pasisvečiuodavo tikrai per kokį 
šimtą. Tos durys neužsiverdavo keletą dienų. Kol Gintauto motinėlė (taip 
meiliai jis vadindavo labai mylėtą savo mamą) gyveno, vaišių kūrėja buvo ji, 
bet daug pyragų, kitų skanumynų, puokščių atkeliaudavo su bičiuliais. Svar
biausia ir smagiausia ten būdavo nesibaigiantys dainavimai. Buvo daug gerų 
balsų, o ir Gintauto baritonas buvo stiprus, malonaus tembro. Koks profesijų 
margumynas čia – įvairiausių specialybių medikai, archeologai, muzikai, ra
šytojai, dailininkai, garbaus amžiaus giminaičiai, atvykę iš Kauno, Klaipėdos 
ir Marijampolės. 
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Gintautas pats yra rašęs, kad tuometinio Kapsuko (Marijampolės) II vi
durinės mokyklos saviveiklos teatre pajuto pirmąją trauką menui. Abejojo, ar 
turi talentą, magėjo išbandyti kitką, traukė kažkada aplankytas Vilnius, tad 
atestatas – vieni penketai (tuometine sistema) ir aukso medalis stumtelėjo į 
mediciną. Patiko viskas, kad ir ko imtųsi. 

HumAnITArInĖs KrypTIes BIOlOGAs 

Taip save yra pavadinęs pats G. Česnys. Medicinos fakulteto dekanas 
prof. Salezijus Pavilonis, matyt, įžvelgė šio studento gabumus mokslui ir tai, 
jog jis nelinko į gydomąją praktiką, tad pasiūlė jam likti Anatomijos kated
roje. Tai lėmė posūkį į mokslinį darbą, taip pat išryškėjo talentas dėstyti. Jis 
pats juto, kad yra geras pedagogas. Stropiai pasiruošdavo paskaitoms, nes tik 
tada galima improvizuoti auditorijoje stovint prieš studentus. Todėl ir dabar 
internete dar galima rasti tokių buvusių studentų atsiliepimų: „Tai buvo bene 
šviesiausias dėstytojas Medicinos fakultete. Žmogus, be galo vertas pagarbos“. 

Antropologinė katedros kryptis jį įpareigojo imtis auksologijos, t.y. kūdikių 
vystymosi ir augimo tyrimų. Pati metodika buvo itin varginanti. Su kolegom 
apkeliauta daugelis Lietuvos miestelių, kaimų. Kūdikiai, maži vaikai buvo ap
žiūrimi, matuojami, tiriama jų psichomotorika, proporcijos ir kt., taikomi ma
tematinės statistikos metodai. Iki šiol Lietuvoje tokie tyrimai tebėra nepakartoti. 
G. Česnys apie tai parašė 40 darbų (tarp jų – 4 monografijas), o 1970 m. apgynė 
pirmąją disertaciją, kuri tada suteikdavo mokslų kandidato laipsnį. 

VIenO KelIO nepAKAKO

Aišku, tokiai asmenybei, žiežirbuojančiai energija, intelektu, vien to neuž
teko, tad paniro į Lietuvoje dar neliestą temą – lietuvių etnogenezę. Lemtinga 
buvo pažintis su archeologu Vytautu Urbanavičium 1964 m. kartu dalyvaujant 
VII pasauliniame antropologijos ir etnografijos kongrese Maskvoje, taip pat su 
Adolfu Tautavičium. Jie ir ėmė skatinti G. Česnį užsiimti etnine antropologija. 
Juokais Gintautą imta vadinti „geriausiu mediku tarp archeologų ir geriausiu 
archeologu tarp medikų“. Kai V. Urbanavičius perdavė VU Medicinos fakul
tetui ekspedicijose rastas kaukoles, tai buvo pagrindas įkurti Antropologijos 
katedrą. Gal kartais teko Medicinos fakultete matyti lubas siekiančias lentynas, 
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užpildytas kaukolėmis? Jos ten laikomos rūpestingai ir pagarbiai, o Gintautui 
reikėjo jas ištirti ir didžiulę bei retą sukauptą mokslinę medžiagą (senovėje daž
nai mirusius degindavo, tad kaulų likę nedaug) apibendrinti. Laikotarpis labai 
ilgas – nuo akmens amžiaus iki XVIII a. Iškastinė medžiaga – per 8000 kaukolių. 
Prireikė kitų – humanitarinių mokslų – istorijos, net lingvistikos žinių. Taip klo
josi, gilėjo lietuvių kilmės – etnogenezės mokslas. Sovietmečiu tai buvo rizikin
gi tyrimai, nes greitai galima buvo išgirsti kaltinimų „rasistiniais nukrypimais“. 
G. Česnys parašė antrąją – daktaro (dabar būtų habilituoto daktaro) disertaciją, 
kur apibendrino Lietuvos gyventojų antropologinio tipo kitimą per 10 tūkstan
čių metų. Matyt, šie duomenys ir išvados pasitarnaus daugeliui mokslininkų. 

Kai 1986 m. sėkmingai apgynęs disertaciją Maskvoje Gintulis (meiliai taip 
vadinamas draugų) išlipo ankstų rytą Vilniaus geležinkelio stotyje, jį pasiti
kome su pieštais plakatais, gėlėmis ir dainomis. Kiti bičiuliai skubiai ruošė 
puotą. Vakare buvo išdainuota tiek dainų, kad pamename su mumis kartu 
buvusios Veronikos Povilionienės nustebusias akis – „kaip nuostabiai dainuo
ja tiek daug ir tokių skirtingų žmonių“. Dabar, aišku, tai jos nebestebintų, nes 
pati išugdė dar didesnius jų būrius. 

O kaipgi neskambės tos dainos, nes Gintautas senokai buvo įaugęs į dar 
vieną lietuviškos dirvos klodą. Studijų metais įstojo į VU studentų dainų ir 
šokių liaudies ansamblį (taip jis tada vadinosi), o ten kartu repetavom, kon
certavom, važinėjom po Lietuvą ir kitur su lituanistais, medikais, teisininkais, 
matematikais, ekonomistais. Visa ši jautriais bendrumo, tradicijų saitais su
jungta, išugdyta ansamblio „mafija“ dar ilgai buvo juntama ir profesiniame 
gyvenime – lengviau kažką susižinodavai, sulaukdavai pagalbos, greit sušauk
davai draugus į būrį. Tad ir per tokius pasveikinimus, kaip Gintautui tapus 
mokslų daktaru, draugų nestigo. Pamažu per dešimtmečius susiformavo glau
džiai susietas bičiulių branduolys. Net ir po universiteto studijų daug kas ne
benorėjo atsiskirti ir būriu nuėjo dainuoti į Mokslų akademijos mišrų chorą. 
Dar fakultete medikų ansamblyje, vėliau – kapeloje garsėjęs Gintauto Česnio ir 
Giedriaus Uždavinio (būsimojo garsaus kardiochirurgo, profesoriaus) duetas 
po to virto tercetu, kvartetu ir t.t. Kūrybingajai kanklių grupės, vėliau ir viso 
orkestro vadovei Daivai KubiliūteiČičinskienei jau mokslų daktarus, peda
gogus, bankų tarnautojus, ekonomikos specialistus ir kt. sukvietus muzikuoti, 
dainuoti, susibūrė, o vėliau Vilniaus mokytojų namų priglaustas suskambo 
liaudiško muzikavimo ansamblis, kuris dabar jau plačiai žinomas „Kanklelių“ 
vardu. Pagrindinis solistas, programų vedėjas buvo Gintautas Česnys. 
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nepAKenTęs mOKsle seKlumOs 

Koncertai, kelionės, draugų susibūrimai – visa tai vyko tuo pat metu, 
kai ant Gintauto darbo stalo vienas po kito gulė parašyti moksliniai straips
niai, monografijos, vadovėliai. Daug laiko atimdavo paskaitos, užsiėmimai 
su studentais. Jo palikti spausdinti straipsniai, knygos – svarus, reikšmingas 
įnašas ir į mokslą, ir į jo istoriją. Vadovauta disertacijoms, pelnyta Lietuvos 
valstybinė mokslo premija (1989). Jis darbavosi daugelyje mokslo tarybų, 
komisijų, komitetų. G. Česnys buvo ypač gilus mokslininkas, gebėjęs žvelgti 
į bet kurią nagrinėjamą problemą ne tik mediko ir antropologo akimis, bet 
svarbiausia  – tautos ir valstybės humanitarinės kultūros aspektu. Beje, jo 
medicinos studiją „Žmogaus osteologija“, išleistą 2002 m., kažkas pavadino 
„vaizdinga proza sausam kaulų mokslui“. Medicinos istorija, antropologija, 
jai nusipelnę žmonės taip pat buvo jo interesų lauke. Žmonės – ypač, nes jis 
juos mėgo, mylėjo, gerbė. 

GrĮŽTAme prIe KAuKOlIų

Archeologo V. Urbanavičiaus pasėta „bacila“ nuvedė G. Česnį dar viena 
įdomia kryptimi. Daugelis pamena tą užsidegimą visuomenėje, kai paaiškė
jo, kad pagal įvairius kaukolės matavimų duomenis užsimota atkurti doku
mentinius istorinių asmenų portretus, identifikuoti palaidotuosius. Iš laiko 
šulinio iškilo atkurtas Kristijono Donelaičio skulptūrinis portretas. Sulai
kę kvapą tuomet daugelis žiūrėjome paties V. Urbanavičiaus nufilmuotą šio 
darbo procesą. G. Česnys susikaupęs dalyvavo identifikuojant arkivyskupo 
Palaimintojo Jurgio Matulaičio, Vilniaus vyskupo Abraomo Vainos palai
kus. Estai, sužinoję apie tokius darbus, pasikvietė G. Česnį atpažinti sovietų 
smurto aukos  – Estijos Prezidento Konstantino Petso palaikų. Už šią pa
galbą G. Česniui 2005 m. įteiktas Estijos valstybinis apdovanojimas – ordi
nas „Terra Mariana“. Keletą sykių G. Česnys vyko į lietuvių tremties vietas, 
pagelbėdamas ieškoti ten amžiams likusių draugų artimųjų. Jo paties tėvo 
kapas dingo Kazachstano smėlynuose. 
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ŽADInO TAuTOs sAVImOnę Ir sTIpryBę 

Tai ne patetiškai skambanti frazė. Tai G. Česnio kasdienis mąstymas ir 
siekis. Jis tai darė paskaitose, mokslo darbuose, visuomeninėje veikloje. Apie 
jo credo  – iš komentarų internete: „Jo (G.  Česnio) gyvenimo credo buvo 
trys T T T – Tėvynė, Tikėjimas, Tiesa“. Pilietiškumą atskleidė visa širdimi 
prisiimtos 1989  m. Medicinos fakulteto sąjūdžio pirmininko pareigos. Jis 
karštai išgyveno atkurtos nepriklausomybės sėkmes ir klaidas. Dirbo Nacio
nalinėje sveikatos, Agresijos aukų sveikatos centro koordinacinėje tarybose 
ir dar daugelyje kitų. Dešimt metų dirbdamas Medicinos fakulteto dekanu 
jis garsėjo principingumu, atidumu tam, kas svarbu. G. Česniui rūpėjo, kaip 
apsaugoti Lietuvą nuo karšto kvailumo kuriant reformas, tarp jų – ir sveika
tos apsaugos. Jis ne kartą perspėjo tikrinti svetimus modelius, kurie pas mus 
gali ir neprigyti. 

nusIlenKTI lIeTuVOs HImnO AuTOrIuI 

Muzikė, „Kanklelių“ ansamblio vadovė ir artima jo bičiulė Daiva Čičins
kienė teigia, kad Gintauto paprastumas, vidinė kultūra, patriotiškumas, gilios 
žinios, išmintis žavėjo visus. „Jis su entuziazmu priimdavo visas „Kanklelių“ 
progines programas – Mikalojaus Daukšos „Postilės“ 400 metų sukakčiai, An
tano Vienažindžio 100osioms mirties metinėms, Liudviko Rėzos 225osioms 
gimimo metinėms, Vinco Kudirkos 150osioms metinėms skirtus dainų cik
lus. O kur dar Kalėdų giesmės, garsieji „Žemaičių Kalvarijos kalnai“. Su šiomis 
giesmėmis jis ir pats buvo išlydėtas į poilsio kalnelį. Mums jo labai trūksta“. 

Daug laiko, energijos ir sveikatos kainavo, kai Gintautas, medikų paragin
tas, tapo Labdaros ir paramos fondo Vinco Kudirkos vardui įamžinti inicia
tyvinės grupės pirmininku. Po ilgų, varginančių diskusijų, aukų rinkimo (jis 
pats su broliu profesoriumi Antanu Česniu tam paaukojo po nemažą pinigų 
sumą) iškilmingai ir gražiai atidengtas paminklas Vilniaus centre V. Kudirkai 
ir jo „Tautiškai giesmei“. D. Čičinskienės teigimu, dar viena G. Česnio svajonė 
buvo pastatyti Vilniuje paminklą kitam daktarui, tautos žadintojui Jonui Ba
sanavičiui. 

Nė viena eilute čia nebeaprėpta nesuskaičiuojamų G.  Česnio mokslinių 
tyrimų atsišakojimų – bendrų darbų su mokslo istorikais, su įžymiu Lietuvoje 
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ir pasaulyje genetiku prof. Vaidučiu Kučinsku, su profesore Irena Balčiūniene 
ir kt. G. Česnio knyga „Didžiuojuosi savo Tėvu“ – ne tik giminės biografija, 
bet ir surinkti faktai apie tarpukario Lietuvos inteligentų kartą, jos tragizmą 
susidūrus su karo ir sovietinės okupacijos smurtu. 

Tarp eilučių lieka daug draugų meilės, bičiulystės šilumos, pasiilgimo 
susitikti kaip anksčiau, taip, kaip buvo įprasta beveik dešimtmetį, kas vasa
rą Nidoje per tradicinį Tomo Mano festivalį. Į jį Gintautas atvažiuodavo su 
keletu draugų šeimų. Festivalio rengėjai būtų nustebę kurią nors vasarą to 
būrelio nepamatę literatūros popietėse, parodose ir vakaro koncertuose. Liko 
skaičiuojantis savo netektis Gintauto studijų meto kursas, kuris ne tik fakul
tete, bet vėliau ir Lietuvos medicinoje savo specialistais tapo labai ryškus, o 
buvę kurso draugai ir dabar dažnai susiburia draugėn. Jiems atminčiai liko 
ir Gintauto kartu su Dalia Triponiene parengta knygelė apie jų šaunų kursą 
ir likimus – „Žmonių sveikatai pašvęsti gyvenimai“. Tebeskamba atmintyje ir 
sodriu balsu Gintauto dainuojama J. Massenet „Elegija“. Tokie prisiminimai 
apsaugo šiandien ir ugdo rytdienai. 

2010 m.
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2.2. TAVe pAlyDĖJO lIeTus...

Irena BAlčIūnIenĖ 

profesorius Gintautas Česnys. Aukso medaliu baigta Marijampolės vidu
rinė mokykla, raudonu diplomu – Vilniaus universitetas, 1989 m. už darbų 
ciklą „Lietuvių etninės antropologijos pagrindų sukūrimas“ paskirta Lietuvos 
valstybinė (nacionalinė) premija. Gabus, talentingas, darbštus, išsilavinęs, tu
rintis gražų balsą, mėgstantis dainuoti, mokantis mintinai šimtus dainų, ro
mansų, arijų. 

Dažnai sakydavo: „Koks malonumas, ypač jei lyja lietus, ką nors rašyti“. 
2009 m. spalio pirmąjį ketvirtadienį, kai Jį paslėpė žemė, taip pat lijo...

Atsimenu, 1980 m. vyko kompleksinis Kristijono Donelaičio palaikų ty
rimas. Eilinį kartą ateinu į Medicinos fakulteto antropologijos laboratoriją, 
atidarau duris ir savom akim netikėdama klausiu: „Gintai, ką gi Tu čia da
rai, į klasiko galvą per Foramen magnum kruopas pili?“ Pasirodo, reikėjo ap
skaičiuoti K. Donelaičio smegenų tūrį. Būta skambučių, kad gal jos didesnės, 
lyg tokios ir turėtų būti. Ir ką gi, G. Česnys, pasirodo, įvairiais metodais tą 
smegenų tūrį jau apskaičiavo ir pagal visus rezultatus daugmaž tas pats. Tada 
prisiminė dar vieną – archajišką, su kruopomis. Ir vėl nieko nauja, galva kaip 
galva, tūris  – vidutinis ir, be abejo, nebūtinai didelės smegenys gali liudyti 
ypatingus gabumus ar talentą. Gintas tai puikiai žinojo, bet labai atsakingai 
žiūrėjo į kiekvieną jam pavestą darbą ir išvadas darydavo tik po visapusiškos 
ir labai išsamios analizės. 

Labai gerbė nusipelniusius Lietuvai žmones. Jis juos tiesiog jausdavo. Sykį, 
apie 1978–1979uosius metus, einame Antakalnio gatve. Einant pro Lietuvių 
kalbos ir literatūros institutą jis sustoja ir sako: „Gal kartais tu žinai, pro kurį 



97ii skyrius.     žiupsnelis prisiminimų

langą Jonas Basanavičius žiūrėdavo. Jis mėgo Vileišių rūmuose lankytis“. Gal 
pusę valandos jis sustojęs kalbėjo apie J. Basanavičių, jo gyvenimą, nuopelnus. 
Užsidegęs, vos ne su ašarom. 

1990–2000 m. G. Česnys dirbo Medicinos fakulteto dekanu. Jau pirmai
siais metais padaromas didžiulis darbas – įkuriamos klinikos, panaikinama 
klinikinių ligoninių ir katedrų dvivaldystė. Šiame darbe daug padeda prode
kanu tada dirbęs profesorius Aleksandras Laucevičius, kurį G. Česnys ypač 
vertino kaip jauną, neeilinių gabumų, aukšto intelekto profesorių. Dažnai sa
kydavo, kad tik tokiais žmonėmis jau beveik 500 metų ir garsus senasis mūsų 
universitetas. 

Be abejo, pradžioje tų klinikų gal ir per daug buvo įkurta, ne paslaptis, kai 
kuriems žymiems profesoriams, asmenybėms adaptuotų, bet dekanas sakyda
vo: „Klinikas sustambinsime, svarbu šiandien operatyviai Europos ir norma
laus pasaulio universitetinės medicinos modelį įdiegti“. Ir ką gi, kai galbūt dėl 
profesionalumo ir toliaregiškumo stokos sveikatos apsauga šiandien negerėja, 
universitetinė medicina jau seniai atitinka tarptautinius standartus. 

Prisimenu ir Medicinos fakulteto tarybos posėdžius, kuriems pirminin
kaudavo dekanas G.  Česnys: visada sugebėdavo pateikti racionalių pataisų, 
taikliai pataisydavo beveik kiekvienos pasiūlytos spręsti problemos formu
luotę, pavadinimą, nedelsdamas iš trijų iškeltų temų suformuodavo vieną su 
dviem ar trim potemėmis ir tema tapdavo svari, aktuali, konkreti. 

Dirbo daug ir darbas jam sekėsi. 1990 m. rudenį turėjo įvykti Vilniaus uni
versiteto rektoriaus rinkimai. Kaip žinomas mokslininkas, didelio pasitikėji
mo vertas žmogus universiteto bendruomenėje prof. G. Česnys pasiūlomas 
kandidatu į rektorius, bet jis savo kandidatūrą atšaukė, nes rektoriumi tada 
norėjo matyti prof. Rolandą Pavilionį kaip labai gabų mokslininką, intelektu
alą ir eruditą, tinkamą užimti šias pareigas. Kai kurie tuo jo sprendimu labai 
džiaugėsi, nes matyti labai principingą Gintautą Česnį rektoriumi gal ir bijojo. 

Labai mėgo akademinį darbą, mylėjo studentus. Sakydavo: „Jei studentai 
skundžiasi dėstytojais – tai didelis pavojaus signalas“. 

Iš tiesų juo buvo galima pasitikėti. Keletą kartų, man dirbant antropolo
gijos laboratorijoje, teko likti vienai iki 9–10 valandos vakaro, norėjosi kuo 
daugiau ištirti kaukolių pagal etninės odontologijos metodiką. Vėlai vakare 
būdavo gana nejauku, lyg ir imdavo judėti lentynose išdėliotos kaukolės, o jų 
šimtai, šalia – prozektoriumas, prieš jį tada buvo kitas, Topografinės anatomi
jos katedros prozektoriumas. Vėlu, už lango – tamsu, aplink – neišpasakyta 
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tyla... Vieną dieną apie patirtus įspūdžius pasiguodžiau Gintautui. Jis nieko 
neatsakė, patylėjo ir daugiau niekada nepaliko manęs vienos. Tokių ilgų vaka
rų buvo tikrai daugiau nei 300. Jis dirbdavo prie vieno stalo, aš ant pakylos – 
prie kito. Niekada per tą laiką aš neišgirdau ir net nepagalvojau, kad jis lieka 
dėl manęs (ateiti aš galėdavau tik apie 4–5 valandą po pietų, nes nuo pat ryto 
būdavau užimta klinikoje pedagoginiu, gydomuoju ir konsultaciniu darbu). 
Tiesiog jis natūraliai dirbdavo iki vėlumos ir visada turėdavo daug darbo. Tik 
po kelerių metų pasakė, kad kai aš pasiskundžiau, jog juda kaukolės tyliais vė
lais vakarais ir man nejauku, jis nieko nesakęs likdavo laboratorijoje ir rasdavo 
darbo tol, kol dirbdavau aš. Jis žinojo, kad aš negaliu ateiti kitu laiku, todėl 
buvo kartu dėl bendro tikslo – lietuvių etnogenezės tyrimų.

Visada buvo labai pilietiškas, atvirai reikšdavo savo politines nuostatas, ne 
be didžiulių jo pastangų stovi paminklas Vincui Kudirkai Vilniaus centre, la
bai išgyveno dėl mūsų nesugebėjimo normaliai tvarkytis, dėl daugelio mūsų 
valdžios žmonių asmeninių interesų dominavimo prieš valstybinius. 

Buvome geri draugai, per 35 bendravimo metus daug ir karštai diskutavo
me, bet niekada nebuvome susipykę...

2012 m.
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2.3. ApIe DrAuGĄ. mOKyTOJĄ. DVAsIOs BrOlĮ

Kęstutis VITKus

1970ieji, Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas. Didžioji audito
rija ūžia – pirmakursiai medikai vienas per kitą kas garsiau dalinasi pirmai
siais studijų įspūdžiais. 

Į auditoriją įžengia jaunas vyriškis – trumpi ežiuku kirpti plaukai, kump
telėjusi nosis – ir visi nuščiūva. Gintautas Česnys, anatomijos dėstytojas, „kir
vis“, apie kurį sklido legendos tarp visų būsimų medikų, mano kurso kurato
rius. Jis ištarė pirmuosius žodžius ir pavergė auditoriją, o man tapo dvasiniu 
viso gyvenimo vadovu.

2009ieji, Provansas, ruduo. Tolumoje boluoja nuostabaus grožio Mirabe
loBaronis miestelio kontūrai. Su visa šeimyna ilsimės išnuomotoje viloje, tris 
savaites džiaugiamės gamtos grožiu ir ramybe. Grįžtu po ilgos kelionės dvira
čiu ir mane pasitinka neįtikėtina, sukrečianti žinia – Gintauto nebėra.

Pradžią ir pabaigą skiria beveik 40 kartu su Gintautu nugyventų metų. 
Tokį, koks aš šiandien esu, mane užaugino Gintautas. Mano dvasinis vado

vas, intelektualus vedlys, mokytojas, jautrus patarėjas, draugas, brolis. 

 *  *
 *

Aš jį vadinau „Mano Volteras“ (F. M. Voltaire). ,,Kodėl, Kęstuti?“ – klaus
davo profesorius. Aš žinojau: Jis buvo mano Mokytojas visame kame. Nuo 
pirmo kurso, kai susipažinome. Jis buvo baisus kirvis ir man, ir Daivai, nes 
dėstė anatomiją ir Dailės institute. 

Jam tebuvo 30 metų, kai tuomet, 1970aisiais, įžengė į didžiąją auditoriją. 
Pirmu gestu, pirmu žodžiu jis mus užvaldė. Jis buvo aktorius, turintis užbu
riantį iškalbos meną, ir savo dalyko žinovas, kuriam nebuvo lygių. 
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Kaip dėstytojas jis mane žiauriai kirto, „pavydavo“ iš kolokviumų. Net 
bijodavau eiti į jo egzaminą. Prisimenu, anatomijos egzaminą laikiau pas 
prof. Salezijų Pavilonį, taip pat iškilią asmenybę. Jis man parašė „labai gerai“. 
Gintautas nustebo ir rėžė: „Niekad tau nebūčiau tokio įvertinimo parašęs“. 

Gintautas niekad nepataikavo ir nevyniodavo žodžių į vatą. „Jūs žinote, 
kas esate? Jūs esate visai glūpas“, – rėžė jis vienam studentui. Ir sunku būdavo 
ant jo supykti, nes jis buvo teisingas. 

Kaip anatomijos dėstytojas jis buvo absoliutus profesionalas. Tobulai iš
manė smegenų struktūrą, ypač tuo domėjosi. 

Nors kaip studentą mane kirsdavo, 1988–1991 m. pasikvietė dėstyti į Ana
tomijos katedrą. Nebuvo labai lengva dėstyti šią discipliną net ir matant ,,gyvą 
anatomiją“ kiekvieną dieną operacinėje. Studentai galėjo labai lengvai „pa
murkdyti“ dėstytoją, nes šioje disciplinoje yra tiek smulkių variacijų, kad nie
kada visko neįmanoma teoriškai žinoti. 

Aš didžiavausi, kad Gintautas manimi pasitikėjo. Tuo metu jis buvo Medi
cinos fakulteto dekanas, buvo ir fakulteto permainų metai. Aš, tuomet jau pa
tyręs chirurgas, tempdavau visus užsienio svečius pas jį – didžiavausi, kad mes 
turime tokį fakulteto dekaną – kalbantį daugeliu kalbų, be galo intelektualų, 
patrauklų, tobulai išmanantį savo profesiją. Jis buvo mano Dekanų Dekanas, 
pralaužęs to meto sąstingį medicinoje. 

Bet dar svarbiau man buvo tai, kad jis tapo mano dvasiniu vadovu nuo pir
mos pažinties dienos. Į pirmą kursą aš, kaip ir mano bendrakursiai, atėjau lyg 
nutrūkęs nuo grandinės. Pagaliau laisvė! Pirma cigaretė, pirmas vyno gurkš
nis. Išsivaduota iš namų, kur mes, abu broliai, buvome spaudžiami prie darbo, 
tvarkos, kur baiminomės, kaip ir daugelis to meto inteligentų šeimų, garsiai 
ištarti žodį, o Kalėdos buvo švenčiamos rūpestingai užtraukus užuolaidas. 

Mus, pirmakursius, išvežė į kolūkį kasti bulvių. Su mumis – ir kuratorius 
Gintautas. Jam tai irgi buvo nauja patirtis, nes susidūrė su laisvės apsvaigintais 
jaunuoliais. Vėliau jis prisipažino, kad tuomet ir pats buvo sutrikęs, bet mus 
taip pavergė jo asmenybė ir traukė kaip magnetas. Iš vienos pusės jis buvo 
mokslininkas, iš kitos – menininkas, bohemos žmogus. Atsimenu, grįžę iš ko
lūkio susirinkome jo buto virtuvėje prie žvakių. Klausėmės springdami nuo 
jo žinių, iškalbos, to laisvės pojūčio, kurį jis mums įpūtė. Slapta atsinešėme 
gėrimų, patraukdavome išėję į balkoną ir vėl kalbos iki ryto. 

Gintautas buvo visų mūsų studentiškų vakarų siela. Tai jis ėmė organizuoti 
Mediko dienas, ir aš net daug metų po universiteto baigimo jose dalyvauda
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vau. Mačiau, kaip be galo jį gerbė jau kita, jaunesnė, būsimųjų medikų karta. 
„Jantar Čiasniuk“, – pavadino jį studentai, pastatę spektaklį apie Medicinos 
fakultetą. Sveikas humoras jam buvo artimas ir suprantamas. Manau, kad tarp 
jį pažinojusiųjų neatsiras nė vieno, kuris galėtų apie jį pasakyti blogą žodį. Prie 
to Žmogaus nelipdavo jokios apkalbos ir purvas. 

Šiandien galiu tvirtai pasakyti: Gintautas buvo ir mano, ir Daivos gyveni
mo vadovas, dvasinis, intelektualinis, žmogiškasis. Jis gyveno netoliese, mūsų 
gatvės pradžioje, ir mes susidraugavome šeimomis. Jis dalyvavo ir mūsų su 
Daiva vestuvėse, pasakė tokią kalbą, kurią atsimenu iki šiol. Nė vieno šventi
nio vakaro, nė vieno gimtadienio, nė vienos asmeninės šventės, nė vienų Ka
lėdų neapsieidavome be Gintauto – jis visada būdavo su mumis. Nors buvo 
dešimtmečiu vyresnis, niekad neleisdavo to pajusti. „Esu lavonų daktaras, taip 
ir prašau kreiptis į mane“, – kažkada pajuokavo pas mus kaime norėdamas 
atsikratyti įkyrių prašytojų. 

Tačiau aš visada kreipdavausi „Jūs“. Ta didžiulė pagarba jam neleido per
žengti barjero. 

Būdavo, ir keletą mėnesių nesimatydavome, bet jam galėdavau skambin
ti nors vidury nakties, ir skambindavau. Ne paslaptis, kad jis buvo vieninte
lis, kuriam išliedavau ir savo asmenines širdgėlas. Jis mokėjo išklausyti, buvo 
nuostabus mediatorius. Jis mano gyvenime reiškė saugumą, užuovėją, para
mą. Kad šeimoje įsiliepsnoję laužai užgestų, kad mes su Daiva peržengtume 
per slenksčius ir išgyvenome kartu – Gintauto nuopelnas. Jis rasdavo reikalin
gų žodžių ir mūsų Jonukui, ir Vitutei. Mūsų šeimai jis buvo lyg tvirtas, jokių 
vėjų nepalaužiamas medis, prie kurio prisiglaudęs visada pasisemsi ramybės 
ir stiprybės. 

Prisimenu, mėnesį jis gyveno pas mus. Remontavo savo butuką ir paprašė: 
„Ar negalėčiau pas jus pagyventi?“ Priėmėm išskėstom rankom. Grįždavau po 
darbų pervargęs, susėsdavome virtuvėje, išmesdavome po taurelę kitą ir kal
bėdavomės, kol aš pavargęs krisdavau į lovą, o jis likdavo prie stalo su Daiva. 
Kokia mums buvo atgaiva tie vakarai! 

Neperdėsiu pasakęs, kad Gintautas man atvėrė akis į Tautos istoriją, į dva
sinį pasaulį. Šiandien net susimąstau – iš kur jis, anuomet toks jaunas žmogus, 
tiek daug žinojo?

 *  *
 *
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O pats veikiausiai buvo labai vienišas žmogus, nors apie savo skaudulius 
nebuvo linkęs pasakoti. Gyvenime prasimušė pats vienas. Be galo mylėjo savo 
mamaitę, su kuria kartu ir gyveno iki pat jos mirties. Ji – buvusi mokytoja, 
išauginusi du sūnus. Gydydavau ją, kai kojose atsiverdavo opos. 

O savo tėvo Gintautas nepažinojo ir jo jam be galo trūko. Yra pasakojęs, 
kad jo tėvą, mokyklų inspektorių, išvežė į Sibirą ir ten sunaikino, o jį, kelių 
mėnesių kūdikį, išmetė iš lovytės ieškodami ginklo. Be mokslinių, Gintautas 
parašė knygą „Didžiuojuosi savo Tėvu“. Jis iš tikrųjų juo be galo didžiavosi, 
nors taip ir nesužinojo, kaip jis žuvo Sibire ir kur jo kapas.

Amžino poilsio Gintautas atgulė Rokantiškių kapinėse, šalia mamaitės ir 
simboliškai supilto tėvo kapo. Gal pagaliau jį surado?

Gintautas buvo šalia manęs, kai aš pradėjau chirurgo darbą, kai išgyvenau 
operacinėje pirmąją mirtį. Tai buvo 1980 metai. Pirmoji plaštakos replantacija 
ir – mirtis... Naktį paskambinau Gintautui. Jis rado žodžių, kurių man reikėjo. 

Nors Gintautas buvo anatomas, jis buvo ir rekonstrukcinės mikrochirur
gijos kūrėjas. Jis be galo palaikė mane, kai aš ėmiau gilintis į mikrochirurgiją. 
Tuomet tarp chirurgų išgyvenau didžiulę opoziciją – buvau laikomas išsišo
kėliu. „Ką ten tu mažas kraujagysles siuvinėsi, niekais užsiimsi“,  – girdėjau 
tokias kalbas. Gintautas palaikė mane visais lygiais. Jo dėka mikrochirurgijos 
laboratorija buvo transformuota į kliniką. Jis buvo galingas stūmoklis, turėjo 
didžiulį autoritetą, su juo visi skaitėsi, nes visur dirbo buvę jo mokiniai. 

O skintis kelią kaip mikrochirurgui buvo labai sunku. Niekur negali į už
sienį išvažiuoti, savo akimis pamatyti, kas jau daroma pasaulyje. Pats lipdai, 
išradinėji dviratį, bandai... o aplink tiek daug smerkimo. Gintautas buvo stip
riausias mano ramstis, palaikęs savo orumu ir buvimu šalia. 

Jis buvo ir visų mano mokslinių darbų netiesioginis vadovas, ne tik mano – 
daugelio ir dabartinės kardiologinės chirurgijos profesūros. 

Gintautas – suvalkietis, kalbėjo labai taisyklingai, labai jautė kalbą. Jau nuo 
1979 m. nešdavau jam redaguoti savo darbus. Jis sulietuvindavo terminus, sa
kinius, suteikdavo jiems moksliškumo. Sudėdavo akcentus – kodėl, kokie už
daviniai keliami, kaip jie sprendžiami. Aš aprašydavau reiškinius, kurie gal ir 
unikalūs, bet tai dar ne mokslas. Gintautas ir čia buvo mano didysis Mokytojas. 

 *  *
 *

 *  *
 *
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Kai jis pats gynėsi habilituoto daktaro disertaciją Maskvoje, vykau ir aš 
su „palaikymo komanda“. Tai buvo gal 1984–1986 metai. Prisimenu, gyni
mas vyko pačiame Maskvos centre, prie Kremliaus esančiame Antropologijos 
institute. Susirinko visas Maskvos eruditų, antropologų žiedas. Ir disertacijos 
tema tuo laiku ypač sudėtinga – „Lietuvių kilmės etnogenezė“. Keturias valan
das vyko kupinas įtampos spektaklis – Gintauto karšimas, puolimas, gyrimas. 

Šiandien Gintauto kaip antropologo indėlis į baltų etnogenezės mokslą yra 
be galo svarbus. Aš buvau šalia, kai jis pradėjo pirmuosius kasinėjimus su pro
fesoriais I. Balčiūniene, V. Urbanavičiumi.

Gintautas man atvėrė visai kitą pasaulį, prikėlė mane dvasiškai. Mūsų šei
moje buvo baisu kažkaip atvirai kalbėtis, nors mano tėvas ir buvo ginkluotos 
rezistencijos dalyvis. 

Gintautas manyje atgaivino tą tėvų jaunystę, tą Lietuvą, kurią mes buvome 
beprarandantys arba be galo giliai paslėpę. 

Prisimenu, mes su broliu dar „Volga“ atvažiavome pas Gintautą į Šušvę, 
kur jis kasinėjo. Gintautas pasakojo, kaip baltų gentys migravo, kur jos atsi
rado. Išvažiuojant jis mums į bagažinę prikrovė dėžių: „Jūs dabar ne dviese 
grįšit į Vilnių. Jūsų bus keliasdešimt“, – pasakė. Vežėme kaukoles, kaulų dalis 
į Anatomijos ir antropologijos katedrą ir jautėmės vėl pagaliau atradę savo 
šaknis, savo istoriją. 

Niekada nepamiršiu drebulį sukėlusio prisilietimo prie mūsų tautos pra
eities, kai, Gintauto vedami, nusileidome į Katedros požemius. Pasišviesdami 
žibintuvėliais žvelgėme į kriptas, kur ilsėjosi mūsų protėvių palaikai, o Gintau
tas pasakojo, pasakojo, pasakojo... Jis buvo tiesiog neišsenkanti mūsų istorijos 
versmė.

Gintautas paliko mums ir tradiciją Vasario 16ąją eiti į Rasų kapines. Tai 
vėl buvo ėjimas susitikti su Tautos praeitimi. Rodė mums Vileišio, Sierakom
lės, Basanavičiaus, lietuvių ir lenkų karių kapus, prie kiekvieno sustodamas, 
uždegdamas žvakutę, pasakodamas istoriją. Tada dar buvo gūdūs sovietiniai 
laikai ir tie pasivaikščiojimai, tos istorijos pamokos mus gaivino, brandino bei 
stiprino. 

Aš esu lyg ir tas Gintauto tradicinių žygių tęsėjas, taip pat veduosi arti
muosius, svečius į Rasų kapines, sustoju prie mūsų istoriją kūrusių žmonių 
kapų ir su pasididžiavimu pasakoju apie jų gyvenimus. Ačiū Gintautui, kad to 
jis mane išmokė.

 *  *
 *
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Vesdavosi Gintautas mus ir į anuomet dar uždarytas Vilniaus bažnyčias, 
supažindino mūsų šeimą su monsinjoru Kazimieru Vasiliausku, be galo švie
sia asmenybe, tapusia mūsų šeimai taip pat kelrode žvaigžde dvasinio prisikė
limo kelyje. 

Tvirtai galiu pasakyti, kad Gintautas ir mane, ir mano šeimą atvertė į kata
likybę. Juokinga, kad mano mamos giminėje buvo daug kunigų ir vienuolių, 
bet šeimoje apie bažnyčią buvo baiminamasi kalbėti. Su Gintautu mes daug 
diskutuodavome apie krikščionybę, katalikybę. Vienąkart, gal apie 1986 me
tus, jis paklausė: „Kęstuti, kodėl tu nepakrikštijai nė vieno vaiko?“ Tada susi
mąsčiau – tikrai, kodėl? Aš išmokiau Katekizmo abu savo vaikus – Jonuką ir 
Vitutę, brolio vaikus, Daivos sesers mergaites. Paruošiau iš viso šešis „Rymo 
katalikus“. Juos pakrikštijome Šv. Mikalojaus bažnyčioje, krikštijo tuometinis 
vyskupas Juozas Tunaitis. Aprengėm vaikus baltais rūbeliais, jie laikė rankose 
žvakutes... Buvo didžiulis jaudulys, didžiulė šventė. „Sužverėję katalikai...“ – 
pajuokavo Gintautas vakarėlyje.

O už viso to stovėjo Jis.

Štai koks buvo mano Gintautas. 
Internete dabar galima daug apie jį pasiskaityti, bet tai nebus mano, mūsų 

šeimos Gintautas, su kuriuo nugyvenome beveik 40 metų. 
Mano Gintautas atvėrė man langą į pasaulį – istorijos, tautos likimo pa

saulį, dvasinį pasaulį, žinių, laisvės troškimo, pagarbos praeičiai pasaulį. Mano 
Gintautas, buvęs su mumis sudėtingiausiais mūsų šeimai metais. Mano Gin
tautas, kuris galėjo mano gyvenimą pasukti ir taip, ir anaip. Aš jam dėkingas, 
kad tapau tuo, kas esu šiandien. 

Mes jau planavome Gintauto 70metį, Daiva su juo aptarinėjo būsimos šven
tės scenarijų, bet jis išėjo, taip ir nesulaukęs tos dienos, kai jam būtų išsakyta tiek 
daug pagarbos ir meilės žodžių. Nebegalėjome išsakyti. Bet gal jis juos nujautė?

Jis gyveno vienas, gana vienišas, nors visada buvo visų švenčių, visų susi
rinkimų siela. Ir mirė vienas, sukniubęs savo bute, sustojus širdžiai. 

Nespėjau grįžti į jo laidotuves. Gal ir gerai, kad nemačiau jo išeinančio, 
nors artimesnio už jį žmogaus ir neturėjau.

Nes Gintautas ir Nebūtis – nesuderinama. Gintautas buvo ir visada liks 
Šviesa.

2011 m.

 *  *
 *
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2.4. prOFesOrIus GInTAuTAs česnys 
mAnO ATmInTyJe

Zita Aušrelė KučInsKIenĖ

su šviesios atminties profesoriumi Gintautu Česniu man daugiausia teko 
bendrauti dirbant Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto dekanate. Išrink
tas Medicinos fakulteto dekanu Jis pakvietė mane dirbti savo komandoje pro
dekane. 

Jam vadovaujant dekanato posėdžiai būdavo labai demokratiški. Prieš 
priimdamas galutinį sprendimą Jis visada ramiai išklausydavo, klausdavo, 
kaip vienu ar kitu atveju reikėtų elgtis, bet sprendimą priimdavo pats. Jei tai 
būdavo „studentiški“ reikalai, sprendimas visada buvo jų naudai. Jis sakydavo, 
kad ir mes čia esame dėl to, kad yra studentų, bet administracinio darbo pro
fesorius nemėgo. Vis sakydavo, kiek knygų Jis parašytų, jei tiek laiko ne atimtų 
darbas dekanate. Turėjo „lengvą ranką“ rašyti. Ypač džiaugėsi parašyta ir iš
leista knyga apie Tėvą. Buvo laimingas rankoje laikydamas ir paskutinį savo 
veikalą – anatomijos vadovėlį, labai džiaugėsi originaliais piešiniais. 

Profesorius Gintautas Česnys buvo puikus pedagogas. Mes – dėstytojai ir 
studentai labai vertinome profesoriaus pirmąją paskaitą pirmakursiams, Jo, 
talentingo žodžio meistro, visada įdėmiai klausydavosi ir „mediumo“ ar pas
ku tinės paskaitos klausytojai. Tos paskaitos turėjo ir pamokomąją, ir švietėjiš
ką atspalvį, jose visada slypėjo gili mintis, susijusi su tautos istorija, jos kultū
ra. Tai atsispindėjo ir profesoriaus mokslo veikaluose. 

Profesoriaus veikla neapsiribojo vien fakultetu. Aktyviausias Jo gyvenimo 
periodas susijęs su Sąjūdžio laikais bei atgauta nepriklausomybe. Būdamas 
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meniškos sielos žmogus, Lietuvos patriotas, jis ne žodžiais, bet darbais ska
tino ir mus, dėstytojus, studentiją dirbti Lietuvos labui. Šios veiklos viršūne 
laikyčiau profesoriaus darbą įamžinant Vinco Kudirkos atminimą. Tie, kas Jį 
pažinojo, tikrai žino, kiek energijos ir pastangų, ne visada įvertintų, Jis įdėjo ir 
kaip džiaugėsi atidengtu paminklu. 

Daugiausia, ką profesorius Gintautas Česnys paliko fakultetui, tai tradici
jos, kurioms Jis padėjo pamatus: tai Vasario 16oji prie Lietuvos Nepriklau
somybės Akto signataro daktaro Jono Basanavičiaus kapo, Kovo 11osios iš
kilmingas minėjimas, Medicinos fakulteto įkūrimo datos – lapkričio 24osios 
minėjimas. Šios tradicijos – tai lyg priesakas fakultetui, kurių privalo laikytis 
kiekvienas, gerbiantis savo tautos istoriją ir kultūrą žmogus. Neretai jis šias 
šventes papuošdavo lietuvių liaudies daina. Jo pastangomis buvo sukurta Vil
niaus universiteto Medicinos fakulteto vėliava ir emblema. 

Profesoriaus plačią akademinę bei visuomeninę veiklą, jo pilietinę poziciją 
man geriausiai nusako poeto Justino Marcinkevičiaus eilės: 

   
   Pargriuvo, nešdamas dangų,
   Paukščiai skrendantį matė.
   Ir tikrai – kaip ir mes – 
   Jį dainuojant girdėjo.

Man Profesorius Gintautas Česnys išliko kaip didelės dvasinės kultūros 
asmenybė, pilietiškumo, inteligentiškumo, tikrąja šio žodžio prasme, puose
lėtojas. 

2014 m.
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2.5. pAsIAuKOJęs TĖVIšKeI

Benjaminas sIAurusAITIs 

Buvęs ilgametis VU Medicinos fakulteto dekanas profesorius Gintautas 
Česnys, gimęs Raseiniuose, mokęsis Marijampolėje, nuo vaikystės buvo do
ras, darbštus ir pažangus Lietuvos žmogus, davęs daug gero ne tik fakultetui, 
bet ir visai Lietuvai. Su juo teko dirbti daugiau nei 30 metų. Demokratiškai 
išrinktas dekanu, o ne paskirtas, kaip buvo įprasta sovietmečiu, jis savo pagal
bininkais – naujais fakulteto prodekanais pasirinko darbščius, pareigingus ir 
patriotiškai nusiteikusius kolegas. Prisimenu, jo iniciatyva buvo renkami fa
kulteto tarybos narių parašai prieš Sovietų Sąjungos agresiją ir žmogaus teisių 
pažeidimus Čečėnijoje. Jo vadovaujama taryba priėmė nutarimą, smerkiantį 
VU rektoriaus R. Pavilionio veiksmus privatizuojant M. K. Čiurlionio gatvėje 
esantį namą, kuris priklausė Medicinos fakultetui. Kartą prieš tarybos posėdį 
jis pakvietė mus, visus posėdžio dalyvius, pažiūrėti Vilniuje, Tuskulėnuose, 
iškastų A†A žmonių kaukolių su skylėmis pakaušyje, kurias padarę enkave
distai vadino „kontroliniais šūviais“. Dar 1990 m. pabaigoje, kai jis mane pri
kalbino pateikti pareiškimą konkursui tapti vaikų chirurgijos klinikos vedėju, 
jutau bendrumą ir, išeinant iš dekanato, pasakiau, kad jis, prof. V. Sirvydis ir 
aš dabar esame Lietuvos savanoriai.

Buvo labai darbštus, bet vis sakydavo, kad jam ypač imponuoja lituanistas 
prof. Zigmas Zinkevičius. Stebėjosi, kad jis tiek daug gali padaryti. O juk ir 
pats prof. G. Česnys atliko daug profesionalių darbų žmogaus antropologijos 
srityje ir išleido knygų. Dar 1991 m. jis sakė, kad rezidentūros įvedimas – tai 
didžiausias žingsnis rengiant būsimuosius medikus. Jis siekė ir prisidėjo, kad 
rezidentūros trukmė ir turinys atitiktų Europos šalių reikalavimus. To pavyko 
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pasiekti per 12 metų. Mūsų medikų diplomai jau pripažįstami Europoje. Ra
gino kolegas dirbti ne vietinės reikšmės mokslinius darbus, bet reikalingus ir 
naudingus Lietuvai.

Jis pradėjo demokratiškai vesti fakulteto tarybos posėdžius, įsteigė stu
dentams labdaringas stipendijas, o pažangiausius apdovanodavo. Norėdamas 
sutaikyti ir vienyti įvairių pažiūrų žmones, dirbusius fakultete, po posėdžių 
rengdavo puikius koncertus, kuriuose žavingai dainavo J. Leitaitė, Žalys, cho
ras „Varpas“. Man įsiminė choro atliekama daina „Aras“, kurią tada pirmą kar
tą ir išgirdau. O jo organizuotus „pažmonius“ (taip Suvalkijoj vadino žmonių 
susiėjimą ir bendravimą) prisimins visi bendradarbiai. Buvo vienas iš svar
biausių fondo V. Kudirkos atminimui įamžinti organizatorių, daug važinėjo 
po Lietuvą, rengė susitikimus su žmonėmis ir rinko lėšas V. Kudirkos pamink
lui Vilniuje, kuris šio fondo dėka ir buvo pastatytas. Jį atidengiant 2009 m. 
G.  Česnys padovanojo man ką tik išleistą Vinco Kudirkos autografų knygą 
„Maniemsiems“, kurią jis parengė drauge su prof. R. Koženiauskiene. Be to, jis 
man taip pat padovanojo ir savo parašytą bei 1999 m. išleistą knygą „Didžiuo
juosi savo Tėvu“, ant kurios viršelio užrašė – „Kolegai ir bendraminčiui Benui 
Siaurusaičiui“. Šias knygas labai branginu ir perduosiu savo anūkams.

Manau, metai, kai G. Česnys buvo dekanas, šviesiausias periodas VU Me
dicinos fakulteto gyvenime. Jis pasistatė sau paminklą ne tik pastatydamas 
paminklą V. Kudirkai, ne tik parašydamas knygą „Didžiuojuosi savo Tėvu“, 
bet ir savo šviesiomis mintimis bei darbais.

2015 m.
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2.6. KeleTAs AKImIrKų su prOFesOrIumI 
GInTAuTu česnIu

Vaidutis KučInsKAs

Ėjo paskutinės 2009 metų vasaros dienos. Prie Palangos tilto, ant suo
liuko, žvelgdamas į besileidžiančią saulę, sutikau profesorių Gintautą Česnį. 
Tada nežinojau, kad jau po mėnesio jo nebebus su mumis.

Abu labai nudžiugome, nes šio susitikimo neplanavome. Jis buvo su vieš
nia iš Maskvos antropologų bendruomenės. Leidomės į atliekamų darbų, ku
rių niekuomet netrūko, aptarimus. Prisiminėme malonias dienas, praleistas 
Maskvoje.

Nuo 1970 m. G. Česnys pradėjo intensyviai domėtis lietuvių etnogeneze. 
Ne mėgėjiškai, bet profesionaliai. Nepamirškime, tuo laikotarpiu tai buvo 
„slidi“ tarybinės tikrovės tema. Po 1975  m. stažuotės Maskvos universiteto 
Antropologijos institute, susipažinęs su tų laikų tarybiniais mokslo korifėjais, 
jis galutinai pasuko šiuo keliu. Mane keliai irgi nuveda į šį institutą. Reikia 
pabrėžti, kad tai buvo vienintelis antropologijos institutas visoje SSRS. Na, ir 
čia mūsų keliai susikerta: abu tyrinėjome lietuvius, jų antropologiją ir gene
tiką, daugkartinių išvykų į Maskvą metu nesibaigdavo mūsų pokalbiai apie 
mokslinius tyrimus, kuriuos reikėtų atlikti, o dar skaudesnė tema – kaip juos 
atlikti. Vakarop patraukdavome į jaukią, to laiko mūsų akimis, kavinukę, kurią 
Mal. Nikitskaya gatvėje, prie pat Sadovoye Kol’tso, atrado Gintautas. Išeidami 
iš kavinės po gero raudonojo vyno taurės buvome pasirengę nuveikti didžius 
darbus. Abu buvome mokęsi toje pačioje Marijampolės vidurinėje mokyklo
je, bet gyvenimas mus suvedė tik baigus Vilniaus universitetą. Nuo 1990 m. 
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retkarčiais vykdavome į marijampoliečių susitikimus. Ypač įsiminė išvykos, 
kai nebuvo benzino, t.y. ekonominės blokados metais. Marijampolės teatre – 
šalta, nejauku. Gintautas Česnys visuomet buvo kupinas energijos ir entuzi
azmo. Manau, kad iš šio marijampoliečių klubo veiklos iš dalies išsivystė ir 
jo tolesnė veikla dr. V. Kudirkos atminimui įamžinti. Daugiausia jo pastangų 
dėka Vilniuje 2009 m. liepos 5 d. buvo atidengtas paminklas tautos dvasios ir 
sąmoningumo žadintojui dr. V. Kudirkai. 

Vėl mintimis grįžtu į 2009 m. Palangą, kur Gintaro muziejaus terasoje 
rugpjūčio 5–7 dienomis vyko Lietuvos kamerinio orkestro koncertai „Nak
ties serenados“. Kas vakarą kartu su Gintautu eidavome į juos. Po koncertų 
ginčydavomės V.  Kudirkos atminimo įamžinimo klausimais. Čia mudviejų 
nuomonės dar nuo Maskvos laikų šiek tiek išsiskirdavo. Mano manymu, pvz., 
V. Kudirka tapo susipratusiu lietuviu ir tautos žadintoju tik todėl, kad jis su
gebėjo atsiskirti nuo lenkiškojo klerikalizmo, o Jis (Gintautas) nebuvo linkęs 
sureikšminti šio fakto. 

Palangoje Gintautas labai intensyviai dirbo. Jau buvo parengta originali 
mokymo priemonė rasių klausimu, kurią man teko recenzuoti, o recenziją 
pristatyti svarstyti Vilniaus universitete. Šis svarstymas man jau antrą kartą 
buvo „karštas“, nes ne visi recenzentai pritarė drąsioms profesoriaus Gintauto 
Česnio mintims ir samprotavimams. Lygiai prieš dvidešimt metų man teko 
recenzuoti ir jo kartu su prof. I. Balčiūniene išleistą monografiją „Senųjų Lie
tuvos gyventojų antropologija, 1989 m.“, kuri buvo pristatoma Lietuvos vals
tybinei mokslo premijai. Toje pačioje taryboje kiti recenzentai pristatė ir kitą 
premijai teikiamą darbą. Nerimavau, nes šioje visoje mokslo hierarchijoje aš 
nebuvau toks svarbus asmuo. Mano teikiamų autorių mokslinis veikalas buvo 
palyginti nedidelės apimties, o kita komanda pateikė tiesiog „rietuvę“ svarbių 
knygų. Dar daugiau – mano recenzija buvo trumputė – tik 2,5 p. apimties, 
bet darbo originalumas, autorių drąsa ir netradicinis požiūris bei šiuolaikiniai 
analizės metodai lėmė, kad būtent prof. G. Česniui su kolege 1989 m. ir buvo 
paskirta minėta premija. 

Šiuo darbu jis visuomet džiaugėsi ir prie jo vis grįždavo. Planavo jį apiben
drinti Lietuvos antropologijos istorijos kontekste. Sėdėdami J. Basanavičiaus 
gatvės kavinėje „1925“, kurią Gintautas mėgo, dažnai kalbėdavomės apie šią jo 
svajonę, kaip pasirodė – paskutinę. 

Tas darbas, kurį jis pradėjo nuo 1970ųjų metų, buvo ir lieka svarbus ir 
prasmingas. Manau, kad jo mokslinis bendradarbiavimas su Maskvos vals
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tybinio universiteto Antropologijos katedros vedėju profesoriumi J. Ryčkovu, 
prasidėjęs po 1975 m. stažuotės Maskvos valstybinio universiteto Antropo
logijos institute, buvo labai sėkmingas ir rezultatyvus. Turint omenyje pro
fesoriaus J. Ryčkovo asmenybę, kuris laikė save genijumi, o gal toks ir buvo, 
Gintautas Česnys sugebėjo su juo komunikuoti, jo patartas prof. G. Česnys 
išvystė diskrečių kaukolės požymių teoriją ir praktinę anatomiją.

Per diskusijas J. Basanavičiaus gatvės kavinėje „1925“ abu pripažinome, 
kad netgi pasitelkus šiuolaikines ypač modernias genomikos technologijas, 
lietuvių etnogenezės klausimais ne visuomet galima gauti naujų arba įdomes
nių nei jau turimi rezultatų. 

Ypač jį žavėjo, galima sakyti, vieni pirmųjų bandymų lietuvių antropolo
gijoje. (Jis jiems skyrė atskirus publicistikos rašinius.) Tai Povilo Višinskio ir 
daktaro Jono Basanavičiaus atlikti tyrinėjimai, dr. V. Kudirkos darbai. Neabe
joju, kad šios iškilios Lietuvos asmenybės, ypač Vincas Kudirka, jam dvasiškai 
buvo artimos. 

Teskamba a.a. Profesoriui Gintautui A. Vivaldi „Metų laikai“, kuriuos 
meistriškai atliko 2009 m. rugpjūčio 7ąją Gintaro muziejuje Lietuvos kame
rinis orkestras ir kuriais mudu tą vėlų vakarą (deja, paskutinį kartą kartu) taip 
nuoširdžiai žavėjomės. Gintauto šviesus paveikslas ilgai išliks gyvas mūsų, jį 
pažinojusiųjų, atmintyje. 

2010 m. 
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2.7. ApIe mAnO GrupĖs senIūnĄ

Dalia TrIpOnIenĖ

Taip susiklostė, kad su Gintautu visus šešerius studijų universitete metus 
buvome toje pačioje I grupėje. Jis buvo grupės seniūnas.

Kai 1957 m. rudenį su šiokia tokia baime, bet romantiškai nusiteikę, atėjo
me į Medicinos fakultetą, turėjome vieną tikslą – tapti gerais gydytojais, todėl 
stengėmės mokytis kiek galėdami ir gal todėl baigiamuosius egzaminus iš
laikėme puikiai. Gintauto ir mano pomėgiai labai sutapo – mėgome muziką, 
eidavome į koncertus, pirkome klasikinės muzikos plokšteles, klausydavome 
įrašų ir dalindavomės įspūdžiais.

Gintautas mėgo dainuoti. Buvo labai muzikalus. Jis dainavo VU studentų 
dainų ir šokių liaudies ansamblyje, visada kviesdavo į jo koncertus. Visada ir 
nueidavau. Kai kurie mane laikė net ansamblio nare.

Mokslas buvo pirmoje vietoje. Daug laiko kartu praleisdavome Medicinos 
bibliotekoje, kur mus ,,šefavo“ kurso vyresnysis kolega Vladas Šimkūnas. Iš jo 
sėmėmės gyvenimiškos patirties ir žinių.

Medicinoje mūsų polinkiai skyrėsi – aš linkau į praktinę mediciną, labai 
domėjausi chirurgija, o Ginto mąstymas buvo humanitarinis apibendrina
masis, ir tai padėjo mūsų draugystei. Pokalbiai su juo visada būdavo įdomūs. 
Likimas lėmė, kad baigę universitetą apsigyvenome kaimynystėje Antakalny
je ir lankytis vieniems pas kitus buvo paprasta. Ritualas, kurio pasigendu ir 
dabar, buvo gimtadieniai. Gintautas niekad neužmiršdavo pasveikinti ir kaip 
suvalkietis sakydavo: ,,Paruošiau tau vertingą dovaną“, o aš per Jo gimtadienį 
supakuodavau ,,deficitinių“ valgių ir sakydavau: ,,Juk per gimtadienį alkanas 
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nebūsi“. Gintauto mama mane su Vytautu Triponiu nuoširdžiai priimdavo ir 
pasitikėdavo.

O ką jau kalbėti apie bendrą veiklą kurse. Su Gintautu organizavome visus 
kurso susitikimus, renginius ir leidinius. Saugau Gintauto anketas, užpildytas 
kas 5 metai iki 45 darbo metų sukakties.

Su Gintautu kartu turėjome idėją išleisti knygelę apie mūsų kursą po 40 fa
kulteto baigimo metų. Ją įgyvendinome ir 2003 m. išėjo knyga ,,Žmonių svei
katai pašvęsti gyvenimai“ (sudarytojai Dalia Triponienė, Gintautas Česnys).

Ši knygelė buvo pavyzdys ir kitiems kursams, o 45 darbo metų proga 
2008 m. rugsėjo 20 d. išleidome laikraštį „Mums – 45eri“. Jame – Gintauto 
straipsniai apie mūsų Mokytoją profesorių Salezijų Pavilonį. Gintautas mokė
jo gerbti mokytojus, to mokė ir kitus. 

Pasitikėjo kurso draugais, žinodamas, kad jei paprašys, jie stengsis padaryti 
viską, ką gali, ir dar daugiau. Pasitikėjo ir mano organizaciniais sugebėjimais. 
Būdamas dekanas siūlė tapti vienos klinikos vadove, bet aš atsisakiau. Kurso 
draugams jis visada padėdavo, kai tik galėdavo, ir ne tik jiems. Į dainų šventę 
Vilniuje atvykusio ,,Baltijos“ ansamblio iš Švedijos vienam šokėjui pritrūko 
liemenės, Gintautas nedvejodamas ją padovanojo. Šio ansamblio, kurio niekas 
neremia, šokėjai tokias dovanas labai brangina.

Labiausiai įsiminė diskusijos mūsų namuose apie universiteto problemas, 
įvairių disciplinų dėstymą, santykius su studentais, mokslo idėjas, apie istori
nių žinių svarbą lavinant jaunimą universitete ir daug kitų dalykų. Pokalbiai 
su juo buvo labai įdomūs ir vertingi visiems, kurie pas mus susirinkdavo, kaip 
Gintautas sakydavo, paėsti. O man labai svarbu būdavo, kad jam patikdavo 
mano patiekalai.

Gintautas buvo iš tų žmonių, kurių visi ir visur laukdavo. Manau, kad tie, 
kurie su juo daugiau bendraudavo, labai jo pasigenda. Tikiuosi, kad keletas 
mano asmeninių įspūdžių paryškins mielo kurso draugo spalvingą būdą ir kai 
kurias jo veiklos kerteles.

2012 m.
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2.8. nepAsOTInAmAs TVArKOs 
Ir HArmOnIJOs IlGesys

Giedrius uŽDAVInys

Paimk žiupsnelį žemės, pridėk ugnies ir įpūsk dvasios
Iš stiklo gamintojų recepto

Gyvenimo upė srauni ir neišvengiamai neša į užmaršties vandenyną. Vis 
dėlto atmintis budi ir kiekviename iš mūsų racionaliai sudėlioja kaprizingą 
gyvenimo mozaiką. Ateina diena ir kaupta patirtis prabyla – prabyla ji sielos 
kalba, neleidžiančia veidmainiauti. Ir kalba tik gėris ar blogis, nes sielai vi
durio nėra. Lengva „iškloti“ blogį, – jis kaip piktžolė, čia pat. O kaip surasti 
žodžių gėriui, kurio, dailininko A. Švažo nuomone, „yra tiek pat, tik jis tolėliau 
nuo mūsų, pabiręs ir sunkiau pastebimas“.

Apie tą tarp mūsų, rašančių šiuos prisiminimus, dosniai pabarstytą gėrį – 
iškilų žmogų, mokslo ir meno vyrą, pasiaukojantį draugą, ilgametį VU Me
dicinos fakulteto dekaną, karštą patriotą, atvedusį iš kuklaus Paprūsės name
lio tautos laisvės šauklį gyd. Vincą Kudirką ir užkėlusį jį ant tautos atminties 
šlovės ir garbės pjedestalo Lietuvos širdyje Vilniuje, ir norisi, nors ir gerokai 
pavėluotai, pakalbėti.

Sutikau jį, vilkintį šviesiai pilką rankų darbo megztuką, pamargintą 
ant krūtinės vyšniniais raštais, tuoj po pirmosios paskaitos 1959 m. vasa
rį, II kurso pavasario semestro pradžioje. Po labai sėkmingų trijų semestrų 
Kaune, Lietuvos veterinarijos akademijoje, jauno, ką tik pradėjusio eiti rek
toriaus pareigas matematikos mokslų „kunigaikščio“ prof.  Jono Kubiliaus 
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valia, gražiausiam VU Medicinos fakulteto dekanui docentui Salezijui Pa
viloniui pritarus, IV studijų semestrą pradėjau jau VU Medicinos fakultete, 
Gintauto Česnio kurse. 

Tą dieną gerai prisimenu – švietė saulė, auditorija, į kurią įžengiau visiems 
jau sėdint gintaro spalvos suoluose, spinduliavo žavių studenčių akimis, su 
nuostaba žvelgiančiomis į nematytą paklydėlį... Per pertrauką prie manęs pri
ėjo Gintautas, prisistatė esąs I grupės seniūnas ir paminėjo, kad, dekano nu
rodymu, aš esu įrašytas į jo grupę. Švelniai šyptelėjęs pasiteiravo, ar aš žinau, 
kad tai aukso medalininkų grupė. Nežinojau, ši staigmena man kėlė nerimą, 
nes buvau priimtas su sąlyga, kad perlaikysiu lotynų, histologijos ir valstybi
nį žmogaus anatomijos egzaminus. Nedrąsiai apie tai pasakiau, bet Gintautas 
padrąsino. Jutau jo palankumą man ir norą padėti. Jis patarė per semestrą 
susitvarkyti su lotynų kalba ir histologija, o pasiruošimą rimčiausiam – valsty
biniam žmogaus anatomijos egzaminui nukelti į vasaros atostogų mėnesius ir 
išlaikyti jį rugsėjo pradžioje. Planas pavyko – likęs vienas bendrabutyje anato
mijos egzaminui ruošiausi ir iš labai tvarkingų Gintauto užrašų. Rugsėjo pra
džioje jis mano žinias patikrino anatomikume, padrąsinimui pasikviesdamas 
kurso itin mėgstamą anatomijos dėstytoją a.a. Č. Kunevičių. Įsitikinę, kad aš 
tobulai „iškalęs“, siūlė laikyti egzaminą po kelių dienų kartu su skolą turėjusiu 
žinomo laringologo Pakonaičio sūnumi Giedriumi. Abu įveikėme šią kliūtį. 
Sužinojęs, kad LVA dainavau duetu ir kvartete, Gintautas įtraukė mane į fakul
teto meno saviveiklą ir nenurimo, kol neatvedė manęs į Vlado Bartusevičiaus 
vadovaujamą VU studentų dainų ir šokių liaudies ansamblį.

Jis buvo meno žmogus ir beatodairiškai traukė į sceną kurso draugus, ga
linčius dainuoti bei šokti. Grupėje turėjome įstabaus grožio merginą – Liną 
Pinigytę, nusipelniusių Panevėžio pedagogų dukrą, kuri puikiai akompa
nuodavo mudviejų duetui. Daug gražių melodijų skambėjo fakulteto vaka
ruose, ypač švenčiant žilagalvių profesorių jubiliejus. Entuziazmą kėlė puiki 
didžiosios auditorijos akustika – jausdavomės esą tikri dainininkai! Gintautas, 
nuostabaus grožio baritonas, buvo tikras lyrikos šauklys – mane, Liną ir visą 
auditoriją žavėdavo jo parinktas repertuaras – tiek melodijos, tiek gražūs po
etiški žodžiai. Jo sieloje tilpo visa, kas jaudino širdį, žadino meilę Tėvynei ir jos 
gamtos grožiui – „Plaukia Nemunėlis pamažu...“ „Aš prisimenu vakarą tylų...“ 
„Plaukia sau laivelis“, „Vingiuoja pilkas kelias per dobilus tolyn...“ ir daugelis 
kitų, tinkamų jau kvartetui. Kurso meno vakarai fakultete buvo rengiami kiek
vieną mėnesį. Ne kartą koncertavome Kaune Medicinos fakulteto bendra
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kursiams. Už aktyvią meninę veiklą Gintauto pastangomis gavau bend rabutį, 
tapau jo kambario draugu ir galėjau iš arti stebėti jo švarą ir tvarką, iš anksto 
prasmingai suplanuotus dienos darbus – kiekviena jo valanda reiškė tobulėji
mą. Buvau ir savotiškas jo sekundantas, vos spėjantis keisti ginklus Gintauto 
Česnio ir kambario draugo Antano Goštauto protų dvikovoje, ypač aršioje 
Barucho Spinozos ir Hėgelio filosofinių minčių labirintuose. Ginčai tęsdavosi 
iki išnaktų, kol vienas jų paprasčiausiai užmigdavo. Būdami labai apsiskaitę, 
kiekvienas gynė savo teiginius – Gintautas iš visos širdies ir su pagarba pašne
kovui, Antanas – su nemaža sarkazmo doze ir „pakikenimais“ iš oponento. 
Man atrodė, kad tie „pakikenimai“ kildavo dėl argumentų stokos. Abu jie tapo 
žymiais profesoriais: Gintautas  – antropologijos, Antanas  – psichiatrijos ir 
psichologijos.

Gintautas buvo tobulas studentas. Tai matė visi – tiek dėstytojai, tiek kurso 
draugai. Jis jautė didelį mokslo alkį, klojo būsimos asmenybės pamatus, gi
lindamasis į reiškinių esmę, stengėsi užčiuopti gundančią išminties giją, kuri, 
būdama tą kartą jam nepažini, gundė ir vedė į fundamentinių mokslo sričių 
sankirtą. Ruošdamasis dideliems darbams jis troško žinoti kuo plačiau ir kuo 
giliau: iš viso to, kas universitete dėstoma ir nedėstoma, kas spontaniškai atsi
skleidžia tarpdisciplininių diskusijų įkarštyje. Vaizdžiai kalbant, jis jau iš mo
kyklos savo motulės pastangomis atsivežė į Vilnių patikimai mokslui paruoš
tą, labai smalsų protą ir iš tėvo genais paveldėtą išmintį, valią bei darbštumą.

Būtent dėl jo daugialypės erudicijos jis „žibėjo“ ne tik antropologijos 
moksluose, bet garsėjo ir kaip puikus Lietuvos, pasaulio istorijos bei lietuvių 
kalbos ir literatūros žinovas. Toks pat stiprus jis jautėsi ir menų srityse. Prisi
menu, kaip negailestingai jis sukritikavo mano pirmosios disertacijos kalbą: 
aš esąs nuobodus ir sausas, mano mintys gula miglotai, trūkinėja „suveltos“ 
išvados, teiginiai ir koks skurdus gražiausios pasaulyje, turtingiausio žodyno 
lietuvių kalbos turinys!

Visą mano sunkiai gimdytą tekstą jis be gailesčio taisė, braukė, pakeisda
mas skambiais, trumpais ir suprantamais sakiniais, viską taisydamas savo ne
priekaištingai gražia rašysena. Po tokios negailestingos intervencijos – brau
kymo, karpymų, daugybės įklijų – mano rašliava tapo panaši į seną vištą, ap
lipdytą gražiausio gaidžio plunksnomis. Gaila, kad neišsaugojau tų įspūdingų 
rankraščių – jie paliudytų apie Gintauto kaip kalbininko kūrybines galias.

Toks pat (jei ne labiau) reiklus jis buvo ir sau. Kalboms, posėdžiams, pas
kaitoms Gintautas ruošdavosi labai atsakingai. Žinojau, kad jis apdovanotas 
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oratoriaus talentu, todėl toks jo elgesys stebino. Manau, jis jautėsi saugiau, kai 
viskas būdavo iš anksto sudėliota į minties lentynas. Tas atsakingumas neda
ryti klaidų darbuose ir žodžiuose labai jam pravertė tapus VU Medicinos fa
kulteto dekanu. Sudėtingą fakulteto reorganizaciją, atgavus nepriklausomybę, 
ypač keičiant katedrų struktūrą ir kuriant vakarietiškas ligų klinikas bei jung
tines laboratorijas, jis aptardavo ne tik su fakulteto Mokslo taryba, universite
to institucijomis ir rektoriumi, bet ir su patyrusiais klinikinių bei teorinių spe
cialybių profesoriais, turėjusiais stažuočių pažangiuose Europos ir Amerikos 
universitetuose patirties. Jam pirmiausia rūpėjo žinomų profesorių nuomonė 
ir patarimai, į juos visada įsiklausydavo. Labai vertino profesorių A. Laucevi
čiaus, V. Sirvydžio, V. Triponio, A. Raugalės, A. Dembinsko, Z. Kučinskienės 
ir R. Kučinsko, D. Pūro, doc. R. Mikėnienės ir doc. R. Kašinsko patarimus bei 
pastabas. Skausmingi fakulteto pokyčiai vyko be triukšmo ir trinties, nes Gin
tautas sugebėdavo nieko nenuskriausti.

Dėl iškilaus intelekto, kilnios širdies, meile ir gyvenimo džiaugsmu spin
dinčių akių bei anksčiau minėtų motulės įdiegtų pasaulio pažinimo charakte
rio bruožų Gintautas „apaugo“ jį pamilusiais žmonėmis. Būti su juo dažniau 
reiškė pažinti Kazį Sają, Joną Bruverį, Norbertą Vėlių, Napoleoną Kitkauską, 
Vytautą Urbanavičių, Antaną Tautavičių, Adomą Butrimą, Algimantą Zur
bą, Donatą Katkų, Vaclovą Daunorą, Antaną Kmieliauską, Gražiną Didelytę, 
Saulių Sondeckį, Eligijų ir Juozą Domarkus, Joną Burbulevičių ir „Kanklelių“ 
dainorėlius bei kanklininkes, kunigus Kazimierą Vasiliauską, Vaclovą Aliulį, 
Andrių Narbekovą ir daugelį kitų Lietuvos mokslo bei meno elito asmenybių. 
Savo paskaitomis Gintautas žavėjo ne tik medikus, bet ir Dailės akademijos 
studentus bei jų profesūrą. 

Jis buvo laisvas žmogus, nebijojo reikšti savo nuomonės, niekada nesisten
gė tuščiai įtikti. Dar būdamas studentas laisvai plaukiojo ir filosofinės minties 
vandenyse. Prisimenu, kai Gintautas per filosofo, labai mielo ir mūsų mylimo 
doc. A. Vinciūno paskaitą išgirdęs Barucho Spinozos (olandų filosofo, žydų 
bendruomenės ekskomunikuoto už abejones, kad Šv. Raštas yra Mozės kū
rinys) laisvės apibrėžimą, teigiantį, kad laisvė – suprastas būtinumas, pašoko 
nuo suolo ir garsiai paklausė: „Tai išeina, kad vergas, supratęs, kad jis tik ver
gas, taps laisvu?“ Dėstytojas nusišypsojo, bet į platesnes diskusijas nesileido. 
Mačiau, kad tą problemą jie svarstė dviese jau po paskaitos. 

Su pagyrimu baigęs studijas 1963 m. mano bendrakursis, dekano prof. Sa
lezijaus Pavilonio pakviestas, liko dirbti universiteto Anatomijos, histologijos 
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ir antropologijos katedroje. Jausdamas dekano globą, gimimo dienos proga 
jam padovanojo vertingą mokslinę knygą, ant kurios užrašė: „Nepažinojau 
Tėvo, bet jaučiu tėviškos globos šilumą“. Parodė man, pasiteiravo, ar, mano 
galva, tai nėra pataikavimas? „Žinoma, ne, – atsakiau, – tiesiog tai gražus 
dėmesio ir pagarbos aktas“. Buvo akivaizdu, kad katedrai toks darbuotojas – 
auksinė dovana, greitai pakėlusi antropologijos mokslo lygį į naujas aukštu
mas. Šios tiesos patvirtinimą randame puikiame prof. Janinos Tutkuvienės 
straipsnyje „Nuo auksologijos iki lietuvių etnogenezės“ (Medicina, 2005, 
11 (41) tomas, Nr. 11, p. 968–973), kuris pasirodė Gintauto Česnio 65erių 
metų jubiliejaus proga.

Jame, be plačiai apžvelgtos jo kaip mokslininko ir visuomenininko darbų 
panoramos, spindi Gintauto išmintis ir atsakomybė identifikuojant Kristijono 
Donelaičio, arkivyskupo Palaimintojo Jurgio Matulaičio, karalienės Barboros 
Radvilaitės, Vilniaus vyskupo Abraomo Vainos, Estijos Prezidento Konstan
tino Petso palaikus. Už pastarąjį darbą Gintautas Česnys apdovanotas Estijos 
valstybiniu penktojo laipsnio ordinu „Terra Marianna“.

1989 m. tapęs Medicinos fakulteto sąjūdžio pirmininku, Gintautas Česnys 
darė viską, ką galėjo, kad prikeltų naujai misijai gydytojus Tautos žadintojus 
Vincą Kudirką ir Joną Basanavičių. Tradicija tapo kasmetinis Jono Basanavi
čiaus paminklo lankymas ir kapo pagerbimas Vasario 16ąją Rasų kapinėse 
bei vakarai, skirti Vinco Kudirkos palikimui garsinti. Jis vienas pirmųjų pra
bilo apie paminklų šiems tautos milžinams būtinybę Lietuvos širdyje Vilniuje. 
Įveikęs nemažas kliūtis ir tapęs V. Kudirkos fondo steigėjų pirmininku, jis dėjo 
titaniškas pastangas burdamas bendraminčius ieškant paminklui tinkamos 
vietos, skulptorių, architektų ir finansinių idėjos rėmėjų. Pamažu viskas pavy
ko, susibūrė komitetas, atsiliepė tauta, įvairios organizacijos, atsirado mecena
tų, galų gale prisidėjo ir valdžia.

Dalyvavau paminklo V. Kudirkai atidaryme, mačiau minias, laimingus 
veidus, ašaras žmonių akyse, paminklo pašventinimo akimirkas, besimel
džiančius žmones. Pasididžiavimas studijų ir gyvenimo draugu man draskė 
krūtinę – per žmonių galvas mačiau jį, stovintį liūdnoku veidu nuošaliau nuo 
būsimų kalbėtojų. Prasidėjo kalbos, skambėjo padėkos žodžiai, kilo į dangų 
Tėvynę šlovinančios tirados... tačiau kalbėtojų sąraše jo nebuvo... Mitingui 
baigiantis kažkuris iš bendrakursių sušuko: „Gintautai, kalbėk!“ Ir jis iš šono 
pasakė keletą sakinių. Pasidžiaugė, kad vizija tapo tikrove, kad buvusią Ožeš
kienės aikštę amžiams užpildė Tautos himnas ir jo kūrėjo dvasia. 
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Laimingiausias Gintauto gyvenimo etapas buvo 1999 m., kai jo rankos lie
tė keletą metų rengtą kūrinį, disertacijų disertaciją – knygą „Didžiuojuosi savo 
Tėvu“. Artimiausi draugai gavome ją iš jo rankų dar kvepiančią spaustuvės 
dažais. Atnešė ją kiekvienam į namus, džiaugėsi, kad beveik viską rado KGB 
archyvuose ir tremties lagerių dokumentuose. Gintauto pastangomis knygoje 
atspindėta ne tik šiurpi tėvo tremties ir mirties istorija, bet ir tauriausi tarpu
kario Lietuvos visos švietėjų kartos bruožai bei tragizmas susidūrus su sovieti
niu smurtu. Gaila, kad tėvelio palaikų jam nepavyko rasti, bet simbolinis tėvo 
kapas (saujelė Sibiro žemės) šalia mamos ir jo paties, palaidoto Rokantiškių 
kapinėse, padabintas Rūpintojėliu – vieta, kur niekada netrūksta gėlių, prime
na apie tobulai atliktas pareigas ir tobulai suvoktą gyvenimo prasmę. 

Visas mano gyvenimas prabėgo šalia Jo, mylimo ir mylinčio draugo, taip 
subtiliai mokėjusio kiekvienam šeimos nariui parodyti dėmesį, pamaloninti 
mano dukreles, papuošti svetur ar Lietuvoje pirktais marškinėliais, švarkeliais, 
palaidinėmis. Kiekvieno gimtadienis prisimintas, kiekviena šeimos bėda kartu 
išgyventa, draugų sėkmės ir vargai aptarti, anūkais, anūkėmis pasidžiaugta... 
Iš kur tas dešimtmečius trukęs gerumas, laumės juosta žėrintis, taip dosniai ir 
taip subtiliai į mūsų sielas kritęs? Iš kur ir kodėl tryško ta gėrio versmė?

Mes nežinom... Žinom tik tai, kad Jis mus traukė, apvalė ir taurino. Jau
tėme, kaip gera šalia tokio žmogaus būti. Tenkinom troškulį iš tyro šaltinio. 
Matėm ir girdėjom Šv. Jonų bažnyčioje atsisveikinimo mišių metu, per kūno ir 
kraujo perkeitimą čiulbantį vienišą paukštelį skliauto gilumoje, šalia kryžiaus, 
panašų į devynbalsę... Ar tai Jo siela mums meilę liejo? Tikėtina. 

Toks sodrus, mokslo kupinas Gintauto gyvenimo smuikelio skambėjimas 
ir tas nepasotinamas tvarkos ir harmonijos ilgesys, ta didžioji trauka subūrė 
mus, tokius skirtingus, į šią knygą tarytum į dangišką puotą, kur virpa visatos 
meilės stygos...

2012 m.
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2.9. sTuDIJų DrAuGĄ prIsImInus

Violeta repšyTĖ-BuDrIenĖ

rinkomės į pačią pirmąją paskaitą. Fakulteto prieigoje, prieš save sunėręs 
rankas, stovėjo toks ilganosis ir skvarbiu žvilgsniu stebėjo kiekvieną praeinan
tį kurso draugą. „Irgi mat atsirado...“ – galvojau tada.

Vėliau bendraujant mėgdavo „pasišydinti“, papravardžiuoti, bet visa tai 
nežeidė, neskaudino, esu įsitikinusi, nė vieno iš mūsų. Tai buvo žaidimo, „ki
binimo“ forma, be jokios ironijos, kuri paprastai reiškia „pergalę be kovos“ ar 
susireikšminimą. 

Paklaustas visuomet atsakydavo tiesiai, tiksliai, objektyviai ir geranoriškai. 
Žinodama tai ir kreipiausi į Gintautą (jau Medicinos fakulteto dekaną), kai 
suabejojau dėl parengto pranešimo 1989 m. Pasauliniam foniatrų kongresui 
Prahoje. Perskaitęs mano medžiagą apie „Balso patologiją dainininkų konkur
suose“ pasakė: „Gali. Žinoma, tai ne mokslinis pranešimas, bet informatyvus. 
Tik pasilik minutę nosiai nusišluostyti...“ Tai buvo gintiška. 

Mūsų kursas turėjo tokį energijos užtaisą, kad sproginėjome įvairiausio
mis kryptimis. Vieni sportavo, kiti už rungtyniaujančius draugus „sirgo“, kas 
muzikavo, o kai kas dainavo, todėl pirmakursių koncertą „iškepėme“ be dide
lių pastangų. Mokėjau ispanų šokio judesius, žinojau jo eigą. Net negalvoda
ma partneriu pasirinkau Gintautą. Surepetavome, rūbų gavome iš teatro, net 
ūsiukų nepamiršome. Štai ir aštuoniolikmečių „produktas“!

Vilniaus universiteto studentų dainų ir šokių liaudies ansamblyje su Gin
tautu turėjome nemažai įpareigojimų. Jis – solistas, gražaus tembro baritonas, 
aš – vedėja, abu komunikabilūs, vilkėdami tautiniais rūbais nuolatos buvome 
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siunčiami universiteto vardu sveikinti garbių akademinės visuomenės jubilia
tų, apjuosti jų tautine juosta, įteikti gėlių.

O kaip nuo šalčio poškėjo tvoros, kai 1962  m., būdami su ansambliu 
gastrolių Čekijoje, paprašyti dainininkės Aleksandros Staškevičiūtės, abu 
bėgome „pagarbos vizito“ pas čekų dirigentą! Bijodami sušalti ant savo dra
panėlių vilkomės dar visokius tautinių kostiumų priedus. Žmogus iš nuos
tabos net karštos arbatos nepasiūlė. Klykėme iš juoko, kad jį išgąsdinome 
kaip kokie ateiviai.

Vieną vasaros vakarą, atrodo, po ansamblio repeticijos, nesinorėjo skirsty
tis. Sugužėjom pas mane. Gintautas Č., Jonas B., Regina V., Danutė K., Anta
nas  Č. ir  kt. valgėm kupiškėnišką džiovintą sūrį, pridainavom ne tik pilną 
kambarį, bet ir visą bendrabučio aukštą. Tik vyno butelis kažko ilgėjosi, taip ir 
liko stovėti... Vėliau dar ne kartą radome progų pabendrauti, o, svarbiausia, 
padainuoti.

Gintautas visuomet buvo kompanijos siela, per daug „švietė“, kad liktų 
nepastebėtas. Taigi apie „etatinį“ vyriausiąjį pabrolį... Tekėjo mūsų kurso 
draugė Vida P. Pakvietė mane vyriausiąja pamerge, o mano draugas buvo 
gastrolėse Kryme. Taigi šalia stojo Gintautas. Po metų išteku aš. Vida – vy
riausioji pamergė, o jos gyvenimo draugas išvykęs į Gruziją į imtynių var
žybas. Kas gi dar gali pavaduoti? Žinoma, Gintautas. Na, ir veseliojom... 
Bet kai ratu keliaujanti taurė stabtelėjo ties Gintautu, jis atliko neįtikėtiną 
„salto mortale“ į sodą pro atvirą langą. Visi nuščiuvome – lyg ir ne toks jau 
sportininkas buvo...

Tai vis jaunystės laikai, bet mokytis irgi reikėjo. Bendrabutyje turėjome 
skaityklą. Ankstų rytą smegenys – imliausios, todėl buvo svarbu gauti vietą ir 
iki paskaitų „pazūbrinti“. Kad ir kada atsikeltum, Gintautą rasdavai ten. Gabus 
buvo, bet ir dirbti mokėjo.

Teko gydyti visai užkimusį šviesios atminties monsinjorą Kazimierą Vasi
liauską. Jis kreipėsi susirūpinęs, nes nebegalėjo atsakinėti atliekantiems prieš
velykinę išpažintį. Vėliau bendraujant kartą monsinjoras pasakė: „Profesoriui 
Gintautui Česniui ir be išpažinties duočiau išrišimą. Mačiau, stebėjausi ir di
džiavausi jo inteligencija. Su kokia pagarba ir dvasiniu susikaupimu jis pakel
davo kiekvieną kaukolę, kiekvieną kaulelį.“ (Vilniaus arkikatedros požemiuo
se identifikuojant palaikus.)

 *  *
 *
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Tavo 70metį siūliau organizuoti kokioje nors aikštėje, kitaip Tavo draugai 
nebūtų sutilpę. Bet... lyg nusikaltę sugužėjome į Šv. Jonų bažnyčią, netikėtos 
žinios perskrosti.

Draugystė nenutrūko. Prisėsdavau ant Tavo šaltojo suolelio, mintimis pa
sikalbėdavau, atsiprašiau, kad rudeniop žadėtų pietų nepakviečiau. Nespėjau.

Tu žinai, Mielas Bičiuli, kad artinasi jau kažkelintas pavasaris be tavęs. Dar 
ižas Nerimi plaukia, bet sušils ir vėl prisėsiu ant to suolelio ar bent nuo saviš
kių kalnelio Tau pamosiu.

2012 m.

 *  *
 *
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2.10. muZIKA suVeDĖ mus

Konstantinas romualdas DOBrOVOlsKIs

Jau pirmomis mūsų studijų dienomis, 1957 m. rugsėjį, Vilniaus univer
siteto studentų dainų ir šokių liaudies ansamblis paskelbė konkursąpriėmi
mą. Mes, keli „fuksai“, iš karto nusprendėme tapti ansambliečiais. Su Gintautu 
Česniu susipažinome jau per pirmąją Medicinos fakulteto dekano profeso
riaus S. Pavilonio paskaitą, o vakare atėjome į aktų salę pabandyti įstoti į gar
sųjį ansamblį. Pasisekė – abu tapome ansambliečiais. Gintautas dainavo chore, 
aš grojau orkestre birbyne. 

Muzika mus traukė, norėjome jos mokytis, norėjome muzikuoti, todėl 
Medicinos fakultete greta medicinos mokslų iš karto įsitraukėme į meno sa
viveiklą – prasidėjo repeticijos, koncertai. Greitai prabėgo pirmasis pusmetis. 
Pavasarį universitete vyko tarpfakultetinė meno saviveiklos apžiūra. Nors bu
vome tik pirmakursiai, nutarėme pasiruošti ir dalyvauti. Man pasisekė surink
ti net 6 bendrakursių orkestrėlį, o Gintautas pažadėjo padainuoti keletą dainų, 
pritariant mūsų orkestrui. Dainos buvo lietuviškos, liaudiškos, bet visus suža
vėjo Gintauto atlikimas. Jis dainavo tikrai gražiai – labai nuoširdžiai ir lengvai. 
Pirmas pasirodymas apžiūroje buvo sėkmingas, sulaukėme daug plojimų ir 
gero įvertinimo. Tai paskatino ir toliau bandyti muzikuoti ne tik universiteto 
dainų ir šokių liaudies ansamblyje, bet ir fakulteto saviveikloje. Koncertuoda
vome fakultete, įvairiose universiteto šventėse, ligoninėse. 

Kasmet vykdavo tarpfakultetinės meno saviveiklos apžiūros. Mes, 
ansamb liečiai, buvome aktyviausi. Ruošiantis apžiūroms Gintautas aktyviai 
dalyvaudavo atrenkant geriausius fakulteto saviveiklininkus, sudarant ir ruo
šiant programas, taip pat ir pats dainuodavo liaudies dainas su kaimo kapela, 
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o populiarias įvairių kompozitorių dainas – su estradiniu orkestru. Jam visada 
užtekdavo laiko, energijos ir įgimto muzikalumo.

Prisimenu vieną apžiūros universitete koncertą, mums būnant jau penkta
me kurse. Su orkestru ir keliais solistais ruošėmės labai intensyviai. Kartu su 
Gintautu parinkome įdomų repertuarą, patys, kaip mums atrodė, gražiai įfor
minome, padarėme „modernų“ apšvietimą, pasiskolinome koncertinius kos
tiumus. Mums atrodė, kad koncertas pavyko gerai, nes studentai labai plojo, 
bet po savaitės universiteto laikraštyje „Tarybinis studentas“ pasirodė „baisus“ 
kritinis straipsnis. Jame buvo rašoma, kad Medicinos fakulteto saviveiklinin
kai „nuėjo ne tuo keliu“. Jie mėgdžioja „vakarus“, apžiūros koncerte atrodė ne 
kaip studentų, bet kaip kokio kabareto orkestras. Jie negrojo ir nedainavo nė 
vieno rusų ar lietuvių tarybinių kompozitorių kūrinio. Solistas Gintautas Čes
nys sugalvojo dainuoti net angliškai. Straipsnio autoriaus nuomone, mums, ko 
gero, netinka būti tarybiniais studentais. 

Pagrindinius koncerto organizatorius, tarp kurių buvome ir mes su Gin
tautu, pasikvietė fakulteto dekanas profesorius Salezijus Pavilonis, „pabarė“ ir 
pasakė, kad apžiūros komisija leido mums dalyvauti baigiamajame koncerte, 
tačiau su sąlyga, kad pakeisime repertuarą ir scenoje elgsimės „kaip pavyzdin
gi tarybiniai studentai“. Dekano „pabarti“ mes susirinkome pasitarti, ką dary
ti, nes per tris savaites nieko nespėsime pakeisti. Tada Gintautas pasiūlė – kam 
sukti galvą? Angliškos dainos žodžius reikia išversti į lietuvių kalbą, kūriniams 
duoti naujus pavadinimus, o jų autorių pavardes parašyti kitas – kelias rusų, 
vieną kitą tuometinių lietuvių kompozitorių ir t.t. Taip ir padarėme. 

Po baigiamojo koncerto – vėl straipsnis tame pačiame laikraštyje, šį kar
tą – pagiriamasis, kuriame rašoma: „Matote, kaip padeda gera kritika. Stu
dentai medikai įvertino mūsų griežtas pastabas ir šį kartą parengė koncertą, 
visai tinkamą tarybiniams studentams“. Laikraštyje net koncerto fotografiją 
išspausdino, būgnininką Juozą Vaičių pavadindami „būgnų karaliumi“. Šis 
įvykis parodo, kokio lygio buvo „idėjiniai darbuotojai“ ir koks buvo jų muzi
kinis išsilavinimas. 

Antro kurso pradžioje mūsų fakulteto orkestrėlį su solistais, kurių pagrin
dinis buvo Gintautas Česnys, pakvietė koncertuoti į Elektrėnų elektrinės sta
tybų atidarymo iškilmes. Nors lijo smarkus rudens lietus, mus atvežė į Elek
trėnų statybvietę, o koncertavome vienaaukštėje statybininkų susirinkimų 
salėje. Turbūt šį koncertą reikėtų laikyti medikų kapelos „Vilnelė“ muzikinės 
veiklos pradžia. 
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Kitas sėkmingas ir įsimintinas koncertas vyko Šiaulių rajone, Meškuičiuo
se, Medicinos fakulteto studentams pradedant statyti kaimo ligoninę. Čia va
žiavome pakviesti mūsų bendrakursės Miglutės Gerdaitytės, kurios tėtis buvo 
šios statybos iniciatorius. Meškuičių gyventojai mus priėmė ypač šiltai. Kiek
vieną kūrinį palydėdavo entuziastingais plojimais, o Gintautas turėjo kartoti 
kas antrą atliekamą dainą. Tikriausiai gerai pažindama Meškuičių gyventojus, 
Miglutė Gerdaitytė, baigusi Medicinos fakultetą, išvyko dirbti ir visą laiką dir
bo mūsų studentų pastatytoje ligoninėje. 

Visuomet didžiavomės, kad su mumis dainuoja Gintautas Česnys, kurio 
atliekamas dainas klausytojai labai šiltai priimdavo, ne kartą prašydami pakar
toti. O dainas Gintautas rinkdavosi tik tas, kurios jam patikdavo ir buvo pras
mingos. Jam labiau sekdavosi dainuoti lyrines dainas. Dainuojant su mūsų 
fakulteto estradiniu orkestru Gintauto mėgstamiausios dainos buvo J. Kerno 
„Dūmai“ ir J. Kosma „Nukritę lapai“, jas dainuodavo tikrai meistriškai perteik
damas ir melodiją, ir turinį. Mano nuomone, gana daug profesionalių solistų 
jas atlikdavo žymiai prasčiau, bet, žinoma, teko dainuoti ir įvairių trumpa
amžių „šlagerių“.

Repeticijos su Gintautu visada būdavo įdomios. Viską mes darydavome 
patys, nes profesionalių vadovų neturėjome. Pasirinkdavome kūrinius, aptar
davome orkestruotes, atlikimą. Mes patys buvome ir režisieriai, ir atlikėjai. 
Čia visada savo erudiciją ir gerą muzikinį supratimą parodydavo Gintautas. Jis 
visada mums dėl muzikos ir meninio atlikimo buvo autoritetas. 

Kaip solistas Gintautas Česnys studijų metais dainavo universiteto dainų 
ir šokių liaudies ansamblyje, medicinos darbuotojų kaimo kapeloje „Vilne
lė“, medikų estradiniame ansamblyje, kartais vadintame „medikų džiazu“. Po 
studijų dar kurį laiką dainavo universiteto ansamblyje, o vėliau daug metų – 
Vilniaus mokytojų namų liaudiškos muzikos ansamblyje „Kankleliai“, kuriam 
vadovauja Daiva Čičinskienė.

Gintautas dainuodavo ne tik kaip solistas. Bendrakursiai ir kiti medikai 
studentai gerai prisimename jo gražų duetą Medicinos fakultete su Giedriumi 
Uždaviniu, kai dainuodavo „Teka Nemunėlis pamažu“. Buvo ir ypač sėkmingų 
koncertų, vienas jų – Kauno sporto halėje Medicinos darbuotojų dienos proga 
su medikų estradiniu orkestru ir Vilniaus medikų vokaliniu kvartetu, kuriame 
dainavo Gintautas. Jis mokėjo „išjudinti“ ir kartu dainuojančius, ir orkestrą. 
Be kitų, kvartetas atliko vieną visai naują dainą, kurios žodžius iš anglų kalbos 
Gintautas išvertė pats, gerokai pagerindamas dainos turinį, nes jos melodija 
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buvo labai graži, o žodžiai – šiaip sau. Šią dainą su naujais žodžiais teko kartoti 
net tris kartus.

Gintautas Česnys puikiai dainuodavo ir su būsimąja broliene Regina Va
siliauskaite. Duetas dažniausiai atlikdavo įvairias lietuvių liaudies dainas, Lie
tuvos kompozitorių kūrinius kartu su medicinos darbuotojų kaimo kapela 
„Vilnelė“, kartais koncertuodavo ir su medikų studentų lietuviškų instrumentų 
sekstetu – trys birbynės ir trys kanklės. Neretai kokią nors lietuvišką dainą su
dainuodavo ir trio, kai prie jų prisijungdavo gražiai kanklėmis grojanti ir dar 
gražiau dainuojanti, trimis kursais vyresnė Giedrė Meilutė. 

Duetu su Jonu Burbulevičiumi Gintautas Česnys dainavo turbūt ilgiausiai. 
Visiems mums išliko atmintyje Gintauto ir Jono dar 1983 m. sudainuota, ne
seniai Benjamino Gorbulskio sukurta daina Justino Marcinkevičiaus žodžiais 
„Lopšinė gimtinei ir motinai“. Ją atlikome per medikų kapelos „Vilnelė“ dvi
dešimtpenkmečio koncertą. Baigiant šią dainą, Gintautui ir Jonui kartojant 
priedainio žodžius „Kiek rovė – neišrovė. Kiek skynė – nenuskynė. Todėl, kad 
tu – šventovė. Todėl, kad tu – Tėvynė“, visa salė atsistojo, kartu dainavo, po to 
audringai plojo. Dabar suprantame, kad tai buvo atgimimo, sąjūdžio pradžia, 
kuriems jau buvome subrendę. 

Gintauto Česnio meilę muzikai, mūsų kraštui įrodo Lietuvos nacionali
nio muziejaus leidinys „Lietuvos himnas“. Jo sudarytojai – Gintautas Česnys, 
Birutė Kulnytė ir Romas Treideris. Apie Vincą Kudirką, jo sukurtą „Tautišką 
giesmę“, rengiamą labai gražų leidinį Gintautas man yra daug ir su užsidegimu 
pasakojęs. Manau, kad be didelio Gintauto Česnio patriotizmo, pasiaukojimo 
Lietuvai, be meilės muzikai Vilniuje nebūtų pagrindinio Gedimino prospekto 
akcento – paminklo Vincui Kudirkai, iškiliausiam Lietuvos Varpininkui. 

2012 m.
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2.11. ATsImInImAI ApIe suOlO DrAuGĄ

petras VerBylA

Antrojo pasaulinio karo metai mūsų šeimą užklupo Gudeliuose, kur tėvai 
mokytojavo. Karui baigiantis tėtis buvo areštuotas, o šeima persikėlė į Mari
jampolę.

Mokiausi Petro Armino, o Gintautas – Mokytojų seminarijos pavyzdinėje 
pradžios mokykloje.

Kai buvome ketvirtokai, Švietimo ministerijos nutarimu buvome perkelti 
į J. Jablonskio mokyklą. Taip mudu su Gintautu tapome bendraklasiais. Kitais 
mokslo metais mus vėl perkėlė, šį kartą į Marijampolės II vidurinę mokyklą.

Su Gintautu sėdėjome viename suole, tapome ne tik bendramoksliais, bet 
ir gerais draugais. Kasdien kartu grįždavome namo, vienas kitą lydėdami tai į 
jo, tai į mano namų pusę. Dėl nesibaigiančių kalbų vis negalėdavome išsiskirti.

Abiejų tėvai kalėjo Sibiro lageriuose, taigi likimai buvo panašūs. Daug 
diskutuodavome apie rusišką santvarką, dalindavomės svajonėmis apie tėvų 
sugrįžimą. Deja, abu jų nesulaukėme. Kadangi abu mylėjome literatūrą, aptar
davome perskaitytas knygas, daug politikuodavome.

Mokykloje išryškėjo Gintauto artistiniai gabumai. Pamenu pagrindinį jo 
vaidmenį „Kupriuke muzikante“. Buvo talentingas skaitovas, mokyklos sceno
je džiugindavęs mus išraiška ir turtingomis intonacijomis.

1957aisiais, baigę mokyklą, pasukome skirtingais keliais: jis pasirinko 
mediko, o aš – inžinieriaus šilumininko specialybę.

Mūsų draugystė nenutrūko ir vėliau: kai tik galėdavo, jis užsukdavo pas 
mane į Elektrėnus, dažnai bendraudavome telefonu. Mus jungė ne tik bendri 
mokykliniai metai, bet ir laisvės troškimas.
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Dažnai Gintautas pakviesdavo į įdomesnius kultūrinius renginius, ypač – 
kuriuose dalyvaudavo pats.

Pamenu, paskambino parūpinęs bilietus į Klaipėdos dramos teatro spek
taklį „Mažvydas“. Kartu su visais, pritardami aktoriui Paukštei, skandavome 
„Lietuva“...

Gavęs nelegaliai parvežtų Amerikos lietuvių kūrinių, jais pasidalindavo su 
mano šeima. Persirašinėjome Brazdžionį, Nagį. Argi tikėjome, kad netrukus 
galėsime vartyti Lietuvoje išspausdintus jų raštus.

Vingio parke pirmąkart suplevėsavus trispalvėms, mačiau Gintautą, stu
dentų būryje traukiantį dainą. Pasikeitėm džiugiomis šypsenomis, kurios be 
žodžių sakė: „Pagaliau“.

Žinojau kai kurias jo sveikatos problemas, bet niekada nemaniau, kad taip 
anksti teks liūdėti prie mielo suolo draugo karsto.

Gintautas – asmenybė, kurios atsiminimų laikas nepajėgus ištrinti.

2012 m.
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2.12. DrAuGysTĖ su GInTAuTu česnIu 
„Be reIKAlO“

Halina KOBecKAITĖ

Draugystė su Gintautu Česniu – ypatingas mano gyvenimo fenomenas. 
Už tai esu dėkinga Vilniaus universiteto studentų dainų ir šokių liaudies an
sambliui, kurio orkestre penkerius studijų metus grojau skudučiais, o Gintau
tas dainavo chore. Orkestrantai, šokėjai ir choristai bendraudavo tarpusavyje, 
o bendros repeticijos vykdavo tik prieš koncertus, išvykas ar dainų šventes. 
Žinoma, labai suartindavo kelionės ir nesvarbu, kokios – po Užkaukazę ar po 
Žemaitiją, net išvykos į bulviakasį kokiame nors Lietuvos rajone. (Ansamblie
čiai į talkas paprastai važiuodavo visi drauge.) Tokių ansamblio kelionių per 
penkerius metus buvo nemažai, bet man ypač įsiminė pirmoji – į Rygą, kur 
VU ansamblis drauge su kitų aukštųjų mokyklų saviveiklininkais dalyvavo 
Baltijos valstybių studentų dainų šventėje „Gaudeamus“.

Mums, tada pirmakursiams, visais atžvilgiais ši išvyka buvo labai įspūdin
ga – repeticijos, koncertai Miezu parke, eitynės su fakelais Rygos gatvėmis, 
vakaronės ir pan., o man asmeniškai ji ypač įstrigo todėl, kad tai buvo pa
žinties su Gintautu Česniu pradžia. Gal mes su juo taip ir būtume likę tik 
pažįstami, kaip visi ansambliečiai, gal mūsų keliai ir nebūtų suartėję, jei ne tas 
pasivaikščiojimas po Siguldos kalvas „Gaudeamus“ šventės metu. Prisimenu, 
mes tada kalbėjomės ne tik apie studijas, Gintautas – medicinos, o aš – žur
nalistikos, bet ir apie meną apskritai, apie muziką, knygas. Išsiaiškinome, kad 
abu daug skaitome, klausomės klasikinės muzikos (tuo metu koncertai Fil
harmonijoje vykdavo tik trečiadieniais, ne visada galėdavome nueiti ne tik 
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dėl to, kad sutapdavo su ansamblio repeticijomis vakarais, bet ir dėl to, kad 
buvo gana striuka su pinigais, tad apsiribodavome plokštelėmis). Gintautas 
buvo kuklus, nesigyrė, kad baigė vidurinę mokyklą aukso medaliu (apie tai 
sužinojau vėliau, kai jis pasuko ne praktikuojančio gydytojo, bet medici
nos mokslininko keliu). Manęs jis tada paklausė, kokios aš tautybės, ir aš 
papasakojau apie karaimus. Anksčiau jis nieko apie juos nebuvo girdėjęs ir 
dabar labai įdėmiai klausinėjo, kas jie, iš kur, ką veikia Lietuvoje, ar seniai 
čia gyvena ir pan. O labiausiai mus suartino pagarba Didžiajam Lietuvos 
kunigaikščiui Vytautui. Gintautas visada buvo savo tautos patriotas, aš – taip 
pat, ir šiandien man atrodo, nors niekada anksčiau apie tai nesusimąsčiau, 
kad šis momentas tapo mūsų draugystės atskaitos tašku. Nereikėjo apie jį nei 
kalbėti, nei kažkaip ypatingai pabrėžti – ir taip buvo aišku, kad mes esame 
to paties lizdo paukščiai, kad galime vienas kitu pasitikėti, išpažįstame tas 
pačias vertybes, vadovaujamės tais pačiais gyvenimo suvokimo kriterijais, 
nors priklausome skirtingoms tautoms ir skirtingoms konfesijoms. Šis skir
tumas mums niekada netrukdė bendrauti, gal net priešingai  – dar labiau 
suartino ir išplėtė interesų lauką.

Mūsų draugystė, nepaisant skirtingų specialybių, nenutrūko ir baigus uni
versitetą. Mes pasakodavome vienas kitam apie savo užsiėmimus, mokslinius 
darbus, laimėjimus, sunkumus. Vėliau tautinio tapatumo, tautinės savimonės, 
religijos ir, žinoma, antropologijos savitumų klausimus Gintautas mėgdavo 
gvildenti su mano vyru a.a. Mykolu Firkavičiumi ir jo broliu istoriku Romual
du. Mudu su Gintautu bendraudavome dažniausiai pasitelkę ironiją ir sąmojį, 
o vyrų pokalbiai būdavo labai dalykiški, rimti, jie visada turėdavo vienas ki
tam klausimų, juolab kad karaimų antropologiją buvo nagrinėję garsūs lenkų 
bei italų mokslininkai, kurių darbais domėjosi ir Gintautas. Žinoma, tokiuose 
pokalbiuose humorui buvo ne vieta.

Man būdavo labai įdomu klausytis Gintauto pasakojimų apie lietuvių kil
mės tyrimus, apžiūrinėti jo gausią kaukolių kolekciją, o jis visada domėdavo
si meno filosofijos klausimais, kurie buvo mano disertacijos tyrimo objektas. 
Vėliau aš dėsčiau estetiką, o Gintautas iš prigimties buvo estetas. Nors šios są
vokos turi skirtingą prasmę, mūsų grožio ir jo subtilumo pajauta sutapo ne tik 
kasdienybės ar meno kontekste. Gintautas turėjo ir itin subtilų kalbos jausmą. 
Versdama knygas iš tiurkų kalbų kartais teiraudavausi jo, kaip geriau išversti 
vieną ar kitą sąvoką, ypač kai susidurdavau su kokiu nors nekasdieniu medici
nos terminu. Taip buvo, pvz., verčiant vieną kazachų autoriaus knygą, kurios 
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herojus, norėdamas patvirtinti savo teisumą, sako kitam, kad šis galįs nukirsti 
jo vyrišką organą. Vertimo kontekstas ir originalas reikalavo Rytų estetikai 
artimesnio, rafinuotesnio apibūdinimo. Ilgai ieškojau atitikmens ir nieko doro 
negalėdama sugalvoti nusprendžiau kreiptis į Gintautą. Po dviejų dienų jis 
paskambino ir pasiūlė parašyti „gali nukirsti mano vaisingumo šaknį“. Taip ir 
liko, redaktorė taip pat pritarė.

Aptarinėdami įvairiausius klausimus mudu galėdavome valandų valandas 
kalbėtis telefonu, o didžiausia abipusės simpatijos išraiška buvo, kai skambin
davome vienas kitam be reikalo. Prisimenu, Gintautas ilgai juokėsi, kai pirmą 
kartą pasakiau, jog skambinu šiaip sau – be reikalo. Kaip visada, kalbėjome 
apie daugybę dalykų ne iš reikalo, bet dėl to, kad buvo įdomu, jog turėjome 
daug bendrų interesų, o ne reikalų. Juk dažniausiai žmonės skambindavo vie
nas kitam dėl kokio nors reikalo. Nuo tada šis „be reikalo“ tapo mūsų bendra
vimo kodu.

Dar vienas mėgstamas mūsų bendravimo kodas buvo apibūdinimas pagal 
išsilavinimą, tik, sakyčiau, tokiu išvirkščiu būdu. Kartą vienas bendras pažįs
tamas pasakė, kad jam išsilavinimas neleidžia sėdėti teatre toliau nei antroje 
eilėje. Iš tikrųjų jis turėjo galvoje ne išsilavinimą, bet savo naujas gana aukštas 
pareigas, su kuriomis netruko susitapatinti. Mes ne tik pasišaipėme iš jo, bet 
kalbėdami apie save ir kitus dažnai pritaikydavome šį „matą“ – pvz., ar tau 
netrukdo „išsilavinimas“ vilkėti tokį ar kitokį drabužį, nešioti batus, skrybėlę, 
eiti ten ir ten, kalbėtis su darbininku ir pan. Dažniausiai, žinoma, ši sąvoka bū
davo vartojama perkeltine prasme. Viena buvo aišku: formalūs mokslo vardai, 
laipsniai, titulai, rangas, diplomai, kėdės, pareigos mums niekada neužgožė 
paties žmogaus. Ilgainiui beveik visa mūsų draugija tapo mokslų daktarais, 
profesoriais, akademikais, katedrų, klinikų, institutų vedėjais ar direktoriais, 
bet, kaip ir studijų metais, mes jautėmės esantys lygūs, tik džiaugdavomės 
vieni kitų tikrais laimėjimais ir turėdavome ką papasakoti vieni kitiems, vėl 
praturtėdami naujomis žiniomis. O jei kas pasijusdavo svarbesnis ir varžomas 
„išsilavinimo“, iš jo būdavo pasišaipoma ir kartais negailestingai  – tuštybės 
mes nepakęsdavome ir nukeldavome nuo pjedestalo bet kurį, trokštantį ten 
užsiropšti. Vienintelis žmogus, kurį Gintautas visą gyvenimą norėjo užkel
ti ant postamento ir kurį galų gale per didelius vargus, įdėjęs daug triūso ir 
pastangų, užkėlė, buvo Vincas Kudirka. Paminklas Vincui Kudirkai Vilniu
je buvo jo gyvenimo svajonė, kurią įgyvendinęs labai didžiavosi, džiaugėsi ir 
skausmingai išgyveno dėl nepelnytos kritikos.
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Rašau apie tai, kad paliudyčiau, jog Gintautas Česnys buvo labai jautrus, 
teisingas, atidus, įvairiapusis, įdomus, talentingas, kūrybingas, visada elegan
tiškas – estetas, žmogus, trykštantis humoru ir sąmoju bet kokioje situacijoje. 
Sykį per vieną vakarėlį jo namuose aš sunegalavau. Tai truko labai trumpai, ir 
Gintautas pasakė: „Gerai, kad atsipeikėjai, nes nekrologe būtų parašyta, kad 
numirė garsių daktarų apsupta“. Visi garsūs daktarai ėmė juoktis ir užtraukė 
dainą. Kitą kartą atsitiktinai susitikome gatvėje. Tada buvo ką tik prasidėjusi 
mada rengti šokius žmonėms, kuriems per trisdešimt. Mudvi su viena pažįs
tama aptarinėjome, ar, norint ten patekti, reikia rodyti dokumentą. Gintautas 
labai rimtai klausė, pažiūrėjo į mus ir pasakė: „Jums, mergaitės, nereikės“.

Gintautą Česnį visada supo didelė draugija – būrys bendraminčių, buvu
sių ansambliečių, jaunystės draugų, studentų, vėliau aspirantų ir doktorantų. 
Jis nepavydėjo bičiulystės ir mielai supažindindavo vienus su kitais. Jis pa
žinojo ir mano bičiulius, gimines, visą mano šeimą. Mūsų šeimų ryšiai dar 
labiau sustiprėjo, kai Gintauto brolio Antano ir mano šeimose beveik tuo 
pačiu metu atsirado pirmagimiai, kelias vasaras iš eilės mes kartu vasaro
jome Valakampiuose. Gintautas dažnai pas mus lankydavosi, ir vaikai labai 
mėgo jo draugiją. 

Buvo, be abejo, ir daug bendrų pažįstamų – mūsų interesai sutapo, daž
nai susitikdavome koncertuose, spektakliuose, įvairiuose renginiuose, bet 
dažniausiai per gimtadienius. Mūsų draugijoje buvo įprasta sveikinti vieni 
kitus gimtadienio proga. Dažnai girdėdavau iš kokio nors pažįstamo, kad 
buvo susitikęs Gintautą ir jie jau taręsi, kad susitiks pas mane per gimta
dienį. Gerai žinodamas mano gimimo dieną, bet bijodamas jos nepraleisti, 
Gintautas sykį atėjo dviem mėnesiais anksčiau. Šis faktas vėliau buvo įvairiai 
apžaistas, apipintas legendomis ir kasmet prie stalo pašmaikštaujant mini
mas, kaip ir Gintauto sugebėjimas paslaptingai „angliškai“ dingti iš vieno ar 
kito renginio.

Jo gimtadienis irgi būdavo metų įvykis – susitikę su pažįstamais klausi
nėdavome vieni kitų, ar ruošiasi pasveikinti Gintautą jo gimtadienio proga 
balandžio 23 d. Tą dieną pas jį paprastai susirinkdavo daug žmonių. Viena
me kambaryje būdavo kalbama apie dailę ir apžiūrimi nauji ką tik dovanų 
gauti paveikslai arba pagal kaukolę atkurtas kokios nors istorinės asmenybės 
portretas, kitame „ansamblėlis“, vadovaujamas Daivos Čičinskienės ir brolie
nės Reginos, traukdavo skambią dainą, trečiame muzikologas Jonas Bruveris 
pasakodavo kokį nors anekdotą, virtuvėje kas nors kalbindavo Mamą. Pats 
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Gintautas irgi turėjo gerą balsą ir ypač mėgo dainuoti retas liaudies dainas. 
Nė vienas susibūrimas neapsieidavo be daugiabalsio dainavimo. Gintautas 
taip pat puikiai šoko. Prisimenu, vienos ansamblio koncertinės išvykos metu 
mudu su juo apytuštėje Šiaulių pedagoginio instituto salėje trenkėme tokį vos 
į madą atėjusį bugivugi, kad net grindys linko.

Mūsų jaunystės metais pramogų įvairovė buvo žymiai mažesnė negu da
bar, tad visokie pasilinksminimai ir sambūriai draugų namuose būdavo tikra 
sielos atgaiva. Prisimenu, kartą, jau dėstydama estetiką Kauno medicinos ins
titute, surengiau vakarėlį savo tėvų namuose. Jame dalyvavo mano draugai iš 
Kauno ir Vilniaus  – inžinieriai, teatro dailininkai, būsimieji TV režisieriai, 
muzikologai, kalbininkai, daktarai, artistai mėgėjai. Visi svečiai iš anksto turė
jo paruošti kokią nors išdaigą, kuri nė iš tolo neprimintų jų profesinės veiklos. 
Gintautas su vienu iš savo draugų parengė intermediją I. Krylovo pasakėčios 
„Lapė ir vynuogės“ pagrindu, teatro dailininkė šoko, kalbininkės dainavo, aš 
pati buvau nupiešusi kelis paveikslėlius, karikatūras, vaizduojančias įvairius 
gausybės rago variantus. Nors piešti niekada nemokėjau, bet „gausybės rago“ 
karikatūrą pasirinkau dėl to, kad tuo metu buvo garsiai propaguojama, jog 
gyvenimas netrukus virs rojumi ir visos gėrybės byrės kaip iš gausybės rago. 
Tad kodėl nepasišaipius? Kaip dar galima buvo parodyti, kad nepriimi už gry
ną pinigą oficialios, niekuo, išskyrus akių dūmimą, nepagrįstos propagandos? 
Netrūko ir mano Tėčio anekdotų, kuriuos jis mokėdavo pasakoti itin talentin
gai. Gintautas ypač vertino šį mano Tėvo sugebėjimą, dažniausiai jam taip pat 
talentingai paantrindamas.

Humoro jausmas mūsų draugijoje buvo ypač vertinamas. Man Gintautas 
sakydavo, kad turiu inteligentišką humoro jausmą, bet ir jo humoras buvo 
toks pat. Kai mes dar buvome jauni, inteligentiškumas nebuvo tokia reta sa
vybė, kaip dabar, bet vis vien Gintautas tuo labai išsiskyrė. Kai susipažinau su 
jo Mama, supratau, kad tą savybę paveldėjo iš jos, o kai perskaičiau Gintauto 
parašytą knygą apie Tėvą, paaiškėjo, kad tai jis paveldėjo iš abiejų tėvų.

Nors mes, kaip ir visas jaunimas, mėgdavome bendraamžių suėjimus, tė
vai būdavo gerbiami ir pageidaujami svečiai. Majestotiška Gintauto mamos fi
gūra įnešdavo į mūsų įsisiautėjusią kompaniją pagarbios rimties, be to, ji buvo 
puiki kulinarė. Sūnus mėgdavo sakyti, kad „Mamelė sugeba padaryti salotas iš 
nieko“. Mano tėvą jis ypač gerbė už mokėjimą bendrauti su skirtingo amžiaus 
žmonėmis ir už sąmojį. Kartą Tėtis blogai jautėsi ir neatėjo į mano gimtadienį. 
Gintautas nustebęs paklausė: „O kur Kobeckas?“ ir tučtuojau puolė skambinti 
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mano tėvams pareiškęs, kad balius be jų – ne balius. Ir ką gi, Tėtis netrukus 
atvažiavo, o tada jau juokas ir linksmi anekdotai, dainos, lietuviškos ir karai
miškos, netilo visą vakarą. Beje, per mano gimtadienius svečiai dažnai būdavo 
vaišinami kibinais. Karaimų šeimose be jų sunku apsieiti per bet kokias šven
tes. Tik po daugelio metų Gintautas prisipažino, kad tešlos ir mėsos derinio 
jis nemėgsta, bet jaunystėje jis nė sykio šito nėra minėjęs ir niekada neatsisakė 
kibinų. Vaišindavome ir koldūnais, ir čeburekais, nė neįtardami, kad kažkam 
gali būti neskanu arba netikti keptas ar virtas tešlos ir mėsos derinys.

Draugystė su Gintautu Česniu man buvo ne tik sielos balzamas, bet ir labai 
prasminga. Aš daug iš jo sužinojau, visada galėdavau pasikliauti, kai reikėdavo 
pasitikslinti kokią nors istorinę datą ar lietuvių etnogenezės detalę. Tuo metu, 
kai mes abu dirbome akademinį darbą, jis VU Medicinos fakultete, o aš – 
šiandieniniame VGTU, o tada VISI, mus jungė ir bendri akademiniai intere
sai. Vėliau mūsų draugiją papildė keli buvę mūsų studentai, mes abu džiaugė
mės atsiskleidžiančiais jų sugebėjimais, moksliniais pasiekimais. Jau būdami 
suaugę ir subrendę supratome, kad mokinio pasiekimas – didžiausias atpildas 
mokytojui. Ir pats Gintautas su begaline pagarba ir meile bendravo su buvusia 
savo mokytoja. Šiluma, kurią jis skleidė, teisingumo jausmas, atidumas kitam 
bendravimui su juo suteikė ypatingą, aukščiausią prabą. Žinojom, jei pasielgsi 
blogai, neteisingai, Gintautas nebijos išdrožti tiesos į akis, bet tai nebūtų tul
žingas, piktas ir tave niekinantis komentaras, todėl visada būdavo malonu su 
juo pasitarti arba pasitikrinti, ar esi teisus. Prisimenu, kartą, kai pradėjau dirb
ti Tautybių departamento generaline direktore ir tekdavo dažnai pasisakyti 
viešojoje erdvėje, paklausiau Gintauto, ar teisingai kalbėjau. Jis atsakė: „Halyte 
(taip į mane kreipdavosi tik Gintautas), kai tik Tu pradedi kalbėti, išsyk aišku, 
kad esi Lietuvos pilietė. Nesijaudink, viskas gerai.“

Nepaisant to, kad ilgainiui mūsų darbo pobūdis keitėsi, kad man ilgai teko 
dirbti ne Lietuvoje, mūsų likimo paralelės niekada nenutolo viena nuo kitos. 
Mes nuolat palaikėme ryšį, žinojome, ką darome, ką veikiame, kuo domimės, 
dėl ko sielojamės. Labai džiaugiuosi, kad galėjau pabendrauti su Gintautu ir 
dirbdama Taline, kur pavyko išrūpinti jam pelnytą Estijos valstybės apdova
nojimą už Prezidento Konstantino Piatso palaikų identifikavimą, ir Turkijoje, 
kur jis, tuo metu VU Medicinos fakulteto dekanas, viešėjo Ankaros universi
tete pas savo kolegą, beje, netrukus tapusį rektoriumi. Jo viešnagė atsitiktinai 
sutapo su mano dukters svečiavimusi Turkijoje, tad visi jautėmės lyg viena 
šeima. Mano duktė Karina, kaip jau minėjau, pažinojo Gintautą Česnį nuo pat 
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kūdikystės ir vos pramokusi kalbėti vadindavo jį Dėde Gintu. Šitaip ji kreipda
vosi tik į du asmenis – į savo tikrą dėdę Romą ir į Gintautą.

Paskutinį kartą girdėjau Gintautą dainuojantį labai neįprastomis aplin
kybėmis prieš trejus metus, kai jis drauge su mane operavusiu profesoriumi 
Giedriumi Uždaviniu užėjo į mano palatą. Ligoninė tikrai nebuvo girdėjusi 
tokio nuostabaus dviejų labai garsių profesorių, kurso draugų ir ansambliečių 
dueto. Tada negalėjau nė įtarti, kad Gintautą Česnį matau paskutinį kartą.

Iki šiol negaliu patikėti, kad jo nebėra. Man jis yra čia, visur ir visada. Mano 
dukrai jis taip pat yra. Neseniai ji paskambino ir pasakė: „Žinai, vienas mano 
kolega, pasirodo, yra dėdės Ginto studentas“. Juk ji tikrai nepraneštų man to
kios žinios, jei būtų kalbama ne apie artimą mūsų šeimos bičiulį. Liūdna, kai 
racionaliai suvoki, kad jis išėjo ir nieko iš to gausaus draugų ir giminių būrio, 
kuriam jis atidavė tiek daug širdies, paskutinę minutę nebuvo šalia jo. Mane 
guodžia tik tai, kad Gintautas Česnys yra ne tik mano, bet ir jaunosios mano 
šeimos kartos atmintyje.

2012 m.
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2.13. ArTIsTInĖ nATūrA

Irena AleKsAITĖ

Kadaise susipažinau su Halina Kobeckaite, kai abi dėstėme estetikos kur
są Vilniaus inžineriniame statybos institute, susipažinau ir su artimais jos 
draugais, kurių visuomet daug susirinkdavo švęsti Halinos gimtadienių. Tai 
būrys įvairių specialybių inteligentų, įdomių ir linksmų žmonių, kuriuos ka
daise susiejo Vilniaus universitetas.

Vienas absoliučiai rimtas svečias, priėjęs prie manęs, gana originaliai pri
sistatė: „Lavonų daktaras Gintautas Česnys...“ Manyti, kad tai rimta, sutikite, 
niekas negalėtų, todėl sutrikau ir nežinojau, ar galima garsiai nusikvatoti, ar 
reikia pagarbiai suklusti... Tai buvo Gintauto vulkaniško humoro uvertiūra. 
Negaliu apsakyti, koks galingas Gintauto humoro fontanas tryško prie vai
šių stalo. Jis į viską reagavo juokais, iškart pagaudamas absurdiškas situacijas, 
švelniai žnybtelėdamas į kai kurių savo bičiulių charakterio keistenybes. Darė 
tai absoliučiai rimtu veidu, atrodė, kad jis nė nemano juokauti, o mes, klausy
tojai, leipome nuo jo taiklių, supersąmojingų, trumpų intarpų. Ir kai šiandien 
mūsų lietuviškos televizijos ekrane matai vietinės reikšmės humoristus, kurie 
stena, kreta, mykia, patys springdami juoku nuo savo banalybių, supranti, kad 
Gintautas visus tuos juokdarius nušluotų lengvai, be vargo, savo aštria, sąmo
jinga replika.

Klausydamasi Gintauto humoristinio siautėjimo pagalvodavau, kad jis tu
rėjo nemažai galimybių rinktis būsimąją profesiją. Tikrai būtų priimtas į ak
torinį fakultetą, galėjo stoti į lituanistiką, gal būtų rašęs linksmas apysakas, gal 
romanus, gal humoreskas, galėjo būti šaunus pedagogas, ypač istorikas. Kartą 
su juo išsikalbėjome apie prieškario metus, pačią jų pabaigą. Gintautas parodė 
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visą savo pilietinį išprusimą, atvėrė savo fundamentalias žinias, apsiskaitymą, 
siūlydamas ir man susipažinti su esama istorine literatūra, kurios tuomet ne
žinojau. O kiek jėgų ir savo patriotinės energijos jis įdėjo į Vinco Kudirkos at
minimo įamžinimą. Vis girdėdavau jo šios veiklos atgarsius ir didžiuodavausi, 
kad pažįstu šį šaunų vyrą.

Kartą, kalbėdamasi su profesoriumi Algimantu Irniu, išgirdau iš jo ir apie 
Gintautą. Svarstėme klausimą – kaip taikliai pasirinkti profesiją. Profesorius 
Irnius sakė, kad Gintautas baigė vidurinę mokyklą aukso medaliu, buvo feno
menaliai gabus ir pasirinko medicinos studijas. Šioje sferoje pasirinko anato
miją, o galėjo būti puikus chirurgas ar kurios nors kitos sudėtingos medicinos 
srities specialistas. Profesorius anuomet pranašavo Gintautui puikią gydyto
jo karjerą, bet, kaip suprantu, Gintautas ir šioje srityje, anatomijoje ir antro
pologijoje, ieškojo naujos veiklos, aktyviai bendradarbiavo su žinomu mūsų 
archeo logu Vytautu Urbanavičiumi restauruojant istorinius portretus pagal 
išlikusias kaukoles. Visuomet su įdomumu klausydavau Gintauto pasakojimų 
apie lietuvių tautos etninės kilmės tyrimą, jos specifinius požymius ir ypatu
mus: kokie mes, lietuviai, į ką panašūs?..

Staigi žinia apie Gintauto netikėtą mirtį mane tiesiog pribloškė. Negali to 
būti. Tokie vitališki žmonės negali mirti. Gyvybinga jų prigimtis, gyvenimo 
meilė priešinasi mirčiai, tam amžinam sąstingiui.

Man Gintautas amžinai gyvas – žvalus, greitas, išmintingas, pasiutusiai 
sąmojingas ir linksmas. Laimė, kad sutikau jį savo gyvenimo atkarpoje ir sa
votiškai praturtėjau.

2012 m.
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2.14. lIKImO DOVAnA 

Daiva KuBIlIūTĖ-čIčInsKIenĖ

1957 m. rudenį per priėmimą į VU studentų dainų ir šokių liaudies an
samblį atkreipėme dėmesį į nepaprasto grožio Gintauto Česnio balsą. Dabar 
jau neprisimenu, kokią dainą jis tada padainavo komisijai, bet niekam neliko 
abejonių, kad VU ansamblio choras sulaukė solisto.

Paprastai Medicinos fakulteto studentams dėl didelio mokymosi krūvio 
sunkiai sekasi suderinti repeticijas ir studijas. Gintautas per visą ansamblio 
laikotarpį nepraleido nė vienos repeticijos, be to, aktyviai dalyvavo savo fa
kulteto meninėje veikloje, dainavo Vilniaus medicinos bibliotekos kaimo ka
peloje.

Apie 1965 m. VU ansamblio choro vadovas Vytautas Četkauskas subūrė 
vokalinį tercetą (Jonas Burbulevičius bei Gintautas ir Antanas Česniai), kuris I 
respublikiniame vokalinių ansamblių konkurse „Sidabriniai balsai“ (1966 m.) 
laimėjo laureato vardą.

1969 m. prie Mokslų akademijos choro susikūrė kamerinis liaudies ins
trumentų ansamblis (dabar Vilniaus mokytojų namų ansamblis „Kankleliai“), 
kuriame profesorius dainavo 40 metų: pradžioje – solo, vėliau – duetu su Jonu 
Burbulevičiumi, o dar vėliau – mišrių balsų kvintete. Duetas ir „Kankleliai“ 
įrašė daug dainų Lietuvos radijuje, kurios su kita „Kanklelių“ atliekama muzi
ka buvo įtrauktos į garsajuostę „Oi dainos, dainelės“ bei į kompaktinius diskus 
„Giedu dainelę“ ir „Ant tėvelio dvaro“.

Prof. G. Česnys buvo pakviestas ir keletą metų dainavo kameriniame vyrų 
chore, įkurtame prie Lietuvos kompozitorių sąjungos (dabar – Vilniaus moky
tojų namų vyrų choras „Vytis“).
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Didelę „Kanklelių“ repertuaro dalį sudaro tradicinės giesmės. Profesorius 
buvo didelis giedojimo entuziastas. Pats didžiausias mūsų giedojimo pasieki
mas – „Žemaičių Kalvarijos kalnai“. Tai – giesmių ir maldų nedalomas rinki
nys, kuris be pertraukos tęsiasi daugiau kaip dvi valandas. Ne žemaičiams, o iš 
dalies ir jiems, tai didelis išbandymas.

1999 m. po kelionės į Šventąją žemę „Kankleliai“ giedojo „Kalnus“, o mūsų 
Gintutis (taip mes jį vadindavome) sako: „Negrįžau aš iš Šventosios žemės di
desnis katalikas, bet grįžau visiškai kitoks. Ir tie jūsų žemaitiški „Kalnai“ taip 
glaudžiai priartėjo prie manęs, kad dabar galiu giedoti ir giedoti, prieš akis – 
Jeruzalės vaizdai ir pergyvenimai“.

Gintautas buvo nepaprastas bičiulis. Su juo buvo labai lengva bendrauti – 
paprastai, žmogiškai. Visada tvirta jo nuomonė, išmintingi patarimai tiesiog 
žavėjo. „Kankleliuose“ jis ne tik dainavo, bet buvo pagrindinis koncertų vedė
jas, didelis teminių programų entuziastas, visų mūsų renginių siela. „Kankle
liams“ jo labai ir labai trūksta.

Esu laiminga, kad Dievulis suteikė galimybę daugiau nei 50 metų būti šalia 
šio ŽMOGAUS.

2012 m.
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 2.15. DIDŽIuOJuOsI lIKImO 
DOVAnOTu DrAuGu

Giedrė meIluTĖ-ŽIlInsKIenĖ

šiandien, praėjus nemažai metų, kai Gintautas iškeliavo į amžinybę, min
timis grįžtu į jaunystės ir brandos metus, lydimus dažnų susitikimų, diskusijų, 
kartu išdainuotų dainų. Tikrai galėjome ir žadėjome švęsti pažinties 50metį, 
kuris prasidėjo nuo studijų VU Medicinos fakultete, o, svarbiausia, bendravi
mo universiteto dainų ir šokių liaudies ansamblyje ir tęsėsi tolesniuose gyve
nimo vingiuose. Taip lėmė likimas, kad buvome artimi kaimynai– gyvenome 
gretimuose namuose, draugavo mūsų mamos mokytojos, kartu švęsdavome 
gimtadienius, jubiliejus, disertacijų gynimą, šv. Kalėdas it kitas šventes. Mus 
vienijo dainos  – ir lietuviškos „Bernelis tinginėlis“ universiteto ansamblyje, 
ir „Lietus lynoja“ su medikų kapela, ir Ž. Ovenbacho „Barkarolės“ iš operos 
„Hofmano pasakos“ fakulteto renginiuose, taip pat susitikimus ir draugų pa
sibuvimus lydėjęs M. Glinkos romansas „O, nebandyk manęs vilioti“. Gintau
tas dažnai pajuokaudavo, kad yra mano sceninis vyras. Turiu pasakyti, kad 
ansamblyje įgytą pravardę „drambliukas“ Gintautas transformavo į kreipinį 
„Mano bokšte“, nes buvau anais laikais kompleksus kėlusio metro aštuonias
dešimties ūgio, dėl to mano scenos partneris prisigrūsdavo vatos į batus, kad 
būtume lygūs. Daina Gintautą lydėjo visą gyvenimą. Jo šaunios gimtadienių 
ir kitų progų šventės, suburdavusios daugybę draugų – įvairių sričių ir rangų 
atstovus, buvo persipynusios su nuoširdžiai ir jautriai skambėjusiomis tauti
nėmis dainomis. Būdamas tituluotas mokslininkas ir labai užimtas savo darbu 
Medicinos fakultete, nes vadovavo katedrai ir buvo dekanas, jis rasdavo laiko 
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su ansamblio draugais suteikti didelį malonumą klausytojams „Kanklelių“ an
samblio koncertais, kuriuos dažnai vesdavo arba malonaus tembro baritonu 
dainuodavo duetus su savo kraštiečiu, universiteto ansambliečiu Jonu Burbu
levičiumi ypatinga tarpusavio derme, kuri žavi ir šiandien, deja, jau tik klau
santis įrašų.

Daug metų bendravus su Gintautu didelę pagarbą kėlė jo principingumas, 
aukštai iškelta moralės ir vertybių kartelė. Būnant dekanu, be abejo, negalima 
buvo atsiginti prašymų, protekcijų siekimo. Atsakymas būdavo vienas: „Čia – 
universitetas, o ne univermagas“. Puikiai prisimenu, kai, nepaisant didelio 
spaudimo iš visų pusių, jis principingai nesutiko ir neleido profesūros barelje
fų galerijoje, šalia Medicinos fakulteto didžiosios auditorijos rastis bendradar
biavusio su KGB profesoriaus bareljefui. Meilė Tėvynei, Lietuvos istorijai buvo 
jo gyvenimo credo. Visi mena Vėlinių ir kitas akcijas prie tautos patriarcho 
Jono Basanavičiaus kapo, kurių iniciatorius jis buvo, jo puikias paskaitas, ku
rioms plodavo studentai, įdomias radijo laidas, nebanaliai kalbant apie meilę 
tėvynei, istorijai, patriotizmo jausmus. Metai po metų Vasario 16ąją ir Kovo 
11ąją jo balkone būdavo iškeliama Lietuvos vėliava. Ir turbūt didžiausia ver
tybė, tęsiant tautos atgimimo šauklių siekius, buvo medikų idėja pastatyti Vil
niuje paminklą Vincui Kudirkai ir Lietuvos himnui, kuria Gintautas gyveno ir 
šiai idėjai įgyvendinti skyrė visas jėgas paskutinį savo gyvenimo dešimtmetį. 
Neapsakomai apmaudu, kad ir šią kilnią misiją bandė pasisavinti kai kurie 
nenusipelniusieji. Jį labai skaudino publikacija „Literatūroje ir mene“, kad Lie
tuvoje ir vėl statomi stabai. Medikų visuomenė turi didžiuotis, kad Lietuvos is
torijoje jos atstovai – ir J. Basanavičius, ir V. Kudirka, o šiandien ir G. Česnys, 
paliko didžiulį paveldą. 

Toks trumpas gyvenimo tarpsnis, o idėjų, darbų, parašytų knygų, poveikio 
kultūrai, visuomenei palikimas – didžiulis. Toks buvo mūsų pažinotas Gintau
tas – intelektualas, eruditas, profesorius, kolega, artimas draugas, bendramin
tis, atsiliepiantis ir palaikantis sunkiose gyvenimo situacijose, pelnęs draugų ir 
jį pažinojusių žmonių pagarbą bei meilę. Šiandien labai simboliškai atrodo jo 
paties atlikto Ž. Ofenbacho „Barkarolės“ teksto vertimo žodžiai „Mūs gyveni
mas tiktai akimirka viena – tad, širdie, skubėk mylėt, juk laimė taip trumpa“.

2012 m.
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2.16. KelI ŽODŽIAI ApIe DAInOs BIčIulĮ

Jonas BurBuleVIčIus

nežinau, kaip tiksliau galėčiau apibūdinti savo ryšį su ilgamečiu draugu 
Gintautu Česniu. Skirtingos mūsų profesijos, skirtingi ir laisvalaikio traukos 
laukai. Man reikėjo miško, ežero, jam – miesto, įdomių žmonių. O suartino 
mus daina. 1958 m. rudenį ėjau pro VU Medicinos fakulteto pastatą ir pama
čiau jį, sparčiu žingsniu artėjantį. Pasisveikinęs paklausė, kodėl atrodau „kaip 
žemę pardavęs“. Pasiguodžiau, kad einu iš paskutinės universiteto vyrų choro 
repeticijos. Choras baigė savo veiklą. Gintautas patarė ateiti į Dainų ir šokių 
ansamblį, kur ir prasidėjo mudviejų bičiulystė, trukusi penkiasdešimt metų. 

Marijampolėje buvome pažįstami tik iš matymo. Gintautas mokėsi aukš
tesnėje klasėje, be to, nuo aštuntos klasės iš Jono Jablonskio buvo pervestas į 
kitą vidurinę mokyklą, arčiau gyvenamosios vietos. Esame susitikę Marijam
polės teatro scenoje, kur bandėme jėgas kaip solistai, ir universiteto ansambly
je jis gana greitai tapo solo partijų atlikėju. 

Mums bebaigiant studijas universitete buvo įsteigta Estetinio lavinimo ka
tedra. Ten dirbo ir Operos teatro solistai, vokalo pedagogai. Mudu nutarėm 
patobulinti savo dainavimo ir kvėpavimo techniką. Gintauto repertuare greta 
lietuvių kompozitorių ir liaudies dainų atsirado Piotro Čaikovskio, Michailo 
Glinkos romansai, Vakarų pasaulio kompozitorių dainos, arijos iš operų. Jis 
noriai dalyvaudavo savo kurso ir viso universiteto šventiniuose renginiuose, 
dainavo jautriai pateikdamas kiekvieną kūrinio frazę, giliai išjausdamas kiek
vieną niuansą. 

Ansamblio choro vadovo Vytauto Četkausko paraginti subūrėme vokalinį 
vyrų tercetą, kuriame dainavo ir Gintauto brolis Antanas. Po kelerių metų jau 
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turėjome ir mišrių balsų sekstetą. Mūsų trijulė ne kartą triumfavo įvairiuose 
vokalinių ansamblių konkursuose (tarp jų ir pirmajame respublikiniame „Si
dabrinių balsų“ konkurse). Respublikinio konkurso laurus taip pat buvo pel
nęs ir mūsų sekstetas. 1969 m. mudu su Gintautu pradėjome dainuoti liaudiš
kos muzikos ansamblyje, vėliau pasivadinusiame „KANKLELIAIS“. Mudvie
jų duetas jame gyvavo net 40 metų. Dainuodami mes jausdavome kiekvieną 
partnerio balso virpesį. Pavykusi daina abiem būdavo didelis džiaugsmas. Kai 
prieš tris dešimtmečius pirmieji padainavome Vytauto Mikalausko ir Justino 
Marcinkevičiaus „Lopšinę gimtinei ir motinai“, salėje ilgai nenutilo plojimai. 
Laimingi pažvelgėm vienas į kitą – pavyko pasiekti klausytoją. Vien Justino 
Marcinkevičiaus žodžiai „Kiek rovė – neišrovė, kiek skynė – nenuskynė, todėl, 
kad tu – Šventovė, todėl, kad tu – Tėvynė“ sovietmečiu darė didelį poveikį. To
kių džiugių akimirkų buvo ir daugiau. Dainuojant ypač jausdavau mudviejų 
dvasinį ryšį. 

Gintautas kažkiek darė įtakos ir ansamblio raidai. „KANKLELIAI“ per 
keturis veiklos dešimtmečius parengė ne vieną programą, skirtą reikšmin
goms Lietuvai datoms ar iškilių asmenybių jubiliejiniams metams. Paskutinė 
„KANKLELIŲ“ vadovės Daivos Čičinskienės ir Gintauto parengta programa 
buvo skirta mūsų himno autoriui Vincui Kudirkai. Gintautas buvo parengęs 
puikią paskaitą, kurioje atskleidė dviejų iškilių asmenybių Jono Basanavičiaus 
ir Vinco Kudirkos reikšmingus biografijos faktus ir nuopelnus mūsų kraštui. 
Visus 40 metų Gintautas buvo „KANKLELIŲ“ ansamblio jubiliejinių koncer
tų scenaristas ir puikus vedėjas. Buvome įpratę visada matyti jį geros nuotai
kos, mėgstantį pašmaikštauti, gebantį išsklaidyti per didelį sceninį jaudulį. 

Daugelis jį prisimins kaip talentingą lektorių. Visoms paskaitoms Gintau
tas labai kruopščiai ruošdavosi. Valandų valandas sėdėdavo bibliotekose, ar
chyvuose, naršydavo internete. Radęs ką nors nauja, netikėta nelaikydavo „už
spaudęs“ iki publikacijos, bet tuoj pat pasidalindavo su bičiuliais ir kolegomis. 
Žavėjo jo sklandi, įtaigi, turtinga, taisyklinga, graži lietuvių kalba. Nenustebau 
sužinojęs, kad po akademinės paskaitos studentai profesoriui Gintautui Čes
niui dėkojo plodami. Paskaitose jis naudodavo šiuolaikinę nuotraukų ir tekstų 
demonstravimo techniką. 

Gintautas turėjo daug draugų, bičiulių ir aktyviai bendravo su daugeliu 
žmonių tiek Lietuvoje, tiek ir svetur. Jis mokėjo be galo greitai suburti ir suar
tinti visiškai nepažįstamus žmones. Pats būdamas labai darbštus, pareigingas, 
sąžiningas, norėjo, kad ir kiti tokie būtų. Jis sugebėdavo įžvelgti jauno žmo
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gaus talentą ir nukreipti jį teisingu keliu. Ne vienas liko jam už tai dėkingas. 
Sutelkęs bendraminčių grupę pastatė paminklą Vincui Kudirkai, tuo įpras
mindamas Vinco Kudirkos fondo, savo ir bendraminčių ištiso dešimtmečio 
pastangas, kad Lietuvos himno autorius žvelgtų į mus iš vienos pagrindinių 
Vilniaus aikščių.

Gyvenimas Gintauto nelepino. Taišeto platybėse pražuvo tėvas, ištrem
tas dėl to, kad buvo inteligentas, mokyklų inspektorius, o tai reiškė – „liau
dies priešas“. Gintautas savo tėvą pažino tik rašydamas knygą „Didžiuojuosi 
savo Tėvu“. Kai dar 1966 m. susiruošiau į turistinę kelionę prie Baikalo eže
ro, Gintautas paprašė atvežti saujelę žemės. Tada supratau, kokią gėlą ir tėvo 
ilgesį jis jautė.

Dar ir dabar dažnai pagalvoju, kaip vienu ar kitu sudėtingu atveju pasielg
tų Gintautas. Jis sakydavo, kad nusileisti galima dėl smulkmenų, bet dėl esmi
nių dalykų – niekada. Toks buvo mano bičiulio profesoriaus Gintauto Česnio 
gyvenimo CREDO. 

2014 m. 
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2.17. nepAmIršTAmAs JO VITAlIšKumAs

Algimantas ZurBA

Turi dėkoti likimui, kad jis tavo žemiškam kely leidžia susitikti, nors 
ir kartkartėmis, su nuostabiais, kultūringais, įvairiais talentais apdovanotais 
žmonėmis.

 Gintautas Česnys mano akiratyje šmėsčiojo jau Vilniaus universitete, kai 
studijavome beveik tuo pačiu laiku – mokėsi tik pora metų anksčiau. Tiesa, 
fakultetai buvo skirtingi ir tolokai vienas nuo kito – filologų bei medikų. Tada 
kaip tik išgarsėjo „Sidabrinių balsų“ konkursą laimėjęs studentų dainininkų 
tercetas: Gintautas, jo brolis būsimasis fizikas Antanas ir filologas Jonas Bur
bulevičius. Jų subtiliai atliekamos dainos žavėjo ne tik studentus, radijo ban
gomis jos plaukė plačiai po visą Lietuvą. 

Kai vyresnėlis Antanas sukūrė šeimą, jų namuose per pobūvius neretai at
sidurdavome ir mes su žmona Laima, kuri kartu su Regina, Antano žmona, 
tuomet dainavo „Lietuvos“ ansamblyje. Gintautas visada būdavo tokių susiė
jimų siela. Užstalėje skleidė nepakartojamą nuotaiką, čia pat nepamiršdamas 
taktiškai pasaugoti nuo sunkesnio maisto jau pasiligojusios garbaus amžiaus 
savo mamos. Jo, aštrialiežuvio, kalbos – visada šmaikščios, nebanalios. Pra
trūkdavo ir Gintauto pradėta daina, jam pritardavo kiti „triukšmautojai“  – 
brolis, mūsų damos Regina ir Laima, įsitraukdavo ir dažnas šių namų svečias, 
tada jau kylanti kardiologinės chirurgijos žvaigždė Giedrius Uždavinys. Gal 
šiek tiek tylesnė būdavo puiki kalbų mokovė ir vertėja, būsimoji Lietuvos am
basadorė, niekada žodžio kišenėje neieškanti Halina Kobeckaitė, dar vienas 
kitas...
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Taip ir bėgo metai – susitikimų ne tiek daug, bet jų prisiminimai visada 
smigdavo giliai širdin, atminty įsitvirtindavo nepakartojami talentingų žmo
nių bruožai.

Dažnai su Gintautu kalbėdavome telefonu, ypač kai mudu užgriuvo pana
šios ligos. Jis – profesorius, žinomas medicinos ir antropologijos pedagogas, 
amžinai šimtus reikalų turintis žmogus, visada jautriai klausdavo, kuo galė
tų padėti, nors tos pagalbos reikėjo ir pačiam. Nesibaigiantys mokslo darbai, 
daug energijos ir laiko atimanti visuomeninė veikla negailestingai sunkė jėgas, 
pamažu ardė sveikatą, bet Gintautas tarsi nepaisė savo negalių, sutiktas pažer
davo subtilaus suvalkietiško humoro, reikėdavo ieškoti žodžių, atsveriančių jo 
lakias frazes...

 O anksčiau... Sykį susitikome prospekte, netoli aikštės, kur dabar stovi ori
ginalus Vinco Kudirkos paminklas. Jo pastatymui Gintautas atidavė daugybę 
jėgų. Jis ir sako: „Aš tavo knygas tai skaitau, o tu su mano pasauliu nesi išsa
miau susipažinęs. Nuvažiuokim prie Alytaus, į Obelijos apylinkes. Ten senka
pius kasinėja archeologai. Bus įdomu ir tau susipažinti su jų darbu. Tik šit – tu 
turi mašiną, o aš – ne...“ Be jokių komentarų buvo aišku, ko norėtų Gintautas. 
Mane, ne tik literatą, bet ir spaudos darbuotoją, toks pasiūlymas labai suintri
gavo. Nereikėjo svarstyti, tik paklausiau: „Kada važiuojam?“

Išsiruošėm po dviejų dienų. Oras pasitaikė neblogas, todėl ramiai ir čiuo
žėme Dzūkijos pušynų apstotu plentu link Alytaus, vėliau pasukome Obelijos 
laukais. „Čia palaidoti totoriai, – aiškino Gintautas, – o jau ten, tolėliau, kasi
nėja lietuvaičių kapus.“

Ir iš tikrųjų man daug kas buvo nauja – ir tie akmenėliai totorių kapų galu
kojyje, ir ekspedicijos narių rūpestingai šepetėliais iš žemės vaduojami mūsų 
protėvių kaulai. Vėl kalbos, kartais ir pašmaikštavimai  – ką darysi, moksli
niuose tyrinėjimuose rimtis irgi ne visada būtina, juo labiau kad kasinėtojai iš 
smėlio laisvino prieš šimtus metų amžino poilsio atgulusių žmonių palaikus. 

Ir vis dėlto tvyrojo keista nuotaika: tylėdamas žiūrėjau į didelės atidos rei
kalaujantį jaunimo darbą. Vienas, trečias, penktas kapai... Gintautas prisidė
jo prie triūsiančiųjų, prasidėjo jau dalykinėmokslinė šneka. Visi atrodė labai 
rimti. Ir Gintautas tarsi pasikeitė – susikaupė, buvo akivaizdžiai matyti, kad 
jis čia – autoritetas, turintis daug specifinių žinių, kad savo mokslininko dar
bą gerai išmanė, suvokė subtiliausias detales. Grįžtant ir vėl nesibaigiantys, 
įkvėpti pasakojimai apie kolegų antropologų ir jo paties atliktus tyrinėjimus, 
įdomiausius mokslinius atradimus. Šito neišgirsi nei patraukliausiose paskai
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tose, nei rasi solidžiausiuose mokslo veikaluose, nes visa tai gyvai ir tiesiogiai 
dėstė žmogus, degantis savo profesijos idėjomis. 

„O dabar man rūpi kuo daugiau „iškapstyti“ apie jotvingius, apie juos pa
čius, jų papročius, kultūrą. ...Ak, jotvingiai, mano jotvingiai“,  – kartojo čia 
surimtėdamas, čia vėl pratrūkdamas šmaikščiomis frazėmis mano keleivis. 
Lėčiau variau į priekį automobilį, kad tik ta turininga kelionė ilgiau tęstųsi...

Vėliau, kur kas vėliau laikrodis ėmė skaičiuoti paskutines šito nerimastin
go mokslo vyro dienas. Jau buvo baigti sunkūs radiologinio švitinimo seansai, 
tačiau gaivališkas Gintauto optimizmas nepranyko. Paskambinau sykį, pasi
šnekėjome apie šį, apie tą, apie ligas – tik užuominomis. Tada kaip tik artėjo 
vieni iš rinkimų, apie juos kukavo radijas, lalėjo televizija, netilo spauda. Gin
tautas, nepaisydamas visų negalių, šyptelėjo į ragelį: „Nusibodo tos šnekos... 
O mes sukursim naują partiją, pavadinsim ją...“ – dar pridūrė vienos onkolo
ginės ligos pavadinimą...

Negali nešyptelti. Negali pamiršti tokio vitališkumo, tokios guvaus humo
ro dovanos, optimizmo... Netgi tada, kai žmogus jau išėjęs, vis šviečia jo ne
blėstantis paveikslas, kuris padeda gyventi.

2014 m.
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2.18. lyG BūTų DInGęs Be ŽInIOs

Kazys sAJA

per netrumpą savo gyvenimą sutikau daug puikių žmonių, kurie aplink 
save sėjo ilgokai dygstančią gerumo, padorumo sėklą. Prie jų priskirčiau ir 
profesorių Gintautą Česnį. Nesu medikas, nesu choristas ir apie G. Česnio kil
mę žinau tik iš puikaus paminklo – istorinės knygos apie suvalkiečius jo tėvus 
ir senelius.

Nerandu atsakymo, kodėl mus labiau domina ydingi, palūžę, piktava
liai žmonės, o tie, iš kurių mums vertėtų mokytis, kartais atrodo tolimi kaip 
žvaigždės arba kaip žolė, kuri vasarą jau nieko nebestebina.

Prieš kiekvienus Seimo rinkimus prisimenu, kai vienais metais Gintautas 
pakvietė mane ir Jurgį Dvarioną nuvažiavus į Marijampolę paremti tuometi
nį kandidatą į Seimą Algirdą Endriukaitį. Deja, Gintauto Česnio kraštiečiai 
jau buvo įpratę prie šiurkštesnės, labiau populistinės rinkimų agitacijos. Mūsų 
„inteligentiškos“ kalbos Endriukaičiui, matyt, nepadėjo.

G. Česniui kur kas labiau pasisekė jo valingas sumanymas pastatydinti Vil
niuje paminklą Vincui Kudirkai, sukūrusiam mūsų Tautišką giesmę, himną, 
kuriame suposmuota mūsų tautos etika. Jeigu ne Gintauto kolegos, Vilniaus 
medikų suaukoti pinigai ir pastangos, šita aikštė, kaip ir Lukiškių, iki šiol ne
būtų turėjusi nei paminklo, nei jai suteikto vardo.

 Minint V. Kudirkos 150 metų jubiliejų (2008 m.), G. Česnys, nors ir ne
būdamas istorikas, Vilniaus istorijos muziejaus salėje kur kas sklandžiau ir 
patraukliau mums nušvietė daktaro V. Kudirkos, mūsų tautos žadintojo, dar
bus, negu vėliau tai buvo padaryta per ne itin skoningą ir pretenzingą Kalbos 
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šventę Operos ir baleto teatre. Tikriausiai taip atsitiko todėl, kad pats Gintau
tas, bent jau man, šiek tiek priminė kuklų ir darbštų mūsų didįjį Varpininką.

Taip pat neužmiršiu, su kokia rimtim ir pagarba Gintautas pasakojo apie 
šv.  Kazimiero arba Barboros Radvilaitės palaikų atidengimą, perlaidojimą. 
Rodos, taip neseniai, Naujųjų metų išvakarėse, jau prieš pat dvyliktą paskam
bina Gintautas, sveikina... Klausiu, kaip, su kuo jis sutinka Naujuosius.

– Pats vienas. Ramiai. 
(Gintauto motina jau buvo mirusi.)
– Ir mes vieni, – sakau ir klausiu, ką jis veiks po dvyliktos.
– Išjungsiu televizorių ir eisiu miegoti.
– O raketos, saliutai jums ten nesigirdi?
– Išgersiu migdomųjų.
– Tą patį padarysime ir mes.
Gailiuosi, kad nepasiūliau kitą kartą Naujuosius sutikti drauge. To kito 

karto nebebuvo. Gintauto taip staiga neliko. Kai kurie mirę mūsų bičiuliai at
rodo tarsi būtų kažkur išvykę, ir neapleidžia jausmas, kad mes dar susitiksim.

2012 m.
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2.19. KeleTAs mūsų DrAuGysTĖs 
FrAGmenTų

Hans BenDZ 

su prof. Gintautu Česniu susipažinau 1987 m. Vilniuje. Aš buvau atvy
kęs aplankyti kauniečio Donato Butkaus, su kuriuo susidraugavau prieš metus 
lankydamasis Leningrade kaip turistas. Kaune susitikti mes negalėjome, nes 
užsieniečiams sovietmečiu jis buvo „uždraustas“ miestas. Aš buvau bebaigiąs 
medicinos studijas ir labai norėjau aplankyti Vilniaus universitetą (VU). Do
natas pažinojo kažką, kuris savo ruoštu žinojo, kad VU Medicinos fakultete 
dirbantis dr. Gintautas Česnys gerai moka anglų kalbą. Taip mes ir susitikom. 
Jis papasakojo universiteto istoriją, pavedžiojo mane po įvairias vertas dėme
sio jo vietas. Pamenu, aplankėme biblioteką ir observatoriją. Mes susidrau
gavome ir nusprendėme palaikyti ryšius. Visus po to sekusius metus iki so
vietinės imperijos griūties padėdavau Gintautui gauti mokslinės literatūros, 
kurios jis negalėdavo gauti paprastai. Jis buvo mane įspėjęs, kad knygas būtina 
dedikuoti, kitaip jos galėjo „prapulti“ kokioje nors Maskvos bibliotekoje. Mes 
susirašinėjome nereguliariai – kartais būdavo ilgokų tylos intervalų. Sulaukus 
Gintauto laiško ryšys vėl atsinaujindavo. Taigi jis, palyginti su manimi, buvo 
kur kas geresnis susirašinėtojas.

Į Vilnių buvau atvažiavęs dar keletą kartų. Mudu su Gintautu lankėmės 
Trakuose, įdomesnėse įvairių kaimo vietovių archeologinėse vietose, apžiū
rėjome Vilniaus operą, senamiestį, Katedrą. Aš visuomet svečiuodavausi 
Gintauto namuose. Rytais sėdėdavome prie pusryčių stalo, kurį jis išradin
gai paruošdavo. Aš menkai suvokiau Lietuvos situaciją, bet Gintautas visada 
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buvo mandagus ir tolerantiškas – jam labiau rūpėjo suteikti man daugiau ži
nių, negu priekaištauti dėl mano nežinojimo. Mes niekada nesiginčijom dėl 
sovietinės visuomenės teisingos charakteristikos – jis, žinoma, buvo visa tai 
patyręs, o aš, deja, ne. Aš manau, kad nė vienas žmogus iš šalies negali visiškai 
suprasti Stalino eros ir to, kas vyko vėliau. Gintautas mane supažindino su 
iki tol nepažintu – tam tikrais aspektais – man visiškai neįtikėtinu Lietuvos 
TSR pasauliu, išaiškino tuo metu skleistą politinę nuomonę, kad tipinis ka
pitalistas yra blogas žmogus. Kartu mes tai laikėme pajuokos vertu dalyku. 
Daug vėliau, kai buvo atgauta Lietuvos nepriklausomybė, mes aplankėme 
Vilniuje KGB pastatą, susipažinome su jo siaubingu vidumi. Čia pirmąkart 
išgirdau pasakojimą apie juoduosius naktinius sunkvežimius, prikrautus nu
žudytų žmonių kūnų. 

Gintautas man papasakojo apie savo šeimą. Aš buvau apstulbęs, girdė
damas pasakojimą apie jos išgyvenimus. Prisiminiau, kad daug metų Gin
tautas labai mažai kalbėjo apie artimuosius ir apie savo jaunystę. Dabar jis 
papasakojo apie savo tėtį ir mamą. Artėjant 1990 metams jau jautėsi pasikei
timai Sovietų Sąjungoje, ir Gintautui pagaliau pasidarė įmanoma įsigilinti į 
savo tėvo tragišką istoriją bei jos pasekmes žmonai ir dviem mažamečiams 
sūnums. Apie tuos įvykius ir apie tą Lietuvos istorijos periodą Gintautas kal
bėdavo jausmingai, kas jam šiaip nebuvo būdinga. Gintautas parašė nuos
tabią knygą apie savo tėvą. 1999  m. jis man ją atsiuntė. Kadangi parašyta 
lietuviškai, aš jos, žinoma, perskaityti negalėjau, bet Gintautas man atsiuntė 
ir kiekvieno knygos skyriaus santrauką. Nors ir sutrumpinta, knyga ir jos 
nuotraukos be galo jaudina. 

Lietuvai atgavus nepriklausomybę 1990 m. kovo mėn., mes su žmona pa
kvietėme Gintautą 1991 m. pradžioje pasisvečiuoti mūsų namuose Lunde. At
vykęs, be kita ko, jis paskaitė paskaitą mūsų universiteto Anatomijos fakultete. 
Jis buvo atvykęs į Švediją dar keletą kartų. Mudu, kaip ir Lietuvoje, keliavome 
po įvairias šalies vietoves. Prisimenu, kartą, stovėdami Baltijos jūros pakran
tėje ir žvelgdami rytų kryptimi, filosofavome apie egzistuojantį žmonių ir tau
tų artumą, taip pat ir jų nutolimą. 

Gintautas aplankė dainų klubą, kuriam aš priklausau, ir pademonstravo 
įspūdingus savo vokalinius sugebėjimus.

2002 m. rudenį Gintautas buvo oficialus mano svečias Lundo universitete 
ginant disertaciją, o 2007 m. rugpjūtį aš keturias dienas viešėjau pas jį. Auto
mobiliu nuvykome į Palangą, Nidą ir puikiai praleidome laiką. Deja, tai buvo 



152 tarnauta mokslui ir gimtajam kraštui

paskutinis kartas, kai mes matėmės. Taip neturėjo būti, bet, kaip švedai sako, 
žmogus planuoja, o Dievas diktuoja.

Negalėdamas dalyvauti Gintauto laidotuvėse, aš atvykau į Vilnių 2011 m. 
lapkričio mėn. aplankyti jo paskutinį kartą ir atsisveikinti. Gintauto brolis An
tanas ir Antano marti Jurga nuvežė mane į kapines. Sakoma: „Tu nesupranti, 
ką turi, kol neprarandi.“ Stovėdamas prie Gintauto kapo kartu su jo artimai
siais stipriau negu anksčiau pajutau, kad Gintautas užėmė svarbią vietą mano 
gyvenime ir turėjo įtakos mano mąstymui. Dabar, deja, teliko tik liūdna tuš
tuma širdyje. 

Gintautas buvo tvirto charakterio, stengėsi ir sugebėjo atskirti, kas yra tei
singa, o kas ne, reikšdavo savo nuomonę glaustai ir tvirtai. Savo jausmų atvirai 
nerodydavo, bet išreikšdavo juos darbais. Jis buvo ištikimas ir nuoširdus drau
gas. Man jo labai trūksta. 

2011 m.
Iš anglų kalbos vertė Regina Danutė Česnienė
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2.20. GInTAuTAs česnys – VeIKlI AsmenyBĖ

Antanas TylA

net negaliu pasakyti, nuo kada pažįstu Gintautą. Tai buvo metas, kai Vil
niaus universitete susikūręs šaunių vyrų vokalinis tercetas pradėjo koncertuo
ti per Lietuvos televiziją. Dainuodavo jie prasmingas, ne nuvalkiotas dainas. 
Patiko man tas vyriškas, lietuviams įprastas raiškos būdas. Tai ir buvo pirmoji 
nuotolinė pažintis su Gintautu. Jis buvo nesibaigiančios veiklos asmenybė, 
pasireiškianti keliose plotmėse. Klausiau jo pranešimų apie antropologinius 
lietuvių tyrimus. Jis pasižymėjo savarankiškumu, pasitikėjimu savimi ir savo 
darbo prasme.

Asmeniškai susipažinau, kai pasirodžius jo knygai apie savo tėvą pedagogą 
paprašė ją pakomentuoti per sutiktuves, surengtas Vilniaus dailės akademijo
je, kurios rektorius tuo metu buvo Gintauto bendramintis Adomas Butrimas. 
Per tėvo Lietuvos valstybės patrioto puoselėtas vertybes atsiskleidė ir Gintauto 
vaikystės aura bei jos vaidmuo ir reliktai profesoriaus sąmoningoje kasdieny
bėje ir jos plėtroje. Jų supratimas vedė tolesnio bendravimo keliu. Jis pakvietė 
mane į visuomeninį gydytojų sambūrį paminklui Vincui Kudirkai Vilniuje 
pastatyti. Vėliau buvo sudarytas Labdaros ir paramos fondas dr. Vinco Kudir
kos vardui įamžinti. Jame kartu darbavomės iki pat jo išėjimo į Anapilį. Buvo 
daug įtampos dėl vietos, lėšų ir aukų. Viskas palengva išsisprendė. Tai, kad 
Lietuvos sostinės Vilniaus centre, prie pagrindinės gatvės, iškilo paminklas 
Lietuvos himnui ir jo kūrėjui Vincui Kudirkai, kad aikštė buvo pavadinta jo 
vardu, daugiausia turime būti dėkingi prof. Gintautui Česniui ir jo bendra
minčiams. Paminklas yra jo gyvenimo vertybių įprasminimas. Džiaugiuosi, 
kad mūsų keliai susijungė ties šiuo Vilniaus ženklu. Praeidamas pro paminklą 
prisimenu ir dėl jo besisielojusį prof. Gintautą Česnį.

2012 m.
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2.21. mūsų GInTulIs

Vida peTrAITIenĖ

„Savo sielą, alkaną kaip žvėrį, maitinu 
 geriausiais žemės vaisiais – mokslu ir menu...“

V. mačernis

šiais poeto žodžiais norisi pradėti prisiminimus apie šeimos draugą  – 
mūsų Gintulį. Susipažinome daugiau nei prieš 30 metų, kai su vyru Sigitu bai
gėme Kauno medicinos institutą ir atvykome į klinikinę ordinatūrą Vilniaus 
onkologijos institute. Nors Gintulis nebuvo mūsų dėstytojas, bet kai pradė
jome dirbti Vilniuje, tapo mūsų mokytoju, pagalbininku ir draugu. Anot jo, 
tuoj „susikukavome“. Mus supažindino šviesaus atminimo gydytoja Viktorija 
Jakelevičienė, kurios šeima artimai bendravo su Gintautu. Gyvenome neto
li vieni kitų, tad dažnai įvairias šventes švęsdavome kartu. Visada linksmas, 
kupinas humoro ir sąmojaus jis tapdavo pobūvių siela. Viktorija buvo puiki 
šeimininkė, vaišindavo nepaprastai skaniais silkės, žuvies ir mėsos patiekalais. 
Paragavęs visų skanėstų, užgėręs naminės giros ar vyno (tada buvo madingas 
„Tokajus“) Gintulis sakydavo: „Kaip angelėlis nutipeno basomis kojelėmis.“

Kaip greitai pralėkė tie dvidešimt penkeri metai, tada buvome visi jauni, 
linksmi, sveiki ir paslaugūs vieni kitiems.

Lankydamasis mūsų namuose dukroms, kurias vadino „mergičkomis“, 
sakydavo: „Duok pabučiuoti savo snukutį“. Ypač juokindavo Gintulio verti
mai iš rusų kalbos, pvz., „pozvanočnij stolb – paskambinimo stulpas, maika – 
gegužinukė, trūsiki – baugštukai.“ Žinodamas, kad man skauda nugarą, pa
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klausdavo: „Miela Vidulka, kaip tavo paskambinimo stulpas?“ Vėliau kreipinį 
„Vidulka“ pakeitė „Vidule“.

Keletą vasarų kartu atostogavome Juodkrantėje, iš ten važiuodavome į Ka
raliaučių (Kaliningradą). Kelionių metu papasakodavo daug naujų istorinių 
dalykų apie Mažąją Lietuvą. Važiuojant mėgo dainuoti. Išmokė ir mus begalės 
humoristinių dainų: „Aš nuskinsiu rožę, rožę purpurinę...“ arba „Būtų gražus 
Jonas, ale neženotas...“ ir t.t. Mūsų dukros Gintulį vadino dėde Gintu, laukda
vo jo ir smalsiai klausydavosi visokiausių pajuokavimų.

Vieną vasarą per šv. Antaną Sigitas suorganizavo plaukimą jūriniu plaustu 
Nerimi iš Bezdonių į Smėlynę. Kelionė truko visą dieną, išlipdavome į krantą 
pail sėti, lauže išsikepti bulvių, ant iešmo čirškinti mėsytės. Pavargusius irkluo
tojus moterys linksmino dainomis. Kai po irklavimo skaudėdavo rankas ar „pa
skambinimo stulpą“, jis mėgo pasišaipyti iš savęs: „Vodka – sila, sport – mogila.“

Nesvarbu, kur ir kada būdavome kartu su Gintuliu: ar keliaudavome į Ker
navę, ar Respublikinės premijos, kurią jis gavo su profesore I.  Balčiūniene, 
įteikimo proga, ar švenčiant jo penkiasdešimtmetį kartu su kurso draugu pro
fesoriumi G. Uždaviniu, laikas prabėgdavo prasmingai, jausdavome šventinę 
nuotaiką. Dažnai įvairiomis progomis pasikviesdavo į jo mylimo ansambliuko 
„Kankleliai“, kuriam vadovauja ponia Daiva, koncertus. Daina buvo neatsieja
ma Gintulio gyvenimo dalis.

Kai Sigitas įrengė namuose pirtį, čia Gintulis pasikvietė savo ansambliuką, 
gal per dvidešimt žmonių, parepetuoti prieš koncertą... Namai skambėjo nuo 
negirdėto neregėto grožio dainų... Tai buvo įsimintina repeticija ne tik mūsų 
šeimai, bet ir atlikėjams. Tuomet Gintulis toms, kurios nesimaudė pirtyje, tik 
dainavo ir šoko, sugalvojo naują pavadinimą: „Priepirčio mergaitės“.

Kai atsirado galimybė gauti paskyrą automobiliui, Gintulis nusipirko 
„žigulius“ ir paprašė Sigitą išmokyti jį vairuoti. Bet pirmoji pamoka buvo ir 
pasku tinė. Pradėjęs judėti iš kiemo užkliudė pro šalį ėjusio kaimyno profe
soriaus portfelį ir taip išsigando, kad nusprendė niekada daugiau nesėsti prie 
vairo. Bandėme jį įkalbėti, bet jo sprendimas buvo nepakeičiamas.

Netrūko mūsų gyvenime ir liūdnų, skaudžių išgyvenimų, mirus mielajai 
Viktorijai praradome tokią svarbią mus jungusią grandį. Drauge lankydavome 
jos kapą ir tik metai iki jo mirties Gintulis pasiskundė, kad pasiliksiąs automo
bilyje, nes sunku eiti, padūsta, tinsta kojos. 

Atida ir atsakingumas aplinkiniams buvo išskirtinis Gintulio bruožas. Kad 
ir kur būtų, visada prisimindavo, kad jo laukia Motulė – taip švelniai vadino 
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savo šviesaus atminimo mamą. Skambindavo, teiraudavosi jos sveikatos, pra
nešdavo, kada grįš namo.

Kai Kauno klinikose operavo Sigito stuburo išvaržą, o dukras man reikėjo 
vežioti į darželį ir mokyklą, mūsų draugas (tada buvo Medicinos fakulteto 
dekanas) paklausė, ar mums nereikia finansinės paramos, ir tuo sunkiu metu 
labai padėjo.

Vėliau, kai mes su vyru rašėme disertacijas medicinos mokslų daktaro 
laipsniui įgyti, Gintulis taisė mūsų lietuvių kalbą, pieštuku parašydamas įvai
rius juokingus komentarus.

Liko gražūs ir šviesūs prisiminimai apie jo nuoširdumą, pasitikėjimą jį su
pusiais žmonėmis, kuriuos nuoširdžiai mylėjo, nors visi buvo labai skirtingi.

Laisvalaikiu nemėgo kalbėti apie darbą, niekada nesiskųsdavo sveikata, 
kuri pastebimai ėmė šlubuoti, ypač po to, kai Anapilin iškeliavo Motulė. Nu
veždavau Gintulį prie Motulės kapo, po to eidavome į šv. Mišias Šv. Kazimiero 
bažnyčioje. Vis dažniau mūsų draugas patekdavo į kardiologijos reanimaciją 
ir juokaudavo: „Einu pas savo buvusį studentą, mielą daktarą Šerpytį po pro
su“. Taip jis apibūdindavo širdies ritmo atkūrimą – defibriliaciją.

Sunku patikėti, kad jau nebėra mūsų Gintulio, dėmesingo draugo, mokan
čio išklausyti ir suprasti. Jo kruopštumas, darbštumas uždegdavo aplinkinius. 
Taip ir matau apsikrovusį knygomis, berašantį. 

Niekada negirdėjau iš jo lūpų nė vienos apkalbos ar blogo žodžio kitų 
adresu. Ši įgimta inteligentiška tolerancija žmogui liko pavyzdys visiems drau
gams.

Kai per Gintulio mirties metines Šv. Jonų bažnyčioje įskrido paukštelis ir 
apskridęs nuplasnojo į šviesą prie lango, profesorius G. Uždavinys tyliai pasa
kė: „Tai Gintuko siela skraido“. Pagalvojau, kad jis tikrai išliks atmintyje kaip 
tas paukštelis, kuris gieda ir linksmina visus, nors paties širdis verkia.

2012 m.
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2.22. Iš mūsų BIčIulysTĖs meTų

Jonas BruVerIs

neįprasta ir keista – nemaniau, kad galėtų būti taip sunku ką nors pasa
kyti apie Anapilin išėjusį bičiulį. Kad ir ką besakytum, atrodys banalu. Žino
ma, taip pat atrodytų norint ką nors pasakyti ir apie, ačiū Dievui, esančius čia. 
Juk viskas taip paprasta ir aišku, pagalvoji ką nors gražaus ir gera – aha, tai juk 
apie juos. 

...Kažkada seniai seniai, per kažkurį mano gimtadienį pagalvojau, kad vie
nas kvailiausių dalykų, ką esu padaręs, yra tai, kad gimiau, tad nėra reikalo 
tą įvykį specialiai minėti. Be to, man rodos, labai teisingas tasai Heideggerio 
egzistencialas apie žmogaus įmestumą į pasaulį, – tikrai, juk jo niekas neklau
sia, ar nori čia ateiti – įmeta, ir tiek. Žinoma, kol čia to įmestojo nėra, nėra ir 
ko paklausti. Bet žmonės vis tiek iš to padaro dramas. Ir aš tą vakarą išėjau iš 
namų pakviestas kažkur kitur. Pareinu, tyliai įslenku į savo kambarį, o ten – 
paroda. Mat kitame kambaryje tuomet buvo įsikūręs Jonas su Dalia ir jie vis 
vien surengė vakarėlį, o tarp gražiai išdėliotų parodos „eksponatų“ – Gintauto 
ir jo profesoriaus knygelė „Kodėl dabar iš beždžionės neišsivysto žmogus“ su 
parašu „Skaito klasikus“. 

Anuomet – pašmaikštavimas, šiandien – tiesa. Mokslo srityse, į kurias 
įžengė, paliko klasiko vardo vertą nedylantį ir neišdilsiantį pėdsaką. Jo, doro, 
teisingo lietuvio, sielos veidrodis – knyga apie Tėvą. Atsiversk bet kurį puslapį 
ir Gintauto balsu išgirsi bylojančias mūsų praeitį ir dabartį. 

...Buvo ir toks atsitikimas. Gintautas, Danutė ir Vytelis (jis jau anuomet 
turėjo automobilį, tad visada visus visur vežiodavo) buvo užsukę pas mane. 
Kai išvažiavo, nutarė, kad namo dar ankstoka, ir pasuko prie Žaliųjų ežerų 
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pasigrožėti (buvo ankstyvas pavasaris). Jaukiai įsitaisęs virtuvėje, aš kažką dar 
skaitinėjau, kai paskambino Gintautas ir gergždžiančiu balsu pranešė, kad jie 
liko gyvi, nes nuvažiavę tenai sumanė pasivaikščioti ant ledo ir įlūžo. Danutė 
liepė ja nesirūpinti, nes jai po ranka pasitaikė Kalėdų eglutė, o tiedu irgi šiaip 
taip graibstėsi į lūžinėjantį ledą, kol pasiekė kojomis dugną ir išsiropštė į kran
tą. Nors kiaurai permirko, bet nė vienas nesusirgo. Vyteliui visa tai pasirodė 
itin smagus nuotykis ir jis man pasakė: „Kaip gaila, kad tavęs nebuvo!“

Bet gal dėl to aš vis dar čia...

2012 m.
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2.23. ŽIupsnelIs GrAŽIOs DrAuGysTĖs 
prIsImInImų

sigita nArBuTAITĖ-lIpOVIenĖ 

Draugystę su Regina VasiliauskaitėČesniene, kuri prasidėjo dar mokan
tis mokykloje Ukmergėje, vadinu „viso gyvenimo draugyste“. Gintautas Čes
nys, artimųjų vadintas Gintuku, buvo Reginos vyro Antano brolis, tad bend
raudamas su Regina labai dažnai susitikdavau ir su Gintautu. 

Tačiau su Gintautu Česniu susipažinau žymiai anksčiau, dar studijuodama 
Kauno medicinos institute. Neprisimenu, būdami 3o ar 4o kurso studentai 
susitikome su Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto to paties kurso me
dikais. Tada įsidėmėjau aktyvų, kultūringą būsimąjį gydytoją Gintautą Česnį. 
Būdama penktame kurse dalyvavau Vilniuje SMD (studentų mokslinės drau
gijos) konferencijoje. Po oficialiosios dalies buvo surengta bendra vakarienė, 
kurios metu koncertavo Vilniaus universiteto studentai, tarp jų – mano drau
gė Regina, Gintautas Česnys, Jonas Burbulevičius ir kiti. Prie mūsų stalo sė
dėjęs labai malonus senasis profesorius Mykolas Marcinkevičius su didžiuliu 
susižavėjimu kalbėjo apie talentingą studentą Gintautą Česnį, pasakojo apie 
jo gabumus mokslui, gražų dainavimą, mokėjimą kultūringai bendrauti. Tos 
konferencijos metu pamačiau, kad mano draugė Regina turi daug puikių dai
nuojančių draugų, tarp jų ir tą profesoriaus išgirtą studentą.

Mano draugė Regina ištekėjo už Gintauto brolio Antano. Česnių vaikai 
augo dainingoje aplinkoje. Tai turėjo nepaprastai didelės įtakos jų asmeny
bių formavimuisi. Nors gyvenau Alytuje, ne kartą pakviesti atvažiuodavom į 
įvairius koncertus – tai A. Krogerto vadovaujamo kamerinio vyrų choro, ku
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riame dainavo abu broliai Česniai, tai jų ansambliuko, vėliau pasivadinusio 
„Kankleliais“. Bet kokią šventę Česnių ar jų draugų šeimoje lydėjo „angelų 
choras“. Visos šeimos kartos, visi draugai buvo labai balsingi, dainingi. Tai 
nepakartojama! Žavu būdavo klausytis Gintauto ir Jonio (taip draugai vadino 
Joną Burbulevičių) dueto.

Vienos mano draugės Indrės Tijūnėlienės, gyvenančios Čikagoje, viešna
gės Lietuvoje metu surengėme jos priėmimą Česnių bute. Pilku sovietmečiu 
Indrę sužavėjo šiltas bendravimas, vaišės ir, žinoma, dainavimas. Dainavom ir 
lietuviškai, ir angliškai, o angliškai dainas, kurias visi mokėjo. Žinoma, rengi
nio siela buvo Gintautas. Jis mokėjo labai šiltai bendrauti, turėjo subtilų, ne
įžeidžiantį humoro jausmą. Praėjo daug metų nuo tada, bet Indrė nepamiršta 
tų puikių žmonių, su kuriais susitiko Reginos ir Antano Česnių namuose. Su 
Gintautu Indrė buvo susitikusi ir Amerikoje.

Tokį Gintautą mačiau iš arti, o iš tolo su didele pagarba sekiau jo mokslinę, 
visuomeninę veiklą, žavėjausi jo nuveiktais darbais.

2014 m.
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2.24. sAVO prOFesOrIų prIsImInus

Justina DIDŽIApeTryTĖ

pirmasis mano įsimintinas susitikimas su profesoriumi Gintautu Česniu 
buvo per osteologijos kolokviumą. Tai buvo pirmasis mūsų kolokviumas uni
versitete, todėl bijodami eiti į vidų spietėmės prie prozektoriumo durų. Įsidrą
sinusi ėjau atsakinėti pirma. Iki šiol atsimenu, apie kokius kaulus gavau pasa
koti profesoriui. Tai buvo kaukolės pamatas ir žastikaulis. Kaukolės pamatas 
buvo vienas iš sunkiausių klausimų, todėl labai susijaudinau, balsas virpėjo, 
rankos drebėjo rodant kaulų struktūras, bet tada pakėliau akis ir pamačiau 
padrąsinantį ir raminantį profesoriaus žvilgsnį. Susikaupiau ir ramiai išdės
čiau savo žinias. Labai apsidžiaugiau, kai gavau aukščiausią įvertinimą. Dar 
laimingesnė pasijutau, kai po kelių dienų buvau pakviesta profesoriaus atlikti 
tyrimus vaikų kraniologijos tematika.

Bendras darbas su profesoriumi leido man pažinti savo Mokytoją iš arčiau, 
matyti jo meilę Lietuvai, savo universitetui ir fakultetui, atsidavimą darbui ir 
studentams. 

Profesorius Gintautas Česnys, būdamas Labdaros ir paramos fondo V. Ku
dirkos vardui įamžinti steigėjų pirmininkas, su didžiuliu užsidegimu per 
kiekvieną mūsų susitikimą pasakodavo apie šiuos darbus, tikėdamasis, kad 
V. Kudirkai skirta skulptūra bus „gražiausia Lietuvoje“. Dabar visada, eidama 
per V. Kudirkos aikštę, stabteliu prie paminklo ir prisimenu savo profesorių. 

Kaip darbo vadovas profesorius buvo labai reiklus. Jis norėdavo, kad pa
daryčiau viską iki smulkmenų tiksliai, išmatuočiau kiekvieną įmanomą vai
kų kaukolės dalį, viską surašyčiau labai tvarkingai ir aiškiai. Kai profesorius 
mane mokė atlikti kaukolių matavimus, prašydavo matuoti vieną ir tą pačią, 
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kol matmenys kiekvieną kartą idealiai sutaps. Nepaisant to, kad reikalavimai 
darbui buvo labai dideli, jis kiekvieną kartą man sakydavo: „Pamatysi, kaip 
mums bus įdomu, kai gausim rezultatus, juos nagrinėti, kiek daug iš šito darbo 
išmoksime ir sužinosime“. Deja, profesorius darbo rezultatų nesulaukė, bet 
iš tikrųjų jis buvo teisus: darbas sulaukė didelio pasisekimo, buvo labai gerai 
įvertintas tiek mūsų fakultete, tiek antropologijos kongrese Vokietijoje. 

Iš bendro darbo su profesoriumi ryškiausiai atmintyje man įstrigo jo susi
žavėjimas kraniologija. Viskas jam buvo įdomu ir išskirtina matuojant kauko
les, visada atkreipdavo mano dėmesį į „įdomiai atrodančias metopines siūles“, 
„išskirtinai ir gražiai įsiterpusius sezemoidinius kauliukus“. Daug pasakojo 
apie tai, kaip specialiai rengė kraniologinių matavimų darbo vietą – papra
šė, kad sumontuotų idealiai horizontalų stalą, įrankius siuntėsi iš Šveicarijos, 
paprašė, kad specialiai jam sukonstruotų kaukolės laikiklį, kad būtų galima 
tiksliai matuoti veido kampus.

Profesorius dažnai pabrėždavo, kad mokslinė veikla jam teikia daugiau 
malonumo nei administraciniai darbai. Džiaugėsi, kad po daugelio metų at
sirado daugiau laiko, kurį galėjo skirti kraniologijai, ir apgailestavo, kad bū
damas Medicinos fakulteto dekanu bei Anatomijos, histologijos ir antropolo
gijos katedros vadovu per mažai dėmesio skyrė šiai jo taip mėgstamai veiklai. 

Anatomijos pratybų su studentais metu profesorius pateikdavo itin daug 
medžiagos, reikėdavo įtemptai studijuoti ir patiems, ir su profesoriaus pagal
ba. Pratybos trukdavo ilgai, bet profesorius neleisdavo mums dykinėti, norė
davo, kad visą laiką praleistume naudingai. Nors profesorius per pratybas ga
lėjo stipriai pabarti nepasiruošusį, tinginiaujantį ar nemokantį lotynų kalbos 
studentą, jis mėgdavo ir pajuokauti, ir papasakodavo įdomių istorijų, todėl 
mokslai pas profesorių neprailgdavo. 

Esu labai laiminga, kad galėjau būti šalia profesoriaus Gintauto Česnio. Šis 
mano pirmasis dėstytojas man yra sąžiningumo, geranoriškumo ir atsidavimo 
savo darbui pavyzdys. Didžiuojuosi savo pirmuoju Mokytoju.

2011 m.
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2.25. šIeK TIeK prIsImInImų 
ApIe prOFesOrIų G. česnĮ

romanas VIlKAusKAs

profesorius Dailės institute mums, tapytojams, dėstė plastinę anatomiją. 
Po mistinio V. Drėmos, apie jį sklandžiusių bauginančių legendų atėjo jau
nas, linksmas, vaizdingai kalbantis profesorius. Jis mus, studentus, vesdavosi 
į prozektoriumą, kur „čiupinėjom“ tikrus raumenis, kūno iškilimus, nors po 
to mūsų panelėms darydavosi silpna. Lankėmės antropologijos kabinete, kur 
studijavom žmogaus skeletą, kaukoles, kaulus, sąnarius. Jau tada man įstrigo 
didžiulės lentynos, prikrautos numeruotų dėžučių. Jose kaukolės  – pagrin
dinis antropologijos fondas. Po trijų semestrų studijų, išlaikę egzaminus, su 
profesorium išsiskyrėm. Prisimenant egzaminus reikia paminėti profesoriaus 
demokratiškumą. Jei studentai užstrigdavo egzaminų metu, buvo aiškinamasi 
ir tai nebuvo studentui minusas. Manau, jam svarbiausia buvo, kad studentai 
suprastų esmę ar prieš egzaminus, ar per juos, ar po jų. 

Geras mano klasės draugas archeologas Algirdas Varnas suvedė mane su 
Lietuvos archeologais. Ekspedicijų metu piešdavau iškastus radinius. Kasinė
jant Vaitiekūnų piliakalnį ir senkapius Radviliškio r. vieną saulėtą dieną atvy
ko prof. G. Česnys. Negalėjau patikėti. Prisiminėm Dailės institutą. Artimiau 
susipažinau per ekspediciją vakarojant prie laužo. Profesorius lankydavo eks
pedicijas ir tyrinėjo iškastus skeletus, kaukoles, kaulus. Archeologai išrikiuoja 
radinius, o G. Česnys apžiūri – „kokie puikūs kauliukai!“ Jie tikrai buvo pui
kūs, išgulėję 900–800 metų smulkaus žvyro grunte buvo beveik balti. Kai jis 
paėmė į rankas kaukolę ir atidžiai apžiūrėjo, staiga prisiminiau antropologijos 
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kabinete matytas numeruotas dėžutes. Man tapo aišku – darysiu G. Česnio 
portretą. Profesorius mane stebino: paima dubens kaulus ir sako: „Moteris 
gimdė šešis kartus“. Buvau sužavėtas. Pasirodo, gimdymai palieka kauluose 
žymes. Išsiskiriant užsiminiau apie savo sumanymą – portretą ir norą apsi
lankyti antropologijos kabinete. Jis sutiko, davė darbo telefono numerį, kad 
prieš atvykdamas paskambinčiau. Rudenį aš jau profesoriaus svečias – sėdim 
jo kabinete ir gurkšnojam kavą. Išdėsčiau jam savo sumanymą ir nei iš šio, nei 
iš to mane velnias patraukė į diskusiją – pareiškiau abejonę, kad žmogus kilęs 
iš beždžionės. Jis atsakė paprastai ir aiškiai: „Aš tai iš beždžionės, o iš kur tu, 
nežinau“. Susigėdęs kvatojausi su savo abejonėmis... Padariau piešinių, nuot
raukų – pradžiai užteks.

Tapiau G. Česnio portretą pilkojo kūrybos periodo metu, kai daiktizmo 
forma buvo pati švariausia, kai atrodė – daiktą gali paversti ikona (garažų du
rys, pašto dėžutės ir kt.). Tuo metu man svarbiausia buvo taip įtempti raiškos 
formą, kad jinai atitrūktų nuo realizmo ir natūralizmo ir taptų savarankiška. 
Tikėjimas tuo, ką darai, suteikia ištvermės užbaigti darbą ir gauti norimą re
zultatą. Taip mąsčiau ir jaučiau prieš trisdešimt metų, o dabar nebeištverčiau. 

Lankėmės pas prof. G. Česnį (1983 m. kovo mėn.) prozektoriume su bi
čiuliais ir S. Žvirgždu ieškodami unikalaus kadro (Tiulpo anatomija) būsimos 
parodos katalogui ir tai pavyko. Tai išliko mūsų prisiminimuose ir nuotraukose. 

Buvo 1985 m. pavasaris, šiltai vakarojome su G. Česniu, profesorius di
džiavosi mumis ir neatsisakė kvietimo. Politikavom, dainavom, gurkšnojom 
vyną, deklamavau savo poeziją – „visiems po puokštę neurozės, nereikalingos 
vargšams rožės“. G. Česnys šypsojosi. Linksmai nusiteikę palydėjom profeso
rių prie Čiurlionkės, į troleibusų stotelę. 

Sutikdavau G. Česnį Žemaičių kultūros draugijos konferencijose, kituose 
renginiuose. Kartą pasiteiravo, ar užbaigiau portretą. Numykiau, kad taip. Pa
sakiau, kur jį galės pamatyti – šiauliečių dailininkų kūrybos parodoje Vilniaus 
parodų rūmuose 1991  m. Nežinau, ar profesorius G.  Česnys savo portretą 
matė, bet dabar, praėjus trisdešimčiai metų, ištraukus jį iš dirbtuvės stelažų, 
nuvalius dulkes, jis man gėdos nedaro ir gera, kad jis yra. 

2015 m.
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2.26. „AnATOmIJOs pAsKAITA“

Arvydas pAKAlKA

mano diplominio darbo atsiradimo aplinkybės tokios: studijuojant VDI 
(dabar – Dailės akademija) 5 kurse susibūrė studentų anatomijos fakultatyvas, 
kurį kuravo prof. Gintautas Česnys, ir mes, gana didelė studentų grupė, greitai 
sumažėjusi iki kelių ir man likus atkakliausiam, gal dar ir dėl to, kad man buvo 
pakeliui namo, vaikščiojom į VU Medicinos fakulteto prozektoriumą prepa
ruoti. Davė mums profesorius bene 140  kg moters lavoną, kurio raumenys 
didesni, bet ir riebalinis sluoksnis oi koks nemenkas nuimti, net medikams 
studentams rodė mūsų darbą kaip pavyzdį... taigi besipaišant raumenis ir kt. 
pamaniau, kad būtų visai gera tema diplominiam darbui, prisimenant didžio
jo Rembranto anatomijos pamoką, ir aplinka įdomi... bet tuometinis tapybos 
studijų profesorius V. Gečas uždraudė rodyt lavonus, leido tik prof. G. Česnio 
portretą su studentais, tad supratau, kad prozektoriumo atmosferą ir formalino 
kvapą, kuris išėjus persekiodavo dar kelias valandas, teks perteikt netiesiogiai, o 
per koloritą, ir tai, ko gero, dar sudėtingesnė užduotis... man tai tiko. Tada prisi
piešiau prozektoriumo interjero eskizų ir paprašiau prof. G. Česnio papozuoti, o 
jis kaip žmogus, nešvaistantis laiko veltui, paklausė, ar negalėtų tuo metu dirbti, 
žinoma, sutikau. Kol dariau jo eskizus, surinko iš krūvos gabalėlių klijuodamas 
net dvi kaukoles, man tai padarė stiprų įspūdį – profesionalo meistrystė. O kai 
išprašiau valandėlę kitą papozuot portreto aliejiniam etiudui studijoj, tapyda
mas kalbinau antropologine baltų kaukolių tema, man buvo be galo įdomu ir 
jam ne taip nuobodu... Atvyko kviestas profesorius ir į mano diplominio darbo 
gynimą VDI. Po kelerių metų mano diplominis darbas dalyvavo Sovietų Są
jungos aukštųjų dailės mokyklų geriausių diplominių darbų parodoje Vilniuje, 
tuometiniuose parodų rūmuose. Prieš kelerius metus jį mačiau „Titaniko“ fon
duose, o štai dabar VU Medicinos fakultete – lyg ir savo vietoj...

2015 m. 
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2.27. šIeK TIeK ApIe VAIKysTę, pAAuGlysTę 
Ir BrAnDOs meTus 

Antanas česnys

pradėsiu nuo vaizdelio, kuris išliko mano atmintyje nuo tų laikų, kai 
mūsų šeima gyveno Raseiniuose, Gintauto gimtajame mieste. Konkretumo, 
žinoma, čia nedaug, viską, gaila, prisimenu lyg per rūką. O kaipgi galėtų būti 
kitaip – juk aš tuomet, ko gero, buvau tik savo trečiuosius metukus bebaigian
tis „vyrukas“. Atrodo, lyg tai būta parko, o gal sodo. Stoviu aš šalia kažkokio 
vyriškio, kurio veido, žinoma, įsidėmėti nesugebėjau. Priekyje – baltas vaikiš
kas vežimėlis, jame – vaikiukas. Gerokai vėliau, jau paūgėjęs, supratau, kad tas 
vyriškis tikrų tikriausiai buvo mano Tėvelis, o kūdikis vežimėlyje – tai mūsų 
Gintutis (taip mes jį vaikystėje vadindavome). Tokia buvo mano pažintis su 
Gintautu, tiesa, vienpusė, kadangi visą laiką jis saldžiai miegojo.

O jau vėliau Marijampolė – mano gimtasis miestas, į kurį Motulė mudu su 
Gintautu parsivežė mums netekus Tėvelio, politinio kalinio, Sibiro tremtinio. 
Čia prabėgo mano ir Gintauto vaikystė bei paauglystė.

Gyvenome palyginti kukliai. Mūsų šeimyną iš pradžių sudarė net 8 asme
nys. Su mumis gyveno Motulės tėvai – Magdalena ir Julius Kavaliauskai, kurie 
jau pirmomis karo dienomis neteko viso savo užgyvento turto. Mūsų šeimoje 
glaudėsi Motulės sesuo Gražina Kučinskienė su sūneliu (vėliau su dukrele), 
jos vyrui (mūsų tetėnui Vincui) besislapstant nuo vokiečių gestapo, o vėliau 
nuo sovietinio KGB ir galų gale tapus politiniu kaliniu, įkalintu kažkur Rusijos 
gilumoje. Na, ir dar vienas šeimynos narys – mūsų visų mylima ir gerbiama 
buvusi Kavaliauskų šeimininkė Marijona Jusaitė, nuoširdžiai ir pasiaukojamai 
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padėjusi Motulei vargelį vargti. Nesu tikras, kad senieji Kavaliauskai turėjo 
kokį nors pragyvenimo šaltinį, kadangi senelis Julius buvo vargonininkas (iš 
pradžių Sasnavos, vėliau Marijampolės bažnyčiose), o močiutė Magdalena 
visą laiką buvo namų šeimininkė (augino ir prižiūrėjo penkis savo vaikus). 
Taigi jie nedirbo valdiško darbo, kuris garantuotų jiems senatvės pensijas, ir 
mums pragyvenimui turėjo užtekti tik Motulės – pradinių klasių mokytojos 
kuklios algelės. Tiesa, iš pradžių, kol „visuomenės reikmėms“ nebuvo perim
tas Kavaliauskams priklausęs žemės sklypas šalia subombarduotų jų namų, 
reikalus truputį lengvino mūsų Marijonos puoselėjami daržai. 

Jau vokietmečiu man teko šiek tiek ragauti „valdiškos duonos“: gal kokius 
metus lankiau vaikų darželį, o vėliau pirmuosius žingsnius žengiau mokyklo
je – Motulės klasėje. Gintautas visą savo ikimokyklinį laikotarpį „šeimininka
vo“ tik namuose, globojamas Marijonos.

Iš atmintin įstrigusių vaikystės išgyvenimų virtinės, kaip ir daugeliui vai
kų, ko gero, vieni pačių ryškiausių ir maloniausių mums būdavo susitikimai su 
Kalėdų Seneliu. Jiems ruošdavomės labai nuoširdžiai. Dainelės, eilėraštukai, jų 
Gintautas išmokdavo net po kelis. Jokių įtarimų mums nekeldavo tai, kad Se
nelis kalbėdavo mūsų tetos Birutės, Motulės jauniausios sesers, studentės, kuri 
Kalėdoms atvažiuodavo iš Kauno, balsu, o jo dovanėlės būdavo tokios pačios, 
kaip ir atvežtosios tetos. Šventai tikėjome, kad Senelis yra tikrų tikriausias.

Įsiminė ir kai kurie karo metų išgyvenimai. Artėjant frontui vis dažniau 
naktimis kaukdavo ugniagesių sirenos, skelbdamos oro pavojų. Kad išvengtu
me galimo bombardavimo pasekmių, iš miesto centro, kur tuomet gyvenome, 
skubėdavome į užmiesčio laukus. Gintautą, dažniausiai miegantį, Motulė neš
davo, o aš, mat jau „dičkis“, turėdavau pusiau užsimiegojęs tipenti greta. Kaip 
tada trokšdavau būti irgi mažiukas (nors kad ir toks, kaip Gintautas), kad ir 
mane kas nors paneštų.

Prisimenu pikiruojančių lėktuvų vaizdą, jų „žviegimą“, bombų sproginėji
mus vykstant mūšiams miesto prieigose (mes tuomet jau glaudėmės kažkokio 
ūkininko sodyboje užmiestyje). Mums, vaikams, tai buvo savotiška atrakcija, 
niekaip nesupratome, kodėl suaugusiųjų veiduose atsispindėjo nerimas ir net 
baimė.

Siaubas, žinoma, neaplenkė ir mudviejų su Gintautu. Vykstant oro mūšiui 
virš kaimo, buvo padegta mūsų geradario ūkininko sodyba, liko tik nedidelė 
iš molio drėbta kamaraitė ir atokiau stovėjęs kluonas, kurie dar kurį laiką buvo 
laikinas mūsų prieglobstis.
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Nuo bombardavimo, beje, nukentėjo ir mūsų butas mieste. Taigi frontui 
nusiritus link Rytprūsių buvome priversti ieškoti kitos pastogės. Pagalbos 
ranką ištiesė vienuoliai marijonai, pokariu garsėję labdaringa veikla. Leido 
mums apsigyventi vienose iš vienuolynui priklausiusių ir dar nenacionali
zuotų buvusių gamybinių patalpų. Gyvendami čia sulaukėme karo pabaigos, 
čia gyvenome ir porą pokario metų. Visą laiką jautėme nuoširdžią vienuolių, 
ypač sesers Elžbietos (jos pavardės, deja, neįsidėmėjau), globą. Iš jų ne kartą 
esame gavę įvairių dovanėlių, vieną kitą taip reikalingą rūbelį arba apavą. 
Iki šiol prisimenu vienuolyno šiltnamiuose išaugintų agurkų, pirmą kartą 
paragautų su medumi, skonį. O kaip galėtum su dėkingumu neprisimin
ti vienuolyno batsiuvio pasiūtų ir sesers Elžbietos man padovanotų gražių 
aulinių batukų, kuriais galėjau pakeisti gerokai įgrisusias, nelabai patogias 
klumpaites (dėl avalynės trūkumo tokias klumpaites pokariu nešiojo dauge
lis mūsų miesto vaikų). Vėliau jau mano išaugtus tuos batukus baigė nešioti 
Gintautas.

Atmintyje regiu seserį Elžbietą, nuolat apsuptą būrio vaikų, kurie labai 
mėgo jos organizuojamus užsiėmimus. Be gero elgesio ir katekizmo pamo
kėlių, įvairių žaidimų, mokėmės dainelių, eilėraštukų, kuriuos atlikdavome 
dažnokuose koncertukuose. Gintautas – jauniausias „artistas“, dažniausiai su
silaukdavo daugiausia žiūrovų dėmesio ir plojimų.

Savo „artistinius sugebėjimus“ Gintautas mielai ir drąsiai demonstruodavo 
visiems, kas tik pageidaudavo. Ne kartą „koncertavo“ ir pačiame vienuolyne, 
iš kurio virtuvės kaip „honorarą“ parsinešdavo įvairių skanėstų. Prisimenu, 
kartą prieš pat šv. Velykas buvo apdovanotas iš didoko sviesto gabalo profe
sionaliai nulipdytu avinėliu, kuris labai papuošė mūsų kuklų šventinį stalą. 
Taigi Gintauto dėka mūsų šeimynai atsirado tada retoka proga vėl prisiminti 
sviesto, tais laikais deficitinio miestiečių produkto, skonį.

Dar prieš pradėdamas lankyti pradinę mokyklą Gintautas jau neblogai 
buvo pramokęs skaityti, rašyti ir skaičiuoti, todėl Motulė, pasitarusi su savo 
kolegomis mokytojais, nusprendė leisti jį iš karto į antrą skyrių. Tiesa, pirmas 
diktantas mokykloje nelabai pavyko: Gintautas jį parašė vien tik didžiosiomis 
raidėmis, nes mažųjų namuose nebuvo išmokęs (Motulė, deja, laiku į tai ne
atkreipė dėmesio), na, ir gramatikos klaidelių ne viena pasitaikė. Visas tekstas 
raudonavo nuo mokytojos taisymų ir pastabų. Kiek prisimenu, ši Gintauto 
nesėkmė buvo vienintelė. Greitai viskas, padedant mokytojai ir Motulei, su
sitvarkė. Gintautas tapo vienu geriausių ir pavyzdingiausių to skyriaus mo
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kinukų. Puikiai baigė pradinę, vėliau ir vidurinę mokyklą (pastarąją – aukso 
medaliu), po to ir universitetą (gavo diplomą su pagyrimu).

Vidurinio mokslo abu siekėme senojoje ir garsiojoje Marijampolės Rygiš
kių Jono gimnazijoje, kuri tuomet oficialiai buvo „perkrikštyta“ į I berniukų 
vidurinę mokyklą. Turėjome puikius mokytojus. Dauguma jų – prieškarinių 
laikų inteligentai, tikri savo dėstomų dalykų entuziastai. Mokykloje tvyro
jo ryški lietuvybės dvasia. Nors ir palyginti nedrąsios mokytojų užuominos 
patriotizmo temomis, taip pat Motulės mums piešiamas Tėvelio, darbštaus, 
pareigingo, tolerantiško žmogaus, portretas, jo išlikusios knygos, prieškario 
žurnalų komplektai turėjo nemažai reikšmės formuojantis mudviejų su Gin
tautu pažiūroms.

Iš mokyklinių dalykų Gintautui labiausiai prie širdies buvo kalbos. Puikūs 
buvo jo literatūriniai rašiniai. Bandė save net kūryboje: išliko keletas jo moks
leiviškų prozos kūrinėlių. Baigdamas vidurinę mokyklą palyginti neblogai 
kalbėjo rusų ir anglų kalbomis, turėjo ir lotynų kalbos pradmenis.

Be literatūros, dar paauglystėje išryškėjo Gintauto potraukis muzikai. Ne
abejingas jai buvau ir esu ir aš. Kas tam turėjo įtakos, sunku pasakyti. Gal daž
nų Kauno muzikinio teatro gastrolių Marijampolėje dėka mudviejų pamėgta 
operetė, gal abu nemažai žavėjusi vargonų muzika Marijampolės bažnyčio
je, ypač ne vieno sakralinės muzikos koncerto metu, gal skambios gana pa
jėgaus bažnyčios choro, vadovaujamo Aloyzo Čyžo (vėliau ilgamečio Kauno 
politechnikos instituto studentų dainų ir šokių liaudies ansamblio vadovo), 
giesmės, o gal tiesiog šį potraukį paveldėjome iš Motulės. Ji, vargonininko 
dukra, neblogai skambino pianinu, turėjo stiprų gražaus tembro balsą, mėgo 
dainuoti. Mokydamasi gimnazijoje dažnai įvairiuose renginiuose dainuodavo 
solo. Savo buvusio repertuaro dainas dainuodavo ir mums su Gintautu. Mudu 
ir ne vieną savo mokinuką išmokė Jos paauglystėje dainuotų dainų. Subūrė 
savo mokyklos vaikų chorą ir jam vadovavo. Išliko nuotrauka, kurioje Motulė 
kažkokios šventės metu diriguoja jungtiniam miesto vaikų chorui.

Taigi traukte traukė mudu pabandyti išmokti groti kokiu nors muzikos 
instrumentu. Gintautas apie pusę metų lankė fortepijono pamokas. Aš ban
džiau mokytis groti iš mokyklos vedėjo Jono Jarumbavičiaus, mūsų Tėvelio 
buvusio kolegos, laikinai pasiskolintu smuikeliu, vėliau taip pat skolintu akor
deonu, bet, neturint savo muzikos instrumentų, toks mokymasis, aišku, davė 
mažai naudos. Labai gaila, kad karo metu kartu su namais sudegė ir mūsų 
senelio Juliaus turėti fortepijonas ir fisharmonija. Pokariu įsigyti naujų muzi
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kos instrumentų mūsų šeima, aišku, neturėjo jokių finansinių galimybių, todėl 
mūsų graži svajonė taip ir liko svajonė, liko išbandyti tik savo kuklius daina
vimo sugebėjimus.

Mūsų vidurinėje mokykloje buvo gana populiarus vyresniųjų klasių moks
leivių choras, vadovaujamas garsaus Suvalkijos muziko, Leipcigo konservato
rijos absolvento mokytojo Juozo Kamaičio. Mudviem su Gintautu pasisekė – 
šis kolektyvas tapo mūsų pirmąja chorinio dainavimo mokykla. Vėliau, nors 
ir trumpai, esame dainavę kitame – mokytojo A. Šmulkščio vadovaujamame 
mišriame chore, su kuriuo dalyvavome 1955 m. Respublikinėje dainų šventė
je. Tai buvo pirmoji Gintauto išvyka į Vilnių.

Dainos neapleidome ir studijų laikotarpiu – buvome Vilniaus universite
to studentų dainų ir šokių liaudies ansamblio choristai. Gintautui ansamblio 
vadovai patikėdavo net ir solo partijas, be to, abu dainavome ir šiame ansam
blyje suburtame vyrų vokaliniame tercete (trečiasis jo narys – taip pat buvęs 
marijampolietis Jonas Burbulevičius). Turėdami tik mėgėjiškų vokalo įgūdžių, 
kokių nors profesionalia prasme nepriekaištingų „meno aukštumų“ pasiekti, 
aišku, nesitikėjome, bet maestro Vytautas Četkauskas, ansamblio choro va
dovas, sugebėjo mūsų tercetą taip „sustyguoti“, kad dainavimas pirmiausia 
mums patiems teikė didžiulį malonumą, o jeigu dar jausdavom ir nuoširdų 
klausytojų palaikymą, tai, žinoma, tuo labiau. Prisimenu, kartą teko kom
petentingai naujų kūrinių peržiūros komisijai pristatyti dvi kompozitoriaus 
V. Budrevičiaus iki tol dar niekieno oficialiai nedainuotas dainas (vieną jų au
torius buvo dedikavęs mūsų tercetui). Vilniaus konservatorijos auditorija, kur 
vyko ši peržiūra, buvo pilnutėlė muzikų profesionalų. Na, žinoma, jauduliuko 
mums nepavyko išvengti. Baigę dainuoti sulaukėme aplodismentų (kaip man 
atrodė, gana nuoširdžių), o kompozitorius A. Bražinskas, daugelio populiarių 
dainų autorius, garsiai pareiškė, kad ploja atlikėjams. Iš pirmo žvilgsnio tai 
galėtų atrodyti smulkmena, bet ją labai malonu prisiminti.

Vieną vienintelį, mūsų laimei, kartą teko susidurti su viskam abejinga 
pub lika. Tai įvyko Bulgarijos sostinėje Sofijoje universiteto ansamblio gast
rolių metu. Iš Tarybų Sąjungos ambasados ansamblio vadovai gavo pageida
vimą atsiųsti kokią nors studentų grupelę, kuri galėtų padainuoti ambasa
dos svečiams, įvairių valstybių atstovybių Bulgarijoje diplomatams. Teko į tą 
renginį vykti mūsų tercetui. Didoka salė buvo pilna svečių, kėlusių nemažai 
triukšmo, kuris, deja, nenutilo ir mums pradėjus dainuoti. Tai vienur, tai kitur 
pasigirsdavo kikenimas, net kvatojimas (matyt, gana linksmai jie tarpusavy
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je bend ravo). Jokio dėmesio nesulaukė net ir rusų kalba nuskambėjęs mūsų 
gana patrio tinės dainos raginimas pasaulio žmonėms būti budriems ir saugoti 
taiką. Matyt, šis klausimas ambasados svečiams nebuvo aktualus, o gal ir ne
įdomus. Na, žinoma, gal ir nereikėjo norėti, kad tokia rimta publika kreiptų 
dėmesį į kažkokių ten studentėlių iš kažkokio ten Vilniaus pasirodymą, bet 
tokį pat nulį dėmesio sulaukė ir pianistas profesionalas, meistriškai skambinęs 
fortepijonu rimtą klasikinį kūrinį, ir puikiai dainavęs profesionalus bulgarų 
vyrų oktetas, su kuriuo vėliau teko maloniai pabendrauti, pasikeisti nuošir
džiais abipusiais komplimentais, šiek tiek sušvelninusiais vienų ir kitų patirtą 
koncertinę „nesėkmę“. 

Koncertuoti savarankiškai (be ansamblio) išdrįsome ne kartą. Atsirado 
progų tercetui kopti į sceną ne tik Vilniuje, bet ir Kaune, Klaipėdoje, Rygoje, 
tuometiniame Leningrade bei dalyvauti tradicinės Baltijos šalių taikos savai
tės Rytų Vokietijoje renginiuose. Tercetas išbandė jėgas ir pirmajame respubli
kiniame solistų bei vokalinių ansamblių konkurse „Sidabriniai balsai“. Džiau
gėmės tapę šio konkurso laureatais. Ta proga Lietuvos radijas įrašė mūsų atlie
kamas dainas, o televizija susuko filmą – laureatų koncertą, tarp kurio atlikėjų 
buvome ir mes.

Laureatu tercetas tapo taip pat ir vėlesnėje (1967 m.) respublikinėje vo
kalistų mėgėjų apžiūroje Klaipėdoje. Dar viena pirmoji vieta šioje apžiūroje 
atiteko mums dainuojant universiteto mišrių balsų sekstete, kuriam, beje, pa
vyko aplenkti tuo metu gana pajėgų ir populiarų garsaus vyrų choro „Varpas“ 
oktetą. 

Gintautas aktyviai dalyvavo ir įvairiuose savo fakulteto renginiuose. Čia 
įsiminė jo ir studijų draugo Giedriaus Uždavinio, tapusio garsiu kardiochi
rurgu, profesoriumi, darniai skambėjęs vokalinis duetas. Buvo aktyvus ir po
puliaraus studentų medikų ansamblio, vadovaujamo kito bendrakursio (vė
liau docento, žinomo radiologo bei sveikatos apsaugos ministro) Romualdo 
Dobro volskio, dalyvis.

Na, o baigę universitetą mudu su Gintautu iš pradžių dainininkų „karjerą“ 
tęsėme vadinamajame VU ansamblio „veteranų“ chore. Vėliau tapome maest
ro Adolfo Krogerto suburto ir jo vadovaujamo Respublikos kompozitorių są
jungos kamerinio vyrų choro dainininkais. Gintautas liko ištikimas dainai iki 
savo gyvenimo pabaigos – net kelis dešimtmečius dainavo liaudiškos muzikos 
ansamblyje „Kankleliai“, vadovaujamame šios muzikos entuziastės ir puoselė
tojos Daivos Čičinskienės.
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Paauglystėje bandėme ir sportuoti – Marijampolės sporto mokykloje lan
kėme krepšinio treniruotes, bet Gintauto „sportinė karjera “ buvo palyginti 
neilga. Tęsdamas mokslą kitoje – Marijampolės (tada vadinto Kapsuku) II vi
durinėje mokykloje, buvusioje arčiau mūsų gyvenamosios vietos, jis susižavė
jo dramos būrelio, vadovaujamo buvusios profesionalios aktorės mokytojos 
I. Rutkauskaitės, veikla. O ta veikla buvo gana intensyvi: vos ne kasmet dienos 
šviesą išvysdavo koks nors naujas pastatymas, kur Gintautui paprastai tekdavo 
jei ne pagrindinis, tai vienas pagrindinių vaidmenų. 

Tokia tat buvo Gintauto (o iš dalies ir mano) gyvenimo „lyrinė“ pusė. 

Na, o dabar keletas pagrindinių ir kitų svarbesnių Gintauto gyvenimo bei 
veiklos detalių.

Dar būdamas moksleivis jis kartą prasitarė, kad norėtų studijuoti teatro 
meną, bet suabejojęs savo šios srities sugebėjimais, jis po ilgokų svarstymų pa
sirinko medicinos studijas. Tai mudviem su Motule, žinant jo tikruosius po
linkius, buvo šiek tiek netikėta. Motulė širdyje tuo, įtariu, galėjo ir apsidžiaug
ti, nes labai norėjo, kad kuris nors iš mudviejų taptų gydytoju. Studijos Gin
tautui, kaip jau anksčiau minėjau, sekėsi puikiai, bet praktikuojančiu gydytoju 
jis, deja, taip ir netapo. Tuometinis Medicinos fakulteto dekanas profesorius 
Salezijus Pavilonis, matyt, įžvelgęs potencialius pedagoginius, o gal ir moksli
nius Gintauto gebėjimus, pasiūlė jam baigus studijas likti dirbti profesoriaus 
vadovaujamoje Anatomijos, histologijos ir embriologijos kated roje, na, žino
ma, iš pradžių asistentu. Nestokodamas gabumų ir būdamas labai darbštus 
Gintautas sparčiai kopė pedagoginės ir mokslinės karjeros laipteliais. Po asis
tento greitai sekė dėstytojo pareigybė. Maždaug penkmečio trukmės moksli
nio darbo, nenutraukus pedagoginės veiklos, rezultatas – sėk mingai apginta 
medicinos mokslų kandidato disertacija, po to labai greitai jam buvo suteik
tas docento pedagoginis vardas ir patikėtos docento pareigos. Po sėkmingo 
ir produktyvaus mokslinio bendradarbiavimo su archeologais parašyta ir ap
ginta antroji – biologijos mokslų daktaro disertacija, kurios pagrindu 1992 m. 
nostrifikuotas gamtos mokslų habilituoto daktaro laipsnis. Dar 1987 m. Gin
tautui suteikiamas aukščiausias – profesoriaus pedagoginis vardas. Įvertinus 
moksliniusorganizacinius sugebėjimus jam patikima vadovauti jau minėtai 
Anatomijos, histologijos ir antropologijos katedrai, na, ir pagaliau net dvi ka
dencijas – Medicinos fakulteto dekano pareigos. Kartu su šiomis pareigomis 
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jam buvo patikėta vadovauti Medicinos fakulteto tarybai ir atstovauti fakulte
tui VU taryboje bei senate.

Kartą Gintautas man pasiguodė, kad organizaciniai reikalai, su kuriais 
tenka susidurti dekanui, jam nelabai „prie širdies“, nes reikalauja daug bran
gaus laiko, kurį mielai skirtų pamėgtam moksliniam ir pedagoginiam dar
bui. Visa laimė tik ta (jo žodžiais), kad dekanate dirba puikūs, iniciatyvūs ir 
parei gingi kolegos. Prisimenu jį ilgokai svarsčius, ar verta dalyvauti konkurse 
antrajai dekano kadencijai. Galutinai apsispręsti, manau, padėjo tiek mano, 
tiek ir jo artimiausių bendradarbių nuomonė, kad reikėtų aukotis ir pratęs
ti per pirmąją kadenciją sėkmingai pradėtus fakulteto pertvarkos darbus, o 
jų, atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, iš tiesų būta nemažai. Štai kaip apie 
tą pertvarką, Gintautui tapus dekanu, rašoma jo bibliografinės rodyklės, iš
leistos 2000 m., įvadiniame straipsnyje „Prabėgusio laiko ženklų beieškant“ 
(autoriai – A. Andriušis ir J. Tutkuvienė). „Dekanui vadovaujant, pertvarkius 
sustabarėjusią fakulteto organizaciją, buvo sukurta nauja struktūra, atitinkanti 
klinikinių disciplinų poreikius, įsteigti iki tol nebuvę padaliniai – klinikos ir 
centrai. Dekanatas sėkmingai įveikė kai kurių bendradarbių mąstymo inerci
ją, ligoninių pasipriešinimą, susipynusius grupinius ir asmeninius interesus. 
Buvo keičiamas studijų turinys, jis suhumanitarintas, pradėta taikyti kredi
tų sistema, parengti visų dėstomų dalykų sandai bei įdiegtas pakopinis mo
kymas (bakalauro, magistro studijos), įvesta rezidentūra, fakultete atsirado 
naujos specialybės  – stomatologija ir slauga, įsitvirtino studentų savivalda. 
Mokymo procesas tapo labiau technizuotas, atnaujintos kai kurios laboratori
jos, mokymo klasės. Buvo išsaugotas fakulteto mokslo potencialas. <…> Per 
dešimtmetį apgintos 16 habilituoto daktaro ir 77 daktaro disertacijos. 1992, 
1994 ir 1999 metais už mokslo darbus fakulteto darbuotojai pelnė Valstybės 
mokslo premijas. Po 1990 m. kovo 11 d. prasidėjo intensyvūs tarptautiniai 
intelektualiniai mainai, kurie atvėrė kelius bendriems tyrimams, mokymo 
modeliams, studentų ir dėstytojų apsikeitimui, padėjo pamatus, kad mūsų 
medicinos mokslas vis labiau atsivertų pasauliui. Per šį dešimtmetį fakultete 
tarpo senos ir gimė naujos tradicijos, kurios yra bendrosios mūsų kultūros 
dalis, studentų humanitarinio ir pilietinio auklėjimo komponentas, bendros 
kolegiškos atmosferos laidas. Tai – ir iškilminga pirmoji paskaita, ir su kovo 
11ąja siejama Padėkos diena, ir diplomų įteikimas Šv.  Jonų bažnyčioje, ir 
kiti kultūriniai renginiai. Aktyviu šių procesų moderatoriumi buvo ilgame
tis fakulteto dekanas Gintautas Česnys.“
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Nepaisant intensyvaus organizacinio darbo dekanate bei nemažo pedago
ginio krūvio, Gintautas vis rasdavo laiko ir moksliniams tyrimams bei įvai
riai visuomeninei veiklai. Apie tai gana išsamiai rašoma bei vertinama šioje 
knygoje pateiktuose profesorių J. Tutkuvienės, A. Butrimo ir V. Urbanavičiaus 
straipsniuose. Norėtųsi tik pridurti, kad visa, ko jis imdavosi, atlikdavo labai 
kruopščiai, sąžiningai ir iki galo. Buvo įpratęs dirbti taip pat ir atostogų metu. 
Neprisimenu nė vieno atvejo, kad jis Palangoje, kur mudu kartu atostogau
davome kiekvienų metų rugpjūčio mėnesį, nebūtų ko nors rašinėjęs, skaitęs 
mokslo leidinių arba tiesiog neatlikęs kokios nors savo būsimosios knygos 
arba straipsnio korektūros. Stebino jo labai platūs interesai ir pavydėtinas pro
duktyvumas.

Įsimintini du šio Gintauto gyvenimo laikotarpio įvykiai, kurių tiesioginiu 
liudininku man teko būti. Jie ypatingi tuo, kad abiem atvejais buvo profesio
naliai vertinama Gintauto kaip mokslininko branda ir kūrybiniai gebėjimai, 
erudicija bei nagrinėti ir įvertinti atlikti didieji darbai. Vienas iš tų įvykių – 
jau minėtos mokslų daktaro disertacijos Maskvos universiteto Antropologijos 
institute 1986 m. gynimas.

Tuometinėms mokslų daktaro (aukščiausio akademinio laipsnio) diserta
cijoms buvo keliami labai aukšti reikalavimai. Pagrindinis iš jų – disertantas 
turėjo būti išplėtojęs visiškai naują mokslinių tyrimų kryptį. Be to, žinoma, 
buvo reikalaujama, kad su pagrindiniais tyrimų rezultatais būtų supažindina
ma mokslo visuomenė – jie turėjo būti publikuojami prestižiniuose mokslo 
leidiniuose ir aptariami rimtose mokslinėse konferencijose. Disertacijos buvo 
ginamos tik visasąjunginės atestacinės komisijos patvirtintose ir pastoviai vei
kusiose specializuotose mokslo tarybose (SMT). Kiekvienai ginamai diserta
cijai būdavo skiriama po tris oficialius oponentus. Jos iki gynimo turėdavo 
būti apsvarstytos ir įvertintos SMT nurodytose specialiose mokslo organiza
cijose, be to, disertantas ginamo darbo autoreferatą privalėjo išsiuntinėti žy
miausiems atliktų tyrimų srities specialistams ir mokslo įstaigoms, įtrauktoms 
į SMT patvirtintą sąrašą. Taigi iš jų SMT galėjo gauti ir paprastai gaudavo 
papildomų atsiliepimų apie ginamą darbą.

Gintautas disertacijos gynimui ruošėsi labai kruopščiai ir atsakingai. Vis
kas, atrodo, vyko palyginti sklandžiai ir staiga pirmasis netikėtumas – prieš 
pat gynimą paaiškėjo, kad pagrindinis oponentas turi išvykti į komandiruotę 
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užsienyje. Organizaciniu požiūriu tai nėra koks nors ypatingas trukdis – SMT 
tokiu atveju paskiria papildomą (ketvirtą) oponentą. Bet disertantui, aišku, 
kyla papildomų sunkumų, nereikalingos įtampos, nes šio, ketvirtojo, oponen
to kritinės pastabos, skirtingai nuo trijų pirmųjų, paaiškėja tik gynimo metu, 
o disertantui tenka į jas reaguoti iš anksto nepasiruošus, ekspromtu.

Netikėtai atsitiko ir dar vienas nemalonus dalykas. Tarp tarybai atsiųstų 
keleto raštiškų teigiamų Gintauto mokslo darbo vertinimų iš Latvijos gautas 
vienos antropologės atsiliepimas, kad Gintauto disertacijoje įžvelgiama rasiz
mo požymių, jos nuomone, tokia disertacija iš viso negali būti ginama. Ne
sunku įsivaizduoti, koks psichologinis krūvis teko Gintautui.

Į Maskvą morališkai palaikyti mūsų disertanto vykome mes su žmona Re
gina ir grupelė artimiausių Gintauto bičiulių. Apsistojome, kaip ir kiek anks
čiau atvykęs Gintautas, Lietuvos atstovybės Maskvoje viešbutyje. Na, žinoma, 
stengėmės Gintautui netrukdyti susikaupti, tačiau nemažą įtampą jautėme ir 
mes, disertanto „sirgaliai“.

O kaip pats gynimas? Po SMT posėdžio pirmininko trumpos įžangos su
teikiamas žodis Gintautui. Jis atrodė žvalus, kalbėjo užtikrintai, sklandžiai, 
jautėsi, kad yra puikiai pasiruošęs gynimui. Vieną po kito vardijo gynimo tei
ginius, jų įrodymui pasitelkdamas gausią iliustracinę medžiagą.

Jam baigus kalbėti pasipylė daugybė SMT narių klausimų. Gintautas nesu
triko, atsakinėjo į juos aiškiai, užtikrintai. Buvo matyti gilios ir tvirtos jo žinios.

Po to sekė oponentų ir daugumos SMT narių ginamą darbą vertinančios 
kalbos. Prelegentų nuomonė vieninga  – Gintauto disertacija atitinka visus 
aukščiausius tokiems darbams keliamus reikalavimus, o jos autorius vertas 
mokslų daktaro laipsnio. Ir pagaliau Gintautas – biologijos mokslų daktaras. 
Laipsnis suteikiamas SMT nutarimu, vieningai už tai balsavus jos nariams.

Antras anksčiau paminėtų įvykių – Gintauto knygos „Didžiuojuosi savo 
Tėvu“ viešas pristatymas ir vertinimas.

Iš archyvų medžiagos, laiškų, prisiminimų ir pokalbių su amžininkais Gin
tautas atrado mūsų vaikystėje nepažintą Tėvą, žmogų, pilietį ir pedagogą, oku
pantų suimtą 1940 m. ir mirusį iš bado Sibiro lageryje. Knygoje atkurta jo bio
grafija atspindi tauriausius tarpukario Lietuvos visos švietėjų kartos bruožus, jos 
tragizmą susidūrus su sovietiniu smurtu. Senos mūsų giminės, kurios valstietiš
kos kilmės šaknys siekia XVII–XVIII a. sandūrą, pavyzdžiu knygoje atskleidžia
mas lietuvių tautos naikinimo mastas, jos ryšio su žeme draskymas, apžvelgia
ma zanavykų krašto ir Šilvėnų kaimo – mūsų senosios giminės lizdo – istorija.
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Knygai medžiaga buvo kruopščiai renkama, kaupiama, apibendrinama 
beveik trejetą metų. Pagaliau ji skaitytoją pasiekė 1999 m. Vilniaus dailės aka
demijos leidyklos dėka.

Pats Gintautas šią knygą laikė vienu geriausių savo kūrinių ir labai brangi
no. Ne kartą ją yra pavadinęs trečiąja savo disertacija.

Knygos pristatymas vyko Dailės akademijoje. Renginiui vadovavo tuome
tinis akademijos rektorius prof. Adomas Butrimas. Didžiulė salė buvo pilnut 
pilnutėlė svečių – Gintauto bendradarbių, universiteto kolegų, buvusių bend
rakursių, grupelė giminių, daug medikų, istorikų, literatūros specialistų, ak
torių, dailininkų, įvairių mokslo sričių atstovų. Savo įžvalgomis ir įspūdžiais, 
patirtais skaitant šią knygą, pasidalino žinomi mūsų literatūrologai prof. Vik
torija Daujotytė ir prof. Vytautas Kubilius, istorikas prof. Antanas Tyla, muzi
kas prof. Jurgis Dvarionas, knygos redaktorė Teresė Valiuvienė. Na, žinoma, 
žodis buvo suteiktas ir pačiam knygos autoriui, papasakojusiam, kokia buvo 
šio darbo pradžia, kas paakino jau anksčiau širdyje rusenusią priedermę nors 
kiek pažinti žmogų, kurio gyvenimas, kaip intuityviai jautėme, buvo paauko
tas pirmajam Lietuvos valstybės atgimimui, bei pasidalinusiam su auditorija 
savo išgyvenimais, patirtais dirbant šį darbą. (Visas autoriaus kalbos tekstas – 
trečiame šios knygos skyriuje.)

Pradėdamas knygos aptarimą prof. A. Butrimas tarp kitko atkreipė dėme
sį į vieną iš ypatumų, kad ją rašė ne istorikas, bet didelis istorijos mylėtojas, 
na, ir, žinoma, mokslininkas profesionalas. Knygoje, profesoriaus žodžiais, 
tiek daug archyvinės medžiagos, kad tokia jos gausa ir istorikui profesiona
lui ne gėda būtų pasigirti. Autorius labai rimtai išanalizavo publikuotus is
torinius šaltinius, mokslinę periodiką. Ši knyga ypatinga ne tik tuo, kad yra 
gerai dokumentuota, bet ir tuo, kad joje yra panaudota daug naratyvinės arba 
memuari nės istorijos faktų. Be to, joje pateikiama ir nemažai antropologijos 
mokslo duomenų. Prof. A. Butrimo nuomone, ši knyga yra rimtas naujas ir 
įdomus istorinio pobūdžio darbas.

Palankiai knygą vertino ir visi kiti kalbėjusieji, negailėdami komplimentų 
pačiam knygos autoriui. Štai keletas įdomesnių minčių, nuskambėjusių jų pa
sisakymuose.

Prof. V. Daujotytės nuomone, pristatoma knyga yra viena iš pačių gražiau
sių išleistų Lietuvoje knygų ir ne tik Dailės akademijos leidyklos. Tai „sūnaus, 
niekad tėvo nemačiusio, knyga apie tėvą, tėvo įvaizdį, tėvo paveikslą, sugrąži
nantį, tarsi suteikiantį jam tą gyvenimą, kurio jis neteko pačiame, sakytume, 
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žmogaus, vyro amžiaus brandume.  <…> Eidamas iš vidaus įsipareigojusio 
žmogaus keliu, šios knygos autorius eina ir per savo tautos istoriją <…> Jis 
eina neišvengiamai kaip savo tautos ir savo krašto, savo giminės sūnus. <…> 
Ši knyga buvo rašoma taip pat, kaip knyga apie mokytojus, apie pedagogus, 
apie lietuvių mokyklos tradiciją“. Profesorė atkreipė dėmesį į tai, kad Gintau
tas „iš antropologijos žengė įdomų žingsnį į mūsuose dar nesamą sritį – ant
roposofiją, t.y. bandymą mąstyti ne tik apie žmogų kaip biologinę būtybę, 
kartu dvasinę būtybę, bet ir bandymą mąstyti apie žmogų ištinkančius liki
mo vingius, apie tai, kas su žmogumi gali atsitikti, ką žmogus gali pakelti, ką 
žmogus gali išlaikyti.“

Prof. A. Tylos žodžiais, knygos epicentras – Antanas Česnys ir Anelė Ka
valiauskaitė (mudviejų su Gintautu Tėvai), du pedagogai, sukūrę šeimą, ir nuo 
jų autorius „už rankos vedžioja iki XVII–XVIII amžiaus į genealogines lankas 
ir likimus“. O pati „knyga ir jos epicentras tai rodo atsiliepimą į tą Lietuvos 
laikotarpį, kada mes iš tikrųjų atsistojome basomis kojomis ant tik ką supilto 
valstybės grindinio“. Lietuvos Taryba, 1917 m. sukūrusi tą valstybę, „pašaukė 
tokius, kaip Antaną Česnį ir Anelę Kavaliauskaitę, lietuvių kultūros ir Lietu
vos švietimo istorijos kurti“. Knygos autorius sugebėjo „parodyti (ypatingai 
per Antaną Česnį) tą Lietuvos švietimo istorijos pusę, kuri yra nenagrinėta, 
būtent, inspektūra, mokyklų gravitacija ir jų kontrolė, jos kelio ruošimas“. Ap
rašant tėvo gyvenimą, autoriaus kartu parodyta ir „kaip buvo kuriama ta mo
kykla, kurią baigę mokiniai paskui 50 metų galėjo gintis nuo okupacijos tvai
ko“. Vienu iš neabejotinų knygos privalumų prof. A. Tyla įvardijo autoriaus 
parodytą pilietiškumą ir baigė savo pasisakymą kreipimusi į Gintautą tokiais 
žodžiais: „Jūs, pagerbdamas savo tėvą – politkalinį, kaip restituciją iškėlėte, 
kad mes turime didžiuotis tokiais žmonėmis, ir ši jūsų pilietinė nuostata, kuri 
blyksteli tekste su panieka „pasaulio piliečiams“, yra dvigubai svarbesnė. Aš 
žaviuosi jūsų, profesoriau, šį kartą ne kaip mediko, o kaip istoriko tyrinėtojo 
talentu.“

Tokią knygą, prof. V. Kubiliaus teigimu, galima parašyti tiktai vieną vie
nintelę. Ją profesorius įvardijo pilietine knyga, nes ta istorija, kurią autorius 
papasakojo apie savo tėvą, liečia daugybę žmonių. Knygos tikslas, kaip su
prato profesorius V. Kubilius iš kai kurių joje įrašytų žodžių, tai yra neleisti 
užgesti istorinei atminčiai. Juk ta epocha, profesoriaus žodžiais, „vis traukiasi 
nuo mūsų ir jos kraupumas gęsta, ji užmirštama. <…> Šitoje knygoje epocha 
lūžta per vienos šeimos istoriją. Tai yra labai konkretu, labai apčiuopiama, ir 
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joje išgautas toks efektas, kurio nėra ir negali būti istoriniuose tyrinėjimuose ir 
nėra daugelyje memuarų. Tai yra šeimos jausmas, tai meilė vienas kitam, šei
mos jaukumas, pareiga vienas kitam. Tai toks kultūrinis jausmas, kuris buvo 
išvystytas, būtent, toje prieškarinėje Lietuvoje. <…> Šitoje knygoje labai didelį 
įspūdį sudaro tai, kad ūkininkai, Suvalkijos ūkininkai išaugina šviesuomenę, 
išaugina aktyvius žmones, o istoriniai sukrėtimai nušluoja šį sluoksnį <…> ir 
viską reikia pradėti iš naujo taip, kaip ir dabar nepriklausomoj Lietuvoj“. Patį 
ryškiausią įspūdį, perskaičius šią knygą, profesoriui sukėlė tai, kad „žmogus 
pereina, išgyvena savo tėvo tragediją, tautos tragediją ir kartu išlieka šviesus, 
tikintis, mylintis žmogus. Tą šviesumą, taurumą išlaikyti savyje yra vis tik di
delė asmenybės savybė. Tai iš tiesų yra taurios asmenybės atsiskleidimas“. Tarp 
teigiamų knygos bruožų profesorius paminėjo ir tai, kad joje viskas plėtojasi 
labai natūraliai – „ir antropologija, ir etnografija, valstiečio namo aprašymas 
ir savo giminės istorija susilieja į vieną audinį. <…> Pasakojimas natūraliai, 
plastiškai rieda keisdamasis nuotaikomis, bet išlaikydamas vientisumą“. Pro
fesorius neužmiršo įvertinti ir paties knygos teksto: „Tas žodis suvalkietiškai 
labai tikslus, konkretus, nėra jokių gražumynų, pasimėgavimo literatūrine žo
džių išraiška. <…> Matosi, kad tai yra intelekto, griežto intelekto, valdančio 
visą medžiagą, žinančio, ko jam reikia, buvimas šitame tekste.“

Labai teigiamai apie knygos tekstą, pateiktą dar rankraščiu, atsiliepė ir jos 
redaktorė Teresė Valiuvienė: „Man dar neteko redaguoti nė vieno tokio leidi
nio, kur būtų, atrodo, viskas apgalvota iki smulkmenų, viskas aišku, nuosek lu. 
Ir buvo nedrąsu prisiliesti prie autoriaus žodžio ir sakinių, prie minčių tėk
mės.  <…> Nedrįstu sakyti, kad aš redagavau šią knygą, nors taip parašyta 
knygos metrikoje. Aš ją skaičiau, skaičiau vieną, du, tris kartus ir kiekvieną 
kartą žavėjausi autoriaus kruopštumu, atidumu kiekvienam faktui, tikslumu, 
siekimu autentiškai cituoti laiškus, išlaikyti nepaprastai viską taip, kaip pa
teikta žmonių, kad tai būtų ir jų atminimas, o ne vien tik pagarba jiems. Šalia 
archyvinių nepaprastai kruopščiai surinktų duomenų, faktų, šalia autentiškai 
pateiktų artimųjų, giminių pasakojimų, liudijimų kartu yra ir gyvas autorius, 
jo reakcija, jo požiūris į kiekvieną pateikiamą dalyką, pasakojimą.“

Prof. J. Dvarionas, pažymėjęs šio knygos aptarimo labai gilų prasmingu
mą, kartu kvietė: „Rinkime tai, ką dar galima surinkti, saugokime tai, ką dar 
galima išsaugoti, ir taip mes surinksime didingą mūsų tautos kultūros rūmą. 
Tą rūmą, su kuriuo, nežiūrint į tai, kiek praradome, kokių šviesių žmonių ne
tekome, įeiname į pasaulį su savo savastimi, su savo dvasiniais turtais“.
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Labai prasminga, kad šiame knygos apie tėvą aptarime skambėjo Gintauto 
bičiulių pianistės Aldonos ir smuikininko Jurgio Dvarionų atliekama jų tėvo 
kompozitoriaus Balio Dvariono sukurta muzika.

Na, o pačioje renginio pabaigoje, kaip įprasta tokiais atvejais, – gėlės, daug, 
daug gėlių, nuoširdūs rankų paspaudimai, palinkėjimai tolesnės kūrybinės 
sėk mės, taip pat autografai knygos autoriaus bičiuliams.

Gintautui buvo būdingas greičiausiai iš Motulės paveldėtas komunikabilu
mas, humoro jausmas, puiki iškalba. Jis artimai bendravo ne tik su medikais, 
bet ir su įvairių kitų profesijų žmonėmis – literatais, kalbininkais, istorikais, 
menininkais, teatralais, archeologais bei tiksliųjų mokslų atstovais, politikais. 
Palaikė ryšį su dvasininkais. Didelis autoritetas jam buvo profesorius Vytau
tas Landsbergis – žavėjosi jo politiniu įžvalgumu, ryžtingumu, erudicija. Kar
tą pareiškė, kad būdamas šalia profesoriaus pasijunti esąs labai mažas. Labai 
vertino tiriant Arkikatedros požemius užsimezgusią pažintį su monsinjoru 
K. Vasiliausku, aukštos kultūros, Gintauto žodžiais, jautriu, labai humanišku, 
tolerantišku dvasininku. Mėgo diskusijas ir buvo kompetentingas pašnekovas 
įvairiais literatūros, meno, istorijos, kitais mokslo, kultūros ir visuomeninio 
gyvenimo klausimais.

Neabejingas buvo mūsų šeimoje puoselėtoms tradicijoms. Viena iš jų  – 
kartu su artimaisiais švęsti šv. Kalėdas. Kol buvo gyva Motulė, jas dažniausiai 
švęsdavome Gintauto ir Motulės bute, vėliau Kūčias pakaitomis tai mano, tai 
mano vaikų – dukros Jūratės arba sūnaus Vaidoto namuose. Na, žinoma, be 
eglutės neapsieidavome, be Kalėdų dovanėlių – taip pat. Prie eglutės, kaip ir 
mūsų vaikystės laikais, skambėdavo dabartinės „jaunosios kartos“ dainelės, 
eilėraštukai. Kartą Gintautas, kad būtų šventiškiau, sugalvojo visus Kūčių da
lyvius papuošti Kalėdų Senelio kepurėmis. Kelis kartus dėl įvairovės Gintau
tas buvo suorganizavęs ir „laimės šulinį“, iš kurio ištrauktos Kalėdų dovanėlės 
džiugino ne tik vaikus, bet ir suaugusiuosius.

Nepamiršdavome ir Jurginių bei Antaninių. O kaipgi kitaip? Juk Jurgi
nės – ne tik Gintauto vardadienis, bet ir gimtadienis. Jos virsdavo didelio 
Gintauto draugų būrio ir artimųjų susiėjimo diena. Antaninių nepamiršda
vome jau vien dėl to, kad tarp artimųjų buvo ir dabar yra net keturi Antanai 
(įskaitant ir krikšto vardus), o jei peržvelgtume visą giminę, tai dar kokie 
trys prisidėtų.

 *  *
 *
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Su Gintautu mane siejo ne tik broliški ryšiai. Man kuriant šeimą jis buvo 
oficialus liudininkas, mano šeimos pirmagimio Vaidoto krikštatėvis, sūnui, 
po to ir dukrai tuokiantis buvo ir vieno, ir kito nuoširdus svotas. Mylėjo mano 
vaikus, o vėliau ir vaikaičius. Ypač daug nuoširdaus dėmesio skyrė krikštasū
niui Vaidotui, o vėliau ir jauniausiam Česniukui – Žygimantui. Vaidotą, dar 
paauglį, dažnai veždavosi į archeologinius kasinėjimus, bandė pratinti prie 
rimto savarankiško, o gal (tikėjosi) ir mokslinio darbo. 

Brangino ryšius su plačia mūsų gimine, tik labai gaila, kad su Tėvelio gi
minaičiais bendravimas sovietmečiu buvo nutrūkęs: visos šeimos, kuriose 
svečiuodavomės vaikystėje, išgyveno Sibiro tremtinių dalią. Joms sugrįžus iš 
tremties į Lietuvą Gintautas vienas pirmųjų ėmėsi iniciatyvos atkurti anks
tesnius giminystės ryšius, sudarė giminių genealoginius medžius. Rinkdamas 
medžiagą knygai „Didžiuojuosi savo Tėvu“ išsiaiškino, kad mūsų giminių ra
tas gerokai didesnis, negu manėme. Jo iniciatyva buvo atgaivinta sena Tėve
lio giminės tradicija susirinkti kiekvienais metais per šv.  Izidoriaus atlaidus 
Ilguvoje, aplankant ten esančius mūsų protėvių kapus. Gintautas nuoširdžiai 
džiaugėsi, kad į šią jo iniciatyvą atsiliepė ir ją palaikė ne tik vyresnieji giminai
čiai, bet ir jaunesnioji mūsų karta.

Palaikė ryšius ir su mudviejų jaunystės miestu – Marijampole. Ne kartą 
dalyvavo įvairiuose marijampoliečių renginiuose, skaitė jiems ne vieną pas
kaitą apie praeityje garsius Suvalkijos veikėjus, publikavo savo rašinius perio
diniuose miesto leidiniuose, sudarė ir vadovavo medikų grupei, dalyvavusiai 
perkeliant Marijampolės bažnyčioje Palaimintojo Jurgio Matulaičio palaikus, 
buvo vienas iš Vilniaus marijampoliečių klubo organizatorių bei ilgamečiu šio 
klubo vadovu. Prisimenu Vilniaus marijampoliečių vardu tartą jo sveikinimo 
žodį Rygiškių Jono gimnazijos 125ųjų metinių proga. Vėliau kita proga teko 
klausyti Gintauto gana informatyvaus pranešimo apie žymiuosius šios gimna
zijos auklėtinius dr. Vincą Kudirką ir dr. Joną Basanavičių.

2009ieji. Metų pradžia kokių nors netikėtumų nežadėjo. Kaip ir anksčiau, 
šventiškai sutikome šv.  Velykas, Jurgines, kurios tiesą pasakius, tais metais 
buvo kuklesnės negu paprastai. Gintautas skundėsi širdies aritmija, kuri pas
taruoju metu dažnokai jį kankindavo, ir tuojau po Jurginių ruošėsi eilinį kartą 
kreiptis į kardiologus pagalbos, todėl į savo vardadienįgimtadienį pakvietė 
tik artimiausius bičiulius ir mudu su Regina. Be to, jo žodžiais tariant, anokia 
čia šventė – eilinis, 69asis, gimtadienis. Na, o jau kitais metais – jubiliejiniais, 
žinoma, niekur nedingsi. Buvo numatęs išsinuomoti salę, sukviesti visus drau
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gus, gimines ir nuoširdžiai pabendrauti, o gal ir kokį nors koncertuką, kaip 
per ankstesnius jo jubiliejus, pavyktų suorganizuoti.

Iš Santariškių ligoninės, kur jam sėkmingai buvo atkurtas širdies ritmas, 
grįžome kartu. Prisimenu jo reakciją einant ligoninės koridoriumi, ant kurio 
sienų kabojo medikų, vadovaujančių ligoninei ir atskiriems jos padaliniams, 
portretai. Gintautas stabtelėjo prie kiekvieno iš jų ir su neslepiamu pasididžia
vimu man vardijo savo buvusius studentus (štai kokie jie tapo), studijų drau
gus, bičiulius. Tik nedidelės dalies portretų jis neatpažino ir nekomentavo.

 Tais metais Antanines irgi šventėme gana kukliai – tik keturiese (be mu
dviejų, buvo tik Regina ir Vaidotas) mūsų sode. Po kuklių vaišių nusifotogra
favome. Na, žinoma, tada net į galvą negalėjo ateiti mintis, kad tai bus pasku
tinės mūsų bendros su Gintautu nuotraukos.

Artėjant liepos 5ajai Gintautas, nors ir buvo pakilios nuotaikos, jaudu
lio nuslėpti nesugebėjo. O ar galėjo būti kitaip? Juk Vilniuje pagaliau bus 
atidengtas paminklas Lietuvos himnui ir jo autoriui dr. Vincui Kudirkai – tai 
juk beveik 10ties metų Gintauto ir jo vadovautos Vilniaus šviesuolių grupe
lės įtempto ir pasiaukojamo organizacinio darbo rezultatas. Prisimenu, kiek 
daug turėjo įdėti pastangų šie entuziastai, norėdami įtikinti Vilniaus valdžią 
tokio paminklo reikalingumu ir gauti paminklui tinkamą vietą. Nelengva 
buvo suburti menininkus, organizuoti konkursą tinkamam paminklo pro
jektui. Pagaliau, kaip ir visuomet, sunkiai sprendėsi finansiniai klausimai. 
Valdiškų lėšų neužteko, todėl buvo nuspręsta prašyti visuomenės paramos. 
Gintauto paraginta ir sekdama jo pavyzdžiu šiam svarbiam reikalui šiek tiek 
lėšų aukojo ir mano šeima: vieną kartą – savo vardu, o kitą – kartu su Gin
tautu mūsų mirusių Tėvų vardu, pagerbiant jų atminimą. Buvome tikri, kad 
mūsų Tėvai, jeigu būtų gyvi, nedvejodami patys daug aukotų tokiam kilniam 
reikalui. 

Nežinau, ar tai buvo kurio nors iš Labdaros ir paramos fondo dr. V. Ku
dirkos vardui įamžinti steigėjų, ar paties Gintauto idėja į numatomas iškilmes 
pakviesti J. E. Vilniaus vyskupą Juozą Tunaitį ir paprašyti, kad jis pašventintų 
atidengiamą paminklą. Prieš vizitą į vyskupiją Gintautas dar abejojo, ar šis 
sumanymas realus, nes šventinti paminklus, kiek teko girdėti, nebuvo įprasta, 
o čia dar prašoma vyskupo. Gintauto džiaugsmui, vyskupas sutiko, atvyko ir 
baigiantis iškilmėms paminklą pašventino.

Į iškilmes susirinko pilna aikštė vilniečių ir Vilniaus svečių. Ant oficialių 
svečių pakylos – prezidentas Valdas Adamkus, Ministras Pirmininkas And
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rius Kubilius, Atkuriamojo Seimo pirmininkas prof.  Vytautas Landsbergis, 
Vilniaus meras Juozas Imbrasas. Kiek atokiau nuo pakylos žmonių būryje 
matau stovintį Gintautą ir grupelę fondo aktyvistų. Iškilmėms vadovauja fon
do valdybos pirmininkas prof. Juozas Galdikas. Oficialios iškilmingos kalbos, 
groja muzika. Dar likus šiek tiek laiko iki 21 valandos, kai turėtų būti gieda
mas himnas, programa išsenka. Reikia tą laiko tarpą kaip nors užpildyti. Į 
tribūną, draugų paragintas, pakyla Gintautas. Jis atrodo gana žvaliai. Kalba 
irgi apie dr. V. Kudirką, apie jo politinį ir kultūrinį palikimą, dėkoja visiems, 
kurių pastangų dėka įvyko ši šventė, primena, kad kažkur minioje dalinama 
pamink lo atidengimo proga išleista knygelė „Vinco Kudirkos autografai. Ma
niemsiems“. Pagaliau iškilmingai suskamba V. Kudirkos „Tautiška giesmė“ – 
mūsų valstybės himnas. Tuo pačiu metu ji giedama visoje Lietuvoje ir užsie
nyje, kur tik yra lietuvių. Gimsta nauja, be galo graži tradicija.

Liepos viduryje Gintautui – vėl širdies aritmija, vėl Santariškių ligoninė. 
Rugpjūtį, kaip įprasta, leidžiame Palangoje. Ir šį kartą jis neapsieina be dar
bo – turi atsivežęs kažkokį rankraštį. Dirba daug, kartais net ir į pajūrį nenu
eidamas. Jo savijauta nekokia. Jaučiasi irzlumas, dėl menkniekių susinervina. 
Rašo atvirą laišką „Literatūroje ir mene“ išspausdinto pamfleto (jame labai 
neigiamai, su pašaipa bei tendencingai atsiliepiama apie ką tik atideng
tą dr. Vinco Kudirkos paminklą) autoriui Kęstučiui Šapokai. Skuba į Vilnių, 
norėdamas tą laišką atiduoti „Literatūros ir meno“ leidiniui, tačiau įteikti jį 
redkolegijai nepavyksta (atostogų metas). (Nesu tikras, kad tas laiškas pasiekė 
skaitytoją kokiu nors kitu keliu, todėl, pagerbiant Gintauto atminimą, tikslin
ga buvo jį paskelbti ir šioje knygoje. Žr. straipsnį „Atviras laiškas V. Kudirkos 
su Tautiška giesme paminklo kritikui“). 

Rugsėjo mėnesį porai savaičių, iki reikės pradėti skaityti paskaitas stu
dentams, Gintautas vėl grįžta į Palangą, šį kartą ramioje aplinkoje vien tik 
dirbti – rašyti eilinę savo knygą. Yra numatęs knygoje apibendrinti geriau
sius savo moksliniokūrybinio darbo rezultatus. Jo plunksnos laukė ir vis 
dar nebaigta Lietuvos antropologijos istorija. Sprendžiant iš rastų rankraš
čių, darbas Palangoje tikriausiai sekėsi ne taip, kaip norėta. Buvusi labai gera 
mūsų Motulės draugė ir buvusi Gintauto mokytoja, pastaruoju metu – klai
pėdietė Birutė Burneckienė vėliau pasakojo, kad, jiems susitikus Palangoje, 
Gintautas atrodė labai išvargęs, negaluojantis. Mokytojai patarus pasitikrin
ti sveikatą, jis atsisakęs, jo žodžiais, tai daryti neverta, negalavimas, kaip vi
suomet, savaime praeis.
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Rugsėjo 28 d., pirmadienį, praslinkus dienai po Gintauto grįžimo į Vil
nių, mane pasiekė žinia, kad jis neatvyko į renginį Medicinos fakultete. Perse
kiojamas negeros nuojautos, bet vis dar turėdamas šiokios tokios vilties, kad 
gal nieko bloga neatsitiko, iš Karoliniškių skubu į Antakalnį, į Gintauto butą. 
Deja...

Su Gintautu jo draugai, bendradarbiai, studentai, artimieji atsisveikino 
universiteto Šv. Jonų bažnyčioje. Karstas skendėjo gėlėse. Velionį savo atvyki
mu pagerbė Respublikos Seimo pirmininkė Irena Degutienė, jos pavaduoto
jas Česlovas Juršėnas, VU rektorius akademikas Benediktas Juodka, Lietuvos 
mokslų akademijos narių grupė, įvairių VU fakultetų bei organizacijų atstovai. 
Prie Gintauto karsto teko matyti maldoje susikaupusį J. E. vyskupą dr. Joną 
Borutą S J. Iš Kauno atskriejo maloni žinia apie Gintauto atminimui skirtą J. E. 
arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus ir klierikų maldą. Laidotuvių išvakarėse Me
dicinos fakultetas surengė nedidelę improvizuotą konferenciją, kurioje buvo 
kalbama apie velionio mokslinę, pedagoginę ir visuomeninę veiklą. Prie kars
to skambėjo ansamblio „Kankleliai“ nuoširdžiai giedamos giesmės, Mokslų 
akademijos mišraus choro atliekamos lyrinės melodijos.

Didžiulis laidotuvių dalyvių būrys palydėjome Gintautą į paskutinę jo ke
lionę iki amžino poilsio vietos Rokantiškių kapinėse, greta Motulės ir Tėve
lio (Jo, deja, tik simbolinio) kapo. Iki septyniasdešimtmečio sukakties, kuriai 
Gintautas jau iš anksto ruošėsi, buvo likę tik šiek tiek daugiau kaip pusmetis.

Gintauto 70 metų sukakties minėjimas vis dėlto įvyko jo buvusių ben
dradarbių VU Medicinos fakultete ir kolegų iš Lietuvos mokslų akademijos 
(LMA) dėka. Susirinko pilna LMA salė jo buvusių mokslo draugų, bendradar
bių ir bičiulių. Prieš tai Lietuvos medicinos bibliotekoje buvo atidaryta nedi
delė, bet gana informatyvi paroda Gintautui atminti.

Minėjimo dalyviams sugiedojus V. Kudirkos „Tautišką giesmę“ ir po įžan
ginio žodžio, kurį tarė LMA narys korespondentas Vytautas Basys (LMA bio
logijos, medicinos ir geomokslų skyriaus pirmininkas), buvo gana plačiai ap
žvelgta Gintauto mokslinė ir akademinė veikla (pranešėjai – profesoriai J. Tut
kuvienė, V. Kučinskas ir A. Butrimas). Apie kūrybos, pilietiškumo ir muzikos 
sąsajas bei Gintauto buvusioje katedroje prabėgusius metus kalbėjo docentės 

 *  *
 *

 *  *
 *
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R. Rizgelienė ir V. Žalgevičienė bei dr. L. Zabulienė. Prisiminimais pasidalino 
profesoriai R. Stropus (Kauno medicinos universitetas), P. Šerpytis ir G. Už
davinys bei doc. D. Triponienė. Aktorė Gražina Urbonaitė labai išraiškingai 
padeklamavo V. Kudirkos „Varpą“, paskaitė ištraukų iš jo autografų „Maniem
siems“. Klausėmės ansamblio „Kankleliai“ atliekamų dainų iš V.  Kudirkos, 
L.  Rėzos ir J.  Basanavičiaus sudarytų rinkinių  – dainų, kurias taip neseniai 
dainavo bei jomis žavėjosi ir pats Gintautas. Baigiantis minėjimui gintautišku 
žvilgsniu į susirinkusiuosius žvelgė ir žodžiu kreipėsi pats jubiliatas, deja, tik 
iš ekrano, demonstruojant prof. V. Urbanavičiaus apie Gintautą sukurtą filmą 
„Medikas ir humanitaras“.

2014 m.

POST SCRIPTUM
Aptarti Gintauto veiklos Labdaros ir paramos fonde Vinco Kudirkos var

dui įamžinti plačiau negu tie keli anksčiau mano aprašyti smulkūs epizodai 
nebuvau numatęs pirmiausia dėl to, kad ši veikla nebuvo vienintelė visuome
ninė Gintauto veikla, taip pat ir dėl to, kad ji gana gerai atspindėta į šią knygą 
įtrauktuose Gintauto bičiulių, aktyviai dirbusių fonde, prisiminimuose. Ta
čiau perskaičius 2015 m. išleistą knygą „Ir šviesa, ir tiesa mūs žingsnius telydi“ 
(sudarytojas – Juozas Galdikas), skirtą fondo veiklai nušviesti, kilo minčių, 
kuriomis norėčiau čia pasidalinti.

Šioje knygoje kai kas patiko, o kai kas, deja, ir ne. Patiko kultūringai ir pro
fesionaliai parašyti prof. A. Tylos ir inž. S. Tamošaičio straipsniai. Pirmasis – 
įžanginis, skirtas apžvelgti V. Kudirkos gyvenimo ir kūrybos kelią bei visuo
meninę veiklą. Antrajame detaliai aprašoma paminklo himnui ir jo autoriui 
gamybos bei statybos eiga. Skaitant pastarąjį straipsnį maloniai nuteikia tai, 
kad autorius nereklamuoja savo, kaip matyti, nelengvos organizacinės veiklos, 
bet laiko būtina išvardyti ne tik darbus atlikusias organizacijas, bet ir atskirus 
asmenis, reiškia jiems nuoširdžią padėką. Patiko vykusiai parinktos knygos 
iliustracijos, ypač dokumentų kopijos, jos labai informatyvios. Įspūdingas net 
34 p. fondo rėmėjų ir aukotojų sąrašas.

Nors pagrindinis dėmesys knygoje skiriamas paminklo statybos organi
zavimui, pačiai jo statybai ir atidengimui, viename iš straipsnių labai glaus
tai apžvelgiama ir kita fondo organizacinė, šviečiamoji ir kultūrinė veikla, bet 
tenka apgailestauti, kad knygos sudarytojas nerado reikalo įvardyti pačius 
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aktyviausius ir produktyviausius šios veiklos vykdytojus (fondo narius ir rė
mėjus), įvertinti jų atliktą didžiulės apimties ir svarbos darbą, kuris tarp kitko 
galėjo net tapti svariu argumentu Vilniaus vadovams apsispręsti uždegti žalią 
šviesą pačiai paminklo statybai.

Prisimenu, Gintautas džiaugėsi, kad susibūrė nemažai veiklių, iniciatyvių 
fondo narių ir rėmėjų, negailinčių nei laiko, nei jėgų, kad būtų įgyvendinti 
svarbiausi fondo siekiai ir planai. Kaip vieni iš aktyviausių dažnai buvo mini
mi dr. Vida Gražienė, dr. Aloyza Lukšienė, Laimutė Užkuraitienė, prof. Regina 
Koženiauskienė, prof. Antanas Tyla, Danielius Sadauskas ir dar keletas kitų 
entuziastų. 

Keistokai atrodo knygos sudarytojo sprendimas prie savo, kaip pagrindi
nio minėto straipsnio autoriaus, pavardės prirašyti jau mirusio Gintauto kaip 
bendraautoriaus pavardę. Žinant, kiek daug dėmesio Gintautas skyrė šviečia
majai ir kultūrinei fondo veiklai, pats daug ką organizavo ir daug kur dalyva
vo, prisimenant labai palankų savo kolegų veiklos fonde vertinimą ir pagaliau 
žinant jo nuomonę, kaip turėtų atrodyti knyga apie fondo veiklą (Gintauto 
archyve yra išlikę tokios knygos turinio apmatai), tenka labai abejoti, kad jis 
pats būtų sutikęs tapti tokios palyginti skurdžios ir sausokos informacijos mi
nėtame straipsnyje bendraautoriumi.

Verčia suklusti Juozo Galdiko teiginys, kad jo siūlymas (lyg ir fondo val
dybai pritarus) paminklą atidengti kartu su „Tūkstantmečio odisėjos“ orga
nizatoriais „labai supykdė prof. Gintautą Česnį ir jis nusišalino nuo tolesnės 
veiklos organizavimo“ (67 p.). Gaila, bet čia neaišku, kokia tolesnė veikla tu
rima galvoje. Juk, sprendžiant iš fondo pavadinimo, jo veikla negalėjo baigtis 
vien paminklo atidengimo iškilmių organizavimu. Be to, neaišku, koks fondo 
ir Vilniaus savivaldybės indėlis rengiant šią šventę. Iš kitos pusės, sunku pati
kėti, kad toks palyginti nekaltas Juozo Galdiko pasiūlymas galėjo taip smarkiai 
paveikti (supykdinti) Gintautą, jog jis, iki tol buvęs labai aktyvus, likus vos 
keturiems mėnesiams iki jam lemtingos 2009 m. rugsėjo 28 d., išduotų savo 
bendraminčius ir liktų abejingas pačiai fondo veiklai. Stebint iš šalies, o vėliau 
ir nagrinėjant Gintauto archyvinę bei dr. Vidos Gražienės kruopščiai sudary
tos didelės apimties fondo kronikos medžiagą, taip pat bendraujant su fondo 
nariais, susidaro visai kitoks vaizdas. Juk su tuo „nusišalino“ visiškai nesideri
na Gintauto parodyta iniciatyva ir pastangos pakviesti J. E. Vilniaus vyskupą 
Juozą Tunaitį pašventinti atidengto paminklo. Ar galėjo Gintautas, būdamas 
abejingas fondo veiklai, jau po paminklo atidengimo imtis rašyti atvirą laišką 
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Kęstučiui Šapokai, savo pamflete išsityčiojusiam iš paminklo, ir rūpintis šio 
laiško publikavimu. Beveik tuo pačiu metu Gintautas parašė ir Lietuvos lais
vės kovotojų sąjungos leidinyje „Varpas“ Nr. 08 (173) publikavo savo straips
nį, pavadintą „Vincas Kudirka su tautiška giesme jau sostinėje“ (Kronika; 
2009 08 23). Be to, apie Gintauto nuostatą ne mažiau aktyviai reikštis ir toles
nėje fondo veikloje byloja jo ketinimas tuoj pat po vasaros atostogų imtis kny
gos „Vardan tos Lietuvos“, skirtos fondo veiklos istorijai nušviesti, sudarymo 
ir rūpintis jos leidyba. Šį darbą organizuoti dar 2007 05 14 buvo jį įpareigojusi 
fondo valdyba, kartu numačiusi ir knygos sudarytojų grupę (dr. V. Gražienė, 
dr. A. Lukšienė ir prof. A. Tyla), kuriai Gintautas turėjo vadovauti. Knygą buvo 
tikimasi išleisti 2010 m. (Kronika; 2009 09 07). Iš Gintauto archyve rastų jau 
minėtų knygos turinio apmatų matyti, kad joje turėjo būti visapusiškai (beje, 
žymiai detaliau, negu Juozo Galdiko sudarytoje ir jau išleistoje) nušviestas 
fondo įkūrimas ir jo veikla, nepamirštant pateikti ir aktyviausių fondo narių 
bei paminklo autorių glaustų biografinių žinių ir jų pasisakymų. Lieka tik spė
lioti, kokiais sumetimais išleistos knygos sudarytojas (svarbiausia, nei iš šio, 
nei iš to) nepalankiai atsiliepė apie Gintautą, buvusį vienu iš aktyviausių Fon
do veiklos organizatorių. Manau, kad oficialiame leidinyje mesti nepagrįstus 
kaltinimus mirusiajam – negarbinga ir nesolidu.

Po paminklo atidengimo iškilmių Gintautas labai sielojosi, kad jų metu ne
buvo tinkamai pagerbti fondo nariai. Savo el. laiške bendraminčiams jis rašė: 
„...Kodėl Fondo žmonės, kurie daugiausia prisidėjo prie to įvykio, liko šešė
lyje, stumdėsi minioje ir nebuvo pakviesti į tribūną, kurioje mėgavosi vienas 
valdybos pirmininkas (turimas galvoje Juozas Galdikas – mano past.). Fondas 
dar niekada nebuvo taip pažemintas, sutryptas. Kodėl Vilniaus vyskupas taip 
pat stumdėsi minioje, o pirmininką paklausęs šių eilučių autorius išgirdo jo 
atsakymą, kad fondas vyskupo nekvietė, tad reikalas yra to, kuris kvietė (atseit 
mano). Gavau tiesiai į veidą...“ Beje, knygos 70 p. Juozas Galdikas nesidrovi 
pasigirti, kad „pašventinti paminklą pakvietėme Bažnyčios atstovą ir juo būti 
mielai sutiko J. E. vyskupas Juozas Tunaitis“.

Juozo Galdiko straipsniuose (o jų knygoje iš 8 net 5) krinta į akis dažnai 
vartojamas asmeninis įvardis „aš“, taip pat ir „mes“. Pastarasis, aišku, apima 
„ir aš“ prasmę. Taigi nori nenori autoriui galima priskirti nuopelnus iš dalies 
ir tų darbų, kurių jis neatliko arba net nežinojo, kad jie buvo atliekami. Skai
tant šiuos tekstus, kuriuose apie kitų fondo narių veiklą neretai tik užsime
nama arba iš viso nutylima, susidaro įspūdis, kad pagrindinis fondo veiklos 
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organizatorius ir net vykdytojas buvo Juozas Galdikas. Labai norėtųsi tikėti, 
kad sudaryti tokį vaizdą nebuvo Juozo Galdiko tikslas.

Kviesdamas fondo vardu finansiškai paremti paminklo himnui ir jo auto
riui statybą, Gintautas paprastai primindavo, kad aukoti pinigus galima ne tik 
asmeniškai savo, bet ir mirusių artimųjų vardu, kartu pagerbiant jų atminimą. 
Buvo žadama tokius aukotojus ir jų mirusius artimuosius leidinyje apie fondo 
veiklą paskelbti atskiru sąrašu „In memoriam“. Tokių aukų atsirado net 11. 
Gaila, bet žadėto skyrelio „In memoriam“ išleistoje knygoje nėra. Dalis šių 
aukotojų (Irena Birutė Bagdonienė, Irena Balčiūnienė, Jonas Bunikis, Kazi
mieras Paltanavičius, Eduardas Razgauskas, Alvina O.  SabanasWels (JAV), 
Vytautas Sirvydis ir Giedrius Uždavinys) įtraukti į ne mažiau kaip 1000  Lt 
paaukojusiųjų sąrašus, bet niekur nenurodoma, kad šios aukos skirtos a.a. 
artimiesiems atminti, be to, Irenos Balčiūnienės paaukota pinigų suma nuro
dyta net 1000 Lt mažesnė už tikrąją. Aldonos, Ričardo, Kristinos ir Edvardo 
Grinių, paaukojusių 2000 Lt savo a.a. tėvo Aniceto Griniaus, buvusio dosnaus 
fondo rėmėjo, deja, nesulaukusio paminklo atidengimo, atminimui, iš viso 
jokiuose aukotojų sąrašuose nėra. Juose nėra ir Magdalenos Birutės Stankū
nienės (1000 Lt), Alinos Pūrienės (2000 Lt) bei Alberto Sinevičiaus (3000 Lt). 
Aldonos Simutienės, paaukojusios 2000 Lt, pavardė nurodyta tik 100–199 Lt 
aukojusiųjų sąraše. Niekur neradau paminėtų ir mudviejų su Gintautu miru
sių tėvų, kurių vardu paaukojome po 1000 Lt. 

Jaučiu pareigą Gintauto kaip fondo steigėjų pirmininko vardu padėkoti 
visiems išvardintiems aukotojams už paramą ir atsiprašyti, kad Gintautas ne
spėjo išpildyti jiems duotų pažadų. 

2016 m.
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2.28. TArp sAVųJų

Audronė rAčKAusKIenĖ

Gintautas, mano pusbrolis iš Tėvelio pusės, buvo laukiamas ir mylimas 
mūsų šeimoje. Mes augome trys vaikai ir kai per atostogas atvažiuodavo 
Gintas (mes jį taip vadindavome) iš Marijampolės pas mus į Kauną, būda
vo linksma, krėsdavome įvairias išdaigas. Kartą pabandėm parūkyti, susukę 
vaismedžių lapus, bet buvom demaskuoti ir to, žinoma, daugiau nedrįsome 
kartoti. Gintautas šaipydavosi iš mūsų kaunietiškos tarmės, o mums patiko 
jo suvalkietiška šneka, žavėjo jo puikus mokymasis (baigė vidurinę mokyklą 
aukso medaliu). Mes irgi mėgdavome svečiuotis pas tetą Anelę ir abu pusbro
lius Marijampolėje jų svetinguose namuose. Man kaip jauniausiai Gintautas 
su broliu Antanu buvo dideli autoritetai. Pusbroliai augo be Tėčio, kuris mirė 
tremtyje. (Užaugęs Gintautas parašė knygą „Didžiuojuosi savo Tėvu“.) Mama 
atstojo savo vaikams abu Tėvus, buvo reikli ne tik sau, bet ir vaikams. Ji buvo 
talentinga mokytoja. Gyveno kukliai, bet dėmesio užtekdavo visiems. Mums 
atvykus visuomet jautėme jos nuoširdų rūpestį ir vaišingumą. Ilgam įsiminė 
jos pagamintų skanėstų, ypač spurgų, skonis. 

Kai Gintautas įstojo į Vilniaus universiteto Medicinos fakultetą, mano 
ankstesnis ryžtas studijuoti mediciną dar labiau sustiprėjo. Jis kartą pakvietė 
mane į VU Medicinos fakultetą, papasakojo apie studijas, gyvenimą bendra
butyje, laisvalaikį, aprodė universitetą. Esame išvaikščioję Vilniaus senamies
tį. Stebėjausi jo istorijos žiniomis. Jo įtaka mano pasaulėžiūros formavimuisi 
buvo didžiulė. Draugų ansambliečių susibūrimuose, man įvairiomis progomis 
svečiuojantis Vilniuje, skambėdavo nuostabios liaudies dainos, jautėsi meilė 
savo kraštui, pagarba istorijai, kultūrai. Gintautas buvo puikus organizatorius 
ir kompanijos siela. Vokalinis tercetas, kurį sudarė Gintautas, Antanas ir Jonas 
Burbulevičius, buvo „Sidabrinių balsų“ konkurso laureatas. 

Baigęs medicinos studijas liko dirbti Anatomijos katedroje. Jis galėjo va
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landų valandas įdomiai pasakoti apie antropologinius kaukolių, surinktų 
daugelyje archeologinių kasinėjimų metu, tyrimus, kurių rezultatus pateikė 
savo sėkmingai apgintoje mokslų daktaro disertacijoje. Labai įdomi man buvo 
Gintauto organizuota „ekskursija“ į Vilniaus katedros požemius. Jo dėka su
sipažinau ir su Valdovų rūmų pamatų kasinėjimais. Atmintin įstrigo jo jau
dinantis pasakojimas apie dalyvavimą Palaimintojo Jurgio Matulaičio palai
kų perkėlime Marijampolėje. Jis labai didžiavosi dalyvavęs Estijos tarpukario 
Prezidento Konstantino Petso palaikų identifikavimo komisijoje, už tai pelnė 
Estijos vyriausybės apdovanojimą.

Kai Gintautas įsikūrė savo naujame bute Antakalnyje, ten persikėlė iš Ma
rijampolės ir Motulė (taip švelniai Jis vadino Mamą). Dažnai tekdavo pas juos 
apsistoti atvykus į tobulinimosi kursus. Teta Anelė buvo puiki kulinarė, mėg
davo vaišinti svečius, o kokia linksma pašnekovė, jautri patarėja Ji buvo, turėjo 
gražų balsą, dalyvaudavo visuose susiėjimuose. Jų namų durys buvo visiems 
atviros. Nepaisant didelio užimtumo, Gintautas domėjosi ir palaikė ryšius su 
visais giminėmis, padėjo spręsti sveikatos problemas, o, esant reikalui, rėmė 
finansiškai. Visi Jį mylėjo. Mums visiems Jo labai trūksta.

Atgimimo laikotarpiu palaikėme Sąjūdžio dvasią, dalyvavome mitinguose, 
ypač įstrigo diskusijos su Gintautu ir teta Anele apie išsvajotą ateitį, džiaugėmės 
atgavę nepriklausomybę. Teta aktyviai sekė įvykius per televiziją, skaitė „Lietu
vos aidą“ ir sielojosi, kad taip sunkiai įsitvirtina mūsų nepriklausomybė, tik gai
la, kad teta neilgai ja džiaugėsi. Mamos netektis Gintautui buvo skaudus smūgis.

Kai mano šeima persikėlė gyventi į Vilnių, dažnai susitikdavome įvairiuose 
renginiuose, kalbėdavomės telefonu. Gintautas buvo laukiamas svečias mūsų na
muose įvairiomis progomis. Per Užgavėnes specialiai Jam prikepdavau įvairių bly
nų, daug šnekėdavom, jaučiau Jo giminingą sielą, vienatvę, nors niekada niekuo 
nesiskundė, savo problemas sprendė pats, padedamas kolegų. Šalia visada buvo 
brolio Antano šeima. Gintautas labai mylėjo sūnėną Vaidą ir dukterėčią Jūratę, jų 
atžalas, ypač Širduką (taip jis vadino patį jauniausią Česniuką – Žygimantą).

Su didele atsakomybe Gintautas ėmėsi Medicinos fakulteto dekano parei
gų. Išliko jo indėlis į medicinos mokslą, kultūrą, buvo eruditas, puikus lekto
rius. Gintautas degė idėja apie paminklo Vincui Kudirkai sukūrimą. Kaip ir 
visose savo veiklos srityse, jis nuosekliai dirbo su bendraminčiais ir pasiekė 
tikslą. Didžiuojamės Juo. Ir dabar, kai einu pro V. Kudirkos paminklą, mintyse 
iškyla Gintauto paveikslas. Labai liūdna, kad Jo nebėra.

2014 m.
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2.29. mAnO „AnTrOs eIlĖs senelIs“

Artūras mATusAs

„čia mano antros eilės anūkas“, – taip su gintautiška šypsenėle nustebu
siems savo draugams Gintautas tiksliai nusakydavo sudėtingą mūsų giminys
tės ryšį... O tas mudviejų ryšys, tiksliai pamenu, užsimezgė 1983aisiais, kai 
atvažiavau laikyti stojamųjų egzaminų į Vilniaus universitetą, ir šiltai Gintau
to ir Dėdienės (taip marijampolietiška mūsų giminės pusė vadino jo mamą) 
buvau pakviestas per egzaminus apsigyventi pas juos Antakalnyje. Nelabai 
drįsdamas, o mūsų DOCENTU vadinamą Gintautą ligi tol matęs tik per tele
vizorių ir porą kartų girdėjęs per radiją, apsistojau tuose jaukiuose knygų, pa
veikslų ir neapsimestinio nuoširdumo bei tikros giminiškos globos kupinuose 
namuose. 

Nors abu (aš, ko gero, vienintelį kartą gyvenime tokiu tempu – juk stoja
mieji, o Gintautas jam beveik įprastu ritmu, nes tuo metu dar rašė ir daktaro 
disertaciją) labai daug dirbome, ligi šiol prisimenu mūsų pokalbius, kuriuos 
rengdavome, anot Gintauto, galvoms pravėdinti. Kalbėdavomės daug ir apie 
viską – istoriją, muziką, mokslą ir literatūrą, o baigdavome mūsų giminės šak
nimis. Nežinau, koks pašnekovas tuomet galėjau būti Gintautui, bet man tai 
buvo labai įdomi, kartais visai negirdėta patirtis bei požiūris. 

Ne tik kalbėjomės (ir dabar stebiuosi, kad Gintautas rasdavo man laiko), 
bet ir daug kartu vaikštinėjome po Vilnių. Tada pirmą kartą Dramos teatre 
mačiau Just.  Marcinkevičiaus ,,Mindaugą“ su Adomaičiu, Rosenu ir Norei
ka (sėdėjome pirmoje eilėje!), tada Gintautas man surengė pirmąją ekskursiją 
po senuosius Vilniaus universiteto rūmus (aplankant Šv. Jonų varpinę, visas 
bibliotekas ir net profesorių skaityklą), tada (kaip antros eilės anūkas) buvau 
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pristatytas jo sutiktiems kolegoms ir bičiuliams – medikams, archeologams, 
restauratoriams... Nuo tada pamenu ir mūsų pasižvalgymą nuo Tauro kalno, 
ir dar vieną grynai gintautišką pokštą: 

„Matai, Artūrai, kokia panorama atsiveria – Šv.  Jokūbo, Šv.  Rapolo ir 
Šv. Saugumo bažnyčios (čia apie buv. KGB ryšių centro bokštą)“...

Nuo tų mūsų susipažinimo dienų jau prabėgo beveik trisdešimt metų, bet 
tas mūsų bendravimas niekada nebuvo nutrūkęs. Ir studijų metais, ir vėliau, 
jau dirbdamas ir gyvendamas Vilniuje, užsukdavau pas Gintautą į svečius, 
sulaukdavau ir jo skambučio – kartais tiesiog paklausdavo, kaip sekasi man 
ir mano deivių panteonui (čia jo pritaikytas žodis apie mano dukras Austė
ją ir Gabiją), kartais aptardavome kokią nors Lietuvos aktualiją arba tiesiog 
giminiškai paplepėdavome. Apie giminę čia jau atskira kalba – ir aš, ir mano 
artimieji iš Marijampolės, kokių nors rimtesnių sveikatos bėdų prispausti, 
ieškodavome (ir visada rasdavome) Gintauto pagalbos. Jam tikrai rūpėjo ta 
marijampolietiška pusseserės Marijos Matusienės vaikų ir anūkų šaka. Mie
lai vykdavo į svarbesnius susiėjimus (jeigu atvažiuodavo Česnių Gintautas ir 
Antanas – būdavo ypatingas balius ir pasiruošimo, ir priėmimo prasmėmis. 
„Juk ne kasdien profesoriai atvyksta“,  – sakydavo tetos), niekada nepraleis
davo ir liūdnesnių progų... Marijampoliečiai, savo ruožtu kiek suvalkietiškai 
pasvarstę, vieningai suvažiavo į pirmuosius Gintauto iniciatyva atgaivintus 
Dzidoriaus (pas mus taip vadina šv. Izidorių) atlaidus Ilguvoje. Prasidėjus At
gimimui visa Lietuva pradėjo rengti giminės susitikimus, statyti kryžius tė
viškėse, o Gintautas sugrąžino mums tradicinius giminės atlaidus. Pamenu, 
pirmą kartą, berods, 1996aisiais, niekas tiesiog negalėjo atsisakyti atvažiuoti 
gavęs šmaikštų Gintauto kvietimą. Ypač smagiai ir gausiai tada visi, jo sukvies
ti, susitikome ir pasimatėme – kai kurie giminaičiai ir pirmą kartą... Deja, kai 
neliko visus subūrusio ir asmeniškai kiekvieną šiltai, beveik įsakmiai pakvie
tusio Gintauto, kažkokie visai kitokie tapo ir Dzidoriaus atlaidai...

Be daktaro disertacijos ir Ilguvos, man įstrigo dar pora atvejų, kai Gin
tautas tiesiog degė rengimu ir organizacija: kai rašė knygą apie savo Tėvą ir 
kai buvo vienas pagrindinių dr. Vinco Kudirkos paminklo statybos Vilniuje 
iniciatyvinės grupės žmonių. Dabar galvoju, kad be mokslinio palikimo, tai 
buvo Gintauto gyvenimo darbai, svarbūs ne tik jam, išliksiantys svarbūs kaip 
prisiminimas ir mums visiems, jį pažinojusiems.

Rašydamas knygą apie tėvą Gintautas daug laiko praleido Lietuvos istori
jos archyve, kuriame darbuojasi mano žmona. Dirbo su jam būdingu moks
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lininko uolumu ir kruopštumu. ,,Neįsivaizduojate – aptikau dar vieną Česna
vičių giminės paminėjimą!“ – taip su mumis skubėdavo atradimo džiaugsmu 
pasidalinti pervertęs kokį nors kelių šimtų puslapių senųjų aktų tomą... Dabar 
visi giminaičiai turime ne tik puikią knygą, bet ir kruopščiai Gintauto surinktą 
mūsų genealogiją.

Ir dar minėtas dr. V. Kudirkos paminklas. Kiek čia darbo, laiko ir pastan
gų įdėta... Kiek kartų po visą Lietuvą važinėta renkant aukas, kiek kartų man 
skambinta: ,,Ar ne laikas per radiją vėl priminti apie paminklą?“ – klausdavo. 
Primindavo, kviesdavo, ragindavo ir buvo išgirstas. Paminklas Daktarui prie 
Vyriausybės stovi, o eidamas pro jį, matyt, ne tik aš vis prisimenu kitą dakta
rą – Gintautą Česnį...

Kai peržvelgiau, ką jo brolio Antano paragintas parašiau apie Gintautą, su
pratau, kad ne veltui ilgai atidėliojau šio pažado vykdymą: atminty sukasi šim
tai su juo susijusių atsiminimų, smagių ir prasmingų įvykių, įvairių situacijų. 
Taip norisi parašyti daug, o viską išguldyti taip nelengva... Keista apie tokį šil
tą, mielą ir linksmą, nepaprastai veiklų žmogų rašyti būtuoju laiku. Nepamir
šiu jo puikaus humoro jausmo, jo domėjimosi viskuo, jo sugebėjimo išklausyti 
ir įsiklausyti. Daug įvairiausių žmonių teko kalbinti, tačiau Gintautas – vienas 
geriausių mano sutiktų pašnekovų. Beje, kai pradėjau dirbti Lietuvos radijuje, 
jis buvo vienas pirmųjų mano kalbintųjų – persvarstęs taip nieko tada ir nesu
galvojau, geriau galėsiančio pakalbėti apie suvalkiečių būdą ir kilmę...

O kad tokių Gintauto nepamiršusių yra daug, matau iš degančių žvakučių 
Rokantiškių kalnelyje, kai ten užsuku Visų Šventųjų ar Vėlinių dienomis arba 
kai visai netikėtai iš draugų dukters studentės medikės išgirstu apie dar ir šian
dien po Medicinos fakultetą klaidžiojančius prisiminimus „apie fantastišką 
dekaną Česnį“...

Todėl džiaugiuosi ir didžiuojuosi Jus pažinęs, mano antros eilės Seneli!

2012 m.
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2.30. ŽmOGus, Į KurĮ lyGIAVOmĖs

Jūratė česnyTĖ-sIKOrsKIenĖ

Dėdė buvo Žmogus, buvo šalia visuose svarbiausiuose gyvenimo posū
kiuose, renkantis, džiaugiantis ir liūdint. Žmogus, kurio autoritetas nemato
ma, bet stipria jėga kreipė ir tebekreipia mūsų, mano ir mano vyresniojo bro
lio Vaidoto, gyvenimus ta linkme, kokia jie susiklostė ir tebesiklosto. Žmogus, 
kurį mylėjome, žavėjomės, kuriuo didžiavomės, į kurį lygiavomės.

„DėdeGintai“, – taip į Jį kreipdavomės. Būdama mažytė maniau, kad tai 
vienas žodis, tiesiog toks Dėdės vardas  – DėdėGintas. Vardas, net ir savo 
skambesiu kupinas šilumos bei jaukumo, – tai, kokį visuomet jaučiau Dėdę 
esant. Labai ryškiai pamenu akimirką, man galėjo būti kokie šešeri metai, kai 
lyg nušvitimo žybsnis mane aplankė suvokimas, kad išties šiame kreipiny – du 
žodžiai. Pamenu savo didžią nuostabą, „atradimo“ džiaugsmą ir besišypsantį 
Dėdės veidą, kai Jam lyg kokią paslaptį patikėjau tą savo vaikišką įsivaizdavi
mą. Tuo „DėdeGintai (vienas žodis)“ ir po šio „prisipažinimo“ kreipdavausi 
į Dėdę, o Jį tai visuomet nuoširdžiai pralinksmindavo. Man buvo labai gera 
jausti turint lyg ir kokį ypatingą, vienintelį tokį, beveik suokalbišką sutartinį 
ženklą, suprantamą tik mums abiem. 

Dėdei mes, Jo brolio vaikai, buvome labai svarbūs. Nesukūręs savo šeimos, 
mus mylėjo kaip savo tikruosius vaikus. Jo meilė buvo santūri, bet suteikda
vo jaukią užuovėją, stiprų saugumo ir ramybės jausmą. Negaliu neprisiminti 
jaukaus buvimo kartu, retsykiais prasiveržusių šiltų pokalbių apie esminius 
dalykus. Dėdės mintys visuomet jaudindavo ir nuguldavo jautriausiuose šir
dies kampeliuose. Ypač ryškiai pamenu vieną tokių mūsų pokalbių apie šeimą, 
pamenu, yra sakęs, kad tai ji – mūsų didžiausia gyvenimo prasmė, svarbiau
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sias tikslas. Laikui bėgant darbo pasiekimai ima atrodyti nebe tokie svarbūs, 
pripažinimas nublanksta, lieka vienintelė didžiausia vertybė – šeima ir vaikai. 
Norisi tikėti, kad pats nesukūręs šeimos vis dėlto jautė didelę mūsų meilę, nors 
menka dalele užpildžiusią gyvenimo tėkmėj atsivėrusį ilgesį dėl neturėtų savo 
vaikų. 

Dėdei esu dėkinga už daugelį dalykų. Vienas tokių – susidomėjimas Lie
tuvos istorija, didžiavimasis tuo, kad esu lietuvė. Tiksliai žinau, kada ir kaip 
tai prasidėjo: kartą išvykome į Kernavę pasigrožėti senosios Lietuvos sostinės 
piliakalniais. Nerūpestingas šeimyninis pasivaikščiojimas Dėdės dėka išsiru
tuliojo į nepaprastai įdomią Lietuvos istorijos pamoką su tiesioginiu prisilieti
mu prie jos – tuo metu piliakalnių papėdėj vyko kasinėjimai, ir mes, žinoma, 
Dėdės vedami, turėjome unikalią galimybę dirstelti „po amžių marška“. Tas 
trumpas dirstelėjimas, pamenu, man, vaikui, padarė nepaprastai didelį įspūdį. 
Tais laikais Lietuvos istorijos kursas mokykloje buvo ypač skurdus, todėl isto
rijos faktai, ne tiek jų gausa, kiek pagarba jiems ir tas pasididžiavimo Lietuva 
jausmas, kuriuo Dėdė tiesiog spinduliavo, pamenu, supurtė, tiesiog pakerėjo. 
Dėdė mokėjo sudominti, žinojo, kaip pastūmėti tinkama linkme, kad paskui 
pats eitum ieškodamas, gilindamasis ir atrasdamas. 

Dėdę prisimenu visuomet. Prisimenu eidama tomis Vilniaus gatvėmis, 
kuriose esu Jį kažkada netyčia sutikusi, prisimenu praeidama pro senuosius 
Mokytojų namus, kurie susiję su gražiausiomis vaikystės akimirkomis be
laukiant Mamos ir matant Dėdę repetuojantį „Kankleliuose“, prisimenu Jį 
su dainos žodžiais „...užmik ir tu, Motule, žalių arimų gėle...“ nes tik Dėdės 
ir gerb.  J. Burbulevičiaus duetas tą dainą atlikdavo su tokiu nepakartojamu 
įsijautimu, tiesiog iki širdies gelmių suvirpinančiu, prisimenu Jį ir Šv.  Jonų 
bažnyčioje, pažvelgus į virš Didžiojo altoriaus atlaidžiai į žmones žvilgsnį 
kreipiantį mažą Avinėlį Dėdė sakydavo, kad Jis Jam visoje bažnyčioje – pats 
gražiausias...

Prisimenu Jį ir nepaprastai Jo ilgiuosi... 

2014 m.
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DAr KeleTAs mInčIų

Ar žmoguje gali derėti skvarbus protas ir puikus humoro jausmas, gili 
pagarba mažesniam ir aštrus sarkazmas laikantiems save „dideliais“, princi
pingumas ir tolerancija, atlaidumas žmogaus silpnybėms ir alergija bukumui, 
savanaudiškumui, melui? Gali, jei tas žmogus – prof. Gintautas Česnys. 

Dėdė Gintas, kaip jį visada vadindavau, buvo geriausias mano tėvo draugas 
ir mano krikšto tėvas. Prisimenu jį nuo tada, kai menu save – jis nepamiršda
vo mano gimtadienių, Kalėdų ir Velykų. Vaikystėje visų švenčių laukdavau ne 
tik dėl dovanų, bet ir dėl susitikimų. Dalyvaudama „rimtų temų“ pokalbiuose 
visuomet pasijusdavau vyresnė, protingesnė ir svarbesnė pasauliui. Tokia jau
čiausi ir užaugusi, gaudama pasirašytas autorines knygas, prisidėdama prie di
džios jį užvaldžiusios idėjos – paminklo Vincui Kudirkai įgyvendinimo. Man 
tai buvo pagarbos ženklas, ryšio patvirtinimo antspaudas, kurį saugau širdyje 
iki šiol. 

Savo krikšto tėvą prisimenu sėdintį sodo sūpuoklėse tarp mano tėvo ir 
mamos. Jo veide – ramus, šviesus ir šiltas šypsnys. 

Rūta Burbulevičiūtė-Merčaitienė
2012 m.

Dar vienas pasakytas ar parašytas žodis, koks jis buvo geras draugas, pro
tingas inteligentas, nieko nebepridės – jis toks buvo.

Tai buvo sudėtingo ir nelengvo likimo žmogus. Atsipalaidavom, daina
vom, o skausmingais ir jautriais klausimais bendravom be žodžių ir puikiai 
vienas kitą supratom.

Todėl dabar nenoriu žodžių. Tegul jis ilsisi ramybėje, o aš jo nepamiršiu.

Birutė Adomonytė
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Nors Gintautas – Valstybinės premijos laureatas, tituluota asmenybė, bet 
man išliko mielas studijų draugas, kuris niekada nepraeidavo pro šalį neužkal
binęs ar nepradžiuginęs gražiais palinkėjimais. Jo gyvenimo kelias buvo tartum 
aušros apšviestas. Gražios dainos ir nuostabus balsas pakerėjo ne vieną širdį.

Amžinai nurimęs, ilsėkis ramybėje.

Bronė Balčiūnaitė
2013 m.

Gyvenimo kelyje sutikau daug asmenų, bet mažai asmenybių. Iškiliausias 
iš sutiktų asmenybių – Gintautas. Bendravome su Juo nuo pirmo universiteto 
kurso iki pat Jo mirties – nuoširdžiai, linksmai, pagarbiai.

Mano tėvai – smetoniškosios Lietuvos inteligentai, todėl mama švęsdavo ir 
Kūčias, ir Velykas, nekreipdama dėmesio į jokius draudimus. Gintautą – dar 
studentą dažnai kviesdavome kartu švęsti Kūčių. Jis lengvai rasdavo bendrą 
kalbą su mano tėveliu, buvusiu Lietuvos karininku ir juristu. 

Mūsų namai – daugelio Lietuvos inteligentų prieglobstis ir parama grįžus 
jiems iš tremties. Gintautas su daugeliu jų bendravo nuo pat studijų laikų. 

Švęsdavome ilgai atmintinus gimtadienius. Pas Jį susirinkdavo pilnas bu
tas draugų, pas mane, Valakampių viloje, antra tiek. Gintauto kalbos visados 
būdavo įsimintinos, netrūkdavo įvairių pokštų. 

Net ir tapęs dekanu liko nuoširdus mūsų draugas, o ne viršininkas.

Vida Poškutė-Domarkienė
2014 m.
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Profesoriaus tėvai – Antanas ČesnavičiusČesnys ir Anelė 
KavaliauskaitėČesnienėGlatkauskienė (apie 1936 metus)

Česnių šeima (1957 m.)
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Taip atrodė būsimasis profesorius vaikystėje 
(1948–1950 m.)

Marijampolės mokytojų seminarijos pavyzdinės mokyklos mokytojai ir mokiniai 1948 m. 
Pirmoje eilėje pirmas iš kairės stovi antros klasės mokinys Gintautas Česnys.
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Paauglystėje Dešimtokas

Chemijos pamokoje
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Kupriukas muzikantas – vienas iš jo mėgtų vaidmenų

Pasirengęs mokyklos karnavalui Pirmą kartą sostinėje 
(1955 m. Respublikinės dainų 

šventės dalyvis)
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Mokyklos „artistai“ su dramos būrelio vadove mokytoja I. Rutkauskaite

Jau abiturientai su savo mokytojais
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Su mokyklos laikų bičiuliais Trakų pilyje

Įteikiamas brandos atestatas ir toks aukso medalis
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Ruošiamasi „fuksų“ vakarėliui (1957 m. spalis)

Čia jau Medicinos fakulteto antrakursiai (1959 m.) 
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Medicinos žinios buvo kaupiamos ir taip

Per pertrauką tarp užsiėmimų
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Pirmas saviveiklinis koncertas Medi
cinos fakultete (1959 m.). Dainuoja 

„Kaip man jaunystės neminėt?“

Darniai skambėjo bendrakursių kvarteto atliekama daina „Nubudo ilgesys, nubudo nerimas širdyje“ 

Universiteto dainų ir šokių liaudies 
ansamblio vyrų grupelė Vilniaus Vingio 
parko estradoje. Pirmoje eilėje (iš dešinės): 
būsimieji garsūs medikai Romualdas 
Dobrovolskis ir Giedrius Uždavinys, 
trečias – Gintautas Česnys. Trečioje eilėje 
(pirmas iš dešinės) – būsimasis Lietu
vos sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys, 
Nepriklausomybės (Kovo 11osios) Akto 

signataras Romualdas Ozolas
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Medicinos fakulteto ansambliukas universiteto meno saviveiklos apžiūroje

Vilniaus universiteto dainų ir šokių liaudies ansamblis koncertuoja Gedimino pilies papėdėje, 
diriguojamas meno vadovo maestro Vlado Bartusevičiaus. 

Priešpaskutinėje eilėje ketvirtas iš dešinės – Gintautas Česnys.
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Universiteto ansamblio repeticija Vilniaus televizijoje. Dainuoja vyrų tercetas, I Respublikinio vokalistų 
ir vokalinių ansamblių konkurso „Sidabriniai balsai“ laureatas, akompanuojamas birbynių kvinteto. 

O taip tercetas atrodo televizoriaus ekrane
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Kartu su latvių saviveiklininkais Rygoje vykusioje studentų dainų šventėje „Gaudeamus“

Maskvos liaudies ūkio pasiekimų parodoje 
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 Su broliu Antanu ir studijų draugu Giedriumi Uždaviniu (dešinėje) Maskvos Raudonojoje aikštėje

Ansambliečiai išvykų į kalnuotąją Užkaukazę metu
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Ansambliečiai išvykų 
į Budapeštą metu

Kelionė Juodąja jūra, grįžtant iš ansamblio gastrolių Užkaukazėje

Studijos universitete baigtos
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Nuo studento iki profesoriaus – portretinės išvaizdos metamorfozė
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Jaunasis specialistas dailininko Romano Vilkausko akimis (1981–1984 m., drb., al., 140x120)

Kas čia galėtų būti?
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Čia dar tik šešiasdešimtasis pavasaris Pasveikinti su šešiasdešimtmečiu atvyko 
Lietuvos Seimo narė Irena Degutienė

Jubiliatą sveikina garsūs Vilniaus medikai Vitkai – Mečislovas (centre, doc., mikrochirurgijos Lietuvoje 
pradininkas) ir jo sūnus Kęstutis (dešinėje, prof., vienas geriausių mikrochirurgijos specialistų Lietuvoje) 
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Prie Maskvos universiteto rūmų 1964 m., atvykus į mokslinę konferenciją. Iš kairės: V. Urbanavičius, 
G. Česnys, S. Pavilonis, A. Jurgutis.

Mokslų daktaro disertacijos gynimas Maskvos universiteto Antropologijos institute.
 Tribūnoje kalba vienas iš oficialiųjų oponentų prof. V. J. Nainys.
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Su grupele „sirgalių“, atvykusių į Maskvą palaikyti disertantą 

G. Česnio, habilituoto daktaro, diplomas
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Su buvusiais bendrakursiais po keturiasdešimties metų

Gal pabandyti tokiomis taisyklėmis vadovautis?
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Lietuvos kompozitorių sąjungos kamerinis vyrų choras Vilniaus filharmonijos scenoje. 
(Trečioje eilėje antras iš kairės – Gintautas Česnys.)

Choristų pokalbis su kamerinio choro įkūrėju ir meno vadovu Adolfu Krogertu (pirmas iš dešinės)
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Ilgiausiai – net keletą dešimtmečių dainuota Vilniaus mokytojų namų ansamblyje „Kankleliai“

Solo partija LRT studijoje, pritariant „Kanklelių“ ansamblio orkestrantams
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Duetas su Jonu Burbulevičiumi Vilniaus mažojoje baroko salėje 

Nepriekaištingai skambėdavo ir kankleliečių mišrių balsų kvintetas
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(a)

Kernavėje 1986 m. (a) ir Česnių sode 2006 m. (b) su broliu Antanu, broliene Regina ir dukterėčia Jūrate
(b)
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Su broliu prie tėvo gimtojo namo

Sūnėnui Vaidotui buvo ne tik krikštatėvis, bet ir rūpestingas svotas
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Po brandos atestato įteikimo dukterėčiai Jūratei (antra iš kairės), 
sėkmingai (sidabro medalis) baigusiai vidurinę mokyklą

Atsakingos svoto pareigos teko ir tuokiantis dukterėčiai Jūratei



223ii skyrius.     žiupsnelis prisiminimų

Prie Kūčių stalo

Prie Kalėdų eglutės
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 Su artimaisiais
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Būrelis giminių ant Nemuno kranto po šv. Izidoriaus atlaidų Ilguvoje 

Su Rūta (pusseserė) ir Romu Pudžiuviais aplankius savo buvusią vidurinę mokyklą 
(dabar – Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija)
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Abipusė nuoširdi bičiulystė profesorių siejo su jauniausiu ČesniukuŽygimantu, 
profesoriaus meiliai vadintu Širduku
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 „Didžiuojuosi savo Tėvu“ – labiausiai paties 
autoriaus branginta knyga. 

Pats ją vadindavo trečiąja savo disertacija. 
(Nuotraukoje – knygos viršelis).

1996 m. svečiuose Rygoje pas Fridrichą Karklinį (Karklinšą) – tėvo likimo draugą 
ir paskutinių gyvenimo dienų Sibiro tremtyje liudininką

Knygą apie savo Tėvą pristato pats autorius
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Knygos „Didžiuojuosi savo Tėvu“ pristatymui vadovauja prof. A. Butrimas (1999 09 09)

Knygos apie Tėvą vertinimo žodį taria literatūrologė prof. Viktorija Daujotytė
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Knygos pristatyme kalba istorikas prof. Antanas Tyla

ir  literatūrologas prof. Vytautas Kubilius 
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Knygos pristatymo dalyviams koncertuoja pianistė Aldona Dvarionaitė ir smuikininkas Jurgis Dvarionas

Autoriaus autografas mieliems bičiuliams
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Po sėkmingo knygos aptarimo autorių sveikina brolis Antanas

Knyga „Tautos kilmė“ – trijų profesorių: kalbininko, archeologo ir antropologo dovana 
Lietuvos jaunimui. (Nuotraukoje – knygos viršelis.)
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Pakili nuotaika Tėvynės sąjungos Vilniaus Antakalnio skyriuje, minint Vasario 16ąją (2000 m.)

Grupelė Vilniaus marijampoliečių klubo narių su savo ilgamečiu pirmininku Gintautu Česniu 
(1996 m.). Ant stalo – seniausia Lietuvoje turima (mezolito archeologinio laikotarpio) 

Suvalkijos žmogaus (Kirsnos) kaukolė
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Lietuvos mokslų akademijoje, minint Gintauto Česnio 65 metų sukaktį. Priekiniame plane – 
plačiai žinomi akademikai kardiochirurgas profesorius Vytautas Jonas Sirvydis (kairėje) 

ir genetikas profesorius Vaidutis Kučinskas

Su buvusia bendrakurse doc. Vida Domarkiene, operos režisieriumi Eligijum Domarku 
ir italų dainininku (antras iš dešinės)
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Su garsiu tenoru Gehamu Grigorjanu (Armėnija) po Dž. Verdi „Trubadūras“ spektaklio 
(1998 m. birželis)

Su dainininke Giedre Kaukaite (antra iš kairės), profesore Jadvyga Monstvilaite 
ir akademiku Alfonsu Merkiu (2000 m. gegužė)
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Tomo Mano festivalio Nidoje atidarymo (2003 m. liepos 12 d.) metu. Iš dešinės: sėdi dainininkė 
(sopranas) prof. Regina Maciūtė, literatūrologė prof. Viktorija Daujotytė, muzikologė 

doc. Onutė Narbutienė, Gintautas Česnys ir Aldona Žemaitytė. Stovi – Jonas Burbulevičius.

Poilsio akimirkos prie pamėgtos Baltijos
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Pirmieji žingsniai net ir bičiuliams padedant nebūna lengvi (Palanga, 2001 m. liepa) 

Su bičiuliais V. Jakelevičiene (pirmoji iš kairės), D. Karvelyte ir V. Jakelevičium ant Seredžiaus piliakalnio
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Su Butrimais prie Platelių ežero

Prie kalbininko Jono Jablonskio paminklo Marijampolėje su Vilniaus marijampoliečiais 
Laima ir Algiu Samuoliais
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Svečiuose pas monsinjorą K. Vasiliauską su Salomėja Narkeliūnaite iš Niujorko (1999 m. pabaiga)

Klaipėdoje aplankius savo buvusią mokytoją 
Birutę BurneckienęGabrilevičienę

Rostoke (Rytų Vokietija), 1964 m.



239ii skyrius.     žiupsnelis prisiminimų

Su broliene Regina Jeruzalėje, Kristaus kapo bazilikoje

Prie Betzatos tvenkinių
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Su prof. A. Butrimu Klaipėdoje (2001 m. vasara)
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Pas bičiulį prof. Hansą Bendzą Lundę (Švedija, 2002 m. liepa)

Profesoriai J. Tutkuvienė ir G. Česnys svečiuose pas prof. Michaelį Hermanuseną (Vokietija) 2008 m. 
balandžio 26 d. (konferencija „The role of taste and appetite regulation in the understanding 

of overweight and obesity“).
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Profesorius G. Česnys Vokietijoje (prof. M. Hermanuseno namuose), jam labai artimoje aplinkoje: 
antropologija, dailė, muzika...

Lietuvos ambasadoje Turkijoje su ambasadore Halina Kobeckaite
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Fromborke (Lenkija): Baltijos jūros ir Katedros vaizdas iš varpinės bokšto

 Čikagoje Prie Romo Kalantos paminklo Čikagos 
Šv. Kazimiero kapinėse
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Su dr. V. Jakelevičiumi prie Lietuvos Seimo rūmų (1991 m. sausis)

 Juos siejo ilgametė bičiulystė



245ii skyrius.     žiupsnelis prisiminimų

Švenčiant Jonines (2005 m. birželio 24oji)

Su bičiuliais 2006 m. minint liepos 6ąją – Valstybės dieną
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Trys Česniai – Gintautas, Vaidotas ir Antanas (2009 m. birželio 13 d., paskutinė bendra nuotrauka )

Vilnius, Rokantiškės



I I I .  populIarūs 
prof. G.  ČesnIo 

rašInIaI  Ir kalbos
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3.1. Jonas basanaVIČIus – MeDICInos 
prakTIkas Ir MokslInInkas

Jono Basanavičiaus stulbinamas darbų ir žygdarbių mastas dažnai užgo
žia faktą, kad visų pirma jis buvo pasišventęs gydytojas, turėjęs ir tyrinėtojo 
gyslelę.

Žinių apie jo medicinos praktiką pabarstyta autobiografijoje, Bulgarijos 
laikotarpio apžvalgai skirtuose darbuose, bet specialiai apie Basanavičių kaip 
gydytoją trumpai rašė tik Vladas Nagevičius.

Basanavičiaus – medicinos ir su ja susijusios antropologijos mokslininko – 
veikla išryškėja perskaičius jo spausdintus rašinius ir likusius rankraščius.

Taip susiklostė, kad mūsų tautai nusipelnęs vyras buvo priverstas ilgai gy
venti Bulgarijoje, tad natūralu, jog jo kaip gydytojo, medicinos mokslininko ir 
antropologo veikla aiškiai skyla į bulgariškąjį ir lietuviškąjį laikotarpius. 

Pradėjęs studijuoti filologiją Maskvos universitete po metų (nuo 1874 m. 
rudens semestro) perėjo į Medicinos fakultetą, tikėdamasis, kad gydytojui bus 
lengviau įsikurti Tėvynėje. Taigi tapti mediku rengėsi tarytum ne iš pašaukimo, 
tačiau vėliau prisipažino: „Medicina man labai patiko ir aš noringai ėmiausi 
darban“. Studijuota tikrai kruopščiai, jeigu baigus buvo galima likti universi
tete. Negavus žadėtos stipendijos beveik pusantrų metų laukti asistento vietos, 
praktikuojantis Maskvoje, jaunam gydytojui buvo neįmanoma. Pradėjęs vers
tis praktika Ožkabaliuose, jis kreipėsi į savo bendramokslį D. Molovą, kuris 
surado vietą Bulgarijoje ir 1880 m. vasario pradžioje jis atvyko į Lompalanką 
dirbti apskrities gydytoju bei miesto ligoninės vedėju. Antrąją 1882 m. pusę 
ir visus 1883 m. Basanavičius labai rimtai gilino žinias Vienos ir Prahos kli
nikose, bibliotekose, klausėsi tokių medicinos garsenybių kaip moderniosios 
pilvo chirurgijos pradininkas T. Billroth ir kt. Rengdamasis vesti ėmė galvoti 
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apie darbo vietą. Į Rusiją grįžti buvo pavojinga, Lompalankoje vieta jau buvo 
užimta, tad teko pasitenkinti Bulgarijos užkampiu Elena, kur pradėjo dirbti 
1884 m. balandžio 1 d., bet jau po 1,5 metų, atsistatydinus jo vietą užėmusiam 
apskrities gydytojui Kazaskiui, 1885 m. rugsėjo 28 d. vėl grįžo į Lompalanką ir 
ten praleido septynerius metus. Vidaus reikalų ministro 1892 m. rugsėjo 24 d. 
įsakymu Basanavičius pradėjo dirbti Varnoje, o 1905 m. gegužės mėn. išvyko 
į Lietuvą.

Bulgarijoje Basanavičius dirbo bendrosios praktikos gydytoju. Apie jo 
kvalifikaciją byloja tai, kad tekdavo gydyti plaučių, ypač virškinimo organų, 
ligas, t.y. būti terapeutu, priimti gimdymus, be to, užsiiminėti mažąja chirur
gija (svetimkūnių iš stemplės, odos, ašarų maišo papilomų šalinimu) ir daryti 
tokias sudėtingas operacijas kaip amputacija, pilvaplėvės ir krūtinplėvės ert
mių punkcijos, cefalotomija. Gydytojas sėkmingai naudojo akušerines reples, 
mokėjo ištraukti vaisių už kojyčių. Ypač stebina, kad Basanavičius šalindavo ir 
drumsties pakenktą akies lęšiuką. 1880 m. rugpjūčio 8 d. jis atliko pirmą ka
taraktos operaciją. Tekdavo atlikti ir teismines autopsijas. Amžininkai (E. Kli
surska, I. Kanovas, N. Konovas ir kt.) pabrėžė gydytojo įtaigumą, net hipnozės 
sugebėjimą, o ir pats Basanavičius yra užsiminęs apie sėkmingą anoreksijos 
gydymą psichoterapija.

Jį pažinojusieji negalėjo nepastebėti ir moralinių žymaus gydytojo savy
bių: „Jis niekada ir niekam gydytojo pagalbos nėra atsakęs (...). Kartą Lomo 
priemiestyje susirgo darbininkas. Dr. Basanavičius išbuvo prie jo naktį ir dvi 
dienas. To darbininko nebuvo kas prižiūri, taigi pats Basanavičius eidavo tar
no ir kuopėjo pareigas“ (žr. A. Poškos rašinį leidinyje „Darbai ir dienos“, 1940, 
Nr. 11). Nors ir suvalkietis, nesipelnydavo iš žmonių bėdų. Štai kokius atsilie
pimus pateikia Antanas Poška: „Niekada neprašydavo užmokesčio iš tų, kurie 
neduoda“; „Jis niekad neklausdavo, ar bus apmokama, ar ne“; „Dr. Basanavi
čius išgelbėjo mano žmoną ir namus. Žmona labai sunkiai gimdė (...), oras 
buvo bjaurus, gilu sniego (...), bet jis nieko nežiūrėdamas atėjo pas mano žmo
ną ir ką galėdamas pagelbėjo (...), daviau penkis levus, o išgirdęs, kad daugiau 
neturiu, dr. Basanavičius man davė dvidešimt levų – imk, tai bus naujagimio 
reikalams. Kadangi gimdymas buvo sunkus, tai dr. Basanavičius visiškai ne
kviestas buvo pats atėjęs pažiūrėti ligonės.“

Profesionalizmą ir humanizmą pabrėžia ir dabartiniai bulgarų medicinos 
istorikai. Pats Basanavičius prisipažino, kad „kaipo gydytojas turėjau gyvento
jų tarpe labai gerą reputaciją kaip Lompalankoje, Elenoje, taip ir Varnoje (...), 
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nekartą buvau šaukiamas į konsultacijas“, kad „iš konsulų – Austrijos ir Vo
kietijos buvau nuolatiniu gydytoju“. Nuo 1893 m. gruodžio mėnesio jis buvo 
Varnos vyrų gimnazijos ir kunigaikščio Ferdinando rezidencijos prie Varnos 
gydytojas. Didžiausias Basanavičiaus kaip medicinos praktiko įvertinimas yra 
amžininkų žodžiai, kad tokio gydytojo Lome dar nėra buvę, jog po jo nė vie
nas gydytojas nebuvo toks populiarus ir mylimas. Pasak šiuolaikinių Bulgari
jos medicinos tyrinėtojų, Basanavičiui keliantis į Varną 1892 m. spalio mėne
sį, Lomo gyventojai rašė peticijas ir rinko parašus, kad jų mylimas gydytojas 
neišvyktų.

Bulgarijoje Basanavičius iškilo ir kaip žymus medicinos pagalbos organi
zatorius. Vos tik atvykęs į Lompalanką įsteigė ambulatoriją, ligoninę išplėtė 
iki 50 lovų, pastatė naują 80 vietų pastatą. Per bulgarų ir serbų karą (1885–
1886 m.) ligoninę pertvarkė į karinę; darbas buvo toks intensyvus, kad per 
dieną tekdavo priimti per 200 sužeistųjų. Atvykęs į Eleną, jis pirmiausia su
tvarkė iki tol labai apleistą ligoninę, o vėliau Varnoje dirbo 120 vietų miesto 
ligoninės terapijos skyriaus vyresniuoju gydytoju ir karantine. Lompalankoje 
1888 m. dalyvavo nustatant sifilio paplitimą Orechove, Belogradčike, Kuloje, 
Vidine, o 1890 m. dirbo šauktinių komisijoje.

Reikia sutikti su Varnos kurorto vyriausiojo gydytojo D. Burnevo nuomone, 
kad Basanavičius buvo bulgarų sanitarinės organizacijos pradininkas, Tautos 
sveikatos vyriausiosios inspekcijos steigėjas. Būdamas Varnos miesto savivaldy
bės patarėjas, jis daug padarė, kad Varnos miestas būtų švaresnis – padėjo tvar
kyti vandentiekį, kanalizaciją, pelkėtų rajonų sausinimą. Negana to, jis rūpinosi 
Varnos gydyklomis, ne be jo pastangų šis miestas tapo pajūrio kurortu.

Grįžusį į Lietuvą Basanavičių, medicinos praktiką, nustelbė įvairi kultū
rinė, visuomeninė ir politinė veikla. Vis dėlto anksčiau slapta lankydamasis 
Ožkabaliuose, o po 1905 m. ir dažniau buvodamas tėviškėje, gydė apylinkių 
žmones, juo buvo pasitikima, jis buvo gerbiamas. Nevengė ir medicinos or
ganizacijos veiklos. Pavyzdžiui, dienoraštyje užsirašęs, kad 1918 m. rugsėjo 
22  d. dalyvauta Lietuvos Valstybės tarybos Sveikatos komisijos posėdyje, o 
lapkričio 3 d. – Lietuvių sanitarinės pagalbos draugijos poliklinikos ir ligo
ninės atidaryme Vilniuje. Į valstybinę tarnybą jis grįžo 1922 m., kai pradėjo 
dirbti Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos gydytoju, o jos atsisakė 1924 m. 
visai pašlijus sveikatai.

Kaip medicinos mokslininkas Basanavičius ėmė reikštis gana anksti, ir 
tokį polinkį jis pats gražiai motyvavo: „Mat jau nuo mažens į mano širdį buvo 
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įsimetusi žingeidumo kirmėlaitė, kuri mane graužė, traukte mane traukė į ne
pažįstamą mylimą svietą“. Jos graužiamas medicinos studentas dar 1878 m. 
liepos ir rugpjūčio mėn. savo tėviškėje užrašė daug lietuviškų medicinos ter
minų ir tai darė visą gyvenimą.

Labiausiai medicinos mokslininko talentas atsiskleidė Bulgarijoje. Tik at
vykęs į Lompalanką ir šiek tiek apsitvarkęs, jis ėmė skelbti įdomesnius atvejus 
ir stebėjimus rusų ir bulgarų spaudoje. Pasak G. Marinovo ir Z. Marinovos, 
Basanavičius į ligonius žiūrėjo ne tik kaip praktikas, bet ir kaip mokslininkas. 
Pirma žinutė apie maliariją buvo pasiųsta 1880 m. lapkričio 14 d. į Maskvos 
laikraštį „Medicinskoje obozrenije“, priimta ir išspausdinta 1881 m. 1882 m. 
pasitaikė poliorchizmo atvejis: jaunam Lompalankos gyventojui, sirgusiam 
venerine liga, buvo nustatytos dvi kairiosios sėklidės, iš kurių antroji nusilei
do kirkšnies kanalu, kai pacientui buvo 8 metai. Ligos istorija ir organų mat
menys paskelbti maskviškiame „Vrače“. Tuo pat metu bulgarų spaudai buvo 
parengti straipsniai „Apie gydytojų buities gerinimą“, „Apie sanitarinės dalies 
pertvarką“, „Epileptinės karštinės atvejis“, „Apie tulžies pūslės trūkimą“, siųs
tos žinutės į Rytprūsių laikraščius. Jis sielojosi, kad netenka skelbti lietuviškoje 
spaudoje svarbesnių medicinos darbų, tik 1883 m. „Aušroje“ pasirodė popu
liarus rašinys „Keli žodžiai apie cholerą“.

Didžiausias Basanavičiaus mokslo veikalas – „Bulgarijos sanitarinės 
etnografijos medžiaga“, beveik poros šimtų puslapių studija apie Lomo sri
ties medicinos, higienos ir sanitarijos būklę, jos poslinkius per dešimtmetį 
(1880–1889). Naudotasi valdžios įstaigų ataskaitomis, statistikos rinkiniais, 
laikraščių straipsniais, kitais rašytiniais ir archyvų šaltiniais, tačiau didelę me
džiagos dalį sudaro autoriaus stebėjimai – pokalbiai su žmonėmis, šauktinių 
tyrinėjimai, Bulgarijos archeologijos paminklų paleografija, senovės ir gyvųjų 
kalbų santykių nagrinėjimas.

Veikalo pavadinimas ne visai atitinka jo turinį, kuris kur kas platesnis, be 
medicinos ir sanitarijos, aprėpiantis gamtos mokslus, geologiją, istoriją, ling
vistiką, etnografiją, kultūrą ir švietimą. Pirmame skyriuje „Medicininė fizi
ografija“ Basanavičius aprašo Lomo srities ribas, geografinę padėtį, dirvos 
sandarą, hidrografiją, klimatą, florą ir fauną. Antrame skyriuje „Etnologinė 
gyventojų apybraiža” nagrinėjama Bulgarijos priešistorė – Romos laikotarpio 
trakai, sarmatų antplūdis Didžiojo tautų kraustymosi laikotarpiu, bulgarų ant
ropologinis tipas, jų charakteris, vedybiniai ryšiai, auklėjimas, švietimas, reli
gija, apibūdinamos tautinės mažumos – čigonai, turkai, žydai, totoriai, rumu
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nai. Trečio skyriaus „Gyventojų etnografijos ir ekonominės būklės apžvalga“ 
turinys gana margas: demografijos elementai (gyventojų pasiskirstymas tarp 
miesto ir kaimo, taip pat pagal užsiėmimą), etnografija (gyvenamasis būstas, 
tautinis kostiumas, nacionaliniai valgiai), verslai, žemdirbystė, daržininkystė, 
gyvulininkystė, vynuogių auginimas, pramonė ir prekyba (net prekių kainos), 
viešbučiai, kavinės ir užeigos, kareivinės, kalėjimai ir areštinės, net viešnamiai 
ir daug socialinių bei kultūros dalykų – savivalda, mokyklų tinklas, bažnyčios, 
vienuolynai ir kapinės. Skyriuje „Liaudies medicina ir medicininiai prietarai“ 
rašoma apie liaudiškus ligų kilmės aiškinimus, gydymo būdus, požiūrį į mirtį 
ir pomirtinį gyvenimą, apie atskiras ligas (pavyzdžiui, nervų sistemos, odos, 
chirurgines), apie nėštumą ir gimdymą, net apie liaudies kerus meilei įžiebti. 
Ypač įdomiai ir moksliškai nušviečiama vaiko amžiaus higiena, dietetika ir 
ligos. Skyrius „Sveikatos būklė” tikrai atitinka pavadinimą: jame aprašomos 
vyraujančios ligos ir epidemijos, net prostitucijos paplitimas, sergamumo ir 
gyvenimo sąlygų sąsajos. Šeštas skyrius „Gyventojų judėjimas“ iš esmės skir
tas demografijai. Jame apžvelgiamas gyventojų skaičius pagal lytį ir amžių, 
vedybos ir gimstamumas, mirštamumas, natūralaus ir mechaninio gyventojų 
judėjimo (daugėjimo ir mažėjimo) dinamika. Paskutinis skyrius „Apskrities 
sveikatos tarnybos būklė“ skirtas medicinos įstaigų, personalo ir epidemio
logijos bei higienos įstaigų apžvalgai. Jame pateikiamas gydytojų, felčerių ir 
akušerių skaičius bei dinamika, gydymo įstaigų – ligoninių, vaistinių, gydy
klų – skaičius ir būklė, užkrečiamųjų ligų profilaktika. Ypač įdomios pastabos 
apie gyventojų požiūrį į gydytojus.

Šis veikalas, stebinantis tyrimo objekto platumu, anaiptol nėra populiarus, 
o tikras mokslo darbas, kurį būtų buvę galima vertinti kaip disertaciją. De
rindamas humanitarinius polinkius ir mediko profesionalumą, Basanavičius 
čia iškyla kaip bulgarų demografijos, medicinos istorijos ir net prevencinės 
medicinos, higienos pradininkas. Toks autoriaus teiginys skamba moderniai: 
„Šiuolaikinės medicinos idealas – tai ne tik ligų gydymas, bet išaiškinimas jų 
priežasčių, kurios jas sukelia (...), tad gydytojo uždavinys dvigubas – ligų gy
dymas (curatio) ir jų perspėjimas (prophylaxis)“.

Į didžiulę darbo vertę iš karto spaudoje atkreipė dėmesį amžininkai  – 
bulgarų gydytojai Orachovecas ir Vitanovas, Prahos universiteto profesorius 
K. Jirečekas, gydytojas H. H. Von Zderas, prancūzų antropologas J. Denikeris, 
žymus anglų antropologas V. Riplėjus. Kaip daugelio prevencinės ir reabilita
cinės medicinos sričių pradininką Basanavičių vertina ir šiuolaikiniai bulgarų 
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medicinos istorikai. Už medicinos praktikos ir teorijos veiklą bei daug kitų 
nuopelnų krašto kultūrai jis buvo apdovanotas Bulgarijos ordinais, renkamas 
į Mokslo akademiją, mokslo draugijas, o 1996  m. jubiliejinės konferencijos 
Varnoje Basanavičiaus 145ajam gimtadieniui paminėti dalyviai kreipėsi į 
Kultūros ministeriją, kad Varnoje būtų atidengtas iškilaus mediko bareljefas.

Lietuvos medicinos mokslui didysis aušrininkas nusipelnė dvejopai – kaip 
mokslo įstaigų bei spaudos organizatorius ir kaip lietuviškos medicinos termi
nijos darbininkas.

Praėjus dvejiem metams po Lietuvių mokslo draugijos įkūrimo jo pastan
gomis buvo atidaryta ir medicinos bei gamtos sekcija, apie kurią spietėsi vil
niečiai medikai, o į metinius suvažiavimus atvykdavo ir provincijų gydytojai. 
1913 m. ta sekcija ėmė leisti Stasio Matulaičio redaguojamą laikraštį „Medici
na ir gamta“, deja, išėjus vos porai numerių, jo veikla nutrūko dėl įsiplieskusio 
Pirmojo pasaulinio karo.

Lietuviškas medicinos vardynas Basanavičiui rūpėjo jau nuo studijų Mask
voje metų: 1878  m. liepos ir rugpjūčio mėnesiais atostogaudamas tėviškėje 
studentas užrašė „daug lietuviškų žodžių ir tautinės medicinos žinių (...), dar 
niekur neskelbtų užžadėjimų“. Medicinos žinių ir pavadinimų rinkimo aistra 
jo neapleido visą gyvenimą, tai daryti jis skatino ir kitus, nes suprato, kad var
dynas – tai ne tik atskiro mokslo, kalbos, bet ir bendrosios kultūras reikalas.

Basanavičius paliko du terminijos darbus: vieną – spausdintą, kitą – rank
raštinį.

Pirmame leidinyje pateikti 228 lietuviški žmogaus kūno dalių, organų, 
ligų, simptomų pavadinimai, kai kurių jų lotyniški atitikmenys, o kai kurių – 
liaudiški apibūdinimai. „Medžiagai“ pagrindą padėjo smulkaus žemaičių 
dvarininko, tautosakininko ir poeto, „Aušros“ bendradarbio Mečislovo Da
vainioSilvestraičio dar 1885 m. Basanavičiui į Lomą (Bulgarija) atsiųstas „Su
rinkimas visokių ligų, nuo žmonių girdėtų, iš Raseinių parapijos, nuo Kalnujų 
apygardos“. Rinkdamas etnografinę medžiagą ir akindamas kitus tai daryti, 
Basanavičius laikė svarbiu dalyku užrašyti ir burtus, užkalbėjimus, liaudies 
vartojamus gydymo būdus. Pridūręs keletą Biržų apylinkėse gyd. Janušio už
rašytų žodžių ir gimtuosiuose Ožkabaliuose savo surinktus mediciną liečian
čius pavadinimus (net 101 žodį), Basanavičius viską sutvarkė, surašė lotyniš
kus atitikmenis ir paskelbė. Tai – mūsų medicinos vardyno pradžia.

Suprasdamas tokio darbo svarbą, jis ir toliau rinko medžiagą. Antai 
1904 m. vasario 5 d. Basanavičius iš Varnos rašė Gabrielei PetkevičaiteiBitei 



254 tarnauta mokslui ir gimtajam kraštui

ir prašė paramos, o paskui (vasario 17 d.) už ją rašytojai dėkojo. Matyt, būta ir 
daugiau talkininkų, nes grįžęs į Lietuvą, apie 1908–1912 m., gal ir anksčiau, jis 
ir pats padirbėjo daugiausia Pilviškių, Skriaudžių, Marijampolės apylinkėse, 
gal klausinėdamas pacientus, gal kalbėdamasis su kaimo žmonėmis.

Šio straipsnio autoriui pavyko aptikti keliasdešimt Basanavičiaus ranka ra
šytų įvairaus dydžio lapelių – beveik 700 terminų žodyno apmatus, jie sudary
ti tarytum iš trijų dalių. Didžiausia dalis – abėcėlės seka surašyti rusiški ir vie
nas kitas lotyniškas žodžiai ir jų atitikmenys lotynų, lietuvių, kartais vokiečių 
ir lenkų kalbomis. Matyt, naudotasi kažkokiu rusišku medicinos žodynu arba 
žodžiai rinkti iš enciklopedijos. Mažesnę dalį sudaro be tvarkos surašyti lie
tuviški terminai, jų aiškinimai, vertimai į kitas kalbas. Trečioji dalis – tartum 
atsitiktiniai lapeliai, išrašai iš savo publikacijų ar nugirstų žodžių fiksavimas. 
Juose šmėkšteli ir žmonių, iš kurių nugirsta ar kurių tas žodis vartotas, pavar
dės. Tai Juknevičius, Žebrauskas ir bobutė Bruožienė iš Pilviškių, S. Žemaitie
nė iš Vilkaviškio apyl., Vaišnys iš Bartninkų, Kalvaitienė iš Gevaltavo, rašytoja 
Žemaitė, būsimasis Lietuvos prezidentas gyd. Kazys Grinius ir kt. Naudotasi 
ir Frydricho Kuršaičio žodynais. Ir spausdintas Basanavičiaus terminologinis 
darbas, ir rankraštis verti išsamesnio tyrinėjimo, čia pasitenkinsime tik kai 
kuriais pastebėjimais.

Peržvelgus Basanavičiaus „Medžiagą mūsų tautinei vaistininkystei“, įdomu 
pastebėti, kad autorius siūlė apsčiai žodžių, kurie tvirtai įaugo į dabartinę mūsų 
medicinos terminiją. Verta pasigėrėti šia iš žmonių kalbos atėjusių gražių pa
vadinimų virtine: akmenligė, čiaudulys, dieglys, džiova, gimdymas, gūžys, kal
tūnas, karpa, kosulys, mėšlungis, miežis, niežai, nuomaris, pūliai, rėmuo, rožė, 
seilėtekis, šiltinė, šunvotė, vėmimas, vėžys, viduriavimas, žagsėjimas. Kai kurie 
Basanavičiaus vartoti terminai dabar jau yra įgavę kitokią, dažniausiai siauresnę 
prasmę. Pavyzdžiui, tymais jis vadino ir tymus, ir skarlatiną, slogučiu dabar nu
sakoma tik viena košmaro forma, susiaurėjo ir karštinės prasmė – ji reiškia tik 
nervinę, drugys jau vartojamas tik kaip maliarijos sinonimas. Kai kurie žodžiai 
dabar vartojami kitoms ligoms pavadinti. Dedervinė reiškia pitiriazę, sloga – ne 
katarą ar gripą, o nosies gleivinės uždegimą, dusulys – tik simptomą, o ne ligą 
bronchitą, navikas – ne bet kokią pūslę, bet auglį.

Kai kurie, mano galva, nors ir geri, Basanavičiaus „Medžiagos“ terminai 
dabar jau pakeisti lygiaverčiais, pvz., geltinė – gelta, šiurpulys – žąsies oda, 
put mena – brauka, žado nustojimas – negalėjimu kalbėti, nutirpimas – nejaut
rumu, kvaitulys – galvos svaigimu, akstinas ir pašinas – rakštimi, vandeninė 
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liga – necukriniu diabetu, pagedimas – persileidimu. Gaila, kad dabartiniame 
„Medicinos terminų žodyne“ jau nebeliko kai kurių Basanavičiaus surinktų 
lietuvių kalbos žodžių, vietoj kurių vartojami sulietuvinti lotyniški terminai: 
likava – epidemija, liūdnumas – melancholija, nikstas – distorsija, piktšašiai – 
egzema, pusiausopa – lumbagas (strėnų gėla).

Skaitant minėtą Basanavičiaus rankraštį šių eilučių autoriui kaip anato
mui pirmiausia rūpėjo apžvelgti žmogaus kūno dalių, organų ir jų sistemų 
terminiją. Daugelį jų Basanavičius vadino taip, kaip Konstantinas Sirvydas 
trikalbiame lenkų–lotynų–lietuvių žodyne, taigi perėmė iš jo arba, nugirdęs 
iš žmonių, patvirtino jų senumą, bet rankraštyje apstu ir Sirvydo nevartotų 
žodžių. Iš kūno dalių pavadinimų paminėtini pakinkis, pašonė, sprandas, su
dėjimas. Basanavičius vykusiai vadino judamojo aparato bendrybes (griau
čiai, antkaulis, kremzlė, raumuo, sausgyslė), su kaulų reljefu susijusius dalykus 
(vaga, skiauterė, antis, siūlė, momuo. skliautas), kai kuriuos kaulus (šonkaulis, 
mentė, noragas, priekalas), kai kuriuos vidaus organų dalykus (raukšlė, vartai, 
šnervės, plaučiai, liežuvėlis, stemplė, tiesioji žarna, taukinė, makštis, varpa). 
Turbūt nuo jo prasidėjo ir prieširdžio, miego arterijos, ausies prieangio ir būg
nelio vartosena. Įdomu, kad kartu su jau prigijusiais lyties organų pavadini
mais jis pateikė ir liaudiškus sinonimus, kurie dabar skamba vulgariai.

Panašūs į dabartinius yra tokie Basanavičiaus teikti pavadinimai: akies 
duobė (akiduobė), terpvietis (tarpvietė), mergystės plėvutė (mergystės plėvė), 
plonukės žarnos (plonosios žarnos), pilvinė plėvė, širdies plėvė (pilvaplėvė, 
širdiplėvė) ir dar keletas kitų. Iš įdomių, bet neprigijusių terminų paminėtini 
gyvgyslė (arterija), smegeninė gysliukė (nervas), pasaitas (raištis), strėnkaulis 
(stuburas), ropė (girnelė), viliokas (varputė, klitoris), apynasris (pavadėlis). 
Atskirai paminėtinos išauga ir nervų pynė, ko gero, labiau vykę negu dabar 
vartojami atauga ir nervinis rezginys.

Basanavičiui nesisekė parinkti pėdos ir plaštakos, smegenų dangalų pava
dinimų, vis dar buvo neaiškus gerklės terminas, painiota blužnis ir kasa, daug 
galvota apie akies sandaros lietuviškus atitikmenis, kuriuos vėliau ypač vyku
siai sukūrė Petras Avižonis. Basanavičiui nepavyko išversti kai kurių lotyniškų 
žodžių, kurie tik gerokai po jo prigijo, kaip ląstelė, sraigė, kriauklė, kiaušidė. 
Liaukai pavadinti jis siūlė bent kelis žodžius – gelaža, grumulas, žirnukas, vi
rukas, liaukas manė esant tik kiaulės organizme.

Rankraštyje apstu ir labai vykusių fiziologijos terminų bei klinikinių simp
tomų ar ligų pavadinimų: įkvėpimas, iškvėpimas, kvėpavimas, kramtymas, 



256 tarnauta mokslui ir gimtajam kraštui

dusulys, niežulys, žiovulys, žagsulys, kosulys, čiaudulys, drebulys, uždegimas, 
plaukų slinkimas, peršalimas, nudegimas, seilėtekis, skrepliai, smegenų sukrė
timas, širdies yda, stabas, šiltinė, cukrinė liga, akies valkius (valktis, katarakta). 
Įdomu pažymėti, kad difteriją Basanavičius vadino kriokle, neuralgiją – dieg
liu, atrofiją – sunykimu, klimaksą – persimainymu, paralyžių – nevaldymu, 
regeneraciją – atgijimu, atžėlimu, reumatą – sausgėla, rachitą – sukatu, pla
centą  – vieta, namais, diafragmą  – perklodais. Dabar, deja, linkstama į su
lietuvintus lotyniškus terminus. Gal kalbininkams vertėtų atkreipti akylesnį 
dėmesį į tai, ką siūlė Basanavičius.

Iš žodyno apmatų ryškėja Basanavičiaus anatomijos terminų darybos 
principai. Pirma, jis nepiktnaudžiavo galūnės „inis“ būdvardžiais, vietoj jų 
vartojo daiktavardžio kilmininką, kaip dabar pataria kalbininkai. Antra, jis 
propagavo daiktavardžių su priešdėliais vedinius: kaklas – pakaklė, kinka – 
pakinkis, širdis – prieširdis, dantis – tarpdantė. Pagaliau jis paliko, matyt, jau 
tada įsigaliojusius, sunkiai išverčiamus lotyniškus terminus, kaip kad yra ir 
dabartiniame anatomijos vardyne: aorta, arterija, nervas, organas, prostata. 
Dabar prigijusios fascijos Basanavičius nepaliko, o siūlė raumenų plėvę.

Taigi didysis aušrininkas Basanavičius laisvu nuo didelių darbų laiku gal
vojo ir apie lietuvišką medicinos vardyną, rinko ir kitus akino rinkti kaimo 
žmonių pasakojimus apie ligas, burtus, užrašinėti iš jų nugirstus su medici
na ir anatomija susijusius žodžius. Galima drąsiai sakyti, kad jis stovėjo prie 
mūsų medicinos vardyno lopšio ir tarytum vainikavo tą vardyno raidos tarps
nį, kai Lietuvoje nebuvo aukštosios medicinos mokyklos, o terminija rūpinosi 
pavieniai entuziastai.

Lietuva pagerbė mūsų atgimimo Tėvo nuopelnus medicinos mokslui: Lie
tuvos universiteto tarybos 1922 m. kovo 14 d. jis buvo išrinktas universiteto 
garbės nariu ir profesorium, o Medicinos fakulteto tarybos 1923 m. vasario 
28 d. posėdyje jam buvo suteiktas medicinos garbės daktaro laipsnis.

Pagaliau antropologija, medicinos, biologijos ir istorijos paribio mokslas 
buvo ta veiklos sritis, kur Basanavičius galėjo derinti savo humanitarinius 
polinkius ir biomedicininį pasirengimą. Šiai veiklai jis ruošėsi dar baigda
mas Maskvos universitetą. Pasišauta užsiiminėti demografija, galvota ir apie 
kranio logiją. Studento būta reiklaus sau maksimalisto, apie tai byloja jau lie
tuviškas 1878 m. gruodžio 31 d. įrašas dienoraštyje: „Perėjusiam mete nieko 
gero nepadariau... Argi ir ateinantis laikas bus taip dėl manęs blogas... Argi aš 
negalėsiu nė jokios naudos padaryti?“ Čia tikriausiai turima galvoje nuosta
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ta „padaryti naudos“ lietuvių tautotyrai. Tokį nusistatymą turbūt kėlė tautinės 
Basanavičiaus aspiracijos, stiprino akademinė universiteto aplinka, kurioje ant
ropologija buvo labai populiari. Kvietimu rinkti visokią tautos kultūrai svarbią 
medžiagą, taip pat ir antropologijos kaip svarbaus tautotyros dėmenų mokslo 
faktus Basanavičius į gyvenimą palydėjo ir pirmąjį „Aušros“ numerį 1883 m. 

Antropologinėje Basanavičiaus „biografijoje“ irgi ryškūs du – bulgariška
sis ir lietuviškasis  – laikotarpiai. Subrendęs antropologijai, bet dėl politinių 
aplinkybių negalėdamas praktiškai jos imtis gimtajame krašte, Basanavičius 
pasišauna ištirti bulgarus, žmones tos šalies, kuri ilgą laiką (1879–1882, 1884–
1905) jam atstojo tėvynę. Jis įninka į Lomo apskrities istoriją, etnografiją, sa
nitariją ir parašo fundamentalų darbą, kurio pasirodymo aplinkybes autobio
grafijoje apibūdino taip: „Kad nuo to smūgio, kurį man buvo suteikusi Elės 
mirtis, nors kiek nusiraminus, jį užmiršus ir liūdnumą pavarius, aš dar rudenį 
1889 m. pradėjau rašyti monografiją apie Lom Palankos departamento sani
tarinę padėtį 10 metų tarpe su bulgarų etnografija, kurią buvau gerai pažinęs, 
ir kelių mėnesių tarpe parašiau „Материали за санитарната етнография на 
България“; kuri tik 1891 m. atspausdinta tapo“. Medžiagą Basanavičius rinko 
ne vienerius metus, o ją apibendrinti monografijos forma galėjo paskatinti hi
gienos ir demografijos aktualijos, kurias jis girdėjo VI tarptautiniame higienos 
ir demografijos kongrese Vienoje 1887 m.: yra išlikę Basanavičiaus kongreso 
nario ir jo žmonos įėjimo bilietai.

Antropologijos aspektu įdomiausias yra antras anksčiau aptartos studijos 
skyrius, kuriame, remiantis literatūra, nušviečiamas Bulgarijos apgyvendini
mas, bulgarų etninė istorija, paskui nagrinėjamas Lomo srities bulgarų fizinis 
tipas. Neaišku, ar visus žmones autorius pats tyrė (kai kur remiamasi naujokų 
komisijų duomenimis), tačiau tiriamųjų skaičius tais laikais išties įspūdin
gas – 2116 vyrų ir 167 moterys. Aptariama akių ir odos pigmentacija, plaukų 
spalva ir forma, bendras kūno sudėjimas, muskulatūros išvešėjimas, ūgis, krū
tinės apimtis ir cefalometriniai požymiai: smegeninės ilgis, plotis bei rodiklis 
ir galvos apimtis. Mūsų laikais tokia etninės antropologijos tyrimų programa 
atrodytų pernelyg siaura, bet XIX a. pabaigoje ji visai pakankama. Iš bendro 
tamsios pigmentacijos, vidutinio ūgio branchikraninio bulgarų antropologi
nio tipo Basanavičius išskiria gana ryškų šviesiaplaukį, mėlynakį, aukštaūgį, 
dolichocefalinį komponentą ir laiko jį Senųjų Trakų reliktu. Knygoje pateikia
ma ne tik bulgarų, bet ir nacionalinių mažumų fizinė charakteristika – duo
menys apie 97 čigonus (87 ir 10), 45 turkus, 114 rumunų (106 ir 8) ir 24 žydus. 
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Be etninės antropologijos faktų, darbe yra įdomių ir fiziologinės antropo
logijos elementų, pvz., menarchės ir menopauzės vidutinės datos. Autorius už
fiksavo socialinių ir ekonominių sąlygų ryšį su lytiniu brendimu. Antai Lomo 
apskrities miestiečių vidutinis menarchės (pirmųjų mėnesinių) amžius buvo 
12–13 m., o kaimiečių – net 14–15 metų. Menopauzė (nutrūkusios mėnesi
nės) apskrityje prasidėdavusi vidutiniškai 40–45 m., taigi moterų reprodukci
nis laikotarpis buvęs palyginti trumpas. Kituose knygos skyriuose taip pat yra 
antropologijos dalykų, daugiausia taikomojo pobūdžio, tiesiogiai susijusių su 
medicina ir sanitarija, pavyzdžiui, mažų vaikų priežiūra, mityba, auklėjimas ir 
vystymasis, bendroji ir medicininė demografija.

Gerą Basanavičiaus kaip antropologijos specialisto reputaciją rodo ir tai, 
kad 1896 m. Bulgarijos švietimo ministras kreipėsi į jį ir prašė parengti reko
mendacijas, pagal kurias būtų galima vieningai antropologiškai tirti gyvento
jus. Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto rankraštyne yra be datos ir su 
trūkumais Basanavičiaus ranka bulgariškai rašytas rankraštis. Jį reikėtų laikyti 
minėtų instrukcijų juodraščiu. Instrukcija parašyta metodiškai ir planingai: 
pirmiausia pateikiamas antropologijos apibrėžimas, skirstymas, kraniometri
jos (kaukolių matavimo) apibūdinimas, antropometrijos (gyvų žmonių ma
tavimo) technika, aprašomas instrumentarijus, nurodomos jį gaminančios 
firmos, po to išdėstoma 65 antropometrinių požymių nustatymo metodika. 
Gavusi instrukciją, Švietimo ministerija suabejojo, ar visus šiuos požymius 
būtina antropologiškai tirti. Basanavičius paaiškino, kad nuodugniai ištirti 
gyventojus – antropologijos idealas, bet iš dalies galima verstis ir perpus ma
žesniu požymių skaičiumi, bet kartu pageidavo, kad „lentelės“, kaip tada buvo 
įprasta vadinti antropologijos instrukcijas, būtų spausdinamos tokios, kokios 
parašytos, nes tyrinėtojams ir mėgėjams pravartu žinoti plačiąją programą. 
Instrukcija buvo labai reikalinga atsirandančiai bulgarų antropologijai, pagal 
ją buvo imti tirti kareiviai ir mokiniai, ja naudojosi pirmieji bulgarų antropo
logai S. Vatevas, K. Drumčilovas ir kt.

Gyvendamas Bulgarijoje Basanavičius rinko ir kraniologinę medžiagą (apie 
kaukoles). Pasak amžininkų, jis matavęs Senųjų Trakų kaukoles, bet to darbo 
pėdsakų aptikti nepavyko. Tiesa, yra išlikęs Sofijos tautos muziejaus laiškas, 
kuriame dėkojama jam už padovanotą kaukolių kolekciją „Crania christiano
rum Varnensium“. Tad jei Basanavičius kaukolių pats ir netyrė, iš tikrųjų jas 
rinko ir kartu padėjo bulgarų kraniologinių kolekcijų pamatus. Jis buvo už
simojęs atlikti platesnius antropologinius tyrimus Bulgarijoje: 1904 m. gavęs 
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kvietimą į slavistų kongresą Petrapilyje rengėsi skaityti pranešimą apie pietų 
slavų antropologiją, bet dėl pašlijusios sveikatos ir rūpesčių, susijusių su grį
žimu į tėvynę, jo nebaigė ir į kongresą nenuvyko. Galimas daiktas, mums dar 
nežinomos Basanavičiaus antropologinės veiklos pėdsakus padėtų atskleisti 
nemažai jo rankraščių, patekusių į Sofijos tautos biblioteką.

Už nuopelnus jaunai bulgarų kultūrai Basanavičius buvo gražiai pagerb
tas – išrinktas daugelio medicinos praktikos, mokslo, kultūros ir visuomenės 
draugijų nariu, apdovanotas Tautos ordinu už pilietinius nuopelnus, bet di
džiausias įvertinimas yra žmonių pagarba, kurią viena jo amžininkė apibūdi
no taip: „Dr. J. Basanavičius buvo didžiausias svetimšalis, kurį kada nors bul
garų žemė penėjo“. Visai neperdėdami galime tvirtinti, kad mūsų patriarchas 
buvo bulgarų antropologijos pradininkas.

Basanavičiaus nuopelnai lietuvių antropologijai sunkiau apčiuopiami, bet 
ne mažiau svarūs, ypač turint galvoje jo gyventą laiką, kai mūsų antropologija, 
užsimezgusi viena pirmųjų Rytų Europoje (XIX a. pradžioje) ir suklestėjusi se
najame Vilniaus universitete, dėl nepalankių nacionalinės ir kultūrinės pries
paudos sąlygų tiesiog merdėjo. Su antropologinių tyrimų programa 1907 m. 
jis atidarė Lietuvių mokslo draugiją, kurios nuopelnus mūsų mokslui ir antro
pologijai deramai įvertinti sunku: „Draugijos tad tikslas – plačioje prasmėje 
imant – tardymas lietuvių, kaipo žmonių ir kaipo atskiros tautos, ir jos įvairių 
fiziškų ir kt. ypatybių (...) Antropologiškasis lietuvio tipas dar mums gerai ne
žinomas. Kuomet, anot vokiečių antropologų Virchovo, Li sauerio ir kt., lietu
viai esą iš didesnės dalies vidutkaušiai (mesokephaloi) su dideliu pailgakaušių 
(dolichokephalių) procentu, kiti, kaip tūli lenkų mokslinčiai mano, lietuviai 
esą trumpakaušiai (brachykephaloi). Šitą nesantarvę vienų su kitais, tardymą 
apie lietuvių galvos formą galės išaiškinti tik patys lietuviai. Toliau, anot 
dro Veinbergo tardymo, lietuviai turintys didesnes ir svaresnes smegenis už 
lenkus, gudus. igaunius ir kt., ir šitos įdėmios lietuvių kūno ypatybės liekti pa
tiems Lietuvos mokslo vyrams išaiškinti“. Neatsitiktinai numatydamas ateityje 
antropologinius tyrimus, remdamasis ir Vienos antropologų draugijos statu
tu, jis sudarė Lietuvių mokslo draugijos įstatus. Iš tikrųjų draugija planavo 
1909 m. organizuoti kursus ir parengti mūsų inteligentiją dirbti antropologi
jos, etnografijos ir archeologijos srityse.

Tiek Basanavičiaus paakinimai, tiek jo paties geras praktinis pavyzdys – 
darbas iš bulgarų antropologijos – veikė jaunus mūsų inteligentus, ypač biolo
gus ir medikus. Antai Povilas Višinskis, dar 1898 m. parašęs konkursinį darbą 
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iš žemaičių antropologijos, ketino toliau tyrinėti ir tarėsi su Basanavičium. 
Darbo „Iš Ežerėlių apylinkės lietuvių antropologijos“ autorius Dominykas Bu
kantas buvo susipažinęs su Basanavičiaus bulgariška studija. Bukanto papra
šytas Basanavičius jo darbą perskaitė visuotiniame Lietuvių mokslo draugijos 
susirinkime 1909 m., o po metų išspausdino draugijos leidžiamoje „Lietuvių 
tautoje“.

Lietuvių mokslo draugijos narys Avižonis, rašydamas disertaciją „Kauno 
gubernijos Šiaulių apskrities Gruzdžių ir Lygumų valsčių lietuvių valstiečių 
akių ligos ir aklumas“, 1911 m. susirašinėjo su draugija ir prašė leisti ištirti 
kaukolių kolekciją, nes jis daręs ir cefalometrinius (galvos) tyrimus, o kauko
lių matmenys jam buvę reikalingi palyginimams. Avižonis buvo gerai susipa
žinęs su Basanavičiaus bulgariška studija ir pasimokęs iš jos. Antai skyriuje 
„Bendros statistinės žinios“ Avižonis nagrinėja Kauno gubernijos geografiją, 
klimatą, fauną ir florą, ekonomikos būklę, kai kuriuos etnografijos dalykus, 
aptaria tirtų valstiečių žmonių antropologinį tipą, pateikia 5606 asmenų cefa
lometrijos duomenis. Taigi asmeninis Basanavičiaus Bulgarijoje atlikto darbo 
pavyzdys, per spaudą ir Lietuvių mokslo draugiją jo varoma antropologinių 
tyrinėjimų propaganda buvo „spiritus movens“, kurio veikiami jauni mokslus 
baigę inteligentai nacionalinio atgimimo laikotarpiu ėmė pildyti apytuštį savo 
krašto žmonių antropologijos aruodą, iki tol labai kukliai gausinamą daugiau
sia kaimyninių kraštų mokslininkų.

Gyvendamas Lietuvoje Basanavičius rašė ne vien apie antropologiją. Atlie
kamu nuo kitų darbų ir rūpesčių laiku jis kasinėjo, ypač 1909–1910 m., Sūdu
vos ir Aukštaitijos kapinynus, rinko kaukoles, kurios sudarė Lietuvių mokslo 
draugijos muziejaus antropologijos skyriaus pagrindą. Iki mūsų dienų išliko 
XV–XVIII  a. kaukolių rinkinys iš Puziniškio ir Pakalniškių (Panevėžio  r.), 
Šeimyniškėlių ir Taurakalnio (Anykščių  r.), Teleičių ir Karkazų (Kauno  r.), 
Gražiškių ir Kumečių (Vilkaviškio  r.), Plaučiškių (Pakruojo  r.) ir Raginėnų 
(Radviliškio r.). Važinėdamas po Lietuvą ir gydydamas žmones, Basanavičius 
pamažu kaupė cefalometrinę medžiagą. Išliko jo daryti Bartninkų apylinkių 
(Vilkaviškio r.) žmonių individualūs galvos matmenys. Kiti darbai ir gyvena
mojo meto aktualijos sutrukdė Basanavičiui ištirti surinktas kaukoles, cefalo
metrijos medžiaga liko neišspausdinta.

Basanavičiaus antropologinis palikimas turi išliekamosios vertės šiuolai
kinei mūsų antropologijai, padeda spręsti kai kuriuos jos klausimus. Sugre
tinę Basanavičiaus kaukolių rinkinį su to paties laiko jungtine kaukolių se
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rija iš įvairių Lietuvos vietų, galime pasakyti, kad jos iš esmės nesiskiria, tik 
Basanavičiaus rinkinio vyrų akiduobės plotis didesnis, o moterų smegeninė 
aukštesnė negu Lietuvos jungtinės serijos. Pavienių kraniometrinių požymių 
skirtumai neleidžia kalbėti apie skirtingą kaukolių serijų antropologinį tipą. 
Taigi Basanavičiaus kaukolių rinkinys atspindi bendrąsias morfologines XV–
XVIII a. lietuvių ypatybes.

Apskaičiavę kiekvieno tiriamojo smegeninės rodiklį, atlikome elementarią 
Bartninkų apylinkių gyventojų cefalometrinės (galvos matmenų) medžiagos 
statistinę analizę. Akivaizdus nepaprastas medžiagos homogeniškumas, apie 
kurį byloja nedidelės vidutinių kvadratinių nukrypimų reikšmės. Bartninkų 
apylinkių sūduvių smegeninė buvo vidutiniškai masyvi, mezocefalinės formos 
(pusapvalė). Šiuos duomenis sugretinus su kita maždaug to paties laiko me
džiaga, Bartninkų apylinkių gyventojai išsiskiria mažoku smegeninės rodik
liu. Mažesnis smegeninės rodiklis byloja apie pailgesnę smegeninę ir atvirkš
čiai. Vienas atskiras požymis nieko nereiškia, bet geografinis jo sugretinimas 
gali rodyti teritorines jo kitimo tendencijas. Remiantis I.  Brenzono (1883), 
N. Jančiuko (1890), J. TalkoGrincevičiaus (1893), V. Olechnovičiaus (1895), 
Višinskio (1898), Basanavičiaus (1902), Bukanto (1910) ir Avižonio (1914) 
paskelbta medžiaga, pastebima, kad rodiklis didėja iš pietų į šiaurės vakarus. 
Antai Bartninkų ir Alytaus apylinkių vyrų ir moterų bei Gardino gubernijos 
lietuvių kaimų vyrų jis pats mažiausias, Zarasų ir Šiaulių apylinkių – didesnis, 
o Žemaitijos gyventojų – didžiausias. Istoriškai tiriant rodiklio kitimą, tarki
me, nuo geležies amžiaus, antropologijos požiūriu galima būtų paaiškinti kai 
kuriuos baltų genčių susidarymo klausimus.

Bendrųjų rasės genezės ir etnogenezės reikalų Basanavičius nelietė. Jam tai 
ir nerūpėjo, nes lietuvių somatologijos ir kraniologijos teoriniai apibendrini
mai dar būtų buvę per ankstyvi. Basanavičius stengėsi kompiliuoti išbarstytas 
įvairių autorių žinias ir sukurti bendrą mūsų krašto žmonių fizinio tipo vaiz
dą. Keliuose rankraščiuose liko pateikta išsami lietuvių ir apskritai baltų fizinė 
charakteristika, bet Basanavičiaus apibūdintas lietuvių tipas – labai abstrak
tus, tradicinis, paremtas ne tiek objektyviais tyrimais, kiek subjektyvia pavie
nių stebėtojų nuomone: aukštaūgiai, šviesiaplaukiai, mėlynakiai, pailgagalviai. 
Jis ypač pabrėžia senovės lietuvių dolichokraniją (pailgą smegeninę), manyda
mas, kad ji yra esminis, nuo kaimynų skiriantis ženklas. Basanavičiui, matyt, 
nerimo kėlė tai, kad XIX–XX a. Lietuvos gyventojams, pasak įvairių autorių, 
buvo būdinga brachicefalija (apvali smegeninė). Natūralu, kad tai turėjo 
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kelti jam teorinių keblumų, nes tada brachikranizacijos ir brachicefalizacijos 
(smegeninės apvalėjimas) reiškinys nebuvo taip išnagrinėtas, kaip mūsų lai
kais. Dolichokranijos jis ieškojo ir Senuosiuose Trakuose, galbūt norėdamas 
pagrįsti savo sukurtą lietuvių kilmės iš Trakų ir frygų hipotezę, nors, tiesą pa
sakius, antropologinių argumentų savo hipotezei jis beveik nenaudojo, ma
tyt, jautė, kad pagal tuometinę mūsų žmonių tyrinėjimų būklę tie argumentai 
būtų pernelyg silpni. Vis dėlto jo užrašuose galima pastebėti šališką požiūrį 
į antropologinius faktus: pabrėžiami jo hipotezei naudingi dalykai ir neretai 
apeinami jai prieštaraujantys faktai. Antropologiniai rašiniai neišvengė ir au
toriui būdingo romantizmo, nuspalvinusio daugumą jo istorinių veikalų: savo 
tautiečius jis norėjo matyti ne prastesnio fizinio sudėjimo negu kaimynus – 
sveikus, gražius, stipriai suręstus.

Apibendrinant tai, kas pasakyta, galima nupiešti tokį Basanavičiaus pa
veikslą dviejų amžių sandūroje ir dviejų tautų kultūroje: 

1. Jis buvo įvairiapusis, gerai profesionaliai pasirengęs, atsidavęs ir pripa
žintas gydytojas praktikas, aktyvus prevencinės medicinos organizatorius.

2. Basanavičius iškyla ir kaip medicinos mokslininkas, rašęs kazuistikos 
žinutes į rusų, bulgarų ir lietuvių medicinos spaudą, parengęs labai vertingą 
bulgarų higienos, epidemiologijos, demografijos, liaudies medicinos ir sveika
tos apsaugos studiją, rinkęs lietuvių liaudies medicinos faktus ir stovėjęs prie 
lietuviškojo medicinos vardyno lopšio.

3. Derindamas humanitarinius polinkius ir biomedicininį pasirengimą 
nukrypo į antropologiją – buvo bulgarų antropologijos pradininkas, lietuvių 
etninės antropologijos propaguotojas ir gaivintojas, surinko medžiagos, kuri 
apdorota gerai įsilieja į dabartinį mūsų antropologijos foną.

Iš kn. „Dr. Jonas Basanavičius: 1851–1927“, sudarė A. Bieliūnienė, B. Kulny-
tė, R. Subatniekienė. – Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2003, p. 22–32.
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3.2. VInCas kuDIrka – GYDYToJas

apie Vincą Kudirką Jonas Basanavičius rašė: „Šios dienos įgytoje nepri
klausomybėje iš didesnės dalies darbų glūdi jojo nuopelnas, kurio neturėtų 
užmiršti jaunoji lietuvių karta, kuri dažnai nė žodžiu, nė darbu nieko nenu
veikusi, nūnai tais garsiais vaisiais naudojasi“. Kaip tinka šis didžiojo aušrinin
ko priekaištas mums, kitų šimtmečių ir dviejų tūkstantmečių sandūros medi
kams, kurių dažnas jau nežino, nei kas buvo tas Vincas Kudirka, nei už ką mes 
jam turime būti dėkingi.

Mažiausiai esame girdėję apie Vincą Kudirką kaip gydytoją. Tik Jonas 
Staugaitis 1925 m. išleido mažą knygelę „Dr. V. Kudirka kaipo gydytojas“. Re
miantis ja ir Vinco Kudirkos medicininiais rašiniais, išbarstytais po „Varpo“ 
puslapius, galima atkurti gydytojo V. Kudirkos paveikslą, apžvelgti jo nuopel
nus Lietuvos medicinai.

Į mediciną jis atėjo ne dėl pašaukimo, bet tapo tikru bendrosios prakti
kos gydytoju, o jauno silpnos sveikatos gydytojo darbo sąlygos buvo neko
kios: Dievo užmirštas užkampis Šakiai, arši kitataučių kolegų konkurencija, 
gyvenamasis būstas  – klebonijos mansarda, o priėmimo kabinetas  – klėtis. 
Praktika taip pat nebuvo ilga – vos ketveri metai, bet, pasak J. Staugaičio, jau
nasis pasišventėlis „(...) nebuvo prastesnis gydytojas už kitus jaunus kolegas, 
o gal daugeliu atvejų net ir geresnis (...), su kolegomis, išskyrus profesorius, 
V. Kudirka savo medicinos (bent teorijos) išsilavinimu galėjo lygintis ir ne
buvo nė kiek žemesnis už juos“. Teko priiminėti Šakiuose, visokiu oru lankyti 
ligonius kaimuose, atlikti, ką gebėjo ir galėjo: gydyti vidaus ir užkrečiamomis 
ligomis sergančius suaugusius ir vaikus, priiminėti gimdymus, naudojant net 
operacinės akušerijos elementus, užsiiminėti mažąja chirurgija. Šakių gydyto
jas turėjo neblogą instrumentarijų, bibliotekėlę, įdėmiai sekė medicinos spau
dą, nebuvo brangininkas, už gydymą imdavo beveik perpus mažiau negu jo 
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konkurentai, bet kai pasiturintis kaimietis imdavęs su gydytoju derėtis, jis at
kirsdavęs: „Čia ne krautuvė!“ Iš neturtingųjų nieko neimdavo, dargi duodavo 
pinigų vaistams.

Neįtikėtina J. TumoVaižganto mesta tokia nuomonė: „Kudirka buvo pras
tas gydytojas. Tiesa, turėjo daug storų rusiškų medicinos mokslo žurnalų ir 
laikė juos, labai tvarkingai sudėstęs. Tuo net imponavo inteligentams. Jie manė 
daktarą studijuojant savo amato mokslą, o jis tik belaikė knygas, jų nežiūrė
damas“. Jei, anot J. TumoVaižganto, Vincas Kudirka būtų nekentęs ligonių, 
jis nebūtų sielojęsis dėl medicinos etikos, kurią pirmasis pradėjo gvildenti 
„Varpo“ puslapiuose. Antai V. Kudirka piktinasi gydytoju, kuris iš neturtingų 
darbininkų lupa pinigus, atvirai sako, kad už gerą užmokestį išrašysiąs veiks
mingų vaistų, o už prastą  – „rundavų“, kurie nepadėsią. „Kur sąžinė tokio 
daktaro? Pavardę jo reiktų išstatyti ant visų kryžkelių, idant žmonės žinotų, 
nuo ko saugotis! (...) Vargdienis turi daug prakaito išlieti, kol sudės tą penk
rublį. Daktaras tas supranta, kad žmogus, matydamas smerties dantis, ati
duotų ir paskutinius marškinius. Vienok naudotis iš tokio padėjimo artimo ir 
dar neturtingo, tai gali tiktai žmogus, neturintis doriškų pamatų ir žmogiškų 
jausmų“. Kita vertus, jis džiaugiasi, kad „beveik visi mūsų tautiečiai – dakta
rai, gyvenantieji Lietuvoje, turi tarp žmonių garbę gerų, sąžiningų gydytojų“. 
Darbštumą ir sąžiningumą, aukštus etinius principus V. Kudirka pabrėžia ir 
gydytojo Juliaus Aleksos (1855–1891) nekrologe. Kalbant šių laikų terminais, 
tai – pirmieji medicininės etikos daigai lietuvių raštijoje. Ne veltui V. Kudir
ka buvo pamėgęs lotynišką posakį „salus populi suprema lex esto“ (žmonių 
sveikata turi būti aukščiausias įstatymas). Pagaliau aukšti vertybiniai idealai 
keliami ir visai inteligentijai jo poezijoje („Labora“, „Maniemsiems“, „Gražu, 
gražiau ir gražiausia“), jie pabrėžtinai skamba mūsų himne – „Tautiškoje gies
mėje“. Taigi V. Kudirka buvo nuoseklus idealistas ir kaip medikas, ir kaip pi
lietis, ir kaip žmogus.

Įžymųjį varpininką reikia laikyti ir vienu pirmųjų, rašiusių apie mediciną 
lietuvių kalba. Jis nuolat pabrėždavo, kad gydytojai turi populiarinti ne tik 
savo mokslą, kurį jie geriausiai išmano, bet ir kitas mokslo šakas, šviesti tautą, 
kelti jos politinę sąmonę.

V. Kudirka pats nemažai rašė, o jo rašiniai netgi peržengė medicinos pub
licistikos ribas, nes buvo tuo metu labai rimti ir moksliški. Tai pasakytina apie 
sveikos gyvensenos ciklą „Higiena“, pasirodžiusį 1885 ir 1889 m. „Varpe“, per
spausdintą jo „Raštuose“ ir sudarytą tarsi iš keturių skirtingos apimties skyrių: 
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„Arbata“, „Kava“, „Tabakas“, „Alkoholis ir alkoholizmas“. Du pirmieji skyriai 
mažesni, juose labai išsamiai aprašoma arbatos ir kavos vartojimo istorija, 
auginimo būdai, cheminė sudėtis, tonizuojantis jų poveikis, ypač pabrėžia
ma piktnaudžiavimo šiais gėrimais žala. Du kiti skyriai gerokai didesni, juo
se ypač pabrėžiamos rūkymo ir alkoholio besaikio vartojimo priežastys bei 
pasekmės.

Pasak autoriaus, „dūmimas tabako už pirmutinę savo priežastį turi „bez
džionkavimą“, kuris pereina į paprotį, o paprotys, kaip sako priežodis, altera 
natura“ (antras prigimimas). Teisingai nurodoma, kad nikotinas yra vienas 
stipriausių augalinių nuodų, o mažesnis už lašą jo kiekis žmogui yra mirtinas, 
jo „gerų pusių nerasi nė su žvake (...), tabako dūmai turi keleriopą įtekmę ant 
žmogaus organizmo, o tai – erzinant mechaniškai (anglių dalelės, termiškai 
(karštis, dūmai), nuodais (nikotinas ir  kt.) ir gadinant orą“. Dėl lėtinio ap
sinuodijimo tabaku vėluoja augimas, nukenčia burnos gleivinė, dantenos, 
dantų emalis, sunyksta skonio ir uoslės receptoriai, užsikemša ašarų latakai, 
erzinama akių junginė, sutrinka virškinamojo aparato gleivinės liaukų veikla, 
nukenčia nervų sistema, pakinta kraujagyslės, dėl to labiausiai nukenčia ner
vų sistema ir kvėpavimo takai, ypač plaučiai, kuriuos dažniau apima džiova ir 
vėžys. V. Kudirka visai teisingai atkreipė dėmesį į vadinamąjį pasyvų rūkymą: 
„...dūmimas gi tabako vodija ir kitiems, kurie gyvena sykiu su dūmikais, nes 
turi kvėpuoti tuompat sugedusiu oru, gadinti sau akis ir kankinti visą organiz
mą, nežinia už kokias kaltes“. Nurodęs skaitytojui, kaip mesti šį blogą įprotį, 
jis mano, kad „dėl žmonijos laimės prigulėtų išbraukti tabaką iš darbingystės 
ir prekystės: tabakas kenkia sveikatai, su tabako dūmais eina ant vėjo milijonai 
rublių, už kuriuos galima būtų nušluostyti nevieną ašarą, nevieną pavargėlį 
priglausti“. Ir kaip nepritarsi Vincui Kudirkai?

Skyrių „Alkoholis ir alkoholizmas“ V. Kudirka parašė tarytum atskirą 
straipsnį, sekdamas prancūzų šaltiniais, profesoriumi Žofrua (Joffroy) ir pra
dėdamas Viljamo Šekspyro moto: „O neregimoji vyno dvasia! Dar nesuteiktas 
tau vardas, kuriuo būtų galima tave atskirti, tai pavadinsiu tave velniu“.

Apžvelgęs alkoholio vartojimo istoriją, aptaręs jo gamybos būdus, auto
rius sako, kad „alkoholis priguli prie tų nuodų, kurie apima visą organizmą, 
visą jį susilpnina ir tokiu būdu padaro iš jo dirvą visokioms ligoms“. Piktnau
džiaujant alkoholiu pirmiausia nukenčia nervų sistema, silpnėja proto galia, 
trinka psichika. Dėl alkoholizmo pakinta kraujo sudėtis, išsiplečia ir suriebėja 
širdis, „arterijų sienos tankiai patenka pergimimui, darosi trapios ir negali iš
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laikyti smarkesnio priplaukimo kraujo, dėl ko gi taip tankiai išsilieja kraujas į 
girtuok lių smegenis ir jų plones“. Teisingai nurodoma, kad alkoholizmas turi 
dar ir socialines priežastis bei pasekmes.

Nurodęs, kaip su šia nelaime kovojama kituose kraštuose, straipsnio au
torius sielojasi dėl jos paplitimo Lietuvoje, aptaria tautos blaivinimo būdus. 
„Kūdikis, atėjęs ant svieto ir sutiktas skambėjimu stiklelių, vos spėjo paūgėt, 
vos pradėjo dairytis aplinkui, gaudyti dar savo akimis daiktus, rinkt įspū
džius – tarpe pirmiausia užtėmytų dalykų mato girtuokliaujančius tėvus, pa
žįstamus, visokius dvasiškus ir nedvasiškus mokintojus ir pats gauna paragaut 
alkoholio. Suprantama, kad tas vaikas, užaugęs iki pilnų metų, jeigu dėl kokių 
nors priežasčių ir nepripras prie alkoholio, t.y. netaps girtuokliu, tai visgi var
tojimą alkoholio laikys per paprotį, paliktą tėvų ir dėl to nepeiktiną ir vertą 
priderančio pagerbimo. Tegu tik tėvai negeria, tai bus geriausias paveikslas ir 
mokslas vaikams, tada persergėjimų žodžiai nenueis ant vėjų“.

Galima drąsiai teigti, kad jeigu Dievas būtų leidęs ilgiau, o ne 41 metus, 
vaikščioti šio gyvenimo keliais, jeigu kiti darbai, ne mažiau svarbūs ir reikš
mingi, nebūtų užgožę jo kaip gydytojo, V. Kudirka greičiausiai būtų tapęs rim
tu medicinos mokslininku.

V. Kudirkos medicinos publicistikos kalba graži, taisyklinga, vos besi
mezgančioje mūsų medicinos terminijoje reta svetimybių. Jis ėmė iš žmonių 
kalbos raštijoje jau prigijusius organų pavadinimus: plaučiai, krūtinė, burna, 
dantys, širdis, gysla (vena), inkstai, smegenys, sąnariai. Nevengė ir tarmybių 
(skilvis). Labai vykusiai vadintos organų sistemos ar jų dalys (kvėpavimo takai, 
lyties organai). Prie dabartinės vartosenos priartėjo gal iš žmonių kalbos pa
imti, gal savo sugalvoti tokie anatomijos terminai kaip dantų emalija (ema
lis), blakstienai (blakstienos), kai kurie jų neprigijo: akių baltymas (odena), 
dantų smegenys (dantenos), dirksniai, driksniai, sunkė (arterija) ir kt. V. Ku
dirka pirmasis mėgino pavadinti audinius žodžiu auda, ieškojo gleivinės, 
plėvės, dangalo lietuviškų terminų, tačiau visus juos bendrino žodžiu plonė. 
Kamuotasi dėl ryklės ir gerklų, kepenų ir kasos pavadinimų, jie tebepainioti. 
Įdomios liaukos pavadinimo atitikmens, taip ir neprigijusios, paieškos: seilių, 
prakaito gumulėlis ar grumutėlis.

Iš bendrųjų klinikinių simptomų terminų pažymėtini tokie artimi dabar
tinei vartosenai kaip apvilktas liežuvis, žvairumas, dusulys, apjakimas, klejoji-
mas, ėsti akis (erzinti), širdis tvinksi (plaka). V. Kudirka vartojo ir liaudiškus 
pavadinimus, kurių vėliau atsisakyta, jie pakeisti ne ką geresniais arba sulie
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tuvintais lotyniškais: duosnė (dozė), styris (tetanus, –stabligė), šiluma (tem
peratūra), seilioti (tekėti seilėms), plaučių išpūtimas (emfizema), spangumas 
(regėjimo silpnėjimas), kvaitulys (svaigimas). Dabartine prasme buvo var
tojami džiovos, vėžio terminai, penas ir maistas laikyti sinonimais. Visi užde
gimai – burnos, nosies, plaučių, pilvo – buvo pavadinti bendru žodžiu sloga, 
apsinuodijimas vadintas užsirijimu, virškinimas – žlėbčiojimu, kraujospūdis – 
sunkių veržimu, sąmonė – sanpažintimi, žala – blėdžiu. Taigi V. Kudirkos me
dicinos terminijos ieškojimai yra labai įdomūs.

Iš to, kas pasakyta, akivaizdu, kad V. Kudirka, be didžių nuopelnų mūsų 
literatūrai, kritikai, publicistikai, apskritai tautiniam atgimimui, buvo dar ir 
geras gydytojas, medicinos raštijos lietuvių kalba, medicinos etikos pradinin
kas, rūpinęsis ir lietuviško medicinos vardyno reikalais.

„Mokslas ir gyvenimas“, 2005, Nr. 4
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3.3. VInCo kuDIrkos Ir Jono basanaVIČIaus 
GYVenIMo Ir VeIklos paralelĖs

(Pranešimas skaitytas dr. V. Kudirkos 150 metų jubiliejaus minėjime 
Lietuvos nacionalinio muziejaus salėje 2008 12 05)

Metų sandūroje – gruodžio 31ąją – suėjo 150 metų, kai gimė Vincas Ku
dirka, gydytojas, poetas, muzikas, satyrikas, literatūros teoretikas ir vertėjas, 
visuomenės veikėjas, publicistas, „Varpo“ steigėjas ir redaktorius.

Ta proga pravartu apžvelgti ne tik jo, bet ir visos jo kartos, ypač gydytojų, 
nuopelnus pirmajam mūsų atgimimui, be kurio šiandien mes nebūtume mes. 
Gydytojai paliko bene giliausius pėdsakus kovoje už kalbą ir kultūrą galbūt 
dėl dviejų priežasčių – dėl humanistinio pačios profesijos pobūdžio ir dėl to, 
kad medikams, priešingai negu kitų profesijų aukštuosius mokslus baigusiems 
lietuviams inteligentams, buvo leidžiama verstis privačia praktika Lietuvoje, 
taigi gydytojai buvo arti tautos, matė jos rūpesčius ir vargus, galėjo užjaus
ti ir padėti. Paminėtinos tokios asmenybės kaip Jonas Šliūpas (1861–1944), 
publicistas ir švietėjas, Petras Avižonis (1875–1939), įžymus okulistas, kalbos 
mokovas, vėliau Kauno universiteto rektorius Vincas Pietaris (1850–1902), 
pirmojo mūsų istorinio romano autorius, Kazys Grinius (1866–1950), įžymus 
ftiziatras, Lietuvos Respublikos Prezidentas, Jurgis Šlapelis (1876–1941), kny
gius, Vilniaus lietuvių veikėjas, Vladas Nagevičius (1881–1954), archeologas, 
generolas, studentų medikų korporacijos „Fraternitas Lithuanica“ įkūrėjas, 
Domininkas Bukantas (1873–1919), etnologas ir antropologas, Danielius Al
seika (1881–1936), Vilniaus lietuvių bendruomenės veikėjas, bet ryškiausi du 
patriarchai – Jonas Basanavičius ir Vincas Kudirka.

Jų gyvenimas ir darbai glaudžiai susiję dėl keleto priežasčių. Dvasiškai ap
vogta, nuskurdinta tauta neturėjo nieko – nei rašto, nei mokslo, nei aukštosios 
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kultūros, laikėsi tradicine etnine kultūra, reikėjo visa tai sukurti, o svarbiau
sia – atgaivinti tautinį orumą, pasitikėjimą savo kūrybine galia. Tautinis at
gimimas – renesansas – reikalavo ir visapusiškų, tiesiog renesansinio masto 
asmenybių, kokios ir buvo Jonas Basanavičius bei Vincas Kudirka. Kita vertus, 
tokiems darbams atlikti reikėjo ir tam tikros struktūros – talento, darbštumo, 
atkaklumo, atsidavimo, drąsos, ištvermės, analitinio proto ir daug žinių. Dvie
jų patriarchų istorinį vaidmenį tiksliai nubrėžia jau sakramentaliu tapęs posa
kis, kad J. Basanavičiaus „Aušra“ prikėlė lietuvybei sulenkėjusį V. Kudirką, o 
V. Kudirkos „Varpas“ pažadino Lietuvą.

Jie nebuvo draugai, bet labai gerbė vienas kitą. Kaip čia neprisiminus „Tė
vynės varpų“ 1893 m. Nr. 3 paskelbtų V. Kudirkos prisiminimų apie tai, kokį 
įspūdį jam padarė J. Basanavičiaus „Aušra“: „Žiūrau, ant pirmutinio puslapio 
stovi Basanavičius. „Pranašas“, – pamislijau tada apie Basanavičių jau lietuviš
kai. Ėmiau skubiai vartyti „Aušrą“ ir... neprisimenu jau visko, kas su manim 
paskui darėsi... Tiek pamenu, kad atsistojau, nuleidau galvą, nedrįsdamas pa
kelti akių ant sienų mano kambarėlio... rodos, girdėjau Lietuvos Balsą, sykiu 
apkaltinantį, sykiu ir atleidžiantį: „O tu, paklydėli, kur ikšiol buvai?“ Paskui 
pasidarė man taip graudu, kad apsikniaubęs ant stalo apsiverkiau“. Savo ruož
tu J. Basanavičius nuolat pabrėžė, kad V. Kudirkos nuopelnai atgaunant nepri
klausomybę yra itin dideli, tačiau visuomenė linkusi juos užmiršti, pati nieko 
nepadariusi skuba nepriklausomybės vaisiais naudotis.

Sutapimas, kad abu iškilūs vyrai ir gimė, ir mirė metų sandūroje: lapkri
čio 16 d. mirė V. Kudirka (1899), lapkričio 23 d. gimė J. Basanavičius (1851), 
gruodžio 31  d. gimė V.  Kudirka (1858), vasario 16  d. mirė J.  Basanavičius 
(1927). V. Kudirka buvo septyneriais metais jaunesnis, bet mirė pačiame jėgų 
žydėjime – 41erių, o J. Basanavičiui buvo lemta sulaukti senatvės (76erių) ir 
Nepriklausomos Lietuvos atkūrimo.

Abu jie kilę iš Suvalkijos, kuri XIX a. antroje pusėje ir XX a. pradžioje buvo 
lietuvių kultūros ir politinės minties atgimimo židinys dėl kelių priežasčių. 
Pirmiausia čia yra derlingos žemės, o ūkiai buvo palyginti dideli. 1807 m. Už
nemunėje, kaip ir visoje Varšuvos Kunigaikštystėje, buvo įvestas Napoleono 
kodeksas, kuriuo valstiečiai buvo atleisti nuo baudžiavos, o likusioje Lietu
vos teritorijoje baudžiava panaikinta tik 1861 m. kovo 3 d. caro įstatymu, t. y. 
po pusės amžiaus. Ūkininkai išgalėjo bent vieną sūnų leisti į mokslus. Be to, 
kraštas buvo menkai paliestas polonizacijos, apie tai taikliai pastebi Gabrielius 
LandsbergisŽemkalnis: „Tų laikų akimis žiūrint, suvalkiečiai man pasirodė 



270 tarnauta mokslui ir gimtajam kraštui

kitoniški negu mes. Čia žmonės drąsesni, tautiniai savotesni, teisybė – stačio
kai, bet daugiau už mus parengti priimti kultūrą. Jie dvasiškai sveikesni už mus, 
nes griežtai izoliuoti nuo nykstančios demoralizuotos bajorijos“. Dar viena šio 
krašto gerovės priežastis galėjo būti Rytų Prūsijos įtaka ūkininkavimo kultūrai.

V. Kudirkos gimtinė Paežeriai ir J. Basanavičiaus Ožkabaliai yra tame pa
čiame Vilkaviškio  rajone, apie 20 km atstumu viena nuo kitos. Abiejų tėvai – 
pasiturintys valstiečiai: Kudirkos turėjo beveik 70 margų (apie 40 ha) ūkį, o 
Basanavičiai – apie 100 margų (50 ha). Taigi, abiejų tėvai išgalėjo sūnus leisti 
į mokslą.

V. Kudirka ir J. Basanavičius baigė vieną seniausių Lietuvoje Marijampolės 
gimnaziją. 1840 m. iš Seinų į Marijampolę buvo perkelta apskrities mokykla, 
kuri 1867 m. pertvarkyta į gimnaziją. Nors ji buvo lenkybės židinys, bet su
brandino daug Lietuvos tautiniam atgimimui nusipelniusių asmenybių. Tai 
1863 m. sukilimo ideologas Mikalojus Akelaitis (1829–1887), lietuvių kalbos 
mokytojų pirmtakai, ugdę visos kartos lietuvybę, Petras ArminasTrupinėlis 
(1853–1885) ir Petras Kriaučiūnas (1850–1916), įžymus pedagogas Tomas Ži
linskas (1840–1925), lietuvių bendrinės kalbos tėvas Jonas Jablonskis (1860–
1930), vienas pirmųjų dramaturgų Antanas VilkutaitisKeturakis (1864–1903), 
rašytojai KriščiukaitisAišbė (1864–1933), Motiejus Gustaitis (1870–1927) ir 
Kazys Puida (1883–1945), poetai Jonas MačysKėkštas (1867–1902) ir Pra
nas Vaičaitis (1876–1901), publicistas ir mokslo populiarintojas Juozas Ado
maitisŠernas (1859–1922), įžymus teisininkas Petras Leonas (1864–1938), 
Lietuvos Respublikos Prezidentas Kazys Grinius (1866–1950), Palaimintasis 
Jurgis Matukaitis (1871–1927), įžymus aviatorius generolas Antanas Gustaitis 
(1898–1941), diplomatas Petras Klimas (1891–1969) ir kiti.

J. Basanavičius ir V. Kudirka gimnaziją baigė sidabro medaliu. J. Basana
vičiaus biografijoje pateikta atestato kopija, iš kurios matyti, kad gimnazijos 
pedagogų taryba apdovanoja jį sidabro medaliu. Dėl V. Kudirkos nėra visiškai 
aišku. Antai P. Leonas atsiminimuose rašo, kad „Jonas Jablonskis baigė gim
naziją aukso medaliu, gi V. Kudirka – be medalio“. Yra išlikęs tik pagyrimo 
raštas, gautas baigus IV gimnazijos klasę. Kita vertus, ir J. Būtėnas, ir V. Pec
kus teigia medalį gavus. Reikėtų pasikliauti šiais autoriais, kurie bus geriau 
išstudijavę dokumentus.

Suvalkijos, kaip ir visos Lietuvos, ūkininkai laikė garbe, kad bent vienas 
sūnus taptų kunigu. Be religinio uolumo, tokia nuostata buvo susijusi su ma
terialine nauda: kunigas paremdavo tėviškėje likusius brolius ir seseris. Abu vy
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rai nejautė dvasininko pašaukimą. J. Basanavičius prisimena: „Dar IV–V klasėje 
esant, mano tėvas atkartodamas sakydavo: „Joneli, nuo šių metų turi jau į Seinus 
eiti; matai – aš esmi paliegęs, motina nedrūta, Dievas žino, ar dar ilgai galėsiva 
tavimi džiaugtis; jei būsi kunigu, tai nors kada maldose ir mus paminėsi...“ Ypač 
motina buvo savo širdį ant kunigystės palaužusi ir gana dažnai man sakyti pa
mėgusi, aš būsiąs „dailus kunigėlis“... Iki IV–os klasės ir aš patsai buvau labai 
deivuotas vaikinas ir dažnai dar mistijau apie seminariją... bet jau nuo mažens 
į mano širdį buvo įsimetusi žingeidumo kirmėlaitė, kuri mane graužė, traukte 
traukė į nepažinstamą tolimą svietą“. Kai dėl V. Kudirkos, V. Palukaitis pateikia 
esą paties V.  Kudirkos pasisakymą: „Baigiau 1877  m. šeštą klasę, į Seinus be 
galo nenorėjau važiuoti ir visą vasarą nerimau, vis širdy skrūpsojo, kad tik tė
vas nepalieptų važiuoti.“ J. Basanavičiui pavyko įtikinti tėvus, o V. Kudirka, kad 
ir nenoromis, pakluso jų valiai ir pradėjo mokslus Seinų kunigų seminarijoje, 
tačiau antraisiais metais ją metė. Labai tiksliai sako V. Kavolis: „Kudirka, tiesa, 
savotiškai „paklūsta“ tėvui, vietoj konfesinio kunigo tapdamas tautos kunigu. 
Tautos reikalas jam taip šventas, kaip geram kunigui – religijos“.

Abu mūsų šviesuoliai, nors ir kukliomis lėšomis, uždarbiaudami iš pamo
kų, o V. Kudirka ir perrašinėdamas savo dailiu braižu, siekė aukštojo mokslo: 
Jonas – Maskvos universitete, o Vincas – Varšuvos. Neaiškūs Vinco pasirinki
mo motyvai. Kaip mokęsis Marijampolės gimnazijoje lietuvių kalbos Maskvo
je, kaip ir Jonas, galėjo gauti stipendiją, bet vis dėlto pasirinko Varšuvą. 

Abu jie, turėdami humanitarinių polinkių, ėmė studijuoti filologiją, bet po 
metų perėjo į Medicinos fakultetą. Pirmąja tokio žingsnio priežastimi abu nuro
do prastą filologijos dėstymo lygį abiejuose universitetuose, praktiškesnės pro
fesijos paieškas. J. Basanavičius dar nurodo, kad profesoriai filologai Maskvos 
universitete persekiodavo ir pašiepdavo studentus katalikus, bet svarbiausias 
motyvas greičiausiai buvo tas, kad gydytojams, priešingai negu kitų specialybių 
inteligentams lietuviams, buvo leidžiama verstis laisva praktika savo Tėvynėje.

Nors ir atėję į mediciną be ypatingo pašaukimo, abu vyrai tapo gerais gy
dytojais: bendramokslis ir bendradarbis Jonas Staugaitis nurodo, kad V. Ku
dirka „nebuvo prastesnis už savo jaunus kolegas, o daugeliu atvejų net geres
nis“. J. Basanavičius daugiausia nusipelnė Bulgarijos medicinai: dirbo bendro
sios praktikos gydytoju, vėliau – ligoninės direktoriumi, įkūrė Varnos kurortą, 
buvo bulgarų sanitarijos organizacijos pradininkas, kunigaikščio Ferdinando 
asmens gydytojas. 

Abu gydytojai nusipelnė medicinos literatūrai. J. Basanavičius 1891 m. 
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parašė didžiulę studiją „Bulgarijos sanitarinės etnografijos medžiaga“, kurioje 
išnagrinėta Lomo regiono geografija, istorija, demografija, sanitarijos statis
tika, epidemiologija, sanitarijos organizacija, gyventojų antropologija. Savo 
apimtimi ir analizės gilumu studija prilygo to meto disertacijoms. Už antropo
loginius Lomo gyventojų tyrimus J. Basanavičius laikomas bulgarų antropolo
gijos pradininku. V. Kudirka „Varpe“ paskelbė keturių rašinių ciklą, pavadintą 
„Higiena“, kuriame populiariai, bet kartu ir moksliškai nušvietė piktnaudžia
vimo kava, arbata, tabaku ir alkoholiu žalą. Ypač aštriai autorius pasisakė prieš 
rūkymą ir alkoholizmą, nurodė kelius, kaip su tomis bėdomis kovoti.

Abiem gydytojams rūpėjo lietuviškas medicinos vardynas. Iki jų retas me
dicinos faktas ir reiškinys buvo vadinamas lietuviškai, naudoti lotyniški, rusiški 
ar lenkiški pavadinimai. „Varpe“ jau naudoti iš kaimo žmonių kalbos paimti 
žodžiai, išlikę iki mūsų dienų. J. Basanavičius dar studijų metais (nuo 1878 m.) 
ėmė užrašinėti medicinos pavadinimus gimtuosiuose Ožkabaliuose ir aplinki
niuose kaimuose, o 1898 m. išleido „Medega mūsų tautiškai vaistininkystai“, ku
rioje pateikti 228 lietuviški žmogaus kūno dalių, organų, simptomų, ligų pavadi
nimai. Jau mėginta surinktą medžiagą sisteminti. Apie tai byloja išlikęs J. Basa
navičiaus ranka rašytas rankraštis, kuriame abėcėlės seka suregistruota apie 700 
terminų rusų, lotynų ir lietuvių kalbomis. Tai – dabartinio medicinos vardyno 
pirmtakas. (Detaliau V. Kudirkos ir J. Basanavičiaus veiklos, sudarant medicinos 
vardyną, rezultatai aptariami šios knygos 3.1 ir 3.2 rašiniuose – A. Č. pastaba).

Abu vyrai buvo lietuviškos atgimimo spaudos steigėjai: 1883 m. kovo mė
nesį pasaulį išvydo pirmasis J. Basanavičiaus „Aušros“ numeris, mėnraštis iš
silaikė vos trejus metus, dėl finansinių priežasčių nustojo ėjęs 1886 m. birželio 
mėnesį. Po trejų metų – 1889 m. sausio mėnesį – pasirodė V. Kudirkos reda
guojamas „Varpas“, kuris jau nuo pirmojo numerio turėjo rubriką „Iš tėviškos 
dirvos“, o nuo 1890 m. Nr. 1 ji jau virto „Tėvynės varpais“, kuriuos parašydavo 
vien V. Kudirka. „Varpui“ rašė įvairių profesijų inteligentai. Žymiausi varpi
ninkai buvo poetas Petras Arminas (1853–1885), publicistas Juozas Adomai
tisŠernas (1859–1922), pedagogas Vincas Palukaitis (1855–1932), gydytojai 
Jonas Gaidamavičius (1860–1911), literatūrinius kūrinius pasirašinėdavęs Gė
lės slapyvardžiu, Juozas Bagdonas (1866–1956), Stasys Matulaitis (1866–1956) 
ir Kazys Grinius (1866–1950), teisininkai Petras Leonas (1864–1937) ir Mo
tiejus Lozoraitis (1866–1907), poetas Pranas Vaičaitis (1876–1901), rašytojas 
Jonas Biliūnas (1879–1907), garsusis visuomenės veikėjas ir spaudos darbi
ninkas Povilas Višinskis (1875–1906) bei daug kitų.
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Nors Vinco Kudirkos ir Jono Basanavičiaus pažiūros nesutapo, bet buvo 
panašios, veikiamos pozityvizmo filosofijos, kurios svarbiausias postulatas yra 
tai, kad tik naujųjų laikų gamtotyros metodais gautos žinios yra pozityvios – 
tikros, tikslios, moksliškos, kad materijos ir sąmonės klausimas yra tuščias ir 
metafizinis, kad būtina pakilti virš materializmo ir idealizmo. J. Basanavičius 
buvo romantikas, siekęs stiprinti lietuvišką tapatybę garbingos praeities pa
vyzdžiu, o V. Kudirka – pragmatikas, norėjęs, kad tautos siekiai taptų realybe.

Iš pradžių „Varpui“ talkino socialistinių pažiūrų veikėjai, pats V. Kudirka 
buvo susijęs su Varšuvos „Proletariato“ organizacija, už šiuos ryšius netgi ka
lėjo, bet vėliau juos visai nutraukė. „Socialdemokratai ėmė skirtis iš varpinin
kų apie 1896 m., kai susiformavo Vilniuje Lietuvos Socialdemokratų Partija“. 
Kaip rašo Stasys Matulaitis, vėliau pasukęs į socializmą ir net į bolševizmą: 
„Mūsų pažiūros žymiai skyrėsi: Kudirkai, kiek atmenu, daugiau rūpėjo tauti
niai, o man – socialiniai klausimai, aš ėjau labiau į kairę, o jis – į dešinę“. Tau
tiniai reikalai Kudirkai rūpėjo jau nuo pirmojo „Varpo“ numerio programinės 
įžangos: „Laikraštyje duosime vietą visiems balsams lietuvių, tikrų tėvynės 
mylėtojų. Talpinsime straipsnius tik tokius, kuriuos matysime naudingais 
abelnai reikalams lietuvystės, atmesdami visus dalykus, pavestus užmanymui 
ar šiokio, ar tokio lietuvių skyrio, nes mieris mūsų – tarnauti Lietuvai, netgi 
skirtingoms lietuvių partijoms“. „Tėvynės reikalas visiems yra vienas, jis yra 
aukštesnis už skirtingų partijų egoizmą, prieš tėvynės reikalą priešingiausios 
partijos turi stoti su alyvų šakele ir užmiršti asmeniškus nesutikimus“. K. Gri
nius, perduodamas V.  Kudirkos pavedimą redaguoti „Varpą“ socialistinių 
pažiūrų J. Bagdonui, nurodė: „Tik nepaversk Skambalo (suprask – „Varpo“) į 
specifiškai raudonąjį laikraštį“. Laiške „Varpo“ atsakingajam sekretoriui V. Ku
dirka rašė: „Paskutinį laiką Socialistų partija perdaug drąsiai pradėjo naudotis 
iš tarpininkystės mūsų redakcijos ir eksploatuoti mūsų adresus. Kadangi „Var
pas“ užimtas tautiškais reikalais apskritai, o ne specialiai socialistiškais... nė 
mūsų redakcija, nė mūsų adresai tarpininkauti socialistų reikaluose negali.“

Jonas Basanavičius draugavo su Jonu Šliūpu, gydytoju, publicistu, ateiz
mo ir vulgariojo materializmo propaguotoju, iki 1905  m. laikiusiu save so
cialistinių pažiūrų, o vėliau – liberalių, bet ta draugystė nebuvo idėjinė, bet 
dalykinė: J. Šliūpas rėmė „Aušrą“ ir tautos namų statybos siekius, tuo tikslu 
su J. Basanavičiumi Amerikoje rinko aukas. J. Basanavičius buvo tolimas nuo 
socializmo, socialinės taikos tautos viduje šalininkas. Kaip pastebi K. Grinius, 
socialdemokratai į J. Basanavičių žiūrėdavo su tam tikra pašaipa, kaip į kokią 
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senieną, rašinėjo paskvilius. J. Jurginis taip pat teigia, kad J. Basanavičiaus po
žiūris į tautą buvo be socialinio turinio ir neperžengė liberalizmo, jis siekė, 
kad „sandora ir meilė viešpatautų tarp visų Lietuvos gyventojų ir idealu visų 
luomų taptų lietuvybė“.

Nors ir netapę kunigais, abu nebuvo bedieviai. J. Basanavičius 1912  m. 
parašytame darbe „Lietuvių kryžiai archeologijos šviesoje“ apgailestavo, kad 
kryžiuočių brukama krikščionybė sunaikino senąją tradicinę kultūrą kaip 
svarbų tapatybės dėmenį, už tai buvo smarkiai kunigų puolamas, tačiau tais 
pačiais metais pasirodžiusios didelės studijos „Iš krikščionijos santykių su 
senovės lietuvių tikyba ir kultūra“ įžangoje jis aiškiai apibrėžė savo poziciją 
religijos atžvilgiu: „Iškeldamas aikštėn kelis žemiau paduotuosius, iš istorijos 
nepašalinamus faktus iš krikščionijos kovos su senovės lietuvių tikyba ir ant 
jos pasirėmusia kultūra  – aš anaiptol neturiu omenyje diskredituoti pačios 
šių dienų krikščionystės, kurios esmi ne menkesnis už kitus gerbėjas, kursai 
krikščionystės, kaipo naujos krikščionių kultūros nešėjos, nuopelnus visai pri
pažįsta“. Toliau jis rašė: „Kristaus mokslas, kaip jis teorijoje – Evangelijoje – 
apskelbtas ir laikui bėgant žmonių gyvenime – krikščionių praktikoje – kad 
apsireiškė, buvo toli nevienodas. Tyras Kristaus mokslas buvo, yra ir bus am
žinai tas pats... o krikščionija su savo etika ne visada buvo vienoda... Tai tezei 
paaiškinti užtenka atsiminti inkviziciją su auto da fe, raganų deginimo laikais, 
ispanų karas Ameriką išvaduojant arba nors vokiečių kryžeivių karas Lietu
voje.“ Taigi būtina „atskirti pačią krikščionystę nuo josios pas mus įvedimo 
būdo, kursai, be abejo, mūsų tautą ir jos kultūrą naikino...“ Vilniaus vyskupas 
R. Jalbžikovskis mirusį J. Basanavičių leido pašarvoti Vilniaus katedroje, o lai
dotuvių dieną atvyko į Katedrą giedoti prie karsto „Libera“. Tai buvo išskirti
nės pagarbos ženklas.

V. Kudirka, nors ir pašalintas iš seminarijos, nereagavo neigiamai į pačią 
religiją, kaip ne vienas tokiu atveju gal būtų padaręs, bet liko ištikimas jos es
miniams dalykams. Pačiame pirmajame savo išspausdintame literatūros kūri
nyje jis pagarbiai kalba apie „mūs Kristaus didybę“. Vėliau „Artojaus skunde“ 
jis šitaip aiškina žmonių lygybės – prancūzų revoliucijos principo – priežastį: 
„Nes visuos lygiai Kristus gyvena“. Vyskupas Petras Pranciškus Būčys, dažnai 
susitikdavęs su V. Kudirka pas Kriaučiūnus Plokščiuose, nurodo, kad pasta
rasis buvęs nuosaikus žmogus, kad studentai ir klierikai anksčiau buvo sutarę 
leisti „Varpą“ tokį, kuris neužkabinėtų tikybos dalykų, ir ilgai to susitarimo 
laikėsi. Apie tai, kad V. Kudirka nebuvo bedievis, liudija ir amžininkų prisi
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minimai. Antai Gabrielė PetkevičaitėBitė rašė, kad V. Kudirka „prieš tikybą 
mažiausiu žodeliu neprasitarė, kurs kovojančių su tikyba klausė: „Ką tikybos 
vietoje duosite liaudžiai?“ Marija KrūzaitėSideravičienė prisimena: „Nežinau, 
kaip daktaras Kudirka apie religiją atsiliepė tarp sau lygių, bet mūsų šeimos ar 
bendranamių ir kaimynų akivaizdoje niekad tikėjimo jausmų neįžeidė“. Vy
tautas Bičiūnas atkreipė dėmesį į tai, kad „Varpas“ nespausdindavęs net pat
riotinių straipsnių, kuriuose kyšojo šiurkštus ateizmas. Taikliausiai, beje, bus 
pasisakęs Juozas TumasVaižgantas: „Vincas Kudirka, kaip tikras lietuvis, su 
kunigais draugavosi, gyveno prietelingai. Vincas KapsukasMickus tad netei
singai paskelbė: „Buvo klerikalizmo priešas“, regimai tai suprasdamas – Baž
nyčios atstovus. Kudirka „buvo priešas“ blogų kunigų, blogai einančių savo 
pareigas, blogų piliečių, rusintojams pataikaujančių“. Dalia Čiočytė, analizuo
dama Aleksandro Merkelio studiją apie Juozą TumąVaižgantą, kurioje ap
žvelgtos sudėtingų Bažnyčios ir suliberalėjusių inteligentų santykių priežastys, 
įžvelgia jose dvi implikacijas: „Pirma, paryškinama skirtis tarp retokai lan
kančio bažnyčią „liberalo“ (t.y. tokio tikinčiojo, kurs vengia perdėto pamal
dumo) ir „bedievio“... siūloma mintis, kad lietuvių, ypač lietuvių inteligentų, 
būdui santūrus pamaldumas yra adekvatesnis negu lenkiška eksteriorizuota 
religingumo išraiška. Istoriškai susiklosčiusį katalikų liturgijos Lenkijoje stilių 
Czeslaw Milosz yra apibūdinęs kaip barokinį ir „operinį“. Regina Koženiaus
kienė parodė, „kad V. Kudirka gerai išmanė Šventąjį Raštą, kad Biblija buvo 
rimtų studijų ir moralinės paspirties šaltinis, rodo jo krikščioniškų nuostatų 
kūryba, gana gausi Šventojo rašto parafrazių, simbolių, aliuzijų į evangelijas ir 
apaštalų bei pranašų žodžius. Jo kūryboje jaučiamas pomėgis kalbėti Švento
jo Rašto tekstų metaforomis, alegorijomis ir parabolėmis“, o Tautiška giesmė, 
arba mūsų himnas, nors joje ir neminimas Dievo vardas, skamba kaip malda, 
kaip krikščioniškųjų vertybių kvintesencija.

Abu vyrai nusipelnė lietuvių folklorui. J. Basanavičius rinko ir skelbė 
perio dinėje spaudoje pasakas, mįsles ir dainas, o vėliau atskirai pasirodė jų 
rinkiniai „Žiponas bei žiponė ir auksingumas bei sidabringumas lietuviškų 
dainų“, „Lietuviškos pasakos“ (1898–1902), „Ožkabalių dainos“ (1902) ir kt. 
V. Kudirka harmonizavo dainas ir pats komponavo: 1895 ir 1899 m. išėjo 2 dai
nų tomai „Kanklės“, o 1898 m. – kompozicijų rinkinukas „Nemuno Vilnys“. 
Postūmis rinkti ir harmonizuoti dainas buvo 1889 m. apsilankymas pas Vilka
viškio mokytoją Vincą Palukaitį, kuris prisiminimuose taip rašo: „Pasodinęs 
savo kambary prie atdarų mokyklos durų, aš su pusšimčiu vaikų padainavau 
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svečiams keletą dainų... Tarp kitko, besikalbant iškėliau klausimą reikalingu
mo lietuviškų su gaidom harmonizuotų dainų, nes nė vieno rinkinėlio tokio 
nebuvo... Parodžiau apie šimtą Vilkaviškio apylinkėse surinktų senoviškų dai
nų. Kudirka paprašė paskolinti rinkinėlį. Pavartęs įsidėjo kišenėn ir pasakė: 
„Tai brangios dainos, šitoje vietoje ligi šiol niekas nerankiojo jų. Vadovėlis 
bus...“ Daug su kuo mano jau apie tai kalbėta, taigi ir dabar skeptiškai į šaltą 
Kudirkos pažadėjimą pažiūrėjau. Apsirikau – kiek palaukus gimė ,,Kanklės“. 
Kad V. Kudirką jaudino liaudies muzika, rodo toks vaizdelis: „1892 m. Kazio 
Griniaus tėviškėje, Salemos Būdos kaime, netoli Sasnavos ir Ąžuolų Būdos, 
įvyko gausus varpininkų susirinkimas... Kazys Grinius atvedė augalotą kank
lėmis nešiną senelį. Pavaišintas senelis pradėjo kankliuoti... Vincas Kudirka, 
ant greitųjų pieštuku nusibrėžęs gaidoms rašyti linijas, kai kurias senelio pa
skambintas melodijas užrašinėjo. Seneliui dusliu tyliu falcetu užtraukus seno
višką dainelę „Oi giria, giria, girelė žalioji“, Vincas Kudirka tiek buvo sujaudin
tas, jog ašaros jam per skruostus riedėjo“.

Abu atgimimo veikėjus aršiai persekiojo rusų valdžia. V. Kudirka gyveno 
imperijos užkampyje, akylai sekamas caro ochrankos. Gabrielė Petkevičaitė
Bitė aprašė, kokius vargus teko patirti jai, Povilui Višinskiui, Petrui Avižoniui, 
Jadvygai ir Marijai Juškytėms, 1898 m. vasarą norėjusiems aplankyti sergantį 
V. Kudirką. Ligonis neišvengė kratų, o 1895 m. vasarą buvo suimtas ir kalėjo 
Kalvarijos kalėjime. J. Basanavičiui už „Aušros“ redagavimą rusų valdžia ne
galėjo atleisti, tad durys į Tėvynę jam buvo užtrenktos. Į Lietuvą iš Bulgarijos 
jis grįžo tik atgavus lietuvišką spaudą lotyniškais rašmenimis.

Abu gydytojai patys buvo nekokios sveikatos: J. Basanavičių po pasikėsi
nimo Bulgarijoje ėmė varginti neurologinės bėdos, o į senatvę – ir kardiolo
ginės. V. Kudirka sirgo ir jaunas mirė nuo džiovos – krito pakirstas sunkiai į 
mokslus prasisiekusių to meto mūsų inteligentų „dalgio“.

Abu buvo elegantiški vyriškiai, tikri džentelmenai. Štai kaip V. Kudirkos 
išvaizdą apibūdina suomių rašytoja Maila Tavio: „Jis skaistaveidis, dailus, gra
žių rudų akių, šviesiaplaukis, švelnus, ilgais laisvai sušukuotais plaukais, kurie 
dažnai užkrenta ant veido, jo drabužiai visuomet be priekaišto...“ Net ligos 
palaužtas jis lankytojus sutikdavo ne lovoje, bet apsivilkęs surdutu ir užsimo
vęs žiedą. Poetas, muzikas, Varšuvos salonų „liūtas“, vakarėlių siela. Gabrielius 
LandsbergisŽemkalnis piešia tokį vakarėlio, kuriame dalyvavo V.  Kudirka, 
vaizdelį: „Vincas nenoromis užėmė susirinkimo vidurį. Jam įėjus lyg prašvito 
kambariuose, visos akys įsismeigė į tą sielos milžiną, ir toliau visą vakarą buvom 
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jį apspitę. Manote gal, kad jis mums kokias prakalbas sakė, referatus skaitė? 
Anaiptol! Jis uoliai šoko (da sveikas buvo), su panelėmis flirtavo, tai smuiką 
iš žydelio muzikanto rankos paėmęs savo valcą „Varpelis“ sugriežė, tai kam 
iš svečių malonų žodį pasakė“. J. Basanavičius, Europos sostinių muziejuose, 
bibliotekose ir koncertuose sėmęsis aukštosios kultūros, buvo visada pasitem
pęs, pasirėdęs, nors charakteriu buvo racionalesnis už meniškąjį V. Kudirką.

Didžiausi šių vyrų nuopelnai – Lietuvos valstybingumo atkūrimas 1918 
metais. Pirmiausia „Aušra“ ir „Varpas“ parengė visuomenę laisvo gyvenimo 
idėjai. Antra, jų veikla tiesiogiai susijusi su valstybingumo siekiu. J. Basana
vičius buvo vienas svarbiausių 1905 m. Didžiojo Vilniaus Seimo ir 1917 m. 
Lietuvių konferencijos organizatorių. Pastaroji išrinko Lietuvos Tarybą, kuri 
vadovaujant J. Basanavičiui 1918 m. vasario 16 d. paskelbė Lietuvos Nepri
klausomybę. V. Kudirka atsikuriančiai Lietuvai parašė vieno iš valstybingumo 
simbolių – himno – žodžius ir melodiją. Jeigu šie vyrai būtų nieko daugiau 
nenuveikę, vien už tai jie jau didys.

Net ir po mirties šie patriarchai buvo mūsų tautinės dvasios įkvėpėjai: 
J. Basanavičiaus kapas Vilniaus Rasų kapinėse ir V. Kudirkos – Naumiesčio 
Meištų kalnelyje sovietmečiu buvo tautinės priespaudos protesto vieta. Nepai
sydami represijų, ypač per Vėlines ar Vasario 16 d., čia būriuodavosi žmonės, 
nešini gėlėmis ir žvakėmis.

Ir Vincas Kudirka, ir Jonas Basanavičius nusipelnė kur kas didesnės, negu 
regime šiandien, mūsų ir ateities kartų pagarbos. V.  Kudirka apšauktas pa
sileidėliu, girtuokliu ir antisemitu. Tai  – atskirų straipsnių reikalas, tačiau 
iš dalies į šiuos kaltinimus jau atsakyta. J. Basanavičius iš dabartinio moks
lo „viršukalnių“ kaltinamas ribotu moksliškumu, nesugebėjimu imtis jokios 
organizacinės veiklos kelti kultūrinius laiko bei tautos likimo klausimus, o 
trakiškoji lietuvių kilmės teorija vadinama neatitinkančia tikrovės, mitu ar 
pavojinga utopine idėja. Užmirštama, kad pagal savo charakterio sanklodą 
jis buvo mąstytojas ir patriarchas, bet ne tribūnas, o svarbiausias jo tikslas 
buvo „kaip aušrai auštant nyksta ant žemės nakties tamsybė, o kad taip jau 
prašvistų ir Lietuvos dvasė!“ Ir kaip neužbaigsi šio rašinio A. Piročkino cita
ta: „Didiesiems praeities žmonėms turime būti atidesni ir jautresni. Negalima 
kelti reikalavimų, nei mokslinių, nei visuomeninių, kurie tuo laiku jiems buvo 
neįmanomi. Atvirkščiai, reikia daugiau branginti kiekvieną jų žingsnį sunkiu 
progreso keliu, reikia daugiau džiaugtis kiekvienu jų atradimu tame kelyje“. O 
paminklas jiems – jų darbų tąsa.
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3.4. kas parašĖ „TauTIškĄ GIesMĘ“?

atrodytų, tokio klausimėlio nevertėtų kelti, nes kiekvienas lietuvis žino, 
kad „Tautiškos giesmės“, virtusios Lietuvos valstybės himnu, muziką ir žo
džius parašė tas pats didis žmogus Vincas Kudirka. Tokį klausimėlį galėtų už
duoti nebent žinoma televizijos laida, besimėgaujanti netikėčiausiais praeivių 
atsakymais į paprasčiausius klausimus ir jų akiplėšiška drąsa viešai rodyti savo 
neraštingumą. 

Deja, deja... Ko tikėtis iš paprasto praeivio, jeigu 2007 m. Dainų šventės 
programoje juodu ant balto puikavosi naujiena, kad „Tautinės giesmės“ muzi
ką parašė Vincas Kudirka, o žodžius sukūrė... Maironis. Taigi šio rašinio pava
dinimas nėra jau toks beprasmis.

Kas tai, apsileidimas, atsitiktinis apsirikimas, apmaudi klaida? Taip, klaida, ta
čiau kokia! Be informaciją rengusiųjų prasto išprusimo ir neatsakingumo, ji byloja 
ir apie visuomenės dalies atsainų požiūrį į patriotines vertybes, kurias sąmoningos 
tautos laiko neabejotina šventenybe, gyvena jų nuostatomis. Giedoti himną kaip 
maldą, susikaupus, pridėjus ranką prie krūtinės yra taip pat natūralu, kaip reikšti 
meilę gimtajam kraštui, gėrėtis jo praeitimi, džiaugtis dabartimi, rūpintis ateitimi. 
Tėvynės meilė – patriotizmas – yra įgimta žmogaus teisė ir pareiga.

Kas gi dedasi, kad tas atsainus požiūris Lietuvoje tarpsta ir net įgauna pa
greitį?

Manding viena jo priežasčių – po Sąjūdžio patriotinės atgaivos stoję tik
rovės sunkumai ant sovietų paliktų griuvėsių renčiant laisvos, demokratinės, 
klestinčios Lietuvos rūmą. Deja, tas rūmas auga ne taip sparčiai, tolygiai ir to
bulai, kaip įsivaizdavome, kaip buvo tikėtasi, kaip norėtume, vis atsiranda nuo 
daugelio priežasčių priklausančios bjaurasties, būdingos visai posovietinei 
erd vei. Visas negeroves nepagrįstai laikant vien mūsų tautos ydomis, užuot jas 
šalinus, labai patogu reikšti nusivylimą viskuo, kas sava, lietuviška. Tai – kapi
tuliantiška nuostata. Labai teisingai ir gražiai yra pasakęs senelis Vaižgantas: 
„Nusivilti galima valdžia, žmonėmis, savo gyvenimu ar savimi, bet ne Tėvyne. 
Meilė jai nuolat lieka pastoviąja, neištrinama ir nesumenkinama vertybe“.
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Atsikračius prievartinio rusinimo ir pernelyg greitai jį užmiršus, gimė 
iliuzija, kad mums jau niekas negresia, kad esame visiškai saugūs, kad jau 
niekas nesikėsina į mūsų tautiškumą, kad istorijos smūgiai, daužę mūsų 
žmones, kalbą, kultūrą ir valstybę, jau niekada nepasikartos. Duok Dieve, 
bet atgyjantis kai kurių kaimynų agresyvumas nuteikia ne taip džiugiai, tad 
tautinio orumo ugdymas lieka svarbus. Kita vertus, sugriuvus uždangoms, 
dažnai nepirmarūšės Vakarų kultūros lavina veržiasi į mūsų tikrovę, dar
ko kalbą, stelbia papročius, kuriuos nesusimąstydami keičiame svetimais. 
Vyksta savanoriška „amerikonizacija“, tai, kas lietuviška, darosi nešiuolai
kiška, negražu ir nesvarbu.

Pagaliau mūsų sudaiktėjusioje visuomenėje gimtosios žemės meilę stelbia 
aistra daiktams, prabangai, pinigams, randasi kosmopolitiški „naujieji euro
piečiai‘“ ir „pasaulio piliečiai“, šiais miglotais žodžiais dangstantys paprastą 
tiesą, kad jie prarado šaknis ir yra tam tikra atavistinė „laisvų“, modernių kla
joklių – nomadų – atmaina, kuriai patriotizmas tėra atgyvena, kažkas prasto, 
gėdingo, provincialaus. Graudu, kad tokios nuostatos dygsta ne be žiniasklai
dos ir psiaudointelektualų, kurie serga perdėtu internacionalizmu, noriai pai
nioja ar net tapatina patriotizmą su ksenofobija. Ir tai jie leidžia sau daryti glo
balizacijos akivaizdoje, kai išlikti savimi, o ne pilka pasaulio mase, įmanoma 
tik puoselėjant tautines brangenybes.

Viena tokia vertybė – mūsų „Tautiška giesmė“, kuria pagrįstai didžiuo
jamės, nes jos žodžiai ypatingi, reti kitų valstybių himnuose. Man Lietuvos 
himnas – tai patriotinių, humanistinių ir etinių imperatyvų pluoštas, pasak 
prof. Reginos Koženiauskienės, tautinis dekalogas, kurio ašis – taurus patrio
tizmas: raginimas degti Lietuvos meile, dirbti jos naudai, puoselėti vienybę, 
pasididžiavimas giliomis savo šaknimis, kvietimas iš praeities semtis stipry
bės. Toks patriotizmas neturi nieko bendra su ksenofobija, tautine atskirtimi, 
šovinizmu, kitų tautų žeminimu ar niekinimu. Po Tėvynės kitas meilės objek
tas – žmogus, dėl jo gėrybės reikia gyventi ir dirbti. Iš šios labai šiuolaikiškos 
humanistinės nuostatos kyla ir etinės vertybės – šviesa ir tiesa, dorybė, kurių 
siekti privalu kiekvienam. Prakilnūs himno žodžiai turėtų gyventi mūsų šir
dyse, būti kelrodė žvaigždė į geresnį pasaulį.

Negalima nepritarti prof. Antanui Tylai: „Šiandien, atviros visuomenės ir 
kosmopolitinių kriterijų generalizavimo epochoje, dr. Vinco Kudirkos idealai 
išryškėja kaip sunkiai pasiekiamas žmogaus ir piliečio tapatumas. Atsigręžimas 
į Jį ir Jo pažinimas yra reikalingi mokslui ir Lietuvos pilietinei visuomenei“.
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Nuostabu ir tai, kad šiuos žodžius sueiliavo ir gaidą jiems pritaikė vienas 
žmogus – Vincas Kudirka, gydytojas praktikas, lietuvių medicininės publicis
tikos pradininkas, poetas, satyrikas, literatūros vertėjas ir teoretikas, publicis
tas, muzikas, liaudies kūrybos puoselėtojas, lietuvybės gaivintojas, draudžia
mos lietuviškos spaudos darbininkas ir kovotojas, „Varpo“ leidėjas ir redak
torius. Jono Basanavičiaus „Aušra“ prikėlė lietuvybei Vincą Kudirką, o Vinco 
Kudirkos „Varpas“ prižadino Lietuvą. Tiesiog galvoje netelpa, kaip tiek darbų 
ir žygdarbių galėjo nuveikti žmogus, vos 41 metus vaikščiojęs šio gyvenimo 
takais, pačiame jėgų žydėjime pakirstas tuometės mūsų inteligentijos dalgio 
džiovos. Jeigu jis būtų daugiau nieko nenuveikęs, tik padovanojęs „Tautišką 
giesmę“, jau vien tuo jis būtų didis.

Sąmoningos tautos neužmiršta savo didvyrių: mena jų darbus, gerbia ka
pus, stato paminklus, eina jų pramintais keliais. Tokį mūsų kartos testamen
tą ateities kartoms sekti didžiojo varpininko tautiniu, humanistiniu ir etiniu 
kodeksu 2007 metų liepos 6ąją, Valstybės dieną, įdėjome į Vilniuje statomo 
paminklo Lietuvos himnui ir jo autoriui Vincui Kudirkai pamatus: „Ateities 
lietuvi, kurio rankose bus Tėvynės likimas, nulenk galvą šiam paminklui. Iš 
praeities pasisemk stiprybės, užsimok paklusti „Tautinės giesmės“ humanisti
niam, etiniam ir patriotiniam imperatyvui – dirbk žmonių gėrybei, eik keliais 
dorybės, šalink tamsumus, mylėk tiesą ir Lietuvą, ugdyk vienybę, kad daug 
iškentėjusioje Tėvynėje aidėtų Laisvės varpas“. Monumentas vienam iš trijų 
valstybingumo simbolių (herbo, vėliavos ir himno) iškils sostinės centre, prie
šais Vyriausybės rūmus, aikštėje, kurioje anksčiau riogsojo mūsų valstybingu
mą trypusių okupantų atminimo ženklai, ir tai labai prasminga.

(...) Prieš Vyriausybės rūmus darbai virte verda – klojami pamatai, ren
giama paminklo priežiūros patalpa, į Klaipėdą laivais plaukia dviejų spalvų 
granitas, baigiama kurti skulptūra, atliekami techniniai apšvietimo bandymai, 
planuojama sutvarkyti aikštę. Jau šių metų pabaigoje Gedimino prospekte 
praeivį pasitiks 12,5 m aukščio žalio gludinto granito varpinė. Kiekvienam ji 
paliks skirtingą įspūdį, o man varpinė yra ir Vinco Kudirkos „Varpo“ kaip tau
tos šauklio, ir himno kaip šventovės įvaizdis. Varpinėje lazeriu švytės himno 
žodžiai ir Vinco Kudirkos vardas, o jos papėdėje į žmones žengs bronzinė tri
metrinė Didžiojo Varpininko figūra, tarytum mums nešanti „Tautiškos gies
mės“ dvasią. Sustosime, susikaupsime, susimąstysime apie praeitį ir dabartį, 
ateitin žengsime Vinco Kudirkos žodžių ir gaidos lydimi.

Tebūnie šio rašinio pavadinime iškeltas „klausimėlis“ išties beprasmiškas.
„Mokslas ir gyvenimas“, 2007, Nr. 10
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3.5. VInCas kuDIrka su „TauTIška GIesMe“ 
Jau sosTInĖJe 

 

kai labai nori ir labai labai to sieki, atrodo, ir fantastiškiausia svajonė gali 
virsti tikrove. Eini per V. Kudirkos aikštę, girdi transporto stotelės pavadini
mą „Vinco Kudirkos aikštė“, o svarbiausia, kai negali atitraukti žvilgsnio nuo 
mums himno idealus nešančio dvasios milžino povyzos, širdį užlieja nepa
kartojama šiluma ir, prisipažinsiu, nors ir nedidelio pasididžiavimo jausmas. 
Čia yra ir mano, ir viso fondo darbo kruopelytė, tūkstančių Lietuvos patriotų 
sunešti pinigėliai. 

O tai prasidėjo prieš dešimt metų, kai Tėvynės sąjungos Vilniaus medikų 
klube suvalkietė daktarė Marija Jackevičienė, su V.  Kudirkos asmenybe su
sidūrusi dar Marijampolės gimnazijoje, kai vaidino K.  Inčiūros pjesėje apie 
jį, iškėlė mintį Tautos gaivintojui pastatyti Vilniuje paminklą. Mintį kaipmat 
parėmė klubas, o ypač jo vadovė dr. Vida Gražienė. Reikėjo steigti fondą. Pir
mieji steigėjai buvome trys: dr. M. Jackevičienė, prof. J. Galdikas ir šių eilučių 
autorius. Jį pavadinome Labdaros ir paramos fondu Vinco Kudirkos vardui 
įamžinti, nes tikslus kėlėme didesnius, o paminklas buvo tik svarbiausias 
veik los uždavinys. Rengėme popietes ir vakarus medikams, kariams, mokslei
viams, visuomenei, skleidėme žinias apie daugiabriaunę gydytojo, medicinos 
populiarintojo ir lietuviškų terminų kūrėjo, poeto, satyriko, publicisto, muzi
ko, kritiko, meno teoretiko, visuomenininko asmenybę. Tiesiog galvoje netel
pa, kaip vienas žmogus tik per keturiasdešimt vienerius savo gyvenimo metus 
galėjo atlikti tiek darbų ir žygdarbių. O didžiausias jų – mūsų „Tautiškos gies
mės“ žodžiai ir melodija, tarytum patriotinis, dorovinis autoriaus testamentas 
dar tik bundančiai mūsų tautai, tarytum, pasak R. Koženiauskienės, Dešimt 
Lietuvos meilės įsakymų.
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Darbų daugėjo, fondas plėtėsi: prie branduolio prisidėjo dar trys medi
kai – Z. Stanevičius, O. Abraitytė ir M. Rudzikienė, dainininkas D. Sadauskas, 
istorikas akademikas A. Tyla, biologijos dr. A. Lukšienė, inžinierius statybi
ninkas S. Tamošaitis, muzikologė L. Užkuraitienė, finansininkė V. Lukšienė, 
žurnalistė J.M. Baužytė. Žemaičiai būtinai pasigirtų, kiek panašiame fonde 
jų dalyvauta. Padarys tai ir suvalkiečiai – mūsų buvo beveik pusė. Kiekvienas 
dirbom pagal sugebėjimus ir galimybes.

Iš pradžių atrodė, kad sulauksime aktyvios visuomenės paspirties, valdžios 
paramos, ir po dvejų, na, trejų metų paminklas jau puoš sostinę. Anaiptol! 
Kas galėjo pagalvoti, kad nepriklausomoje Lietuvoje teks galva sieną daužyti? 
Niekas tarytum netrukdė, tačiau ir neskubėjo padėti, matyt, slapčia laikydami 
mus arba donkichotais, arba avantiūristais. Nebuvome nei tokie, nei anokie, 
tik labai labai norėjome ir labai labai siekėme. 

Pirmuosius dvejus metus plūkėmis dėl vietos. Savivaldybė bruko neįma
nomiausius užkampius, kuriuose jokia skulptūra nedera, jau nekalbant apie 
paminklą himno autoriui. Teko imtis ir griežtesnių argumentų, kad sunku bus 
nuslėpti nuo tautos, jog himno autoriui deramos vietos sostinėje nėra. Paga
liau paskiriama vieta pačioje sostinės širdyje.

Dar keletą metų užtruko konkurso rengimas. Vertinimo komisiją sudarė 
žinomi menotyrininkai, skulptoriai, tapytojai, istorikai, Savivaldybės ir fondo 
atstovai. Konsultavo garsiausi architektai ir skulptoriai. Konkursas surengtas 
dviem ratais ir abu – su pratęsimais. Paskutiniame rate buvo trisdešimt keturi 
darbai, iš kurių geriausiu pripažintas klaipėdiškio skulptoriaus Arūno Saka
lausko ir vilniškio architekto Ričardo Krištapavičiaus kūrinys. Abu autoriai – 
patyrę menininkai, abu  – Valstybinės premijos laureatai. To meto Vilniaus 
meras pageidavo, kad būtų naujesnių technologijų, komandiravo autorius 
pasižvalgyti po Europos sostines. Taip atsirado lazeriai ir vandens kaskados, 
nors, manding, idėją turėtų įkūnyti gryna plastika, be jokių fokusų.

Atskirai būtina nulenkti galvą Lietuvos nacionalinio muziejaus direktorei 
B. Kulnytei už tai, kad puošnioje muziejaus menėje buvome svetingai priima
mi ir galėjome dirbti.

Žinoma, sudėtingiausias ir sunkiausias dalykas buvo lėšų rinkimas. Buvo 
naudojami griežtos apskaitos lapai, juose registruojami visi aukotojai, nepai
sant to, kiek aukojo. Kasmet atliekamas auditas. Atidaryta banko sąskaita. Au
kojo ir asmenys, ir kolektyvai. Sugraudino atsiųstas stiklainis su mokinukų su
dėtais smulkiais pinigėliais. Jie buvo brangesni už suaugėlio paaukotą didesnį 



283iii skyrius.     populiarūs prof. G. Česnio rašiniai ir kalbos

banknotą. Nusivylėme mecenavimu, kuris Lietuvoje dar negreit užgims – po 
keleto šaltų atsakymų tiesiog nedrįsome kreiptis į pramonės ir finansų magna
tus. Šildė paprastų, na, ir šiek tiek pasiturinčių žmonių patriotizmas. Buvo ir 
dešimttūkstantinių, ir tūkstantinių aukų. Daug aukojusiems rašėme padėkas, 
dovanojome sumažintą paminklo modelį. Nemažai aukojo giminės tėvelių, 
prosenelių atminimui. Po metų kitų išeis knyga apie paminklo statybą, ten 
padėkosime visiems aukojusiems, parėmusiems, padėjusiems.

Sulaukėme ir žiniasklaidos paramos, bet... tik per asmeninius ryšius. Išti
kimi informaciniai rėmėjai buvo Vilniaus radijo „Ryto garsai“ (A. Matusas), 
Laidinis radijas (A.  Bitiniekas), Žinių radijas (G.  Dabašinskas), televizijos 
laida „Moters sveikata ir grožis“ (J. ČepinskaitėBudreikienė). Deja, „didžio
ji“ žiniasklaida labdaringo laiko nei vietos V. Kudirkai propaguoti nerado. Ją 
sudomino tik paskutiniai statybos etapai ir tai ne kas kita, tik šiokios tokios 
statybos darbų nesėkmės (kur jų nepasitaiko), išpūstos iki sensacijų, užuot 
pasidžiaugus, kad paminklas tuoj stovės. Tuo ypač išsiskyrė „Lietuvos ryto“ 
leidiniai ir serganti deformacijomis jo televizija. Žmonės buvo tiesiog klaidi
nami, iškraipant pašnekovų mintis, ir nuteikiami priešiškai. Net ir atidengi
mo iškilmės iki paskutinės dienos buvo nutylimos. Laimei, atidengimo dieną 
aikštė buvo sausakimša, dalyvavo Prezidentas, Ministras Pirmininkas, J.  E. 
Vilniaus vyskupas, Atkuriamojo Seimo pirmininkas. Liepos 5 d. 21 val. Iš čia 
per visą pasaulį nuvilnijo iš lietuvių krūtinių besiveržianti V. Kudirkos „Tautiš
ka giesmė“. Prieš tai susirinkusiesiems buvo dalinama fondo pastangomis ati
dengimo proga išleista knygelė „Vinco Kudirkos autografai MANIEMSIEMS“, 
tarytum Didžiojo Varpininko gražiu dailyraščiu sušildytas Jo priesakas būti 
„manaisiais“, tarnauti Tėvynei, kaip tarnavo Jis.

Paminklas stovi ir bylos ateities kartoms, nors bus apie jį visokiausių nuo
monių, būtent postmodernistų, kurie norėjo matyti elegantišką Genijaus fi
gūrą išraitytą iš... surūdijusio vamzdžio. Jų teisė, jų valia, jų skonis. Pretenzijų 
turės ir tie 33, kurie nelaimėjo konkurso. Laikykis, Kudirka!

Tačiau fondo veikla nesibaigia. Turime daugiau rūpesčių: remti Kudirkos 
Naumiesčio muziejų, V. Kudirkos gimtosios sodybos klėtelę, burti kudirkai
čius, skleisti V. Kudirkos nuopelnus tiems, kurie jų dar nelabai žino. Puošni 
knyga apie paminklo statybą kaip informacija apie tuos nuopelnus taip pat 
daug kainuos. Tad kviečiame dar remti fondą.

„Varpas“, 2009, Nr. 08 (179)
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3.6. aTVIras laIškas V. kuDIrkos 
su „TauTIška GIesMe“ paMInklo krITIkuI

perskaičius „Literatūroje ir mene“ 2009 m. liepos 24 d. Nr. 30 išspausdin
tą Kęstučio Šapokos pamfletą apie Vilniuje atidengtą paminklą Vincui Kudir
kai, iš pradžių kyla pyktis ir pasišlykštėjimas, bet veikiai jis pereina į paprastą 
gailestį žmogui, kuris nežino, ką rašo, tiksliau – rašo, kas šauna į galvą. O į 
galvą šauna bet kas, be jokio loginio plano ir prasmių ryšio. Į vieną krūvą 
suplakamas ir kažkoks gėlynas prie Šv. Petro ir Povilo bažnyčios, ir raudonas 
gvazdikas Iljičiaus atlape, ir vamzdžio liaupsė, ir sniego mūšiai prie „Kroni
kos“ kino, ir kažkokie kliedesiai apie Vilniaus viešąsias erdves pasidalijusias 
susiskaldžiusias politinių bei ekonominių interesų grupes, kurių įtakai plėsti 
tinka neva tautinio turinio pripildyti paminklai, ir kažkokia mistinė ideolo
gizuota tuščių vietų baimė, ir Pirčiupio motina, ir kažkoks sąmokslas prieš 
Lietuvą. Autorius prieštarauja sau, tai reikalaudamas „deideologizuoti“ pa
minklus, tai vėl kviesdamas, kad paminklai turėtų prasmę, kad būtų rimtos 
pastangos apmąstyti tautos palikimą. Logikos nė su žiburiu nerasi. Man gaila 
jūsų, Kęstuti Šapoka.

Suprantama, galima girti ar peikti paminklą, profesionaliai ginčytis dėl 
sumanymo, išraiškos, stilistikos, technikos, harmonijos, svarstyti šiuolaikinio 
monumentalizmo tendencijas, bet kas davė teisę „kritikui“ plūstis? Balvonas, 
pseudoromantinis paminklas, absurdas, Disneilendas, popsinis stilizavimas, 
futuristinė mokslinės fantastikos kompozicija, blizgantis popieriukas, kara
melinis skulptorius, paminklas „išdygo“ – tai toks pono K. Šapokos leksikonas. 
Ponas pats prisipažįsta, kad kai kurie jo sulyginimai „akiplėšiški ir amoralūs“, 
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tačiau visą pamfletą drąsiai galima pavadinti paprasto chamizmo pavyzdžiu. 
Man gaila jūsų, Kęstuti Šapoka.

„Kritikas“ virkauja, kad vos atsikratę totalitarinės sistemos stabukų pakei
čiame juos kitais, vietiniais. Šiam žmogui svetimųjų nugriauti ir atstatomi apie 
mūsų savastį bylojantys ir jau nepriklausomoje Lietuvoje kuriami paminklai 
žymiausiems tautos įvykiams bei asmenybėms pagerbti, tai – tik stabukai. Va
dinasi, stabai – ir Trys Kryžiai, ir piramidė už laisvę kritusiems Kaune, ir Dau
kantas Papilėje, ir Gediminas Vilniuje, ir Mažosios Lietuvos susijungimo su 
Didžiąja arka Klaipėdoje? Šalin stabus! Melskimės kanalizacijos vamzdžiams! 
Man gaila jūsų, Kęstuti Šapoka. Beje, jūsų bendraminčiai, dar nė nematę pro
jekto, jau kudakavo: „Pastatys dar vieną balvoną“, suprask – po Gedimino ir 
Mindaugo. Jūs čia neoriginalus.

„Kritikui“ rūpi, kaip išvengti „vienpusio ideologizavimo“ (o koks jis gali 
būti daugiapusis?), nepageidaujamų sąsajų su politiniu režimu (nepaaiški
nama, kokiu), kaip depolitizuoti, deideologizuoti miesto erdves, kad galima 
būtų pailsėti, pabūti. Jeigu tautinė nuotaika nervina, tai ramiam pabuvimui, 
kontempliacijai dar liko erdvės kad ir prie Žaliojo tilto ar P. Cvirkos aikštėje. 
Ar „kritikui“ neatėjo į galvą labai paprasta mintis, kad depolitizavimas ir dei
deologizavimas jau savaime yra ideologija. Ši ideologija nėra tokia nauja ir 
nekalta: gerus du dešimtmečius ją mums bruka tie, kurie patys save vadina 
intelektualais, atvirais pasauliui. Jos esmė paprasta – „demistifikuokime“ isto
riją, o dar geriau – iškraipykime ją to tik ir laukiančių mūsų nedraugų labui, 
šalin mūsų etniškumą, savimonę, savigarbą, šaknis, nes visa tai postmodernis
tiniam žmogui yra tik atgyvena, prietarai, net ksenofobija, nes mes – pasau
lio piliečiai. Nesivarginama pasigilinti į šių labai didingai skambančių žodžių 
prasmę. Juk graikiškai tai  – paprasčiausi vargšai kosmopolitai, kurie neturi 
šaknų, nejaučia ryšio su gimtine, yra klajokliai, XXI a. nomadai. Man gaila 
jūsų, Kęstuti Šapoka, kad išpažįstate tokią lėkštą ideologiją.

Paminklą V. Kudirkai ir Leninui paralelės – iš piršto laužtos. Gražu, kad 
žinote V.  Oriešnikovo paveikslą, net nurodote jo matmenis. Rašote, kad 
V.  Kudirka panašus į ant podiumo besistaipantį, madas demonstruojantį 
modelį. Apie Iljičių žinote, bet štai apie V. Kudirką nežinote to, ką žino kiek
vienas Suvalkijos mokinukas. V. Kudirka buvo dabita ir elegantas – poetas, 
muzikas, geras piešėjas, Varšuvos salonų „liūtas“, lietuviškų vakarėlių siela. 
Kai sergantį poetą 1898 m. Naumiestyje aplankė Povilas Višinskis, Gabrielė 
PetkevičaitėBitė ir seserys Juškytės, ligonis priėmė juos ne gulėdamas lovoje, 
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bet apsivilkęs surdutu ir mūvėdamas žiedą. Vadinasi, Arūnui Sakalauskui 
pavyko pataikyti į dešimtuką. Vienas su nuliu skulptoriaus naudai. Man gai
la jūsų, Kęstuti Šapoka.

Ponas K. Šapoka užsimena, kad užsienio šalyse kyla klausimų, kokius pa
minklus statyti viena ar kita proga, bet šios, atrodytų, tikrai šiuo atveju vertos 
ir produktyvios minties toliau neplėtoja. Neplėtoja, nes, atrodo, nelabai žino. 
Tokį įtarimą sustiprina varpinės sulyginimas su obelisku. Man nelabai rūpi, 
kokius menus kuria „kritikas“, tačiau nereikia gilių studijų, pakanka tik at
siversti tarptautinių žodžių žodyną ir sužinosi, kad obeliskas  – tai aukštas, 
dažniausiai keturbriaunis, monolitinis paminklas smailėjančia viršūne. Bent 
kiek su V. Kudirkos asmenybe ir darbais susipažinusiems žmonėms varpinė 
asocijuojasi su varpu. Vinco Kudirkos varpu, kuris prikėlė tautą. Panaudoda
mas šią metaforą Ričardas Krištapavičius bus pataikęs į dešimtuką. Viena su 
nuliu architekto naudai. Man gaila jūsų, Kęstuti Šapoka.

Na, o paminklo V. Kudirkai sulyginimas su Černiachovskiu yra visiš
kas nesusipratimas. „Kritikas“ absoliučiai nežino aikštės istorijos ir gilios 
šito monumento atsiradimo prasmės. Čia stovėjo stačiatikių koplytėlė rusų 
kariams, malšinusiems 1863 m. sukilimą, pagerbti, taigi trypusiems mūsų 
valstybingumą. Ją nugriovė lenkai. Po karo čia ant tanko išsižergė mūsų 
valstybingumą trypusio naujo, sovietinio okupanto ženklas – Černiachovs
kis. Jį nušlavė Sąjūdis. Dabar toje pačioje vietoje žėri vieno mūsų valstybin
gumo simbolio – himno – žodžiai, kuriuos mums neša jų ir muzikos kūrėjas 
Vincas Kudirka.

Ir pagaliau jau visai nuvalkiota mintis, kad paminklų konkursuose da
roma kažkas nedora, kad, anot „kritiko“, gabūs ir rimti skulptoriai, kurių 
kažkodėl sovietmečiu būta daugiau, eliminuojami (išmetami?) iš konkursų, 
o štai du valstybinės premijos laureatai, ir negabūs, ir nerimti, netgi kara
meliniai, konkursą laimi. Suprask – korupcija. Sena išmintis sako, kad jeigu 
kam nors kur nors vaidenasi kas nors nedora, tai priklauso nuo to asmens 
sugedimo laipsnio. „Kritikas“ nesivargino pasidomėti paminklo konkursu, 
kuriam buvo pateikti 35 darbai. Įvyko du ratai, abu rotušėje ir abu buvo pra
tęsti. Tada buvo galima duoti genialių patarimų, o dabar – šaukštai po pietų. 
Per vėlai atsibudote, „kritike“. Kodėl 34 „gabūs ir rimti“ skulptoriai buvo 
„eliminuoti“? Labai teisingai pastebėjo vienas Dailės akademijos profesorius 
per Labdaros ir paramos fondo V. Kudirkos vardui įamžinti susitikimą su 
skulptoriais Dailininkų sąjungoje. Tai profesūra kalta, kad nemokoma monu
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mentalizmo, kad šiuolaikinėje skulptūroje klesti visokio plauko instaliaci
jos. Taigi „gabių ir rimtų“ skulptorių plastinis mąstymas lieka instaliacinis. 
Monumentalizmo krizė išryškėjo ne tik šiame mūsų, bet ir Lukiškių aikštės 
įprasminimo konkurse.

Paminklas gali patikti, gali ir nepatikti. Man, pavyzdžiui, atrodo, kad ne
reikėjo vandens ir lazerio, bet užuot burnojus reikėtų pasidžiaugti, kad tūks
tantmečio proga Vilniaus širdyje iškilo vienas didingiausių Lietuvoje monu
mentų vienai didingiausių tūkstantmečio asmenybių. Visa tai – visuomenės 
iniciatyva ir ištisą dešimtmetį trukusiomis pastangomis. Jeigu to nesuvokiate, 
tada man jūsų gaila, Kęstuti Šapoka.
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3.7. poVIlas VIšInskIs – anTropoloGas

šių metų birželio 27 d. sukanka šimtas metų, kai gimė įžymus lietuvių 
kultūros veikėjas, literatūros kritikas Povilas Višinskis (1875–1906), palikęs 
pėdsakus mūsų visuomeninės, politinės, estetinės ir pedagoginės minties isto
rijoje, publicistikoje ir etnografijoje, daug prisidėjęs prie lietuvių realistinės li
teratūros formavimosi. Su jo vardu yra susijusios Žemaitės, Lazdynų Pelėdos, 
Šatrijos Raganos, P. Vaičaičio, J. KrikščiūnoJovaro kūrybinės biografijos. Jo 
nuopelnus mūsų kultūrai yra plačiai nušvietę visuomeninės minties ir litera
tūros tyrinėtojai J. Būtėnas, A. Sprindis, A. Gučas, G. Vaitkūnas ir kt. Mažiau 
P.  Višinskis mums žinomas kaip mokslininkas antropologas, tačiau ir šioje 
srityje jis trumpai, bet ryškiai sušvito, palikęs darbą, kuris leidžia jo autorių 
laikyti vienu pirmųjų lietuvių antropologų.

Petrapilio universiteto, kurio Fizikos ir matematikos fakulteto gamtos sky
riuje 1894–1898  m. studijavo P.  Višinskis, Geografijos katedra 1896  m. pa
skelbė studentų rašinio iš kurios nors Rusijos tautos antropologijos konkursą. 
Tokie konkursai Petrapilio universitete buvo sena tradicija – jie praktikuo
ti maždaug nuo 1835 m. Laimėję konkursą studentai būdavo apdovanojami 
medaliais ir atleidžiami nuo egzaminų. Trečio kurso studentas P.  Višinskis 
pasišovė ištirti savo gimtojo krašto Žemaitijos etnografiją ir antropologiją. 
Universiteto antropologijos muziejuje perpratęs antropologinių tyrimų meto
diką, pasiskolinęs antropometrinius instrumentus, įsigijęs kreditan fotoapara
tą, apsirūpinęs komandiruotės raštu, P. Višinskis nuo 1896 m. liepos 14 d. iki 
rugpjūčio 20 d. važinėjo po Žemaitiją, matavo vietinius žmones, darė jų nuot
raukas. Antropometrinius duomenis jis papildė 1897 m. vasarą, nors daugiau 
to laiko buvo numatęs skirti etnografijos ir tautosakos studijoms. 

Kas paskatino skurstantį, silpnos sveikatos studentą imtis tokio sunkaus, 
ištvermės ir net mūsų laikais geros organizacijos reikalaujančio darbo? Vien 
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viltis būti atleistam nuo egzamino, be abejo, buvo per menka paskata. P. Vi
šinskis buvo rimtas studentas, uoliai studijavęs pasirinktąją specialybę ir, pa
sak J. Būtėno, sekęs gamtos mokslų naujienas. Taigi tyrinėtoją veikė bendros 
gamtos mokslų, tarp jų ir antropologijos, tendencijos, imtis konkursinio dar
bo jis galėjo ir grynai profesiniais sumetimais. Savotiška paskata buvo ir tauti
nės jauno mūsų inteligento aspiracijos.

Praėjusio amžiaus pabaigoje tautotyroje vis labiau ėmė ryškėti antropo
geografinės tendencijos: pradėta tirti atskirų regionų žmonių materialinės 
bei dvasinės kultūros ir kalbos ypatybes, kad, lyginamuoju metodu nustačius 
jų panašumus ir skirtumus, galima būtų nušviesti jų kilmę, sąveiką ir raidą. 
Lietuvių kalba jau anksčiau buvo patraukusi kalbininkų dėmesį, o XIX a. pa
baigoje pasirodė ir pirmieji lietuvių antropologijos darbai. Rusų statistikai ir 
antropologai V. Snigiriovas, A. Syrnevas ir D. Anučinas paskelbė Vilniaus ir 
Kauno lietuvių naujokų ūgio bei krūtinės apimties duomenis. Estų gydytojas 
I. Brenzonas 1883 m. ištyrė Zarasų apylinkių valstiečius, įžymus vokiečių gy
dytojas ir antropologas R. Virchovas 1886 m. – Rytprūsių ir Klaipėdos kraš
to lietuvius, rusų gamtininkas ir geografas N. Jančiukas 1890 m. – Gardino 
apylinkių lietuvius, iš Lietuvos kilęs lenkų antropologas J. TalkoHryncevičius 
1893 m. – Vilniaus, Kauno, Suvalkų ir Minsko gubernijų, V. Olechnovičius 
1895  m.  – Alytaus apylinkių valstiečius. Trijų pastarųjų tyrinėtojų darbai 
P. Višinskiui buvo žinomi – jie galėjo jį paskatinti imti tirti žemaičius. 

Neabejotina, kad įtakos jaunam, imliam studentui turėjo ir Petrapilio uni
versiteto akademinė aplinka. Kaip nurodo R. Zolotnickaja, Fizikos ir matema
tikos fakulteto gamtos skyriuje veikusios Fizinės geografijos bei Geografijos ir 
etnografijos katedros labai skatino savarankišką studentų mokslinį darbą. Ne 
veltui 1906 m. (tiesa, jau P. Višinskiui palikus universitetą) jos įkūrė pirmąjį 
Rusijoje studentų mokslinį geografijos būrelį, kuriame buvo rengiami dar
bai ir iš archeologijos, etnografijos bei antropologijos. Tai byloja apie tvirtas 
antropologijos tradicijas Petrapilio universiteto gamtos skyriuje. Joms sufor
muoti, matyt, padėjo mokslinė ir pedagoginė veikla tokių profesorių kaip bo
tanikas A. Beketovas (1825–1902), vienas aktyviausių darvinizmo propaguo
tojų Rusijoje histologas A. Dogelis (1852–1922), neurofiziologas N. Vedenskis 
(1852–1922), o ypač anatomas P. Lesgaftas (1837–1909).

Pasak J. Būtėno, prisiminęs studijų metus Petrapilio universitete, P. Višins
kio kolega P. Avižonis dažnai minėdavęs profesorių P. Lesgaftą, kuris pats rašęs 
darbus iš antropologijos ir savo studentus skatinęs rašyti. Antai, jam vadovau
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jant, tuometinis gamtos skyriaus diplomantas R. Šliūpas 1889 m. parašė darbą 
„Žmogaus krūtinės apimties ir pusės ūgio santykis“. Matyt, P. Lesgaftas turėjo 
įtakos ir P. Višinskiui. 

P. Višinskis Petrapilyje galėjo sutikti ir tuometinį universiteto Slavistikos 
katedros privatdocentą E. Volterį (1856–1941), žymų etnografą, folkloristą ir 
bibliofilą, kuris Rusijos geografinės draugijos ir Petrapilio archeologinės ko
misijos pavedimu 1884–1889 m. kelissyk važinėjo po Lietuvą, paskelbė spau
doje daug lituanistinės medžiagos. Nėra žinių, ar P. Višinskis studijų metais 
buvo artimiau pažįstamas su E. Volteriu, bet šio lituanistikos darbai jam tikrai 
buvo žinomi. Rašydamas savo darbą P. Višinskis konsultavosi su plačios eru
dicijos rusų meno istoriku ir archeologu V. Kondakovu (1844–1925), kurio 
vaikus mokė būdamas Jaltoje 1897–1898 m. 

Pagaliau bene stipriausia paskata tirti savo tautiečių antropologiją turė
jo būti lietuvių nacionalinio judėjimo pakilimas paskutiniais praėjusio XIX 
amžiaus dešimtmečiais. Jį lydėjo ir smarkus kultūros pakilimas. Iš mokslo 
šakų labiausiai vystėsi istorijos ir filologijos mokslai, susiję su lietuvių tautos ir 
raštijos istorijos tyrinėjimu, vadinamoji lituanistika. J. Basanavičius pirmojo 
„Aušros“ numerio pratarmėje skatino tirti sentėvių „gyvenimą, būdą ir dar
bą“. Nedaug to meto mūsų inteligentų atsiliepė į šį kvietimą ir ėmė tirti liau
dies papročius, buitį, tautosaką, kalbą. Antropologiniai tyrimai buvo laikomi 
svarbia sudedamąja lituanistikos dalimi. P. Višinskiui, be abejo, buvo žinomas 
tas J. Basanavičiaus kvietimas, nes, pasak P. Višinskio pusbrolio, jau Šiaulių 
gimnazijoje Povilas su draugais skaitė draudžiamus lietuvių raštus. 

Nenuostabu, kad P. Višinskio gimnazijos ir studijų bendramoksliai buvo 
užsikrėtę antropologinių tyrinėjimų aistra. Antai nuo Šiaulių kilęs gydyto
jas R.  Šliūpas (1865–1959), kiek anksčiau už P.  Višinskį mokęsis Petrapilio 
universiteto gamtos skyriuje, 1887–1890  m. rusų mokslo draugijose skai
tė pranešimus apie savo krašto žmonių fizinį tipą, o 1887 m. spaudoje pasi
rodė jo darbas „Apie lietuvių genties antropologiją“, 1898 m. – P. Višinskio 
konkursinis darbas „Antropologinė žemaičių charakteristika“. P.  Višinskio 
gimnazijos slaptųjų kuopelių narys, vėliau – gamtininkas ir pedagogas J. Ba
ronas (1873–1952), baigdamas studijas Maskvoje, padarė keletą pranešimų 
Gamtos mylėtojų draugijoje apie Kauno ir Suvalkų gubernijų gyventojų fizinį 
tipą, o 1900 m. tuos duomenis paskelbė straipsnyje „Antropologiniai lietu
vių tyrimai“. Gydytojas D. Bukantas (1873–1919), beveik tuo pačiu metu, kaip 
ir P. Višinskis, mokęsis Šiaulių gimnazijoje ir Petrapilio universiteto gamtos 
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skyriuje, 1910 m. „Lietuvių tautoje“ išspausdino studiją „Iš Ežerėnų apylinkės 
lietuvių antropologijos“. 

Geras P. Višinskio bičiulis, įžymus akių gydytojas P. Avižonis (1875–1939) 
disertacijoje apie Šiaulių apylinkių valstiečių akių ligas ir aklumą pateikė ir etni
nei antropologijai svarbius tirtų asmenų galvos matmenis. Kuris kurį šių jau
nųjų inteligentų inspiravo domėtis antropologija, dabar sunku susekti. Matyt, 
visi jie beveik vienodai domėjosi lituanistika. Be abejo, mokslo darbui atsidavę 
studentai lankydavosi ir Petrapilio viešojoje bibliotekoje, kurioje tuo metu dirbo 
lietuvis bibliografas S. Baltramaitis (1841–1918), Rusijos geografinės draugijos 
ir lietuvių bei latvių etnografinės komisijos narys, surinkęs ir 1891 m. išleidęs 
didžiulį „Lietuvos geografijos, istorijos, teisės istorijos, statistikos ir etnografijos 
bibliografinės medžiagos rinkinį“, kuriame buvo ir antropologijos skyrius. 

P. Višinskio dalis šios nedidelės lietuvių šviesuolių grupelės antropologi
nėje veikloje nebuvo menkiausia. Antai P. Avižonis savo prisiminimuose pri
sipažįsta, kad P.  Višinskis raginęs jį antropologiškai tirti aukštaičius. Pasak 
J. Buzelio, D. Bukantas siuntinėjęs P. Višinskiui žinias apie jo tiriamus zarasiš
kius. Suprasdamas antropologiją plačiau – ne tik fiziniu, bet ir kultūriniu as
pektu, P. Višinskis pats rinko ir ragino bendraminčius rinkti žinias ir apie savo 
krašto papročius, burtus, liaudies mediciną. Kaip matyti iš rašytojos G. Petke
vičaitėsBitės laiškų, ji ne be P. Višinskio paramos parengė studiją „Lietuvių 
liaudies medicinos medžiaga“, kurią išspausdino 1911 m. 

Konkursinį darbą P. Višinskis parašė per pustrečio mėnesio, gydydamasis 
Jaltoje, ir 1898 m. sausio 10 d. išsiuntė jį į Petrapilį. Tiesiog stebina šio žmo
gaus darbštumas, ištvermė ir valia. Skursdamas, sirgdamas, uždarbiaudamas 
iš pamokų, neturėdamas net reikalingiausių knygų, jis parašė rimtą, apgalvotą 
132 p. apimties darbą. Deja, jis liko neužbaigtas, trūksta kai kurių skyrių, nevi
siškai apskaičiuoti antropometriniai duomenys, nėra apibendrinimų. Univer
sitetas apdovanojo autorių garbės raštu. P. Višinskio antropologinės studijos 
apimtis gerokai peržengia studentiško darbo rėmus. 

Autoriui gyvam esant rankraštis nebuvo išspausdintas. Minint P. Višinskio 
mirties 30 metų sukaktį „Mūsų tautosakoje“ rusų kalba buvo paskelbti kai 
kurie rankraščio skyriai su V. Krėvės komentarais. P. Višinskio raštų rinkinyje, 
išėjusiame 1964 m., jau išspausdintas apypilnis teksto vertimas, deja, ir šiame 
leidinyje praleistos antropologijai svarbios matmenų lentelės. 

Kuo svarbus lietuvių antropologijai P. Višinskio darbas „Antropologinė 
žemaičių charakteristika“?
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Pirmiausia jis paliko objektyvų XIX a. pabaigos Žemaitijos gyventojų pa
veikslą, kuris yra svarbus nušviečiant mūsų etninę istoriją. Tas paveikslas – 
objektyvus, nes autorius naudojo plačią antropometrinių tyrimų programą ir 
gerą metodiką. P. Višinskis išmatavo 67 suaugusius vyrus ir 55 moteris pagal 
64 klausimų programą; 10 jų teikia bendrų žinių apie tiriamą asmenį. Aprašo
mi fiziniai požymiai, pvz., akių, plaukų spalva bei forma (jų iš viso įregistruota 
11), nėra labai vertingi, nes autorius, atrodo, neturėjo reikalingų skalių bei 
etalonų ir juos aprašė subjektyviai. Labai įdomios ir vertingos 43 metrinės 
kūno charakteristikos – ūgis, atskirų kūno dalių skersmuo ir rodikliai, ilgis 
bei apimtis. P.  Višinskis nesitenkino aritmetinio vidurkio suvestinėmis, bet 
pateikė visus kiekvieno asmens matmenis. Tą gausią medžiagą iš naujo mate
matiškai apdorojus ir interpretavus galima susidaryti vaizdą apie P. Višinskio 
tirtų žmonių fizinį tipą. Peržvelgus P. Višinskio darbe pateiktus skaičius ga
lima pasakyti, kad XIX  a. pabaigoje Žemaitijos gyventojai buvo aukštesnio 
negu vidutinio ūgio (vyrų vidurkis – 167,5 cm), gana tvirtai sudėti, stambių 
galvos smegeninės dalies matmenų, plačios smegeninės (brachicefališki), pla
čios kaktos, žemoko siauro veido (leptoprozopiški), tiesios nosies ir vidutinio 
storio lūpų. Vyravo žydra ir pilkšva akių spalva. Daugumos žemaičių plaukai 
buvo rusvi (šatenai), rečiau – šviesūs. 

Toks fizinių kūno požymių derinys labai primena pietvakarinį Pabalti
jo antropologijos kompleksą, kurį 1952–1955 m. Lietuvoje nustatė jungtinė 
kompleksinė Pabaltijo ekspedicija. Taigi iš P. Višinskio medžiagos analizės ga
lima daryti prielaidą, kad dabar vyraujantis lietuvių antropologinis tipas susi
darė ne vien dėl intensyvios XX a. gyventojų migracijos ir maišymosi, kad jis 
pagal kilmę susijęs su tolimais protėviais, vėliau formavosi ir palyginti sėslia
me XX a. 

P. Višinskio antropometriniai duomenys yra vertingi ir kita prasme. Nors 
žmogaus biologinė evoliucija jau yra pasibaigusi, bet kūno metrinėse charak
teristikose pastebimi poslinkiai per epochas, kurie vyksta dėl tam tikrų pavel
dimojo aparato persitvarkymų ir labiausiai – dėl žmogaus aplinkos pakitimų, 
ypač dėl socialinės pažangos. Tie poslinkiai, antropologijoje vadinami akce
leracija, pasireiškia kūno matmenų didėjimu, brendimo ankstėjimu. Norint 
nustatyti tos ar kitos etninės grupės akceleraciją, būtina remtis ankstesniais 
tyrinėjimais. P.  Višinskio duomenys apie žemaičius padeda nušviesti mūsų 
žmonių fizinius poslinkius per XX šimtmetį. Pavyzdžiui, prof. S. Pavilonis 
nustatė, kad mūsų dabartinių suaugusių vyrų vidutinis ūgis yra 172,5 cm. 
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Taigi palyginę su P. Višinskio duomenimis galime teigti, kad per XX šimtmetį 
lietuviai ūgtelėjo 5  cm. P.  Višinskio darbas teikia daug informacijos ir apie 
atskiras kūno dalis. Ta informacija gali būti atspirties taškas aiškinant, ar šimt
mečio fiziniai poslinkiai nepalietė kūno proporcijų, ar žmogus, stiebdamasis 
į viršų, nesilpnėja, ar dėl ūgio nenukenčia kitos kūno charakteristikos. Taigi 
P. Višinskio antropometrinė medžiaga gali padėti spręsti kai kuriuos teorinius 
antropologijos klausimus. 

P. Višinskis parašė tik vieną antropologijos darbą. Vėliau visuomeninė, 
politinė ir kultūrinė veikla visiškai jį pasiglemžė, atitraukė nuo mėgstamo 
darbo, kurį jis vis dar vylėsi tęsti. Baigdamas rašyti konkursinę studiją, 
1897 m. lapk ričio 22 d. jis rašė rašytojai Žemaitei: „...tą parašęs ir atidavęs, 
vėl rinksiu medžiagą ir vėl rašysiu“. 1904 m. spalio 4 d. laiške M. Zauniūtei jis 
prašo atsiųsti antropologijos knygų. Žymus lenkų archeologas ir antropologas 
L. Kšivickis (1859–1941), gerai įvertinęs P. Višinskio darbą, žadėjo perduoti jį 
išleisti Krokuvos mokslų akademijai. P. Višinskio tyrinėjimus skatino ir J. Ba
sanavičius (1851–1927), didelis antropologijos entuziastas, pelnęs specialistų 
pripažinimą 1891  m. paskelbta bulgarų antropologijos studija. J.  Basanavi
čius 1903 m. kovo 20 d. rašė P. Višinskiui ketinantis steigti etnografinį leidinį, 
kuriame galėtų būti spausdinami ir P. Višinskio antropologiniai tyrinėjimai. 
Deja, ankstyva mirtis nutraukė kūrybinius P. Višinskio planus. Jo vardas, švie
si, ryžto bei energijos kupina asmenybė ir rimtas, kruopštus mokslo darbas 
liko mūsų antropologijos istorijoje. 

„Mokslas ir gyvenimas“, 1975, Nr. 6
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3.8. lenkŲ anTropoloGas 
JulIJonas Talko-GrInCeVIČIus Ir lIeTuVa

baigiantis praėjusiam tūkstantmečiui sukako 150 metų, kai gimė Julijo
nas TalkoGrincevičius (TalkoHryncewicz), gydytojas ir antropologas, pali
kęs ryškų pėdsaką Lenkijos, kaimyninių kraštų ir net tolimojo Sibiro bei Mon
golijos medicinoje ir etnologijoje. Su Lietuva Julijoną TalkoGrincevičių sieja 
keli dalykai: kilmė, čia praleisti jaunystės metai, be to, Lietuvos žmonės jam 
buvo antropologinių tyrinėjimų objektas. Apžvelgti jo ryšius su Lietuva, jos 
žmonėmis ir mokslu yra šio rašinio tikslas.

Savo giminės kilmės versiją, apipintą legendomis, bet turinčią ir tikrovės 
atspindžių, J. TalkoGrincevičius pateikė prisiminimų knygoje. Giminės šak
nys esą siekusios Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Kęstučio laikus. Tuo metu 
Trakų apylinkėse gyvenęs bajoras Vilkašius (Wilkosz). Jis turėjęs du sūnus – 
Talką ir Grinką, pramintus kaimyninių ežerų vardais. Talkas anksti mirė, 
Grinkas savo sūnui davė mirusio brolio vardą ir senu papročiu jis imtas va
dinti TalkuGrinkevičiumi (Grinko sūnumi), o vėliau tai virto pavarde Tal
koHryncewicz. Tai, žinoma, legendinė, romantizuota giminės genealogijos 
dalis, neparemta šaltiniais. Viena giminės šaka įsikūrė apie Smolenską, o kita 
įsitvirtino Lietuvoje – Trakų, Lydos, Ukmergės, Breslaujos, Raseinių ir Mari
jampolės pavietuose. Veliuonos klebonas Viktorinas Grincevičius savo žemę 
kitoje Nemuno pusėje, priešais Veliuoną, užrašė būsimo antropologo Julijono 
proseneliui, Upytės seniūnui Pranui Grincevičiui, o vietovė esą pagal giminės 
herbą imta vadinti Ilguva (J. TalkoHryncewicz).

Jonas Basanavičius, remdamasis senų žmonių pasakojimais, Ilguvos vardą 
aiškino kitaip. Prieš Grincevičiams nusiperkant Panykių dvaro žemes ten gy
venęs labai aukšto ūgio žynys, dėl to vadintas Ilgiu. Jis mėgdavęs sėdėti sena
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me drevėtame ąžuole, augusiame aukštoje Nemuno pakrantėje. Jo pašaknėse 
rusendavusi šventoji ugnis. Ąžuolas vėliau taip pat pramintas Ilgiu. Tai irgi 
romantiška versija.

Vedęs Oną iš Kvintų giminės, Pranas fundavo medinę Ilguvos bažnyčią, o 
po jo mirties dvarą paveldėjo sūnus, paskutinio Lietuvos ir Lenkijos karaliaus 
Stanislavo Augusto šambelionas Jonas, g. 1746, toje pačioje bažnyčioje vedęs 
Kristiną iš Karpių giminės ir paveldėjęs Rukšionių palivarką dešiniajame Ne
muno krante, visai priešais Ilguvą. Iš jų gausių palikuonių tik 4 sūnūs ir 2 
dukterys išgyveno iki brandaus amžiaus. Dukterys Paulina ir Barbora tapo 
vienuolėmis bernardinėmis. Vyresnieji būsimo garsaus antropologo dėdės 
Liudvikas ir Juzefas visam laikui paliko Ilguvą, ją nuo 1806 m. valdė jaunes
nysis dėdė Julijonas, studijavęs mediciną Vilniuje, vedęs Oną Bialozaraitę iš 
Aukštadvario, buvęs Marijampolės taikos teisėjas.

Jaunesnysis Jono ir Kristinos Grincevičių sūnus Dominykas, būsimo 
mokslininko tėvas, gimė 1804 m., studijavo Vilniaus universiteto Medicinos 
fakultete, apsigyveno Rukšioniuose, tačiau buvo neūkiškas, meniškos prigim
ties, nesėkmingai vedė garsaus Vilniaus ir Kauno gydytojo Adomo Fišerio 
(1794–1869) dukrą Leokadiją, susilaukęs trijų vaikų po 4 metų su ja išsiskyrė, 
apsigyveno Lapėse prie Kauno, o motina su dviem vaikais (vienas sūnus jau 
buvo miręs) apsigyveno Kaune pas senelius Domicelę ir Adomą Fišerius.

Julijonas TalkoGrincevičius gimė 1850 m. rugpjūčio 12 dieną Rukšioniuo
se, Veliuonos parapijoje, Kauno paviete (anksčiau  – Raseinių). Pirmuosius 
vaikystės įspūdžius sukėlė lietuviškos realijos: prisiminimų autorius nostal
giškai aprašė kasmetes keliones su motina ir seneliais į Lapes, į tėvo atminimo 
mišias, viešnagę pas močiutės gimines Mozūriškėse prie Vilniaus, į vaikišką 
atmintį įsirėžusią dviejų dienų kelionę 1857 m. iš Kauno į Vilnių per Petra
šiūnus, Rumšiškes, Žiežmarius ir Panerius votams prie Aušros Vartų padėti, 
neišdildomus Vilniaus, jo bažnyčių, teatro, margaspalvės minios įspūdžius. 
Kaune tuomet buvo dar labai gyva Adomo Mickevičiaus (1798–1855) dvasia, 
o Julijonas su seserimi lyg tyčia augo senelių bute Rotušės aikštėje, daktaro 
Kovalskio name, kuriame dažnai viešėdavo poetas. Čia būsimasis mokslinin
kas gavo pirmąsias skaitymo bei rašymo pamokas.

1861 m. berniukas pradėjo mokytis Kauno gimnazijoje, įsikūrusioje toje 
pačioje Rotušės aikštėje vietoj Jėzuitų kolegijos, kurioje buvo dėstęs garsus 
istorikas Albertas Vijūkas Kojelavičius (1609–1677), o lotynų kalbos mokę
sis Adomas Mickevičius. Gimnazija 1844  m. perkelta iš Kražių, ten buvo 
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dėsčiusios tokios garsenybės kaip Motiejus Sarbievijus (1595–1640), Motiejus 
Valančius (1801–1875). Gimnazistas Kaune gavo ir pirmąsias žmogaus anato
mijos bei fiziologijos žinias: per iškylą į Žaliakalnį pirmąkart išvydo žmonių 
kaukoles ir kaulus, kaip jis pats sako, 1812 m. karo aukų. Čia jis pamatė, kaip 
buvo susidorota su 1863 m. sukilėliais, dalyvavo Antano Mackevičiaus (1828–
1863), Kauno gubernijos sukilėlių vado, egzekucijoje, o tai (jo žodžiais) „žadi
no vis didesnę neapykantą ir norą atkeršyti budeliams, taip pat kėlė patrioti
nius jausmus, kuriais Lietuva visada pirmavo“. Julijonas gimnazijoje pažinojo 
daug lietuvių: Kazimierą Jaunių (1848–1908), būsimąjį Peterburgo dvasinės 
akademijos profesorių ir garsų lituanistą, Motiejų Valančių, vyskupą, lietu
vių kalbos ir kultūros mylėtoją, švietėją ir blaivintoją, jis dažnai lankydavęsis 
senelių namuose, o į jo namus užsukdavęs ir jaunasis Julijonas savo draugo, 
vyskupo giminaičio, lankyti.

Gimtojo krašto jis nepamiršo visą gyvenimą, ypač dažnai lankė protėvių 
lizdą Ilguvą: čia leido atostogas besimokydamas Kauno gimnazijoje, lankė
si 1869 m. baigęs Peterburgo gimnaziją, atvykdavo studijuodamas mediciną 
Peterburge ir Kijeve, atsisveikino su ja 1892 m., prieš išvažiuodamas dirbti į 
Sibirą, ir vėl pasisveikino 1902 m. grįžęs iš Mongolijos ir Sibiro. Žavėdamasis 
Ilguva jis rašė: „Viešnagė žavingoje Ilguvoje ant aukšto Nemuno kranto labai 
veikė mano tautinę savimonę (...), čia patyriau daug laimingų akimirkų, var
tydamas senus kelių kartų bajorų kilmės medžius arba žiūrėdamas į senus, 
siekiančius net XVI amžių giminės portretus, kuriuos senelis taip stropiai rin
ko. (...) Tie apšiurę ir apiblukę portretai skatino justi kilmės perimamumą, psi
chologinį ir fizinį, nes tarp pirmtakų ir jų palikuonių buvo didelis panašumas, 
kuris dar būtų ryškesnis, jeigu palikuonis aprengtume senoviškais drabužiais 
ir apskustume plaukus“. Gal iš prieraišumo Ilguvai jau dirbdamas gydytoju 
Ukrainoje devintąjį XIX a. dešimtmetį J. TalkoGrincevičius korespondenci
jas į „kraštą“ (Kraj) pasirašinėjo Jono Ilgovskio slapyvardžiu. Tobulindamasis 
Paryžiuje (1876–1877 m.) jis rašė: „Kiekvieną lenką sutikau kaip brolį, nepai
sydamas pažiūrų, o su kai kuriais jų paskui ilgai susirašinėjau. Dažniausiai tai 
buvo kraštiečiai iš Lietuvos, prie kurių, prisipažinsiu, mane ypač traukė“. Net 
ir žmoną 1891 m. Julijonas pasirinko iš Lietuvos – Kristiną Šabūnevičiūtę iš 
Antanavo prie Pilviškių, Marijampolės pavieto. Ypač dažnai jis lankydavosi 
savo numylėtame Vilniuje.

Klystume žymųjį antropologą laikydami lietuviu, nors jo kilmė, be jokios 
abejonės, buvo lietuviška. Kitokios gyvenimo aplinkybės greičiausiai būtų 
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pakeitusios jo tautinę orientaciją, kaip tai atsitiko jo pusbrolio Henriko vaikai
tei, kuri tapo garsia lietuvių dainininke Beatriče Grincevičiūte (1911–1988), 
ypač mėgusia ir platinusia mūsų liaudies dainas, mylėjusia Ilguvą ir visą savo 
kraštą. Julijonas TalkoGrincevičius savo giminę laikė sulenkėjusiais lietu
viais –„spolonizowani Litwini“. Apibrėždami tautiškumą ne kaip genetinę ka
tegoriją, o daugiau kaip dvasinę ir kultūrinę nuostatą bei apsisprendimą, ga
lime tvirtinti, kad Julijonas TalkoGrincevičius priklausė tai Lietuvos bajorų 
kategorijai, kurią taikliai apibūdina lotyniškas posakis: „Sum gente Lithuanus, 
natione Polonus“. Jis visą gyvenimą buvo ištikimas lenkų kultūrai, unijinei ir 
mesianistinei ideologijai, deja, neišvengdamas ir nacionalistinių nuotaikų. 
Antai jis labai sielojosi, kad „lietuvių dvasininkija ir politikos veikėjai (...) nu
vedė tautą šunkeliais, tautinio šovinizmo ir didybės suvilioti, tariasi su žydais, 
vokiečiais ar maskvėnais prieš Lenkiją. Gal kada nors suvedžiota lietuvių vi
suomenė supras, kur ją nuvedė jos vadai“. Kita vertus, J. TalkoGrincevičius 
džiaugėsi, kad jo laikais dar Kauno gimnazijoje „lietuviai ir už mokyklos sienų 
kalbėdavę lenkiškai, nejautę priešiškumo lenkams ir nerodę jokių separatisti
nių siekių. Po kelerių metų jie ėmė keistis, kai Veiveriuose pradėjo veikti mo
kytojų seminarija, o Marijampolėje – lietuvių gimnazija“. Po 22 metų aplankęs 
savo jaunystės miestą Kauną J. TalkoGrincevičius rado „lenkišką gaivalą, iš
stumtą iš viešojo gyvenimo (...), priešingai, išaugusį naują, pavojingą lenkų ir 
žydų kultūrai konkurentą – lietuvišką elementą“. Apie tai, kad žymusis antro
pologas nesuprato lietuvių tautos siekių ir liko jiems svetimas, kad degdamas 
lenkų patriotizmu nevertino lietuvių tautos nacionalinių aspiracijų, byloja kad 
ir tokia jo atsiminimų ištrauka 1902 m. grįžus iš Mongolijos ir Sibiro: „Grįžta
me į Lietuvą, prie Kauno, į Marijampolės apylinkes (...), kur plinta lietuviška 
propaganda, priešiška lenkybei. (...) Tarytum išaugo siena tarp dviejų bend
ruomenių. Lenkybę demagogijos srautais puola lietuvybė. (...) Kaip tautos sie
kių gynėja reiškiasi labai žemo lygio lietuvių inteligentija, kunigai ir liaudies 
mokytojai. Besitraukianti lenkybė labai menka ir silpna, ją sudaro saujelė sa
vininkų, nuomininkų ir valdininkų“. Keista, kad J. TalkoGrincevičius lietu
vius, iš kurių pats buvo kilęs, už tautinį nusiteikimą peikė, vadino jį utopiniu, 
litvomanišku, o 1916 m. viešėdamas Suomijoje suomių tautos pasipriešinimu 
švedų ir rusų įtakai žavėjosi, laikydamas jį demokratiniu judėjimu, o švedų 
kėslus vadino švedomanija. Sunku paaiškinti tokį jo nenuoseklumą.

Kaip medikas J. TalkoGrincevičius reiškėsi ne Lietuvoje: 1876 m. baigęs 
Kijevo universitetą, 1876–1891 m. dirbo gydytoju Ukrainoje (1876–1877 m. 
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tobulinosi Vienoje ir Paryžiuje), o 1892–1908 m. – Rytų Sibire. Nuo pat sava
rankiško darbo pradžios jis neapsiribojo medicina, dėmesys vis krypo į antro
pologiją, o 1908 m. jis buvo pakviestas į ką tik įkurtą Krokuvos Jogailos univer
siteto Filosofijos fakulteto Fizinės antropologijos katedrą, kurioje su neilgomis 
pertraukomis dirbo iki 1930 m. J. TalkoGrincevičius mirė Krokuvoje 1936 m. 
balandžio 26 d., palaidotas Rakovicų kapinėse.

Apie paskatas imtis antropologijos J. TalkoGrincevičius taip rašė: „Man 
besilankant Paryžiuje 1876  m. rudenį, buvo atidaryta Paryžiaus antropolo
gijos mokykla (l’Ecole d’Anthropologie de Paris). Tai buvo didžiojo chirurgo 
P. Broka (Broca, 1824–1880) nuopelnas. Jis dvidešimt savo gyvenimo metų 
pašventė naujam mokslui apie žmogų, paklodamas šiuolaikinės antropologi
jos pamatus. (...) Antropologijos paskaitos sukėlė didelį Paryžiaus visuomenės 
susidomėjimą. Kiekvienas inteligentas, nepaisant profesijos, manė privalantis 
nors kartą apsilankyti tose paskaitose. (...) Grįžęs į Ukrainos užkampį, Pary
žiaus įspūdžių veikiamas, savo pomėgius nukreipiau į antropologinius tyri
nėjimus“. Pažintis 1877 m. su garsiais Krokuvos antropologais Juzefu Majeriu 
(1808–1899) ir Izidorium Kopernickiu (1825–1891) sustiprino tas paskatas, 
tačiau „intelekto ypatybės labiausiai traukė tirti praeities nutikimus“.

Lenkų antropologijoje J. TalkoGrincevičius iškyla kaip ryškus ir įvairia
pusis tyrinėtojas. Jis kasinėjo Ukrainos pilkapius (1884–1887 m.), Krokuvos 
mokslų akademijos Antropologinės komisijos pavestas, 1891 m. tyrė buvu
sios Žečpospolitos rytinės pusės gyventojus, 1892–1908 m. dirbdamas gydy
toju Sibire surinko buriatų, tunguzų ir kitų vietos gyventojų antropologinius 
duomenis, kasinėjo apie 500 pilkapių, surengė ekspediciją į Mongoliją, tai
gi išvarė gilią orientalistikos vagą. Nuo 1908 iki 1931  m. profesoriaudamas 
Krokuvos Jogailos universiteto Filosofijos fakulteto Antropologijos katedroje 
J. TalkoGrincevičius kasinėjo keletą Lenkijos senosios sostinės kapinių, pir
masis moderniai (longitudinališkai) ėmė tirti Krokuvos jaunimo augimą ir 
plėtrą, apibūdino guralius (kalnėnus), kašubus ir kitas lenkų etnografines gru
pes, 1914  m. dalyvavo antropologinėje ekspedicijoje Suomijoje. Už mokslo 
nuopelnus jis buvo išrinktas daugelio Lenkijos ir kitų kraštų mokslo draugijų 
nariu, apdovanotas medaliais ir kitais garbės ženklais.

Su Lietuva ir jos gyventojais susijusią J. TalkoGrincevičiaus antropologi
nę veiklą galima suskirstyti į tris sritis: iškastinių kaukolių tyrinėjimus, gyvų 
žmonių antropologinę charakteristiką ir smulkesnius darbus apie antropolo
gijos įdomybes, istoriją ir organizacinę praktiką.
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Dviejų amžių sandūros periodikoje J. TalkoGrincevičius paskelbė 200 
iškastinių kaukolių duomenis. Seniausi jo aprašyti radiniai  – I tūkstantme
čio kaukolės iš Pakaunės ir Šiaulių apskrities: II–IV a. 4 vyrų ir 2 moterų iš 
Lauksvydų, 2 vyrų ir 1 moters iš Visdergių ir 3 vyrų bei 1 moters iš mišriai 
datuoto (III–IV  a. ir IX–XII  a.) Titvydiškių senkapio. Kasinėjo Tadas Dau
girdas (1852–1919): Lauksvydus ir Titvydiškes 1884–1885 m., o Visdergius – 
1911 m. (P. Kulikauskas, R. Kulikauskienė, A. Tautavičius). J. TalkoGrince
vičius kaukoles matavo Kauno muziejuje 1908 m. vasarą, jas davė pats Tadas 
Daugirdas, nors J. TalkoGrincevičius paskui apie jį nepalankiai rašė, pavadin
damas diletantu, ambicingu litvomanu, gerai net nemokančiu lietuvių kalbos. 
Visdergių kaukoles J.  TalkoGrincevičius turėjo matyti jau po 1911  m., kai 
nuolat dirbo Krokuvoje, bet į Lietuvą vis atvykdavo. Antrojo tūkstantmečio 
viduriu ir antrąja puse datuojamos pačiam antropologui dalyvaujant iškastos 
kaukolės Arijonų kalne prie Virbalio (2 vyrų ir 3 moterų), Lankiškėse prie No
čios (104 asmenų), Lydos apylinkėse (16 žmonių), Vilniaus Gedimino kalne 
(5 vyrų ir 3 moterų) ir Vilniaus Šv. Onos bažnyčios rūsiuose (16 žmonių) – jo 
surinkti palaikai.

Kaip traktavo etninėje Lietuvoje iškastus radinius pats tyrinėtojas ir kaip 
jie atrodo dabartiniame bendralaikiame fone?

J. TalkoGrincevičius vadovavosi jo laikais vyravusia pažiūra, kad prieš 
baltams atsikraustant į rytinę Baltijos pakrantę ten gyvenusios suomių (finų) 
gentys. Todėl trijų minėtų I  tūkstantmečio senkapių medžiagą jis laikė finų 
liekanomis Žemaitijoje, niekuo nepagrįsdamas savo nuomonės. Apie tokius 
reliktus geležies amžiuje kalbėti nebuvo jokio pagrindo, juoba kad net akmens 
amžiuje finų įtaka Lietuvoje buvusi nežymi (R.  Rimantienė). Dėl neaiškios 
datuotės Titvydiškių medžiagos teko visai atsisakyti, o Lauksvydų ir Visder
gių kapus galima priskirti atitinkamai Vidurio Lietuvos plokštinių kapinynų 
ir Žemaitijos bei Šiaurės Lietuvos pilkapių kultūroms. Juose iškastų kaukolių 
individualius matmenis pridėjus prie analogiškų serijų iš dabar daug žinomų 
radimviečių, galima pasakyti, kad geležies amžiaus Lauksvydų ir Visdergių 
žmonės atstovauja masyvių, pailgagalvių, griežtos profiliuotės siauraveidžių 
tipui, kuris iki I tūkstantmečio vidurio buvo paplitęs iki Šventosios upės ry
tuose ir laikytinas „protožemaitišku“ .

II tūkstantmečio kaimiškųjų serijų liekanas 1976 m. rudenį mums pavyko 
permatuoti Krokuvos Jogailos universiteto Antropologijos katedros muzieju
je. Arijonų kalno kaukolių matmenis pridėjome prie vakarų aukštaičių kau
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niškių XIV–XVIII a. rinktinės, ji gerai dera prie visos Lietuvos fono, o Lankiš
kių XIV–XVI a. permatuotas 18 vyrų, 25 moterų ir 14 vaikų kaukoles laikėme 
atskira lietuvių ir baltarusių etninio paribio kolekcija (G. Česnys, I. Balčiūnie
nė). Šis paminklas buvo Nočios miestelio apylinkėse, priklausiusiose V. Šuke
vičiui, apie 4 km į rytus nuo dabartinės Lietuvos sienos. XIV–XVI a. ta vieto
vė priklausė Nalšios žemei ir dar buvo etnografinė Lietuva, o lietuvių kalbos 
riba net XVI a. driekėsi gerokai į rytus nuo Lydos (K. Pakštas, Z. Zinkevičius). 
Lankiškes J. TalkoGrincevičius kasinėjo su archeologu Lietuvos bajoru Van
dalinu Šukevičiumi (Szukiewicz, 1852–1919), kuris vaikystėje tose apylinkė
se dar girdėjo skambančią lietuvių kalbą. Plaukų liekanas tyrinėjo Jogailos 
universiteto anatomijos ir histologijos profesorius Henrikas Hojeris (Hoyer, 
1864–1947). Lankiškių medžiaga 1914  m. tuoj pat buvo išvežta į Krokuvą, 
apie tai byloja J. TalkoGrincevičiaus ranka darytas įrašas Jogailos universiteto 
Antropologijos katedros muziejaus inventoriaus knygoje ir paties tyrinėtojo 
liudijimas, kad tų metų rudenį iškasenos jau buvo pakuojamos.

Lankiškių serijoje J. TalkoGrincevičius ir H. Hojeris išskyrė du antropo
loginius tipus: 1) finoidinį, kuriam būdinga aukštas ūgis, pusapvalė galva, jo 
atstovai buvo palaidoti giliau ir, anot autorių, priklausė šio krašto senbuviams 
lietuviams; 2) mongoloidinį (kapai buvo ne taip giliai, vos 0,5 m gylyje), kuris 
pasižymėjo žemu ūgiu ir apvalia galva, jo datuotė – vėlyvesnė, įkapės turtin
gesnės, jis esą priklausęs baltarusių protėviams. Autoriai neapibrėžė objekty
vių „finoidizmo“ ir „mongoloidizmo“ požymių, niekuo nemotyvavo tokios 
keistos Lankiškių gyventojų antropologinės sudėties, matyt, tipus nustatė „iš 
akies“, todėl jo išvadas tenka laikyti vaizduotės padariniu. Čia žymus ir pažiū
rų apie ankstyvąją Pabaltijo „finizaciją“ aidas, net Nočios vietovardis laikomas 
finišku, tik keista, kad Nalšios žemės lietuviai iki viduramžių būtų išlaikę savo 
šiaurinių neindoeuropietiškųjų kaimynų fizines savybes. Baltarusių „mongo
loidizmo“ kilmė taip pat neaiški. Bent jau tos X–XII a. slavų gentys, kurios ry
tuose ribojosi su baltais ir sudarė baltarusių etnoso superstratą, t.y. dregovičiai 
ir krivičiai, žymesnių rytietiškų bruožų neturėjo. Priešingai, IX–XII a. drego
vičiai, radimičiai ir Smolensko bei Polocko krivičiai turėjo baltiško substrato 
(S. G. Efimova).

Mūsų atlikta permatuotų kaukolių duomenų matematinė analizė neduo
da pagrindo objektyviai išskirti kokius nors atskirus tipus: ir vyrų, ir moterų 
serijos vienalytės, patikimai varijuoja tik pavieniai ir rasinei diagnostikai ne
reikšmingi kraniometriniai požymiai. To meto visos Lietuvos antropologinėje 
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medžiagoje, panaudojus faktorinę analizę, išryškėjo 8 požymių kompleksai, 
kurie kartogramoje išsibarsto kaip mozaika (G. Česnys, I. Balčiūnienė). Lan
kiškių gyventojai priskirtini kompleksui, pasižyminčiam dolichomezokranija, 
smulkia smegenine ir veidu, griežta jo profiliuote. Panašių kompleksų pasitai
ko ir kitur rytinėje Lietuvos pusėje: XV–XVIII a. Liepiniškėse, Utenos r., rytų 
aukštaičių panevėžiškių tarmės areale, pavyzdžiui, Aščiagaliuose, Likpetriuo
se, Pagiegaloje, Uliūnuose ir kt. 

Kitų Lydos apylinkėse aptiktų kaukolių, anot J. TalkoGrincevičiaus, pri
klausiusių krivičiams, išliekamoji vertė abejotina, nes labai miglotai apibrėžtos 
jų radimvietės, netiksli datuotė ir etninė priklausomybė. Juk krivičių genties 
plotas driekėsi gerokai į šiaurę nuo Lydos – apie Breslaują, Polocką, o Lydos 
gyventojai galėjo būti šiek tiek susiję nebent su dregovičiais, tad ši rinktinė se
rija yra abejotinos vertės. Viduramžių vilniečius J. TalkoGrincevičius apibū
dino ištyręs XVI–XVIII a. Šv. Onos bažnyčios rūsiuose surinktą antropologi
nę medžiagą. Sudėjus individualius matmenis ir vėliau toje pačioje bažnyčioje 
bei jos aplinkoje aptiktų kaukolių kraniometrinius duomenis, atlikus visos 
Vilniaus kolekcijos daugiamatę analizę, Šv. Onos bažnyčios serija visiškai dera 
prie vilniškių serijų grandinės (G. Česnys, I. Balčiūnienė).

Atskirai paminėtina tai, kad J. TalkoGrincevičius pirmasis Lietuvos antro
pologijos literatūroje prabilo apie trepanaciją – pragręžtus kaukolių skliautus. 
Tai būdavo padaroma gyviems žmonėms arba po jų mirties. Pirmu atveju an
gos kraštai esti užsitraukę, o antruoju nebūna jokių gijimo ženklų. Taip gydyti 
gyvi žmonės (gal varytos piktosios dvasios?), po mirties pragręžtų kaukolių 
kaulų skrituliukai (rondelės) nešioti kaip amuletai, o sutrinti jų milteliai varto
ti gydyti ar burti. Lankiškėse 4 kaukolės, kurias tyrinėtojas laikė ankstyvesnio, 
autochtoninio tipo, buvo trepanuotos po mirties, o 1 vyro kaukolė, iškasta 
Vilniaus Gedimino kalne, buvo pragręžta dar esant gyvam (J. TalkoGrincevi
čius, R. Jankauskas, G. Česnys).

1891 m. Krokuvos mokslų akademijos antropologijos komisija, 1874 m. 
Juzefo Majerio (Majer, 1808–1899) įsteigta, pasiuntė J. TalkoGrincevičių tirti 
buvusios Lietuvos ir Lenkijos valstybės rytinės pusės gyventojų. Komisija nu
rodė tyrimų programą, metodiką, apmokėjo ekspedicijos išlaidas. Tyrinėtojas 
apvažiavo 10 vakarinių Rusijos gubernijų, dirbo 422 gyvenvietėse, iš jo surink
tos medžiagos mums įdomiausi duomenys apie Minsko apylinkių baltarusius, 
Vilniaus, Kauno ir Suvalkų gubernijų lietuvius, Kauno ir Suvalkų guberni
jų žydus. Lietuvių tirtas vietas tiksliai atkurti sunku, paminėtinos Panevėžio, 
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Šiaulių, Ukmergės, Jurbarko, Eišiškių, Šalčininkų, Marijampolės, Vilkaviškio, 
Naumiesčio apylinkės. Apie jas J. TalkoGrincevičius užsiminė laiškuose žy
miam lenkų antropologui Izidoriui Kopernickiui (Kopernicki, 1825–1891), 
rašytuose iš Antanavo prie Pilviškių, Marijampolės ir Panevėžio pavietų. Vien 
per tuos metus jis ištyrė 418 lietuvius vyrus, 84 moteris ir 69 žydus vyrus. Tais 
pačiais metais Trakuose pavyko ištirti 60 karaimų, bet ta medžiaga dingo, ty
rimas pakartotas po 11 metų, 1902 m.: surinkti duomenys apie 86 vyrus, iš jų 
65 gyveno Trakuose ir 21 – Vilniuje. Tais pačiais metais J. TalkoGrincevičius 
domėjosi totoriais Minske, Slonime, Vilniuje, Kaune, Trakuose, Butrimonyse, 
Aukštadvaryje (91 vyras), Lietuvos bajorais (86 vyrai), o geru dešimtmečiu 
vėliau, 1923 m., Vilniaus krašto baltarusiais (157 vyrai ir 25 moterys), naudo
damas tą pačią antropologinės komisijos programą ir metodiką.

J. TalkoGrincevičiaus duomenys apie Lietuvos gyventojus dėl daugelio 
priežasčių yra tik orientaciniai. Pirmiausia instrumentai ir matavimo taškai 
buvo ne tokie, kokie naudojami dabar, tirtųjų skaičius grupėse dažnai ne
siekdavo 100, o statistinis apdorojimas (tik vidurkiai ir variantų procentinis 
dažnumas) mūsų laikais jau nepakankamas. Aprašomiems požymiams (akių, 
plaukų ir odos spalvai, akių plyšio formai ir kt.) nustatyti nebuvo naudojami 
standartai, todėl rezultatai gana subjektyvūs. Žmonės būdavo tiriami ne ku
rioje nors vietovėje, bet plačioje teritorijoje, tad nesilaikyta populiacijos prin
cipo. Neaišku, pagal ką tirti lietuviai buvo skirstomi į žemaičius ir „tikruosius“ 
lietuvius. Bajorams savo kilmės nereikėdavo įrodyti dokumentais, o į turtin
gus ir nepasiturinčius jie būdavo skirstomi be jokio objektyvaus kriterijaus. 
Gana paviršutinišką studijos apie Lietuvos bajorus pobūdį liudija ir tai, kad jos 
pabaigoje kaip Lietuvos bajorų pavyzdžiai pateikiami tokių asmenybių, nors 
autoriaus ir netirtų, tai Adomo Mickevičiaus (1798–1855), kuris tikrai buvo 
lietuviškos kilmės, Tado Kosciuškos (1746–1817), tik laikiusio save Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės piliečiu, Stanislavo Moniuškos (1820–1872), lenkų 
kompozitoriaus, vos 18 metų gyvenusio Vilniuje, ir poeto Liudviko Kondrata
vičiaus Sirokomlės (1823–1862), gimusio prie Mogiliovo ir tik nuo 1852 metų 
gyvenusio Lietuvoje.

Kalbėdamas apie totorius ir publikuodamas jų nuotraukas, tyrinėtojas 
nevengė nustatinėti pavienių asmenų rasės, pvz., turkiško arba mongoliško 
tipo, visai nepaaiškindamas, kuo tokia diagnostika paremta. Egzotiškai atrodo 
ir leidinyje apie totorius pateiktas Adomo Mickevičiaus apdainuotos Marilės 
Vereščiakaitės atvaizdas, esą atspindintis turkiškus bruožus. Gal tai garsios, 
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bet metodiškai nepasiteisinusios lenkų antropologijos tipologinės mokyklos 
užuomazga? J. TalkoGrincevičius vartojo ir tokius abejotinus terminus kaip 
„slavų rasė“, „finų rasė“, kai kur neišvengė antropologinių faktų politinės in
terpretacijos ir lenkiško mesianizmo apraiškų, o kai kur perdėm laisvai pa
teikė romantiškus, sentimentalokus pastebėjimus. Pavyzdžiui, publikacijoje 
„Apie rasių maišymąsi“ taip apibūdinamas nutautėjęs Lietuvos gyventojas: 
„Į tą lenkų, lietuvių ir rusų mišrų tipą, kurio centras yra Vilnius, daug kas 
atkreipė dėmesį kaip į ypač dvasingą. Vidutiniškas ūgis, lieknumas, silpnas 
sudėjimas, blyški oda, kaštoniniai plaukai, pilkšvai žydros arba žalsvos akys, 
pusapvalė galva, pailgas veidas, netaisyklingi bruožai (...). Jų veide atspindys 
keisto liūdesio ir rezignacijos, o kartu švelnumo ir ramybės kaip paskutinių 
pusantro šimto metų istorinių išgyvenimų ženklas“.

Nepaisant to, kas pasakyta, J. TalkoGrincevičiaus darbai buvo gerai žino
mi, jais dažnai remtasi kalbant apie lietuvių, baltarusių, žydų, totorių ir karai
mų antropologiją. Kadaise tai buvo labai plataus diapazono ir kruopščiai atlikti 
tyrimai. Mūsų laikais interpretuoti ir gretinti iš J. TalkoGrincevičiaus antro
pologinės programos labiausiai tinka ūgis, bet ir tai su tam tikromis išlygomis, 
mat jis būdavo nustatomas pernelyg jauno amžiaus (16 m.), kai dar augama, 
iki senyvo amžiaus (75 m.), kai dėl senatvės pakitimų ūgis sumažėja. Tirtų 
grupių ūgis skiriasi: aukščiausi – bajorai (168,5 cm), paskui mažėjimo seka 
eitų lietuviai (164,6 cm), baltarusiai (163,6 cm), karaimai (162,2 cm), žydai 
(162,0 cm) ir totoriai (161,4 cm). Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad smulkiųjų 
bajorų ūgis (164,8 cm) visai nesiskiria nuo lietuvių valstiečių ir yra žemesnis 
negu stambiųjų bajorų (172,8 cm). Ūgį veikia aplinka, tad skirtumas aiškin
tinas socialinėmis priežastimis. Keista, kad lietuviai (aukštaičiai) aukštėlesni 
(165,8 cm) negu žemaičiai (163,9 cm). Istoriškai per I ir II tūkstantmetį po Kr. 
ūgis Lietuvoje, priešingai, žemėjo iš šiaurės vakarų į pietryčius, ir ta tendencija 
išliko iki šiol (G. Česnys). Nesutapimas aiškintinas tuo, kad J. TalkoGrincevi
čius tiriamą kontingentą į žemaičius ir aukštaičius skirstė netiksliai. Palyginus 
jo nustatytą lietuvių ūgį su mūsų dienų jaunosios kartos – 18mečių vilniečių 
(A. Adomaitis), skirtumas sudaro apie 14 cm. Taigi per XX šimtmetį mūsų 
vyrų ūgis padidėdavo vidutiniškai apie 1,5 cm per dešimtmetį.

Trečia J. TalkoGrincevičiaus lituanistinės veiklos sfera  – antropologijos 
įvairenybės, istorija ir dėstymo organizacija.

Viename jo atsiminimų tome rašoma, kad 1891 m. Ježeve prie Tikocino 
buvo ištirta „maža senųjų jotvingių ainių grupė, žemaūgiai, kresni, tamsaus 
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gymio“, tačiau niekur nepavyko rasti šio tyrimo pėdsakų, o jie mums būtų iš 
tikrųjų svarbūs. Iš įdomybių dar paminėtini kai kurių Krokuvos Vavelio ka
tedroje ir kitose bažnyčiose palaidotų asmenybių palaikų aprašymai: Vilniaus 
universiteto rektoriaus Petro Skargos (1536–1612), lenkų poeto Julijaus Slo
vackio (1809–1849), gyvenusio 1817–1828 m. Vilniuje, kai kurių Jogailaičių ir 
Vazų dinastijos atstovų. Beje, be Vazų tarpusavio panašumo, pastebėta ir tai, 
kad antropologiškai jie artimi Jogailaičiams. Dirbdamas Mongolijoje J.  Tal
koGrincevičius atkreipė dėmesį į mongolidams būdingą akių plyšio formą ir 
epikantą, todėl natūralu, kad sekdamas jau minėta „finiškąja“ teorija šių rasės 
požymių jis ieškojo ir Lietuvoje bei Baltarusijoje. Šiam tikslui skirtuose raši
niuose tyrinėtojas nurodė, kad 8 proc. baltarusių pasitaiko epikantas, bet apie 
lietuvius sako tik tiek, kad Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus 
Kazimiero Jogailaičio (1427–1492) sarkofago portretiniame bareljefe, sukur
tame jo amžininko Feito Štoso (Wit Stwosz, 1447–1533), matomas epikantas, 
tačiau žiūrint į bareljefo nuotraukas taip neatrodo.

Apžvelgdamas lenkų antropologijos literatūrą ir istoriją, J. TalkoGrincevi
čius nuolat minėdavo praeities ir jo meto Lietuvos gyventojų tyrimus, pabrėž
davo tai, kad Vilnius buvo vienas pirmųjų antropologijos židinių Vidurio ir 
Rytų Europoje, iškeldavo ypatingus Lietuvos antropologijos pradininko, Vil
niaus universiteto profesoriaus Andriaus Sniadeckio (1768–1838) nuopelnus.

Mažai kol kas žinomas faktas, kad J. TalkoGrincevičius įkūrė Vilniaus 
Stepono Batoro universiteto Antropologijos ir priešistorijos katedrą. Nors ji 
veikė labai trumpai, bet buvo svarbus mūsų antropologijos istorijos epizodas. 
J. TalkoGrincevičius atvyko į Vilnių 1920 m. vasaros semestrui, paskaitas pla
nuodavo skaityti Medicinos bei Matematikos ir gamtos fakultetų studentams: 
Krokuvos Jogailos universiteto Antropologijos katedros inventoriaus knygos 
77 puslapyje yra rankraščių sąrašas, kuriame Nr. 13 pažymėtas J. TalkoGrin
cevičiaus rankraštis „Pirmieji Vilniaus Stepono Batoro universiteto 1920 m. 
vasaros semestro antropologijos klausytojai. Medicinos fakulteto klausytojų 
62 kortelės, Matematikos ir gamtos – 16 kortelių“.

Katedrai buvo skirtos 5 salės ir 2 pereinamos patalpos Pilies  g.  11, bu
vusiuose Ignoto Masalskio (1726–1794) rūmuose, kurie 1794 m. atiteko uni
versitetui, juose gyveno rektoriai, todėl buvo vadinami rektorių namais. Pri
siminimuose nurodomas kitas adresas: Didžioji g. 11, vyskupo Kosakovskio 
(1755–1808) namai. Kadangi prisiminimai rašyti vėliau, reikia manyti, kad 
atmintis autorių bus apgavusi. Greičiausiai tai buvo gotikinis namas, kurio 
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fasadą dabar puošia alegorinė filologijos figūra ir kuriame anksčiau veikė Istori
jos ir etnografijos muziejus. Taigi Antropologijos ir priešistorijos katedrą reikia 
laikyti pastarojo muziejaus ir Vilniaus senienų muziejaus, veikusio uždarytame 
Vilniaus universitete, tiltu. Katedros antropologijos skyriuje buvo keletas mumi
jų, kurias buvo padovanoję grafas Branickis ir kunigaikštis Hoenlojė (Hohenlo
he), o vėliau radosi ir apie 300 kaukolių kolekcija iš Vilniaus, Balstogės ir Gardi
no. Archeologinė katedros dalis paveldėjo sunykusias Eustachijaus Tiškevičiaus 
(1814–1873) kolekcijas, perduotas 1920 m. gegužės 1 d., buvusias suverstas Bazi
lijonų vienuolyno pastate. Deja, Senienų muziejaus inventoriaus knyga 1915 m. 
buvo išvežta į Rusiją. Tvarkyti ekspoziciją padėjo Mykolas Brenšteinas (Michail 
Brensztejn, 1874–1938). Darbą teko nutraukti ir bėgti iš Vilniaus, 1920 m. birže
lio pabaigoje vėl grįžtant bolševikams, nes bijota, kad viską jie pavers griuvėsiais.

Apibrėžiant J. TalkoGrincevičiaus vietą lietuvių antropologijos istorijoje 
reikia pasakyti, kad jis nebuvo pirmasis tyrinėtojas. Dar 1795 m. lietuviškos 
kaukolės litografija buvo paskelbta J. F. Blumenbacho (1752–1840) rinkinyje, 
XIX a. antroje pusėje lietuvių ir prūsų kaukoles aprašė vokiečių autoriai, rusų 
gydytojai, tikrinę šauktinius, paskelbė duomenų ir apie lietuvius, latvių gydy
tojas Izidorius Brenzonas (Brennsohn, 1854–1928) jau buvo parašęs diserta
ciją apie lietuvius. Jau buvo pasirodę ir lietuvių autorių darbai: Roko Šliūpo 
(1865–1959) „Apie lietuvių antropologinį tipą“ ir Jono Basanavičiaus (1851–
1927) garsioji „Bulgarų sanitarinės etnografijos medžiaga“. J. TalkoGrincevi
čiaus publikacijas, be jokios abejonės, skaitė jaunoji lietuvių šviesuolių karta, 
kuri jo laikais ėmėsi tirti savo tautos fizines savybes. Vienas po kito radosi 
tokie darbai kaip Povilo Višinskio (1875–1906) „Žemaičių antropologinė cha
rakteristika“, Jono Barono (1873–1952) „Lietuvių genties antropologija“, Do
mininko Bukanto (1873–1919) „Iš Ežerėnų apylinkės lietuvių antropologijos“, 
Petro Avižonio (1875–1839) disertacija „Kauno gubernijos Šiaulių apskrities 
Gruzdžių ir Lygumų valsčių lietuvių valstiečių akių ligos ir aklumas“, kurioje 
būta nemažai antropologijos žinių (S. Pavilonis, G. Česnys). Tuos darbus sie
ja bendra nuostata, kad tautos fizinių ypatybių tyrimas yra ne mažiau svarbi 
tautotyros dalis negu istorija, archeologija, etnografija, mitologija, tautosaka ir 
kalba, o pati tautotyra gimė kartu su XIX a. antrosios pusės tautinio atgimimo 
banga. Antropologijos gaida skamba ir Lietuvių mokslo draugijos, įsteigtos 
Vilniuje 1907 m., įstatuose, programoje, darbuose bei spaudiniuose. Draugija 
turėjo ir antropologijos rinkinį, kurio pagrindą sudarė Jono Basanavičiaus 
iškasta kaulinė medžiaga.
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IŠVADOS

1. Lenkų antropologas J. TalkoGrincevičius buvo lietuviškos kilmės ir 
savo giminę laikė sulenkėjusiais lietuviais.

2. Jaunystę praleidęs Lietuvoje ir gyvendamas kitur jis čia lankėsi dažnai, 
ypač mylėjo savo giminės dvarą Ilguvoje, bet lietuvių tautinio atgimimo sie
kiai jam liko svetimi.

3. J. TalkoGrincevičius XIX ir XX a. sandūroje buvo vienas aktyviausių 
ir visapusiškiausių laiko, erdvės ir klausimų rato požiūriu Lietuvos gyventojų 
etninės antropologijos tyrinėtojų.

4. Dalis jo paskelbtų duomenų apie lietuvius ir kitus Lietuvos gyventojus, 
deja, jau prarado mokslinę vertę, yra tik egzotika arba įdomus mokslo istorijos 
faktas, vis dėlto kai kas iš jo palikimo, pvz., kraniometrinė senųjų gyventojų 
charakteristika, duomenys apie XIX a. pabaigos lietuvių ūgį, gali būti naudin
ga ir mūsų laikais – aktualizuota, įlieta į bendrą mūsų etninės antropologijos 
foną.

5. Rašydamas apie lenkų antropologijos istoriją, J. TalkoGrincevičius 
nuolat pabrėždavo Vilniaus antropologijos židinio svarbą ir Lietuvos antro
pologijos pradininko Andriaus Sniadeckio nuopelnus.

6. Jis 1920 m. įkūrė Vilniaus universiteto Antropologijos ir priešistorijos 
katedrą, kurios archeologinė dalis atiteko dabartiniam Lietuvos nacionali
niam muziejui.

7. J. TalkoGrincevičiaus darbai, be abejo, buvo žinomi amžių sandūros 
jauniems lietuvių inteligentams ir galėjo būti viena paskatų tirti savo tautos 
antropologines savybes, laikyti antropologiją vienu tautotyros dėmenų, o tai 
buvo ypač svarbu tada jau smarkiai įsisiūbavusiam atgimimui.

„Lietuvos archeologija“, 2002. T. 22, p. 275–286.
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3.9. profesorIaI Johanas pĖTerIs 
Ir Jozefas frankaI beI lIeTuVos MeDICIna

Pranešimas Vilniaus medicinos draugijos 190 metų 
jubiliejinėje konferencijoje 1995 m. gruodžio 12 d. 

 

Didžiai gerbiamas rektoriau, garbūs svečiai, kolegos!
Norėčiau pradėti nuo moto, įrašyto šio renginio kvietimeprogramoje: 

„Tarnauti mokslui ir gimtajam kraštui“. Iš tikrųjų nėra tauresnės misijos ir 
kilnesnio uždavinio. Nieko stebėtina, kad 190ąsias Vilniaus medicinos drau
gijos metines švenčiame Vilniaus universitete. Jis visada tarnavo mokslui ir 
gimtajam kraštui. Tai jo įsčiose užsimezgė Vilniaus medicinos draugija, tai jo 
dosni krūtis ją išpenėjo, tai jo žmonės du kartus prikėlė, reanimavo draugiją 
ir visai natūralu, kad šiose iškilmėse vyrauja Vilniaus universiteto Medicinos 
fakulteto dėstytojai.

Senos ir gilios profesinio gydytojų rengimo tradicijos Vilniuje. 1781 me
tais oficialiai atidarytas Medicinos fakultetas iš karto tapo atviras Europai, pa
sauliui ir inovacijoms. Tai atsitiko iš dalies todėl, kad iš pradžių neturėjome 
savo profesūros, teko ją kviestis iš svetur. Vis dėlto būtina pabrėžti, kad Me
dicinos fakultetas niekada neapleido savų profesorių ugdymo reikalo. Kai tik 
išaugdavo čia gimusieji, čia mokslus ėjusieji, jie būdavo keliami ir užimdavo 
užsieniečių, kad ir garbingų, vietą.

Vilniaus padangėje sušvito ir dvi Europos medicinos žvaigždės – Johanas 
Pėteris ir Jozefas Frankai. 

Nebūdamas medicinos istorikas nepretenduoju į išsamią jų biografiją ar 
veiklos analizę. Žinau, kad darysiu ir klaidų. Čia noriu padaryti tik keletą ref
leksijų po jų buvimo Vilniuje, o mintis tai padaryti kilo mums su prof. J. Bru
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veriu prieš porą metų, kai buvo rengiamas Haidno–Šuberto muzikos festiva
lis. Turint omenyje tai, kad Haidnas labai bendravo su Jozefo Franko šeima, 
prof. J. Bruveris pasiūlė vieną festivalio koncertą surengti Medicinos fakultete. 
Taip ir gimė mūsų duetas: aš pasišoviau apžvelgti jų medicininę veiklą, o pro
fesorius – muzikinę.

Johanas Pėteris išgyveno Vilniuje vos 10 mėnesių, o Jozefas – apie 20 metų. 
Jų darbai ir nuopelnai taip susipynę, kad kartais sunku atskirti, kas kurio ir 
kur padaryta. Naudojausi Vasiljevų, Endzino ir Siudiko studija „Iš medicinos 
istorijos (Johano Pėterio Franko ir Jozefo Franko veikla Vilniuje ir Peterbur
ge)“, 1983, bei nepaprastai išsamia, monumentalia Ramūno Antano Kondrato 
disertacija „Jozeph Frank and the development of clinical medicine“, Harward 
University, 1977.

Trumpa biografija. Johanas Pėteris gimė 1745  m. Rodalbene, Reinlan
do–Pfalco žemėje, keturioliktas vaikas šeimoje. Mokėsi jėzuitų mokykloje. 
1763 m. pradėjo studijuoti mediciną Heidelberge, bet studijos jo netenkino, 
todėl persikėlė į Strasbūrą. 1766 m. Heidelberge apgynė disertaciją apie kūdi
kių mitybą. Antroje santuokoje su Mariana Vitlinsbach gimsta sūnus Jozefas. 
Po to darbas Getingeno, Pavijos, Vienos universitetuose. Dėl leibmediko Štifto 
intrigų persikelia su sūnumi į tolimą Vilnių. Atvyksta 1804 m. rugsėjo 22 d. 
jau įpusėjęs kapitalinį veikalą „System einer vollständigen medizinischen Po
lizei“. Tai socialinės medicinos sąvadas.

Kai Johanas Pėteris Frankas atvyko į Vilnių, prasidėjo universiteto per
tvarkos. 1803 m. tapęs Imperatoriškuoju (A. Čartoryskio draugystės su caru 
Aleksandru dėka), universitetas gavo daugiau autonomijos. Vilnius tada buvo 
didelis miestas, turėjęs 35 000 gyventojų, o Medicinos fakultete mokėsi net 56 
studentai.

J. P. Frankas apsigyveno Frankų namuose Didžiojoje gatvėje ir jau 1804 m. 
lapkričio 7 d. skaitė pirmąją paskaitą „Ars longa, vita brevis“ – apie medicinos 
studijas. Svarbiausias jo atliktas darbas – terapinės klinikos įsteigimas Radvilų 
rūmuose. Tai buvo viena pirmųjų tokių klinikų Rytų Europoje.

Jozefas Frankas gimė 1771 m. Raštato mieste, Badeno–Viurtembergo že
mėje, gavo puikų išsilavinimą, Pavijoje įgijo medicinos mokslų daktaro laipsnį, 
vedė dainininkę Kristiną Gerardi. 1804 m. atvyksta į Vilnių ir jau kitais metais 
iš tėvo perima kliniką. Jozefas daug dirbo rengdamas vadovėlius ir mokymo 
priemones. Jo plunksnai priklauso „Drugio savitumai Lietuvoje“, „Gydytojo 
pareigos“ (tai tarsi etikos vadovėlis), „Policinė gydytojų priežiūra į suimtųjų 
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namus“, „Darbas apie kraują skrepliuose“ (gal tai tuberkuliozės vadovėlis?). 
Jis akino jaunus bendradarbius (Herberskį, Vosnevičių, Bielkevičių ir kitus) 
pačius rašyti ir versti iš užsienio kalbų. Pats parašė keletą monumentalių kūri
nių: kelis tomus „Acta instituti clinici caesareae Universitatis Vilnensis“ (Leip
cigas, 1808), 14 tomų „Praxeos medicae universae praecepta“ (1811–1843). 
Pastarasis darbas yra tikra medicinos enciklopedija.

Jozefas Frankas Vilniuje įsitraukė į visuomeninę ir labdaringą veiklą. Vos 
atvykęs dominikonų vienuolyne atidarė Medicinos institutąinternatą netur
tingiems studentams šelpti. 1806 m. internatas padėjo 30 studentų, 1808 m. – 
50, o 1820 m. – net 100 studentų. Negana to, jis atgaivino Žmogaus mylėtojų 
draugiją, įkurtą dar Petro Skargos 1579 m. Draugija maitino ir gydė vargšus. Į 
šį darbą įtraukė Vilniaus vyskupą Joną Nepomuką Kosakauską. Jozefas Fran
kas tą veiklą vadino ekonomine filantropija, veikiamas anglų filantropijos 
sampratos pats lankėsi panašiose įstaigose Anglijoje ir Škotijoje.

Ypatinga draugystė siejo J. Franką su Eduardu Dženeriu, garsiuoju vakci
nos atradėju. Ta draugystė lėmė tolesnę J. Franko veiklą. Pirmą kartą bičiuliai 
susitiko 1803 m. gegužės 17 d. Karališkosios draugijos pokylyje E. Dženerio 
gimtadienio proga. A. L. Bekiu ir J. Lobenveino padedamas J. Frankas 1808 m. 
Vilniuje įkūrė Vakcinacijos institutą, vieną pirmųjų Europoje. Vakciną ga
mino ir skiepijo V kurso studentai. E. Dženeris labai vertino šias pastangas: 
J. Frankas buvo išrinktas Dženerio draugijos nariu ir gavo asmeninę Dženerio 
dovaną – sidabrinę tabokinę. Tik du kiti medikai (Jean de Carro ir Waterhou
se) buvo nusipelnę tokio apdovanojimo.

Vienas svarbiausių J. Franko nuveiktų darbų – Motinystės instituto įstei
gimas Vilniuje 1809 m. Tai pirmoji motinos ir vaiko globos įstaiga Europoje. 
Pirmoji šio instituto prezidentė buvo Vilniaus generalgubernatoriaus Leonti
jaus Benigseno žmona. 1809–1811 m. pagelbėta 398 motinoms.

Savo įspūdžius apie įvykius ir žmones J. Frankas aprašė garsiuosiuose „At
siminimuose“, kuriuose iškyla turtinga ir spalvinga to meto Vilniaus gyveni
mo panorama.

Bene didžiausias Jozefo Franko nuopelnas – Vilniaus medicinos draugi
jos įkūrimas. Idėja ją įkurti gimė 1805 m. gruodžio 12 d. garsių profesorių 
priėmime J.  Franko namuose, švenčiant caro Aleksandro gimtadienį, o jau 
1806 m. gegužės 26 d. ji tapo tikrove. Draugija daug padarė tyrinėdama apy
linkių fauną, florą ir vandenis, propaguodama higieną, kovodama su epide
mijomis. Draugijos narių sąraše aptinkame ryškiausias Europos medicinos 
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žvaigždes. Daug darbų publikuota to meto „Kurjer Litewski“, „Dziennik 
Wileński“, „MedizinischChirurgische Zeitung“, specialiai leisti tokie leidi
niai kaip „Pamiętniki Towarzystwa Liekarskiego Wileńskiego“, „Pamiętnik 
farmaceuticzny Wileński“, „Dziennik medycyny, chirurgii i farmacyi przez 
Cesarskie Towarzystwo Liekarskie w Wilnie wydawany“. Draugijos veikla 
ir jos reikšmė ypač iškilo uždarius Vilniaus universitetą. Draugija iš tikrųjų 
tapo savotiška Lietuvos medicinos akademija ir iš dalies atstojo medicinos 
fakultetą.

Kai po Napoleono karų caro politika ėmė radikalėti, atmosfera universi
tete pasikeitė. Studentų bruzdėjimai, tautiniai nesutarimai, ypač tarp lenkų 
ir vokiečių, trukdė vaisingai darbuotis. J.  Frankui tie dalykai buvo svetimi, 
gal dėl to jis išvyko iš Vilniaus. Išvykdamas pasakė: „Mano uždavinys buvo 
įgyti tos visuomenės pasitikėjimą ir pagarbą, kuriai lemta man buvo tarnauti“. 
Pažiūrėkime, kaip tai siejasi su Vilniaus medicinos draugijos devizu „Tarnauti 
mokslui ir gimtajam kraštui“. Matyt, toks buvo J.  Franko credo. Ir tai tapo 
tikrove. 
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3.10. paGerbkIMe TĄ DIDŽIĄ MoTerĮ

(Kalba, pasakyta 2001 m. sausio 23 d. Didžiojoje MA salėje 
minint Marijos Gimbutienės 80-ąjį gimtadienį)

Mano pažintis su Marija Gimbutiene buvo labai trumpa, bet ryški ir ne
pamirštama. Mūsų kartai M. Gimbutienės vardas buvo užrakintas specialiuo
siuose bibliotekų skyriuose. Kad ir kaip būtų paradoksalu, su jos vardu pirmą 
kartą susidūriau Maskvoje. Tai buvo prieš 30 metų. Tada dar neketinau užsi
iminėti etnine antropologija ir domėjausi kitais dalykais. Maskvoje, Lenino 
bibliotekoje, skaitydamas savo literatūrą, įkišau nosį į tą skyrių, kuris mane 
visada domino – į skyrių „Baltai“, t.y. lietuviai, latviai, prūsai. Pamačiau dau
gybę knygų, kurių Lietuvoje nebuvo galima nei gauti, nei prie tokių prisiliesti. 
Man į akis krito pavardė – Marija Gimbutas. Galvoju – koks čia dabar derinys? 
Vardas moteriškas, o pavardė vyriška. Paėmiau aš jos knygas ir pamačiau, kad 
tai  – graži moteris ir puiki mokslininkė. Mečiau savo biologines studijas ir 
perskaičiau jos anglų kalba išėjusią knygą „Baltai“. Man tai buvo pritrenkiantis 
įspūdis, nepaprastas patyrimas, nepakartojamas atradimas.

Na, o susipažinau su M. Gimbutiene prieš 20 metų. Tai buvo 1981 m. Ji 
lankėsi Lietuvoje gavusi Fulbright stipendiją. Mokslų akademijos Istorijos 
institute vyko konferencija lietuvių etnogenezės klausimais. Tada jau buvau 
įnikęs į etninę lietuvių antropologiją ir ten skaičiau pranešimą. Per pertrauką 
priėjo prie manęs moteris ir sako: „Jūsų pranešimas man labai patiko. Ste
biuosi ir labai džiaugiuosi, kad Lietuvoje vėl atgyja etninė antropologija“. Na, 
žinoma, pradedančiajam mokslininkui tokio žmogaus kaip M. Gimbutienė, 
tokios figūros pagyrimas buvo kaip medaus šaukštas, kaip balzamas širdžiai. 
Ir ji pasiūlė: „Gal norėtumėte atvykti į Čikagą? Aš jus pasikviesčiau ir viską 
jums ten sutvarkyčiau.“ Čikagoje turėjo vykti pasaulinis antropologų kongre
sas. Žinoma, kurgi nenorėsi. (Ir ji išties mane pakvietė, bet, deja, man neleido 
išvykti. Buvau persona non grata, o už leidimą išvykti mainais man siūlė tokį 
sandėrį, už kurį vėliau būčiau pats savęs negerbęs.)
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Po kurio laiko susidūriau su M. Gimbutiene, kai ji 1988  m. buvo atvy
kusi į Lietuvą ir skaitė paskaitą Dailininkų sąjungoje apie baltų mitologiją. 
Ten pasikalbėjome, ji svečiavosi mano namuose ir pasiūlė mums trims – hu
manitarinių mokslų daktarei Rimutei Rimantienei, istorijos daktarui Adomui 
Butrimui ir man  – atvykti į Dubliną, kur turėjo vykti II indoeuropeistikos 
konferencija. „Aš jus globosiu“, – pasakė.

Mes nuvykom. Pirmąkart išlindom į Vakarus. Ir tas išlindimas už „geleži
nės uždangos“ buvo toks neįprastas, tarytum pakliuvus ne į savo vežėčias. Bet 
M. Gimbutienės globa nešė mus kaip ant sparnų. Ji, jau sunkiai sirgdama, pa
sitiko mus Šenono oro uoste ir mašina per visą Airiją nusivežė į Dubliną. Ji la
bai mėgo greitį – ir mes galėjom tai pajusti. Dubline džiaugėsi kiekvienu mūsų 
žingsniu: kad skaitėme pranešimus, kad mums sekėsi, iškėlusi galvą pristatinėjo 
savo draugams, kad mes – pirmieji atstovai iš Lietuvos indoeuropeistikos kon
ferencijoje. Susitikę visi mus sveikino pakelta ranka, ištiestais dviem pirštais su 
pergalės ženklu ir negalėjo atsistebėti, kad M. Gimbutienė susikalba su mumis 
lietuviškai. Aš tik tada supratau, tik tada fiziškai pajutau M. Gimbutienės didy
bę. Ji savo draugų – archeologų, filologų, etninių antropologų – apsuptyje, sun
kiai sirgdama, tiesiog žydėjo, švytėjo. Ir ta didelė pagarba, kurią jai reiškė labai 
įvairi supanti publika, man buvo jos didelio gyvybingumo ir didybės įrodymas.

O kai jau skridome iš Dublino į Šenoną (ji pasuko namo į Niujorką, mes – 
į Maskvą), ji nedrąsiai, lyg svajonę pareiškė mintį: „O, kaip būtų gražu, kad III 
indoeuropeistikos konferencija būtų jau ne keltų, o baltų žemėje“.

Mes su A. Butrimu iš pradžių išsigandome – juk tai kol kas atrodė mums 
fantastika, neįgyvendinama svajonė. Vėliau keitėsi laikai, keitėsi žmonės, kei
tėsi ir galimybės. Tokią konferenciją surengti pasidarė visiškai įmanoma. Kaip 
džiaugėsi M. Gimbutienė, kai parašėme, kad konferencija galėtų būti sureng
ta Vilniuje. Džiaugėsi ji ir tą paskutinę vasarą, kai mes matėme ją Vytauto 
Didžiojo universitete priimančią garbės daktaro regalijas, ir vėliau Vilniaus 
universiteto Medicinos fakulteto dekanate, kur mes aptarėme jos išsvajotos 
konferencijos programą. Tai buvo paskutinis mūsų susitikimas. Konferenci
jos planas – tai jos mintys, jos idėjos. Marija jau labai sirgo, ir aš pagalvojau: 
„Deja, deja, tikriausiai toji konferencija jau vyks pro memoria“. Likimo kirvis 
nukirto jos gyvenimo giją nebesulaukus šitos konferencijos. Bet mes įvykdė
me jos norą: sukvietėme į Vilnių didžiulį jos draugų ir gerbėjų būrį. Ir jos 
dvasia, jos mintys sklandė tąkart po Vilniaus universiteto skliautais.

Marija Gimbutienė išaukštino mus, mūsų tautą, įliejo mums gyvybės van
dens, kad išliktume. Mūsų, išlikusiųjų, šventa pareiga – saugoti ir gerbti tos 
didžios Moters atminimą.
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3.11. lIeTuVIŲ anTropoloGInIs TIpas

kas mes esame, kokią vietą užimame pasaulio tautų margumyne, iš kur 
atėjome, kada įsikūrėme dabartinėje teritorijoje, su kuo bendravome ir mai
šėmės? Šie klausimai natūraliai kyla kiekvienam, kas nori suvokti savo tautos 
kilmę, arba etnogenezę. Apie ją šiek tiek žinių, tiesa, apytikslių, pateikia istori
jos šaltiniai, seni dokumentai, bet jie gali nušviesti tik palyginti neseną istoriją.

O kaip sužinoti apie priešistorinius laikus, apie tą metą, kai dar nebuvo 
rašto, arba apie tas tautas, kurios ilgai arba iš viso neturėjo savo rašto ir nepa
liko rašytinių savo istorijos pėdsakų? Čia istorikams į talką ateina kitų mokslų 
specialistai. Archeologai iš žemėje randamų daiktų restauruoja žilos senovės 
buitį, materialinės gamybos lygį, prekybos ryšius, gali daug pasakyti, kaip pli
to ir keitėsi materialinė žmonių kultūra. Etnografai tiria tautų papročius, ieš
ko jų panašumų ir skirtumų, iš jų sprendžia apie tautų giminystę. Panašius 
klausimus gvildena ir kalbininkai, tik lygindami tarpusavyje kalbas, įvairių 
vietovių geografinius pavadinimus, žmonių vardus.

Sprendžiant etnogenezės klausimus svarbių žinių pateikia antropologi
ja – biologijos mokslas, tiriantis žmogaus fizinės organizacijos įvairovę ir jos 
raidą. Viena antropologijos šaka  – antropogenezė  – nušviečia žmonių kaip 
biologinės rūšies kilmę arba filogenezę. Kita šaka  – morfologija  – apibūdi
na žmogaus kaip biologinio vieneto individualią istoriją arba ontogenezę, ki
taip tariant, nagrinėja kūno savybes, susijusias su lytimi, amžiumi, gyvenimo 
ir darbo aplinka. Trečioji antropologijos šaka – etninė antropologija – tiria 
žmonių rasių ypatybes, kilmę, istoriją, judėjimą, maišymąsi, taip pat genčių ir 
tautų antropologinės sudėties raidą. Ji tarytum nutiesia tiltą tarp biologijos ir 
istorijos, padeda spręsti etninės istorijos problemas. Kaip etninė antropologija 
tai atlieka? 
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Pirmiausia norint nustatyti vienos ar kitos tautos kilmę, būtina žinoti da
bartinių jos narių antropologinę sudėtį. Tuo tikslu išmatuojama daug gyvų 
žmonių, nustatomos jų kūno, ypač galvos, rasinės ypatybės. Be matmenų, re
gistruojami ir aprašomieji kūno požymiai: odos, plaukų bei akių spalva, plau
kų, nosies, lūpų, vokų bei kitų veido dalių forma, pirštų odos smulkūs raštai 
(dermatoglifika); specialiais metodais ištiriamos biocheminės kraujo savybės. 
Iš visų šių duomenų sužinoma, kokiems antropologiniams, arba rasiniams, 
tipams tie žmonės priklauso, bet tai tik pirmas žingsnis, tik atspirties taškas 
išsamesniems tyrimams. Aiškinant etnogenezę, tautos antropologinę sudėtį 
reikia gretinti su tokiais pat duomenimis apie kitas, ypač kaimynines, tautas. 
Be to, gyvų žmonių fizinės ypatybės lyginamos su toje pačioje teritorijoje ir 
gretimose srityse iškastų įvairių laikų kaukolių rasinėmis savybėmis.

Kaukolėje žymiausios būna tos rasinės savybės, kurias apibūdina jos mat
menys (įvairių dalių apimtis, skersmuo, kampai bei kiti rodikliai) ir aprašo
mieji požymiai (kaukolės gumburių atsikišimas, šiurkštumas, duobių gilumas, 
atskirų kaukolės dalių forma ir kt.). Išanalizavę kokios nors teritorijos įvairių 
laikotarpių kaukoles, antropologai gali pasakyti, kaip atrodė ir iš kur atsikėlė 
pirmieji tos teritorijos žmonės, kaip jie keitėsi, su kuo maišėsi. Iš galūnių kau
lų, ypač šlaunikaulio ir žastikaulio, pagal specialias lenteles ir formules galima 
apskaičiuoti, koks buvo tų žmonių ūgis. Iš kaukolės ir kitų kaulų galima nu
statyti žmogaus lytį ir amžių, o iš kaulų pakitimų spręsti, kokiomis ligomis tie 
žmonės sirgo.

Šiek tiek antropologijos žinių jau sukaupta ir apie mus, lietuvius. Jų nuo
trupų yra XVIII a. pabaigos ir XIX a. pradžios keliautojų, geografų, etnografų 
ir statistikų veikaluose, tačiau tos žinios apytikslės, neparemtos moksliniais 
tyrimais. Tik XIX  a. viduryje, kai susiformavo mokslinė antropologija, pa
remta antropometrija, t.y. kaukolių ir gyvų žmonių matavimais pagal griežtai 
nustatytą metodiką, pasirodė tikslesnių duomenų ir apie lietuvius. Tada apie 
mūsų krašto gyventojus daugiausia rašė kitataučiai mokslininkai, nes, carui 
uždarius senąjį Vilniaus universitetą, Lietuvoje nebuvo mokslo židinio, o kar
tu ir savų antropologijos specialistų.

Pirmuosius specialius lietuvių antropologijos tyrimus 1882 m. atliko estų 
gydytojas Izidorius Brenzonas. Dešimtmečiu vėliau nuo Veliuonos kilęs lenkų 
antropologas Julijonas TalkoHryncevičius ištyrė Gardino, Minsko, Suvalkų, 
Vilniaus ir Kauno gubernijose gyvenusius lietuvius, o V. Olechnavičius – Aly
taus apylinkių gyventojus.
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XIX amžiaus pabaigoje susidomėta Lietuvos senove. Imta kasinėti pilia
kalnius, senkapius, pilkapius, atkasta įvairių laikotarpių kaukolių, pasirodė ir 
pirmieji jų aprašymai bei tyrinėjimai. J.  TalkoHryncevičius apibūdino Vil
niaus krašto senuosius gyventojus. Apie kitų baltų genčių – prūsų ir kuršių – 
kaukoles rašė daugiausia vokiečių tyrinėtojai – Lisaueris, V. Vitichas, F. Vald
haueris, V. BeselHagenas ir kt.

XIX amžiaus antrojoje pusėje, sustiprėjus nacionalinio atgimimo judėjimui, 
pavieniai jauni mūsų inteligentai patys ėmė tirti protėvių praeitį. Su tyrinėtojų 
krepšiais ant pečių jie išvaikščiojo savo kraštą, rinko liaudies kūrybos bei kalbos 
pavyzdžius, tyrė liaudies buitį, atliko gyvų žmonių antropologinius matavimus. 
Tarp tų jaunų mokslo entuziastų buvo gydytojas Rokas Šliūpas, žymus mūsų 
kultūros veikėjas Povilas Višinskis (MG, 1975 m. 6 nr.), geografas ir pedagogas 
Jonas Baronas, gydytojai Petras Avižonis (MG, 1959 m. 1 nr., 1975 m. 4 nr.) ir 
Domininkas Bukantas, bet tų neorganizuotų tyrimų buvo pernelyg maža mūsų 
gyventojų fiziniam tipui ir kilmei kiek išsamiau nušviesti.

Sistemingiau šiuos klausimus imta spręsti po Pirmojo pasaulinio karo 
Kaune. Universiteto Medicinos fakulteto Anatomijos instituto profesorius 
Jurgis Žilinskas su bendradarbiais išmatavo ir apibendrino apie 600 įvairių 
laikotarpių kaukolių, nustatė rasines jų ypatybes, bendrais bruožais nupiešė 
mūsų krašto apgyvenimo paveikslą. Instituto darbais ir dabar remiasi antro
pologai, kalbėdami apie lietuvių etnogenezę.

Dabartinėje Lietuvoje plačiai vystomi medicinos praktikai svarbūs žmo
gaus augimo ir brendimo, t.y. ontogenezės, tyrimai, tačiau nepamirštami ir 
etnogenezės klausimai. Mūsų krašto gyventojų antropologinei charakteris
tikai svarbiausią reikšmę turėjo jungtinė kompleksinė Pabaltijo ekspedicija, 
kurią 1952–1955 m. surengė Tarybų Sąjungos mokslų akademija, dalyvaujant 
Lietuvos, Latvijos, Estijos, Baltarusijos, Karelijos ir Suomijos respublikų aka
demijoms. Ekspedicijoje dirbo archeologai, etnografai ir antropologai, pagal 
vieningą metodiką buvo ištirtas visas Pabaltijys ir gretimos Rusijos bei Balta
rusijos sritys. Ekspedicija išmatavo beveik po 100 lietuvių vyrų 14koje mūsų 
respublikos rajonų – iš viso 1322 žmones. Be to, ekspedicijos bendradarbė estų 
antropologė Karin Mark iš naujo permatavo kaukoles, prieš Antrąjį pasaulinį 
karą sukauptas Kaune, kad būtų galima jas susieti su kitų Tarybų Sąjungos 
vietovių radiniais ir mėginti apžvelgti ankstyvąją Lietuvos apgyvenimo istori
ją. Šiuo metu archeologų iškasamos kaukolės kaupiamos Vilniaus universiteto 
Medicinos fakulteto Anatomijos, histologijos ir embriologijos katedroje.



316 tarnauta mokslui ir gimtajam kraštui

Kas gi žinoma apie mūsų tautos antropologinę sudėtį?
Jungtinė kompleksinė Pabaltijo ekspedicija nustatė, kad didžiojoje Lietu

vos dalyje – Žemaitijoje, Klaipėdos krašte, Užnemunėje ir Vakarų Aukštaitijo
je – gyvenantys žmonės yra aukštesnio negu vidutinis ūgio: vyrai 169–171 cm. 
(Pagal naujesnius S. Pavilonio duomenis, suaugusių lietuvių ūgio vidurkis – 
172,5 cm, o studentų – 176,5 cm.) Jų plaukai pilkšvi arba kaštoniniai, rečiau – 
geltoni, kiek banguoti. Akys daugiausia šviesios  – žydros, žalsvos, pilkos, o 
rudų pasitaiko labai retai. Veido ir viso kūno plaukuotumas apyvešlis. Galvos 
smegeninė dalis plati (brachicefališka), kakta statoka, veidas siauras (lepto
prozopinis), nosis ilgoka, smarkiai išsišovusi veide, tiesi ar su kuprele, tarpu
akis aukštas, skruostai nuolaidūs. Tokios išvaizdos žmonių gyvena ne tik Lie
tuvoje, bet ir kaimyniniuose kraštuose – Lenkijoje, Čekoslovakijoje, Pietryčių 
Vokietijoje. Toks kūno savybių rinkinys yra vadinamas Vidurio Europos an
tropologiniu tipu, pagal geografinę sritį, kurioje jis labiausiai paplitęs.

Rytų Lietuvos, t.y. Dzūkijos ir Rytų Aukštaitijos, gyventojų išvaizda kiek 
kitokia: ūgis žemėlesnis (vyrų 168–169 cm), plaukai tamsesni, dažniau pasi
taiko kaštoninių, bet akys beveik tokios pat šviesios, kaip ir kitur Lietuvoje, 
gal šiek tiek tamsėlesnės tik Ukmergės ir Šalčininkų apylinkėse. Galva kiek 
pailgesnė (ne taip ryškiai brachicefališka), veidas siauras. Toks fizinių požy
mių derinys, pasak Pabaltijo ekspedicijos dalyvių, susidarė sumišus dviem ra
siniams tipams, kurie vyrauja ne Lietuvoje, bet gretimose Pabaltijo teritorijo
se. Vienas jų – tai Rytų Baltijos tipas, paplitęs Karelijoje, Pietryčių Suomijoje, 
Rytų Estijoje bei Latvijoje. Antrasis – Valdajaus tipas. Jo pavadinimas kilęs iš 
Valdajaus aukštumų Rusijoje. Ten jis dažniausias.

Pietryčių Lietuvos – Varėnos ir Šalčininkų – gyventojų išvaizdai, matyt, įta
kos bus padarę glaudūs ryšiai su rytų ir pietų kaimynais, t.y. su Naugardo (Nov
gorodo) srities, Šiaurės Baltarusijos, Dnepro aukštupio gyventojais. Jie tamses
nių akių ir plaukų, kiek šiaurėlesnio veido, grakštesnių galvos proporcijų. Tokių 
rasinių požymių kombinaciją antropologai vadina Ilmenio–Dnepro tipu.

Lietuvos šiaurės vakaruose, ypač Kretingos ir Mažeikių rajonuose, greta 
didžiumai lietuvių būdingų savybių Pabaltijo ekspedicija aptiko ir tokį po
žymių derinį: aukštą ūgį (vyrų – per 172 cm), labai šviesias akis ir plaukus, 
stambius galvos matmenis, grubokas (maturines) galvos ir veido proporcijas, 
nuožulnią kaktą, ryškius antakių lankus ir tarpantakį, smarkiai išsišovusią, 
dažniausiai kumpą, nosį. Tai Vakarų Baltijos rasinis tipas, vyraujantis Baltijos 
jūros pakrantėse – Estijos ir Latvijos pajūryje, Šiaurės Vokietijoje.
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Taigi didžioji lietuvių dalis priklauso Vidurio Europos antropologiniam ti
pui, rytiniuose ir pietiniuose rajonuose pasitaiko Valdajaus ir Ilmenio–Dnep
ro rasinių tipų priemaišų, o vakaruose jaučiama Vakarų Baltijos tipo įtaka.

Kokiems didesniems rasiniams padaliniams priklauso šie tipai? Kokia jų 
vieta Europos rasių klasifikacijoje?

Visi europidai, didžiosios, arba pirminės, baltosios rasės atstovai pagal 
akių ir plaukų spalvą skirstomi į dvi mažąsias, arba antrines, rases. Europos 
šiaurėje, nuo Atlanto vandenyno beveik iki pat Uralo, gyvena ypač šviesių akių 
ir plaukų žmonės. Tai Baltijos, arba Šiaurės Europos, mažoji rasė. Pietų Euro
poje – Viduržemio jūros pakrantėse, Balkanuose, Kaukaze, taip pat Artimuo
siuose Rytuose bei didesnėje Indijos pusiasalio dalyje gyvena juodaplaukiai ir 
tamsiaakiai europidai. Tai Indijos – Viduržemio, arba Pietų Europos, mažoji 
rasė. Tarp šių kraštutinių rasių – šviesios ir tamsios – dideliuose Europos plo
tuose nuo Atlanto vandenyno iki Juodosios jūros įsiterpusi savotiška gyvento
jų juosta. Šie žmonės – tamsokų plaukų, bet jų akys beveik tokios pat šviesios, 
kaip ir šiaurės europidų. Tai vadinamoji Europos šatenų, arba rusvaplaukių, 
juosta, pereinamoji tarp šiaurinių ir pietinių europidų.

Pagrindinis lietuvių antropologinis tipas – Vidurio Europos, taip pat Val
dajaus bei Ilmenio–Dnepro tipai, kurių įtaka jaučiama Rytų ir Pietų Lietuvoje, 
ir priklauso šiai tarpinei šatenų juostai, jos kraštutiniams šiauriniams varian
tams. Ketvirtasis tarp lietuvių aptinkamas rasinis tipas – Vakarų Baltijos – jau 
priklauso Šiaurės Europos mažajai rasei. Šios rasės bruožai dažni Latvijoje ir 
Estijoje. 

Tokia yra Lietuvos gyventojų antropologinė sudėtis, jungtinės kompleksi
nės Pabaltijo ekspedicijos duomenimis. Kaip ji susidarė? 

Pirmieji žmonės į Lietuvos teritoriją galėjo atsikraustyti tik tirpstant le
dynui. Mūsų krašte randami vieno pirmųjų poledynmečio gyventojų – ma
muto – kaulai, o gretimose srityse ir to laikotarpio žmogaus dirbiniai iš kaulo 
leidžia manyti, kad paskui šį žvėrį į mūsų kraštą galėjo atklysti pavienės senojo 
akmens amžiaus – paleolito – medžiotojų grupės. Palankus žmogui gyventi 
klimatas Pietų Pabaltijyje nusistovėjo maždaug prieš 10 tūkst. metų, t.y. vidu
riniajame akmens amžiuje – mezolite. Šį laiką, matyt, ir reikėtų laikyti mūsų 
krašto kiek pastovesnio apgyvenimo pradžia.

Kaip atrodė tie ankstyvieji mezolito ateiviai, antropologai sprendžia iš dvie
jų kaukolių. Vieną jų archeologai 1930 m. atkasė prie Kirsnos upelio Suvalki
joje. Ją ištyrė tuometinis Kauno Vytauto Didžiojo universiteto profesorius Jurgis 
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Žilinskas. Antra mezolito kaukolė rasta 1948 m. Kebeliuose, netoli Priekulės. 
Ją aprašė vilniečiai, dabar profesoriai Salezijus Pavilonis ir Vytautas Gudelis. Ir 
Kirsnos, ir Kebelių kaukolės – masyvios, aukšto, siauro veido, pailgos smege
ninės dalies (dolichokraninės), su išsišovusia nosimi. Tai – tipiniai europidai.

Tai, kad Kirsnos ir Kebelių kaukolės pačios seniausios Pabaltijyje, taip pat 
tai, kad tokios formos mezolito kaukolės paplitusios dideliuose Vidurio Euro
pos plotuose, maskviškio profesoriaus V. Jakimovo nuomone, liudija, jog pir
mieji žmonės į Lietuvą ir apskritai į rytinę Baltijos pakrantę bus atsikraustę iš 
pietų ir pietvakarių – iš Vidurio Europos, bet šie mezolito medžiotojai nebuvę 
nei probaltai, nei profinai.

Archeologų ir antropologų duomenimis, dvi naujos, kiek skirtingos iš
vaizdos ateivių bangos atplūdo į Pabaltijį III–II tūkst. pr. m. e., t.y. naujajame 
akmens amžiuje – neolite. Iš šiaurės rytų slinko profinai. Jie buvo medžiotojai 
ir žvejai, o savo žiedžiamus puodus puošė duobeliniu ir dantytu ornamentu. 
Profinai tolimoje praeityje gyveno prie Uralo, ten bendravo su mongolidais, 
didžiosios geltonosios rasės atstovais, ir, atsikeldami į Pabaltijį, atsinešė tos 
kaimynystės biologinių žymių: Pabaltijo profinų veidas buvo plokštokas, su 
gana išsišovusiais skruostais. Beveik tuo pačiu metu iš pietų – Oderio, Vys
los bei Dnepro baseinų – atėjo žemdirbiai ir gyvulių augintojai, gaminęsi iš 
akmens laivo pavidalo kovos kirvius, o puodus puošę labai būdingu virveliniu 
raštu. Laivinių kirvių ir virvelinės keramikos kultūros nešėjai buvo tipiniai 
europidai. Juos archeologai laiko tiesioginiais baltų protėviais.

Šio laikotarpio kaukolių rasta ir Lietuvoje. Abi kultūros ir gyventojai, be 
abejo, veikė vieni kitus, nes gyveno šalimais. Visame Pabaltijyje randama ir 
probaltams būdingų europidinių, ir profinams būdingų šiek tiek suplokštė
jusio veido kaukolių. Antai 1949  m. Turlojiškėje (Marijampolės  r.) atkastos 
neolito kaukolės veido dalis taip pat plokštoka. Ilgainiui probaltai ir profinai 
ėmė ryškiau skirtis. Mūsų eros I tūkst. riba tarp jų ėjo Dauguvos upe.

Mūsų eros II tūkst. pradžioje, pasak antropologų, Lietuvos ir Latvijos teri
torijoje gyveno du pagrindiniai antropologiniai tipai, kilmės ryšiais tiesiogiai 
susiję su mezolito ir neolito žmonėmis. Galimas dalykas, kad galėjo tolydžio 
įsilieti ir naujos ateivių srovės iš pietų ar pietryčių, tačiau tai tik spėjimas, ne
paremtas kol kas svaresniais antropologiniais tyrimais. Vienas tų pagrindi
nių tipų gyveno Žemaitijoje ir Kurše. Tai buvo masyvesni, labai aukšto vei
do, pailgos galvos (dolichocefališki) žmonės, virvelinės keramikos gamintojų 
vakarinės srovės palikuonys. Iš jų vėliau susidarė pagrindinis latvių tautos 
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antropologinis tipas. Jo priemaišų, kaip matėme, galima pastebėti tarp dabar
tinių mūsų pajūrio gyventojų. Antrasis pagrindinių tipų gyveno Aukštaitijoje 
ir Žiemgaloje. Tai buvo grakštesnės galvos, šiaurėlesnio veido, plačiagalviai 
(brachicefališki) žmonės, kilę, matyt, iš toliau rytuose, Dnepro baseine, gyve
nusių virvelinės keramikos gamintojų. Iš pastarųjų susidarė pagrindinis da
bartinių lietuvių antropologinis tipas. Vėlesni, jau istoriniai, santykiai su pietų 
ir rytų kaimynais suteikė Lietuvos rytinės dalies gyventojams Ilmenio–Dnep
ro ir Valdajaus tipo bruožų. Dabartiniai lietuviai skiriasi nuo savo protėvių, 
gyvenusių mūsų eros I ir II tūkst. sandūroje, ir dėl epochų poslinkių, kuriuos 
antropologai vadina brachicefalizacija ir gracilizacija. Tai galvos platėjimas ir 
jos proporcijų grakštėjimas, galima sakyti, savotiškas moteriškėjimas. Šie reiš
kiniai pastebimi daugelyje kraštų. Jie greičiausiai vyksta dėl tam tikrų geneti
nių persitvarkymų ir dėl aplinkos, kurioje žmogus gyvena, pasikeitimų.

Tokia bendrais bruožais yra lietuvių antropologinė sudėtis, tokia yra lietu
vių etnogenezė antropologijos duomenimis. Deja, tik bendrais bruožais. Daug 
kas dar yra apytikslu, neaišku, daug kas ir visai nežinoma. Sutelktos archeo
logų, etnografų, kalbininkų ir antropologų pastangos ateityje padės nupiešti 
tikslesnį mūsų etninės istorijos paveikslą.

„Mokslas ir gyvenimas“, 1975, Nr. 10



320 tarnauta mokslui ir gimtajam kraštui

3.12. lIeTuVos paleoDeMoGrafIJa

planuojant visuomeninę gamybą ir paskirstymą, vykdant socialinių ir 
kultūrinių pertvarkymų programą, neapsieinama be gyventojų statistikos, ku
ria užsiima speciali mokslo šaka demografija. Ji tiria gyventojų skaičių pagal 
lytį, amžių, šeimos bei visuomeninę padėtį, išsilavinimą ir kt., žmonių migra
ciją arba vadinamąjį mechaninį judėjimą – persikėlimą iš vienos vietos į kitą, 
iš kaimo į miestą ir atvirkščiai, taip pat gyventojų reprodukciją, arba natūralų 
judėjimą – gimstamumą, mirštamumą, santuokų dažnumą, natūralų prieau
gį, vidutinę gyvenimo trukmę ir t.t. Pastarieji dalykai, ypač mirštamumas ir 
vidutinė gyvenimo trukmė, teikia specifinės informacijos apie populiacijos 
ar visos visuomenės sanitarinę būklę ir sveikatą, jie yra patikimas kriterijus 
sveikatingumo priemonių efektyvumui vertinti ir tam tikru mastu spręsti apie 
socialinį progresą, jo tempus.

Svarbiausias demografijos tyrimo metodas – visuotiniai gyventojų surašy
mai. Tai – lyg savotiški vienkartiniai demografiniai visuomenės pjūviai, bet jie 
brangiai kainuoja, reikia didžiulių parengiamųjų darbų ir organizacijos, todėl 
atliekami tik tam tikrais laiko tarpais. Tarp surašymų demografiniai poslinkiai 
apskaičiuojami interpoliacijos metodais, o šiokios tokios papildomos demo
grafinės informacijos gali teikti administracijos, švietimo, sveikatos apsaugos 
ir kitų įstaigų registracijos tarnybos.

Tačiau išaiškinti, iki galo suprasti reiškinį galima tik atskleidus jo istoriją. 
Gyventojų surašymai, taigi ir mokslinė demografija egzistuoja vos du šimtme
čius. O kaip buvo anksčiau? Atsakymas į šį klausimą nėra vien smalsumo pa
tenkinimas. Šiuolaikinė demografinė situacija – neregėtai sumažėjęs miršta
mumas, ypač vaikų, pailgėjusi vidutinė gyvenimo trukmė ir spartus gyventojų 
skaičiaus augimas, t.y. procesai, kurie kartais vadinami demografine revoliuci
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ja, demografiniu sprogimu ir kitaip, nėra atsiradusi tuščioje vietoje, ji turi savo 
priešistorę, savus vystymosi dėsnius.

Visa tai atskleisti svarbu tam, kad geriau suprastume, kokių demografinių 
įvykių galima tikėtis ateityje, ir kuo toliau į istorijos glūdumas, tuo demogra
finės žinios vertingesnės ir įvairiapusiškesnės, nors jų vis mažiau. Demografi
jos rodikliai gali padėti geriau suprasti ir paaiškinti kai kuriuos biologinius ir 
biosocialinius žmonijos įvykius, tokius kaip rasių ir antropologinių tipų susi
darymas bei likimas, etnogenezė ir kt., nes demografijos rodikliai netiesiogiai 
atspindi žmonių populiacijų selekcinį spaudimą, genų fondo pakitimus, kurie 
susiję su mikrorevoliucijos intensyvumu bei kryptimi.

Apie istorinių laikų gyventojų judėjimą, kai dar nebuvo visuotinių sura
šymų, galima sužinoti iš bažnytinės, karinės, teismo, mokesčių ir adminis
tracinės registracijos knygų, dvarų inventorių, antkapių, tik, žinoma, šiuos 
šaltinius mokamai apdorojus. Tuos šaltinius analizuoja istorinė demografija. 
O ką daryti, jeigu tokių rašytinių šaltinių neišliko? Kaip sužinoti apie tuos 
laikus, kai iš viso nebuvo rašto? Žemė išsaugojo mums nepaprastai vertin
gą dokumentą apie praėjusių laikų žmonių kartas  – kaulus, kuriuos ištyrus 
galima gauti ir demografinių žinių. Tuo užsiima paleodemografija. Paleode
mografija – jaunas, vos pastaraisiais metais ėmęs sparčiau vystytis mokslas. 
Jos metodinius pagrindus sukūrė vengrų mokslininkai demografas G. Ačšadis 
ir antropologas J.  Nemeškeris. Pasak jų, senkapyje palaidotus žmones gali
ma traktuoti kaip tuo metu gyvenusią stacionarią populiaciją, kurioje mirš
tamumas buvo stabilus per visą senkapio funkcionavimo laiką. Senkapyje 
palaidotųjų amžiaus struktūra rodo laipsnišką vienos kartos išmirimą. Tai, 
žinoma, darbinė prielaida, labai artima tiesai, nes iš tikrųjų gimstamumo ir 
mirštamumo intensyvumas praeityje, atrodo, keitėsi labai pamažu. Sudaroma 
senkapio populiacijos gyvenimo lentelė, tokia pati, kaip ir demografinių tyri
nėjimų, ji apskaičiuojama specialiomis formulėmis, tolydžio demonstruojant, 
kaip ši populiacija išmiršta, nustatoma kiekvieno amžiaus žmonių išgyvenimo 
tikimybė, o galutinis gyvenimo lentelių apskaičiavimo rezultatas – vidutinė 
laukiama gyvenimo trukmė tam tikrame amžiuje. Gyvenimo lenteles galima 
sudaryti tik tada, kai visas senkapis iškasinėtas ir gana tiksliai nustatyta palai
dotųjų lytis bei amžius.

Istorinė demografija ir paleodemografija ypač intensyviai plėtojama Veng
rijoje, Čekoslovakijoje, JAV, apie jos augantį autoritetą byloja ir 1978  m. 
Veng rijoje įvykęs tarptautinis simpoziumas. Jau turime žinių ir iš Lietuvos 
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istorinės demografijos bei paleodemografijos, tiesa, tik apie palyginti neseną 
laiką – XIV–XVIII a. Tas laikas, be abejo, labai įdomus, nes apima Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės suklestėjimą ir žlugimą. Šio laikotarpio senkapiai 
paprastai geriau išlikę ir gali būti gerai iškasinėti. Lietuvos MA Istorijos ins
tituto archeologas V. Urbanavičius, didelis antropologijos entuziastas ir žino
vas, kasinėdamas šio laikotarpio senkapius, fiksuodavo ir labiausiai sunykusių 
griaučių lytį bei amžių. Taip jis surinko vertingos paleodemografinės žaliavos. 
Istorikai R. Jasas ir L. Turska iškėlė iš archyvų ir paskelbė atskira brošiūra Lie
tuvos Didžiosios Kunigaikštystės 1790 m. gyventojų surašymo suvestines len
teles ir taip jas padarė prieinamas tyrinėjimams. Abu nurodyti šaltiniai leido 
šių eilučių autoriui, pavartojus demografinės analizės metodus, pateikti apy
tikslį XIV–XVIII a. Lietuvos demografinį pjūvį, atkurti natūralaus gyventojų 
judėjimo vaizdą.

Paleodemografinei analizei labiausiai tiko du senkapiai – Gėluvos, Rasei
nių r., ir Jakštaičių, Šiaulių r. Pirmajame, XVI–XVII a., senkapyje iškasta 360 
kapų, o antrajame, XV–XVII a. – 215. Kiti keturi senkapiai – Skrebinų, Jona
vos r. (XIV–XVII a.), Liepiniškių, Utenos r. (XV–XVII a.), Uliūnų, Panevėžio r. 
(XVI–XVII a.) ir Raseinių, Kėdainių r. (XIV–XVII a.), buvo dar prieš kasinėji
mus smarkiai apardyti, todėl paleodemografine prasme ne tokie vertingi. Iš viso 
XIV–XVII a. Lietuvos gyventojų paleodemografinei analizei turėjome 841 kapo 
kasinėjimų medžiagos, kurią galima laikyti gana reprezentacine.

Įdomiausias ir informatyviausias paleodemografinis rodiklis yra vidutinė 
laukiama gyvenimo trukmė, kuri rodo, kiek gali išgyventi individas, pasie
kęs tam tikrą amžių. Naujagimių laukiama gyvenimo trukmė labiausiai pri
klauso nuo vaikų, ypač kūdikių mirštamumo. Palyginti su mūsų dienomis, 
kai vidutinė laukiama naujagimių gyvenimo trukmė didesnė kaip 70 metų, 
XIV–XVII a. Lietuvos senkapių šie rodikliai atrodo nepaprastai maži, bet to 
meto Europos fone  – vidutiniai. Antai visai tokia pat laukiama naujagimių 
gyvenimo trukmė nurodoma Čekoslovakijoje VII–XII a., Vengrijoje X–XII a., 
Rumunijoje XIV–XVIII a. ir kt. Iš tikrųjų vaikų mirštamumas tais laikais buvo 
labai didelis. Pavyzdžiui, naujagimių ir kūdikių (iki vienerių metų amžiaus) 
geriausiai iškasinėtuose Gėluvos ir Jakštaičių senkapiuose buvo ketvirtadalis 
visų palaidotųjų, o apskritai nesuaugusių žmonių (iki 20 metų) – truputį ma
žiau negu pusė visų palaidotųjų.

Dvidešimtmečių žmonių vidutinė laukiama gyvenimo trukmė netiesio
giai byloja apie suaugusiųjų sveikatą. Apibendrinant galima pasakyti, kad 
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XIV–XVII  a. Lietuvoje dvidešimties metų suaugę žmonės turėjo tikimybę 
išgyventi dar apie 24 metus, iš jų vyrai – apie 27, o moterys – apie 22 metus. 
Mūsų laikais šie demografiniai rodikliai yra pašokę iki 50–60 m., nes išnyko, 
be gripo, pavojingos epidemijos, nušluodavusios daug jaunų žmonių, apskri
tai pakilo gyventojų gerovė, sanitarinė kultūra, pagerėjo sveikata. Lietuvos 
XIV–XVIII a. suaugusių žmonių vidutinė gyvenimo trukmė buvo būdinga 
to meto Europai. Antai Rumunijoje XIV–XVIII a. dvidešimtmečių vyrų šis 
rodiklis siekė vos 22 metus, o Vengrijoje XI a. – 27,1 metų. Moterys Lietu
voje gyvendavo apie 5 metus trumpiau už vyrus, o dabar priešingai – vyrų 
amžius trumpesnis. Nors ir tais laikais moterys buvo biologiškai stipresnės 
už vyrus, bet jų vidutinė laukiama gyvenimo trukmė buvo trumpesnė dėl to, 
kad jauno amžiaus jų daugiau pakirsdavo nėštumas ir gimdymo komplika
cijos. Antai XIV–XVII a. Lietuvos senkapiuose 30% visų suaugusių moterų 
sudarė paties reproduktyviausio amžiaus (20–35 m.) moterys, o tokio am
žiaus vyrai sudarė tik 17% visų palaidotųjų tos lyties asmenų.

Žmonių populiacijos biologinę bei ekosocialinę būklę, jos genų fondo kiti
mų kryptį bei intensyvumą apibūdina reprodukcijos rodikliai. Sprendžiant iš 
potencialios reprodukcijos rodiklio, XIV–XVII a. Lietuvoje viena suaugusiųjų 
pora turėjo vidutiniškai 5–6 palikuonis, bet didelė dalis vaikų, kaip minėta, 
mirdavo, todėl šis skaičius nieko nepasako apie kartų perimamumo pobūdį ir 
populiacijos augimo tempus. Kiek vidutiniškai vienam suaugusių tėvų kartos 
individui tenka palikuonių, pasiekusių reprodukcinį amžių, nusako grynasis 
reprodukcijos koeficientas. Jeigu jis lygus 1, tai reiškia, kad vieną tėvų kartos 
individą pakeis vienas suaugęs palikuonis, taigi populiacija bus stabili, neaugs. 
Šis koeficientas visuose Lietuvos senkapiuose buvo maždaug dvigubai dides
nis ir tai liudija apie išplėstinę reprodukciją, intensyvų gyventojų skaičiaus 
augimą.

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 1790 m. surašymo duomenys neati
tinka šių dienų demografijos reikalavimų, tad skaičiuojant kai ką teko kore
guoti, kai ką interpoliuoti, ne visus rodiklius buvo galima išvesti. Vis dėlto 
galima pasakyti, kad XVIII a. pabaigoje Šiaulių, Ukmergės ir Trakų pavietuo
se gimstamumas, mirštamumas ir natūralus gyventojų prieaugis buvo kaip ir 
visoje to meto Europoje, vidutinis. Naujagimių ir dvidešimtmečių vyrų lau
kiama gyvenimo trukmė buvo truputį ilgesnė negu XIV–XVII  a. (atitinka
mai 29,9 m. ir 34,1 m.), ir tai turbūt reikėtų sieti su tam tikra krašto kultū
ros pažanga. Šie rodikliai to meto Europos fone vėlgi atrodo vidutiniai. Antai 
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naujagimių gyvenimo trukmė 1755–1776 m. Švedijoje buvo 33,2 m., 1795 m. 
Prancūzijoje – tik 23,4 m., o beveik šimtmečiu vėliau, 1870–1880 m., Aust
rijoje – 31 m., 1896–1897 m. Rusijoje – 32 m. Tas pats pasakytina ir apie su
augusių žmonių gyvenimo trukmę. Beje, skirtingų luomų ji skyrėsi: Šiaulių ir 
Trakų pavietų valstiečių gyvenimo trukmė beveik 3 metais trumpesnė negu 
bajorų ir miestiečių. Tai vaizdžiai byloja apie socialinės nelygybės įtaką demo
grafijos procesams. 

Apie 1790 m. populiacijos reprodukcijos tempus buvo galima spręsti tik 
netiesioginiu būdu – apskaičiavus gimimų skaičių šimtui vedybų iš bažnytinės 
jungtuvių ir krikštynų registracijos ir padarant pataisą, nes ne visos vedybos 
buvo užregistruojamos kaip jungtuvės ir ne visi naujagimiai (ypač mirusie
ji) būdavo pakrikštyti. Pagal tokius apskaičiavimus 100ui vedybų tenka 476 
gimimai, taigi apie 5 palikuonis vienai vedusiųjų porai. Šis skaičius, kaip ma
tome, yra artimas tam, kurį nustatėme remdamiesi senkapių tyrinėjimo me
džiaga, ir byloja apie išplėstinę reprodukciją.

Taigi ir istorinės demografijos šaltinis – Lietuvos Didžiosios Kunigaikš
tystės 1790 m. gyventojų surašymo medžiaga, ir paleodemografijos šaltinis – 
senkapių tyrinėjimai gražiai dera, papildo vienas kitą, duoda orientacinių ži
nių apie mūsų krašto gyventojų natūralaus judėjimo istoriją. 

„Mokslas ir gyvenimas“, 1980, Nr. 4
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3.13. sena Ir nauJa apIe ŽMonIŲ rases

Jau pačioje savo sąmoningos būties aušroje žmogus atkreipė dėmesį į ra
sines ypatybes. Antai dramblio kaulo galvutėje iš vėlyvojo paleolito stovyklos 
Dolni Vestonicėje, Čekoslovakijoje, neabejotinai pavaizduoti europidų bruo
žai, o vadinamojoje Veneros skulptūrėlėje iš Maltos, Irkutsko srities, nesunku 
įžvelgti mongolidams būdingų požymių. Taigi pirmykštis dailininkas žinojo 
apie savo gentainių veido rasines ypatybes. Tai, žinoma, tik empirinio stebėji
mo rezultatas.

Rasinis margumynas palyginimų, analizės objektu greičiausiai tapo pir
mosiose valstybėse (Egipte, Akade, Asirijoje ir kt.), kurios susikūrė rasių po
žiūriu mišriose srityse. Europiečiai su kitų rasių žmonėmis iš arčiau susidūrė 
didžiųjų geografinių atradimų epochoje, o 1684 m. F. Bernjė sudarė pirmąją 
rasių klasifikaciją. Taigi mokslas apie rases gyvuoja jau ketvirtą šimtmetį. Jame 
būta visko  – ir ramios tėkmės, ir staigių posūkių, ir skaudžių klystkelių, ir 
audringų pakilimų. Vienas vyksta pastaraisiais dešimtmečiais ir yra susijęs su 
mokslų apie Žemę ir žmogų pažanga. 

Populiacinės genetikos laimėjimai iš esmės pakeitė pačią rasės sampratą. 
Iš pradžių rase buvo vadinama aibė individų, pasižyminčių tariamai vieno
domis kūno ypatybėmis ir gyvenančių tam tikroje teritorijoje – rasės areale. 
Kaupiantis antropologinei medžiagai paaiškėjo, kad kiekvienas individas ne
būtinai turi turėti visą tai rasei būdingų požymių kompleksą ir net palygin
ti „grynose“ grupėse esti gana skirtingo fizinio tipo žmonių. XX a. viduryje 
J. Čekanovskis paskelbė tipologinę teoriją, anot kurios, visa žmonija suside
danti iš žiloje senovėje susiklosčiusių ir daugiau nekintančių rasinių elementų, 
o atskiros žmonių grupės besiskiriančios tik tų elementų santykiu. Pavyzdžiui, 
norint apibūdinti kokią nors etnoteritorinę grupę, tarkime, lietuvius, pakanka 
nustatyti, kiek procentų jų sudėtyje yra nordinio (šiaurietiškojo, kromanjo
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noidinio – pirmykščio europidinio), berberinio, mediteraninio (Viduržemio 
jūros), armenoidinio ir dar kelių jau visai mums egzotiškų rasinių elementų. 
Dirbtinė ir perdėtai matematizuota tipologinė teorija prieštaravo klasikinės 
genetikos duomenims, kad rasiniai bruožai paveldimi ne kaip ištisas komp
leksas, bet dažniausiai pavieniui, ir visiškai nepaisė populiacinės genetikos, 
kuri atskleidė į jokius tipologinius rėmus netelpančią žmonijos fizinę įvairovę 
ir tos įvairovės genetines priežastis. Kaip reakcija į tipologizavimą ir rasinės 
esmės supaprastinimą mūsų amžiaus trečiajame ketvirtyje anglosaksų kraš
tuose, ypač JAV (F. Livingstounas, A. Montegiu ir kt.), kilo apskritai rasės kaip 
žmonijos taksonominės kategorijos neigimo banga, kraštutinė pažiūra, atvė
rusi kelią vaisingai populiacinei jos sampratai susidaryti.

Pagal tą supratimą, rasė – tai ne individų visuma, bet sudėtinga populia
cijų sistema. Populiaciją sudaro vienarūšių, bet genetiškai skirtingų individų 
grupė, turinti bendrą teritoriją ir sąlygiškai pastovų genų fondą, kadangi tos 
pačios populiacijos atstovai dažniau kryžminasi vieni su kitais negu su kitų 
populiacijų individais. Populiacija turi sudėtingą struktūrą: kiekvienas jos na
rys yra genetiškai unikalus, nepakartojamas, visi nariai skiriasi lytimi, am
žiumi, priklauso skirtingoms kartoms bei šeimoms, turinčioms nevienodą 
hierarchinį rangą. Savo ruožtu rasės viduje populiacijos sudaro daugiapako
pę struktūrą, kurios grandys susijusios įvairiopais giminystės ar šiaip fizinio 
artumo ryšiais. Genų koncentracija populiacijose paprastai svyruoja, tačiau 
tik tam tikrose tai rasei būdingose ribose. Rasės skiriasi viena nuo kitos ribo
mis, kuriose varijuoja jas sudarančių populiacijų genų fondai, jos kinta, vys
tosi keičiantis atskirų populiacijų genų koncentracijai. Rasės irgi yra skirtingo 
taksonominio lygmens – pirminės (didžiosios), antrinės (mažosios), tretinės 
ir ketvirtinės, o smulkiausi rasiniai padaliniai vadinami vietiniais antropolo
giniais tipais. 

Ne visi kūno bruožai yra rasiniai, o tik tie, kurie griežtai paveldimi ir pa
plitę ribotuose plotuose. Žmonių lytiniai skirtumai nėra rasiniai, nes jie netu
ri savo arealo, nors ir yra paveldimi. Rasiniais požymiais nelaikomos tokios 
kūno savybės kaip paodžio riebalų sluoksnio storis, apibūdinantis įmitį, rau
menų išsivystymo laipsnis arba jėga, griaučių stambumas, bendras kūno su
dėjimas, arba konstitucija, laikysena ir kt., nes jos paplitusios tarp visų žmonių 
visame Žemės rutulyje. Be to, nors polinkis į šiuos požymius ir paveldimas, 
tačiau dauguma jų yra įgyti  – labai priklauso nuo aplinkos: mitybos būdo, 
treniruočių, darbo, įpročių ir kt. Nerasiniai požymiai yra kultūra, papročiai, 
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menas, religija, kalba ir kiti dvasinio gyvenimo reiškiniai. Nors jie dažnai pa
plitę ribotuose arealuose, bet nėra įgimti. Juos žmogus įgauna gyvendamas 
visuomenėje. Be to, kultūra yra sąlyginai savarankiška, ji plinta nepaisydama 
rasių ribų. Viena rasė gali perimti kultūrą iš kitos, bet nebūtinai su ja susimai
šyti. Antra vertus, kiekviena rasė turi savo kultūrą ir papročius, o maišantis 
rasėms susilieja ir kultūra, ir papročiai. Čia verta dar kartą pabrėžti rasės ir 
tautos skirtumus. Rasė – tai biologinis žmonijos padalinys, o tauta – visuome
ninė kategorija. 

Rasių susidarymo, arba rasogenezės, veiksnių yra daug, jie susipynę ir 
skirtingos svarbos atskirais rasogenezės etapais. Jų pirmą grupę sudaro gene
tiniai reiškiniai, nuo kurių priklauso apskritai fizinis žmonių polimorfizmas. 
Pirmiausia tai mutacijos – staigūs paveldimosios medžiagos pakitimai. Savai
minės mutacijos vyksta dalijantis dezoksiribonukleino rūgščiai, kurios mole
kulė dėl terminės atomų fliuktuacijos ne paprastai pasikartoja, bet atsikuria 
šiek tiek pakitusi – vyksta vadinamoji konvariantinė reduplikacija. Savotiškų 
kopijavimo klaidų pasitaiko ir tada, kai pagal dezoksiribonukleino rūgšties 
matricą gaminasi informacinė ribonukleino rūgštis, nuo jos priklauso specifi
nių individo baltymų gamyba. Sužadintos mutacijos atsiranda dėl aplinkos – 
įvairių spindulių, bangų, vibracijos, cheminių medžiagų, mikroorganizmų, 
toksinų ir kt. – poveikio. Dauguma mutacijų esti recesyvinės, t.y. slaptos, ir 
išryškėja tik tada, kai susiliejus moteriškai ir vyriškai lytinėms ląstelėms, toje 
pačioje geno vietoje (lokuse) susiduria dvi mutacijos. Populiacija būna kaip 
kempinė prisisunkusi įvairių mutacijų: naujų, atsiradusių toje kartoje, ir senų, 
įvykusių prieš daugelį kartų. Tačiau šis genetinis kintamumas neturi kokios 
nors apibrėžtos krypties – jei nespaudžia kiti veiksniai, dažniausiai nusistovi 
populiacijai būdinga genų koncentracija.

Genų koncentraciją populiacijų genų fonde keičia ir jas kryptingai vystytis 
verčia kita grupė rasogenezės veiksnių, kuriuos galima sąlyginai suskirstyti į 
gamtinius ir populiacinius – genetinius. 

Iš gamtos veiksnių pirmiausia reikia nurodyti natūraliąją atranką, kuri 
ypač veikė rasių susidarymo aušroje, kai besiformuojantis šiuolaikinio tipo 
žmogus dar labai priklausė nuo aplinkos. Apgyvenant didžiulius labai skirtin
go klimato ir gamtos sąlygų plotus tam tikros naudingos kūno savybės, atsitik
tinai atsiradusios dėl jau aptartų genetinių polimorfizmo priežasčių, padėdavo 
geriau prisitaikyti prie aplinkos. Gamta tokias savybes „atrinkdavo“, t.y. tokių 
savybių turėję asmenys išlikdavo kovoje už būvį ir perduodavo jas savo pali
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kuonims. Biologiškai naudingų, adaptacinių savybių neturėję asmenys ar net 
ištisos populiacijos išmirdavo.

Karšto klimato sąlygomis tamsi oda saugodavo kūną nuo perkaitimo. 
Odos dažas melaninas, susikaupęs giliausiuose jos sluoksniuose, neleidžia 
prasiskverbti ultravioletiniams saulės spinduliams. Pavyzdžiui, juodaodžių 
oda nuo saulės poveikio parausta (išsiplečia kraujagyslės) tik apšvitinta de
šimt kartų stipresne ultravioletinių spindulių doze, palyginti su baltaodžių. 
Taikantis prie aplinkos, adaptacinę vertę turėjo ir kai kurie kiti australonegri
dų rasiniai požymiai. Antai juodi susiviję plaukai tarsi tanki kepurė saugojo 
galvą nuo skvarbių atogrąžų saulės spindulių. Be to, juodaodžių plaukai at
rodo pilkšvi, tarsi matiniai, nes kiekvieno plauko viduje yra oro burbuliukų, 
kurie taip pat izoliuoja šilumą. Bandymais įrodyta, kad nuo išsipūtusių lūpų 
ir labai plačios nosies gleivinės daugiau išgaruoja drėgmės, o tai vėsina kūną. 
Visi šie australonegridų požymiai buvo biologiškai naudingi atogrąžose, todėl 
gamta juos ir „atrinko“. Dėl natūralios atrankos jų koncentracija besiformuo
jančių australonegridų populiacijose tolydžio didėjo. 

Europidai, baltosios rasės žmonės, taip pat turi prisitaikomųjų savybių. 
Antai kai kurie jų gyvena vidutinio ar net šalto klimato zonose, kur saulė šykš
ti spindulių, o tam tikras saulės spindulių kiekis yra reikalingas. Jų veikiama 
oda pasigamina vitamino D, būtino normaliam kaulų augimui. Ūkanotuose 
kraštuose, pavyzdžiui, Britanijos salose, dėl saulės spindulių stokos buvo pa
plitęs rachitas, arba „angliška liga“. Taigi žmonėms, apsigyvenantiems šiaurė
je, kaip tiktai mažas odos dažo kiekis buvo biologiškai svarbus. Taip atrankos 
būdu oda vis labiau blyško, depigmentavosi. Kartu su ja bluko akys ir plaukai, 
nes ir jų spalva priklauso nuo melanino, o jo pasiskirstymą reguliuoja tam tik
ra genetinė sistema. Manoma, kad todėl šiaurės gyventojai yra geltonplaukiai 
ir šviesiaakiai. Šiaurės gyventojams naudingas bruožas galėjo būti ir siaura, 
ilga nosis, kurios ilgais ir vingiuotais takais einantį orą kraujagyslių tinklas 
sušildtdavo ir tai saugodavo organizmą nuo peršalimo. 

Geltonosios rasės žmonės, mongolidai, senovėje kūrėsi erdviose Azijos sri
tyse. Siauras, įstrižas, odos kloste (epikantu) pridengtas akių plyšys jiems buvo 
naudingas, nes saugojo jas nuo pusdykumių smėlio ir dulkių. Šiaurės Azijos 
gyventojus šios savybės saugojo ir nuo leduose bei sniegynuose atsispindin
čios akinančios šviesos, todėl labai nutolusiuose vienas nuo kito Žemės ru
tulio rajonuose žmonių kūnas ir išvaizda dėl natūralios atrankos ėmė skirtis. 

Tačiau rasogenezės istorijoje gamtinės aplinkos poveikis vis silpo. Žmogui 
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išsivaduojant iš priklausomybės nuo gamtos buvę adaptaciniai požymiai pra
rado savo biologinę reikšmę, atranką tolydžio keitė populiaciniai genų kon
centracijos kitimo mechanizmai. 

Rasėms atsirasti pirmiausia daug reikšmės turėjo gamtinė izoliacija, skal
džiusi žmonių fizinį vientisumą, arba genetinį kontinuumą. Kalnynai, jūros, 
didelės upės, dykumos, neperžengiamos girios ir pelkės atskyrė žmones į ne
dideles, nebendraujančias tarpusavyje grupes. Dėl izoliacijos klestėjo endo
gamija – vedybiniai ryšiai genties viduje, ir tai silpnino kryptingus rasinius 
poslinkius, atsiradusius dėl gamtinės atrankos. Nesant vedybinių ryšių su ki
tomis populiacijomis, atskirai populiacijai būdingi kūno skirtumai lengviau 
įsitvirtindavo. Uždarose grupėse galėdavo paplisti retos mutacijos, o dėl jų – ir 
atsitiktiniai kūno bruožai. Pavyzdžiui, kai kuriose Australijos vietose pasitaiko 
genčių, tipiškų juodaodžių australidų šviesiais plaukais. Toks neįprastas požy
mių derinys galėjo atsirasti dėl to, kad izoliuotose grupėse įsitvirtino reta mu
tacija. Labai mažose izoliuotose populiacijose kai kurie genai gali ir savaime 
išnykti. Tai vadinama genų dreifu, arba nuosruviu. Juo aiškinamas toks reiški
nys, kad Amerikos indėnai, prieš atsikeliant į jų žemę europiečiams, visi buvo 
I (O) kraujo grupės. Genų fondo kontinuumą gali suskaldyti ne tik konk rečios 
geografinės kliūtys, bet ir atstumas, lemiantis žmonių vedybinių ryšių ratą. 
Maža tikimybė, kad populiacijos, gyvenančios didelio arealo pakraščiuose, 
užmegs glaudžius vedybinius kontaktus, tad ilgainiui dėl atstumo nulemtos 
izoliacijos jų genų fondas ima skirtis. Gal dėl šios priežasties Europos vaka
ruose labiau paplitusi II (A), o rytuose – III (B) kraujo grupė.

Greta geografinės veikė ir visuomeninė izoliacija. Religija, kultūrų skir
tumai, tautiniai interesai, turtinė nelygybė ir kitokie socialiniai apribojimai 
nuo seno skaldė žmoniją į uždaras grupes, trukdė keistis genais ir veikė antro
pologinį tipą taip pat, kaip gamtinė izoliacija. Pavyzdžiui, vokiečių sektantai, 
gyvenantys Brazilijoje, dėl religinės izoliacijos jau skiriasi nuo savo tėvynai
nių. Ryškų pavyzdį turime ir Lietuvoje. Sąlyginai uždara visuomene gyvenan
ti maža tiurkų kilmės etninė grupė karaimai, atsikėlę iš Krymo XIV–XV a. 
sandūroje, pasižymi savotišku genų fondu, kuris gerokai skiriasi nuo Krymo 
karaimų, ir tai aiškintina genų dreifu. 

Kitas esminis rasogenezės veiksnys buvo žmonių maišymasis, arba metisa
cija. Izoliuotos žmonių bendrijos dėl ribotų maisto išteklių neišbūdavo vieno
je vietoje, migruodavo ir neišvengiamai susidurdavo su kitomis bendrijomis, 
dėl izoliacijos jau įgijusiomis savitų antropologinių savybių, ir su jomis sumiš
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davo. Dviejų antropologinių tipų ar rasių mišrūs palikuonys, arba metisai, turi 
abiem tipams ar rasėms būdingų požymių. Atrodytų, metisacija, priešingai, 
panaikindavo jau atsiradusius rasinius skirtumus. Taip yra dabar, kai dėl iš
augusios civilizacijos žmonija tapo labai mobili ir grupinė izoliacija praktiškai 
nebegalima. Mūsų laikais metisacija vyksta visur, vis didėjančiu mastu ir iš tiesų 
veda prie rasių niveliacijos, bet praeityje būta kitaip. Rasės maišydavosi ir vėl at
siskirdavo, jų istorija – tai izoliacijos ir metisacijos kaita. Metisai antropologiniu 
požiūriu yra labai margi, todėl, veikiami atrankos ar atsidūrę izoliacijos sąly
gomis, teikia daugiau galimybių kryptingiems rasiniams pakitimams atsirasti. 
Kitaip tariant, metisų polimorfizmas teikia daugiau derinių gamtai „atrinkti“ ir 
platesnes galimybes populiaciniams genetiniams procesams vykti. Iki kolonijų 
užkariavimo didžiosios rasės daugiausia maišėsi jų kontakto srityse – Sudane, 
Indijoje, Indonezijoje, Polinezijoje, Vidurinėje Azijoje, Sibire ir kitur.

Atsirandančius rasinius skirtumus galėjo paryškinti ir lytinė atranka. Ra
siniai požymiai galėjo tapti savotišku grožio etalonu, meninio skonio matu. 
Antai japonų vazose ir graviūrose, senovės kinų dailėje žmonės vaizduojami 
dar įstrižesnėmis ir siauresnėmis akimis, negu tai būdinga mongolidams. Af
rikos skulptūrėlėse žmonės nulipdyti perdėtai storomis lūpomis ir nosimis, 
susivijusiais plaukais. Galima samprotauti, kad asmenys, turėję gražia laikomą 
savybę, lengviau galėjo susirasti sau porą ir susilaukti palikuonių. Palikuonys 
paveldėdavo tą savybę, o ji tokiu keliu vis stiprėjo ir plito. Vis dėlto lytinė at
ranka buvo tik antraeilis rasogenezės veiksnys. 

Aptartieji rasių kilmės veiksniai veikė nevienodu laiku ir mastu. Išanaliza
vęs jų sąveiką, susiejęs rasių istoriją su geografine aplinka bei seniausios mate
rialinės kultūros raida, V. Aleksejevas 1974 m. sudarė hierarchinį rasogenezės 
židinių modelį. Besiformuojančio šiuolaikinio tipo žmogaus genetinis konti
nuumas suskilo ankstyvajame paleolite (senajame akmens amžiuje), ir susi
darė du pirminiai rasogenezės židiniai. Didesnysis, vakarinis, židinys apėmė 
Šiaurės rytų Afriką, Artimuosius Rytus, pietinę Vidurinės Azijos ir vakarinę 
Pietų Azijos dalis, sudarė apie 25 mln. km² plotą, jame kristalizavosi europi
dams ir australonegridams būdingos antropologinės ypatybės. Mažesnis, tik 
apie 3,5 mln. km² ploto, rytinis židinys susidarė Rytų Azijoje, Chvangchės ir 
Jangdzės upių slėniuose, jame įsitvirtino mongolidų rasiniai požymiai. Pirmi
nius židinius, o kartu ir besiformuojančius du žmonijos rasinius kamienus, 
skyrė aukšti Centrinės Azijos kalnagūbriai, kurie paleolite, be abejo, buvo ga
lingas izoliacijos veiksnys. 
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Vakariniame rasogenezės židinyje, europidų ir australonegridų protėvy
nėje, vyravo nespecializuotų, protomorfinių savybių kompleksas, tarpinis tarp 
europidų ir negridų, labai panašus į būdingą dabartiniams australidams. Tik 
ankstyvojo paleolito pabaigoje ir vėlyvojo pradžioje susiklostė trys antriniai 
židiniai. Azijos–Afrikos židinyje, kurio plotas beveik sutampa su pirminio 
vakarinio židinio plotu, išliko ir stiprėjo australidų ypatybės, kurių pagrindu 
kilo atskira antrinė australidų rasė. Europos židinys įsižiebė į šiaurės vaka
rus nuo pirminio, aprėpė Artimuosius Rytus ir Pietų Europą, jame formavosi 
tokios savybės kaip ortognatiškas (status) veido profilis, siaura ir aukšta, do
minuojanti veide nosis, neryškūs skruostai. Jos vėliau tapo esminės didžiajai 
europidų rasei. Į pietvakarius nuo pirminio židinio, pačiame Afrikos viduryje, 
atsirado antrinis Afrikos židinys, tapęs negridų rasės lopšiu. 

Vėlyvojo paleolito ir mezolito (viduriniojo akmens amžiaus) sandūroje 
Europoje susiklostė trys tretiniai rasogenezės židiniai, kuriuose formavosi 
bendravardės mažosios europidų rasės, besiskiriančios daugiausia pigmenta
cija, plaukų ir akių spalva. Abipus Baltijos jūros susidarė Baltijos, arba Šiaurės 
Europos, židinys, kuriame vyravo šviesi pigmentacija, pačiame žemyno vidu
ryje – Vidurio Europos židinys, kuriame depigmentacija vyko daug lėčiau ir 
vyravo rusvi plaukai bei įvairaus atspalvio maišyta akių spalva (žalios, pilkos, 
rusvos), o Europos pietuose, Artimuosiuose Rytuose ir galbūt Šiaurės Afriko
je – Viduržemio jūros (mediteraninis), arba Pietų Europos, židinys, kuriame 
išliko tamsi plaukų ir akių spalva. Indijos pusiasalio pietuose ir Ceilono saloje 
atsirado ketvirtas tretinis europidų židinys. Į jo populiacijų genų fondą įsiliejo 
australidų komponento.

Smulkiau panagrinėkime europidų rasinę istoriją. Viduržemio jūros tre
tinio židinio diferenciacija vyko išimtinai pietryčių linkme. Ją lėmė labai rai
žytas reljefas ir ankstyvų daugiataučių civilizacijų atsiradimas. Mezolite šis 
tretinis židinys išsisklaidė į penkis ketvirtinius. Vienas jų apėmė Viduržemio 
jūros vakarinės dalies pakrantes, todėl ir vadinamas vakariniu. Jame klostėsi 
to paties pavadinimo rasė, kuriai, be tamsių plaukų ir akių, būdinga vidutinis 
ūgis, smulkus veidas, ryški jo profiliuotė, pailga smegeninė. Rytinėje Vidur
žemio jūros pusėje atsirado Balkanų–Kaukazo židinys, kuriame formavosi to 
paties pavadinimo rasė, pasižyminti dinariniu požymių kompleksu – aukštu 
ūgiu, stambiu veidu, labai atsikišusia, kumpa nosimi. Į rytus nuo pastarojo, 
pietiniame Kaspijos krante, susiklostė Priešakinės Azijos židinys, kuriame įsi
tvirtino apvali smegeninės forma, aštrus veido profilis, ryškus veido ir viso 
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kūno plaukuotumas, arba vadinamasis armenoidinis požymių derinys. Arabi
jos pusiasalyje ir Nilo slėnyje – Arabijos–Afrikos ketvirtiniame židinyje – ryš
kėjo tokios savybės kaip smulkus veidas ir jo kombinacijos tai su apvalia, tai su 
pailga smegenine, vyraujant pastarajai, taip pat menkesnis, palyginti su arme
noidais, veido ir viso kūno plaukuotumas. Šios savybės paplito populiacijose, 
kurios įėjo į daugumos arabų tautų sudėtį. Toliausiai pietryčiuose išsiskyrė 
Indijos–Afganistano židinys, davęs pradžią to regiono rasiniams variantams 
ir įtvirtinęs tokias ypatybes kaip neryškus kūno plaukuotumas ir gerokai tam
sesnė nei kitų europidų oda. 

Vidurio Europos tretinis židinys diferencijavosi palyginti nedidelėje, be 
geografinių kliūčių teritorijoje, kuri plytėjo tarp pietinių ir šiaurinių europidų 
arealų. Be to, šiame židinyje ilgai išliko senovinių, pirminių nediferencijuotų 
formų, todėl Vidurio Europos gyventojų rasinė istorija gana paini ir neaiški. 
V. Aleksejevo manymu, čia susiklostė du ketvirtiniai židiniai (Vakarų ir Vi
durio–Rytų Europos), kurių riba ėjo per dabartinę Vakarų Vokietiją. Anot jo, 
rytinio židinio populiacijos pasižymi apvalesne negu vakarinio smegenine ir 
plokštesniu veidu. Pastarojo požymio kilmė kol kas neaiški, tačiau tai gali būti 
archajiškų formų liekana.

Baltijos jūros tretinis rasogenezės židinys mezolito ir neolito (naujojo 
akmens amžiaus) sandūroje indukavo tris ketvirtinius – Vakarų Baltijos, Rytų 
Baltijos ir Kolos – židinius, kuriuose formavosi atitinkamai Atlanto–Baltijos, 
Baltijos–Baltosios jūros rasės ir laponoidinis antropologinis tipas, į kurio su
dėtį pateko ir kontaktinės tarp europidų ir mongolidų Uralo rasės elementų. 
Atlanto–Baltijos (šiaurės arba nordinei) rasei būdinga labai šviesi pigmen
tacija, aukštas ūgis, pailga smegeninė, stambus, kampuotas, ryškaus profilio 
veidas su didele nosimi, vešli barzda ir ūsai. Baltijos–Baltosios jūros rasė nuo 
jos skiriasi šiek tiek žemesniu ūgiu, apvalesne smegenine, smulkesniu, mažiau 
plaukuotu veidu, mažesne nosimi. Aptartieji ketvirtiniai židiniai toliau skai
dėsi, iš jų formavosi vietiniai antropologiniai tipai. 

Lietuvių antropologinės ypatybės formavosi Vidurio–Rytų Europos ir Balti
jos–Baltosios jūros ketvirtinių židinių kontakto zonoje, tad jos patyrė ir vieno, ir 
kito įtaką. Vis dėlto vyrauja Vidurio Europos ypatybės, o pirmiausia – tamsoka 
plaukų pigmentacija, nors akys dažniausiai esti šviesios. Be to, turime šiek tiek ir 
Atlanto–Baltijos rasės priemaišų. Apibendrintai galima pasakyti, kad sudarome 
patį šiaurinį, labiausiai depigmentuotą Vidurio Europos rasės variantą. 

„Mokslas ir gyvenimas“, 1987, Nr. 10
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3.14. lIeTuVos GYVenToJaI XIV–XVII a.

etnogenezė, arba tautų kilmė, – tai viena sudėtingiausių istorijos prob
lemų. Palyginti netolima tautų istorija atkuriama iš rašytinių šaltinių, o apie 
pačius seniausius laikus sužinome iš archeologinių radinių, kalbos faktų (to
ponimikos, hidronimikos), tautosakos, mitologijos, etnografijos ir pagaliau 
antropologijos duomenų. Dauguma čia paminėtų mokslų atkuria praeities 
kartų materialinės ir dvasinės kultūros paveikslą, kuris iš esmės yra sociali
nės prigimties. Antropologija domisi biologinėmis protėvių savybėmis, kurios 
yra kur kas pastovesnės, negu kalba ir kultūra. Apie biologinę praeities kartų 
istoriją sužinome iš žmonių kaulų liekanų, ypač kaukolių, kurias archeolo
gai randa senkapiuose bei stovyklavietėse ir kurias tiria atskira antropologijos 
šaka – paleoantropologija.

Pastaraisiais metais imta intensyviai kaupti mūsų krašto paleoantropolo
ginė medžiaga. Lietuvos mokslų akademijos Istorijos instituto archeologijos 
sektoriaus pastangomis visi respublikos archeologų iškasami žmonių kaulai 
vežami į Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Anatomijos, histologijos 
ir embriologijos katedrą ir ten tiriami. Turime įvairių laikų kaukolių, tačiau 
kiek išsamiau antropologiškai apibūdinti galime tik XIV–XVII a. Lietuvos gy
ventojus, nes jau ištirta per 500 šio laiko kaukolių iš senkapių, išsibarsčiusių 
beveik po visą Lietuvos teritoriją. Tiesa, ne visų kaukolių serijų vienodai daug, 
trūksta medžiagos iš vakarinių rajonų. Vis dėlto galima bendrais bruožais api
būdinti XIV–XVII a. lietuvius, aptarti jų fizinį tipą. Šis laikas, nors ir nesenas, 
tačiau įdomus ta prasme, kad gali būti atspirtis einant į lietuvių etnogenezės 
glūdumą. Rašytiniai šaltiniai gana tiksliai yra apibrėžę to meto lietuvių etno
grafinį plotą, o tai labai svarbu, norint nustatyti jau susiformavusio lietuvių 
etnoso antropologinę sudėtį. Lyginant įvairaus senumo kaukolių serijas iš Lie
tuvos teritorijos, taip pat sugretinant jas su to paties meto serijomis iš kaimy
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ninių kraštų, ateityje bus galima parodyti, iš ko susidarė XIV–XVII a. lietuvių 
antropologinis tipas, taigi nušviesti mūsų etnogenezę.

Tiriant šio laikotarpio kaukoles pirmiausia krinta į akis nepaprastas mor
fologinis jų vienodumas, homogeniškumas. Tokio vienodumo, pavyzdžiui, 
nebuvo to meto Latvijoje ir Baltarusijoje, jau nekalbant apie geografiškai di
desnius, taigi ir antropologiškai mišresnius kaimyninius kraštus kaip Rusija, 
Lenkija ir kt. Atskirų serijų kraniometriniai, arba kaukolių matmenų, vidur
kiai tarpusavyje taip mažai tesiskiria, tad visas dabar turimas šio laikotarpio 
kaukoles galima laikyti vieno antropologinio tipo. Tiesa, iš šio vieningo fono 
šiek tiek išsiskiria kaukolės iš Šlapgirio (Kelmės r.) ir Sūduvos, bet jų yra per
nelyg mažai (vos po keletą), todėl tie skirtumai gali būti statistinis atsitiktinu
mas. Galimas dalykas, kad Šlapgirio gyventojų fiziniame tipe slypi kažkokie 
artimos kaimynystės su latvių gentimis – kuršiais ir žiemgaliais – morfologi
niai pėdsakai.

XIV–XVII a. lietuviams vyrams buvo būdinga mezomorfija, t.y. viduti
niai pasauliniu mastu kaukolės smegeninės ir veido dalies dydžiai. Vyravo vi
dutinio pločio (nei pailga, nei apskrita – mezokraninė) smegeninės dalies ir 
vidutinio pločio, mezeninė, veido forma. Veide nuolaidžiais skruostais buvo 
gerokai išsišovusi vidutinio pločio nosis su smarkiai išvešėjusia šaknimi. Aki
duobės buvo žemos, keturkampės, tarpantakis ryškus, kakta saikingai nuolai
di, pakaušis – be ryškesnio reljefo. Gaila, kad neįmanoma restauruoti šių žmo
nių akių bei plaukų spalvos, kuri yra vienas svarbiausių rasinių požymių. Vis 
dėlto, turint galvoje, kad mus nuo jų skiria neilgas laikas, o šiaurinių rasinių 
tipų akys ir plaukai išbluko gerokai seniau, atsikrausčius pirmiesiems gyven
tojams paskui atsitraukiantį ledyną, galima manyti, kad XIV–XVII a. lietuvių 
pigmentacija buvo tokia, kaip mūsų – vyravo šviesios akys ir pilkšvi plaukai. 
Aprašytieji požymiai leidžia tvirtinti XIV–XVII a. lietuvius vyrus buvus tipiš
kus europidus ir priklausiusius vienam Vidurio Europos antropologinių tipų.

Moterys, nepaisant apskritai moterims būdingo gracilumo, arba galvos 
formų grakštumo, turėjo tas pačias kraniologines savybes, kaip ir vyrai, taigi 
priklausė tam pačiam antropologiniam tipui.

Šiuolaikiniais antropologijos metodais galima iš galūnių ilgųjų kaulų 
matmenų atkurti praeities gyventojų ūgį, kuris yra viena papildomų rasinių 
charakteristikų. Ūgiui apskaičiuoti pasiūlyta daug formulių, bet metodiškai 
teisingiausia naudoti formules, išvestas tai pačiai etninei grupei. Tokias lietu
vių populiacijos lenteles yra sudaręs prof. J. Nainys. Pasinaudodami jo regre



335iii skyrius.     populiarūs prof. G. Česnio rašiniai ir kalbos

sijos lygtimis nustatėme, kad XIV–XVII a. lietuvių vyrų vidutinis ūgis buvo 
166,8 cm, o moterų – 156,6 cm. Prof. S. Pavilonio duomenimis, 1968 m. lie
tuvių vyrų vidutinis ūgis buvo 172,5 cm, o moterų – 161,7 cm. Palyginti su 
šiais laikais, XIV–XVII a. Lietuvos gyventojų ūgis atrodo žemokas, bet to meto 
Europos fone jį galima vertinti kaip vidutinį. Yra duomenų, kad panašaus ūgio 
žmonės gyveno Lenkijoje, Norvegijoje, šiek tiek žemėlesnio – Baltarusijoje, o 
aukštėlesnio – Švedijoje ir kai kuriose Vokietijos vietose. Gaila, kad neturi
me duomenų apie mūsų artimiausių kaimynų – latvių – ūgį istoriniu aspektu, 
bet mūsų rekonstruotasis ūgis yra realus, nes I. Brenzonas, 1883 m. pirmasis 
ištyręs Zarasų apylinkių gyventojus antropologiškai, gavo tokius pačius skai
čius: vyrai – 166,2 cm, o moterys – 154,9 cm (dėl nedidelio tyrimų skaičiaus 
skirtumas statistiškai nepatikimas). Iš šio fakto peršasi dar viena išvada, kad 
tas visuotinis ūgio didėjimas, kurį antropologai pastebėjo šiame šimtmety
je ir pavadino akceleracija, Lietuvoje bus prasidėjęs ne anksčiau kaip pačioje 
XIX a. pabaigoje.

Ar aprašytasis antropologinis tipas būdingas tik to meto Lietuvos gyvento
jams, ar yra jam analogų kitur Europoje? Žmonių rasiniai tipai nepaiso valsty
bių sienų, kalbos bei nacionalinių ribų, jie vystosi ir plinta pagal savus dėsnius, 
giminingi tipai dažniausiai užima tas teritorijas, kurios ilgą laiką turėjo pana
šias sąlygas ir buvo veikiamos panašių rasogenezės veiksnių. Todėl visai ne
nuostabu, kad artimo tipo žmonės XIV–XVII a. gyveno tiesioginių Lietuvos 
kaimynų teritorijose – Latvijoje (Martinsaloje), Vakarų Baltarusijoje (Naugar
duke), Rytų Lenkijoje (Grudeke prie Bugo), Šiaurės vakarų Rusijoje (Staraja 
Ladogoje). Tai nebuvo visiškai tapatūs lietuviams gyventojai, bet jiems gana 
artimi, matyt, susiformavę iš giminingų antropologinių tipų.

Kokia aprašytojo, XIV–XVII a. Lietuvos gyventojams būdingo antropo
loginio tipo istorija, kokia jo kilmė, kol kas pasakyti negalima – palyginimui 
trūksta senesnės medžiagos. Galima teigti tik viena – šis tipas neatsikėlė į Lie
tuvą iš šalies, bet formavosi čia pat. Palyginus tris įvairaus laiko Lietuvos terito
rijos kaukolių serijas – mūsų aptartąją XIV–XVII a. seriją su II–IV a. bei XX a. 
serijomis, aprašytomis J. Žilinsko ir bendradarbių, daugeliu kraniometrinių 
požymių vidurinioji serija užima tarpinę padėtį tarp ankstesniosios ir vėles
niosios: ankstesnės kaukolės yra grubesnių formų ir turi pailgesnes smegeni
nes (dolichokranines), o vėlesnės, atvirkščiai, yra grakštesnių formų už mūsų 
aptartąsias ir turi apskritesnes smegenines (brachikranines). Visa tai akivaiz
džiai byloja apie žmonių antropologinio tipo istorinį perimamumą Lietuvos 
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teritorijoje I–II tūkstantmečiais. Nors stokojame medžiagos nušviesti, kokių 
antropologinių tipų buvo Lietuvos gyventojai mūsų eros pradžioje ir pagaliau 
prieš mūsų erą, aišku, kad II tūkstantmečio viduryje jie buvo smarkiai pažen
gę konsolidacijos, t.y. dabartinio tipo, linkme. Tai galėjo būti susiję su Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės susidarymu ir lietuvių etnoso formavimusi.

Vis dėlto, nors ir neturint pakankamai ankstyvųjų kaukolių, labai prieka
biai tyrinėjant iškastuosius XIV–XVII a. kaulus, galima įžvelgti, kad minėtasis 
antropologinės konsolidacijos procesas dar nebuvo visiškai pasibaigęs. Prie
kabiais šiuolaikinės antropologijos metodais galima pasverti genetinį atstumą 
tarp praeities žmonių populiacijų. Mat kaukolės matmenys prastai atspindi 
genų fondą ir populiacijų genetinės giminystės laipsnį, nes jų paveldėjimo 
mechanizmas yra sudėtingas ir ne visiškai izoliuotas nuo aplinkos poveikio. 
Genetinei populiacijų giminystei nustatyti labiau tinka požymiai, turintys pa
prastesnį paveldėjimo mechanizmą. Tai pirmiausia vadinamieji nemetriniai, 
arba diskrečiai varijuojantys, kaukolės požymiai, kurie gali būti arba nebūti, 
pvz., papildomos angos, kanalai, vagos, siūlės, gumburėliai, velenai, įterpti
niai, arba siūlių, kauliukai ir kt. Ne mažiau genetiškai pastovūs yra dantų po
žymiai, ypač vadinamoji odontoglifika – smulkūs dantų kramtomųjų paviršių 
raštai, įžiūrimi pro didinamąjį stiklą vaškiniame dantų paviršiaus negatyve. 
Tai – gumburėlių skaičius, forma, dydis, vagelių pobūdis bei padėtis ir kt.

Patikrinus iš XIV–XVII a. Lietuvos senkapių kraniologinę medžiagą šiuo 
aspektu (paleoodontologinę analizę atliko med. k. I. Papreckienė), išsikristali
zavo dvi giminingų senkapių grupės, kurias sąlyginai galima pavadinti šiaurės 
vakarų ir pietryčių. Jas jungia gana plati tarpinė zona, kurioje yra ir vienai, ir 
kitai grupei artimų serijų. Žinoma, tos dvi grupės nėra visai skirtingos, jos be 
galo artimos, tik žymi dar labiau tarp savęs genetiškai susijusias kaukolių se
rijas, galbūt tos pačios kilmės. Genetiniu pagrindu išskirtose teritorijose šiek 
tiek kitoks ir gyventojų antropologinis tipas. Antai suradus tų dviejų grupių ir 
pereinamosios zonos kraniometrinius vidurkius išryškėjo, kad šiaurės vakarų 
teritorijos gyventojų veidas buvo platesnis, nosis labiau išsišovusi, jos šaknis 
labiau iškilusi negu pietryčių teritorijos gyventojų, o pereinamojoje zonoje šie 
požymiai yra tarpiniai. Beje, ir žmonių ūgis buvo skirtingas – jis didėjo iš rytų 
į vakarus: pavyzdžiui, pietrytinės grupės vyrų vidutinis ūgis buvo 164,2 cm, 
pereinamosios zonos – 167,6 cm, o šiaurės vakarų – 168,1 cm. Tai nėra labai 
ryškūs antropologiniai skirtumai, bet lietuvių etnogenezės plotmėje jie galėtų 
reikšti reliktus mažiausiai dviejų antropologinių tipų (vieno – aukštesnio ūgio, 



337iii skyrius.     populiarūs prof. G. Česnio rašiniai ir kalbos

platesnio veido ir griežtesnio veido profilio, antro – žemesnio ūgio, siauresnio 
veido ir švelnesnio veido profilio), kurie XIV–XVII a. buvo bebaigiantys su
silieti į vieną. Pirmasis tipas, atrodo, savo šaknimis galėtų siekti mūsų šiauri
nius kaimynus latvius, o antrojo gracilumas daro šiokias tokias užuominas į 
pietinę kilmę. Ar šis spėjimas teisingas, ar taip buvo iš tikrųjų, parodys ateities 
tyrimai.

Tyrinėdami kaulus iš XIV–XVII a. Lietuvos senkapių, pastebėjome ir kai 
kurių ligų pėdsakų. Tie ligų pakenkti kaulai dar laukia specialių tyrinėjimų, 
tačiau jau dabar pačiais bendriausiais bruožais galima apibūdinti to meto 
mūsų krašto gyventojų paleopatologiją. Aišku, galima kalbėti tik apie tas li
gas, kurios vienokiu ar kitokiu būdu pakenkia kaulams. Kauluose dažniausiai 
matėme traumų žymių – dilbio, blauzdos kaulų, raktikaulio lūžius, prakirstus 
viršugalvius. Suprantama, dalis šių traumų buvo buitinės, kitos  – kovų pa
likimas. Kai kurie lūžiai, matyt, buvo gydomi tempimu, nes kaulų lūžgaliai 
suaugę tiesiai. Be traumų, mūsų protėvius labai vargino distrofinės sąnarių, 
ypač stuburo, ligos, kurios kartais tikriausiai pasireikšdavo smarkiais radikuli
tiniais skausmais. Pasitaikydavo poliomielito (neretai odontogeninės kilmės), 
tuberkuliozės, auglių, rachito, bet šios ligos buvo kur kas retesnės už anks
čiau minėtas. Antra vertus, to meto žmonių dantys buvo sveikesni negu mūsų, 
nors dėl grubaus maisto jie nusidėvėdavo daug jaunesnių, bet sugedusių (ka
riozinių) dantų buvo mažiau. 

„Mokslas ir gyvenimas“, 1979, Nr. 5
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3.15. kas buVo VIDuraMŽIŲ VIlnIeČIaI?

Daug iečių praeityje ir nūnai sulaužyta dėl Pietryčių Lietuvos ir ypač 
Vilniaus etninės sudėties, jos istorinių poslinkių, kurių interpretavimas daž
nai turėjo ir tebeturi politinį atspalvį. Sutikdamas su tuo, kad tautybę lemia 
žmogaus savimonė ir kalba, negaliu rimtais laikyti Vilniaus krašto kitataučių 
argumentų, kad ta žemė jų, nes jie čia gyvenantys nuo senų laikų. Iš tikrųjų 
retas iš vadinančių save ne lietuviu (ar jo protėviai) yra atsikėlėlis iš Lenkijos 
ar Rytų Gudijos. Visi mes čia vienodai seniai gyvename ir esame kraujo bro
liai, tik vieni išlaikėme lietuvių kalbą ir kultūrą, o kiti ją prarado – savo noru, 
o neretai – per prievartą.

Apie biologinę žmonių giminystę galima spręsti tik iš antropologinių po
žymių  – veido proporcijų, akių ir plaukų spalvos, pirštų odos raštų, dantų 
kramtomųjų paviršių piešinio, kraujo ypatybių ir kt. Tie požymiai yra rasi
niai – tiksliai perduodami iš kartos į kartą, paplitę tam tikruose arealuose. Jie 
yra tarsi biologiniai kartų žymekliai (markeriai). Daugiausia praeities kartų 
rasinių požymių randame kaukolėje. Tai – matmenys (metriniai požymiai) ir 
įvairios normos variacijos arba anomalijos (diskretūs požymiai). Daug vertin
gos genetinės informacijos išlaiko iškastinių žmonių dantys.

Antropologiškai mūsų kraštas neblogai ištyrinėtas: bendrais bruožais gali
ma nupiešti biologinę jo gyventojų istoriją nuo pat pirmųjų žmonių atsikraus
tymo viduriniajame akmens amžiuje (8–6  tūkst. pr.  Kr.) ir indoeuropiečių 
atėjimo bei baltų susidarymo (3–2 tūkst. pr. Kr.) iki baltų genčių išsiskyrimo 
geležies amžiuje (I  tūkst. viduryje) ir lietuvių tautybės formavimosi vidur
amžiais. Atsakant į šio rašinio pavadinime iškeltą klausimą, mus domina du 
pastarieji etnogenezės (tautos kilmės) etapai. Apie pirmąjį tūkst. bus kalbama 
ištyrus daugiau kaip tūkstantį kaukolių iš visos Lietuvos, apie antrojo tūkst. 
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kaimo gyventojus – apdorojus daugiau negu pusantro tūkstančio kaukolių, o 
apie viduramžių vilniečius – 1800 kaukolių.

Baltų gentys formavosi didžiuliame plote nuo Vyslos iki Okos aukštupio 
ir nuo dešiniakrantės Dauguvos iki Dnepro vidurupio. Nors antropologinė 
medžiaga atspindi beveik tik vakarinę šito ploto dalį, bet galime įrodyti, kad 
aukštaičiai ir latgaliai, kurių arealas driekėsi nuo Dubysos vos ne iki Mins
ko, formavosi labai vieningo, senovinio, stambaus, pailgagalvio, plačiaveidžio, 
griežto veido profilio (išsišovusi nosis, nusklembti skruostai) tipo pagrindu 
ir jokių ryškesnių regioninių ar vietinių antropologinių skirtumų įžvelgti ne
įmanoma. Apie kokį nors masinį žmonių migravimą iš Lenkijos ir Rytų Bal
tarusijos nei istorinių, nei kitokių žinių nėra. Taigi mes, Pietryčių Lietuvoje 
(kuri, beje, buvo minėto tipo arealo centras) gyvenantys ir dabar lietuviškai, 
lenkiškai ar gudiškai kalbantys žmonės, esame vienos kilmės.

Nuo I tūkst. antrosios pusės iki XIII a. buvęs mirusiųjų deginimo (kre
macijos) paprotys, deja, neleidžia pasekti etninių procesų tęstinumo, bet la
bai gausios viduramžių Lietuvos kaimų ir Vilniaus kraniologinės medžiagos 
(kaukolių) palyginimas leidžia patyrinėti miesto rasinę istoriją ir bent iš dalies 
atsakyti į klausimą, kas buvo viduramžių vilniečiai antropologijos požiūriu.

Vilniaus kaukolių rinkinį sudaro techninės magistrato sekcijos ir konser
vacijos inspekcijos 1928–1933 m. kasinėjimų medžiaga iš miesto gatvių, senų 
krikščioniškų kapinių ir bažnyčių, 1981 m. archeologo G. Gendrėno Latako g. 
rajono tyrimo duomenys, pridėti keliasdešimties kaukolių, ištirtų J.  Talko
Hryncevičiaus 1907 ir 1921 m., matmenys. Visa medžiaga suskirstyta į 11 ne
vienodos apimties vyriškų ir moteriškų kaukolių serijų, kurias pavadinome 
senaisiais vietų vardais: 1. Tauro kalno; 2. Šv. Onos g. ir bažnyčios; 3. Šv. Jonų 
bažnyčios; 4. Mikalojaus bažnyčios; 5. Pranciškonų bažnyčios kapinių; 6. Li
teratų skersgatvio; 7. Rinktinė serija iš įvairių vietų; 8. Latako g.; 9. Z. Siera
kausko g.; 10. Turgaus g.; 11. J. Jasinskio g. Remiantis žinutėmis iš prieškario 
lenkų laikraščių, tas kaukoles galima apytiksliai datuoti XIV–XVIII  a. Beje, 
šį mokslui vertingą rinkinį nuo karingųjų pokario „antirasistų“ išgelbėjo il
gametis Vilniaus universiteto Anatomijos katedros vedėjas prof. S. Pavilonis.

Šias serijas sąlyginai galima traktuoti kaip atskiras bendruomenes ir kar
tas. Kas būdinga visiems viduramžių miestams, ypač dideliems, koks tuo metu 
buvo Vilnius, bendruomenės būdavo mišrios, o apie mišrumą sprendžiame 
iš antropologinių požymių išsibarstymo (dispersijos). Iš vilniškių vyrų serijų 
mišriausios – J. Jasinskio g., Šv. Onos g. ir bažnyčios, moterų – J. Jasinskio g., 
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Šv.  Jonų bažnyčios ir Turgaus g. serijos, o homogeniškiausios – atitinkamai 
Šv. Mikalojaus bažnyčios, Turgaus g. bei Latako g., Literatų skersgatvio serijos. 
Įvairuoja dauguma matmenų, o ne koks nors jų kompleksas, tad galima teigti, 
kad tą įvairovę sudaro ne stambių rasinių kamienų (tarkime, europidų ir mon
golidų), bet europidų atskirų antropologinių tipų mechaninis sumaišymas.

Grupes sugretinus tarpusavyje matyti, kad jų kraniometrinių požymių 
(matmenų) vidurkis smarkiai varijuoja – ir vėlgi be jokios rasinei diagnostikai 
svarbios krypties. Be to, vyrų populiacijos yra mišresnės, o tai visai supran
tama, turint galvoje, kad miesto specifika (amatai, prekyba, karyba) visada 
skatino didesnę vyrų migraciją į miestą, be to, bažnyčiose laidoti dvasininkai, 
o tarp jų būta ir kitataučių.

Išryškinus vilniečių grupių skirtumus buvo įdomu nustatyti jų tarpusavio 
santykius arba biologinio artimumo laipsnį daugiamačiais metodais – daugelį 
matmenų kartu paėmus. Paprasčiausias tų metodų – Penrouzo apibendrin
to atstumo koeficientų. Jų klasterizacijos pagrindu nubrėžus vilniečių vyrų 
dend rogramą (savotišką „genealoginį medį“), išryškėja vadinamasis grandi
ninis efektas: nuo beveik tapačių J. Jasinskio g. ir Pranciškonų bažnyčios ka
pinių serijų bemaž lygiais atstumais tolydžio tolsta kitos grupės, o labiausiai 
išsiskiria Turgaus g. serija. Beje, ši kaukolių serija, surinkta kasinėjant anapus 
dabartinės geležinkelio stoties bėgių, ir šiaip jau gana savotiška: tai jauni (iki 
40 m.) vyrai, net iš akies labai panašūs ir turintys šiokių tokių pietietiškų bruo
žų. Ar tik nebuvo čia palaidoti kokie nors nevietiniai kariai?

„Grandininis efektas“ išryškino bendrą viduramžių vilniečių, bent krikš
čioniškosios jų dalies, mišrumą be susiskirstymo į kiek ryškesnes rasines, to
limos kilmės grupes. Tą patį galima pasakyti ir atlikus labai sudėtingą daugia
matę faktūrinę analizę: trijų įvairovės faktorių erdvėje (tai pavaizduoti tech
niškai sunku) ir vyrų, ir moterų kaukolės atrodo kaip ištisas debesis, be jokių 
sutankėjimų, kurie bylotų apie genetiškai viena nuo kitos nutolusias grupes.

Norint nustatyti vilniečių fizinių ypatybių kilmę, būtina juos sugretinti su 
to paties meto kaimų gyventojais. Apskaičiavus apibendrintus atstumus tarp 
11 vilniečių serijų ir 32 kaimo grupių, dendrogramoje, kurią sudėtinga čia 
pateikti, vilniečiai pasklinda beveik po visus jos klasterius (kekes) ir atsiduria 
greta pačių įvairiausių ir labai nuo Vilniaus nutolusių vietovių serijų. Antai 
penkios vilniečių grupės (Latako, Z. Sierakausko ir J. Jasinskio g., Pranciškonų 
bažnyčios kapinių ir Šv. Mikalojaus bažnyčios) sudaro kekę, į kurią dar įeina 
šiaurės žemaičių ir vakarų aukštaičių šiauliškių rinktinės bei grupė iš pietų 
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aukštaičių ploto (Leipalingio). Kita vilniečių grupė (Tauro kalno, Šv. Onos g. ir 
bažnyčios, Šv. Jonų bažnyčios) susijusi su Vaistamo serija iš baltarusių etninio 
paribio, Turgaus g. serija artima Varniams ir Puziniškiui (atitinkamai žemai
čiams ir rytų aukštaičiams), o Literatų skersgatvio – Laičių, Obelių ir Tulpia
kiemio (rytų aukštaičiai panevėžiškiai). Matyt, vilniečių genų fondą pildė visi 
Lietuvos kampai, ir tai buvo viena jo savitumo prielaidų.

Ta pati mintis peršasi sugretinus vilniečius su kaimo serijomis, sustambin
tomis pagal lietuvių kalbos tarmių plotus. Dendrogramą sudaro gana artimos 
2 kekės – kaimo ir miesto, tačiau į pastarąją įeina pietų aukštaičiai (dzūkai) ir 
viena baltarusių etninio paribio grupė (Vaistamas), tarytum tuo pabrėždami 
savo didesnį indėlį į vilniečių genų fondą. Nuo šių klasterių visai šone atsidūrė 
jau minėta Vilniaus Turgaus g. serija ir kaukolės iš Lankiškių prie Nočios, iš 
baltarusių etninio paribio. Apskritai visi vilniečiai skiriasi nuo to paties meto 
kaimo gyventojų trumpesne, platesne, apvalesne (brachikranine) smegenine 
kaukolės dalimi, žemesniu tarpuakiu ir plokštesniu veidu, t.y. tomis aplinky
bėmis, kurios atsiranda savaime, laikui bėgant, be antropologinių tipų maišy
mosi. Tas vyksmas vadinamas epochine tendencija, matyt, dėl tam tikrų prie
žasčių mieste jis galėjo vykti sparčiau.

Diskretūs kaukolės požymiai (papildomos ar netaisyklingos angos, ve
lenėliai, gumburai, siūlių kauliukai ir  kt.) vadinami genetiniais markeriais 
(žymekliais), nes jų paveldėjimo mechanizmas yra palyginti paprastas, jie 
priklauso nuo kelių arba netgi nuo vieno geno. Pagal šių požymių dažnumą 
daugiamatės analizės būdu galima apskaičiuoti praeities populiacijų (žmonių 
grupių) genetinį atstumą: jeigu daugumos žymeklių dažnumas panašus, tai 
populiacijos giminingos, jei skiriasi – tolimos. Atlikus tokią viduramžių vil
niečių ir kaimo gyventojų lyginamąją analizę matyti, kad iš esmės pasikartoja 
tie dėsningumai, kurie išryškėjo ištyrus metrinius požymius. Vilniaus serijos 
vėlgi atsiskyrė nuo kaimo, tačiau į vilniečių klasterius vėl įsijungė pietų aukš
taičiai (dzūkai) ir baltarusių paribio gyventojai, be to, aukštaičių rinktinė gru
pė (vadinamoji J.  Basanavičiaus serija). Sustambintų etnoteritorinių grupių 
dendrogramoje vilniečiai atsidūrė vėlgi greta pietų aukštaičių ir net žemaičių. 
Tai byloja apie jų genetinį artimumą.

Dėl įdomumo galime pridurti dar ir tai, kad vilniečiai buvo žemesnio 
ūgio negu kaimiečiai, jų vidutinė numatoma gyvenimo trukmė taip pat 
buvo trumpesnė. Dabartiniame mieste yra priešingai. Prastesnius vilniečių 
biologinius rodiklius, matyt, reikėtų aiškinti viduramžių miesto specifika: 
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gyventojai neturėjo to ekologinio komforto, kokį teikia šiuolaikinis miestas. 
Nešvara, skurdas, epidemijos buvo didžiosios viduramžių miestų rykštės, jos 
negalėjo neatsiliepti gyventojų sveikatai.

Iš to, kas čia išdėstyta, galima nupiešti apibendrintą Vilniaus apgyvenimo 
schemą ir atsakyti į rašinio pavadinime iškeltą klausimą. Viduramžių vilnie
čiai, krikščioniškoji jų dalis buvo išeiviai iš visų etnografinės Lietuvos kraš
tų, ypač iš miestą supusio regiono – Dzūkijos ir dabartinio baltarusių etninio 
paribio, kuris XIV–XVIII a. dar buvo lietuviškas. Be abejo, Vilniaus katalikų 
bendruomenėje buvo ir kitataučių, fizinėmis savybėmis galėjusių labai skirtis 
nuo vietos gyventojų. Jų fizinio tipo priemaišą turbūt reikėtų „mikroskopuo
ti“ sudėtingesniais tyrimo metodais, tačiau bent tuo metu, kuriam atstovau
ja mūsų turimas kaukolių rinkinys, svetimo antropologinio tipo gyventojai 
nesudarė lemiamos vilniečių daugumos, pastarųjų genų fondas buvo artimas 
kaimo žmonių, ypač iš miesto apsupties, genų fondui. Tokia yra objektyvių 
faktų kalba, reiškiama skaičiais ir nepasiduodanti emocijoms. J.  Jurginio, 
V. Merkio ir A. Tautavičiaus „Vilniaus miesto istorijoje“ (1968 m.) nurodoma, 
kad į Vilnių, kaip ir į kiekvieną didelį miestą, mišrios valstybės sostinę, kėlėsi 
lenkai, vokiečiai ir kitų tautų atstovai, jų skaičius, be abejo, svyruodavo, bet 
net XVII a., pasak Z. Zinkevičiaus (1977 m.), lietuvių kalba mieste skambėjo 
labai plačiai.

„Liaudies kultūra“, 1994, Nr. 6
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3.16. suValkIJos sIGnaTaraI

„Džiugo“ leidykla išleido seniai lauktą ir labai reikalingą knygą – A. Lie
kio „Signatarus“ (Vilnius, 1996). Sklaidant ją krinta į akis tai, kad iš 20 švie
suolių, pasirašiusių Vasario 16 d. Nepriklausomybės aktą, net šeši buvo kilę iš 
Suvalkijos arba, pasak prof. Z. Zinkevičiaus („Lietuvių dialektologija“, Vilnius, 
1966), iš vakarų aukštaičių kauniškių tarmės arealo. Tai – Saliamonas Banai
tis, Jonas Basanavičius, Pranas Dovydaitis, Petras Klimas, Justinas Staugaitis 
ir Jonas Vailokaitis. Tiek daug (taip pat šešis) signatarų Lietuvai padovanojo 
Žemaitija: Mykolą Biržišką, Stanislovą Narutavičių, Joną Smilgevičių, Alek
sandrą Stulginskį, Jurgį ir Kazimierą Šaulius. Keistas sutapimas – tiek pat sig
natarų yra kilę iš rytų aukštaičių tarmės ploto. Tai Steponas Kairys, Vladas 
Mironas, Alfonsas Petrulis, Antanas Smetona, Jokūbas Šernas ir Jonas Vilei
šis. Iš Latvijos buvo kilę Kazimieras Bizauskas ir Donatas Malinauskas. Pietų 
aukštaičiai (dzūkai), deja, nepadovanojo Lietuvai nė vieno signataro.

Gal nesupyks „Signatarų“, šios brangios ir gal ne visiems įkandamos įsigyti 
knygos, autorius, kad, remdamasis jo medžiaga, „Suvalkijos“ skaitytojams pri
minsiu svarbiausius signatarų iš Suvalkijos gyvenimo momentus, priminsiu jų 
likimus.

Saliamonas Banaitis gimė 1866 07 15 Šakių  apskr., Sintautų  vls., Vaitie
kupių kaime, mokėsi Marijampolės gimnazijoje, baigė Peterburgo komercijos 
kursus, įkūrė pirmą lietuvišką spaustuvę, pradžios mokyklas Kaune, dalyvavo 
kuriant Lietuvos kariuomenę, steigiant bankus, bendroves, leidžiant laikraš
čius. Mirė 1933 05 04 Kaune.

Jonas Basanavičius – vyriausias iš visų signatarų, iškiliausia XIX a. antro
sios pusės Lietuvos atgimimo figūra. Jo gyvenimas toks turiningas, veikla to
kia visapusiška, jog tenka apsiriboti svarbiausiais faktais. Gimęs 1851 11 23 
Naumiesčio apskr., Ožkabalių k., mokėsi Marijampolės gimnazijoje, studijavo 
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Maskvos universiteto Istorijos ir filologijos fakultete, perėjo į Medicinos fakul
tetą, kurį baigė 1879 m. Trumpai dirbęs Lietuvoje, 1880 m. išvyko į Bulgariją, 
kur pasireiškė ne tik kaip gydytojas, bet ir kaip kultūrininkas, etnologas, bul
garų antropologijos pradininkas, vienas Varnos kurorto kūrėjų, mokslo drau
gijų narys, politikas. Gyvendamas emigracijoje redagavo Ragainėje ir Tilžėje 
ėjusį pirmąjį lietuvišką žurnalą „Aušra“ (1883). Nuo 1905 m. gyveno Vilniuje, 
vadovavo lietuvių suvažiavimo organizaciniam komitetui, 1907 m. įkūrė Lie
tuvių mokslo draugiją, redagavo „Lietuvių tautą“, 1917 m. pirmininkavo lie
tuvių konferencijai. Išrinktas į Lietuvos Tarybą, pirmininkavo jos posėdžiui, 
per kurį 1918 m. vasario 16 d. buvo pasirašytas Nepriklausomybės aktas. Len
kams okupavus Vilnių, liko jame, rūpinosi lietuvių kultūra ir teisėmis. Mirė 
1927 02 16 Vilniuje.

Pranas Dovydaitis gimė 1886 12 02 Marijampolės apskr., Višakio Rūdos 
(anksčiau Veiverių) vls., Runkių k., mokėsi Veiverių mokytojų seminarijoje, 
Marijampolės gimnazijoje išlaikė brandos egzaminus, baigė Maskvos uni
versiteto Teisės fakultetą, taip pat studijavo Istorijos ir filologijos fakultete, 
1913 m. atvyko į Vilnių, buvo Kauno „Saulės“ gimnazijos direktorius. Paskel
bus nepriklausomybę P. Dovydaitis sudarė III Ministrų kabinetą (1919 m.). 
Įkūrus Kauno aukštuosius kursus, dėstė filosofijos istoriją, nuo 1922 m. dir
bo Lietuvos universitete, nuo 1935 m. – filosofijos daktaras. Redagavo „Viltį“, 
„Ateitį“, „Naująją vaidilutę“, „Lietuvos mokyklą“, „Kosmos“, „Logos“, „Soter“ 
ir daug kitų pedagogikos, kultūros, politikos, filosofijos ir religijos leidinių, 
parašė per 100 didesnių minėtų sričių mokslo darbų. 1941 m. birželio 14 d. 
suimtas, kalintas ir ištremtas, 1942 11 04 sušaudytas Severouralske.

Petras Klimas – vienas jauniausių (kartu su K. Bizausku) signatarų, gimė 
1891 02 23 Marijampolės apskr., Kalvarijos vls., Kušliškių k., mokėsi Marijam
polės gimnazijoje, baigė Maskvos universiteto Teisės fakultetą. Vokiečių oku
pacinės valdžios kalintas. 1919–1923 m. dirbo Užsienio reikalų ministerijoje, 
Aukštuosiuose kursuose ir Lietuvos universitete dėstė Lietuvos istoriją, vėliau 
buvo Lietuvos pasiuntinys Italijoje, Prancūzijoje, Belgijoje, Ispanijoje ir Por
tugalijoje. Daug rašė į spaudą, paskelbė darbų iš Lietuvos istorijos. Per Antrąjį 
pasaulinį karą vokiečių kalintas Prancūzijoje, išsiųstas į Lietuvą, po to rusų 
okupacinės valdžios ištremtas ir kalintas. Mirė 1969 01 16 Kaune.

Justinas Staugaitis, gimęs 1866 11 14 Šakių apskr., Naumiesčio vls., Tupi
kų k., mokėsi Marijampolės gimnazijoje, baigė Seinų kunigų seminariją, kuni
gavo Lietuvoje ir Lenkijoje, nuo 1926 m. – Telšių vyskupas. Steigė švietimo ir 
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kooperacijos įstaigas, dalyvavo Lietuvių mokslo draugijos veikloje, buvo Lie
tuvos Tarybos vicepirmininkas, Steigiamojo, I ir II seimų vicepirmininkas ir 
pirmininkas. J. Staugaitis yra Telšių kunigų seminarijos kūrėjas, rašė tikybos 
ir politikos klausimais. Mirė 1943 07 08 Telšiuose.

Jonas Vailokaitis gimė 1886 06 25 Šakių apskr., Sintautų vls., Piktžirnių k. 
Baigęs Peterburgo prekybos ir pramonės institutą dirbo Marijampolės „Žag
rės“ kooperatyve, pasireiškė kaip gabus pramonininkas ir bankininkas, dau
gelio akcinių bendrovių kūrėjas, vienas Lietuvos aeroklubo steigėjų. 1940 m. 
Vailokaitis pasitraukė iš okupuotos Lietuvos, mirė 1944 12 16 Vokietijoje.

Peržvelgus tokių skirtingų, bet ir panašių savo atsidavimu Tėvynei žmonių 
gyvenimus, negalima nesižavėti jų visuomeniškumu ir visapusiškumu. Krinta 
į akis ir tai, kad bene visi Suvalkijos signatarai  – Marijampolės gimnazijos 
auklėtiniai. Gražu būtų, kad ši senoji mokykla, tiek prisidėjusi prie visos Lie
tuvos švietimo ir kultūros, tinkamai pagerbtų šiuos didžius vyrus  – Nepri
klausomybės akto signatarus.

Dar vienas charakteringas bruožas: pusė suvalkiečių signatarų buvo bolše
vikinio teroro aukos. P. Dovydaitis ir P. Klimas buvo kalinti ir tremti, pirma
sis – sušaudytas, o J. Vailokaitis buvo priverstas emigruoti. Be abejonės, ir kiti 
signatarai būtų sulaukę tokio pat likimo, jeigu būtų išgyvenę iki bolševikinės 
okupacijos. Beje, suvalkiečių signatarų likimas nėra išimtis: iš 20 Nepriklauso
mybės aktą pasirašiusių vyrų 12 nukentėjo nuo okupanto rankos.

„Suvalkija“, Marijampolė, 1997, Nr. 2
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3.17. kas TIe suValkIeČIaI?

neretai pajuokaujama, kad suvalkiečiai – tai žmonės, suvilkti iš įvairių 
Lietuvos kampų, permesti per Nemuną.

O jeigu rimtai?
Pasitelkęs antropologiją, kuriai tarnauju 20 metų, galiu pasakyti, kad suval

kiečių istorija yra sudėtinga ir įdomi. Joje, kaip ir apskritai lietuvių etnogenezėje, 
galima įžvelgti bent keturis svarbiausius laikotarpius: 1) pirminio apgyvenimo, 
2) indoeuropiečių atsikraustymo, 3) baltiškųjų genčių Užnemunėje išsiskyrimo 
ir 4) dabartinių suvalkiečių fizinio (arba antropologinio) tipo susidarymo.

Seniausi žmonės atsikraustė į Suvalkiją ištirpus paskutiniam ledynui, ta
čiau kaulų liekanų turime tik iš mezolito – viduriniojo akmens amžiaus. Kau
kolės matmenys – jos bendras dydis, smegeninės ir veido forma, atskirų da
lių dydis bei proporcijos – yra sąlyginai pastovūs, paveldimi, perduodami iš 
kartos į kartą, jie lemia žmonių grupės (arba populiacijos) antropologinį tipą. 
Kaip byloja seniausios rytiniame Baltijos krante Kirsnos žmogaus kaukolės ty
rimas ir sugretinimas su to paties laikotarpio antropologiniais radiniais kitur, 
labai stambūs, senoviniai, pailgagalviai žmonės atsikėlė į Prūsiją ir Suvalkiją 
pietine Baltijos pakrante (gal iš Jutlandijos pusiasalio ar net iš toliau). Kitas, 
jau vėlyvesnis neolito (naujojo akmens amžiaus) radinys Turlojiškėse leidžia 
įžvelgti apvaliagalvio komponento atėjimą greičiausiai iš Centrinės Europos. 
Tokio būta ikiindoeuropietiškojo Suvalkijos antropologinio fono.

Trečiojo ir antrojo tūkst. pr. Kristų sandūroje iš Juodosios jūros šiaurinės 
pakrantės visą Europą užplūdo labai pailgagalviai ir plačiaveidžiai žmonės, 
gaminę laivinius kovos kirvius, savo žiestus puodus puošę virvelės ornamen
tu. Jie jau laikomi indoeuropiečiais. Maišantis ateiviams su ikiindoeuropie
tiškuoju fonu, Lietuvos Užnemunėje ir apie ją formavosi hibridinė Pamarių 
kultūra ir hibridinis jos gamintojų tipas. Jie jau buvo pirmieji baltai. Kaip vyko 
šis sudėtingas baltų tapsmas, antropologijos požiūriu pasakyti sunku, nes per 
visą žalvario amžių buvo paplitęs mirusiųjų deginimo paprotys. Tik dviejų 
erų sandūroje vėl atsiranda antropologinės medžiagos, iš kurios galima spręsti 
apie tolesnę baltų diferenciaciją.
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Baltų genčių sąjungos, kurių vardai (etnonimai) išliko iki istorinių laikų, 
ėmė formuotis I tūkst., vienos – anksčiau, kitos – vėliau. Rašytiniuose šalti
niuose anksčiausiai (pirmaisiais amžiais) paminimi galindai ir sudinai (sūdu
viai). Pirmieji buvo prūsų, o antrieji – jotvingių gentis. Pastarieji mums ypač 
įdomūs, nes jų plotas apėmė beveik visą Suvalkiją ir dalį Dzūkijos. Jotvingius 
sudarė du antropologiniai tipai. Vienas jų – labai masyvus, pailgagalvis, plokš
čiaveidis – vėliau, apie V–VII a. bus svarbiausias aukštaičių etninėje istorijo
je. Jo ištakos siekia vadinamosios brūkšniuotosios keramikos kultūros kūrėjų 
tipą, kurio arealas bus buvęs labiau į rytus nuo dabartinės Lietuvos teritorijos, 
beveik pačiame senųjų baltų ploto centre. Antras tipas, apvaliagalvis, plokšto
ko veido, baltams buvo nebūdingas. Jo priemaišų greičiausiai atsirado dėl genų 
mainų su neindoeuropietiškais gyventojais, jotvingiams su jais bendraujant 
savo arealo pietiniame pakraštyje. Galimas dalykas, šio tipo atgarsiu galima 
aiškinti tai, kad bendrame šviesiaplaukių, mėlynakių fone ir šiandien pasitai
ko tamsiaplaukių, rudaakių suvalkiečių. Pasekti vėlesnio šių tipų likimo vėlgi 
negalime, nes nuo VI–VII a. iš rytų ima plisti mirusiųjų deginimo paprotys. 

Tautybės susidarymas sutapo su labai nepalankiu visiems baltams lai
kotarpiu – vokiečių ordinų ekspansija į jų žemes. Suvalkija tapo kovų are
na, todėl anksčiau minėtas jotvingių antropologinis tipas keitėsi. Pirmiausia 
žmonių retėjo, kai kurios vietos tapo dykromis. Antra, per Suvalkiją traukėsi 
dalis Didįjį sukilimą pralaimėjusių prūsų, jie paliko pėdsakus gyventojų genų 
fone. Trečia, aprimus karams Užnemunė vėl buvo tirščiau apgyventa. Iš kur 
kėlėsi nauji gyventojai? Iš dešiniojo Nemuno kranto nuo vidurupio iki pat 
Baltijos. Apie tai byloja subtilios ir sudėtingos matematinės analizės rezultatai: 
nors vėlyvaisiais viduramžiais (XIV–XVIII a.) Suvalkija, kaip ir kitos Lietuvos 
etnografinės sritys, antropologijos požiūriu buvo labai marga, mozaikiška, vis 
dėlto trumpiausias biologinis atstumas suvalkiečius skiria nuo dzūkų ir pietų 
žemaičių. Galėjo būti ir vėlesnių migracijų iš Prūsijos. 

Apibendrinant sudėtingą suvalkiečių biologinę istoriją galima pasakyti, 
kad iš Vakarų ir Centrinės Europos atėję pirmieji Užnemunės gyventojai su
darė antropologinį substratą, kurį vėliau, naujame akmens amžiuje, nustelbė 
atėjūnai indoeuropiečiai, o mišrios baltiškosios Pamarių kultūros žmonės vė
liau skilo į prūsus ir jotvingius. Dabartinis žmonių tipas susiklostė į šių dviejų 
genčių foną įsiliejant persikėlėliams iš dešiniojo Nemuno kranto. Jotvingiška
sis, o ypač prūsiškasis dėmuo lėmė tai, kad mūsų tarmė liko labai archajiška. 

Taigi pasakymas, kad suvalkiečiai yra permesti per Nemuną, teisingas, bet 
jis liečia tik paskutinį sudėtingos jų etninės istorijos puslapį.

„Suvalkija“, 1997, Nr. 2, p. 3–4.
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3.18. aukšTaūGIaI ŽMonĖs

Žmogaus ūgis – tai antropologinis požymis, kurio dydį lemia ne vienas, 
bet daug tarpusavyje persipynusių veiksnių.

Pirmiausia ūgis priklauso nuo sudėtingo paveldėjimo mechanizmo, o šį le
mia ištisa genų sistema. Nuo tų genų kombinacijos daug priklausys, ar indivi
das bus vidutinio, aukšto, ar žemo ūgio. Aukštaūgių tėvų vaikai dažniau esti 
aukštaūgiai, bet toli gražu ne visada – ūgį kontroliuojančių genų rinkinyje, be 
aukštaūgiškumo genų, gali būti ir tokių, kurie veikia priešingai. Pasaulinis suau
gusių vyrų ūgio vidurkis yra 165 cm, o moterų – 154 cm, bet atskirų rasinių tipų 
atstovai paveldi tam tipui būdingą ūgį. Kitaip tariant, genų kompleksai, lemian
tys ūgį, pasaulyje koncentruojasi tam tikromis sritimis, arealais. Yra aukštaūgių 
ir žemaūgių rasinių tipų, nors ūgis laikomas ne pagrindiniu, bet tik pagalbiniu 
rasiniu požymiu. Aukščiausio ūgio yra Centrinėje Afrikoje prie Nilo gyvenanti 
negrų tutsių gentis – suaugusių vyrų ūgio vidurkis siekia net 188 cm. O beveik 
greta šios genties, Konge, gyvena pigmėjai mbutu – patys žemiausi žmonės, ku
rių ūgio vidurkis tėra 140 cm. Europoje labai dideliu ūgiu išsiskiria Skandinavi
jos gyventojai. Tarybų Sąjungoje aukščiausi yra Pabaltijo žmonės ir kaukaziečiai.

Žmonių ūgis priklauso ir nuo aplinkos sąlygų. Badavimas, nekokybiška, 
neracionali mityba, blogos buities sąlygos, sunkios ligos gali trukdyti veikti 
individo paveldėtiems aukšto ūgio genams, ir, priešingai, palanki genų kom
binacija, geros aplinkos sąlygos gali lemti aukštaūgiškumą.

Dėl to, kad ūgį lemia ne vienas, bet daug genų, dėl genų sudėtingų są
sajų su aplinka net to paties rasinio tipo, amžiaus ir lyties individų grupėje 
ūgis smarkiai skiriasi. Tik maždaug pusės žmonių ūgis siekia vidurkį, o kitų 
esti arba gerokai didesnis, arba mažesnis už vidurkį. Toks ne tik ūgio, bet ir 
kitų metrinių kūno antropologinių požymių paplitimas grupėje vadinamas 
normaliu arba binominiu pasiskirstymu. Patys kraštutiniai ūgio variantai gali 
būti labai kontrastingi, netgi stulbinami, tačiau jie esti normalūs, ne patolo
giniai. Antai pats aukščiausias be jokios patologijos žymių iki šiol žinomas 
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žmogus buvo Angus Makaskilas (Macaskill), gimęs 1825 m. Škotijoje. Jo ūgis 
buvo 229 cm. Būta ir aukštesnio ūgio žmonių, bet tas ūgis jau ne normalus, 
bet patologinis. Nenormaliai didelis ūgis, arba gigantizmas, išsivysto sutrikus 
pasmegeninės liaukos, hipofizės, veiklai, kai ji ima gaminti ir išskirti į kraują 
per didelį somatotropinio (augimo) hormono kiekį, o tai dažniausiai atsitinka 
tada, kai liaukos priekinei skilčiai pakenkia auglys. Pats didžiausias iki šiol 
užregistruotas patologinis (dėl hipofizės auglio) ūgis buvo 272 cm. Tokio ūgio 
buvo Robertas Vodlou (Wadlow), gimęs 1918 m. Altone, JAV. Ūgį reguliuoja ir 
kiti belatakių, arba vidaus sekrecijos, liaukų gaminami hormonai, pvz., skyd
liaukės, čiobrialiaukės, jų perteklius arba stoka gali vienaip ar kitaip atsiliepti 
ūgiui, bet šių liaukų patologija gigantizmo nesukelia.

Vidutinis suaugusių lietuvių ūgis, prof. S. Pavilonio duomenimis: vyrų – 
172,5 cm, moterų – 161,7 cm, o jaunuolių (Vilniaus studentų) netgi dar di
desnis  – atitinkamai 176,5 ir 163,4  cm. Vienarūšės populiacijos daugumos 
narių ūgis paprastai neišeina už trijų vidutinių kvadratinių nukrypimo ribų. 
Taigi retai pasitaiko mūsų vaikinų, žemesnių negu 157 cm ir aukštesnių negu 
195 cm, o merginų – žemesnių negu 148 cm ir aukštesnių negu 179 cm. Ži
noma, Lietuvoje pasitaikydavo, pasitaiko ir pasitaikys aukštesnio, negu šis, 
nepatologinio ūgio asmenų, bet jų specialiai niekas neregistravo ir netyrinė
jo. Aukštaūgiai paprastai kviečiami į krepšinio komandas, ir, galima sakyti, 
čia būna didžiausia jų koncentracija. Tikslesnių žinių apie atskirų aukštaūgių 
krepšininkų ūgį, kas domisi, gali rasti krepšinio pirmenybių programose arba 
knygoje „Lietuvos krepšinis“.

Beje, reikia pridurti, kad žmonių ūgis nėra pastovus. Praeityje aukštaūgiais 
laikyti žmonės mūsų laikais atrodytų vidutinio ūgio, nes per pastarąjį šimtme
tį pastebėtas ūgio didėjimas iš kartos į kartą daugelyje šalių kaip viena vadina
mosios akceleracijos, arba žmogaus augimo ir brendimo greitėjimo, išraiškų. 
Šis reiškinys yra susijęs su daugeliu aplinkos ir genetinių veiksnių: racionalia 
mityba, vedybų rato plėtimusi ir su juo susijusia heteroze arba palikuonių gy
vybingumo stiprėjimu ir kt. Dėl akceleracijos jaunosios kartos atstovai atrodo 
visa galva aukštesni už senosios arba vidutinės kartos atstovus, atrodo, kad 
tarp jų dažnesni ir aukštaūgiai. Bet tai neturi stebinti, nes yra natūralus biolo
ginis poslinkis. Antai per pastarąjį šimtmetį suaugusių lietuvių ūgio vidurkis 
padidėdavo po 1 cm kas 10 metų, arba po 1 mm kasmet. Kiek dar truks šis 
procesas ir kokia bus mūsų ūgio riba, numatyti sunku.

„Mokslas ir gyvenimas“, 1978, Nr. 6 
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3.19. MarIJaMpolĖ, 1987 MeTŲ lIepos 1-oJI

(Apie Palaimintojo Jurgio Matulaičio palaikų perkėlimą)

praskriejo jau dešimtmetis nuo to išgyvenimo, kurį patyriau savo vaikys
tės ir jaunystės mieste 1987 m. liepos pirmąją, bet jis paliko tokį pėdsaką, kad jį 
ištrinti laikas bejėgis. Mano, profesionalo antropologo, veikloje iki tos dienos ir 
po jos buvo daug emocingų momentų: akmens kapų tyrinėjimo virpulys, susi
tikimas su turtingu kariu ar net vadu Kėdainių r. Plinkaigalio geležies amžiaus 
nekropolyje, Vytauto Didžiojo kapavietės paieškos Vilniaus arkikatedroje bazi
likoje, kūrybinis džiaugsmas sėkmingai atpažinus istorinių asmenybių palaikus 
bažnyčių požemiuose ir daug kitų, bet nė vieno jų nelydėjo toks dvasinis švytėji
mas, kokį patyriau tada, 1987 m. liepos 1 d., Marijampolės bažnyčioje.

O viskas prasidėjo taip.
1987 m. kovo pabaigoje (dienos neprisimenu, gulėjau namuose po ran

kos operacijos – nulnaris neurolizės) paskambino žmogus, prisistatė esąs iš 
Marijampolės (tada dar Kapsuko), gavęs telefono nr. iš doc. Eugenijaus Lau
rinaičio, žinomo psichoterapeuto, norintis su manimi pasikalbėti. Pakviečiau 
užeiti į namus. Po poros valandų pasirodė jaunas, elegantiškas, malonios iš
vaizdos vyras – kunigas Gracijus Sakalauskas. Tai mane gerokai nustebino ir 
suintrigavo. Prisipažino, kad prisimena mane dar nuo tų laikų, kai gyvenau 
Marijampolėje, Pedagogų g., R. Ambraziejūtės namuose. Iš tikrųjų gretimai 
gyveno Sakalauskai, kurių vyresniąją dukterį Vidą gerai pažinojau, nes metais 
anksčiau ji baigė tą pačią Marijampolės 2ąją vidurinę mokyklą. Miglotai pri
siminiau ir mažą berniuką, jos brolį, braidantį po tada negrįstos Pedagogų g. 
balas. Tai buvo mano svečias – būsimasis kunigas.

Kunigas G. Sakalauskas glaustai išdėstė atvykimo tikslą. Lietuvos Krikšto 
600 metų jubiliejaus proga arkivyskupas Jurgis Matulaitis beatifikuojamas – 
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skelbiamas Palaimintuoju. Marijampolės bažnyčios koplyčia, kurioje iki šiol 
jis ilsėjosi, pertvarkoma. Palaimintojo palaikai iš kriptos, esančios prie jos šo
ninės sienos, perkeliami į altorių, todėl reikia mano pagalbos. Neklausiau, bet 
iš karto supratau kun. G. Sakalauską nesunkiai sužinojus, kad esu tas žmogus, 
kurio jam reikia, nes pastaraisiais metais (1985–1987) dalyvavau Vilniaus ar
kikatedros bazilikos (tada Paveikslų galerijos) tyrimuose, tvarkiau vadinamo
joje I. Masalskio kapavietėje (kapitulos kriptoje) bei lenkų laikais sumūrytoje 
betoninėje kriptoje rastus Vilniaus vyskupų palaikus. Tarp jų pavyko identi
fikuoti ir Vilniaus vyskupo Abraomo Vainos palaikus kartu su archeologais 
V. Urbanavičiumi ir A. Bliujiene, restauratore L. Vedrickiene ir savo kolega 
antropologu R.  Jankausku. Daug kam buvau pasakojęs apie tuos dalykus, 
doc. E. Laurinaitis, buvęs mano studentas, o dabar bendradarbis, tai žinojo ir 
pasakė kun. G. Sakalauskui.

Širdyje iš karto sutikau, bet prieš pasakydamas laiku sumojau, kad esu ne 
tik privatus, bet ir oficialus asmuo, priklausomas nuo tarnybos aplinkybių, 
kurių negaliu nepaisyti, ypač turint galvoje tada dar tebetvyrojusią baimės ir 
įtarumo atmosferą, kuri ypač palietė visa, kas susiję su religija ir tautiškumu. 
O čia dvelkė ir vienu, ir kitu. Kunigui pasakiau, kad tai, ką jis prašo atlikti, lai
kau patriotine pareiga miestui, kuriame augau, ir tautai, bet paprašiau teisin
gai suprasti: dirbti galiu tik visiškai oficialiai, bažnyčios dignitoriui – Kauno 
arkivyskupui susitarus su mano viršininku – Vilniaus universiteto rektoriumi. 
Be to, pageidaučiau, kad būtų pakviestas ir Kauno medicinos instituto teismo 
medikas, dabar jau miręs, profesorius Jonas Vytautas Nainys, dalyvavęs dau
gelyje ekshumacijų. Mat J. Matulaičio palaikai galėjo būti nevisiškai skeletavę
si, o minkštųjų audinių liekanas ar mumijas tirti nesu kompetentingas.

Kun. G. Sakalauskas pasiteiravo dar kelių dalykų. Pirmiausia paklausė, 
kaip perrengti naujais bažnytiniais rūbais Palaimintojo palaikus. Patariau ne 
apvilkti, tik užkloti juos iš viršaus, nes kuo mažiau drumsime mirusiojo ramy
bę, tuo bus geriau. Pasakiau, kad reikėtų pagalvoti apie teisinę ir procedūrinę 
vyksmo pusę – akto tekstą, jo turinį ir formą, egzempliorių skaičių (vieną bū
tina įdėti prie palaikų), naujo karsto hermetizavimą ir antspaudavimą. Gražiai 
padėkojęs ir palikęs savo telefono numerį, kun. G. Sakalauskas išėjo.

Kaip susitarėme, taip kunigas ir elgėsi. Vieną dieną balandžio viduryje 
paskambino į namus Medicinos fakulteto dekanato sekretorė ir paprašė, kad 
susisiekčiau su universiteto rektoriumi Jonu Kubiliumi. Surinkau rektorato 
numerį ir tuoj pat buvau sujungtas su rektoriumi. Jis lakoniškai pranešė, kad 
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gavo arkivyskupo laišką. Tą reikalą, kurį aš tikriausiai žinau, suderinęs su kuo 
reikia, leidžiantis man liepos 1 d. vykti į Marijampolę ir prašantis grįžus pa
pasakoti, kaip sekėsi, nes tai esą labai įdomu. Padėkojau, pažadėjau padaryti 
tai, ko rektorius prašo. Tą pačią dieną paskambinau į Kauną profesoriui Jonui 
V.Nainiui. Sužinojau, kad jį buvo aplankęs tas pats kunigas ir kvietė dalyvauti 
perkeliant Palaimintojo palaikus, bet kol kas apie jokį oficialų raštą profeso
rius nieko nežinantis.

Gavęs žodinį rektoriaus leidimą vykti netrukus pasidalinau šia naujiena su 
draugais ir pažįstamais, kurie vieningai pripažino, kad manęs laukia didelis ir 
labai įdomus įvykis. Tik brolis, labai atsargus ir rezervuotas žmogus, šiek tiek 
suabejojo, įspėdamas, kad derėtų gauti kokį nors raštišką leidimą, nepasikliau
ti vien pokalbiu telefonu. Pasak jo, šiandien rektorius vienas, rytoj jau gali būti 
kitas, paskui įrodyk, kad elgeisi ne savo nuožiūra, bet vyresnybei leidus. Iš pra
džių tik pasišaipiau iš tokio perdėto atsargumo, bet vėliau, grįždamas prie šio 
įspėjimo, ėmiau galvoti, kad suinteresuotam, nesąžiningam žmogui iš tikrųjų 
nebūtų sunku „suvesti sąskaitas“, sukompromituoti, apšmeižti, pasinaudojus 
tokia neapibrėžta situacija netgi šantažuoti. Taigi nusprendžiau dėl viso pikto 
apsidrausti ir pasikalbėti su rektoriumi.

Gegužės viduryje gavau rektoriaus audienciją. Sutiko klausimu, gal jau esu 
grįžęs iš ekspedicijos? Pasakiau atėjęs pasitarti, išdėsčiau savo abejones nu
rodydamas, kad įvykis, kuriame ruošiuosi dalyvauti, turės platų atgarsį, bus 
daugelio interesų rate, todėl nenorėčiau rizikuoti. Profesorius Jonas Kubilius 
įdėmiai išklausė ir prisipažino, kad neturi teisės nei uždrausti, nei leisti, kad 
šis dalykas  – mano asmeninis reikalas, tačiau užtikrino, kad yra kalbėta su 
aukštais partijos CK atstovais (pavardžių, deja, nenurodė) ir gautas jų prita
rimas. Jeigu kas nors perdėtai domėtųsi, galėsiu pasakyti, kad rektorius leido, 
į jį tad ir reikia kreiptis išsamesnio paaiškinimo. Paklausiau, kaip elgtis, jeigu 
perkeliant palaikus vyks apeigos, kurių dalyvis turėsiu būti. Gavau visiškai ne
lauktą, bet išmintingą atsakymą: „Elkitės kaip Vilniaus universiteto profeso
rius.“ Nieko konkretaus rektorius nepatarė ir tada, kai pasakiau, kad, ko gero, 
reikės pasirašyti bendrą su aukštąja dvasininkija palaikų tyrimo aktą, bet iš 
reakcijos supratau, kad jis tai laiko visai natūraliu dalyku. Apskritai susidarė 
įspūdis, kad prof. J. Kubilius daug žino apie Lietuvos Krikšto sukaktuvių reika
lus ir apie Jurgio Matulaičio asmenį bei jo beatifikacijos problemą. Baigiantis 
audiencijai rektorius davė du praktinius patarimus. Pirmiausia liepė parašyti 
motyvuotą prašymą pasinaudoti universiteto spec. fondu, kad galėčiau pasi
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skaityti apie arkivyskupą J. Matulaitį, nes tokios žinios bus reikalingos bend
raujant su dvasininkais. Antra, patarė prisistatyti Marijampolės miesto par
tijos komitete, kad kai kurioms įstaigoms mano buvimas tenai nebūtų didelė 
staigmena. Dar pasiteiravau, ar galiu pasikviesti pagalbininką – Anatomijos, 
histologijos ir antropologijos katedros laborantą, dabar docentą Rimantą Jan
kauską. Rektorius pasakė, kad man pavestas tas darbas, tad jį galiu atlikti kie
no noriu padedamas.

Gavęs rektoriaus rezoliuciją po kurio laiko apsilankiau spec.  fonde. Pra
dėjau nuo Amerikoje išleistos lietuviškosios enciklopedijos. Iš jos sužinojau, 
kad Jurgis MatulaitisMatulevičius gimė 1871 IV 13 Lūginės kaime, prie Šuns
kų, Marijampolės apskrityje, iki 1887 m. mokėsi Marijampolės gimnazijoje, 
1891–1893 m. – Kielcų (Lenkija) kunigų seminarijoje, 1899 m. baigė Petra
pilio dvasinę akademiją, po to studijavo teologiją Friburge, iki 1904 m. buvo 
Kielcų seminarijos vicerektorius, nuo 1907  m.  – Petrapilio dvasinės akade
mijos sociologijos katedros profesorius, 1918–1925 m. – Vilniaus vyskupas. 
Lenkijai sudarius konkordatą su Vatikanu, J. Malulaitis 1925aisiais Vilniaus 
vyskupo sosto atsisakė ir išvyko į Romą. Ten bendradarbiavo su būsimuoju 
popiežiumi Pijum  XI, buvo paskirtas Apaštališkuoju vizitatoriumi Lietuvai. 
Mirė 1927 I 24, turėdamas 56 metus, po apendicito operacijos. Buvo palaido
tas Kauno katedros požemiuose, o po 1933 m. potvynio, 1934 X 24, jo palaikai 
perkelti į Marijampolės bažnyčios koplyčią. Iš asmenybei identifikuoti svarbių 
dalykų dar tenka pabrėžti tą faktą, kad nuo vaikystės sirgo kaulų džiova, stu
dijų metais Friburge operuotas.

Peržvelgęs kitus enciklopedijos straipsnio bibliografijoje nurodytus spau
dinius, jokių svarbesnių papildomų biografijos faktų neradau, bet ėmė šiek 
tiek aiškėti J. Matulaičio nuopelnai katalikybei. 1909 m. jis įstojo į merdintį 
Marijampolės marijonų vienuolyną, jį atgaivino, buvo marijonų generolas. 
Sunkiu ir permainingu Vilniaus laiku, būdamas Vilniaus vyskupas, religijos 
reikalus jis kėlė virš tautinių, todėl buvo puolamas ir lenkų, ir lietuvių. Vis 
dėlto rūpinosi lietuvių kalbos teisėmis bažnyčiose, dalyvavo sudarant Lenki
jos ir Vatikano konkordato projektą, buvo didelis katalikiškosios sociologijos 
specialistas. Beje, remiantis jo rekomendacijomis, buvo atlikta Lietuvos žemės 
reforma. J.  Matulaitis garsėjo kaip doras, pamaldus ir atsidavęs kunigas. Jo 
beatifikacijos klausimas keliamas jau nuo pat mirties, imtasi konkrečių žygių, 
marijonų kapitula 1949 m. oficialiai iškėlė jo šventumo bylą, bet viską nutrau
kė karas.
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Norėdamas išsiaiškinti būsimo palaikų perkėlimo aplinkybes ir jam pasi
rengti, birželio pirmosiomis dienomis nuvažiavau į Marijampolę. Zakristijoje 
sulaukęs kun. G. Sakalausko, kurį, beje, vienintelį tepažinojau, buvau prista
tytas klebonui dekanui L. Lešinskui ir jo maloniai sutiktas. Klebono kabinete 
aptarėme visa, kas abiem pusėms rūpėjo. Pirmiausia sužinojau, kad procedūra 
vyks liepos 1 d. 12 val. uždaroje bažnyčioje, be iškilmių, dalyvaujant tik Baž
nyčios vyresnybei ir vietos kunigams. Iš manęs tikimasi anatominioantropo
loginio palaikų tyrimo, asmens identifikavimo ir palaikų perkėlimo.

Suabejojau, ar reikia identifikuoti. Jis pasiteisintų tik tada, jei kiltų bent 
menkiausias įtarimas, kad senasis sarkofagas buvo atidarytas ir ten guli ne 
J. Matulaičio palaikai. Identifikavimui tektų kaukolę vežti į Vilnių, prašyti pro
fesoriaus Vytauto Urbanavičiaus pagal ją padaryti dokumentinį skulptūrinį 
portretą ir jį sugretinti su ikonografine medžiaga. Visa tai ilgokai užtruktų ir 
pareikalautų daug formalumų. Kiti identifikavimo metodai keltų ne mažiau 
keblumų. Pasakiau, kad galėčiau atsivežti dioptrografą, juo nukopijuoti kau
kolės profilį, paprašyti V. Urbanavičiaus pagal jį atkurti asmens profilį, po to 
piešinį sugretinti su pomirtinės gipsinės arkivyskupo kaukės, saugomos za
kristijoje, profiliu. Kunigai pažadėjo pasitarti su savo vyresnybe.

Pasiteiravau, kaip manoma pasielgti su Palaimintojo rūbais, kurių liekanų 
tikriausiai rasime. Kunigai to nebuvo numatę. Patariau kreiptis į Vilniaus dai
lės muziejaus tekstilės restauratorius, nurodžiau, kad rūbų liekanas geriausiai 
konservuotų ir restauruotų P. Gudyno restauracijos centro specialistė Laima 
Vedrickienė, kurios profesionalumu turėjau progos įsitikinti, kad jos prelimi
narų sutikimą jau turėjau. Pašnekovai padėkojo už gerą, jų manymu, patarimą.

Vėliau aptarėme būsimojo tyrimo akto turinį. Pasakiau, kad manau, jog 
jo tekstas turėtų susidėti iš oficialiosios dalies (kas ir kada atidarė sarkofagą), 
konstatuojamosios dalies (kas rasta ir kas atlikta) bei oficialiojoje dalyje išvar
dintų asmenų parašų. Pirmąją dalį turėtų numatyti bažnyčios vyresnybė, o 
antrąją suformuluosime pagal tai, ką rasime sarkofage. Pasakiau, kad dėl akto 
turinio reikėtų pasitarti su prof. J. V. Nainiu, turinčiu didelę teismo medicinos 
formalumų patirtį. Kun. G. Sakalauskas samprotavo, kad aktą gal reikėtų su
rašyti pergamente.

Paprašiau parodyti koplyčią. Kunigai palydėjo į ją ir parodė senąjį J. Matu
laičio sarkofagą, papuoštą J. Zikaro sukurtu bareljefu, pažįstamu dar iš vaikys
tės laikų, kai buvodavau šitoje koplyčioje ir klausydavausi bažnytinės muzikos 
koncertų (apie 1946–1947 m.), vargonų ar giedojimo. Tada sarkofagas atrodė 
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paslaptingas ir rūstokas. Į jį žiūrėdamas niekada nepagalvojau, kad teks su
drumsti jame besiilsinčiojo ramybę.

Kaip buvo liepęs universiteto rektorius, kitą dieną paskambinau į partijos 
miesto komitetą. Atsiliepė pirmasis sekretorius V. Sinickas. Jis pasakė netru
kus išvykstantis, bet mane galintis priimti antrasis sekretorius. Nuėjęs į part
komą radau belaukiančius antrąjį sekretorių A. Urbonavičių, skyriaus vedėją 
Adomavičių ir vieną damą, kurios pavardės neprisimenu. Informavau, kad 
dalyvausiu perkeliant Palaimintojo palaikus, pranešu tai iš anksto, kad par
tijos komitetui bei kitoms suinteresuotoms įstaigoms mano dalyvavimas ne
būtų netikėta ir nesukeltų kokių nors komplikacijų. Žinoma, tas vizitas buvo 
kompromisas su savo orumu. Yra tik vienas pasiteisinimas – visą gyvenimą 
diskriminuotas dėl to, kad mano tėvas Antanas ČesnysČesnavičius, mokyklų 
inspektorius, be jokios kaltės buvo išvežtas į Sibirą ir ten nukankintas, viską 
gyvenime pasiekęs tik savo darbu, nieko veltui negavęs, visa tai branginu, to
dėl ir ginuosi kaip įmanydamas.

Susidarė įspūdis, kad pašnekovai apie tai, kas vyks bažnyčioje, girdi pirmą 
kartą, ir tai buvo gana juokinga, bet jų garbei turiu pasakyti, kad žinią sutiko 
nepaprastai natūraliai. Pasidomėjus, ką jie mano apie kartu su aukštąja bažny
čios vyresnybe pasirašytą dokumentą, skyriaus vedėjas Adomavičius, jaunas 
ir elegantiškas vyriškis, nedvejodamas atsakė, jog tai ne ideologijos, bet pro
fesijos dalykas. Lyg patvirtindamas šią tiesą, antrasis sekretorius ištraukė iš 
stalčiaus kažkokioje Marijampolės apylinkėje atliktos fašizmo aukų ekshuma
cijos protokolą, kurį buvo pasirašę enkavedistai, tardytojai, du mokytojai, keli 
valstiečiai, vietos kunigas ir dar keli asmenys. Taigi neliko jokių abejonių. Tuo 
ir baigėsi šis trumpas mano vizitas. Į Vilnių grįžau sužinojęs daugelį būsimojo 
įvykio aplinkybių.

Paskutinėmis birželio dienomis sužinojau, kad prof. J. V. Nainys gavo lei
dimą vykti, be to, dvi P. Gudyno centro restauratorės taip pat komandiruoja
mos į Marijampolę. Paskambinau kun. G. Sakalauskui ir paprašiau užsakyti 
viešbutį, nes nusprendėme atvažiuoti iš vakaro.

Birželio 30 d. iš Vilniaus išvykome keturiese – Laima Vedrickienė, M. Ka
valiauskienėMrazauskienė, doc. R. Jankauskas ir aš. Mudu su R. Jankausku 
pasiėmėme kraniometrinius instrumentus, osteometrinę lentą ir reikalingus 
blankus, jeigu tektų kaulinius palaikus nuodugniau tirti. Atvykę į Marijam
polę tą patį vakarą prisistatėme klebonui, radę jį šventoriuje. Jis mus maloniai 
sutiko, nuvedė į koplyčią prie senojo sarkofago, kurio priekinė siena jau buvo 
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nuardyta. Pakėlę aksominę užuolaidą pamatėme medinį, gana gerai išsilaikiu
sį karstą, papuoštą drožiniais ir išdegintu ąžuolo lapų ornamentu. To karsto 
viduje buvo metalinis, kurį atidarysime kartu su bažnyčios hierarchais. Greta 
stovėjo naujas, labai modernus, kampuotų formų plokščiu antvožu karstas, 
padarytas iš tokios pat spalvos kaip altoriaus sarkofagas patinuoto metalo, iš
klotas baltu šilku.

Pakviesti į kleboniją vakarienės atsisakėme, nes buvome sotūs, bet klebo
nas primygtinai prašė pas jį išgerti nors po puodelį kavos. Pakeliui į kleboniją 
klebonas L. Lešinskas prasitarė, kad buvo užėjęs partijos antrasis sekretorius, 
pasakęs apie mano vizitą ir klausęs, ar nereikia kokios nors pagalbos. Pasijutau 
labai nesmagiai, bet nieko neatsakiau. Pamaniau, klebonas – protingas žmo
gus, pats supras, tad aiškintis nevertėtų. Prie kavos aptarėme rytojaus dienos 
procedūrinius dalykus, atsisveikinome ir išėjome, nes tuo metu atvyko skulp
torius Vladas Vildžiūnas užbaigti naujojo sarkofago. Klebonas su svečiu turėjo 
grįžti į bažnyčią.

Liepos 1 d. 10 val. mes, vilniečiai, atėjome į zakristiją, apsivilkome baltais 
chalatais, pasiruošėme pirštines ir instrumentus. Be mūsų, bažnyčioje buvo 
Marijampolės kunigai, keletas klierikų pasaulietiniais rūbais, skulptorius V. Vil
džiūnas ir keli patarnautojai. Iš medinio karsto iškėlėme metalinį su sidabrine 
graviruota dokumentine plokštele, jį nuvalėme dezinfekavimo skysčiu, padė
jome greta senojo sarkofago ant kilimo ir ėmėme laukti 12 valandos, kai viskas 
turėjo prasidėti. Beje, metalinio karsto antvožas buvo gerai išsilaikęs, o apatinėje 
dalyje, prie dugno, iš visų pusių žiojėjo išgriuvusios skylės, matyt, nuo drėgmės.

Per visą tą laiką, kol ruošėmės ir laukėme atvykstančių kitų dalyvių, klebo
nas mums skyrė nepaprastai daug dėmesio – vedžiojo po bažnyčią, papasakojo 
jos istoriją, parodė vertingesnius paveikslus, netgi paprašė kun. G. Sakalausko 
pagroti vargonais, kad galėtume įvertinti jų gaudesį. Beje, kunigas vargonavo 
profesionaliai, bet tuo nesistebėjome, žinodami, kad jis labai muzikalus, stu
dijavęs smuiką Vilniaus konservatorijoje pas tada dar docentą Jurgį Dvarioną. 
Klebono L. Lešinsko dėmesys nebuvo nei atsitiktinis, nei dirbtinis, jautėme, 
kad jis nuoširdžiai vertina mūsų pagalbą. Nutaikęs akimirką pakviečiau savo 
pagalbininkus pasitarti. Nusprendėme niekur nerodyti per didelės iniciaty
vos, nepersistengti, elgtis kukliai, daryti tik tai, ko iš mūsų tikimasi, dėl visko 
tartis su arkivyskupu ir klebonu.

Reikia pripažinti, kad bažnyčia, nors ir gerai tvarkoma, nėra nei graži, nei 
jauki: prastos proporcijos, per ilga, žemoka centrinės navos erdvė, blausus 
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apšvietimas, pilkokos sienos, niūrus altorius, klausyklų, sakyklos ir suolų ko
loritas. Tokia nejauki ji buvo įsirėžusi į mano vaikišką atmintį, kai mažas ber
niukas bėgiojau šventoriaus tvoromis ir karsčiausi po medžius. Tokią ją vėl 
išvydau po tiekos metų. Visai kitokį įspūdį darė naujoji Palaimintojo koplyčia, 
kuriai papuošti buvo pakviestos rimtos menininkų jėgos. Nors dar nebuvo 
sumontuoti vitražai, o V.  Ciplijausko tapomo portreto vietą altoriuje dengė 
marška, aukšta, akinamai balta, gludinto juodo granito grindimis koplyčia at
rodė tauriai šventinė. V. Vildžiūno sukurtas patinuotos bronzos sarkofagas, 
šiam skulptoriui būdinga lenktų formų ritmika puikiai dera prie neobarokinio 
altoriaus baltų kolonų su auksiniais kapiteliais. Lyg rankos, lyg taurės to paties 
metalo konstrukcija, iškėlusi sarkofagą į beveik trijų metrų aukštį, remiasi į 
rudo gludinto granito piliorių, kuris grakščiai lenkta linija pereina į tokios pat 
spalvos grindų juostą. Beje, V. Vildžiūnas man prasitarė apie gerą klebono me
ninį skonį. Skulptorius kartais vien iš mandagumo pateikdavo kelis vieno ar 
kito dalyko variantus, o klebonas L. Lešinskas visada išsirinkdavo tą, kurį būtų 
išsirinkęs ir pats dailininkas. Deja, klebono išvaizda visai nepriminė žmogaus, 
turinčio menininko gyslelę – senyvas, gerokai pražilęs vyras veikiau buvo pa
našus į rimtą gaspadorių arba gerą dėdulę. 

Diena pasitaikė šilta ir saulėta. Sėdėjome po šventoriaus klevais mes, pa
sauliečiai, baltu rūbu, jie, klierikai, juodu, prieš atvykstant vyresnybei pasku
bomis įšokę į sutanas. Juodas ir baltas suolelis – tada pajuokavau ir sumaišiau 
spalvas, įsiterpdamas tarp klierikų.

Šis šventorius, balti, saulės nutvieksti bokštai, vienuolyno galerija ir ato
kiau dunksantys jo rūmai buvo tarsi iš mano vaikystės, kai po karo gyveno
me visai greta, buvusio baldų fabriko raudonų plytų name, kai su geriau
siais draugais – vargonininkiukais ir zakristijonukais – dūkdavome aplink 
jų namą, o gatvių kampas priešais bažnyčią, kur kerojo tada dar vešlūs šer
mukšniai, buvo svarbiausia mūsų žaidimų vieta. Tie vaizdai ir pavidalai jau 
buvo tarytum išdilę, nutolę, dabar gi visu graudžiu tikrumu grįžo į šį šven
torių po klevais.

Visa tai, kas čia vyko, videokamera fiksavo Tverų altarista Jonas Paliūkas 
(mirė 1990 m.). Prisitaikęs jis įamžino ir mus baltais chalatais, pasak jo, ge
ruosius žmones. Videojuostos kopiją vėliau man padovanojo kun. Vaclovas 
Aliulis. Nuo pat pradžių viską fotografavo skulptorius Vladas Vildžiūnas.

Apie 11 val. prie mūsų būrelio priėjo ką tik iš Kauno atvykęs prof. Jonas 
V. Nainys. Kiek vėliau atėjo miesto vykdomojo komiteto pirmininkas Kęstutis 
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Subačius, kuriam klebonas mus visus pristatė. Šiek tiek iki 12 val. į šventorių 
įvažiavo limuzinas ir sustojo prie zakristijos durų.

Pirmiausia išlipo arkivyskupas Liudvikas Povilonis (mirė 1990 m.), beje, 
nesvetimas Marijampolei, nes prieš karą buvo „žaliukės“ mokyklos kapelionu 
(ten tada mokytojavo ir mano mama  – nuotrauką neseniai aptikau šeimos 
albume). Kartu su juo atvyko vyskupas Juozas Preikšas, monsinjoras (dabar 
vyskupas) Juozas Žemaitis ir marijonų provincijolas kunigas Vaclovas Aliulis. 
Dvasininkai ir klierikai sveikinosi su arkivyskupu, bučiavo žiedą, po to buvo
me pakviesti mes, pasauliečiai, ir pristatyti Bažnyčios dignitoriams. Šiek tiek 
nustebau išgirdęs paprastą „labą dieną“ vietoj tradicinio „garbė Jėzui Kristui“.

Visas būrys sugužėjome į koplyčią, kur atvykusiems buvo paruoštos kėdės 
Palaimintojo metalinio karsto kojūgalyje. Ten atsisėdo ir vykdomojo komiteto 
pirmininkas, ten buvo klierikų atneštas kun. Pranciškus Šulskis, stribų per
šautas pokario metais ir nevaldantis apatinės kūno pusės, visi kiti sustojome 
greta ir laukėme arkivyskupo ženklo.

Arkivyskupas atsistojo, pakvietė pasimelsti, dvasininkai pusbalsiu sukal
bėjo „Tėve mūsų“. Tokia kukli buvo įvykio pradžia. Vyresnybei susėdus įėjo 
du patarnautojai baltomis pirštinėmis ir pradėjo specialiomis žirklėmis at
skirti prikniedytą metalinio karsto antvožą. Pasiteiravau ekscelencijos, ar jis 
neprieštarautų palaikų dezinfekavimui. Gavęs sutikimą elgtis taip, kaip ma
nau esant reikalinga, paprašiau patarnautojų, kad pirmiausia apipjautų karsto 
kojūgalį, palikę galvūgalį neliestą. Tai padarę truputį pakėlėme antvožą, kad 
restauratorės galėtų apipurkšti palaikus spiritiniu dezinfektanto tirpalu, ir tik 
tada jį visai nuėmėme.

Jurgio Matulaičio palaikai gulėjo visai natūraliai – iš išorės matėsi tik pa
juodusi kaukolė su įkapiniu vyskupo galvos apdangalu – infula. Kitus griau
čius dengė iš pirmo žvilgsnio gerai išlikę rūbai, pirštinėtos rankos buvo su
dėtos ant krūtinės, o odiniais batais apautos kojos buvo ištiestos. Be jokios 
abejonės, palaikai nebuvo liesti nuo 1934 m., kai vos tik pradėję irti jie buvo 
įvilkti į naujus rūbus ir paguldyti į šį skardos karstą. Iš karto supratau, kad 
specialiai identifikuoti nereikia, viskas ir taip aišku, o mūsų svarbiausias užda
vinys – kvalifikuotai, anatomine tvarka perkelti palaikus į naują jų vietą, nes 
ardyti kapą dvasiškių akivaizdoje būtų ir neetiška, ir nereikalinga.

Pasiteiravau arkivyskupo, ką jis mano apie Palaimintojo rūbus, gal norėtų, 
kad jie būtų nuvilkti ir restauruoti. Arkivyskupas pareiškė tokį pageidavimą, 
tad kartu su restauratorėmis ėmėmės darbo. Pirmiausia nuėmėme gerai 
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išlikusią infulą. Teko pakelti kaukolę, visai juodą gal nuo 1933 m. potvynio, 
gal nuo senojo sarkofago drėgmės, labai stambią, hipermorfišką, greičiausiai 
mezobrachikraninės (pusapvalės) formos, harmoningų proporcijų. Kaktoje 
buvo ryškūs antakių lankai ir atsikišusi glabella (tarpantakis). Veidas atrodė 
stambokas, bet mezoprozopinis (apvalokas), nosis tiesi. Būta gražaus žmo
gaus. Prie smilkinių dar išlikę žilų plaukų pėdsakai. Sprendžiant iš gerokai 
pažengusio skliauto siūlių sukaulėjimo ir dantų nusidėvėjimo, mirusysis buvo 
per 55  m. amžiaus. Bendras kaukolės tipas stebėtinai atitiko J.  Matulaičio 
profilinę nuotrauką, kurią vėliau atminimui gavau iš kažkurio bažnyčios pa
tarnautojo. Kaukolę atsargiai paguldėme ant akinančiai baltos naujojo karsto 
pagalvės. 

Numovus pirštines apsinuogino visai skeletavusios plaštakų ir dilbio dista
linių (tolimesniųjų) galų liekanos – pajuodę kaulai. Iš karto krito į akis ryškūs 
kairiojo alkūnkaulio ir stipinkaulio pakitimai: kaulo destrukcija su regene
racijos žymėmis, fistulės fenomenas. Panašiai pakilę riešakauliai ir kai kurie 
delnakauliai. Nors nebuvo galimybių kruopščiau apžiūrėti, jau nekalbant apie 
rentgenologinį tyrimą, kuris šiuo atveju buvo būtinas, vis dėlto nėra abejonės, 
kad tai – tuberkulioziniai pakitimai. Prof. J. V. Nainys apžiūrėjo kelio sąnarius, 
bet jokios patologijos neaptiko. Amžininkai teigė, kad J. Matulaitis šlubavo. 
Greičiausiai tai buvo dėl tuberkuliozinio koksito (klubo sąnario uždegimo), 
nors to patikrinti negalėjome, nes būtų reikėję labai ardyti palaikus. 

Pradėjus laisvinti rūbus paaiškėjo, kad jie labiau sunykę, negu mums iš 
pradžių atrodė, sulipę į vieną sluoksnį, kuris standžiai gaubė kaulus. Pasak 
L. Vedrickienės, norint juos nuimti taip, kad būtų galima restauruoti, tektų 
dirbti iki vakaro, gal net ir ilgiau, o mus skubino perlaidojimo procedūra. 
Pranešiau tai arkivyskupui, siūlydamas apsiriboti tik rūbų fragmentais, o su 
likusiais griaučius perkelti į naująjį karstą. Arkivyskupas tam pritarė. Restau
ratorės preparavo maždaug 15x30 cm kaspiną priekinėje arnoto pusėje, su
vilgė antiseptiku, paruošdamos gabenti ir restauruoti. Tada mes, trys medi
kai – prof. J. V. Nainys, doc. R. Jankauskas ir aš – atsistoję kairėje karsto pusėje 
pakišome rankas po Palaimintojo palaikais, juos pakėlėme, patarnautojai iš po 
mūsų rankų ištraukė senąjį metalinį karstą, įstūmė naująjį, ir palaikus atsar
giai paguldėme. Patvarkėme, kad išjudinti kaulai gulėtų savo vietose.

Visa tai įdėmiai stebėjo dvasiškiai, klierikai ir visi susirinkusieji. Dvasingi 
veidai, pamaldus susikaupimas, spinduliuojančios akys. Tiems jauniems žmo
nėms tai buvo ne paprastas įvykis, bet dvasinis išgyvenimas, nepakartojamas 
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ir neužmirštamas. Jų nuotaika negalėjome neužsikrėsti ir mes. Iš pradžių ta
riausi šaltai atliekantis savo įprastą profesinį darbą, kurį ne kartą iki tol buvau 
daręs, bet veikiamas tos dvasingos aplinkos užsikrėčiau šviesiu jauduliu, pasi
jutau esąs liudininkas ne eilinio, bet istorinio akto, kuriame dalyvauti tenka ri
botam dvasiškių ratui, o iš pasauliečių buvo lemta tik mums keliems. Mačiau, 
kad tą patį jautė ir mano bendradarbiai. Tai buvo lyg likimo dovana.

Kunigai atnešė naujas Palaimintojo įkapes. Pirmiausia ant kaukolės už
movėme baltą trikampę įkapinę vyskupo infulą, palaikus iš viršaus užklojome 
alba, paskui arnotu, ant jo padėjome stulą. Taip iš naujo pašarvotas arkivys
kupas J. Matulaitis išbuvo koplyčioje keletą valandų, nes reikėjo laukti, kol iš 
Vilniaus atvykęs kaligrafas parašys protokolo tekstą, kuris turėjo būti įdėtas į 
karstą (beje, jo kopija dabar eksponuota koplyčioje).

Klierikai, bažnyčios patarnautojai ir vienuoliai apspito senąjį medinį J. Ma
tulaičio karstą, ėmė rinkti jo lūžgalius, laužti papuošimus, vyniojo juos į nosines 
ir pamaldžiai nešėsi į pašalį. Supratau, kad tai – relikvijos, kad jos bus rodomos 
tikintiesiems, neturėjusiems laimės čia dalyvauti, kad prie jų bus meldžiamasi ir 
tos maldos padės arba nuramins. Vis dėlto toje ypatingoje aplinkoje tai atrodė ir 
nedvasinga, ir nelabai etiška. Na, bet tai tik asmeninis įspūdis.

Per šią pertrauką klebonas visus pakvietė pietų į kleboniją. Išardžius su
renkamą sienelę dviejuose kambariuose buvo padengtas stalas, kurio gale 
buvo pasodintas arkivyskupas L.  Povilonis, jam iš dešinės  – miesto vykdo
mojo komiteto pirmininkas K. Subačius ir aš, iš kairės – vyskupas J. Preikšas, 
kun. V. Aliulis, mons. J. Žemaitis ir kiti svečiai. Mums belaukiant, kaip elgsis 
ekscelencija, jis sukalbėjo trumpą maldą, atsakėme „amen“ ir visi susėdome.

Stalas buvo turtingas, bet santūrus. Pirmoji užkanda  – silkė ir ungurys 
su daržovėmis, antroji  – mėsos vyniotiniai, sultinys su makaronais, o karš
tas patiekalas – karbonadas ir paukštiena su bulvių koše, desertui – kava su 
pyragaičiais. Arkivyskupui sutikus buvo patiekta šampano, o prie karšto pa
tiekalo – vokiško alaus. Pastebėjau dvi etiketo klaideles: serviruotos trys lėkš
telės ir tik vienas įrankių komplektas, į tas pačias taures pilstytas šampanas, 
vėliau – alus. Gal tiesiog vengta perdėtų ceremonijų. Stalą aptarnavo klierikai, 
mačiau, kad tai jiems taip pat įsimintinas įvykis – būti prie stalo, prie kurio 
sėdi arkivyskupas ir vyskupas. Ką jau kalbėti apie klierikus, jeigu aš kelissyk 
sugavau save begalvojantį, ar sapnuoju, ar čia realybė, kad sėdžiu prie stalo 
tokioje draugijoje. Gnybau sau į šoną, kad atsitokėčiau. Iškilmingi violetiniai 
rūbai, didžiuliai geltoni kryžiai ant krūtinių su nukarusiomis tokio pat metalo 
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grandinėmis – visa tai darė nekasdienišką, pakilų įspūdį. Įsižiūrėjau į hierar
chų veidus. Arkivyskupas, jau senas žmogus, lyg sutrikęs, lyg ir truputį dezo
rientuotas, o vyskupas – pusamžis, gražus, aukšto stoto, bosu gaudžiantis vy
ras, atrodė, žino visus savo fizinius ir dvasinius privalumus. Kunigo V. Aliulio 
ir mons. J. Žemaičio veidai švietė bibliniu gerumu, jų balsai skambėjo irgi lyg 
ne iš šios žemės.

Prie stalo buvo labai jauki aplinka, mezgėsi pasaulietinio turinio pokalbis. 
Iš pradžių prof. J. V. Nainys ir mons. J. Žemaitis persimetė keliomis lotyniš
komis sentencijomis, tarytum lenktyniaudami, kuris daugiau jų moka. Vėliau 
pokalbis pakrypo apie Suvalkiją ir suvalkiečius. Čia gražiai pasireiškė vykdo
mojo komiteto pirmininkas K. Subačius, mandagus jaunyvas vyras, prašnek
damas apie jotvingius ir krašto istoriją. Man ta tema buvo prie širdies. Paste
bėjau, kad jis dzūkuoja, tad pasiteiravau, ar nebus kartais atsitikę taip, kaip toje 
dainoje sakoma: „Ko nutilot, dainos, mylimoj Dzūkijoj? Ba seniai jau dzūkai 
visi Suvalkijoj...“ Pietaujantys smagiai nusikvatojo.

Pakrypus kalbai apie šios dienos įvykį, kun. V. Aliulis pastebėjo, kad mūsų 
aptikti tuberkuliozės ženklai yra neabejotinas identifikavimo faktas. Paklausė
me, kodėl Jurgis Matulaitis mirė po apendicito operacijos. Kun. V. Aliulis pa
pasakojo, kad pasijutęs blogai arkivyskupas neturėjo kada kreiptis į gydytojus, 
nes buvo bebaigiąs rašyti Vatikano ir Lietuvos konkordato projektą. Jį baigęs 
pasakė: „Na, dabar vežkite.“ Nuvežė pas profesorių Hagentorną, tuometę Kau
no chirurgijos įžymybę, bet jau buvo per vėlu. Matyt, apendicitas prakiuro, 
vystėsi peritonitas (pilvaplėvės uždegimas), o be antibiotikų, kurių tada dar 
nebuvo, jo išgydyti praktiškai neįmanoma. Vykdomojo komiteto pirmininkui 
užklausus, kodėl Vilniaus vyskupystė dar tebepriklauso Lenkijos bažnyčios 
provincijai, kun. V. Aliulis trumpai ir aiškiai nušvietė klausimo istoriją.

Baigiantis pietums visi sustojome, arkivyskupas L.  Povilonis sukalbėjo 
trumpą padėkos maldą ir ėmėme skirstytis. Girdėjau, kaip arkivyskupas ir 
vykdomojo komiteto pirmininkas pasikeitė malonybėmis ir atsisveikino, nes 
tolesniuose įvykiuose pirmininkas jau nesirengė dalyvauti. Atsisveikindamas 
su mumis, pasauliečių brigada, jis prisipažino visą laiką „sirgęs“, kad mums 
darbas pasisektų, nes per atstumą matęs mūsų jaudulį. Tiesą sakant, jam „sirg
ti“ nebuvo ko, mes patys to visai nejautėme, o jaudulys buvo ne profesinis, bet 
visai kitokio pobūdžio.

Grįžę į bažnyčią radome svečių – estų liuteronų bažnyčios atstovus, at
vykusius paminėti Lietuvos krikšto jubiliejaus. Jiems kun. V. Aliulis vokiškai 
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papasakojo, kas čia vyksta. Laukėme, kol bus surašytas Palaimintojo palaikų 
tyrimo aktas. Kai tai pagaliau buvo padaryta, susirinkome klebono kabine
te. Mudu su prof. J. V. Nainiu šiai iškilmingai akimirkai apsivilkome švarkus. 
Vyskupas perskaitė Aktą, paskui iš eilės, kaip buvome išvardyti įžanginėje da
lyje, buvome kviečiami prie stalo pasirašyti. Buvau priešpaskutinis. Pasigir
dus žodžiams „profesorius Gintautas Česnys“, atsisėdau prie rašomojo stalo, 
paėmiau plunksnakotį. Tuomet vyskupas Juozas Preikšas pusbalsiu pastebėjo, 
kokie jauni dabar profesoriai. Čia man visai netikėtai šovė į galvą atsakymas: 
„Vyskupe, – tariau, – jaunystė – vienintelis trūkumas, kuris praeina savaime.“ 
Visi geraširdiškai nusijuokė, o monsinjoras Juozas Žemaitis pridūrė: „Atsaky
mas profesoriškas.“

Nors šis mažas epizodas įnešė šiek tiek lengvumo, atmosfera buvo iškil
minga, jautėme, kad rašomės istorijai, kad tą tekstą ir mūsų parašus skaitys, 
kai mūsų jau nebebus, galbūt po kelių šimtų metų. Taigi rašėmės ateičiai. Ra
šantis ranka nepaprastai drebėjo, lyg ji būtų ne mano, gal dėl to vietoj gana 
įmantraus savo parašo parašiau visą vardą ir visą pavardę. Kitus du Akto eg
zempliorius, lietuvišką ir lotynišką, sakė, reikės pasirašyti vėliau, kai bus pa
rengti. Matyt, lotyniškas tekstas keliaus į Vatikaną.

Pasirašytasis Aktas buvo susuktas į tūtą, įkištas į geltono metalo kapsulę 
užsukamu galu ir įdėtas į Jurgio Matulaičio karstą. Tada atėjo laikas atsisvei
kinti su mirusiuoju. Pirmiau klebonas, paskui arkivyskupas, vyskupas, kuni
gai ir klierikai klaupėsi prie karsto, bučiavo Palaimintojo kaktą. Kai ceremoni
ja baigėsi, tie patys patarnautojai, kurie nupjovė senojo karsto antvožą, uždėjo 
naujojo dangtį, prisuko jį varžtais, kurių galvutės su paskutiniu suktelėjimu 
nulūžta. Keturiose vietose virš varžtų buvo įtaisytos apvalios metalinės ap
tvarėlės, į kurias buvo pripilta lako ir jame įspaustas arkivyskupo antspaudas. 
Po to, užlipę ant paaukštinimo, įtaisyto priešais altorių, klierikai įkėlė naująjį 
karstą į sarkofagą, pritvirtino skydą su Palaimintojo J. Matulaičio herbu ir pra
sidėjo baigiamasis įvykio akordas. 

Vyskupas Juozas Preikšas, išėjęs į priekį, maždaug tokias žodžiais kreipėsi į 
susirinkusiuosius: „Gerbiamieji šio neeilinio įvykio liudininkai. Į altorių garbę 
keliame Suvalkijos laukų gėlę, kuri dabar jau žydės ne žemėje, o amžinybė
je“. Tik tiek – paprastai, prasmingai, be pompos, prie kurios jau taip buvome 
pripratę, kad netgi neįsivaizdavome iškilmių be panegirikos, išpūstų, bedva
sių žodžių. Tų dviejų sakinių visi žodžiai nepaprastai reikalingi ir prasmingi. 
Po to vyskupas pakvietė pagiedoti ir užtraukė giesmę apie Mariją. Giedojo 
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tik vyrai, vienu balsu, gal kiek žemokai, bet man negirdėtos giesmės melodija 
buvo nepaprastai graži, didinga ir iškilminga. Įsiklausęs į ją net neįsidėmėjau 
žodžių, kurie, sako, taip pat buvę gražūs. Nuaidėjus giesmei, kas norėjo, tas 
pasimeldė, ir ceremonija baigėsi. Aukštieji dvasininkai atsisveikindami šiltai 
spaudė mums rankas, kalbėjo malonius žodžius, dėkojo už pagalbą. Klebonas 
kvietė vakarienės, tačiau atsisakėme, manydami, kad jau būtų per daug: gal 
dvasiškiai nori pabūti vieni, aptarti kokius nors svarbius savo reikalus. Atsi
sakius klebonas nesispyriojo, paprašė savo vikaro, kad mus nuvežtų į stotį. 
Sukrovėme daiktus į vikaro mašiną ir išskubėjome į Vilniaus autobusą. 

Jaučiausi tarytum išsimaudęs šviesos, gėrio ir dvasingumo nirvanoje, nusi
purtęs kasdienybės apnašas, prisilietęs tikrai prie kažko švento. Amžiną atilsį 
profesorius Jonas Vytautas Nainys, nepaprastai doras ir taurus žmogus, pa
keliui į Kauną kelissyk spaudė man ranką, dėkojo, kad pakviečiau dalyvauti 
tokiame įvykyje. Matyt, ir jis jautė tą patį. Jaunesnieji bendrakeleiviai prisi
pažino, kad taip pat yra be galo laimingi, lyg nuskaidrėję, atlikę pareigą ir įgi
ję dvasinės patirties, kuri įrašyta Palaimintojo herbe: „Nugalėk blogį gėriu“. 
Visi tai matėme ir išgyvenome vienintelį kartą gyvenime  – 1987  m. liepos 
1 d. mano vaikystės ir jaunystės mieste Marijampolėje. Tai buvo lyg įvadas į 
dvasios pakilimo viršūnę – liepos 12ąją, kai visa Lietuva suplūdo į šį miestą 
pagerbti Palaimintojo, paminėti Lietuvos krikšto. O, kad toks dvasios pakylė
jimas taip greitai neblėstų! O, kad jis ilgiau šviestų pragmatiškos, daiktiškos, 
plėšrios buities klystkeliuose! Deja, deja...

„Suvalkija“, 1998, Nr. 2(10) ir Nr. 3
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3.20. Generolas Ir šĮkarT neIšDaVĖ

Žiūriu vaizdą, atsiveriantį pro mano palatos langą iš „Raudonojo kry
žiaus“ ligoninės mikrochirurgijos skyriaus penktojo aukšto. Virš Tiškevičiaus 
rūmų stogų – Gedimino bokštas, išniręs iš beveik belapių kalno medžių ažūro, 
taurus, galingas ir šventas, prigesusiomis langų akimis, dantytų kuorų vaini
ku, į stiebą lyg širdį iškėlęs tris plazdančias mūsų spalvas. Dar neįpratau žiūrėti 
į jas ramiai, be graudulio, be keisto nerimo, kaip tą 1988 m. birželio 24ąją, kai 
pirmą kartą Gedimino aikštėje, žmonių jūroje, išvydau jas, švytinčias viešai, ir 
nustėrau: „O kas dabar bus?“

Ant kito kalno – trys kryžiai, balti, grakštūs. Jie tarytum gyvi: tai sušvinta 
saulėje, tai įgauna plieno spalvą pilko Vilniaus dangaus fone, tai visai išnyksta 
ūkanoje. Bet ir tada žinai – jie ten, jie vėl ten, jie ten bus, nes šių metų birželio 
14 d. juos prikėlė mūsų rankos, širdys ir malda, nes tą atmintiną gedulo dieną 
jo betonas turėjo virsti titanu nuo mūsų visų meilingų žvilgsnių. Tokia chemi
nė ar mistinė reakcija negalėjo neįvykti.

Ne kažin kokios čia tos mano ligos, dėkui Dievui. Daktaras Kęstutis Vit
kus beveik per prievartą pasiguldė į savo skyrių ištirti, tad turiu laiko tam, ką 
„laisvėje“ užmestum (jau ir užmečiau), gožiamas kitų, rodos, tuo momentu 
svarbesnių, netgi neatidėliotinų darbų. Imuosi plunksnos dviejų aplinkybių 
skatinamas. Prieš atsiguldamas į ligoninę užbaigiau Lietuvos kariuomenės 
generolo Jono Juodišiaus palaikų paieškos Komijos Intos rajono Abezės gy
venvietės lagerio kapinėse protokolą. Sausi protokolo faktai, nors objektyvūs 
ir reikalingi, neatspindės tos dvasinės būsenos, kurią išgyvenau šią vasarą, 
susidūręs su klaikiausio nužmogėjimo apraiškomis, iš vienos pusės, ir protu 
nesuvokiama kančia – iš kitos buvusioje Abezės kankinių stovykloje.

Mano geras bičiulis Konservatorijos docentas Paulius Juodišius, Vilniaus 
tremtinių bendrijos remiamas, ryžosi parvežti savo tėvo, Lietuvos kariuome
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nės generolo, karo mokyklos viršininko Jono Juodišiaus palaikus iš Abezės 
lagerio kapinių į Lietuvą ir palaidoti Vilniuje, Rokantiškių kapinėse, greta savo 
motinos Leokadijos Juodišienės. Kartą jis paprašė manęs pakalbinti kokį nors 
daktarėlį, kuris galėtų patalkinti ir padėti susivokti griaučiuose (jeigu palaikai 
būtų skeletuoti) ir apskritai pasirūpinti visa medicinine bei higienine būsimo
sios ekspedicijos priežiūra. Atsakiau važiuosiąs pats.

Prasidėjo ruoša. Man teko rūpintis archeologiniais instrumentais (stekais, 
šepečiais), sanitarijos priemonėmis (pirštinėmis, formalinu, spiritu, marle, 
vata) ir antropologinės identifikacijos dalykais. Pauliui kaip ekspedicijos va
dovui buvo daugiausia rūpesčių. Tremtinių klubas norėjo kartu apžiūrėti Intos 
tremtinių kapines, sudaryti jų planą, kad norintieji susigrąžinti į Lietuvą savo 
artimųjų palaikus galėtų gauti informacijos apie tai, ko tenai galima tikėtis. 
Tuo tikslu į Intą ruošėsi vykti buvęs tremtinys, Intoje gimęs ir iki 11 metų ten 
vargęs Gediminas Trakimas, dabar gyvenantis Vilniuje, ir du bendrijos rėmė
jai (ar nariai) kaunietis muzikos mokytojas Paulius Radziukynas bei vilnietis 
Konservatorijos Teatrinio fakulteto studentas Kęstutis Jakštas. Be to, galvota 
ta pačia proga pritvirtinti atminimo lentą prie kryžiaus ant Peterburgo, Kauno 
ir Vilniaus universitetų profesoriaus Levo Karsavino kapo tose pačiose Abezės 
kapinėse, tad ruošėsi vykti bent du Vilniaus universiteto bibliotekos atstovai 
(Bogušis ir Čaplikas). Pridėjus dar 4 Juodišius, generolo sūnus ir anūkus (2 
Jonus ir 2 Paulius), mane ir porą fotografų, susidarė gausi grupė, kurią reikėjo 
aprūpinti bilietais, komandiruotėmis ir dar daug kuo.

Vargšas Paulius Juodišius, delikati, meniška natūra, susidūręs su, rodos, 
neįveikiama geležinkelio ir „Aerofloto“ biurokratijos bei korupcijos siena, ne
pratęs prie tokių dalykų, slegiamas minties, kad vyksta į nežinią sugrąžinti 
savo tėvo iš „tarnybinės komandiruotės“, rodės, ims ir sugniuš. Paguosti galė
jau tik tokiais žodžiais: „Bičiuli, jokie sunkumai neturėtų būti baisūs, nes esi 
laimingas, važiuoji parsivežti tėvo. O aš ne tik nežinau, kur mano tėvo kapas, 
pasimetęs Taišeto lagerių platybėse, bet net neatsimenu jo veido – turiu tik 
negyvą fotografiją“. Vėliau Paulius man tuos žodžius primins visai kitokiomis 
aplinkybėmis.

 Generolo paieškų preambulė buvo daugiau negu viltinga. Šviesios atmin
ties daktaras Vladas Šimkūnas, su kuriuo turėjau laimės studijuoti, kai jis po 
tremties antrąkart siekė gydytojo diplomo, ir su kuriuo maloniai bendravau 
uždarbiaudamas Medicinos bibliotekoje, kai tik baigiau universitetą, kurį 
laiką buvo kalinamas kartu su generolu J. Juodišiumi ir profesorium L. Kar
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savinu Abezės lageryje. Kaip medikas jis, matyt, dirbo ligoninėje skrodimų 
skyriuje, tad dalyvavo skrodžiant abu žymiuosius Abezės kalinius. Daug kas 
žinojo (beje, ir man Vladas kažkada prasitarė), kad abiem į krūtinės ląstą įsiū
ti buteliukai su identifikacijos ženklais, o Karsavinui  – netgi svarbiausių jo 
kūrinių sąrašas. Žinodamas, kad J. Juodišiaus pomirtinis numeris D40, dak
taras Vladas Šimkūnas, atgavęs laisvę, susirado Abezės kapinėse tokiu nume
riu pažymėtą kuolelį, supylė kauburėlį, pasodino eglaitę, nusifotografavo prie 
„generolo kapo“, o nuotrauką padovanojo šeimai. Ši informacija buvo paieš
kų pradžia. Paulius susisiekė su buvusiu Abezės tremtiniu, dabar Syktyvkaro 
veterinarijos gydytoju Algiu Šerėnu. Pastarasis, bendradarbiaudamas su vie
tiniais gerais žmonėmis, ypač Viktoru Ložkinu, surado lagerio kapinėse kau
burėlį, pažymėtą dar išlikusiu D40 kuoleliu. Taigi kas galėtų būti tikriau? Tik 
vyk, iškask ir parsivežk, juolab kad tikėtasi ir kariškių pagalbos – juk pagaliau 
tarybinės armijos generolas (nors tokiu tapęs ne savu noru) išleidžiamas iš 
pernelyg užtrukusios „komandiruotės“. Kaune Juodišiai padirbdino patogių 
gabaritų, pritaikytą užkniedyti, turinčią brezentinį užvalkalą su rankenomis 
cinkuotos skardos dėžę. Tikėtasi rasti tik kaulus, tad jiems pervežti toks „kars
telis“ kaip tik tinka. Kai pirmąkart jį išvydau, dingtelėjo mintis: „O jei ten ne 
tik kaulai? Juk nieko nežinome apie tai, kaip ties poliariniu ratu vyksta irimo 
procesai. Važiuojame pirmieji“. Bet juk neparveši normalaus dydžio metalinio 
karsto. Nusprendėme reikalui esant karstu pasirūpinti vietoje, juolab kad Al
gis Šerėnas žadėjo padėti.

Bilietų visiems kartu gauti nepavyko. Gediminas, Kęstutis ir Paulius išvy
ko anksčiau į Intą atlikti savo užsimotų tikslų ir kartu su Šerėnu turėjo mus 
sutikti Intoje, kad kartu vyktume į Abezę. Abiejų Juodišių vyresniųjų (Pau
liaus ir Jono) ir mano bilietai lėktuvu buvo iki Syktyvkaro ir atgal, o likusieji 
ekspedicijos dalyviai (abu Juodišiai jaunesnieji, videoreporteris Regimantas 
Paulionis ir Vilniaus universiteto bibliotekos darbuotojas Vytautas Bogušis) 
gavo bilietus traukiniu viena diena vėliau tik iki Maskvos, o mes Maskvoje 
turėjome parūpinti jiems kelionę iki Abezės. Fotografas Juozas Kazlauskas ste
buklingais keliais ir būdais turėjo atkakti į Abezę pats.

Išskridome į Maskvą trise rytojaus dieną po nepamirštamų „Baltijos kelio“ 
išgyvenimų, gražų jau rudenėjančios vasaros rytą (VIII.24). Šeremetjevo oro 
uoste palikome Joną Juodišių su daiktais, ėmėme ieškoti galimybės nuskrai
dinti rytoj atvykstančius ekspedicijos dalyvius. Paaiškėjo, kad tokius „super
sudėtingus“ dalykus tvarko tik „Aerofloto“ centras Leningrado prospekte. 
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Nuvykome. Išvydus nepabaigiamas eiles prie lengvatinių karinių kasų, į ku
rias pretendavome, nusviro rankos. Pastovėję valandą ar dvi ir nematydami 
jokių poslinkių, nusprendėme atsisveikinti su „Aeroflotu“ ir bandyti paskutinį 
šansą – Jaroslavlio geležinkelio stotyje turėjo būti telegrama, prašanti aprūpin
ti mus bilietais karo invalidų kasoje. 

Maskvos Jaroslavlio stotis – tai atskiras makabrinio žanro paveikslas. Mil
žiniškas Stalino stiliaus statinys pasitinka prakaito, seniai plautų kojų ir kito
kių žmogaus išskyrų tvaiku. Visur atsakymas – nėra, nebus, negalima, nieko 
nežinau. Baisiausia tai, kad žmonės priima šį košmarą lyg kažką būtina, natū
ralaus, tarytum kitaip ir negalėtų būti.

Aišku, mūsų telegramos Maskvoje niekas negavo, su Pauliumi klebenom 
daug durų, beldėm ne į vieną langelį, o kai mūsų rankose sušnarėjo 4 bilietai 
iki pačios Abezės, nebuvo jėgų nei tuo patikėti, nei pasidžiaugti.

Skrydis į Syktyvkarą, Komijos sostinę, vyko be jokių nuotykių, aerodrome 
mus sutiko Algio Šerėno žmona Liudmila, labai miela ir paslaugi moteris, dir
banti informatikos srityje. Ir, o, stebukle! Tuoj pat gauname bilietus lėktuvu į 
Intą! Išskrenda po kelių valandų. Taigi pasidairėme po miestą, papietavome, 
netgi suspėjome užsukti į vietos laikraščio „Molodiož Severa“ redakciją, kur 
dirba Anatolijus Rodovas, užsimojęs išvilkti į dienos šviesą baisybes, atsitiku
sias jo tėvynėje.

Į Intą skridome mažu lėktuvėliu iš pradžių per lietaus debesis, bet kuo la
biau į šiaurę, tuo jie skystėjo, kol pagaliau išniro vakarėjanti žemė, visai ne
panaši į mūsų: plieninės spalvos ežerų ežerėlių ir balų dėmės, aprėmintos 
žaliais ir rudais miškatrundės mezginiais. Ir nežinia, ko tame peizaže dau
giau – vandens ar tų pastelinių kemsynų. Prilytame Intos oro uoste mus pa
sitiko pasieniečių „Viliukas“, bet veikiai jo paslaugų atsisakėme, nes atvažiavo 
Algis Šerėnas ir Gediminas Trakimas su vietinės veterinarijos ligoninės ma
šina. Purškiant lietui patraukėme į geležinkelio stotį, bet pakeliui Gediminas 
norėjo parodyti tremtinių kapines, kurias jis su draugais kelias dienas tyrinė
jo. Važiavome per barakų ir lūšnų rajoną, kur ne kur bolavo kasyklų siluetai. 
Gal nuovargis, gal lietus, gal tai, kad tuose barakuose ir tose šachtose merdėjo 
begalės mano tėvynainių, kad jų kaulais nubarstytos visos pakelės, nuteikė 
nepaprastai minoriškai. Lietuviški įrašai tremtinių antkapių betone ir kryžių 
metale... Kapus aptvarkė mūsų vaikinai. Latvių tremtinių paminklas tik ką at
statytas: stela ir breljefas – gedinti Tėvynė latviškais rūbais. Neprofesionalus, 
primityvus betono luitų darinys, tačiau prasmingas ir graudus. Mūsų vaikinai 
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dalyvavo jį atidengiant (net trispalvę pasisiuvo – didžiulę, iš vietinių žaliavų), 
įrašė mitingo kalbas.

Intos geležinkelio stotyje, įrengtoje toli už miesto, mus jau užpuolė naktis. 
Kęstutis Jakštas ir Paulius Radziukynas atstovėjo eilę prie bilietų, traukiniui at
vykus surengėme jo šturmą. Bet tik Gedimino turtinga gyvenimo tokiomis są
lygomis patirtis, platūs pečiai ir diplomatija garantavo, kad vis dėlto turėjome 
kur sėdėti pergrūstame vagone, riedančiame į Vorkutą. Kelionė neilga – kelios 
valandos (Abezė žymi pusiaukelę tarp Intos ir Vorkutos), bet nuovargis, aplin
ka ir nežinia gerokai slėgė, juoba kad bendrakeleiviai (visas vagonas) buvo 
smarkiai įkaušę, įskaitant ir palydovą, kuris visai „užlūžo“, beje, nepamiršęs 
atsiimti iš Gedimino žadėtų 10 rub. už tai, kad mus įleido į vagoną. 

Abezės stotelėje iššokom į darganotą naktį. Pasitiko 3 ar 4 vyrai su žibintuvė
liais, pasisveikinome ir patraukėme į mums skirtą nakvynvietę. Ėjome tylėdami 
lentiniais, per 0,5 metro ant baslių iškeltais šaligatviais, o gal tiksliau – takais 
per kažkokias pievas, pro kažkokius namus, nykiai dūzgiančią kilnojamąją 
elektros stotį, kol pasiekėme vienaaukštį mūrinį namą buvusio lagerio terito
rijoje, prigludusį prie televizijos retransliacijos bokšto papėdės. Name gyveno 
bokšto prižiūrėtojas, o jo trys kambariai ir virtuvė skirta remontininkams, tar
si kažkoks viešbutis. Įsikūrėme, užkandome, sugulėme. Nepaisant nuovargio 
miegas neėmė: prieš akis slinko buvusių gulago gyventojų vaizdai, jie tarytum 
gulėjo čia pat, greta, tik ne taip, kaip mes, o ant gultų, išsekę, alkani, pažeminti 
ir sutrypti. Gal čia, o gal visai netoliese merdėjo generolas Jonas Juodišius ir 
Vladas Šimkūnas („ką mes vargšai vabolėliai“ – mėgdavo kartoti). Taip – ne 
žmonės, bet gyviai, vabalėliai...

Rytą apžiūrėjome gyvenvietę, vedami A. Šerėno, kuris čia žino kiekvieną 
akmenį, kiekvieną žolės kuokštą. Sako, kad dabar gyvenvietėje  – keli tūks
tančiai žmonių. Prie gana plačios su smėlėtais paplūdimiais, bet šiaurietiškai 
rūsčios Usos upės glaudžiasi lūšnos, buvę barakai ir keletas dviaukščių plyti
nių namų. Nei gatvių, nei šaligatvių – visur neaiški klampi tiurlė. Net ir pa
grindinio kelio, kertančio gyvenvietę, asfaltas ar betonas apneštas storu purvo 
sluoksniu. Kai kur tarp namų – lentiniai takai. Prieš rudenišką saulę šildosi 
gausybė didelių šunų. Jie palaidi, bet tokie tingūs, jog net neamteli, tik abejin
gai dėbteli į praeivius. Netvarka neapsakoma, tiesiog nesupranti, kodėl ir kaip 
čia žmonės gyvena, kuo verčiasi.

Abezėje buvo 6 ar 7 stovyklos, po keletą tūkstančių kalinių kiekvienoje. 
Čia, prie paties Poliarinio rato, suveždavo žmones, suluošintus Intos ir Vor
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kutos anglies kasyklose. Iš esmės Abezė – tai Pečioros masyvo mirtininkų la
geriai.

Lagerius čia primena viskas. Kai kur barakai dar tebestovi, juose gyvena 
žmonės, kai kur jie apleisti, apgriuvę, net ūkiui nenaudojami, kai kur suvirtę 
sunkiai nusakomo pavidalo griuvenų krūvomis, o vietomis (pvz., prie mūsų 
„viešbučio“) iš žemės kyšo jų sienas rėmusių stulpų šaknys ir surūdijusios 
spygliuotos vielos gabalai. Išliko pretenzingos architektūros lagerio kontoros 
pastatas – vienaaukštis su medinių kolonų portiku fasade (imperinė didybė). 
Tas portikas pakrypęs, susmegęs, bet dar laikosi, ir tai grėsmingai simboliška. 
Greta – viršininko Baranovo (o gal Barabanovo) „vila“, bene geriausiai prižiū
rima iš visų praeities „paminklų“. O į šiaurę dunda traukiniai. Daug prekinių, 
bet vagonai ne tokie, kaip tada. O kiek pradundėjo tokių tada geležinkeliu, po 
kurio kiekvienu pabėgiu – žmogus. Kas pasakys, kiek jų iš Lietuvos?

Viktoras Ložkinas, vietinis kraštotyrininkas, „Memorial“ grupės vadovas, 
nuvedė į šiaurines kapines. Tai – pusmetrinių tundros berželių brūzgynais už
žėlęs didžiulis plotas, kur ne kur styro eglaitė ar koks krūmokšnis, greta – vis 
tas geležinkelis ir jo pikta lemiantis dundėjimas. Viktoras iškirto takus – pri
ėjimus, parašė skelbimą, kad kapinės saugomos ir kad grybautojai (o grybai – 
neregėto dydžio) neišspardytų kur ne kur dar išlikusių sunumeruotų kuole
lių. Jis aptvarkė L. Karsavino ir J. Juodišiaus kapus, vienam pastatė stačiatikių 
kryžių, kitam – katalikų. Viktoras su nepaprastu atsidavimu naršo tą tundros 
gabalą, ieško dar įskaitomų numerių, o radęs tokių greta smeigia naujus, ryš
kesnius, nori aprėpti kapinyno visumą, sudaryti šiokį tokį planą, ir šis jo dar
bas, kaip vėliau pamatysime, neturi tokios prasmės, kokios jis tikisi.

Reto grožio žmogus tas Viktoras, komis, vietos kūrikas. Nedidukas, smul
kus, gimęs Vorkutoje ir prieš kelerius metus įsikūręs Abezėje. Nepaprastai ge
ras jo veidas, liūdnos akys, švelnus balsas, gerumu šviečianti visa jo esybė, kaž
kuo primena šventiką. Matyt, sudėtingo likimo būta. Kaligrafiškai man užrašė 
adresą. Nustebau. Paaiškino, kad anksčiau dirbo braižytoju (taip!), o dabar – 
kūrikas. Kodėl – neklausiau. Jis stebėjosi viskuo: ir tuo, kad mes čia atvykome, 
atvykome palaikų, ir tuo, kad kalbame lietuviškai, skaitome lietuviškai, kad 
sakome tai, ką manome, kad išgyvename dėl komių tautos rusifikacijos. Išplė
tęs akis žiūrėjo į mūsų vėliavą, Sąjūdžio ženklelius, spaudą, naktimis ją skaitė, 
o paskui aiškinosi, ko nelabai suprato. Negirdėjau nė vieno kategoriško spren
dimo, nė vienos šabloniškos minties, tik norą viską suvokti, šiek tiek susigau
dyti tame pasaulyje, kurio kvapą jam iš taip toli atnešėme. O kai paklausiau, 
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kas paskatino jį padėti mums surasti generolo kapą, aptvarkyti visą kapinyną, 
atsakė paprastai ir aiškiai: „Padorumas“.

Įsmeigėme trispalves generolo ir profesoriaus kapų kauburėliuose, užde
gėme žvakeles.

Vakare stoty susitikome su kitais ekspedicijos dalyviais.
Iš vakaro pakalbėjau su abiem vyresniaisiais Juodišiais, sakiau, kad jaučiu 

turintis teisę vadovauti rytojaus „paradui“ ir kad jie, generolo sūnūs, man turi 
paklusti. Jeigu matysiu, kad kapo tokia būklė, kurios sūnums, o ypač meno 
žmonėms, matyti ne tik nebūtina, bet net nenaudinga, paprašysiu, kad jiedu 
pasišalintų, tai turi būti įvykdyta nedelsiant. Sūnų atmintyje turi išlikti ne toks 
tėvo paveikslas.

Rugpjūčio 27osios rytas buvo vaiskus ir šiltas, tarytum pats Dievas rodė 
savo palankumą. Ėjome per gyvenvietę ir pievas pakiliai, įsitikinę sėkme, vėjas 
pleveno trispalves, mus lydėjo ištikimasis Viktoras. Vėliau prisidėjo keletas 
vietos žmonių.

Prie D40 kapavietės iškėlėme vėliavas, atmatavome 170x260 cm perka
są, pažymėjome ją kuoliukais ir virvele ir ėmėmės kastuvų. Kasėme keturie
se – Gediminas Trakimas, Kęstutis Jakštas, Paulius Radziukynas ir aš. Vyrai 
dirbo nepaprastai atsakingai, kruopščiai. Iškasę per kastuvą vis išvalydavome 
perkasą – perpuvusios pelkės juodžemį. Vos giliau negu pusmetris kastuvai 
atsitrenkė į lentas, visai nesutrešusias, tarytum tik vakar užkastas. Čia man 
pasidarė visai neramu. Kai šepetėliais nuvalėme lentas, paaiškėjo, kad jos eina 
truputį įstrižai perkasos ir dingsta jo šiauriniame kampe – teko daryti perka
sos išpjovą, kad rastume jų galus. Tų lentų atrodė daugoka. Iš pradžių maniau, 
kad tai – į šoną nuvirtęs karsto antvožas, bet atkasę iš šonų ir dar kruopščiau 
nuvalę supratome, kad čia guli du prišlieti vienas prie kito karstai. Taigi iden
tifikuoti žada būti ne taip paprasta, kaip norėjome ir tikėjomės. Prasimušė 
vanduo, teko nuolat sausinti perkasą. Turėjome tik trilitrinį stiklainį, pririšę 
prie karties juo sėmėme perkasos kampe iškastą šulinėlį. Vis dėlto vanduo 
trukdė atlikti viską taip, kaip reikėtų, negalėjome ieškoti įžemio, nes braidėme 
po juodą purvą.

Pirmiausia nutarėme patikrinti karstą, gulintį piečiau, visai ties kryžiumi 
ir žymekliu D40. Užsimovėme gumines pirštines, užsirišome storas vatos ir 
marlės kaukes, suprantama, sanitarijos sumetimais.

Rodos, Gediminas, kilstelėjęs karsto galą, pasakė: „Griaučiai“. Man širdis 
atlėgo, dėkui Dievui: ir sūnūs galės stovėti ant perkasos krašto, ir aš jausiuosi 
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drąsiai, nes apie griaučius šiek tiek išmanau. Nukėlę antvožą iš tikrųjų pamatė
me griaučius, bet mūsų laukė pirmas nusivylimas. Dalykinis griaučių aprašy
mas yra oficialiame protokole, čia turiu pabrėžti tik tai, kad nebuvo nė ženklo, 
kuris lauko sąlygomis bent kiek tikriau paremtų hipotezę, jog palaikai – gene
rolo Jono Juodišiaus. Vienintelė galimybė, be tų, kurias realizavome, patikrin
ti šią hipotezę buvo paimti kaukolę, parsivežti į Vilnių, ištirti laboratorijoje, 
paprašyti Vytauto Urbanavičiaus, kad atliktų plastinę portreto rekonstrukciją 
pagal kaukolę ir portretą palyginti su generolo nuotrauka. Bet ta galimybė vi
sai nereali ir etiniu, ir techniniu požiūriu. Antra vertus, fizinis žmogaus tipas 
man atrodė visai nejuodišiškas, bet ir intuicija sakė tą patį.

Antro karsto tyrimas taip pat nieko paguodžiamo nedavė. Vėlgi nebuvo 
nė menkiausio fakto, už kurio būtų galima nusitverti. Negi ir šią kaukolę ga
bensime į Vilnių? O jeigu ji ne mūsų ieškomo asmens? Kaip ją grąžinti į kapą? 
Vėl atkasti? Ar turime tokią teisę? Mano giliu įsitikinimu, objektyvūs palaikų 
tyrimo duomenys rodo, kad dar mažesnė tikimybė laikyti šį kapą generolo, o 
intuicija sako tą patį.

Kai atvėrėme antrą karstą, neišlaikė mūsų žiūrovai – vietiniai žmonės, jie 
išsiskirstė. Ar sukrėtė tas faktas, kad kaliniai užkasti taip negiliai, vieno galva – 
kito kojos, ar išsigando dar ne visai suirusių kūnų.

Ėmė dulkti lietus, kai betikrindami dviejų karstų šonus aptikome prie 
pirmojo iš pietų prisišliejusį tikrų lentų (ne puslenčių, kaip anie), klasikinės 
formos karstą. Tai įžiebė šiokią tokią viltį – sužinojome, kad generolui buvo 
sukaltas geresnis karstas. Pastebėjau tos vilties blyksnį ir neįprastų išgyvenimų 
iškankintame mano bičiulio Pauliaus Juodišiaus veide. O gal, o gal? Deja, šį
kart mūsų tykojo pats didžiausias netikėtumas ir paskutinis nusivylimas. Pra
tęsę perkasą į pietų pusę jau neįstengėme grumtis su podirvio vandeniu, teko 
kasti naują šulinį, bet ir tas nepadėjo. Atkėlę dangtį išvydome vyro mumiją, 
skendinčią vandenyje. Nemažai gyvenime esu matęs šiurpių dalykų, bet šis 
vaizdas sukrėtė ir mane. Paprašiau abu Juodišius, kaip tarėmės, pasitraukti 
nuo perkasos, kad atmintin neįsirėžtų šis siurrealistinis paveikslas arba kad 
kas nors bloga jiems neatsitiktų. Jie nepaklausė, ir aš juos supratau: paskutinė 
viltis laikė juos sukausčiusi ant perkasos krašto.

Kad nereikėtų iki alkūnių graibyti vandenyje, Kęstutis, Paulius ir Gedimi
nas iškėlė mumiją su karsto dugnu ant žemių sampilo, aš ėmiausi darbo sunkia 
širdimi ir nesavomis rankomis. Tik dukart esu atsidūręs panašioje situacijoje 
ir išgyvenęs tokią būseną: pirmąkart – kai dar studijų metais dalyvavau tik ką 
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mirusio žmogaus skrodime, antrąkart – kai reikėjo apžiūrėti iš Kėdainių kalvi
nistų katedros rūsių atgabentas sausas mumijas. Dabar trečias sykis – mumija 
ir dar šlapia. Nors išvaizda ir sudėjimas – visai ne generolo J. Juodišiaus, vis 
tiek reikėjo kruopščiai apžiūrėti.

Grąžinę trečiąjį vargdienį į jo šlapią guolį, tarėmės, ką daryti toliau, juolab 
kad ir iš kairės, ir iš dešinės perkasos pusių kyšojo naujų karstų kraštai. Ar tęsti 
paieškas? Gal pakaks tų dviejų karstų iš kairės ir iš dešinės? O kokia sėkmės 
rasti tikimybė? Tikrai ne didesnė negu patikrinus tuos tris ties D40. Jeigu 
taip, tai ar turime moralinę teisę drumsti dar kelių (o gal keliolikos ar kelias
dešimties) kankinių ramybę, ieškodami vieno, nors mums ir labai brangaus 
žmogaus? Tokios teisės neturime! Juk reikėtų iškasti visą D raide pažymėtą 
griovį, nes mirusieji jame suguldyti be jokios tvarkos.

Nusprendėme paieškas nutraukti. Sunkiomis širdimis, vis smarkėjančio 
lietaus skalbiami, antrąkart pylėme trijų kankinių kapą. Nors sutrikdėme trijų 
pomirtinę ramybę, tačiau ir palaidojome juos. Kiti – tik pakasti, pakišti po ve
lėna. Viktoras, vienintelis svetimas mūsų apeigos dalyvis, nuostabos pilnomis 
akimis turbūt manė taip pat.

Užkasę į žemę pirštines, kaukes ir kitus naudotus daiktus, formalinu nu
plovę instrumentus ir šepečius, spiritu dezinfekavę rankas, tylėdami klampo
jome atgal į savo „viešbutį“.

Ką jautė, ką galvojo mano draugas Paulius Juodišius, jo brolis Jonas? Su 
kokiomis mintimis grįžo iš prarastos senelio kapavietės anūkai – taip pat Jo
nas ir Paulius? Nesunku įsivaizduoti artimųjų nuotaiką, jeigu mes, svetimi, 
pėdinome lyg žemę pardavę, lyg savo tėvą, motiną užkasę.

Tokia nuotaika tvyrojo ir per gedulo, kartėlio bei nevilties vakarienę, kurią 
tą vakarą greitosiomis pasiruošėme. Kalbėjome iš eilės, visi panašiai, nes visi 
jautėme tą patį – pažeminimą, kurį patyrė mūsų tėvai ir kuris, dabar pakilęs 
iš kapo, tiesiog fiziškai palietė mus, pirmą ir antrą palikuonių kartas. Už ką?! 
Nepaprastai prasmingai nuskambėjo Jono Juodišiaus vyresniojo žodžiai, kad 
generolas ir šį kartą neišdavė: A. GudaitisGuzevičius kelissyk siūlė generolui 
duonos kąsnį, o gal gerovę už savo kovos draugų, bendradarbių, Tėvynės iš
davystę, bet generolas neišdavė, neišdavė jis ir šįkart – liko su savo nelaimės 
broliais bendrame Abezės aukų kape. Nuo šių žodžių mums visiems trupu
tį atlėgo. Gal tokį subtilų tikslą Jonas ir turėjo. Neatsimenu, kokiu momentu 
Paulius, uždėjęs ranką ant mano peties, tarė: „Tai dabar mudu lygūs“ (atseit 
mudu abu nežinome, kur mūsų tėvų kapai). Deja, taip, ir nieko jau nepadarysi.
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Tuo galima būtų ir baigti šią liūdną 1989 m. rugpjūčio pabaigos impresiją 
Abezėje, nes kelionė atgal globojantiems A. Šerėno buvo nesunki (komplika
vosi tik Maskvoje) ir didesnių įspūdžių nepadarė, bet man ilgam išliks du da
lykai, du išgyvenimai, spontaniški, nauji, netikėti ir stiprūs: vienas – tamsus, 
kitas – šviesus.

Pirmas – tai klaikus nužmogėjimas, kurį pamačiau savo akimis, išgyvenau 
kiekviena ląstele. Viena – girdėti, skaityti, žinoti ir visai kas kita – pačiam iš
vysti. Tam, ką pamačiau, negali būti nei pateisinimo, nei senaties, nei atleidimo.

Antras mano išgyvenimas – taurus žmogiškumas, kuris tai šen, tai ten ly
dėjo per visą mūsų kelionę. Tai Maskvos Jaroslavlio stoties kasininkė, nuo
širdžiai norėjusi padėti, ir paprasto gerumo Onutės Šleivytės namai Mask
voje, Liudmilos Šerėnienės globa Syktyvkare, Algio Šerėno pasišventimas, 
neužmirštamos, kilnios atjautos nušviestos minutės su Anatolijum Rodovu 
redakcijoje „Molodiož Severa“, Viktoro Ložkino, komio, racionaliai nepaaiš
kinamos pastangos globoti jam svetimų kitataučių kankinių poilsio vietą, tai 
kelių Abezės vietos gyventojų, kurių vardų jau nebepamenu, paprasta žmogiš
ka pagalba, ir to seno drūto valstiečio atvira dūšia ir blaivi mąstysena nakties 
fone prie geležinkelio sampilo išlydint mus iš Abezės. Gal ir neverta stebėtis, 
kad nužmoginimo mašina, tiek dešimtmečių veikusi, perdirbo tik tam tikros 
rūšies elementus, bet buvo bejėgė pakeisti stiprios ir doros prigimties žmones. 
Tik norėtųsi, kad pastarųjų būtų kuo daugiau. Prie tokių, be abejo, skiriu ir 
jaunuosius mūsų ekspedicijos narius, ypač Kęstutį, Gediminą ir Paulių. Ką 
aš būčiau be jų daręs D40 kapavietėje? Stebėjausi, kad tie jauni vyrai (du hu
manitarai, artistai, taigi trapios, gal net baltarankės būtybės) be jokios baimės 
kasė kapą, kilnojo karstų antvožus, padėjo tirti palaikus, o kai per mūsų liū
dną vakarienę padėkojau ir pasakiau, kad jie daro garbę Lietuvos jaunimui, 
nesuprato mano patoso. Kažkuris net pasakė, kad ir negali būti kitaip, kad tai 
visai paprasta. Nepaprasta – sakau aš, nes jaunimą pažįstu ir žinau, kad, deja, 
ne visas jis toks. Duok, Dieve, kad daugiau rastųsi tokio!

„Komjaunimo tiesa“, 1989 m. gruodžio 23 ir 24 d., Nr. 244 ir 245
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3.21. prezIDenTo suGrĮŽIMas

spalio 21 d. visas Talinas, visa Estija gedulingai pagerbė savo prezidentą 
Konstantiną Petsą, mirusį 1956 m. Kodėl taip vėlai? Todėl, kad visuomenė iki 
tol nežinojo apie vienišo, prislėgto seno žmogaus mirtį Kalinino (dabar vėl 
Tverės) srities Buraševo psichoneurologijos ligoninės penktajame vyrų sky
riuje. Būtų ir toliau nežinojusi, jeigu ne prezidento anūko Matti Petso pastan
gos rasti ir grąžinti į tėvynę senelio palaikus. 

Estiją okupavus Tarybų Sąjungos kariuomenei, 1940 m. liepos mėn. pre
zidentas buvo suimtas, kalėjo Ufos ir kituose kalėjimuose, 1954 m. gruodžio 
mėnesį paleistas, bet tuoj pat uždarytas į Jamejalos psichoneurologijos ligoni
nę. Tačiau kaip Estijos valstybingumo simbolis jis buvo pavojingas tėvynėje, 
tad jo laukė dar viena tremtis – šįkart į Buraševo ligoninę. Žymus teisininkas 
ir politikas, kelių universitetų garbės daktaras čia prasikamavo vos metus.

Paieškų ekspediciją rėmė Paveldo apsaugos draugija. Archeologas V. Lou
gas, beje, kalbantis lietuviškai, išleidęs lietuvių ir estų kalbų žodyną, subū
rė profesionalų ir entuziastų būrį, į kurį buvome pakviesti ir trys lietuviai – 
mudu su medicinos mokslų kandidatu R. Jankausku – medikai ir antropolo
gai, Vilniaus universiteto Anatomijos, histologijos ir antropologijos katedros 
darbuotojai, ir žinomas Lietuvos MA Istorijos instituto archeologas, istorijos 
mokslų kandidatas V. Urbanavičius. Mus kvietė ne todėl, kad estai neturėtų 
antropologų, archeologų ir teismo medikų, bet todėl, kad asmenybei identi
fikuoti iš griaučių reikia kompleksinio požiūrio ir tam tikro patyrimo. Būtina 
nustatyti palaidotojo lytį ir amžių, apibūdinti antropologines ypatybes (rasinį 
tipą), atkurti ūgį, svorį, kūno proporcijas, sudėjimą, atsižvelgti į ligas, kurios 
paliečia kaulus, o prireikus rekonstruoti dokumentinį portretą pagal kaukolę 
arba palyginti kaukolės nuotrauką su palaidotojo fotografija. Tokio patyrimo 
mes įgijome seniai dirbdami kartu, ypač tirdami vyskupų kapavietes Vilniaus 
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arkikatedros požemiuose, Radvilų sarkofagus Kėdainių kalvinistų bažnyčioje, 
garsiųjų mūsų tautosakos rinkėjų brolių Juškų palaikus Kazanėje, ieškodami 
arkivyskupo M.  Reinio kapo Vladimiro kalėjimo kapinėse, padėdami atpa
žinti ir perlaidoti pokario teroro aukas įvairiose Lietuvos vietose. Mudu su 
R. Jankausku atlikome antropologinius ir medicininius tyrimus, o V. Urbana
vičius rekonstravo asmens portretą. Beje, jis vienintelis toks specialistas Bal
tijos kraštuose, kaip žino visuomenė, atkūręs ir Kristijono Donelaičio veido 
bruožus.

1989 m. vasaros ekspedicija Buraševe buvo nesėkminga. Ligoninės kapinės 
didelės ir apleistos, užaugusios mišku, kapų kauburėlių jau seniai nėra, išminti 
nauji takai, tad žmonės, dar prisimenantys prezidento laidotuves, rodė vis kitą 
jo amžino poilsio vietą, tiesa, tame pačiame kapinių plote, tačiau visi klydo. 
Sukaupus daugiau informacijos praėjusią vasarą buvo surengta antroji eks
pedicija, šįkart sėkminga. Žinojome, kad prezidentas buvo palaidotas kitaip 
negu ligoniai: aprengtas švarku, apautas drobiniais batais su guminiais padais. 
Išstudijavę ligos istorijos kopiją sužinojome, kad jis buvo vidutinio ūgio, sirgo 
cukralige ir podagra, nebeturėjo daug dantų, po mirties buvo skrostos smege
nys – taigi nupjautas kaukolės skliautas.

Tik kapo Nr. 46 laidosena ir griaučių preliminarios apžiūros duomenys 
leido įtarti, kad čia – mūsų ieškomas žmogus. Lauko sąlygomis neįmanoma 
nuodugniai ištirti palaikų, tad jie buvo nuvežti į Taliną, sudaryta valstybinė 
komisija, kuri pavedė mums atlikti identifikavimo ekspertizę. Tą ir padarėme. 
Mes neradome nė vieno svaraus kontrargumento teiginiui, kad palaikai – pre
zidento Petso. Svarbiausia, sutapo kaukolės nuotraukos ir esminiai fotoportre
to taškai. Mūsų išvados įtikino valstybinę komisiją.

Taip Estijos prezidentas po tiekos metų atgulė gimtojoje žemėje. Jo ka
pas Miško kapinėse – dabar jau ne tik valstybingumo simbolis, bet dar vienas 
mūsų tautų širdingo bendradarbiavimo ženklas.

„Lietuvos aidas“, 1990 m.
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3.22. paskuTInĖs InspekTorIaus 
anTano ČesnaVIČIaus-ČesnIo DIenos

savo tėvelio pavardę rašau dvigubą, nes sulietuvinta jos forma jis džiau
gėsi neilgai. Švietimo ministro įsakymas „vadinti pataisyta pavarde „Česnys“ 
buvo pasirašytas 1940  m. birželio 14  d., kai prie rytinių Lietuvos sienų jau 
burzgė sovietų tankai, netrukus sutraiškę Lietuvos nepriklausomybę. Nepra
ėjus nė mėnesiui, liepos 12ąją, Antanas Česnys, tuomet Raseinių apskrities 
pradžios mokyklų inspektorius, buvo suimtas. Rengiantis liūdnai pagarsėju
siems „rinkimams“ į liaudies seimą reikėjo izoliuoti lietuvių inteligentiją. Tada 
ir prasidėjo vos 39erių sulaukusio mokytojo golgota, pasibaigusi 1945 m. Si
biro glūdumoje.

Tėvelis buvo suvalkietis zanavykas, Raseiniuose dirbęs tik pusantrų metų – 
nuo 1939ųjų pradžios. Ten buvo perkeltas „pertvarkant pradžios mokyklų 
darbo priežiūrą“ (Švietimo ministro 1938 m. gruodžio 27 d. įsak. A/ Nr. 125).

Antanas ČesnavičiusČesnys gimė 1901 m. gegužės 14 d. Šilvėnų k., ne
toli Ilguvos, Šakių apskr. Vėlokai baigęs pradžios mokslus, dirbęs ūkyje, bet 
trokšdamas didesnio išsilavinimo, mokėsi Kauno „Saulės“ mokytojų semina
rijoje, kurią baigė 1927 m. Mokytojavo Panevėžio ir Šiaulių apskrityse, o nuo 
1933 m. rugpjūčio 1 d. buvo paskirtas Marijampolės apskrities II rajono pra
džios mokyklų inspektoriumi.

Antrajam rajonui tada priklausė 7 Balbieriškio valsčiaus, 6 – Gudelių, 7 – 
Igliškėlių, 4 – Liubavo, 7 – Krosnos valsčiaus, 14 – Kalvarijos miesto ir vals
čiaus mokyklų (iš viso 45 pradžios mokyklos). Duomenis ėmiau iš I rajono 
inspektoriaus J.  Jarumbavičiaus rankraščio, išlikusio žymios Marijampolės 
mokytojos G. Jarumbavičiūtės archyve (širdingai dėkoju už suteiktą galimybę 
juo pasinaudoti). 1935–1936 m. tėvelio vadovaujamame rajone mokėsi 3295 
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pradinukai. Antrasis rajonas buvo mažesnis už pirmąjį, kuriame mokėsi 5742 
mokiniai, be 4 valsčių, dar priklausė Marijampolės ir Prienų miestų ir valsčių 
mokyklos (iš viso 60). Taigi iš 273 Marijampolės pradžios mokyklų mokytojų 
antrajame rajone galėjo dirbti apie 182. Rajonas apėmė labai lietuvišką kraštą, 
tik Balbieriškyje ir Kalvarijoje būta žydų, o Kalvarijoje – dar ir lenkų mokyklos.

Antanas Česnys laikinai eidavo ir pirmojo rajono, kuriam priklausė Ma
rijampolės ir Prienų miestai bei valsčiai, Kazlų Rūdos, Sasnavos, Šilavoto ir 
Veiverių valsčiai, inspektoriaus pareigas. Antai Centriniame valstybės archyve 
Vilniuje išlikęs švietimo ministro įsakymas (fondas 391, aprašas 8, byla 239): 
išėjus į pensiją I rajono inspektoriui Juliui Greimui, nuo 1935 m. sausio 1 d. į 
jo vietą skirti A. Česnavičių (vasario 1 d. jį pakeitė J. Jarumbavičius).

Sprendžiant iš Marijampolės apskrities II rajono pradžios mokyklų lanky
mo 1933–1935 m. apyskaitų (Centrinio valstybės archyvo fondas 391, aprašas 
3, bylos 1598 ir 1637), A. Česnavičius buvo geras pedagogas, visuomeninin
kas ir patriotas, reiklus, bet ir jautrus viršininkas. Jis reikalaudavo iš mokinių 
ne iškaltų, bet sąmoningai įsisavintų žinių, norėjo, kad mokiniai būtų laisvi, 
gyvi, savimi pasitikintys, kad visapusiškai auklėtųsi, gražiai elgtųsi. Inspek
torius daug dėmesio skirdavo mokinių estetiniam ir patriotiniam ugdymui, 
tačiau pabrėždavo tautinio pakantumo reikšmę mišriai apgyventose vietose. 
Mokytojams jis patardavo nuolat tobulėti, rūpintis pedagogine spauda, siek
ti teorinių žinių, taikyti jas darbe, džiaugdavosi, kai mokytojai dalyvaudavo 
visuomeninėje veikloje. Tiek mokytojus, tiek ir mokinius akindavo taisyklin
gai kalbėti, šluoti kalbos šiukšles. Pradedančius ar dedančius daug pastangų 
mokytojus inspektorius paremdavo, labai nebardavo radęs trūkumų, tačiau 
aplaidžius įspėdavo ir labai pykdavo, jei jie nekreipdavo dėmesio į pastabas, 
būdavo griežtas, jei aptikdavo lankomumo faktų klastojimo ar akiplėšiško 
mokinių elgesio apraiškų.

Laimei, dar yra žmonių, pažinojusių tėvelį, keleto iš jų prisiminimus pa
vyko gauti. Suprantama, tie prisiminimai 50–60 metų senumo, juose mažai 
spalvingesnių detalių, fiksuojamas tik bendras įspūdis, o jis kaip reta vieningai 
teigiamas. Mokytoja V. Sadauskaitė, nuo 1929 m. dirbusi Šiaulių apskrities Pa
švitinio valsčiaus Titinių pradinėje mokykloje, šių eilučių autoriui vaizdingai 
aprašiusi pirmąjį inspektoriaus A. Česnavičiaus apsilankymą mokykloje, laiš
ką užbaigia tokiais žodžiais: „Liko prisiminimai apie inspektorių A. Česnavi
čių kaip sąžiningą, pareigingą, rimtą žmogų.“ (1995.10.18 laiškas). Tą patį lai
kotarpį apibūdina ir Joniškio apskr. Linkuvos pradinės mokyklos mokytojos 
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K. BrazdžiūnaitėsVerbylienės žodžiai, atpasakoti jos sūnaus P. Verbylos, šių 
eilučių autoriaus bendramokslio, bendrasuolio: „Vadovas pirmiausia jis buvo 
labai teisingas. Stebėdamas jaunų mokytojų pamokas, ne tik principingai jas 
vertino, bet ir duodavo daug vertingų patarimų bei pamokymų. A. Česnavi
čius buvo mažakalbis, tačiau iš kiekvieno žodžio jautėsi, kad tai – žmogus, kuris 
nori duoti Lietuvai, Lietuvos kaimui, daugiau šviesos ir tiesos“. (1996.05.24 d. 
laiškas.) Nuo 1934 m. Liubave, Marijampolės apskr., dirbęs mokytojas V. Bar
tuška rašo: „Ir dabar, prisiminęs didžiai gerbiamą inspektorių A. Česnavičių, 
pasiilgstu tų laikų. Jis man iškyla kaip tikras mokyklos vadovas, geras mo
kytojas, pedagogas, mokantis analizuoti mokymo ir auklėjimo procesus. Tik 
tokie ir tokių laikų pedagogai galėjo parodyti tikrą kelią mokiniams, jaunimui, 
tautai. Manau, kad inspektoriaus pralietas kraujas nenueis niekais. Ne veltui 
sakoma, kad tauta nežus, jei yra kam už ją mirti.“ (1996.11.05 d. laiškas.) Mo
kytoja G. Jarumbavičiūtė rašo: „Iš savo tėvelio pasakojimų prisimenu tik tiek, 
kad inspektorius A. Česnavičius buvęs labai pareigingas, rimtas, pedantiškai 
tvarkingas, taupus, gerai išmanąs savo darbą, mokytojų visuomenės gerbia
mas.“ (1996.07.14  d. laiškas.) Beveik tokiais pačiais žodžiais jį apibūdina ir 
marijampolietė mokytoja S.  Maurukienė, slaugiusi tik ką į Marijampolę at
keltą ir susirgusį inspektorių: „A. Česnavičius buvo labai rimtas, gabus, tu
rėjo gerą atmintį, cituodavo ištisus spaudos straipsnius, ir tai mane labai ste
bindavo. Kaip viršininkas jis buvo taktiškas, geras žmogus, doras, teisingas“ 
(1996.06.01 d. laiškas), o ypač brangus jau vėlesnių – kančios metų – vieno iš 
keturių išgyvenusių Raseinių kalėjimo kalinių J. Latožos atsiminimas: „Esate 
sūnus garbingo, tauraus, Tėvynę mylinčio, santūraus, mokančio tylėti ir ken
tėti žmogaus – kentėti, nepadarius niekam blogo, nenuskriaudus nei varnos, 
nei žvirbliuko.“ (1996.05.26 d. laiškas.)

Toks buvo inspektorius Antanas ČesnavičiusČesnys, kurio, kaip daugelio 
jo profesijos seserų ir brolių, kančios kelias prasidėjo kraupią 1940 m. liepos 
12 d. naktį Raseiniuose. Kaip pasakojo mano mamytė, taip pat mokytoja, Ane
lė KavaliauskaitėČesnienė (vėliau Glatkauskienė): „Įsiveržę į namus ginkluo
ti vyrai, kalbėję rusiškai, išvertė mane iš lopšio (buvau vos pustrečio mėnesio 
amžiaus), ieškodami brauningo (tėvelis jį turėjo, nes inspektoriaus pareigos, 
be kita ko, buvo ir išvežioti po kaimus mokytojų atlyginimus). Taigi tėvelio 
neatsimenu, neatsimena jo ir brolis Antanas, nors jis tada buvo įpusėjęs tre
čius metus. Apimta nevilties, mamytė takus numynė į Raseinių kalėjimą, geri 
žmonės stengėsi ją paguosti, vyrą atseit tuoj paleis, nes nėra kuo kaltinti. Deja, 
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deja, ne taip lengvai ištrūkstama iš bolševikinės mėsmalės! Pirmąją griaudė
jančio karo dieną Raseinių politinius kalinius per Panevėžį, Daugpilį, Vitebs
ką, Smolenską išvežė į Rusijos gilumą, o mano mamytė, jauna trisdešimtmetė 
mokytoja, tik penkerius metus pagyvenusi santuokoje, su dviem našlaičiais 
glėbyje parbėgo pas tėvus į Marijampolę.

Kiek paūgėję mudu su broliu savo mažučiuose gyvenimuose ėmėme 
jausti didelę spragą: kiti vaikai turi tėvelį, o mes – ne. Mamytė pasakodavo 
apie jį, išsaugojo knygas, augome tarp jų, bet tai negalėjo atstoti žmogaus, 
kurio kasdien laukėme, vylėmės pamatyti. Tik praūžus frontui kažkuri teta, 
gal A. ČesnavičiūtėCvirkienė, gavusi laikraščio skiautelėje žinutę apie savo 
brolį, mūsų tėvelį. Atsimenu, mamytė, pardavusi ką dar turėjo, verkdama 
taisė siuntinį į Sibirą, bet vargu ar jis pasiekė nukankintą vyrą. Vėliau gavo
me dokumentą, kad Antanas Česnys mirė Taišetlage 1945 m. sausio 30 d. 
nuo širdies smūgio. Tai ir viskas, ką žinojome apie tėvą, žmogų, kurio ta
rytum ir nebuvo mūsų gyvenime. Neryškus paveikslas tolydžio blėso, o jį 
gaivinti, kelti, atrodė, ir nesvarbu, ir beprasmiška. Tiesa, jis tamsiu šešėliu 
sklandė virš mūsų likimų – mamytės, brolio ir mano. Sovietų Lietuvoje bu
vome antrarūšiai žmonės, netoleruotina „liaudies priešo“ šeima. Turėjome 
būti dėkingi, kad leidžia mokytis ir dirbti. Tai ir darėme: įpratome sunkiu 
darbu pelnytis duoną, didžiulių pastangų dėka šį tą nuveikėme mokslui ir 
kultūrai. Įrengėme simbolinį A. Česnio kapą greta mūsų motinėlės Vilniaus 
Rokantiškių kapinėse, pastatėme Rūpintojėlį, uždegame žvakę abiejų tėvų 
atminimui. Tik tiek.

Paskata atkurti tėvelio paveikslą buvo netikėtas telefono skambutis 1996 m. 
sausio pabaigoje. Iš Marijampolės skambino p.  Danutė Krikštolaitienė. Pa
klaususi, ar aš toks ir toks, pasiteiravo, ar tėvelis nebuvo Sibire. Išgirdusi tei
giamą atsakymą pašnekovė pranešė, kad jos giminaitis, Rygos lietuvis Juozas 
Kružikas, viešintis Kaune pas dukterį, gali supažindinti su žmogumi, buvusiu 
lageryje kartu su tėveliu. Nedelsdamas paskambinau į Kauną, p. J. Kružikas 
patvirtino, kad iš tikrųjų Rygoje gyvena toks žmogus Fridrichas Karklinis 
(Karklinšas), aš galėčiau atvykti ir su juo susipažinti.

Pasiėmęs magnetofoną virpančia širdimi 1996 m. naktį iš vasario 18osios 
į 19ąją dardėjau į Rygą susitikti su žmogumi, prieš penkis dešimtmečius kal
bėjusiu, bendravusiu su man brangiu asmeniu. Koks buvo tas bendravimas, 
kokios jo aplinkybės, kokios detalės? Ar tai – tiesa, ar kažkoks nesusipratimas? 
Ką sužinosiu, ką pamatysiu, ką pajusiu prisilietęs prie šeimos žaizdos?
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Vasario 19 d., pirmadienio rytą, Rygos stotyje laukė J. Kružikas, Rygos lie
tuvių bendruomenės veikėjas, laikraščio „Latvijos lietuvis“ redaktorius, pus
amžis, valingas vyras. Iš karto pakvietė važiuoti pas Fridrichą Karklinį, gyve
nantį Brivibas gatvėje. Pakeliui išryškėjo visa šio įvykio priešistorė. F. Kark
linis ir A. Česnys Taišetlage buvo davę priesaiką: kuris išgyvens, praneš kito 
artimiesiems apie nelaimės bičiulio likimą. Atsitiktinai troleibuso stotelėje su
sipažinęs su Rygos lietuviu Vilium Mizaru, žurnalistu ir fotografu, F. Karklinis 
prasitarė apie duotą, bet neįvykdytą pažadą, ir paprašė pašnekovo pagalbos. 
V. Mizaras kreipėsi į Lietuvos laikraščių redakcijas, bet atsakymo negavo. Ry
gos lietuvių mokyklos renginiuose V. Mizaras bendraudavęs su J. Kružiku, ki
lusiu nuo Marijampolės. Kartą jie išsikalbėję, ir Juozas, paėmęs iš Viliaus lapelį 
su A. Česnio pavarde ir adresu, perdavė jį marijampolietei D. Krikštolaitienei, 
o pastaroji iš mano tetos, taip pat marijampolietės, Gražinos Kavaliauskaitės
Kučinskienės sužinojusi mano telefono numerį...

Brivibas g. daugiabučio duris pirmame aukšte atvėrė pagyvenusi moterė
lė, suurzgė ir sulojo šuniukas, pasigirdo šeimininko balsas, kviečiantis užeiti. 
Mano tėvelio likimo draugas – stambus, augalotas, bet liguistos išvaizdos žila
galvis vyras – laukė svečių didokame kambaryje. Visur jautei skurdą, senatvės 
negalią, tačiau šeimininkų šypsenos ir, kaip vėliau įsitikinau, dvasinė tvirtybė 
bei humoro jausmas bus padėjęs F. Karkliniui ištverti visą sulaužyto gyvenimo 
bjaurastį.

Fridrichas Karklinis, gimęs 1912 m. liepos 5 d. Kuldigos rajone, mokėsi 
Ventspilyje, studijavo Rygos universitete geodeziją. 1938 m. baigė karo mo
kyklą, buvo Latvijos kariuomenės leitenantas, dirbo armijos štabe kartografu. 
Sovietams okupavus Latviją, 1941 m. birželio 21 d. buvo suimtas ir išvežtas 
į Norilską. Ten jam buvo pranešta, kad nuteistas 10čiai metų kalėjimo ir 5 
metams tremties pagal liūdnai pagarsėjusį Rusijos Federacijos baudžiamojo 
kodekso 58ąjį straipsnį. Pasak paties nukentėjusiojo, tai buvo „58.10 ir dar 
priedo 58.10/15 ar 10/17, o tai reiškė, kad girdėjai antisovietinių pokalbių ir 
nebėgai įskųsti“. Apie 1943  m. iškankintas latvių karininkas pasiunčiamas 
„gydytis“ į Taišetlagą, į klipatų stovyklą. Ištvėręs „gydymą“, 1957 m. jis grįžo į 
Rygą, bet KGB nuolatos persekiojamas, jautėsi svetimas savo tėvynėje, o dabar 
gyvena prisiminimų fragmentais, džiaugiasi, kad dar kruta.

Mano atvykimas ponui F. Karkliniui buvo didžiulis palengvėjimas, nes, 
neįvykdžius tremties bičiulio prašymo apie jį ir jo mirtį pranešti saviesiems, 
senuką nuolat persekiojo kaltės jausmas. Jis buvo laimingas, pasakodamas tai, 
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ką žino. Aiškiai jutau, kad žmogus nefantazuoja, nuoširdžiai prisipažįsta, ką 
atsimena ir ko neatsimena, nieko įkyriai neteigia ir nekuria. Gailėjosi, kad ne
susitikome anksčiau, kai jis grįžo iš Sibiro, tada buvo jaunesnis, sveikesnis, 
daugiau prisiminė, daugiau galėjo papasakoti. Bet juk Marijampolės tada ne
buvo (tik Kapsukas), tad ieškoti buvę sunku, o ir išvykti iš Rygos, ypač į Lietu
vą, jam buvo uždrausta.

F. Karklinis ir A. Česnys susitiko atvaryti etapu iš Norilsko į Taišetlago 
invalidų lagerį 1943 m. rudenį. Taišeto srityje, maždaug 300 kilometrų spin
duliu, driekėsi lageriai. Invalidų lageris buvo įkurtas Selo Atamanovo, dešinia
jame Jenisiejaus krante. Šalti barakai, medžio gultai, spygliuotos vielos, utėlės, 
badas, alinantis darbas, recidyvistų smurtas – tai tokios buvo „gydymo proce
dūros“ nustekentiems Baltijos valstybių inteligentams – mokytojams, karinin
kams bei kitiems „liaudies priešams“. 500 g duonos ir dukart per dieną samtis 
putros, kurioje nežinia kas (lupynos ar grūdai) plaukiodavo  – tai gydomo
ji die ta. Naudota ir darbo terapija: valstybė vertė ligonius „užsidirbti dietą“, 
nebūti veltėdžiais. Stipresnieji eidavo į mišką medžių kirsti, pjaustydavo juos 
gabalais ir virvėmis tempdavo į lagerį. Silpnesnieji pitirpinto sniego katiluo
se juos virindavo, medieną plėšydavo plaušais („dranki delali“). Visai nusil
pę pindavo krepšius. F. Karklinis ir A. Česnys dirbo poroje. Vienas darydavo 
krepšių griaučius ir lanką, o kitas juos apipindavo. Ir čia būta tvarkos: brigadai 
per dieną reikėjo nupinti 22 rezgines, jeigu ne – bauda – tik 300 g duonos. 
Gaminius parduodavo turguje, darbui gerinti atvykdavo instruktoriai.

Kartu dirbdami F. Karklinis ir A. Česnys išsikalbėjo apie save, gimines, šei
mas, tikėjo, kad išgyvens ir grįš namo, to labai geidė. Karčias valandas, dienas, 
savaites, be galo ilgus metus inteligentai palengvindavo humoru. F. Karklinis 
įsiminė A. Česnio pavardę, adresą ir profesiją, motyvuodamas tuo, kad „mažo 
žmogaus kokio darbininko žmonės gali ir neprisiminti, bet mokytojo, kuris 
turėjo mokinių! Gal jie padės surasti šeimą, jeigu jie gyvi, tikrai jį prisimins, 
nes jis – žymus žmogus“. Tvirtai įsiminė adresą Marijampolėje, nes užsirašyti 
nebuvo galima – grėsė karceris. Įsiminė tai ir todėl, kad žmogus neišnyktų. 
Tas adresas – Petro Kriaučiūno g. 8, galutinai įtikino, kad F. Karklinis nekuria, 
pasakoja, kas dar išliko atmintyje. Aš pats tada nežinojau namo numerio, tik 
gatvę, o vėliau teta G. Kučinskienė patvirtino, kad Magdalenos ir Juliaus Kava
liauskų, mano senelių, du mediniai namai, iki karo skendę didžiuliame sode, 
iš tikrųjų buvo pažymėti 8uoju numeriu. Tai – tas sklypas P. Kriaučiūno g. 
tarp Bažnyčios g. ir senosios ligoninės, kur dabar statoma vaikų poliklinika. 
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Mūsų šeima ten negyveno, bet aišku, kodėl tėvelis nurodė savo uošvių adresą, 
o ne kokį nors kitą: uošviai buvo seni marijampoliečiai, persikėlę iš Sasnavos. 
J. Kavaliauskas dirbo Marijampolės bažnyčios vargonininku, tad per juos tikė
tasi greičiau surasti karo išblaškytą šeimą.

F. Karklinis prisiminė ir Antano vardą, ir tai, kad turėjo žmoną bei vaikų, 
tačiau nei savo bičiulio gyvenimo detalių, nei suėmimo aplinkybių, nei ko kito 
atgaivinti jau nepajėgė. Sakėsi kažkada viską žinojęs: „Jeigu būtumėte klausę 
tada, kai sugrįžau, tai mano atmintis buvo šviežesnė, o dabar negaliu pasakyti, 
bet faktus jums dabar pasakiau be jokio išsigalvojimo („vydumki“)“, – guodė
si senelis. Prisipažinsiu, suabejojau tvirtinimu, kad F. Karklinis ir A. Česnys 
kalbėdavosi latviškai, o tik priėjus sargybiniui griebdavosi rusų kalbos. Ke
lis kartus man paabejojus pašnekovas netgi pyktelėjo: A. Česnys tikrai mokėjęs 
latviškai, dažnai pabrėždavęs, kad jo draugas turįs būti laimingas, nes su juo 
kalbama jo kalba. Mamytė niekada neminėjo, kad tėvelis mokėjo latviškai, to 
neprisimena ir dar gyvi giminės, jo bibliotekoje neišliko latviškų knygų, bet tai 
galima suprasti ir paaiškinti: savo pedagoginio darbo pradžioje jis dirbo Šiaulių 
ir Joniškio apylinkėse, ten galėjo susidurti su latvių kalba, taigi ji buvo nesveti
ma, o kaip logiškai paaiškino F. Karklinis, „jis buvo gabus, jo galva veikė gerai, 
tad, pabendravęs 3–4 metus lageriuose su latviais, jų kalbą galėjo išmokti“.

Labai magėjo sužinoti, o kaip atrodė A. Česnys. F. Karklinis taip apibūdi
no: „Jis buvo aukštas, išlakus (nastroennyj rostom), jūsų ūgio, tamsokas šate
nas, šviesių akių. Iš veido esate savo tėvo kopija. Ūgis ir veidas. Medalis, visiška 
kopija. A.  Česnys buvo labai ramus, turėjo humoro jausmą, sumaniai darė 
išvadas apie mūsų gyvenimą ir pasaulį“. Kai parodžiau nuotrauką, pašnekovas 
neabejodamas patvirtino, kad tai jis, ir dar pridūrė: „Jis buvo už mane vyresnis 
ir labiau iškankintas (izmučennyj), prieš tai kankinęsis kituose lageriuose.“

Besikalbant su F. Karkliniu aiškiai iškilo fiziškai palaužto Marijampolės 
mokyklų inspektoriaus paveikslas: įkritusios akys, liūdnas, vešlia barzda apžė
lęs veidas, nuo skorbuto iškritę dantys, skaudantys sąnariai, nušalusios kojos. 
Tas pats liūdnas veidas paskui žvelgė iš nuotraukos, darytos gerokai anksčiau, 
1941 m. pabaigoje, SolIlecko kalėjime. Ją suradau KGB archyve Vilniuje. Joje 
aiškiai pastebima ptozė (nudribęs viršutinis vokas) – fizinio smurto ženklas. 
Dieve, ką jie iš jo padarė per tokį trumpą laiką! Nesunku įsivaizduoti, kokia 
kančia buvo išvagojusi tą veidą po ketverių kalėjimo ir lagerių metų! Bedantė 
burna sunkiai įveikdavo, pasak F. Karklinio, „nenusakomos sudėties putrą“, 
nuo bado sutino visas kūnas, nebuvo jėgų atsikelti nuo gultų. Latvis buvo 
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truputį stipresnis, išstovėjęs valandą šaltyje ir vėjyje, jis atnešdavo kaušą put
ros ir savo draugui. Atėjo metas, kai A. Česnys ir tos putros negalėjo praryti.

Kartą grįžęs su daviniu globėjas A. Česnio savo kampe jau nerado. Bara
ko gyventojai pasakė, kad jis mirė. Parišta už kojų virve jis buvo ištemptas į 
mišką. Turėjo būti ankstyvas pavasaris (F. Karklinis neprisiminė, ar 1944, ar 
1945 metų), nes dar buvo sniego. Kalinius rengėsi perkelti į kitą lagerį, o tai 
darydavo tik orui pasikeitus, nutirpus sniegui. Šito tėvelis nesulaukė – mirė 
anksčiau. Pasak F.  Karklinio, lavonų niekas nelaidodavo, juos kraudavo ant 
sniego lyg malkas, o kai krūva pernelyg išaugdavo, atvažiuodavo rogėmis ir 
ištampydavo po taigą, nežinia kur – poliarinių pelėdų, lokių, lapių ir kitų plėš
rūnų džiaugsmui...

Taip buvo nukankintas mokyklų inspektorius Antanas ČesnavičiusČes
nys. O mirties liudijime ciniškai meluojama, kad jis mirė 1945 m. sausio 30 d. 
nuo „širdies smūgio“. Suprask – pats kaltas.

Tai – tik vieno sulaužyto gyvenimo finalas. Tokių būta dešimtys tūkstan
čių, o kaltųjų vis nėra, praėjusių „revoliucinių pertvarkymų“ nostalgija vis dar 
didelė...

Sąlytis su tėvelio makabrišku paskutinių dienų paveikslu įpareigoja prikel
ti visą jo gyvenimą, ir aš tai padarysiu.

„Suvalkija“, 1998, Nr. 1
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3.23. MūsŲ MoTulĖ: 
MokYToJa anelĖ ČesnIenĖ-GlaTkauskIenĖ

likimas šiai moteriai nepagailėjo nieko: fizinio ir dvasinio grožio, ga
bumų, kūrybingumo, pedagogės talento, asmenybės patrauklumo, meilės ir 
žmonių prieraišumo, išdidumo, savigarbos ir orumo, bet kartu ir vargo, skau
džių netekčių, pareikalavusių visai nemoteriškos ištvermės ir, atrodo, nepake
liamo darbo, taip pat nusivylimų, praradimų, retų naujos laimės blyksnių, reto 
džiaugsmo, pagaliau – ligų, skausmo ir negalios, lydėjusių jos šiek tiek rames
nę senatvę, bet ir vėlgi staigaus, lengvo „sudie“ gyvenimui. Ji nepaliko knygų 
ir kitokių materialių savo kūrybos liudininkų. Jos kūrybos atšvaitai – šeimoje, 
mokiniuose, bendradarbiuose, bičiulių rate. Nematoma galia ji pavergė savo 
kelyje sutiktų žmonių gyvenimus ir širdis. Ji buvo tipinė Lietuvos inteligen
tė, Motina ir Mokytoja, o jos likimas – ne išimtis, bet visos tos kartos būties 
ženklas. Ji įėjo į inspektoriaus Antano ČesnavičiausČesnio gyvenimą ir buvo 
jame per pačią brandą Marijampolėje, daug ką jam davė ir daug ko pati įgijo 
padovanodama dukrelę ir du sūnus. Ji stovėjo ir prie savo vyrui surengto pra
garo angos Raseiniuose, o visą likusį gyvenimą jautė kraupios siaubo chrono
logijos alsavimą.

Mūsų motulė buvo dešimčia metų jaunesnė už tėvelį, taip pat suvalkietė, tik 
jau ne zanavykė, bet kapsė – iš šiaurrytinio Užnemunės krašto. Ji gimė 1911 m. 
liepos 18 d. Sasnavoje, Magdalenos Grinkevičiūtės ir Juliaus Kavaliauskų šeimo
je. Diedukas (taip mes vadindavome senelį) vargonininkavo Sasnavos bažnyčio
je, o iki 1924 m. dirbo dar ir valsčiaus sekretoriumi pas viršaitį Antaną Šelmį, 
bobutė Magdalena tvarkė ūkio reikalus, buvo puiki šeimininkė. Ji kilusi iš labai 
didelės Grinkevičių giminės, kurios istorija verta platesnių tyrinėjimų. Iš motu
lės 1991 m. sudaryto Grinkevičių giminės genealoginio medžio matyti, kad apie 
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praėjusio amžiaus vidurį broliai Grinkevičiai – Antanas ir Vincas – pradėjo dvi 
Marijampolės apylinkių Grinkevičių šakas, o 4 seserys įsiliejo į Brusokų, Mu
raškų, Gustaičių ir Zorskų gimines. Gustaičių lizdas Obelinė buvo visai netoli 
motulės tėviškės. Ji pasakodavo, kaip garsusis Lietuvos lakūnas Antanas Gustai
tis, parskridęs namo, sukdavo ratus virš Sasnavos visiems pasigėrėti ir stebėtis. 
Mūsų bobutė Magdalena Grinkevičiūtė buvo Antano Grinkevičiaus, Gustaitie
nės brolio, dukra, taigi Antano Gustaičio pusseserė.

Magdalena (1882–1941) ir Julius (1881–1948) Kavaliauskai išaugino pen
kis vaikus: Mariją (g. 1908 m.), Anelę (g. 1911 m.), Vaclovą (g. 1918 m.), Gra
žiną (g. 1919 m.) ir Birutę (g. 1925 m.). Visi jie ėjo mokslus Marijampolėje, nes 
Sasnavoje pradinė dviejų komplektų mokykla atidaroma tik 1919  m. Kava
liauskai Marijampolėje turėjo didelį (apie 0,5 ha) žemės sklypą tarp bažnyčios 
ir ligoninės, paveldėtą iš Viktorijos Žerviūtės ir Antano Kavaliauskų, mūsų 
dieduko tėvų. Dabar toje vietoje statoma ar jau pastatyta vaikų poliklinika, o 
prieš tai, Kavaliauskiukų jaunystėje, tenai vešėjo ūksmingas sodas, stovėjo du 
mediniai vienaaukščiai namai, fasadais atgręžti į Petro Kriaučiūno g., pažymė
ti 6uoju ir 8uoju numeriais. Čia gyveno mokslus einantys Kavaliauskiukai, 
ilgą laiką juos prižiūrėjo Marijona Jusaitė, vėliau savo gyvenimą susiejusi jau 
su mūsų šeima, mums su broliu Antanu buvusi tikras angelas sargas. Mes ją 
už tai vadindavome Marele, į šiuos namus apie 1932–1933 m. persikraustė iš 
Sasnavos ir senieji Kavaliauskai.

Lyg stebuklas išliko 1930 m. iš bažnyčios bokšto daryta nuotrauka, repro
dukuota A. Miškinio knygoje „Marijampolės miestas iki 1940 m.“ Nuotrau
koje įamžinta tai, ko jau seniai nėra: didelis sodas, be lapų (gal vėlyvas ruduo 
ar besniegė žiema?), retokas jo aptvaras, du mūsų diedukų namai sparnais į 
kiemą, vienas senosios ligoninės pastatų (naujoji baigta tik 1940 m.), tolumo
je dunksantis Miesto sodas, nediduke P. Kriaučiūno gatvele susijungiantis su 
Bažnyčios g. Didesnysis, 8uoju numeriu pažymėtas namas raudonavo čerpių 
stogu, o mažesnysis buvo dengtas skarda. Priešingoje akmenimis grįstos gat
velės pusėje stovėjo du Švč. Mergelės Marijos Vargdienių Seserų kongregacijos 
mūriukai, Kavaliauskų pusėje, bažnyčios link – spaustuvė, o P. Kriaučiūno ir 
Bažnyčios  g. kampe  – sena mūrinė koplytėlė, kurią dar prisimenu, nes pro 
šalį eidavau lankydamas II vidurinę mokyklą. Koplytėlė nugriauta septintojo 
dešimtmečio pradžioje.

Kavaliauskų antrosios dukters Aneliukės vaikystė prabėgo Sasnavoje, se
name vargonininko name, stovėjusiame prie kapinaičių, greičiausiai toje 
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vietoje, kur neseniai atidengtas ąžuolo paminklas šio krašto knygnešiams. Se
noji medinė bažnyčia, kurioje vargonininkavo jos tėvas, buvo suręsta 1817 m. 
kapinaitėse ant Sasnos kranto, o 1938 m. pastačius naują, neogotikinę, E. Fry
ko projektuotą bažnyčią, medinukė sunyko ir 1952 m. buvo nugriauta. Seno
joje bažnytėlėje Aneliukė krikštyta, ėjo pirmosios Komunijos, jos aštuonia
sienėje erdvėje skambėjo krištolinis mergytės balselis, o vėliau – spalvingas, 
gražus, aukštas sopranas.

Pradžios mokyklą Anelė Kavaliauskaitė lankė Marijampolėje, o 1922 m. 
įstojo į Rygiškių Jono gimnaziją, kuri tada skaičiavo vos ketvirtuosius savo 
naujosios istorijos metus nuo to laiko, kai 1918 m. sausio mėnesį prasidėjo 
pamokos dar vokiečių okupacijos sąlygomis, trečiuosius – kai 1919 m. tapo 
valstybine, ir antruosius – kai 1921 m. sausio 1 d. gavo Rygiškių Jono gimnazi
jos vardą. Nuo 1923 m. pabaigos gimnazijoje buvo dviejų krypčių programos: 
a – su privaloma lotynų kalba, b – su sustiprintu matematikos ir gamtos moks
lų dėstymu. Neaišku, kada gimnazistė pasirinko „klasikų“ kryptį, bet kaip tik 
tokią programą ji baigė 1930 m.

Humanitarinė programa atitiko mano motulės prigimtį  – labai emo
cingą, menišką. Ji mėgo literatūrą, ypač poeziją, muziką, šokį, tam po
mėgiui buvo atsidavusi visą gyvenimą. Gaila, iš jos bendraklasių vos keli 
vaikšto šio gyvenimo keliais. Pavyko pakalbinti bendraklasę ir draugę Ma
riją CiplijauskaitęJanulevičienę, berods, vienerius metus net gyvenusią 
senuosiuose Kavaliauskų namuose P. Kriaučiūno g. Štai ką ši vargą Sibi
re ištvėrusi, bet gyvenimo džiaugsmo nepraradusi moteris prisiminė apie 
gimnazistišką jaunystę:

„Žiūriu į Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos 1930  m. abiturientų 
nuotrauką, veidus ir pavardes ne visų beprisimenu: praėjo 68 metai... Savo 
klasės draugę Anelę Kavaliauskaitę pirmiausia atsimenu kaip gerą daininin
kę. Dainavome gimnazijos chore (vadovaujamame J. Kamaičio – aut. past.), 
giedojome per pamaldas bažnyčioje. Anelė turėjo labai gražų sopraną, daina
vo ir solo, ir ansambliuose. O kokios šokėjos mes buvome! Net baleto trupę 
buvome sukūrusios. Tik pamanykite, kartą tokias „garsias šokėjas“ pakvietė 
koncertuoti karininkų ramovėje, o artistes nuvežė ir parvežė karieta. Mūsų 
šokis patiko, buvome giriamos ir labai laimingos.

Mėgome literatūrą, daug skaitėme. Buvome jau šeštaklasės, kai literatūrą 
pradėjo dėstyti M. Miškinis (žymiojo poeto brolis – aut. past.). Iki tol, pavyz
džiui, suomių tautos epas „Kalevala“ mums atrodė tikra nuobodybė, bet kai 
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jį skaitydavo mokytojas M. Miškinis, klasėje tvyrodavo mirtina tyla. Jis mus 
išmokė kitaip skaityti K. Donelaitį, Vaižgantą, V. KrėvęMickevičių“.

Išliko netgi nuotrauka, kurioje gimnazistės šoka kažkokį egzotišką rytie
tišką šokį, o tarp jų – Aneliukė ir Marytė. V. Peckaus knygoje „Senoji Mari
jampolės gimnazija“ išspausdinta gimnazijos choro, vadovaujamo mokytojo 
J. Kamaičio, 1928 m. nuotrauka, kurioje – vėl Aneliukė ir Marytė. Matyt, J. Ka
maičio choras buvo tie universitetai, atskleidę įgimtą motulės muzikalumą, 
kuris jai vėliau daug padėjo vargelį vargti. Muzikos ji specialiai nesimokė, tada 
ir galimybių tokių nebuvo. Gal prisėsdavo retsykiais prie kokio pianino ar fis
harmonijos, bet dainavo visur ir per visą savo gyvenimą. Muzikalūs buvo visi 
Kavaliauskų vaikai. Iš vaikystės atmintyje išliko malonios šventės, kai susėsdavo 
prie stalo mūsų motulė, tetos Marytė, Gražina ir Birutė Kavaliauskaitės, dėdė 
Vacius, vėliau ir tetėnas Vincas Kučinskas, ir traukdavo trimis ar keturiais bal
sais įvairias, dažniausiai liaudiškas, melodijas. Traukdavome ir mudu su broliu 
Antanu. Taip formavosi, vėlgi turbūt įgimtas, mudviejų polinkis į muziką.

1930 m. birželio 23 d. A. Kavaliauskaitei įteikiamas atestatas, kurį pasira
šė žymūs marijampoliečiai pedagogai: ėjęs direktoriaus pareigas P. Gustaitis, 
aviacijos generolo brolis, vicedirektorius matematikas J. Dailydė, vicedirekto
rė, atsakinga už mergaičių mokymąsi ir elgesį, gamtininkė M. Kriaučiūnaitė, 
kalbininkai ir literatai J. AugustaitytėVaičiūnienė, M. Juronienė, J. Rainys, lo
tynistai K. Dragūnevičius, V. Švelnys, A. Neverauskas, istorikas K. Jankevičius, 
matematikai A. Lipinskaitė, L. Klemas, B. Lazdauskaitė, E. Zentėnas, J. Litins
kas, gamtininkės B.  Akelytė ir S.  Landsbergaitė, prancūzų kalbos mokytojos 
J. Zemlenskienė ir O. Treigienė, darbelių vadovė J. Olšauskienė, higieną dėstęs 
gyd. K. Pautienius, mokyklos kapelionas, tikybos mokytojas kun. J. Petrika. Jų 
kvalifikacijas ir veiklą išsamiai aptarė V. Peckus savo pavydėtinai kruopščiai pa
rengtoje knygoje „Senoji Marijampolės gimnazija“. Šie ir kiti Marijampolės švie
suliai J. Kamaitis, M. Miškinis, matyt, ne tik ugdė ir auklėjo naująją inteligentų 
kartą, bet savo vertybėmis ir pavyzdžiu užkrėsdavo ne vieną absolventą siekti 
jų, mokytojų, profesijos. Neatsitiktinai A. Kavaliauskaitė savo gyvenimo aprašy
me nurodys: „Dar žemesnėse klasėse būdama, jaučiau palinkimą prie jaunosios 
kartos auklėjimo, todėl, nieko nelaukdama, pasiruošiau Zarasų pedagoginiuose 
kursuose ir noriu siekti savo idealo: šviesti ir auklėti jaunąją kartą“.

Tie Zarasų pedagogų kursai vyko 1930 m. vasarą. Jie, matyt, buvo neilgi, 
jeigu jau rugpjūčio 16 d. abiturientė rašo Švietimo ministerijai prašymą lai
kyti egzaminus mokytojo cenzui gauti. Iš archyve išlikusių egzaminų lapelių, 
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lietuvių kalbos bei aritmetikos metodikos rašomųjų darbų ir bandomųjų pa
mokų konspektų matyti, kad egzaminai laikyti sesijomis pagal 4 kursų mo
kytojų seminarijos programą. Siekiant teisės mokytojauti, reikalauta dvylikos 
egzaminų, dviejų rašomųjų darbų ir dviejų bandomųjų pamokų. A. Kavaliaus
kaitė 1930 m. žiemą išlaikė pedagogiką, dainavimą, lietuvių kalbos ir tikybos 
metodiką, 1931 m. žiemą – muziką, aritmetikos, kraštotyros ir darbų meto
diką bei parašė lietuvių kalbos ir aritmetikos metodikos rašomuosius darbus, 
1931 m. pavasarį – psichologiją, dailyraščio, piešimo ir kūno kultūros meto
diką, o 1931 m. gegužės 11 d. vedė lietuvių kalbos ir aritmetikos bandomą
sias pamokas. Egzaminai vyko greičiausiai Kaune, nes bandomąsias pamokas 
pretendentė vedė Kauno m. Vinco Kudirkos mokyklos (Nr. 23) II c skyriuje. 
Egzaminams ji rengėsi tai Sasnavoje, tai Marijampolėje, nes susirašinėjime su 
Švietimo ministerija žymimos abi vietovės. Švietimo ministerijos išduotame 
pažymėjime nurodoma, kad Anelė Kavaliauskaitė išlaikė Valstybės egzami
nų komisijoje pradžios mokyklos mokytojo cenzo egzaminus ir nuo 1931 m. 
liepos 17 d. jai suteikiamos visos pradžios mokyklos mokytojo teisės. 1931 m. 
spalio 16 d. jaunoji mokytoja pradeda dirbti Marijampolės apskrities Šunskų 
valsčiaus Katiliškių pradžios mokyklos vedėja.

Katiliškių mokykla buvo įsikūrusi ūkininko Venciaus sodyboje ir užėmė 
visą trobos galą. Ten ir vedėja gavo kambarėlį. Iki Marijampolės buvo apie 
5 km, tad šeštadieniais mokytoja pareidavo į namus P. Kriaučiūno g. Apie Ka
tiliškiuose patirtus įspūdžius motulė vėliau prisimindavo labai šiltai ir net su 
grauduliu. Ji mylėjo tuos geraširdžius kaimo berniūkščius ir mergiūkštes, jie 
atsilygindavo tuo pačiu. Sutarė ir su kaimiečiais – mokinių tėvais.

Kur ir kaip susitiko Anelė Kavaliauskaitė su tuomet jau Marijampolės apskri
ties pradžios mokyklų II rajono inspektoriumi Antanu Česnavičiumi, nežinau. 
Nieko negali pasakyti ir jos seserys. Mokytojos B. Katinienė ir B. Gabrilevičie
nėBumeckienė privačiame pokalbyje spėliojo, kad greičiausiai inspektorius su
sipažinęs su mokytoja vizituodamas jos mokyklą, ir tas vizitas buvęs lemtingas. 
Vargu. Katiliškių mokykla priklausė Marijampolės apskrities I rajonui, kurio 
inspektoriumi dirbo J.  Jarumbavičius. Nebent A. Česnavičius būtų apsilankęs 
Katiliškiuose, pavaduodamas kur nors išvykusį ar atostogų išėjusį savo kolegą, 
o taip neretai būdavę. Jeigu taip, tai tas susitikimas atrodytų dar lemtingesnis.

Sutuoktuvės įvyko 1935 m. gruodžio 31 d., t.y. Naujųjų metų išvakarėse, 
Marijampolės bažnyčioje. Iškilmės buvo kuklios, dalyvavo tik šeimos nariai. 
Jaunoji atitekėjo į inspektoriaus butą Kęstučio gatvėje. Namas, pažymėtas 
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Nr. 53, stovėjo beveik Kęstučio ir P. Vaičaičio gatvių sankryžoje, greta didžiu
lio Siručių namo su mansarda, ir priklausė į pensiją išėjusiai mokytojai p. Ber
gaitei. Besiruošdama vedyboms nuo tų pačių metų rugsėjo 1 d. ji jau buvo 
persikėlusi į II Marijampolės pradžios mokyklą, vadinamą „Žaliuke“, dviaukš
tį, neseniai statytą medinį namą Gedimino g. 25, nuolatos perdažomą žalia 
spalva. Pasak A. Miškinio, mokyklą norėta pavadinti Vinco Kudirkos vardu, 
bet kažkodėl taip neįvyko.

Kitais mokslo metais, 1936 m. rudenį, į „Žaliukę“ iš Mokolų persikėlė ir 
vėliau garsi Vilniaus pedagogė lituanistė Bronislava PrapuolenytėMažunai
tienėKatinienė. Remdamasis jos atsiminimais atkursiu motulės darbo metus 
prieškarinėje Marijampolėje. Mokytoja B. Katinienė rašė:

„1936 metų rudenį nerimastinga širdimi peržengiau tos dviaukštės „Ža
liukės“ mokyklos slenkstį, palikusi ant Šešupės kranto Mokolus, kur buvau ir 
vedėja, ir kelių skyrių mokytoja. O čia – jau tik vienas skyrius, keletas moky
tojų. Kas jie? Kaip man seksis?

Bet vos pravėrusi mokytojų kambario duris matau pažįstamus veidus: prie 
ilgo stalo šypsosi S. Maurukienė, prie lango stovi K. Dailydienė, tada tokios 
šviesios, giedros, o 1941 m. nelemtą birželį su vaikeliais Sibiran ištremtos. Iš
kilmingai pasveikina vedėjas Totoraitis, pažįstamas dar iš Kybartų laikų gabus 
orkestro organizatorius, taip pat su šeima vėliau palydėtas Sibiran.

Staiga nuo stalo pašoka stotinga, aukšta, skvarbių akių moteris ir skam
bančiu balsu šūkteli: „Abronijukė atėjo!“ Iš karto nepažinau, bet tai buvo ta 
pati grakšti dainininkė ir šokėja, gimnazijos vakarėlių scenoje šlamanti pagel
tusių rudens lapų rūbu, dabar pagarbi, motinystės ženklu paženklinta moteris 
Anelijukė. Tie pravardiniai mudviem taip ir prilipo.

Treji metai, praleisti „Žaliukėje“ kartu su Anele Česnavičiene, paženklinti 
ir džiaugsmais, ir nerimu.  [...] Aš, pasimokiusi K.  Dineikos sporto kursuo
se, pavasariais nuo ryto iki vakaro su mokiniais repetuodavau ant mokyklos 
pievutės, o mano patyrimu dalindavosi mokytojos. Dažnai į aikštelę pasitarti 
pasikviesdavau Aneliukę. Nužvelgusi skvarbiom akim, ji vis rasdavo, ką reikia 
pataisyti. Visos mokytojos kirpo, siuvo sportininkams įvairius žymenis, ruošė 
vaidinimams rūbus, lankstė ir audeklu apsiuvinėjo šokėjų drugelių sparnelius. 
Čia Aneliukei išradingumo netrūkdavo: scenoje jos išmone plevendavo dru
giai, skleisdavosi gėlės, čirpsėdavo paukščiai, jiems pritardavo vedėjo J. Jake
vičiaus smuikelis. Gražumas būdavo neapsakomas, tų grožybių parodyti net į 
parapijos salę mus pakviesdavo.
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Prisimenu, po visų pavasario švenčių surengėme mokytojų kambaryje to
kias lyg ir pabaigtuves, mat jautėmės net kitas mokyklas nustebinę. Aneliukė 
atsistojo, krenkštelėjo ir šitaip prabilo: „Atsidėkodamos tau, Abronijuke, nu
pirkome lenciūgėlį, kryželiui neištekom, bet tu jų ir taip daug turi“. O ji varg
šelė nenujautė, kokie kryželiai jos kelyje laukia“.

Taigi „Žaliukėje“ skleidėsi dar gimnazijoje užsimezgęs motulės estetinio 
lavinimo polinkis. Apie ten tvyrojusią draugišką kūrybinę atmosferą, apie 
kolegas J. Jakevičių, S. Maurukienę, K. Dailydienę, B. Mažunaitienę, M. Pet
kūnienę, A. Virbicką ji vėliau labai šiltai atsiliepdavo. „Žaliukėje“ brendo ir 
rimta, pasiaukojanti pedagogė. Antai I rajono mokyklų inspektorius J. Jarum
bavičius, 1938 m. gegužės 3–7 dienomis tikrinęs šią mokyklą, ataskaitoje taip 
rašė: „A. Česnavičienė dirba su III a skyriumi. Dienyne – 48 mokiniai, jų ži
nios rimtos, pasakoja ir atsakinėja sąmoningai. Sąsiuviniai tvarkingi, švarūs, 
mokytojos stropiai prižiūrimi. Vaikai švarūs, mandagūs, drausmingi. Mokyto
ja A. Česnavičienė savo pareigas atlieka sąžiningai, rūpestingai ir energingai“. 
Šie trys paskutiniai ataskaitos žodžiai nėra tuščias pagyrimas – tokia ji buvo 
visur ir visą gyvenimą.

Pirmasis kryželis, pasak B. Katinienės, ištiko jaunąją mokytoją, atrodytų, 
pačiu ramiausiu, laimingiausiu jos gyvenimo tarpsniu  – kai susilaukė savo 
pirmagimės Vidos Marijos. Išgyvenusi vos penkis mėnesius, dukrelė susir
go kažkokia vidurių liga ir mirė 1937 m. rugpjūčio 16 d. „Jos balsas pritilo, 
akys prigeso, kai neteko pirmagimės. Mačiau ją stovinčią prie mažučio kars
telio padrėkusiais skruostais, pilnomis ašarų akimis šalia iškilaus, visada labai 
rimto vyro Antano, kažkodėl man primenančio lordą, aukštoką juodbruvį, su 
katiliuku, baltu šilkiniu šaliu po aksomine palto apykakle, dabar liūdnai žvel
giantį iš širdgėlos į žmoną“.

Tas mano tėvelių laimės tarpsnis buvo toks trumpas, o jo ramybė – tokia 
trapi! Daug ir kur kas didesnių būsimų kryželių nuojautą vėl tiksliai nusakė 
B. Katinienė:

„Gyvenome lyg Dievo antyje – saugiai. [...] Dangus atrodė toks giedras, 
toks ramus, kad net Kastelė Dailydienė sakydavo – nuobodus. Gyvenimas at
rodė nepajudinamas. O juk Vokietijoje fiureris šaukė: „Drang nach Osten“, 
spaudė Lenkiją, grasino Čekoslovakijai, bet mes, anot šykštaus to meto spau
dos informavimo, buvome neutralūs ir tikėjomės tokiais liksią. [...] Kai dabar 
pamąstai, net keista, kodėl mums niekas neaiškino, kas tas fašizmas, kas tas 
genocidas (tokio žodžio iš viso nebuvome girdėję), kas tas komunizmas. Skai
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tėme Dostojevskį, Turgenevą, Čechovą, Tolstojų. Argi jų šalyje gali kilti smur
tas? Arba Gėtė, Šileris... Gal nacizmas – tai tik „Plėšikų“ atmaina? Kokie mes 
buvom naivūs, kokie neišmanėliai! Sunku dabar atsakyti į visus klaustukus, 
bet tuos trejetą metų bendraujant su Aneliuke, mums daugiau rūpėjo darbas, 
mokyklos reprezentacija, šeimos reikalai, bet ne politika“.

Antras, pats didžiausias ir skaudžiausias kryželis tykojo Anelės Česna
vičienėsČesnienės Raseiniuose, į kuriuos persikėlė kartu su vyru 1939  m. 
sausio 1  d. Raseiniuose Česnavičiai sulietuvino pavardę, ir Anelė Česnienė 
pradėjo dirbti Maironio pradžios mokykloje. Šiame mieste ji pamatė grėsmin
gai žlegančius tankus ir nuožmius veidus po penkiakampe kraujo žvaigžde 
pažymėtomis kepurėmis, praėjus pusantrų metų naujoje darbo vietoje. Tų 
pusantrų metų neaprašinėsiu, nes visos gyvenimo ir darbo smulkmenos vis 
tiek nublanktų prieš 1940 m. liepos 12osios siaubą, kurį ji patyrė. Tą naktį 
dvidešimt devynerių metų moteris tapo našlė, o du jos vaikai – dvejų su puse 
metukų mano brolis Antanas ir trečią savo gyvenimo mėnesį įpusėjęs aš  – 
našlaičiai. Motulė takus pramynė ir ašarom juos aplaistė, lankydama tėvelį Ra
seinių kalėjime, kuriame buvo uždaryti apskrities inteligentai – izoliuoti prieš 
vadinamuosius rinkimus į „liaudies seimą“. Neprisimenu, ar pavyko tėvams 
pasimatyti, pasikalbėti, gal tik maisto ir drabužių motulė nunešdavo. Dar ru
seno viltis – gal paleis, juk ne nusikaltėlis. Ir pažįstami guodė, sakė, sužinoję, 
kad A. Česnys greitai pareis namo, nes jokios bylos sukurpti jam neįmanoma. 
Naiviai tikėtasi, kad žmogžudžių režimui esą reikalingi kokie nors įkalčiai. 
Senutė Plechavičienė atvykdavo lankyti taip pat Raseinių kalėjime uždarytų 
savo sūnų – Aleksandro, ulonų pulkininko, ir Kazimiero, malūnininko. Nelai
mės draugės susipažino, p. Plechavičienė neretai nakvodavo mūsų namuose 
J. TumoVaižganto g. 24. Visos viltys sudužo pirmąją karo dieną, kai Raseinių 
politinius kalinius išvežė į Rytus.

Karui dundant našlė su dviem našlaičiais glėbyje sugrįžo į Marijampolę 
prisiglausti pas tėvus. Deja, deja! Tėvų namai P.  Kriaučiūno gatvėje sudegė 
1941 m. pirmosiomis karo dienomis, tik įžengus vokiečiams, o Magdalena ir 
Julius Kavaliauskai rado prieglobstį pas Košiubus (tokia suvalkietiška buvo tos 
pavardės transkripcija), gyvenančius už geležinkelio, prie Nartkelio. Tai buvo 
garsiojo skulptoriaus Vytauto Kašubos tėvo namai. Kaimynystėje gyveno ir 
skulptoriaus brolio Vinco šeima, bet ji buvo išvežta per didįjį 1941 m. birželio 
trėmimą. Žodžiu, parbėgę ne tik neradome pastogės, bet motulės pagalbos 
dar laukė ir padegėliai tėvai. Dar vienas kryželis.
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Nežinau, kokiais būdais motulei pavyko gauti būstą dviaukščio mūriu
ko, stovinčio J. Basanavičiaus aikštės ir Gedimino g. kampe, mansardoje. Ten 
glaudėmės visą vokietmetį. Ten pasiligojusi vėžiu 1941 m. gruodžio 16 d. mirė 
dar nė šešiasdešimties nesulaukusi senelė Magdalena Kavaliauskienė, kurią 
dukra Anelė nepaprastai gerbė ir mylėjo  – nevadindavo niekaip kitaip, tik 
mamele. Ten nušvito ir mano sąmonė: į vaikišką atmintį įsiveržė dažnai mus 
aplankančių tetų Marytės ir Birutės blyškūs siluetai, vokiečių karo mašinų 
kavalkados, raudonos su svastika vėliavos, kabančios prie buvusios gaisrinės 
ir gerai matomos iš mūsų balkono, ilgos ir liūdnos nuginkluotų vyrų (vėliau 
sužinojau – plechavičiukų) kolonos, Gedimino gatve varomos į geležinkelio 
stotį. Motulė ir tetos verkdamos mėtė per mūsų langus jiems duonos. Našlės 
mokytojos paveikslas ryškiai iškyla vėlgi B. Katinienės prisiminimuose:

„Sužinojau, kad Aneliukė jau Marijampolėje, gyvena kažkur netoli Bart
lingo vaistinės. Niekad neužmiršiu šito susitikimo. Pasibeldžiu į duris: prieš 
mane  – aukšta, sulysusi, lyg išsekusi moteris, nepaklusniais, papilkėjusiais 
plaukais, rūstokomis akimis. Prie jos glaudžiasi du berniukai: vienas – lašas 
į lašą tėvo paveikslas, antras – gelsvu pūkeliu dengta galvele, mėlynakis. Visi 
pasiruošę kažkur eiti. „Iš kur tu? Kaip atsiradai?“ – Matau, kad mano atsaky
mai jau nesvarbūs. – „Labai skubu, pažadėjo juodųjų serbentų. Matai – va, 
vaikai. Visas mano turtas. Einame pasiskinti“.

Grįžus į Marijampolę reikėjo uždirbti vaikams ir tėvams duoną: nuo 
1941 m. rugsėjo 1 d. – vėl „Žaliukė“. Tikriausiai mokinių vaidinimai jau nerū
pėjo, buvo svarbesnių problemų, kurias reikėjo spręsti pačiai ir labai ryžtingai, 
vyriškai. Tą ryžtą, valią ir griežtą vertybinę orientaciją rodo kad ir toks atsi
tikimas, jos pačios papasakotas. Gestapas veikiai susidomėjo jauna našle ir, 
siekdamas „padėti“, kviesdavosi ir klausinėdavo, kas įskundė bolševikams An
taną Česnį, kieno pikta valia šeima liko be vyro ir tėvo. Motulė sakė žinojusi 
raseiniškių skundikų pavardes, bet jos atsakymas būdavęs tvirtas ir tik vienas: 
„Jūs man vyro vis tiek nesugrąžinsite“. Jos nuostata buvo nepaprastai griežta ir 
aiški: bendradarbiauti su bet kokiu okupantu – amoralu.

Kryželių ir per vokietmetį netrūko. Mūsų nedideliame bute kurį laiką 
glaudėsi ir teta Gražina Kučinskienė su sergančiu sūneliu Rimučiu, kuris čia ir 
mirė 1944ųjų žiemą. Artėjo frontas, rusai vis dažniau bombarduodavo ir taip 
jau permatomą Marijampolę. Prieš pat jiems vėl užplūstant Lietuvą palikome 
būstą J. Basanavičiaus a. ir Gedimino g. kampe ir slėpėmės nuo bombų ir kul
kų pas kažkurio buvusio mokinio tėvus jų ūkelyje Prienų link. Viena bomba 
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pramušė ir mūsų buto Marijampolėje sieną. Laimei, jau slėpėmės kaime. Pri
simenu ir lėktuvų gausmą, ir patrankų drioksėjimą, ir kruvina spalva nusida
žiusį horizontą, ir motulės kūno šilumą, kai ji globė mudu su broliu ūkininko 
sode iškastoje slėptuvėje.

Frontui nudundėjus į Vakarus grįžome į miestą. Tėviškės nebuvo, tad 
kraustėmės iš vienos vietos į kitą, kur pigiau. Iš pradžių apsigyvenome Mari
jonų vienuolyno baldų fabriko antrame aukšte, paskui – trečio palėpėje. Čia, 
prie bažnyčios, pralėkė mano ikimokyklinė vaikystė: su vargonininkiukais 
Mikulėnais ir zakristijonukais Gumauskais karstėmės šventoriaus tvoromis, 
jo liepomis ir klevais, čia vežimėlyje supau pusseserę Rūtą Kučinskaitę (da
bar – Pudžiuvienę), vis paragaudamas pienelio iš jos buteliuko, čia „artista
vau“ vienuolyno saliukėje, uždirbdamas tai bulvių maišą, tai sviestinį Velykų 
avinėlį, čia bažnyčioje patyriau pirmą estetinį išgyvenimą, kai etileno lempų 
blausios šviesos erdvėje su virpuliu klausiausi vargonų gaudesio, iš Vilniaus 
atvykusių muzikantų ir dainininkų. Tai buvo pirmasis mano išgirstas ir neuž
mirštamas klasikinės muzikos koncertas. Iki šiol taip gražiai mums dainuoda
vo tik motulė.

Paskui – raudonas Dembinskų mūrinukas Seminarijos (sovietmečiu  – 
Pedagogų)  g.  8. Čia ištvėrėme baisiojo 1948  m. trėmimo košmarą: budė
davome drebėdami iš baimės ir šalčio prie parengtų kelionei maišų su ku
klutėmis atsargomis, į langus šviesdavo enkavedistų ir stribų sunkvežimių 
žibintai. Veža kaimynus Dobilus, Strimaičius, šiąnakt mūsų namus aplenkė 
ta Apokalipsė. Čia, sulaukęs 67 m., mirė diedukas Julius Kavaliauskas, mo
tulei – ir skausmas, ir didžiausia mirties bei laidotuvių našta. Į šiuos namus 
visai miesto pakrašty, netoli Nartkelio ir geležinkelio, per sugriautą, gūdų 
miestą pas išgąstingai nemiegančius vaikus, guodžiamus gerosios Mare
lės, grįždavo mamytė, iki išnaktų kamantinėta saugumo pastate Vytauto g. 
apie savo vyrą „liaudies priešą“. Čia ji kartą parėjo verkdama ir sutrikusi, 
kai sužinojo, kad uždrausta dirbti mokykloje, kad lieka vienui viena visiš
kai be jokių lėšų. Tik gerų žmonių dėka ji vėl grįžo į darbą. Iš čia „išėjau į 
mokslus“ – Mokytojų seminarijos pavyzdinę mokyklą, įsikūrusią stilingame 
vienaaukščiame mūriuke, prieš kurį, iškirtus gražiojo seminarijos parko ga
balą, buvo palaidoti sovietiniai kariai, bolavo svetimo, militaristinio ir bau
gaus paminklo pamėk lė. Kartą, prisimenu, per pamoką pakėlėme galveles 
ir beveik neperžvelgiamoje pūgoje išvydome mūsų klasės palange bėgančių 
palinkusių ginkluotų vyrų šešėlius. Kaip vėliau sužinojome, tai buvo mūsų 
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partizanai, nušovę seminarijos komjaunimo sekretorių, o paskui, jau Gedimi
no gatvėje, sutiktą aršią komunistę Izabelę Laukaitytę.

Tokia tad buvo mudviejų su broliu ankstyvoji politinė patirtis – vėlesnių 
ir dabartinių mūsų politinių nuostatų ištakos. Jos brendo namuose, jas ugdė 
motulė, visada tiesi, atvira, neslėpusi nuo mūsų tikrovės, jos nelakavusi, ne
sistengusi apsaugoti mūsų gyvenimų netikra vatos užtvara. Iš jos žinojome 
apie A.  Smetonos Lietuvą, apie bolševizmą, apie tai, kad esame okupuoti, 
kad mūsų šeima, kaip ir dešimtys tūkstančių kitų, pažymėta pasmerkimo 
ženklu. Ji diegė mums šviesų prarasto tėvelio įvaizdį, gal kiek idealizuotą, 
tačiau patrauklų ir sektiną, ugdė mūsų tautiškumo imperatyvą, pūtė ruse
nančią viltį, kad į Tėvynę grįš kitokie laikai, nes pati to nepaprastai geidė ir 
tai intuityviai jautė.

Šia prasme didžiausią įspūdį ir įtaką motulė padarė man jau vėliau, kai 
1963 m. baigęs Vilniaus universiteto Medicinos fakultetą likau dėstyti Anato
mijos katedroje. Tada, dar iš N. Chruščiovo „atšilimo“ laikų inercijos, nelabai 
buvo paisoma politinės „praeities“. Tačiau po poros metų „budri akis“ atsipei
kėjo ir ėmė domėtis jaunu asistentu – kviestis, žadėti vylingų užsienio kelio
nių, tačiau ne veltui, o už visai suprantamas paslaugas. Iš pradžių siūlė sekti 
užsieniečius, o paskui paaiškėjo, kad tai  – tik jaukas: informuoti būtų tekę 
apie saviškius, apie bendradarbius. Ne juokais pasimečiau, išsigandau. Žino
ma, nė minutės neabejojau, kad nesutiksiu, nepasirašysiu, bet lemiamas buvo 
pokalbis su motule, kuri tuomet buvo atvykusi į Vilnių gydytis akių. Pamačiu
si mane „be veido“ ir sužinojusi priežastį, ji ramiai tarė: „Vaikeli, tik nebijok, 
jie tau nieko negali padaryti. Man nepadarė.“ Tai buvo neapsakoma dvasinė 
parama. Jeigu tu, trapi moteris, ištvėrei, tai kaip galiu palūžti aš? Taip iki pat 
Atgimimo visi langeliai į Vakarus man buvo užrakinti. Na, ir kas?

Pokario metais nebadavome tik dėl to, kad motulė labai sunkiai dirbo. Ne
atsimenu, kad ji kada būtų turėjusi tik vieną tarnybą. Po pagrindinio darbo 
„Žaliukėje“ nuo 1949 m. rugsėjo 1 d. – I pradinėje mokykloje (arba Mokytojų 
seminarijos bazinėje – pavyzdinėje, o vėliau – IV vidurinėje (buvusioje Petro 
Armino), vis bėgdavo uždarbiauti tai į vaikų namus, tai į švietimo skyrių, tai į 
kitą mokyklą. Plušėjo, kad mes būtume ir sotūs, ir nenuplyšę, atrodytume ne 
prasčiau negu kiti. Tas rūpestis juntamas ir visuose jos laiškuose, rašytuose vė
liau į Vilnių: gerai maitinkitės, nepervarkite, nusipirkite ir tą, ir kitą, o ja nesirū
pinkite, jai visko pakanka, jai viskas gerai. Tų laiškų išsaugojau, deja, tik septy
niolika. Tuomet padėjo ūkiškai besitvarkantys mokinių tėvai, didelę triūso naštą 
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tempė mūsų Marelė – M. Jusaitė: laikėme vištų, triušių, paršiukų, net buvome 
sykį nesėkmingai įsigiję karvę, auginome daržoves, gavę kur kokią lysvę. Mudu 
su broliu irgi turėjome pareigą – pažoliauti pagrioviais, padėti daržuose, stovėti 
eilėse duonos, tiekti pieną. Nelengva buitis mus, paauglius, drausmino. Niekada 
nebuvome varu lenkiami prie mokslo, užteko motulės žodžių: „Vaikai, matot, 
kiek aš dirbu. Jeigu dėl jūsų būsiu iškviesta į mokyk lą – tai jau neištversiu“. Gy
venome taip, kad naujo kryželio – dėl mūsų – jai nereikėtų nešti.

Marijampolėje A. Česnienė išsiskleidė kaip talentinga pedagogė, „kaip la
bai gera mokytoja dar nuo tada, kai dirbo II pradžios mokykloje, kur mano 
tėvelis (J. Jarumbavičius – aut. past.) dirbo vedėju. Mokinių tėvai stengdavosi, 
kad jų vaikai patektų į jos rankas, nes ji sugebėjo duoti tvirtus visų mokomųjų 
dalykų pagrindus, mokė mylėti Dievą ir Tėvynę Lietuvą, diegė vaikų širdyse 
dorą, teisingumą, pratino pamėgti darbą ir būti tėvams džiaugsmu, paguo
da“. Taip rašė mokytoja G.  Jarumbavičiūtė. Mokiniai talentingai pedagogei 
atsidėkojo meile: prabėgus dešimtmečiams nuo tada, kai ji paliko mokyklą ir 
Marijampolę, nebuvo rugsėjo pirmosios ar šiaip kokios šventės, kad mūsų bu
tas Vilniuje neprigužėtų jos buvusių mokinių. Jei surinktume jų atsiminimus, 
išeitų knyga. Bet duokime žodį dviem – vienam pirmųjų pokario mokinių, 
Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto profesoriui Algimantui Bubniui ir 
paskutinės mokinių laidos atstovei gydytojai Daivai VosyliūteiBrogienei. Jie 
kalbėjo prie savo mokytojos kapo duobės.

Prof. A. Bubnys: „Mūsų klasę lankė labai įvairūs vaikai – nuo NKVD vir
šininko „mandro“ sūnaus iki mūsų, išsigandusių berniukų. Mūsų mokytoja... 
Graži, visada pakėlusi galvą, reikli, valdinga. Mes ją mylėjome. Mylėjome už 
tai, kad ji gyveno mūsų rūpesčiais. Iš suaugusiųjų kalbų, puse lūpų ištartų žo
džių žinojome, kad jai nelengva, kad ji neturi vyro, augina sūnus. Nelabai dar 
suvokdami, vis dėlto ją atjautėme. Ir tėvai padėdavo. Tik gerokai vėliau su
pratome, ką iš jos gavome, ką ji davė. Tai – lietuvybės dvasia ir lietuvių kultū
ros pradinės pamokos. Ji mokė mus labai reikliai: taisyklingai kalbėti, aiškiai 
tarti žodžius skaitant ar pasakojant, raiškiai deklamuoti. Tais laikais, kai jai iš 
tikrųjų turėjo būti sunku, ji mums daug dainavo, pratino mus dainuoti – ir 
pirmąsias liaudies, ir kitokias dainas, neretai jos pačios sugalvotas, aš, kaip 
ir daugelis bendraklasių, išmokau iš jos, dainavau jos diriguojamame chore. 
Gražus buvo žmogus – ir fiziškai, ir dvasiškai.“

Gyd. D. VosyliūtėBrogienė: „Lygiai prieš 30 metų, 1963 m. rugsėjo 1 d., 
jūs įvedėte mus, paskutiniuosius savo mokinius, į IV vidurinės mokyklos 



396 tarnauta mokslui ir gimtajam kraštui

pirmą klasę. Tik daug vėliau supratau, kaip dosniai gyvenimas apdovanojo 
mane ir bendraklasius, kad pirmoji mūsų mokytoja buvote jūs. Jūs mokėte 
mus mylėti tėvus, namus, Tėvynę, mokyklą, mokytojus, atidavėte dalį savo 
turtingos sielos ir išminties. Jūsų pamokos buvo gyvenimo mokykla, o pradė
jote jas kreida rašydama lentoje pirmąsias gerumo abėcėlės raides.“

Be pedagogės talento, artistiško būdo, rimto požiūrio į didaktiką, motu
lė buvo apdovanota ir improvizacijos dovana. Juk kitaip, šabloniškai, pagal 
griežtą planą, nebuvo įmanoma dirbti bazinėje mokykloje, kai kasdien pa
mokas stebėdavo keli Pedagoginės mokyklos studentai ar net ir visas kursas, 
o neretai – ir jų dėstytojai. Štai kaip A. Česnienės pamoką aprašo buvusi jos 
studentė, vėliau – mano piešimo ir gamtos mokytoja, o dar vėliau – labai arti
ma mūsų šeimos draugė Birutė GabrilevičienėBurneckienė:

„Mokytojų seminarijos ketvirtame kurse mane paskyrė stebėti jos klasę. 
Tą pirmąją pamoką atsimenu ir šiandien, ji man padarė didžiulį įspūdį. Kar
tu su antruoju skambučiu mokytoja atvėrė duris (ji visada buvo pedantiškai 
punktuali). Eidama prie staliuko, nusisegė nuo rankos laikrodėlį, padėjo ant 
staliuko, priėjo prie lentos ir kreida užrašė žodį „laikrodis“. Pakvietė Jonuką, 
kad šis paduotų nuo stalo laikrodį. Berniukas padavė. Tada paprašė mergytės, 
kad ji paduotų laikrodį nuo lentos. Mergaitė sutriko ir sumurmėjo, kad ten 
tik parašyta „laikrodis“. Taip mokytoja pradėjo temą „Daiktavardis“. Buvau 
sužavėta. Meistrė, – pagalvojau“.

Mokytoja Salomėja JakinevičiūtėBedalienė: „A. Česnienė – tikra Lietuvos 
laikų mokytoja, kažkuo panaši į mano buvusią mokytoją K. Dailydienę (beje, 
gerą A. Česnienės draugę – aut. past.). Tiesi, pasitempusi, lyg ir išdidi, reikli, 
dalykiška, vienu žodžiu – tikra mokytoja. Jos pamokos seminaristus traukė 
dideliu pedagoginiu meistriškumu. (...) Atsimenu ir labai geranoriškus, drau
giškus jos patarimus man, daug jaunesnei už ją mokytojai. Buvau maksimalis
tė, maniau privalanti išmokyti visus vaikus, negalėjau pakęsti žioplių, o ypač 
tinginių, buvau labai griežta, anot mokinių – pikta. Ji mane pamokė, kad per 
didelis griežtumas gali sukelti visai priešingas pasekmes, o, kita vertus, esu 
dar jauna, tik pradedu dirbti, tad reikia tausoti nervus, neišeikvoti be reikalo 
savo galių, kad galėčiau dirbti mėgstamą darbą. Labai susimąsčiau, peržiūrė
jau savo darbo stilių ir buvau jai labai dėkinga“.

„Kas iš arčiau jos nepažinojo, jos gerą, pasišventusį mokytojos darbą lai
kydavo karjerizmu, bet tai buvo anaiptol netiesa, – pasakojo B. Gabrilevičie
nėBurneckienė. – Šia tema mudvi daug kalbėjomės. Ji sakė, kad komunistai 
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sugriovė jos šeimą, išvežė ir sunaikino vyrą, atėmė dviem sūnums tėvą, tačiau 
ji negalinti dėl savo sugriauto gyvenimo blogai dirbti ir žiniomis apvaginėti 
niekuo dėtus, niekuo nekaltus savo mokinius. Toks buvo visai nesovietiškas 
jos požiūris į pareigą. Ir visai nesvarbu, kad ji buvo diskriminuojama kaip 
„liaudies priešo“ žmona, niekas jos nerėmė, nekėlė, nesistengė palengvinti 
našlės dalios. Ji dirbo, ir gerai dirbo, nes kitaip dirbti negalėjo ir nemokėjo. 
Tik per chruščiovinį „atlydį“, 1960 m., Marijampolės šviesuolių, ypač tuome
tinio Švietimo skyriaus vedėjo Kęstučio Urbos, didelėmis pastangomis atėjo 
oficialus pripažinimas – nusipelniusios mokytojos vardas.“

Reikėtų atskiro rašinio, norint papasakoti apie tai, kaip dosniai mano motulė 
dalijo mokiniams ir bendradarbiams savo meniškos sielos blyksnius: dirigavo 
chorui, net miesto dainų šventėse, statė vaidinimus su šokiais, dainomis ir eilė
mis. Šokius kurdavo pati, muziką pasirinkdavo, pasitardama ypač su žymiuoju 
Marijampolės maestro Kostu Gurevičiumi, eiliuotą tekstą kompiliuodavo arba 
rašė pati, rūbų ir dekoracijų gamybai pasitelkdavo kūrybingesnius kolegas, mo
kinius ir mokinių tėvus. Tuos misterijų tipo vaidinimus atsimenu ir aš, netgi esu 
juose dalyvavęs, apie juos plačiai rašė savo prisiminimuose jau minėti bendra
darbiai: G.  Jarumbavičiūtė, S.  JakinevičiūtėBedalienė, B.  GabrilevičienėBur
neckienė, jų nepamiršo ir visa vyresnioji Marijampolės pedagogų karta.

Mums, sūnums, motulė buvo reikli ir kieta, auklėdama nepaisė jokių pe
dagogikų... Gal taip ir reikėjo – du berniukai galėjome nueiti kreivais keliais. 
Visada turėjome pareiti namo nurodytu laiku, nors aukštesnėse klasėse iš 
vakarėlių ir „privatuškų“ išeiti būdavo taip nepatogu, aiškinant, kad mamy
tė liepė. Nieko! Na, ir kas, jei kartais kas ir pavadindavo mamytės sūneliais? 
Už prasižengimus griežtai bausdavo, nevengė ir fizinių priemonių. Atsimenu, 
jau gyvenome R. Ambraziejūtės raudono mūrinuko antrame aukšte Pedago
gų g. 9, kai sykį iš Kauno atvažiavo paviešėti pusbrolis Gediminas Kavaliaus
kas, motulės krikšto sūnus. Namas stovėjo tiesiai prieš Pedagoginės mokyklos 
šoninius vartus, o už jų – mičiurininkų daržas. Nors mūsų pačių darže augo 
aibė agurkų, du mažieji avantiūristai patraukėme į mokyklos daržą pasiskinti 
svetimų, tai gal dėl to skanesnių agurkų ir, žinoma, įkliuvome. Svečias staiga 
buvo „supakuotas“ namo, o aš – priverstas eiti pas direktorių išpažinti savo 
nuodėmės. Bet skaudžiausiai gėlė ta panieka, kuri vos ne savaitę tvyrojo na
muose. Noras gvieštis svetimo gero praėjo visiems laikams.

Girti motulė mūsų niekad negirdavo. Ir vaikystėje, ir daug vėliau visas 
mūsų sėkmes, kartais, neslėpsiu, net ir dideles, ji priimdavo taip, tarytum tai 
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būtų natūralus, netgi privalomas dalykas. Sėkmingas studijas, daktaro ir ha
bilitacines disertacijas, profesorių vardus, kitokius pripažinimus ji laikydavo 
įvykiais, kurie turėjo būti, nors gal slapta didžiuodavosi, buvo patenkinta, net 
laiminga. Todėl visai nesuprantu tų tėvų, kurie negali atsigėrėti savo vaikais, 
pernelyg juos giria, esą jie ir gabūs, ir talentingi, ir darbštūs, ir geri, ir dori, o 
dėl jų visų nesėkmių kalti kiti – nepalankios aplinkybės. Į tokias jų „giesmes“ 
žiūriu atsainiai ir įtariai.

Sudužus šeimai 1940 m., asmeninis motulės gyvenimas „nesiklijavo“. Jau
na, graži, linksma, draugiją ir žmones žavinti moteris našlavo 15 metų, nors 
lengvai būtų radusi gyvenimo draugą. Tėvelio įvaizdis, jos pačios mums įdieg
tas, kliudė daryti tokį žingsnį. Kai jos gyvenime pasirodė Paželsvių girininki
jos agronomas Kazimieras Glatkauskas, taip pat našlys, rimtas, doras, geros 
sielos žmogus, ji tarytum tyčia delsė, pratino mus prie jo. O kai pripratome 
ir priėmėme šeimos nariu (ne tėvu), jausdama, kad greitai išskrisime ir ji liks 
viena, apsisprendė ir paklausė mūsų nuomonės, kuri, pasak jos, būsianti le
miama. Mudu su broliu nedvejodami pritarėme. Vestuvės įvyko 1955 m. lie
pos 31 d. Vedybinė laimė truko vos pusantrų metų: 1957 m. balandžio 13 d. 
K. Glatkauską ištiko infarktas. Dar vienas kryželis.

Prieš motulę atsivėrusi dvasinė praraja visu kraupumu iškyla iš jos laiško, 
rašyto man jau antrą savaitę po to, kai 1957 m. rugsėjo 1 d. pradėjau studijuoti 
Vilniaus universiteto Medicinos fakultete, o brolis Antanas jau anksčiau stu
dijavo fiziką. Tai buvo jos pirmasis laiškas į Vilnių ir pirmas toks nepaprastai 
liūdnas: „Vienatvę jaučiu tokią, kokios neįsivaizdavau niekad ir niekad. Dieną 
dar šiaip taip praleidžiu įvairiuose darbuose, bet kai ateina vakaras, tai toks 
siaubas mane apima, kad nemokėčiau net papasakoti. Man atrodo, kad su ju
dviem atsiskyriau jau amžinai. Suprantu, kad retkarčiais judu mane atlankysi
te, bet jau nuo „kepalo riekė pradedama pjauti“. Kai su Antanėliu skyriausi, tai 
likai tu ir vyras. Kai su vyru atsiskyriau, likai tu, kuris mokėjai mane paguosti 
visuose reikaluose, o kai teko atsiskirti ir su tavimi – liko tik ilgesys ir liūde
sys... Nežinau, ar galėsiu prie dabartinės padėties priprasti.“

Šiuo desperatišku laikotarpiu motulė labai suartėjo su mokine ir bendra
darbe Birute Gabrilevičiene (vėliau – Burneckiene), kuriai tuo metu taip pat 
reikėjo atramos dėl nenusisekusio šeimyninio gyvenimo. Tą pačią bičiulys
tę, nuskaidrinusią abiejų mokytojų paskutinius metus Marijampolėje, nuo
širdžiai aprašė mokytoja Birutė „Prisiminimuose apie vienintelę tikrą drau
gystę“: „Mudvi visada būdavome greta, net pedagogų tarybos posėdžiuose 
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turėjome pastovią vietą. Kai vėliau išvykau gyventi į Klaipėdą, tai tame suole 
mano draugė sėdėjo viena – niekas neužėmė tuščios mano vietos. Po pamokų 
visą laisvalaikį praleisdavome kartu, lankydavome mokinius, gimines, drau
gus. Dažnai užeidavome į kapines. (...) Kai vaikai jau buvo studentai ir gyveno 
Vilniuje, tai labai dažnai aš pas ją ir nakvodavau. Prakalbėdavome iki pačių 
paryčių. Tai būdavo vis grįžimas į praeitį. Kartą ji pasakė, kad ji neturėjusi 
gerų draugių moterų, kad aš esu pirmoji, su kuria draugauja.

Kartą užėjome į medžiagų parduotuvę ir pamatėme audeklą, kuris abiem 
patiko, pasitarėme ir nusipirkome kostiumėliams. Siuvo ta pati siuvėja. Vaikš
čiojom lyg uniformuotos ir buvome labai patenkintos – juk vis tiek mus dvy
nėmis vadindavo. Mieste susitikome inspektorių Simanavičių. Jis linksmai 
sušuko: „Iš kokių vaikų namų šios mergelės pabėgo?“ Nuo to karto pasitar
davome, katra kada dėvės žydrąjį kostiumėlį, daugiau vienodai nesirėdėme.

(...) Kai pradėjote Vilniuje statytis kooperatinį butą, tai ir aš sukrutau 
keltis į Klaipėdą. Mamytė prašė, kad priešpaskutinę išvykimo dieną praleis
tume kartu. Jau ruošiausi eiti pas ją 14 valandai pietų, kai prasidėjo baisi 
liūtis. Tada mieste dar nekursavo autobusai, tai manęs laukė kelionė pėstute 
iš Alyvų gatvės į Jaunimo gatvę (per visą miestą – aut. past.). Apsigaubiau 
apsiaustu, batukus  – į rankas ir išėjau. Gatvėje nebuvo nė gyvos dvasios, 
tik aš viena basomis kojomis pliauškėjau per balas. Mudvi niekada niekur 
nevėluodavome, tai ir aš neturėjau kitos išeities. Kai priėjau prie jos namo, 
išvydau ją stovinčią prie balkono durų ir laukiančią. Aš atėjau punktualiai, 
bet visa šlapia! Sėdėjome iki gero popiečio, kalbėjomės, juokėmės, verkėme, 
prisiminėme gražiausias kartu praleistas dienas. Atmintyje nuolat iškyla tie 
paskutiniai pietūs Marijampolėje. Tai buvo ne tik pietūs, bet ir paskutinė 
naktis, kurią prakalbėjome iki aušros“.

1966 m. liepos 18 d., būtent per pačią gimimo dieną, sukakus lygiai 55 me
tams, Anelė Česnienė išėjo į pensiją. Besivystanti katarakta (lęšiuko drums
tis), baimė apakti, bepradedanti trikti sveikata ir, svarbiausia, vienatvė skatino 
keltis į Vilnių, arčiau vaikų. Gaila, sostinėje ji taip ir neįleido šaknų. Naujų 
draugų neieškojo, senus atstumas ir laikas tolydžio atsijojo, liko šeima, gimi
nės, kuriems visada buvo ir svetinga, ir vaišinga, ir jautri. Su nerimu ir džiu
gesiu ji sutiko Atgimimą kaip likimo dovaną, kurios laukė ir kuria tikėjo visą 
gyvenimą, sielojosi, kad taip sunkiai įsitvirtina mūsų nepriklausomybė. „Lie
tuvos aidą“ skaitydavo nuo pirmo iki paskutinio puslapio, visus svarbiausius 
įvykius sekdavo televizoriaus ekrane.
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O sveikata vis klibėjo – tai smegenų kraujotakos nepakankamumas, tai 
stenokardijos, tai ritmo sutrikimai, tai skrandžio erozijos, tai podagra, tai 
cuk raligė. Ramstydavau, lopydavau kolegų ir draugų padedamas. Motulė savo 
daktarais laikė prof. E Barkauską, prof. V. Triponį, prof. K. Vitkų, prof. A. Lau
cevičių, prof. G. Uždavinį, doc. J. Urbelienę, doc. E. Janulionytę, doc. J. Ma
kauskaitęDanienę ir daug kitų mano mielų bičiulių, jiems visą laiką jautė di
džiulę pagarbą ir dėkingumą. Tai jie palengvino jos senatvę ir negalią. Motulė 
dar suspėjo pasidžiaugti savo paskutine pensija, išmokėta tik ką išleistais litais. 
Jos širdis užgeso 1993 m. liepos 10 d., ramiai besiilsint savo guolyje, savo kam
baryje, man būnant namuose. Išėjo ramiai, tyliai, taikiai. Po savaitės jai būtų 
suėję 82 metai. Savo vyrą Antaną Česnį pergyveno 47 metais.

Kapą jai supylėme Vilniaus Rokantiškių kapinėse. Jį saugo skulptoriaus 
A. Ališankos nukaltas granito Rūpintojėlis. Rūpintojėlis neatsitiktinai: ji buvo 
giliai tikinti moteris, ligos patale mėgdavo dažnai rymoti kaip Rūpintojėlis, 
pagaliau jos visas gyvenimas buvo kaip Rūpintojėlio.

Tokia buvo mūsų motulė, Antano Česnio, mano knygos svarbiausio veikė
jo, žmona. Jeigu rašyčiau apie Ją knygą, nedvejodamas pavadinčiau lygiai taip, 
kaip ir knygą tėvui: „Didžiuojuosi savo motina“.

„Suvalkija“, 1998, Nr. 5 ir 6
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3.24. TrupuTĮ apIe saVe

(Iš Vytauto Urbanavičiaus filmo „Medikas humanitaras“)

(...) Visada buvau truputį linkęs į meną. Mūsų mokykloje (tada Mari
jampolės antroje vidurinėje) buvo geras saviveiklos teatras, kuriam vadovavo 
tikra aktorė, buvusi B. Dauguviečio mokinė, mano rusų kalbos mokytoja. Mes 
statydavome rimtus spektaklius ir dažnai vaidindavome net miesto teatre. 
Česnys, žinoma, atlikdavo pagrindinius vaidmenis. Tai visas miestas (kiek jau 
to miesto ten buvo), kas tik pažinojo, sakė, kad Česniukas tikrai stos į Konser
vatorijos teatrinį skyrių. Bet Dievas davė tokį prašviesėjimą, anot tos dainos, 
„Dievas davė man protelį, kad nesėdau į laivelį“. Tai pirmas protingas žingsnis, 
kai tvirtai nusprendžiau nesukti tuo keliu. Aš nebuvau tikras, jog turiu tam 
talentą.

(...) Mokykloje buvo įprasta, kad aš turiu būti pirmas mokinys. Gal čia 
ambicijos, gal šeimoje tokia aplinka. O kai dėl gabumų, tai būčiau perdėtai 
kuklus sakydamas, kad buvau negabus. Buvau truputį didesnių negu vidutinių 
gabumų. Taip aš save vertinčiau. Atestatas – vieni penketai ir aukso medalis. 
Bet tai ne vien gabumų, tai darbo rezultatas. Na, ir pokario sąlygos – su broliu 
pripratom daug dirbti. Tas įprotis komplikavo tolesnį mano gyvenimą. Nebu
vo vieno kurio nors dalyko, kuris labiau patiktų už kitus. Pasirinkti buvo labai 
sunku.

O kodėl pasukau į mediciną? Tai čia jau visai juokinga. Gavęs aukso me
dalį, o tai buvo paskutiniai metai, kai aukso medalis reiškė, jog būsi priimtas 
į aukštąją mokyklą be stojamųjų egzaminų, nusprendžiau aukštąją mokyklą 
rinktis pagal vietą. Pirmiausia – Vilnius. Vilnius man buvo įstrigęs į širdį nuo 
pat pirmo apsilankymo jame, antras motyvas – stoti ten, kur sunkiausia. O 
sunkiausia buvo medicina. Va, ir atsidūriau medicinoje. Nors ir nesižavėjau 
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medicina, bet nesigailiu, kad ją baigiau. Tiesa, keliskart ketinau studijas mest, 
bet kiekvienąkart pagalvodavau, kad reikia baigt, o paskui pažiūrėsim.

Ačiū likimui, man pavyko savo profesinį pasirengimą suderinti su huma
nitariniais interesais. Tai tiksliausiai turbūt būtų vadinti mane humanitarinės 
krypties biologu. Profesorius Salezijus Pavilonis, jis tada buvo Medicinos fa
kulteto dekanas, pakvietė mane likti Anatomijos katedroje. Dirbant katedroje, 
reikia dėstyt. Čia pajutau, kad turiu šitą savybę, kad galiu dėstyti, ir prisipažin
siu, kad studentai mane mylėjo ir turbūt tebemyli. Kodėl?

Vienintelis sėkmės laidas šiame darbe, mano galva, – jaunam žmogui nie
kad nemeluoti ir nieko nevaizduoti. Būti tokiam, koks esi – elgtis nestandar
tiškai, kalbėti nestandartiškai, daryti nestandartiškai, bet viską iš širdies. Mano 
supratimu, kiekvienas pedagogas taip daro. Jeigu jis yra neblogas pedagogas. 
Aš netapau geru gydytoju, bet pedagoginio darbo baruose man gerai sekėsi. 
Ne vien pasirengimas lemia paskaitos sėkmę. Gali ilgai rengtis tai paskaitai, 
galvoti apie ją, o, žiūrėk, išeina burbulas, jeigu tu neturi tuo metu įkvėpimo, 
improvizacijos dovanos. Žinoma, jeigu neturėsi sukaupęs žinių, nepaimprovi
zuosi. Gali kartais eiti į paskaitą nežinodamas, ką kalbėsi studentams, bet ta 
mūza atskrenda, pabučiuoja į kaktą (šypsosi) ir iš vaikų, kaip aš juos kartais 
vadinu, akių matai, kad tau sekasi. Išeini po tokios paskaitos ir galvoji: gerai 
buvo.

Pirmosios disertacijos tema buvo kūdikių augimas pirmaisiais gyvenimo 
metais. Aš ją pasirinkau ne pats, tokia buvo katedros kryptis – antropologija. 
Taip ir apsigyniau mokslų kandidato, dabar daktaro disertaciją iš fizinės an
tropologijos, vadinamosios auksologijos, apie žmogaus augimą ir brendimą.

Ši tema buvo baigta ir iškilo klausimas: o kas toliau?
Archeologas Vytautas Urbanavičius paakino pasukti nauja kryptimi – už

siimti etnine antropologija. Sutikau iš karto, nes gvildenti tą pačią augimo ir 
brendimo problemą man buvo nebeįdomu. O čia sąlytis su tautos istorija, jos 
kilme, jos kultūra, galų gale sąsajos su kalba man atrodė labai įdomu. Galima 
sakyti, iš naujo atradau save. Atradau, kai man sukako 41 ar 42 metai. Pradė
jau vykti į archeologines ekspedicijas. Stengiausi, kad archeologai susipažintų 
su anatomija, kad įprastų vertinti kaulus, ypač kaukoles. Vytautas Urbanavi
čius Medicinos fakultetui perdavė jo saugomas archeologinių tyrimų metu su
rastas kaukoles, kurios netrukus padėjo pagrindą fakulteto antropologijos la
boratorijai. Dabar jau man pačiam teko tuos kaulelius valyti, klijuoti, matuoti, 
skaičiuoti, interpretuoti ir pačiam tą didžiulę medžiagą, apimančią laikotarpį 
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nuo akmens amžiaus iki XVIII a., susieti su tuo, ką aš išmaniau kituose moks
luose: truputį su istorija, truputį su archeologija, truputį su lingvistika. Visa 
tai pakrypo viena srove – etnogenezės, tautos kilmės, istorijos. Įvyko simbiozė 
tarp biologinio pasirengimo ir humanitarinių polėkių.

Mane žavi tie du Lietuvos atgimimai, tie du stebuklai  – 1918ųjų ir 
1990ųjų, ir tie žmonės – vėl garsūs žodžiai – kurie prikėlė tautą. Tai pirmiau
sia Jonas Basanavičius, nes esu susipažinęs su jo mokslo darbais, išnaršęs visą 
jo archyvą, na, o po to Vincas Kudirka. Kai medikų bendruomenė įkūrė fon
dą V. Kudirkos atminimui įamžinti ir paprašė mane būti iniciatyvinės grupės 
pirmininku, aš negalėjau atsisakyti, nes vienas fondo tikslų buvo pastatyti pa
minklą V. Kudirkai kaip himno kūrėjui.

Lietuvybės dvasia man buvo artima visą laiką. Mano abudu tėveliai – mo
kytojai. Motulė buvo Marijampolės pradžios mokyklos mokytoja, o tėvelis – 
pradinių mokyklų inspektorius. Jo likimas tragiškas. Už poros savaičių po in
vazijos jis buvo suimtas, pasodintas į kalėjimą, o pirmą karo dieną su kitais 
Raseinių kalėjimo kaliniais išvežtas į Sibirą. (Beje, aš ir gimiau Raseiniuose.) 
1945 m. jis mirė iš bado Sibire. Aš jo neprisimenu.

Yra dalykų, kurių negali nepadaryti. Aš negalėjau neparašyti knygos apie 
savo tėvą, nes kuo giliau lindau į giminės istoriją, tuo stipresnis darėsi tėvo 
ilgesys. Stengiausi neapsiriboti vieno žmogaus likimu, man labiau rūpėjo prie
žastys, kodėl taip įvyko, kodėl toks to žmogaus likimas.
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3.25. laIsVaManIŲ DrauGIJos kūrIMas 
Yra obskuranTIzMo paVYzDYs 

 

Girdėti, kad Vilniuje kuriama laisvamanių draugija – bent taip kūrėjai 
skelbėsi per radiją. Tegul kuria, tačiau nesąmonė, kad laisvamaniais jie laiko 
V. Kudirką ir J. Basanavičių, tuo teisindami, dengdami figos lapu savo gimi
mą, tiksliau – recidyvą. Žinau, esu absoliučiai įsitikinęs, kad nieko panašaus 
nebūta: perskaičiau viską apie tų vyrų religines pažiūras, ieškodamas tokių 
„argumentų“, ir, natūralu, – neradau. Laisvamanybės tėvas buvo Jonas Šliūpas, 
taip pat aršiai reiškėsi Jonas Kairiūkštis, liguistu bolševiku vėliau tapęs Stasys 
Matulaitis, Petras Leonas, gal kiek Jurgis Šiaulys, o paskutiniais nepriklauso
mybės metais prie jų šliejosi, plakėsi... Gedvilas (tai bent!) ir kiti komunistai. 
Visa tai juodu ant balto surašyta sovietinės Lietuvos enciklopedijoje. Jau kur 
kur, bet tame sovietybės paminkle pirmiausia būtų pabrėžtas J. Basanavičiaus 
ir V. Kudirkos „indėlis“. Tie ponai, draugijos kūrėjai, skleidžia savo erezijas, 
nepavartę net enciklopedijos, ką jau kalbėti apie gilesnes dalyko studijas: apie 
skaitymą tokių veikalų kaip Vytauto Kavolio „Žmogaus genezė“, Vaižganto 
„Vincas Kudirka – Vincas Kapsas“, Z. Šilerio sudarytos puikios prisiminimų 
knygos „Mūsų Kudirka“, J. Būtėno „Vinco Kudirkos bendražygiai“, nesidomėję 
nei V. Kudirkos gyvenimu, nei J. Basanavičiaus „Autobiografija: mano gyveni
mo ir nervų ligos istorija“ bei jo studija „Iš krikščionijos santykių su senovės 
lietuvių tikyba ir kultūra“, kurios įvade autorius aiškiai nubrėžia savo teigia
mą liniją dabartinės krikščionybės atžvilgiu, kviesdamas nepainioti to, KAS 
apskritai yra krikščionybė, su tuo, KAIP ji Lietuvoje buvo įvesta. 

Manau, kad tokios draugijos kūrimas yra obskurantizmo pavyzdys, ir tai 
būtina viešai pasakyti.

„Tėvynės sąjungos žinios“, 2009 m. sausio 15 d., Nr. 3(161) 
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3.26. auTorIaus ŽoDIs VIlnIaus 
DaIlĖs akaDeMIJoJe prIsTaTanT knYGĄ 

„DIDŽIuoJuosI saVo TĖVu“
 

nors čia giminės, bendradarbiai, bažnyčios žmonės, universiteto kole
gos, daug daktarų, humanitarų, aktorių, muzikų, dailininkų, visi Jūs – mano 
bičiuliai, nes esate šį pusdienį čia. 

 Greičiausiai Jūs kiekvienas norėtumėte manęs paklausti, kokia buvo to 
darbo pradžia, kas paskatino mane imtis plunksnos. Tai parašyta, smulkiai iš
dėstyta knygos įžangoje, bet pati pradžia buvo tarytum atsitiktinė. Du tarytum 
visai nesusiję įvykiai. Pirmas – tai, kad Rygoje atsiliepė žmogus, kuris buvo 
paskutinis mano Tėvelio gyvenimo dienų liudininkas. Aš pas jį važiavau ir 
pajutau tą kraupumą. O antras įvykis – kai eidamas po to lyg ir vėl atsitiktinai 
pro KGB rūmus Vilniuje pagalvojau, gal rasiu ten pėdsakus. Ir radau. Toliau 
apėmė mokslinis godumas rinkti, rinkti, kaupti, kaupti, nesvarbu, kas iš to 
išeis. Neturėjau jokios minties, jokios idėjos. Mintis, idėja, loginis planas atėjo 
vėliau. Ir tie mano kėslai pamažu, pamažu išaugo į knygą. Tai tokia pradžia. 
Pabaigą, gražią pabaigą puikios Dailės akademijos leidyklos dėka jūs matote 
šiandien.

Norėčiau su jumis pasidalinti keletu išgyvenimų, refleksijų, kaip pavadin
ti, kurias patyriau dirbdamas šį darbą. Pirmas ir galbūt svarbiausias tai buvo 
įkvėpimo džiaugsmas. Medžiagą rinkau ilgai, o knygą parašiau tarytum vie
nu prisėdimu. Šį darbą dirbdamas aš supratau: kaip poetas negali neparašyti 
eilėraščio, o kompozitorius nesukurti sonatos ar simfonijos. Man tas darbas 
buvo sparnai. Aš rašiau ar tai kraupius, ar linksmus, ar pašaipius puslapius 
savo širdimi.
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Antras dalykas, ką aš patyriau, – tai visuotinumo poreikis. Aš supratau, 
kad žmogaus gyvenimas, jausmai, kad ir kokie jie būtų šviesūs ar tamsūs, yra 
neįdomūs, jeigu neturi visuotinio skambėjimo. Todėl taip jau išėjo, kad me
džiaga – apie Tėvelį, o knyga – apie Jo kartą, apie giminę, daug kartų ir kažko
kia prasme apie tautą.

Trečias dalykas, ką aš patyriau, tai buvo toks skausmingai saldus savo 
šak nų pajautimas. 1996 m. eidamas su procesija aplink kuklutę ant Nemuno 
kranto stovinčią Ilguvos bažnytėlę kartu su čia sėdinčiu mano pusbroliu Kęs
tučiu meditavau. O kiekgi kartų mindė tą gražią šventą Ilguvos šventoriaus 
žolę? Dabar galiu pasakyti – iki mūsų kartos, iki manęs mažiausiai septynios, 
kad pro...proseneliai Jokūbas ir Kotryna Česnavičiai yra gimę apie 1725 m. 
tame pačiame Šilvėnų kaime, kuriame gimė ir mano Tėvelis. Tai Frydricho 
Augusto II, Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus laikai, tuoj pat 
po karo su švedais. Bet tai dar ne pradžia. Ką sugebėjau atkasti, tai tiktai nuo 
1814 m. išlikusios bažnyčios metrikos Vilniuje bei naujosios Ilguvos bažnytė
lės knygos, o senosios sudegusios bažnyčios knygos gal kur Lenkijoj. Važiuo
sim ir ten, gal kur nors kitur, ieškosim. Šilvėnai paminėti 16 a. – 1559 m. Mano 
vidinis balsas sako, kad tie Česnavičiai, valstiečiai, ko gero, bus atsikėlę iš deši
nio Nemuno kranto į Veliuonos girią, tada kertamą ir naikinamą, būtent prieš 
tą paminėjimą, kada kūrėsi Šilvėnų kaimas. O tai žinot kas? Tai Žygimanto 
Augusto ir gal Barboros Radvilaitės laikai, kai jie galbūt vaikščiodavo po ne
toliese nuo šių rūmų (turimi galvoje Dailės akademijos rūmai – A. Č. past.) 
buvusį karalių pilies sodą. Štai tokia valstiečių genealogija, valstiečių be jokio 
„mėlyno“ kraujo lašo. Laisvi karališkieji valstiečiai. 

Todėl man ne tas pats, kai aš juntu tokias šaknis po savo kojomis, man ne 
tas pats, kas dedasi mano tėvynėj, kas dedasi toje žemėje, kuria vaikščiojo šitie 
žmonės, šviesūs, taurūs, dori. Ir tas šaknis tyrinėjau ne tuščio pasipūtimo ve
damas. Jas tyrinėdamas aš medžiagiškai pajutau viso etnocido kraupumą. Ko 
gero, nuo 16 a. gyvenę toje vietoje valstiečiai, laistydami prakaitu ir krauju tą 
žemę, staiga buvo išrauti, šaknys nukirstos, duobės užlygintos, o žemė dabar 
dirvonuoja.

Ir pagaliau ketvirta tokia refleksija, ketvirtas išgyvenimas, kuris lydėjo visą 
knygos rašymo ir leidybos kelią, buvo lyg savotiška „gerumo puota“, niekaip 
kitaip nepavadinsi. Aš niekada nesutikau tiek gerų ir gražių žmonių, pasišo
vusių tuoj pat padėti. Pirmiausia tai Feliksas Tiškus, toje knygoje ne kartą mi
nimas, cituojamas. Aš jį sutikau dar gerokai prieš imdamasis plunksnos. Tai 
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žmogus tremtinys, žmogus, po kruopelytę renkantis Raseinių kalėjimo poli
tinių kalinių istorijas. Jis mane įkvėpė savo pavyzdžiu, su tokiu kruopštumu 
dirbęs archyvinį darbą. Mano buvęs studentas Adomas Butrimas. Pervertęs 
rankraštį nedvejodamas pasakė: „Ši knyga turi būti išleista“. Taip ir įvyko. Sta
sė Butrimienė, jo žmona, pati pasisiūlė važiuoti į Ilguvą fotografuoti tai, kas 
ten dar yra išlikę. Kęstas Remeika. Nežinau, ar jis čia yra, ar ne. Iš KGB ar
chyvuose rastos mažutės, mažutės nuotraukėlės, darytos Sol Ilecko kalėjime, 
nuskenavo, padarė tokią nuotrauką, kuri yra pats kraupiausias šios knygos pa
minklas. Padarė profesionaliai, nuostabiai. Pats pasisiūlė, pats padarė. Ponia 
Teresė Valiuvienė. Ji čia man pagiedojo ditirambus. Aš pasakysiu, kad tokio 
jautrumo žodžiui aš nesu sutikęs. Ji kiekvieną žodį palytėdavo kaip vertybę, 
nors gal to ten ir nebuvo. Dėl kiekvienos smulkmenos, kiekvieno makiažo, 
žodžio makiažo atsiklausdavo, derindavo. Kartą aš jai pasakiau: „Turbūt man 
jau reikės atimti iš jūsų tą knygą vieną gražią dieną, nes tas gražinimas nesi
baigs“. Alfonsas ir Mykolas Žviliai. Tai buvo ne dailininko ir maketuotojo iš 
vienos bei autoriaus iš kitos pusės, bet bendraminčių bendravimas. Tiesiog 
nieko nereikėjo sakyti. Maketas ir nuotraukų išdėstymas yra jų rezonavimas 
tos knygos tekstui. Tai nuostabu. Man net nesuprantama, nesuvokiama. Visi 
finansiniai šios knygos rėmėjai noriai ir labai operatyviai parėmė šį brangoką 
leidinį. Pagaliau visai netolima praeitis. Aldona ir Jurgis Dvarionai. Atnešu aš 
jiems, padovanoju knygą, įteikiu, o Aldonos pirmoji reakcija: „Jurgi, negi mes 
negalime savo draugui padaryti žestą ir pagroti jo knygos apie tėvą pristaty
me mūsų tėvo kūrinį?“ Tai yra nuostabu, tai yra gražu. Albinas Kentra, kuris 
čia mosikuoja ta kino kamera. Aš jį vos, vos pagavau už skverno universiteto 
centriniuose rūmuose, tik šnipštelėjau: „Albinai, prašyčiau“, ir jis čia. Sako: 
„Nereikia skambinti, aš ateisiu“.

Tai kaip kitaip pavadinti šį visą dalyką, jeigu ne „gerumo puota“.
Ačiū jums visiems už tai, kad bendraudamas su jumis aš pats stengiuosi 

būti geresnis.



408 tarnauta mokslui ir gimtajam kraštui

3.27. paskuTInĖ paskaITa 
MeDICInos absolVenTaMs

MIelI DakTaraI!
 
labai simboliška, kad jūs savo paskutinės paskaitos klausote čia, Didžio

joje medicinos auditorijoje, kur prieš šešerius metus buvo jums pirmoji 
paskaita. Tada jūs buvote visai kitokie, labai nedrąsūs, pirmus savo žingsnelius 
universitete pradedantys žengti studenčiukai. Dabar – žavios panelės, savimi 
pasitikintys ponaičiai – jau daktarai.

Atvirai pasakius, aš jūsų kartai truputėlį pavydžiu, pavydžiu tų galimy
bių, kurios atsiveria jums perspektyvoje. Mano karta buvo apvogtoji karta. 
Mes galėjome tik svajoti apie kokį tai užsienį, apie kažkokias studijas ten. Net 
mokslinį straipsnį, kurį parašydavome, reikėdavo nešt į vadinamąjį glavlitą – 
cenzūros įstaigą ir laukti, ar leis jį išsiųsti publikuoti užsienio žurnale, ar ne. 
Ar galite jūs įsivaizduoti tokį dalyką dabar?

Prieš jūsų akis atsiveria platus pasaulis – įdomus, sunkus, rizikingas. Jūs išsi
skirstysite ne tik po Lietuvą, bet, aišku, ir po jį. Tai natūralu. Bet tai aš kalbu čia 
truputį su liūdesiu. Kai buvau jūsų dekanas, pas mane užeidavo daug studentų, 
prašančių leisti eiti rezidentūrą Vakaruose. Aš pasirašydavau rekomendacijas, 
bet kraujuojančia širdim. Kodėl? Sakydavau – jūs negrįšit. „Grįšim, grįšim.“ Nė 
vienas negrįžo. Tai liūdna. Vieni išvažiuoja mokslo semtis, kiti – nusivylę, o treti, 
kaip sakė daktaras V. Kudirka, dėl trupinio aukso, gardaus valgio šaukšto. Va
žiuokite, įgykite naujų žinių, patyrimo, bet grįžkite. Grįžkite į Tėvynę. Tėvynei, 
tautai, kuri jau keliasi ir žengia pirmuosius vakarietiškus žingsnius, reikia jūsų 
šviesių galvų, darbščių rankų, jūsų karštų širdžių. Sakau, nusivylę išvažiuoja. 
Kuo nusivylę? Nusivilti, sakė TumasVaižgantas, galima viskuo: draugais, savi
mi, savo gyvenimu, valdžia, bet niekuomet negalima nusivilti Tėvyne, nes tai – 
brangiausias turtas. Tėvynė – motina. Kad ir kokia būtų motina, mes ją mylim, 
gerbiam, mes ja didžiuojamės. Šitą motinos Tėvynės jausmą išsineškite. Grįžkite 
į šią auditoriją po kažkiek metų. Visi. Tai bus didelis džiaugsmas. Pakvieskite ir 
mane. Aš ateisiu su dideliu džiaugsmu pamatyti, kokie jūs per tą laiką tapote.

Nepamirškite, kad ši vieta, kurioje esame, vadinama kaip? – ALMA MATER.
Likimas negailestingas – profesoriaus Gintauto Česnio pažadui, 

deja, jau nelemta išsipildyti.



IšleIsTos knYGos

KOMPLIKACIJOS GYDANT ANTIBIOTIKAIS: BIBLIOGRAFINĖ RO
DYK LĖ, su T. Dragūniene, 1966.

LIETUVIų KŪDIKIų FIZINIS IŠSIVYSTYMAS, su kitais, 1969.
ŽMOGAUS AUGIMO IR BRENDIMO DIAGNOSTIKA, su kitais, 1974.
LIETUVOS ANTROPOLOGIJOS BIBLIOGRAFIJA 1470–1970, su S. Pavi

loniu, 1974.
LIETUVOS ETNOGENEZĖ, su kitais, 1987.
SENųJų LIETUVOS GYVENTOJų ANTROPOLOGIJA, su I. Balčiū

niene, 1988.
LIETUVOS ETNINĖS PALEOANTROPOLOGIJOS PAGRINDAI PSI

CHOLOGIJOS, ARCHEOLOGIJOS IR MEDICINOS STUDENTAMS, 1990.
DIDŽIUOJUOSI SAVO TĖVU, 1999.
ŽMOGAUS OSTEOLOGIJA, 2002.
TAUTOS KILMĖ, su kitais, 2006.
ŽMOGAUS ANATOMIJA, I tomas (bendraautoris), 2008.
RASĖS SAMPRATA ISTORINĖJE ANTROPOLOGIJOJE, 2009.

bIblIoGrafIJa

G. ČESNIO DARBų BIBLIOGRAFIJA. Sudarė T. Dragūnienė, Vilniaus 
universitetas, Vilnius, 1990. 

PROFESORIUS GINTAUTAS ČESNYS. Bibliografinė rodyklė. Sudarė 
Silvija Stakulienė, Medicina Vilnensis, 2000.

PROFESORIUS HABILITUOTAS DAKTARAS GINTAUTAS ČESNYS. 
Bibliografinė rodyklė.

Sudarė Ramutė Stankevičienė. Lietuvos medicinos biblioteka. Vilnius, 2015.



sVarbIausIos DaTos

Gimė 1940 04 23 d. Raseiniuose pedagogų Anelės ir Antano Česnių šeimoje.
1950 m.  baigė Marijampolės mokytojų seminarijos bazinę pradinę mo

kyklą ir įstojo į Marijampolės berniukų I vidurinę mokyklą 
(anksčiau ir dabar – Rygiškių Jono gimnazija).

1957 m.  aukso medaliu baigė Kapsuko (dabar Marijampolės) II viduri
nę mokyklą.

1963 m.  su pagyrimu – Vilniaus universiteto gydomosios medicinos 
specialybę. Tais pačiais metais pradėjo dirbti Anatomijos, his
tologijos ir embriologijos katedroje.

1964–1965 m.  dirbo pusę etato Medicinos bibliotekos bibliografijos skyriuje.
1970 m.  apgynė medicinos mokslų kandidato disertaciją „Lietuvių kū

dikių auksologinė charakteristika“. 
1973 m.  suteikiamas docento vardas.
1986 m.  apgynė biologijos mokslų daktaro disertaciją „Senųjų Lietuvos 

gyventojų antropologija“.
1988 m.  Sąjūdžio steigiamojo suvažiavimo delegatas.
1988–2001 m.  vadovavo Anatomijos, histologijos ir antropologijos katedrai.
1989 m.  suteikiamas profesoriaus vardas. Pelnyta Valstybinė mokslo 

premija. VU Medicinos fakulteto sąjūdžio pirmininkas. Agre
sijos aukų sveikatos centro koordinacijos tarybos  narys.

1989–2000 m.  VU Medicinos fakulteto dekanas.
1990–2000 m. VU Medicinos fakulteto tarybos pirmininkas, VU tarybos ir 

senato narys.
1991–1993 m. Lietuvos mokslo tarybos narys.
1992 m.  nostrifikuoti gamtos mokslų habilituoto daktaro bei medicinos 

daktaro laipsniai, Šiaurės šalių BRIMHEALTH programos pa
tarėjų tarybos narys.
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1995 m.  Mokslo ir enciklopedijų leidybos instituto tarybos narys.
1996 m.  Klinikinės ir eksperimentinės medicinos mokslo tyrimo insti

tuto senato narys.
Nuo 1997 m.  – Lietuvos mokslų akademijos narys ekspertas. Vadovavo 

žmogaus morfologijos komisijai. Lietuvos bioetikos komiteto 
bei VU Medicinos fakulteto paramos fondo valdybos narys.

1998 m.  Visuotinės lietuvių enciklopedijos mokslinės redakcijos bei 
Nacionalinės sveikatos tarybos narys. 

1999–2009 m.  Labdaros ir paramos fondo dr. V. Kudirkos vardui įamžinti 
steigėjų pirmininkas.

2001–2003 m.  Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys.
2005 m.  apdovanotas Estijos valstybiniu penktojo laipsnio ordinu „Ter

ra Mariana“.
Mirė 2009 09 28. Palaidotas Vilniaus Rokantiškių kapinėse.

sVarbIausIos DaTos



TruMpaI apIe auTorIus 

ADOMONYTĖ BIRUTĖ – gydytoja, buvusi prof. G. Česnio bendrakursė.
Aleksaitė Irena – teatrologė, humanitarinių mokslų habilituota daktarė, 

profesorė.
BALČIŪNAITĖ BRONĖ – gydytoja, buvusi prof. G. Česnio bendrakursė.
BALČIŪNIENĖ IRENA – gydytoja stomatologė, antropologė, biomedicinos 

mokslų habilituota daktarė, profesorė, Lietuvos valstybinės premijos laureatė.
BENDZ HANS – Lundo universiteto profesorius (Švedija).
BURBULEVIČIUS JONAS – bibliotekininkystės ir bibliografijos specia

listas.
BURBULEVIČIŪTĖMERČAITIENĖ RŪTA – komunikacijos ir informa

cijos magistrė.
BRUVERIS JONAS – muzikologas, menotyros daktaras, profesorius, 

Kompozitorių sąjungos narys, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premi
jos laureatas.

BUTRIMAS ADOMAS – meno istorikas, archeologas, mokslų daktaras, 
profesorius.

ČESNYS ANTANAS – fizikas, gamtos mokslų habilituotas daktaras, pro
fesorius, prof. G. Česnio brolis.

ČESNYTĖSIKORSKIENĖ JŪRATĖ – skandinavų filologijos magistrė, 
prof. G. Česnio dukterėčia.

DIDŽIAPETRYTĖ JUSTINA – gydytoja, buvusi prof. G. Česnio studentė.
DOBROVOLSKIS KONSTANTINAS ROMUALDAS – gydytojas radio

logas, biomedicinos mokslų daktaras, docentas, Santaros klinikos Radiologi
jos centro gydytojas konsultantas ir klinikos „Tomografija“ vadovas.

GRAŽIENĖ VIDA – biomedicinos mokslų daktarė, ilgametė Vilniaus me
dikų draugijos pirmininkė.
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KOBECKAITĖ HALINA – Lietuvos diplomatė, vertėja, žurnalistė, huma
nitarinių mokslų daktarė, docentė.

KOŽENIAUSKIENĖ REGINA – Lietuvos kalbininkė, vertėja, humanita
rinių mokslų habilituota daktarė, profesorė.

KUBILIŪTĖČIČINSKIENĖ DAIVA – kanklininkė – atlikėja, etninės 
kultūros propaguotoja, ilgametė VU studentų ansamblio orkestro bei Vilniaus 
mokytojų namų liaudiškos muzikos ansamblio „Kankleliai“ vadovė.

KUČINSKAS VAIDUTIS – genetikas, biomedicinos mokslų habilituotas 
daktaras, profesorius, VU Medicinos fakulteto Žmogaus ir medicininės ge
netikos katedros vedėjas, VU ligoninės Santaros klinikų Medicininės geneti
kos centro direktorius, Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys, Lietuvos 
mokslo premijos laureatas.

KUČINSKIENĖ ZITA AUŠRELĖ – gydytoja, biomedicinos mokslų ha
bilituota daktarė, profesorė, VU Medicinos fakulteto Fiziologijos, biochemi
jos, mikrobiologijos ir laboratorinės medicinos katedros vedėja, VU ligoninės 
Santaros klinikų Laboratorinės medicinos centro vadovė, Lietuvos mokslų 
akademijos tikroji narė, Lietuvos nacionalinės mokslo premijos laureatė.

LIAUŠKIENĖ BIRUTĖ – žurnalistė.
LUKŠIENĖ ALOYZA – VU Onkologijos mokslinių tyrimų centro geneti

kė, biologijos mokslų daktarė.
MATUSAS ARTŪRAS – žurnalistas, LRT radijo laidų vedėjas.
MEILUTĖŽILINSKIENĖ GIEDRĖ – gydytoja, biomedicinos mokslų 

daktarė.
NARBUTAITĖLIPOVIENĖ SIGITA – gydytoja kardiologė, publicistikos 

knygų autorė.
PAKALKA ARVYDAS – dailininkas, Lietuvos dailininkų sąjungos narys, 

daugelio tarptautinių ir grupinių parodų Lietuvoje dalyvis.
PETRAITIENĖ VIDA – gydytoja onkologė, medicinos mokslų daktarė.
POŠKUTĖDOMARKIENĖ VIDA – gydytoja, biomedicinos mokslų 

daktarė.
RAČKAUSKIENĖ AUDRONĖ – gydytoja, prof. G. Česnio pusseserė.
REPŠYTĖBUDRIENĖ VIOLETA – LOR gydytoja, buvusi prof. G. Čes

nio bendrakursė.
SAJA KAZYS – Lietuvos rašytojas, dramaturgas, prozininkas, visuomenės 

veikėjas, Lietuvos Atkuriamojo Seimo deputatas, Kovo 11osios Akto signata
ras, daugelio premijų laureatas.
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