
Žmones sako, jog aš turis parašyti, ka idomesnio veikes, ko verto
prisiminti patyres, ka beatmenas apie ivykius ir žmones. Teisybe, devin ta
dešimti ipusejes, begyvendamas buves ir ant ratu, ir po ratais ir, kaip
tas senis žvirblis, visokiu kruopu leses, rodos, tureciau ko apsakyti
jaunesniems, bet va, - viena, atmintis jau anaiptol ne visada benori
ištikimai tarnauti, antra, tos medžiagos tokia gausybe, jog sunku atrinkti,
ka tuoj sakyti ir ka "kitam kartui pasilikti", 0 pagaliau nelengva at
matuoti, kas butu idomu ir kas nelabai. Tad imsiu, sakau, ir paporysiu
šio to iš pastaruju dešimtmeciu apie savo darbus ir dienas. Gal kam ir
pravers.
Grižus po karo sovietq valdžiai, buvau mažne metus laiko ikištas už
grotq. Paleistas del stokos irodymu, nudumiau 1946 m. vasara i Vilniu
ieškotis, kur pasideti, iš ko duona pelnyti. Drožiu i Mokslu Akademija,
kreipiuosi i Istorijos instituto direktoriq P. Pakarkli - gal, sakau, cia
pas jus butu kur ramus kampelis, duotumei man, sakysim, darbo krapšti
netis prie istorijos šaltiniu. Pakarklis nusijuokia iš mano naivumo ir
sako: "Kaip tu nieko neišmanai apie tarybine tikrove! Ner kitos tokios
neramios vietos kaip istorijos institutas! Ir mane pati greit iš cia išjos!"
Sakau jam: "Tai gal meginti glaustis prie etnografijos, kalbeti su Bugai
li.~kiu'!" Jis man: "Bugailiškis bus laimingas, jei pats neatsidurs cypeje".
Dar sakau: "Tai gal kalbinti Balcikoni, kad priimtu i didžiojo žodyno
redakcija?!" - "Va cia tai kita šneka: ten gal ir bus ramiau kolei kas".
Nueinu pas Balcikoni, išsakau savo istorijas, prašausi priimamas i darba·
Profesorius man: "Tik eik ir dirbk". Liepia rašyti pareiškima, duoda
užpildyti "kadru iskaitos lapa" ir gera sauja korteliu žodžiams iš gyvosios
kalbos užrašineti: "Tik, žiurek, butinai užrašyk su sakiniu".
Šit aš jau Kalbos instituto "jaunesnysis mokslinis bendradarbis", algos
79 cervoncai "minus atskaitymai" (paskiau, tiesa, pakele iki 83 cervon
cq). 0 kilogramas lašiniu tada kainavo 25--30 cervoncu. Reikia galvoti,
kaip galus sudurti. Grožines literaturos leidykla tais laikais leido daug
verstines literaturos, pirmiausia -- rusu klasiku. Vadovai - vyriausias
redaktorius V. Drazdauskas, vertimu redakcijos vedejas rašytojas K. Jan
kauskas. Dave jis man gerai apmokamo darbo - versti klasiku knygas
ir kitu vertimus skaityti, lyginti su originalais, prireikus taisyti, atseit 
"redaguoti". Darbas neetatinis, bet mielas, seniai iprastas. Gyvenu ir
džiaugiuosi. Kai kas iš pažistamq girdedami, kad dirbu Mokslu Akade
mijoje (!), pavadina visai be juoko "akademiku". Turiu duonos ir dar
ko ant jos užtepti, buta samdausi pas privatininkus Užupyje, kaimiškoje
troboje, tarp daržu, slyvu ir agrastu. Šeimos iki tol turejom dvi dukreles,
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dabar prisidejo dar du su.nus. ~magul, . _ _
Idilija taciau truko neilgaI. Stahnas pneš savo b~lgtuves .dukte paduko,
o jo dUkas sieke ir Akademijos.. i: leidykl~s veikla· ~a~ut~u, kad e~u
"organu" sekamas. Musu trobele vIeno auksto, su ~angmemls. ya~~rals~
bUdavo, sedžiu prie darbo, langines uždarytos, šVIesa de~a, ~lrdz1U uz

lango takuciu kažkas ei~a.' ledu~~~_ t:~kš, trekš .... S~~toJa ties langu,
aiškiai juntu, jog pro langlO1U plyšI zlUn I ma~e. ~~, J~l.J0 t.oks dar?as 
tegu sau žiUri. 0 man kaip jaustis? Dar, beje, ~el~l;t~~ke pasa~e, ka~
pas ja buvo ateje tokie p~reigun.ai i.ryareikalavo IlelstiI JOs buta lr d,uotl
pasedeti kambaryje, kuname gIrdeti, kas .p~s .mus kalbam~. Mes meko
blogo nekalbam, tegu sau klauso, ir dekul JaI, kad pasake. .
Kalbos institute pekla verda: išleidom didžiojo žod~no II .to~a, kuno

dauguma lanku buvo atspaus~i~!a~ kai .neb~vo s,:vle.tu yneZ1Ur?S, ta~
pavyzdžiuose yra ir Dievas dldzlaJa raIde, lr bol~evl.kal ne~abal geraI
pamineti ... Kad puole ant kaltininku kaip žve.rys - 1: :l~, kur :~ to ~uona
valge, ir visi kiti, kas netingejo. Daugiau~la puldl.nejo. BalclkonI,. bet
kliuvo ir kitiems, tad ir man. Buvo surengti, anu lalk~ zargonu tana;tt,
keli "apsvarstymai", 4 ar 5, kur Kalbos. insti.t~ta .~adtn.o ,;,kontrr.~volll~
cijos lizdu", žodyno II tomo išleidima "plkt.ybl.~1U l~p~oh~ ,~ Balclko~lO
laikysena "politiniu žlibumu, jeiguv~e b~og~au. (tal.Yls Ž.1UgZ?OSpe:}al):
Aš išejes iš kantrybes emiau Balclk?nI gl.nti: Ba}clko01S lo)alus, jl~ gi
po karo atsikuriant klause Akade~ljos .vlcep:ezldento, kaIp darytl.--:
ar II tomo atspallsdintus lankus lsmestl (~pI~ ~/4 t~.?:o), ar b~lgtl
spausdinti'!. Žiugžda pareikalavo butin~i baIgti, lr .grelcl~u. Pasak~au!
jog Balcikonio buvo klaida, k?d !o Z!ugždos rel~alav1tn? nepaeme
raštu, kitaip - kur jus dabar akIs detumet, matydamI, ~ad _~el ~II t~m?
bedos" ne Balcikonis kaltas, 0 Akademijos vadovybe? Z1Ugzda ~m~
klykti apsiputojes - p~maciau, kad jis nu.sistates m~ne. gyva suest1.
Tai buvo 1950 metais. Ziugžda buvo berenglas Kalbos lOst.ltUtO "po?ro
ma" - Balcikoni iš instituto išmesti, mane, Br .. Vosylyt'f lr. dar kal.ka
iš darbo pašalinti "už kenkima tarybu santvarkaI, n~udojant1s t~rnybme
padetimi". Buvo jau ir potvarki tuo reikalu surases, ~et tO~I daly~a
reikejo pirma "apsvarstyti" Visuomeniniu mokslu skynaus b1Ure.. CIa
del moksliniu darbuotoju šalinimo užprotestavo K. Korsakas: kas ~hrbs,
jei kvalifikuotus darbininkus išvaikysim? Ir "pogromo" neb~vo gr~ebt~
si, tik Balcikoni nušalino nuo d.irektoryste~. 0 k~s ?ll~ ~lrekt?numl?
Iš jaunuju kalbininku tuo tarpu mekas nes.utlko ..At~lk~lete IS Le~lOgrado
Larina. Tas direktor~umi b~ti irgi. nesutiko, tl~. e~e akademIko alg~,
niekino musu kalbimnkus lr verte m:,s ,!StUdlj.tlO~1M~r~so. moksl~ .
Kalbos instituta sujunge su Literaturos lOSt1tutu, lr ju.a?lejU dlrekt?rJu.
mi buvo K. Korsakas. Aš tada stojau i leidykla etatlO1U redaktonuml,
o iš Akademijos pats išejau (nuo 1951 m.). . .
Grožines literaturos leidykloje tada irgi peklos užtek?: vyna,tlsJas. r~d~k
torius V. Drazdallskas išgrustas i lageri, jo sumanyti darbaI (lel~t1 VIS~

Donelaiq, Daukanta šešiais tomai.s,. Vala!!~iu trim!s tomais ir 1. t.) lšm~stl
iš plano, tu sumanymu vykdytOjai V. Zlrgulys lr D. U:~as gavo. klt~S
užduotis, vertimu redakcijos vedejas K. Jankauskas kalejlme, vynauslU 11



redaktoriumi pasodintas Alb. Žukauskas. I K. Jankausko vieta megino
kalbinti mane, aš kraciausi visom keturiom. Tada suklestejo Icikas Gur
vicius, žmogus be jokio filologinio išsilavinimo ir leidybinio patyrimo,
bet labai jau uolus režimo bendradarbis. Jis eme eiti vertimu redakcijos
vedejo pareigas, suskato mokyti A. Vienuoii, kaip reikia kurti romanus
bei perdirbineti seniau savo parašytus apsakymus, kad "atitiktu reikala
vimus". Pasidarbavo taip, kad net ligi pat šiai dienai ne vienas turi
galvasukcio, ka reikes daryti su jo "redaguotais" tekstais. Direktoriumi
Gurvicius pabuves išejo, atejo Vildžiunas, ramus, geras žmogus, baiges
maskvine "partškola". Jo laikais eme ateidineti i jo kabineta "tie su
odinem kurtkem" - ateina, budavo, dviese, direktorius išeina ir pa
šaukia pas juos kuri redaktoriu "pobesedovatj". Antai pašauke mane,
tie klausia: "Sakykit, kaip cia yra: K. Korsakas buržuaziniais laikais
buvo žymiausias kritikas, 0 dabar kritika neberašo - kodel?" Sakau:
"Tai jo paties pasiklauskit, jis gi sveikas ir gyvas, cia pat, Vilniuj" .. Jie
prašneka va taip: "A ty ne viliaj chvostom, a govoril". A. Liobyte,
pavyzdžiui, sake, jog "tie" ja megine kamantineti, ka rašytojai kalba
apie tarybines literaturos uždavinius, apie socrealizma ir 1. t. Gerai dar,
kad Stalinas ne po ilgo laiko susiprato numirti, šiaip tai kas cia žino, iki
kokio ižulumo "tie" butu priejel
A. Vienuolis buvo LTSR Aukšciausios Tarybos narys. Syki jis eme ir
AT posedyje užšnekejo, kad lenkiška mokyklu Lietuvoj steigiama per
daug, net tose vietose, kur ne Pilsudskio laikais ju nebuvo. Po neilgo
laiko ateina Vienuolis pas mane i leidykla persigandes, lupos išblyšku
sios, smakras viksenasi ... Sako maždaug taip: pašauke ji i CK, pasisodine
priešais stala, už kurio sedeje Snieckus, regis, Niunka, iš rašytoju 
Venclova ir kai kurie "dii minores", ir eme barti už ta kalba lenku mo
kyklu reikalu. Vienuolis megines aiškintis, kad jis operaves tik faktais,
skaiciais. Snieckus tada trenkes kumšciu i stala: "Tai ka, vadinas, partija
ir vyriausybe neišmano, kaip tvarkyti švietima, drg. Vienuolis geriau
išmano už partija ir vyriausybe, taip? Ka? Geriau išmano, a?" Vienuo
liui pasidare labai baisu: kas dabar bus? Klausia mane: "Kaip tamsta
manai, kas manes laukia?" Kas bus, to aš tvirtai pasakyti negalejau, tik
spejau, kad paciu aršiuju represiju prieš ji, literaturos klasika, galgi
nesiims. Sarmata buvo del Vienuolio raštu, 0 padaryti nieko negale
jome: "partija ir vyriausybe" sprende viska, 0 "tarybine inteligentija"
dirbo darba gurviciu komanduojama. 0 kad nemegintu nepaklausyti,
jai buvo isakmiai rodoma, kaip daroma neklusniesiems. Su siaubu menu
1948 metu didžiuosius tremimus: užragino "tarybinius inteligentus" 
profesorius, rašytojus, žurnalistus ir pan.- masiškai ruoštis daryti
liaudžiai visoje respublikoje pranešimus ,,0 tekušcem momente", kalei galva, ka pranešimuose reiks kalbeti, ypac apie pyliavas, ir skirta diena
pilni traukiniai "pranešeju" išdundejom i vietas. Nežinojom, nei kur
mus veža, nei kam. Patekau draug su MA darbuotojais i Telšius. Ten
IlIUS suskirste grupemis eiti i valscius, kiekvienai grupei dave viršininku
karininka, kelis enkavedistus, pora vietiniu stribu ir seniuna, per kelis

6 kartus sut.ikrino papavardžiui, ar visi esame, ir tada, maždaug apie

vidurnakti, apskrities komendantas išdrože prakalba, kad musu u~davi
nys esas "izjatj iz obšcestva" liaudies priešus, banditus ir j~ reme~us. Ir
einam pesti "išimti iš visuomenes tu priešu". Tamsu, ka tik po hetaus,
keliu nežinom, veda vietiniai. Karininkas ispeja balsu nekalbeti, ne.ru
kyti, eiti reta vorele, nes eiti reiks keli~ per miš~a, 0 miš~e gal. p~l~a
banditu, gali mus apšaudyti ... Baisu, klaiku. NetolI manes ema "vIetmIO
aktyvo" darbuotojas, pagyvenes žmogus, iš profesijos - karviu pirklys,
ir taip bijo galimo banditu puolimo, jog vemia susiriesdamas. Bet ne
apšaude niekas. Kol nuejom iki gyventoju, kuriuos reikia "išimti" , j~u
pradejo aušti. Kariškiai ir stri bai apsupo sodyba, 0 mudu su karvIU
pirkliu isigužiam tarp serbentu krumu ir laukiam, kas bus. Musu
darbas - kai gyventojai bus ištremti, turesim surašyti paliekama turta·
Bet visa ištremimo procedura turim matyti, buti cia pat, nes partijos ir
vyriausybes tokia valia, kad tarybiniai inteligentai buta šiu ivykiu
dalyviai. Niekas i mus neŠ8ude, nesipriešino, tik namie nebuvo šeimi
ninko ir dvieju suaugusiu sunu: namie buvo tik šeimininke ir serganti
dukryte kokiu 6 metuku. Puole klausti: kur vyrai? Seimininke sako,
kad jos pats išvažiaves daktaro, 0 kur sunus - nežinanti. Stribas šoko
ja kvosti: "Sakyk, gyvate, kur vyrai? 0 jei ne - tuoj nušaunu!". Ištempia
moteri i kiema, stato prie sienos, Š8utuvo spyna džerkš džerkš. Moteris
stovi nusterusi. Stribas, rodos, tuoj tuoj šaus. Moteris ima klykti - taip
turbut klykia žmogus prie pat paskutiniosios. 0 aplink namus kalneliai,
ant ju - beržynas, prieinas ligi pat trobu. Moters klyksmas eina eina
kalneliais per beržyna aidu aidais. Rytas švinta. Stribas keikia duksta,
bet nešauna. Karininkas, grupes viršininkas, parašo popieriuka, su
lanksto, persiuva kryžmais siulu, paduoda seniunui ir liepia kuo grei
ciausiai nunešti i Telšius komendantui, 0 paciam grižti cia. 0 musa
grupe eina kito gyventojo "išimti" . Taip ta ryta "išemem" tris Tveru
valsciaus ukininkus. Tos operacijos tiek prisodrino optiniq ir akustiniq
jspudžiu, jog po to, nors buvau sveikas ir tarytum neištižes, kuri laika
šokdavau iš miego košmarq nusiaubtas.
Dar buvo dideli tremimai 1949 metais, bet ten man nebereikejo "turto
surašineti" .
Leidyklos darbo patirties turejau nuo 1932 metq, tad jau nusituokiau
ir apie redagavima, ir apie pacia knygu leidyba. 1951 metais Vilniaus
partineje mokykloje buvo sudaryta leidyklu redaktoriu grupe "pasi to
bulinti". Dirbti su ta grupe buvom paskirti Lemchenas, Kabelka ir aš.
Musq vyr. redaktorius A. Žukauskas liepe man tenai destyti vertimo
teorija, vesti grožines literaturos vertimq redagavimo pratimus ir a.tpilti
t e k sto I 0 g i jos kursa. Tekstologija šneka apie literaturos veIkalo
teksto istorija, kritika ir metodus, kaip rengti literaturos paveldo leidi-
nius. Anu metu salygomis tuos dalykus destant reikejo ir atsargumo, ir
apdairumo: mažkiek pašnekesi "ne i tona", ne visai pagal marksizmo
"moksla" - ir gausi per kepure. Liepe - reikia dirbti. Kaip dirbti?
Drožiu pasitarti pas K. Korsaka. Duoda man gera patarima: imk
testini leidini "Sovetskaja kniga", rasi geru straipsniu, leidybos darbu
kritiku ir aptarimu, iš ju ir susidarysi koordinates, kaip orientuotis. 11i



~.askol.ino keleta "Sov. kn." tomeliu. Pasiskaiciau, stengdamasis už
ClU0r.~1"povand.enes u;olas", i. ku~ias gali atsidaužti, na, ir "orienta
v~u~~ . Kor~akUl už taI buvau lr hkau dekingas. Žinojom visi, kam tas
r~peJo, ~~~ISOTo~aševskio_ knyga "Pisatel i kniga". Tomaševskis dide
les. er~d.IC1jOS,aukstos k~ltu:~s žmogus, ir ta jo knyga labai vertinga;

b~Je, .j?je .ra?~ame. p.agn~~m1Us tekstologijos dalykus, surašytus daly
k1škal·lr al~kla1. Re~k1a taciau neužmiršti, kad stalinines davatkos buvo
Toma~eyskl gerokai. _apipešiojusios, ir jo knyga naudoti galejom tik
atsargIai,. kad neu~kltutume .kur. ne~~ik.ia. Neužkliuvome. Tiesa, partinej
moky~loj klau.sytojU buvo vIsokIU, Jie lr klausimu man duodavo ivairiu.
Sakysim, vertImu kalbos dalykus aptarinejant klausia ar tinka rašyti
,:mes .kovojam už Len.ino. d id i) i rei k a I a"? H:n... Sakau: visu
hetuv1U ma~os .sav? ~~lke:1Ukl~us1a: ar nori didelio, ar mažo? Eikš ant
puo~uk?? athk .Ir dldlJ.l reikala, lr mažajiI Tokie gyvosios kalbos faktai.
J\udltonja. pakl~en.o, lr tuo pro~~ema ~~~gesi. 0 kartais klausejai me
gl?_d~vo des~yt?J~ lr per atvlrkšclas akeclas pavedžioti, bet niekis, už
khutl nepasltalke: ~u tekstologijos kursu irgi neužstrigau - atpyliau
pagal T?~aše~~kl, JO. pavardes neminedamas, ir buvo gerai. Gal ir
kla.usytojal turejo k?klOS naudos iš to mano "destymo".
Lel?y.bos ?a.ruo~e dirbau daugiausia su verti mais, bet turejau nori ne
non lr ~ngl?ahu raštu redaguoti. Taip antai A. Guzeviciaus knygos
yra be~~lk VISOSma~o red_aguotos.. Cia .~edaktoriaus darbas buvo ilgas
lr sudetmga~ .. Au.tonus,. budavo, pmnan teksto varianta atneša i lei
dy~la dar. vlslš~al padnka, redaktorius turi ji skaityti, braukyti, auto
rnll}a~ytl, kU~I.te~to ~a.~ala po kurio deti ir 1. t. Sunaršyta rankrašti
gra~mtl auto:1UJ. SIS, ~dejes naujo darbo, vel duoda redaktoriui ... ir
tokia procedur.a. kart?Jasi bent kelis kartus. Pavyzdžiui, "Samokslo"
I tomo rankr~stls, apie 80? mašin.rašcio puslapiq, taip ejo per abiejq
:an~a~ aštuonis k~rtu~: Ka~ Jau abiem atslbosta lig žagsu, tada romana
s~ar~a1p~rrašyta SI~?Clam 1.~paustuve. Syki se~ejau pas autoriu, krapš
temes pr~e rankrašclo - atejo Br. Pranskus (Zalionis). Mudvieju dar
bas nutruko. Po trump? laiko ';lžejo pas Guzeviciq dar ir Br. Pušinis,
kul~o .da~y~a tvarkytoJas, vadmamas "Internuncijumi". Trys dideli
bol~ev.lkal llltelektualai eme kalbeti apie literatura, 0 aš tik klausausi,
ausIs lšt~mpes. Tam~ pok~lbyje ~~vau išgirsti Guzeviciaus šneka apie
~avo p'at~es .raštu~. J IS s~ke, kad 1 JO raštus nereiketu žiureti vien kaip
1 grozl~les ht~ratu~os v~lkalus; pats jis juos traktuojas kaip paveiksliu
kus, sklrt.us V.I.SUptrl1?~di.ustruoti judejimo istorijai. Ta gerai atsimenu.
Ka daugiau Jie kalbeJo, Jau pamiršalI.
G~zev~cius :,žeidavo pas mane. Kalbedavomes apie daug ka ne vien
~ple hteratura. Buv? tiesi.og Jsi.m~lejes Kapsuka. Laike ji 'didvyriu,
ZUl?g';lm nepapr~stal ~u~lU, sVles:,!-, geru. Angariecio, priešingai,
st~clal nea~ke~~e.. Sak~ .JI.b~vus. zIaurq, fanatiška, daug žmoniu be
~elk~l.o pr~zu~zlUS1. B.alslal plk~al minedavo Chodosaite, sake, kad ji
I~ kiti tO~I~ t~k k~nkla kom.l1nlzmo prestižui. Gailestavo, kad mažai
tera ,Par!IJoJ ~letuv1q. Bolšev1kq valdžios žiaurumai jam atrode neiš
vengiami klasIU kovos palydovai, 0 be klasiq kovos negalima sukurti

geresnio pasaulio. Kartais berašydamas padroždavo itin savotiškq, ne
tiketq vaizdu. Antai apie 1920 m. kareiviu sukilimo numalšinima jis
raše, kad klasiniq prieša valdžia nugaletus sukilelius sukišo i traukini
ir užkaltais vagonais per vasaros karšcius veže, veže, veže, žmones be
vandens alpejo, seniai ir vaikai mire, moterys be pagalbos gimde, ir
visa tai dejosi tris menesius, kol traukinys pasieke... Varniu koncla
geri. Cia jam kas iš draugq pasake, kad taip rašyti nesamone, skaity
tojai juoksis, tai ta vieta paskui perdirbo. Galimas daiktas, kad ji per
sekiojo savo paties vykdytu represiju prisiminimai. Syki, minedamas
laika, kada buvo "sukarintu organu" viršininku, prasitare, kokios sun
kios jam buvusios funkcijos ir kokia baisi atsakomybe prieš žmones.
Kalbejo: matai, viska dare Gladkovas ir Todesas, 0 Guzevicius - pa··
sirašyk! Jie, "pavaduotojai" , lieka šešelyje, 0 Guzevicius - kruvinas,
jam visas atsakymas. Ir vis tiek pareigos yra pareigos, jos turi buti at
liktos. Ir i rašytojo darba jis žiurejo kaip i komunisto pareiga·
Jo raštus redaguoti iš pradžiu ("Kalvis Ignotas") buvo pavesta Lio
bytei. Su ja autorius susiplieke del Basanaviciaus: autorius ji norejo
vaizduoti bjauru reakcionieria, antipatiškiausia seni atsilikeli, vadino
apuoku, redaktore tam griežtai pasipriešino. Del šio ir kitu panašiu
konfliktu autorius pareikalavo keisti redaktoriu. Su Liobyte susipyko,
eme ja kaltinti kontrrevoliucingumu, noru kenkti jo romano kryptin
gumui (dar Stalino laikais!). Nauju redaktoriumi buvau paskirtas
aš. Po kurio laiko betgi su Liobyte susitaike, jos atsipraše, del konflikto
suverte beda savo akiai: mat, girdi, kai ilgesni laika dirbi ta, ka aš dirbau,
tai velnias tau i aki istato stikliuka, pro kuri imi žiureti i viska itariai
ir matyti daugiau, negu reikia. Su manim konfliktu nebuvo. Tiesa,
buvo syki emes direktoriui murmeti, kad, girdi, redaktorius meginas
švelninti jo poli tin i kovinguma, bet redaktoriaus keisti nepanorejo,
tai taip ir liko.
Pora žodžia apie darbo davima vertejams. Tuoj po karo J. Grušas kuri
laika nesirode su savo kuryba. Gaudavo stambia vertimq, jais pelnesi
honorara ir taip gyveno (1946-1952 m.). "Direktyviniai organai"
nurode, kad Grušui nebegalima duoti vertimq - jei nori užsidirbti
honoraro, tegu duoda savo raštu. Pasakiau jam tai. Sunerimo. f:mesi
visu rimtumu dramaturgijos. Po Stalino mirties Rašytojq s-gos suva
žiavime (1954) pasake labai turininga kalba apie dramaturgija, su
dideliu išmanymu išdeste teatro veikalo postulatus ir pats darbais pa
rode, kaip tie postulatai realizuojami. Vertima jam nebereikejo.
K. Boruta, paleistas iš kalejimo, pirma megino uždarbiauti verti mais.
Savo vardu jis kol kas vertimu negaudavo, tad už ji paimdavo kiti, su
leidykla pasirašydavo sutarti, 0 knygai išejus honorara atiduodavo
jam. Bet Boruta jau "Baltaragio malunu" buvo irodes sugebas ope
ruoti tautosakos medžiaga. Paskatinau ji imtis liaudies pasaku, pavyz
džiu nurodžiau A. Tolstojaus "Russkije narodnyje skazki". Borutai
sumanymas patiko, emesi jo ir dave idomiai padaryta pasaku knygute
"Dangus griuva" (1955). "Direktyviniai organai" buvo patenkinti,
o Borutai buvo šiokia tokia atgaja ... Greit prasidejo "Chrušciovo lai- 11



kai", ir gyvenimas pasikeite.
Dabartiniai žmones turbut nelabai isivaizduoja, kokiu permainu at
neše chrušciovinis atlydys, kaip pasikeite visas gyvenimas, kaip lengvai
atsiduso mokslo, meno, spaudos darbininkai. Pajudejo tautos kulturos
lobiu leidyba - liaudies meno kuriniu albumai, Juškos dainu per
spaudai, kapitalinis Slaviuno darbas "Sutartines", jaunujl\ literatu
rologu tyrinejimai, J. Lebedžio, M. Lukšienes fundamentalus darbai
ir t. 1. Humanitarinil\ veikall\ leidybai vadovavo tokie geri ir šviesus
žmones kaip J. Cekys ir Tornau, iš gurviciu, kuriu pirma reikejo sau
gotis it širšil\, dabar - juokemes! Atsitiese nugaros visiems, ir net tie,
kas Stalino laikais visaip sovietino Lietuva, isidrasino prabilti savu,
lietuvišku balsu, 0 už praeiti ju niekas nei muše, nei peše. Jau kadai
kades lituanistams rupejo išleisdinti nelietuviu kalba rašytas ar šiaip
senesnes knygas apie Lietuva ir lietuvius, bet tik dabar išdrisom to darbo
imtis. lšleidom Poška, Juceviciu, rengem ir kitus. Sil\ knygu serija
A. Venclova patare vadinti "lituanistine biblioteka" - labai vykes
vardas. Tik be reikalo i ta serija pateko Daukantas su Valanciumi
tai nesusipratimas: jie musu klasikai, jiems ir leidybos metodika turi
biiti kaip klasikams, ir jau gink Dieve nuo kupiuru ir kitokiu darky
mu! Na, bet manykim, jog tada buvo priežasciu taip leisti. Minetina,
kaip sunkiai išsidvoksi sovietinis raugas: seniai reikejo duoti nauja Ku
dirkos raštu leidima, bet vis stigo drasos -- kaip cia duosi Kruglodu
rova ir pan.? Buvo prie leidyklos tokia taryba iš rašytoju, politikl\, šiaip
nusimananciu vyrl\ (Korsakas, Jurginis, Tilvytis, Sarmaitis ...). Ten
budavo svarstomi visokie' keblus, 0 ypac "slidus" leidybos klausimai.
lr Kudirkos satyrl\ išleidimas buvo kelis kartus svarstytas, tik vis nieko
nenusverta. Sit dar karta susirenka taryba, tariasi šiaip, tariasi taip.
Ima žodi Sarmaitis - vyras rimtas, gražus pažiureti, skruosciukai rau
doni, šypsenuke kaip doros mergaites. Del Kudirkos sako: "Cia nerei
ketll skubeti. Dalykas opus. Manyciau, kad musll visuomene dar ne
pribrendusi tokiems leidiniams skaityti... Kaip draugai manot?" Tuoj
ir Korsakas, ir Tilvytis, ir Jurginis galvomis linkt, linkt: taip, taip, ži
noma, žinoma. Ir "klausimas" dingo iš "dienotvarkiu", ir negrižo dar
kiek metu, kol pagaliau ta visuomene "pribrendo" , ir išejo Kudirkos
dvitomis.
Sit pripasakojau margumynu apie tai, kas matyta ir girdeta, tik, regis,
dar i knygas ne viskas sudeta. {domumo cia gal nedaug, bet, sakau,
jaunesnieji tegul žino, kaip buvo seniau.
Visokiu dienu l1ugyventa, visokiu darbl\ dirbta ir žmoniu pažinta. Ka
paveikiau, kas turetll šiokios tokios vertes? Ogi šit: vien pokario me
tais sudejau ant lentynos daugiau nei keturis metrus knygl\, savo verstu
bei redaguotl\,- tekit, vyrai ir pipirai, skaitykit i sveikata. Cia dar
pridekim keliasdešimt darbl\ teatru repertuarui, kurie nespausdinti
stovi Meno reikalu valdybos spintose, teatruose vaidinti nuvaidinti, dar
kasrele visokil\ pjesil\ ir pjesiukiu megeju teatrui ("saviveiklai" ), le
liu teatrui ir 1. 1. Visokiu tu darbu buvo, daugiausia vis delto klasikos,
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dažniausiai ne patys rinkdavosi ka versti, 0 'ardavo ta, i ka darbdaviai
kinkydavo. Kas be ko, galiu sakyti, jog nesu dirbes to, del ko dabar
butl\ sarmata. . ., ...
Teko prisideti prie verteju kadrl\ ugdymo - desclau Ivamuose kur
suose, dalyvavau konferencijose, pasitarimuose, laikiau daugybe pa
skaitu bei pranešiml\, teikiau konsu~taciju, ~pac l?~adedan!~es!ems, iš
kuriu išaugo gausus kvalifikuoti verteJU kadraI. JaucIU, kad cia lr. mano
prisideta. Leidykloje jaunesnieji draugai. kai. kada ma.1?e.va~l~davo

dede" ir šis tituiavimas man buvo ypac mielas. Graziai pnslmenu
i~idykl~s "rarotas" - taip vadinam užsiemimus pirmadieniu rytais,
kur valanda (kartais ir daugiau) seminaru tvarka nagrinedavom leis
tinu veikall\ rankrašcius, reciau originalius, dažniausiai vertimus. Vie
nas, budavo, pasiruošes referuoja, kiti, ir~i. su rankra~ci.u .apsip~ž!n~,
prisideda, ir gerai panagrinejam kalbos, stilIaus,. apskritai hteratun~es
kulturos dalykus. Tas dave redaktoriams neabeJotmos naudos, genno
ir leidiniu kokybe. .
Papasakojus, kas ir kaip dirbta, norisi žodi ~ita šne~telti apie save
ir savo namucius, ypac kad šiemet man sukakties metai: pats sugyvenu
85 metus, su pacia 55; aš aukštaitis panevežietis, ji žemaite viekšniete,
abu lituanistai, kartu mokemes, na ir suejom i pora. Ir atsitaikyk tu
man taip, kad ji už mane jaunesne vienais metais ir viena diena - aš
gimes gegužes 14, ji 15 diena, tad gimtadieni minim abu vienuk~rt,
14-osios vakare. Tada pas mus susirenka visa musu šeimynele - vaIku
ketvertas, anukl\ aštuonetas, proanukes kolei kas tik dvi, bet labai gra
žios ir meilios. Ka kas veikia: vyriausia dukte chemike, jos vyras che
mikas dukte rentgenu šviecia, sunus elektrikas, kita dukte ekonomika
studij~oja; antra musl\ dukte medike, žent~s staty~ini~~as: jl\. sunu~
dar tik mokslu pradžia varo. Musu vyresnysIs sunus mŽllllenl;ls, JO pa~1
mokytoja, dukte viena chemike, ištekejusi už elektroniko, kita bebai
gianti vidurine ir jau sapnuoja busianti teisininke - advokate, ir ne
bet kokia! Musu jaunelis sunus fizikas, jo pati ekonomiste, ju vy~esne~e
dukte kirpeja, ištekejusi už inžinieriaus, jaunele - gal bus muzlkant~,
o gal kas kitas, pati dar nežino. Proanukes - tos tuo tarpu moka tIk
žaisti ir, užsiritusios ant keliu, senelius buciuoti. 0 kai visas musu pul
kelis susirenka - kad matytumet, kiek cia smagumo ir, kas be ko,
triukšmo! 0 seneliams džiaugsmas, ypac mociutei. Ir tik prašom Dievulio,
kad sveikus visus laiky tu ir kad laimintl\ ju kelius.
Turto neužgyvenom, valdžios neigijom, esam patenkinti, kad sava duo
na mintam ir kad musu niekas nebijo. Kai pažiurim atgal, gera tokia
šilumyte širdi paglosto - kiek vis delto puikiu, šviesiu žmoniu aplink
tureta, kiek gero patirta! lr niekis, kad buvo ukanotu dienl\, vi~ tiek
žinojom, kad už debesu yra saule. Ir i ateiti žveIgiam viltingai. Zinia,
bus ir giedru bus ir darganl\, kaip visada buvo, na bet augs jaunos kar
tos, dauges š~iesos ir gerio, žmones ir klys, ir taisysis, 0 Amžinasis Tei
singumas atseikes visiems, kiek kas bus vertas.

Vilnius t993 vasaris 121


