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Autografų rinkimas

Pirmiausia aptarkime, kas yra autografas. Atrodytų, čia viskas paprasta: autografas – tai ranka 
pasirašytas parašas, lietuviškai – tiesiog parašas. „Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“ pateikia-
mos kelios prasmės: „. kieno nors parašas ar įrašas. . autoriaus rankraštis“. Panašiai apibrėžiama 
ir „Tarptautinių žodžių žodyne“: „. autoriaus įrašas arba parašas; . kūrinio arba kito teksto 
rankraštis, rašytas paties autoriaus; . rankraštis“.

Taigi viskas yra sudėtingiau. Štai net ir pirmąja prasme jau greta parašo yra įrašas. Įrašas 
gali būti, pavyzdžiui, toks: vardas; pavardė; profesĳ os, socialinės padėties, pareigybės įvardi-
nimas; tam tikras tekstas (pavyzdžiui, dedikacĳ a) ar nupieštas ženklas (kad ir širdelė – meilės, 
pagarbos ženklas). Įrašai – tai gali būti ir kryželiai, parašyti beraščio 
vietoje parašo. Tačiau visais atvejais šioji autografo reikšmė siejama 
su parašo autentiškumu. Falsifi katų, plagiatų pasitaikydavo visais 
laikais. Šiandien jiems atvertos kur kas didesnės galimybės, nes naujos 
technologĳ os, medžiagos leidžia klastotojams daryti vos ne viską, ką 
jie nori. Tiesa, neretai patys autoriai nusiskenuoja savo parašus ir 
naudoja jo faksimiles, pavyzdžiui, elektroniniuose laiškuose, siekdami 
nors tokios autentiško įrašo iliuzĳ os. Tarkim, Giedriaus Kuprevičiaus 
operos „Karalienė Bona“ programėlėje yra Lietuvos Respublikos 
prezidento Valdo Adamkaus sveikinimas. Sveikinimas pasirašytas, 
tiksliau, tai parašo faksimilė. Prezidentas buvo ir premjeroje. Tad 
pasinaudojau proga, ir greta fakslimilės radosi tikras autografas. 
Savotiška analogĳ a su gyvąja muzika: norisi ne įrašo, o gyvo garso 
muzikos.

Labai plati ir neapibrėžta yra autografo kaip autoriaus rankraščio 
reikšmė. Pagal šią apibrėžtį autografams galima būtų priskirti beveik 
viską, kas tik to žmogaus parašyta, net ir mokyklinius sąsiuvinius. Beje, 
man besimokant labai populiarūs buvo atsiminimų albumėliai. Juose 

 Dabartinės lietuvių kalbos žodynas. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedĳ ų leidybos institutas, , p. .
 Tarptautinių žodžių žodynas. – Vilnius: Vyriausioji enciklopedĳ ų redakcĳ a, , p. .

V. Adamkus
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klasės draugai rašydavo savo linkėjimus. Taigi taip suvokiant au tog-
rafais galima būtų įvardinti ir sveikinimus bei linkėjimus, juoba kad jie 
adresuoti konkrečiam žmogui.

Šiais laikais autoriaus rankraštį, t. y. rašymą ranka, keičia mechaninis 
rašymo stilius. Žmonės vis labiau atpranta rašyti ranka: net koks nors 
paprastas prašymas rašomas kompiuteriu. Teisingiau sakant, net ne 
rašomas, o surenkamas. Rašymas apskritai išstumiamas iš mūsų gyve-
nimo. Tiesa, per abitūros egzaminus moksleivis savo baigiamąjį darbą 
dar rašo ranka, bet bakalauro darbas jau surinktas kompiuteriu. Net 
rašomoji mašinėlė, kuri dar buvo kiek arčiau žmogaus autentiškumo 
(ekspertas galėtų išsiaiškinti autorių pagal klavišų spaudimo stiprumą), 
jau yra tolima praeitis. Beje, kai kas net suabejojo  metų profesoriaus 
Liu do Ma žylio Va sario -osios Lietuvos Nepriklausomybės Akto sura-
dimo reikšme Vokietĳ os archyve, nes tai buvo Akto signataro Jurgio 
Šau lio (–) ranka rašytas variantas, tuo tarpu kai visi buvo pri-
pratinti prie atspausdinto mašinėle. Man, kaip autografų rinkėjui, rašytinis 
variantas daug svarbesnis, nes jis autentiškesnis jau tuo, kad yra rašytinis, 
o jame – ir autentiški Akto dvidešimties signatarų parašai. Be to, nea-
bejotina, kad prieš spausdintą mašinėle dokumentą turėjo būti ir rašytinis 
variantas. Man džiugu ir tai, kad L. Mažylis taip pat yra autografų kolek-
cionierius ir surinkęs net  autentiškų Akto signatarų parašų. Negaliu 
nepriminti, kad  metais, minint Steigiamojo Seimo pirmąsias metines, 
buvo parengtas Lietuvos Steigiamojo Seimo narių autografų albomas.

 metų Vasario -osios 
Nutarimas

Lietuvos Steigiamojo 
Seimo narių autografų 
albomas

V. Beržinskas 
A. Žoromskis 
J. Vailokaitis 
J. Makauskas 
A. Grigiškis
A. Andziulis
T. Aleliūnas 
K. Gencevičius 
V. Meilius
J. Liekis
O. Muraškaitė-
Račiukaitienė 
S. Tijūnaitis

A. V. Matulionio 
Lietuvos Respublikos pasas, 
pasirašytas K. Lozoraičio

Sisteminant autografus kaip parašus galima išskirti keturias jų grupes: ) parašai, skirti 
identifi kuoti save, ) parašai, skirti kitam, ) parašai, skirti sau ir ) autografai, skirti kitam. 
Pirmąją grupę sudarytų parašai ofi cialiuose ar asmeniniuose dokumentuose, jie patvirtina 
asmens tapatybę. Tai, pavyzdžiui, asmens parašas pase, kadrų įskaitos lape, laiške. Antroji 
grupė – tai ofi cialių asmenų parašai ofi cialiuose tarnybiniuose ar pavaldiniams skirtuose doku-
mentuose.  m. gegužės mėn. aš su kolega Vladu Gaidžiu dalyvavome mokslinėje konferen-
cĳ oje JAV sostinėje Vašingtone. Skridome per Maskvą dar su tarybiniais pasais. Žinoma, 
nepraleidome progos aplankyti Lietuvos Respublikos ambasadą Vašingtone. Besikalbant su 
ambasadoriumi Stasiu Lozoraičiu (–) paklausėme, ar negalėtumėme gauti tikrų lietu-
viškų pasų. Labai apsidžiaugėme juos gavę. Jie buvo pasirašyti ambasadoriaus prie Šventojo 
Sosto ir Maltos ordino Kazio Lozoraičio (–), Stasio Lozoraičio brolio. Turiu ilgamečio 
Lietuvos mokslų akademĳ os prezidento Juozo Matulio (–) pasirašytą mane liečiantį 
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Suprantama, kad kolekcionuojant autografus patiriamas azartas, ypač tais atvejais, kai nepa-
vyksta arba labai sunku gauti norimą autografą. Tokių atvejų pasitaikydavo ir man, ypačiai kai 
tekdavo sukti galvą, kaip patekti į uždarą spektaklį, kuriame turėjo dalyvauti vienas ar kitas 
mano mylimas atlikėjas. Taip atsitiko, pavyzdžiui, kai liūdnai pagarsėjęs Vladimiras Romanovas 
Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre organizavo Chozė Karero (isp. Jose Carreras, 
pilnas vardas kataloniškai Josep Maria Carreras i Coll) koncertą. Praleisti tokią progą – gyvai 
išgirsti vieną iš didžiosios trĳulės – Lučano Pavaročio (it. Luciano Pavarotti, –), Chozė 
Plasido Domingo (isp. Jose Placido Domingo) ir Chozė Karero koncertą – operomanui būtų 
tiesiog nedovanotina. Tiesa, L. Pavarotis taip ir nenudžiugino savo koncertu Lietuvoje, o kitur 
jo nuostabaus dainavimo man taip ir neteko išgirsti. Taigi neturiu ir jo autografo. Su L. Pavaročiu 
nusifotografavau tik Tiuso muziejuje. Tačiau noriu pasigirti, kad gavau ir Ch. Karero, ir P. Domingo 
autografus. Beje, Ch. Kareras mano kartos žmogus, gimęs  m., kas dar kartą rodo, kad 

„pokarinukai“ vis dar nėra prarastoji karta. Taigi prieš porą valandų iki koncerto įsliūkinau į 
teatrą ir pasislėpiau „gerojoje vietoje“. Prieš pat koncertą iš visų kampų pradėjo lįsti tokie pat 
gudruoliai kaip ir aš. Taigi ko tik nepadarysi dėl didelio tikslo. O jau būnant teatro patalpose 
autografą man gauti buvo nesudėtinga, nes žinojau visus įmanomus susitikti su juo kelius.

Nelengva buvo gauti ir P. Domingo autografą. Koncertas vyko „Žalgirio“ arenoje Kaune. Esu 
patyręs, kad tokiomis sąlygomis pagauti atlikėją labai sudėtinga. Žinojau, kad gros Gintaro 
Rinkevičiaus orkestras, todėl nutariau pasinaudoti klubo „Rupūs miltai“ (mes abu esame jo 

 Užsieniečių vardus ir pavardes rašau lietuviškai, o skliausteliuose pateikiu originalo kalba. Tai mano 
principinė nuostata, nes kitaip rašant lietuvių kalba susinama (kad ir cituojamos knygos autorių 
vadinant Zweigu). Asmenvardžių sąraše pavardės pateikiamos originalo kalba.

Tiuso muziejuje

nariai) teikiamomis privilegĳomis: paprašiau paimti autografą orkestro administracĳos atstovę 
Simoną. Beje, net jai koncerto dieną gauti autografą nepavyko: pasirašė tik nuostabiosios 
Domingo partnerės Violeta Urmana ir Ana Marĳa Martinez (isp. Ana Maria Martinez). Dainininko 
autografą Simonai gavo jo administratorius. Taigi esu jai labai dėkingas, o koncerto metu, beje, 
vykusio Vasario -ąją, galėjau džiaugtis puikiu muzikos reginiu. Buvo nuostabi šventinė nuo-
taika: P. Domingo pasveikinimas klausytojų su švente, daugiau kaip trĳų valandų gerai įgarsintas 
koncertas, bisai, net lietuviškai kartu su Violeta padainuotas duetas iš Franco Leharo (vok. Franz 
Lehar, vengr. Ferenc Lehar, –) operetės „Linksmoji našlė“.

Pažinimo siekis, žingeidumas iš prigimties yra būdingi žmogui: nuo kūdikystės vaikas vis 
plačiau pažįsta jį supantį pasaulį. Mano vaikystėje nebuvo nei televizoriaus, juo labiau interneto, 
bet buvo godžiai skaitomos knygos apie keliones, apie tolimus kraštus. Taigi nejučiom pradėjo 
kauptis šios krypties knygos – Žiulio Gabrieliaus Verno (pranc. Jules Gabriel Verne, –), 
Tomo Main Rido (angl. Thomas Mayne Reid, –), Džeimso Fenimoro Kuperio (angl. James 
Fenimore Cooper, –) ir kitų (tais laikais knygos kainavo kapeikas). Tad kaip susĳęs 
autografų rinkimas su pažinimo troškimu? Toks ryšys yra, nors nematomas, bet akivaizdus. 
Pavyzdžiui, esu operomanas, Lietuvos operos bičiulių draugĳos narys, todėl dirigentų, režisierių, 
dainininkų, kitų atlikėjų autografai betarpiškai susĳę su operos pasaulio pažinimu. Tai ir žymieji 
teatrai su jų šimtametėmis istorĳomis, tai ir operų programėlės, ant kurių ir užrašomi autografai. 
Man, sociologui, ypač svarbus dirigentų, režisierių, dainininkų ir kitų kūrybinio kelio žmonių 
pažinimas. Sakysim, Ievą Prudnikovaitę pažįstu nuo jos paauglystės, Liorą Grodnikaitę – nuo 
jos studĳų laikų, o Edgaro Montvido pirmųjų pasirodymų parašus turiu dar su Edgaro Prudkausko 
vardu (priminsiu, kad Montvidas yra pakeista Prudkausko pavardė). Taigi man šių trĳų jaunų 

P. Domingas, V. Urmana, A. M. MartinezCh. Kareras
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Paveiksluose galimi net keli parašai: vienas – paveikslo kampe, 
žymintis darbo autorystę, kitas gali būti kitoje pusėje, įvardinantis 
asmenį, kuriam dovanojamas paveikslas. Beje, autoriaus ženklas gali 
likti ir ant skulptūros. Savo inicialus yra išdeginęs man dovanotoje 
medinėje skulptūrėlėje pusbrolis Robertas Matulionis. Dalia Matulaitė 
(Daliutė Ona Matulaitė) man yra dovanojusi vienos savo skulptūrų 
sumažintą kopĳ ą, kur yra ir jos ženklas. Beveik visi mano gauti autografai 
ant marškinėlių ir kepurėlių yra užrašyti krepšininkų. Štai Ramūnas 
Šiškauskas išraitė parašą fl omasteriu ant marškinėlių su jo atvaizdu 
ant mano vyriausiojo anūko nugaros. Surinkti Lietuvos krepšinio rink-
tinių narių parašus ant kepurėlių man padeda nepakartojamas pagal-
bininkas Juozukas – Juozas Petkevičius. Jis kartu su mano būsima žmona 
mokėsi Biržų internate ir niekada neatsisako patalkinti.  metais 
Vilniaus komandai „Rytas“ Karaliaus Mindaugo turnyre nugalėjus patį 
Kauno „Žalgirį“ ir iškovojus taurę, krepšininkai išraitė autografus ant 
mano vilkimų marškinėlių.

Autografams gali tikti ir kiti daiktai. Tęsiant sporto temą, tokiu daiktu 
gali būti, pavyzdžiui, kamuolys. Štai mano žentas Ignas Miškinis mano 
anūkui Mantui yra dovanojęs kamuolį su „Žalgirio“ krepšininkų parašais. 

A. Strumilas

R. Matulionis

J. Petkevičius

Parašai ant Lietuvos vėliavėlės, giedant Lietuvos himną 
ant Birutės kalno Palangoje. --

Lietuvos krepšinio rinktinė: J. Valančiūnas, 
D. Sabonis, J. Mačiulis, M. Kalnietis, M. Kuzminskas, 
P. Jankūnas, L. Kleiza ir kiti

T. Pačėsas, A. Juškevičius, A. Gudaitis, 
K. Lavrinovičius, M. Lukauskis, D. Gailius, 
K. Braunas ir kiti

R. Javtokas ir kiti
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 m. konferencijos „ metai laisvės. 
Patirtis ir perspektyvos“ LR Seime dalyviai

Santaros žurnalo dvidešimtmečio 
minėjimo dalyviai

XII Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumo Čikagoje dalyviai

LMA Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriaus nariai

Sociologų konferencijos 
Vilniaus universitete dalyviai

Naujametinio  metų vakaro VU Filosofijos fakultete dalyviai
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aukštosiose mokyklose. Aktyviai dalyvavo visuomeninėje ir politinėje veikloje, buvo Seimo 
pirmininkės Loretos Graužinienės patarėja. Deja, artimųjų mirtys – motinos ir vienturčio sūnaus 
Tomo – atėmė gyvenimo džiaugsmą. Brolio šeima seniai emigravo į JAV, taigi Zita liko viena. 
Kai netikėtai susitikome poliklinikoje, ji man padovanojo savo eilėraščių knygą „Gyvenimo upė“. 
Nors tuomet po sūnaus mirties buvo praėję apie pusantrų metų, bet jai visa tai kaip vakar: „Vėl 
mano sielą apgaubė šešėliai su migla / Ir šaltis pasibeldė man į širdį… / Kodėl tokia ilga, rūsti nakties 
tyla? / Kodėl neleidi sielai pasišildyt?“ Šią tikrai negrafomanišką man dovanotą knygelę puošia 
jos autografas.

Kongresų rūmuose vis susitinku Alfredą Kisielių. Kai nukanku Palangon, aplankau Petrą 
Grecevičių. Šis architektas yra vienas žymiausių Lietuvoje kraštovaizdžio specialistų, Klaipėdos 
universiteto profesorius. Stebiuosi jo entuziazmu: nors ir perkoptas septyniasdešimtmetis, jis 
pilnas idėjų, kuria lietuviškus sodus Kinĳ oje ir Japonĳ oje. Pokario metais Petro tėvas buvo 
ištremtas į Sibirą. Petro motinai teko imtis ir darbininkės, ir darželio auklėtojos darbo. Jo senelis 
miškininkas taip pat buvo ištremtas į Sibirą. Kai rašiau straipsnį apie mūsų kartą, plačiau apra-
šiau ir jo gyvenimo istorĳ ą bei pasiekimus. Pirmoje ir antroje klasėse beveik pusė mano ben-
draklasių buvo iš vaikų namų. Dalis jų buvo našlaičiai, dalis – ištremtųjų vaikai. Suprantama, 
kad P. Grecevičius buvo ypač aktyvus Lietuvai atkūrus valstybingumą. Beje, apie jo, kaip ir dalies 

 Matulionis Arvydas Virgilĳ us. Lietuva: – m. gimusios kartos elito socialinis portretas. – 
Lituanistica, , T. , Nr.  ().

kitų klasiokų tėvų tragišką likimą sužinojau 
visai neseniai, nes tarybiniais laikais apie tai 
buvo nekalbama.

Nesakyčiau, kad mokykloje man buvo sal-
dus gyvenimas. Buvau vos ne pats jauniausias, 
nes išėjau į mokyklą šešerių metų. Mama buvo 
mokytoja ir nelabai turėjo kur mane dėti. Bet 
svarbiausia, kad ji buvo ir mūsų mokyklos 
mokymo dalies vedėja. Kaip bėgsi iš pamokų, 
kai klasiokai bėga? Neturėjau žinoti ir klasės 
paslapčių arba buvau priverstas prikąsti liežuvį. 
Laikas ištrynė nuoskaudas, o vieno susitikimo 
metu Kristupas Bugelis netikėtai nus te bino 
atsiprašęs, kad klasiokai mane kar tais skriaus-
davę. Tačiau niekada nejaučiau nuoskaudos: 
mokykla primena tik gražiausio gyvenimo 
lai ko – jaunystės – metus.

Džiaugiuosi, kad dar yra gyvi ir keli mūsų 
mo ky tojai: buvęs klasės vadovas Viktoras 
Ka ra liū nas (mokykloje buvo organizavęs foto-
grafi jos būrelį, o ir dabar teberengė savo foto-
grafi jų pa rodas), fi zikė Ramutė Jonušienė. Deja, 
 me tais Anapilin iškeliavo fi zinio auk lė-
jimo (va dinu senoviškai) mokytoja Jūratė Dau-
gu vietienė.

Dabar vis dažniau prisimenu savo gru-
piokus. Pasikalbam telefonu apie gyvenimą 
ir sveikatą su Ala Kuz menko-Šilėniene. Ret-
sykiais muzikos įrašus ar įdomius straipsnius 
elektroniniu paš tu atsiunčia Laima Sta niu-
lytė-Adomai tie nė. Lai ma – stiprybės ir opti-
mizmo pavyzdys. Var gin ga jos vaikystė ir 
jau nystė, ilgi jaunesnio jo bro lio slaugymo 
metai jos nepalaužė, o tik už grū di no. Kartais 
aplankau savo draugą To mą Jo vai šą, apžiūriu 
neišsenkantį jo akvare lių srau tą. Ne vieną jo 
ir Vidos Jovaišienės (–) darbą turiu 
pasikabinęs ir namuose.

A. Kisielius

P. Grecevičius

Klasės vadovas V. Karaliūnas, A. V. Matulionis

Grupioko T. Jovaišos pieštas mano šaržas
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Naujoji Lietuva – dovana baigiantiems mokyklą

Bene įdomiausius mokytojų parašus man padovanojo nenuilstantis kultūrininkas, nepakar-
tojamo siauruko geležinkelio muziejaus Anykščiuose darbuotojas Romualdas Guobis. Entuziastai 
svėdasiškiai, o Romualdas iš Svėdasų, nutarė tinkamai pasiruošti Lietuvos Respublikos šimtme-
čiui: padabinti miestelio biblioteką iškiliausių žemiečių portretais. Dabar greta Juozo Tumo-
Vaižganto (–) kabo ir bene vieno geriausių Lietuvos akvarelistų ir mano Tėvo dėdės 
Kajetono Sklėriaus (–) portretas. Dėdė K. Sklėrius, padėdamas mano močiutei Teofi lei 
Sklėriutei-Matulionienei (–), leido jos vyresniuosius sūnus Robertą (–) ir 
Algirdą (–) į mokslus. Kabo ir kito dėdės – pulkininko Alfonso Sklėriaus (–) – 
portretas. A. Sklėrius buvo besikuriančios Lietuvos kariuomenės savanoris, pasižymėjęs kovose 
su bermontininkais, artilerĳ os pulko vadas Panevėžyje, apdovanotas aukščiausiais Lietuvos 
ordinais. Beje, jis, kaip ir brolis Kajetonas, buvo ir dailininkas. Pasitarti dėl jų portretų buvau 
nuvykęs į Anykščius. Pasidžiaugiau būriais žingeidžių mokinukų, apspitusių puikų pasakotoją 
Romualdą. Vaikams išėjus jis iš stalčiaus išsitraukė mažą apspurusią knygelę „Mano Tėvynė“. 
 metais, minint Lietuvos Respublikos dvidešimtmetį, šis leidinys buvo įteiktas visiems 
baigusiems mokyklas, kokios jos bebūtų – pradinė, progimnazĳ a ar gimnazĳ a. Kiekvienas abi-
turientas gaudavo vardinį egzempliorių, kuris buvo pasirašytas direktoriaus ir mokytojų. Atverčiu 
knygelę, o pirmame puslapyje matau Lie tuvos švietimo ministro, Pradžios mokslo de partamento 

direktoriaus, Mokyklų inspektoriaus ir mano Mamos – Žudž-
galio pradinės mokyklos vedėjos Kazimieros Matulionienės – 
pa rašą. Ar kur žemėje rasi geresnę dovaną ne tik autografų 
rinkėjui, bet ir žmogui?

Džiaugiuosi ir daugelio kitų mokytojų autog ra fais.  
metais su Vilniaus Vytauto Di džio jo gimnazĳ os mokytojais 
švenčiau mokyklos šimt metį. Dalyvavo ir Benediktas Al gi-
mantas Ma sai tis, buvęs il gametis Ma rĳ  ampolio mokyklos 
direktorius, ne nu ils tantis lietuvy bės sklei dė jas Vilniaus 
krašte – Lie tu vių švietimo drau   gĳ  os „Ry tas“ atgaivintojas 
ir va  do vas. Be  sis večiuojant Minske žavėjausi meno mokyk-
los moks leivių darbais.

Žudžgalio mokyklos 
vedėja K. Matulionienė

Ilgametis Marijampolio mokyklos 
direktorius A. Masaitis

Minsko meno mokyklos direktorius 
V. Ananka
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Mokslininkai

Savo kolegų mokslininkų autografų turiu surinkęs daug. Kadangi esu dalyvavęs daugelio diser-
tacĳ ų gynimuose, turiu gausybę santraukų (anksčiau jas vadindavome autoreferatais), kuriose 
pilna tiek disertantų, tiek gynimo tarybų narių parašų. Pavyzdžiui, teko būti tarybose, kai gynėsi 
Arvydas Šliogeris (–), Bronius Kuzmickas, Justinas Karosas (–), Algirdas 
Dembinskas (–) ir kiti. Dirbau ne vienoje mokslo įstaigoje, todėl turiu nemažai kolegų 
monografi jų, studĳ ų su autorių parašais. Nuo  metų esu Lietuvos mokslų akademĳ os narys, 
todėl kartais prisirenku autografų visuotinių sesĳ ų metu, o kartais ir Humanitarinių ir socialinių 
mokslų skyriuje, kurio narys esu. Taigi galėčiau ilgai vardinti kolegų autografus. Tačiau trum-
pumo dėlei apsiribosiu tik dviem grupėmis – Lietuvos mokslų akademĳ os prezidentų ir savo 
bendradarbių.

A. Valantiejus

M. A. Šliogeris V. Bagdonavičius B. J. Kuzmickas

R. Pavilionis
J. Leonavičius

LMA narių visuotiniai susirinkimai
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V. Kelertienė R. Krickus

Lietuvių kalbos instituto naujųjų rūmų įkurtuvės

Valstybės Nepriklausomybės stipendijaT. ČiulitskajaA. Stepanovas
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Č. Juršėnas man yra politiko pavyzdys, labai aiškiai suvokęs savo vietą politikoje. Su juo 
susipažinau bene prieš tris dešimtmečius, kai kartu buvome visuomeninių patarėjų grupėje prie 
tuometinio LKP CK pirmojo sekretoriaus A. M. Brazausko. Kai A. M. Brazauskas buvo išrinktas 
Lietuvos Respublikos prezidentu, svarstyta, kas turi pakeisti jį tuometinės Lietuvos demokratinės 
darbo partĳ os pirmojo sekretoriaus poste. Buvo įvairių siūlymų. Jau tuomet tyriau politikų 
reitingus, todėl mačiau, kad žmonės daugelio kairiųjų politikų nežino, tuo tarpu Česlovas jau 
buvo ryškus gerai žinomas žurnalistas. Siūliau jį ir neapsirikau: jis atlaikė to sudėtingo laiko-
tarpio peripetĳ as. Seime nebuvo žmogaus, kuris taip gerai būtų išstudĳ avęs Lietuvos Konstitucĳ ą. 
Daro įspūdį ne tik jo erudicĳ a, pareigingumas, bet ir dėmesys žmogui. Net ir aš įvairiomis 
progomis gaunu jo sveikinimus. Tiek su Česlovu, tiek su Justu iki koronaviruso pandemĳ os 
susitikdavau ir socialdemokratų patariamojoje taryboje. Taigi Juršėno autografų turiu daug.

Č. Juršėnas, 
A. Sakalas, 
V. P. Plečkaitis, 
B. Genzelis, 
J. V. Paleckis ir kiti

Č. Juršėnas

Č. Juršėnas, D. Kirvelis, A. Butkevičius, 
V. P. Andriukaitis

D. Kirvelis

LSDP atkūrimo trisdešimtmetis: 
D. Kirvelis, A. Bagdonas, J. Šatas ir kiti

Galiu pasidžiaugti, kad prezidentūroje teko dirbti ir su kitais  metų Kovo -osios Akto 
signatarais: Vincu Ramučiu Gudaičiu, Stanislovu Gediminu Ilgūnu (–), Donatu Morkūnu, 
Algimantu Norvilu ir Petru Vaitiekūnu. Dirbau ir su žurnalistu Viliumi Kavaliausku.

S. G. Ilgūnas D. Morkūnas

P. Vaitiekūnas V. Kavaliauskas
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Kunigai

Apie kunigus pradėjau rašyti ypatingą dieną:  m. birželio  d. – gulagų ir kalėjimų kalinio, 
arkivyskupo Teofi liaus Matulionio (–) paskelbimo Palaimintuoju iškilmių dieną. 
Sekmadienis, prieš devynias nustojo lyti, išlindo saulutė. Pats esu Matulionis, bet arkivyskupas, 

nors taip pat aukštaitis, man ne giminė. 
Matulionių pavardė kilusi nuo Mato ir nėra 
tokia reta, kaip, pavyzdžiui, mano gero draugo 
Jurgio Kadziausko ar mano buvusio bendra-
darbio estetikos specialisto Antano Katalyno 
(–). Nesu ir tikintis. Mano nuomone, 
jei ir būtų kokia aukščiausia būtybė, tai ji 
neleistų tų baisybių ir neteisybių, kurių skli-
dinas pasaulis. Nebūtų virusų ir bacilų, todėl 
nekiltų pandemĳ os. Bet nesu ir ateistinė 
davatka, kuriai kunigas yra ideologinis priešas. 
Pažinojau daug kunigų, kurie buvo iškiliausios 
asmenybės. Taigi jų autografai man yra 
didžiausios brangenybės.

Pradėsiu nuo man artimo žmogaus – mano 
Tėvo pusbrolio Jono Kastyčio Matulionio 
(–). Jonuką, kaip mes jį meiliai vadi-
nome, mano Tėvas leido į mokslus: iš pradžių 
į Vilniaus universitetą, po to – į Lietuvos kon-
servatorĳ ą. Jonas turėjo puikų tenorą, viename 

konkurse buvo nugalėjęs net Virgilĳ ų Noreiką. Deja, J. K. Matulionis buvo išmestas iš konser-
vatorĳ os, nes pagiedojo per mišias. Visa ši Matulionių atšaka buvo giliai tikintys, todėl aišku, 
kad Joną Kastytį likimas atvedė į kunigystę: jį slapta įšventino būsimasis kardinolas Vincentas 
Sladkevičius (–). Pasaulis mažas, nes palaimintasis Teofi lius Matulionis, gavęs Vatikano 
sutikimą, savo įgaliojimus perdavė slapta konsekruodamas vyskupu būtent Vincentą Sladkevičių. 
Apie V. Sladkevičių – vieną iškiliausių mano laikmečio Lietuvos žmonių – jau rašiau šioje knygoje. 

Grįžtu prie J. K. Matulionio. Jis kartu su būsimu kardinolu Sigitu Tamkevičiumi leido „Katalikų 
bažnyčios kroniką“. Dėl to, kaip ir Teofi lius Matulionis, kalėjo sovietų kalėjimuose. Jonas Kastytis 
niekada nesiskųsdavo, bet, matyt, jam baisiausia pasirodė, kai jį uždarė Vilniaus KGB rūmų 
požemiuose: greta konservatorĳ a, iš kurios sklinda būsimųjų dainininkų balsai. Teko ne kartą 
lankyti Jonuką jau visai paliegusį, karšinamą emeritų namuose greta pagrindinės jėzuitų baž-
nyčios Rotušės aikštėje Kaune. Ten jis jau drebančiais reumato išsukinėtais pirštais užrašė man 
taip brangų savo autografą. Turiu jo dailia rašysena iš anksčiau rašytus sveikinimus su šventėmis, 
taigi net autografai gali atspindėti žmogaus istorĳ ą: iki ir po kančių kelionės po sovietinius 
kalėjimus.

Neblogai pažinojau ir iškiliausius Lietuvos kunigus: Kazimierą Vasiliauską (–), Tėvą 
Stanislovą (Algirdą Mykolą Dobrovolskį, –) ir Ričardą Mikutavičių (–). Visi 
jie buvo (deja, kaip ir daugelis šioje knygoje įvardintų žmonių jau buvo) šviesiausi žmonės, nors 
ir labai skirtingi: Vasiliauskas – žmogiškiausias, Tėvas Stanislovas – meniškiausias, Mi ku t a-
vičius – intelektualiausias.

T. Matulionio laiškas

Jonas Kastytis Matulionis
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tarybinis kolaborantas. Žinoma, jis, kaip ir kiekvienas mūsų, turėjo savo silpnybių ir bėdų, bet 
jo dramos mano kartai, ir ne tik mano, visos Lietuvos dvasinės galybės šaukliai. O kad ir stebu-
klingai sovietinės cenzūros pražiopsotos pokario baladės! „Ašara Dievo aky, Lietuva, kur tu eini?“ 
tapo viena iš atbundančios Sąjūdžio Lietuvos dainų daina. Žinoma, pasigirsiu, kad ilgokai 
Lietuvos mokslų akademĳ oje Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriuje buvau jo kolega, tad 
turiu gausybę jo autografų.

 metai buvo poeto Kazio Bradūno (–) šimtmečio metai. Pirmą kartą sutikau jį 
Amerikoje. To kuklaus nediduko žmogaus mano padarytą nuotrauką net buvo išspausdinęs kitas 
šviesus žmogus – Romas Norkus (pasigirsiu, kad man teko įamžinti jo vestuves, buvo gana daug 
gerų nuotraukų). Bet kaskart skaitydamas ar klausydamas šio poeto eilių įsitikinu, kad tame 
atrodytų nedidukame žmoguje slypėjo didi lietuvybės, žmogiškumo ir gyvenimiškosios išminties 
dvasia. Beje, labiausiai gerbiu jį dar ir už tai, kad po  metais atgauto valstybingumo 
K. Bradūnas kartu su savo taip pat nediduke, bet didžiu jo ramsčiu buvusia žmona grįžo į Lietuvą 
ir apsigyveno ne bet kur, o Vilniaus senamiestyje, Rotušės aikštėje. Ne kartą Bradūnus teko 
sutikti koncertuose, teatruose. Taigi didžiuojuosi K. Bradūno autografais. Į doktorantūrą stojo 
ir poeto anūkė, teko pasidžiaugti jos guviu protu ir puikia lietuvių kalba bei tartimi. Antakalnio 
kapinėse būtinai prieinu prie Bradūnų kapo. Man Bradūnai – šviesos giminė.

K. Bradūnas

Čia pat, Antakalnyje, ilsisi ir kiti man brangūs žmonės: monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas; 
rektorius Jonas Kubilius su žmona; tautosakininkas Pranas Dovydaitis su žmona mokytoja 
Marcele, mamos drauge; nepakartojamas smuikininkas Raimondas Katilius (–), mano 
kolega profesorius Juozapas Algimantas Krikštopaitis (–) ir jo žmona dailininkė Albina 
Makūnaitė (–) bei kiti.

Bernardą Brazdžionį (–) mano Mama buvo įtraukusi į gimines. Kai Sąjūdžio laikais 
kartu dalyvavome „Veidrodžio“ laidoje, bandžiau tikslintis. „Su tais mano giminėmis buvo visokių 

B. Brazdžionis
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Jokūboniu (–). Giliai atmintyje likę keli dalykai. Maestro sukūrė įspūdingą Antano 
Baranausko skulptūrą, numatytą statyti Seinuose, kur poetas ilgą laiką kunigavo ir buvo palai-
dotas. Kaip žinia, Seinai jau seniai yra Lenkĳ oje, todėl paminklo pastatymo klausimus reikėjo 
spręsti su Lenkĳ os dvasininkĳ os viršūnėmis, konkrečiau, su Elko vyskupu Voiceku Zemba (lenk. 
Wojciech Ziemba), kuriam priklausė ir Seinų parapĳ a. Tuomet mes – Gediminas Jokūbonis, 
Romas Gudaitis ir aš – klausimams suderinti buvome vyskupo pakviesti dalykiniams pietums. 

Jie buvo gausūs, patiekalai skanūs, bet tokių sunkių 
derybų nei anksčiau, nei vėliau man patirti neteko. 
Vyskupas nesileido į kalbas, kad paminklas būtų 
pastatytas prie bažnyčios. Maestro G. Jo kūbonis 
vos tvardėsi, bet mes vis tiek nieko negalėjome 
padaryti. Beje, gal ir gerai: paminklas, nors ir buvo 
pastatytas buvusio šabakštyno vietoje, užtat dabar 
yra gerai matomas, nepaslėptas už bažnyčios sie-
nos. Juk A. Ba ranauskas mums ypač brangus jau 
vien dėl Anykščių šilelio. Esu gavęs dovanų iš 
G. Jo kūbonio. Birštone ant Ne muno kranto stovi 
maestro sukurtas pa mink las Vytautui Di džia jam, 
o mano knygų lentyną puošia jo dovanotas pamin-
klo mo delis.

J. Jokūbonis

B. Valantinaitė-Jokūbonienė Derybos pas Elko vyskupą V. ZembąJ. Jokūbonis

G. Jokūbonis, V. Čekanauskas, V. Zemba
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 metais po R. Dichavičiaus parodos „Žiedai tarp žiedų“ (beje, prakabojusiai vos kelias 
dienas, nes valdžia ją uždraudė) visi puolėme fotografuoti aktus. Niekad negalvojau, kad taip 
sudėtinga. Buvau sugalvojęs fotomontažą su išdidintais rūtų stagarais žiemą ir nueinančiąja… 
Nenusisekė, nes mano prikalbintoji kolegė iš gamyklos (tuomet jau dirbau Vilniaus elektros 
skaitiklių gamykloje) nelabai tiko kaip natūra. Visgi viena nuotrauka judesyje buvo nebloga. Bet 
mano tematika buvo kita – vestuvės. Už „Tiltą“ (jaunavedžiai ant kabančio tiltelio per Vilnelę) 
tarptautinėje parodoje „Ji ir jis“ net gavau medalį, o „Jaunoji“ buvo atspausdinta sąjunginiame 
geriausių metinių nuotraukų almanache. Bet gana girtis.

 metais buvo įkurta Lietuvos fotografi jos meno draugĳ a, kurios pirmininku tapo A. Sutkus. 
Tai buvo pirmoji tokio pobūdžio draugĳ a visoje buvusioje Tarybų Sąjungoje. Lietuvos fotografi ja 
pasklido ir pasidarė žinoma visame pasaulyje. Teko ir man dalyvauti parodose, gavau fotome-
nininko statusą. Vienu metu mano ir A. Sutkaus galvos buvo labai panašios. Kai Antanas šventė 
savo šešiasdešimtmetį, žurnalistai ėmė iš jo interviu antrame galerĳ os aukšte, o kiti sumaišę 
pradėjo mane kalbinti pirmame. Dabar dažniausiai fotografuoju anūkus ir jūrą. Kartais nueinu 
susitikti su senais draugais, dalyvauju Lietuvos fotomenininkų sąjungos suvažiavimuose. Tačiau 
fotoklubo laikus menu su ilgesiu: ten buvome visi kartu – ir profesionalai, ir mėgėjai. Bendravimo 
požiūriu klube buvo šilčiau…

Nuo klubo laikų aš bendravau su Vytu Ylevičiumi. Stebino jo kūrybinis aktyvumas: tai paroda, 
tai naujo albumo sudarymas. Vytas dažnai pasitelkdavo literatūrą, prie jos derindamas nuotrau-
kas. Ne kartą rodė Kristĳ ono Donelaičio (–) „Metų“ tekstu padarytą fotoalbumo maketą. 
Nors buvo jau garbaus amžiaus, bet nepraleisdavo progos nueiti į fotografų susibūrimus – parodas, 
naujų albumų pristatymus, suvažiavimus. Dėl pandemĳ os tik po metų sužinojau, kad Vyto 
nebėra…

A. Sutkus

S. Valiulis Tiltas

A. Sutkus, A. V. Matulionis

V. Ylevičius
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Lietuvos muzikos akademĳ oje. Dėstė ir mano jaunėlei dukrai Ievai. Todėl jo autografai man 
ypač brangūs.

Ir seniau, ir dabar Lietuva tikrai gali pasigirti pasaulinio lygio režisieriais: tai ir mano kartos 
Eimuntas Nekrošius (–), ir Oskaras Koršunovas, bet mano širdžiai artimiausias Rimas 
Tuminas. Jei E. Nekrošiaus spektakliai traukė nepakartojama nekrošiška įtampa, tai R. Tumino 
spektakliai skleidėsi sielos skaidrumu, ką beatspindėtų: ar gyvenimo dramatizmą, ar, atrodytų, 
nereikšmingą gyvenimo tėkmę. Aišku, kad autografų knyga neskirta spektakliams vertinti, 
bet bent kelis spektaklius paminėsiu. Visi žinome, kad Lietuva ir lietuvių, ir žydų, ir kitų čia 

O. Koršunovas

O. Koršunovas

E. Nekrošius
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Dirigentai

Dirigentą pirmą sykį pamačiau Palangoje. Tėvai mėgdavo poilsiauti šiame populiariame Lietuvos 
kurorte, todėl nuo pat kūdikystės veždavosi ir mane. Palangoje tuo metu buvo atvira estrada su 
medinių suolų eilėmis priešais ją. Tėvas buvo didelis muzikos gerbėjas. Ypač jam patiko Piotro 
Čaikovskio „Itališkasis kapričio“. Vėl pri minsiu, kad mano Tėvas buvo ilgametis Lietuvos miškų 
ūkio ir pramonės ministras, todėl kartais „pavydėdavo“ dirigentams: „Kad man taip: mosteli 
lazdele ir visi klauso“. O aš prisimenu: lakstau po tą atvirą aikštelę ir kartu su dirigentu „diri-
guoju“. Žinoma, kas tuomet dirigavo, neprisimenu, bet galėjo būti ir Saulius Sondeckis, ir Juozas 
Domarkas. Beje, jų autografų turiu labai daug. Nemažai teko su jais ir bendrauti.

Su tėvais klausiausi įstabių Saulius Sondeckio (–) kamerinio orkestro koncertų: 
„Vasaros serenados“ Tiškevičiaus rūmų terasoje Palangoje, naujametinė Jozefo Haidno (vok. 
Franz Joseph Haydn, –) „Atsisveikinimo simfonĳ a“ Vilniaus paveikslų galerĳ oje (dabar 
Arkikatedroje) ir kt. Iki šiol ausyse skamba nuostabi muzika, o atmintyje mirga viena po kitos 
gęstančių žvakių šviesa. Mano pusseserė Audrutė daug metų grojo kameriniame orkestre. 
Vienąkart ji mane pakvietė fotografuoti dirigentą ir orkestrantus, mat tuomet buvau aistringas 
fotografas. Taigi turiu ne tik daug autografų, bet ir juostų su dar gana jaunu S. Sondeckiu. 

Intensyviau su maestro bendravau, kai buvau prezidento A. M. Brazausko patarėjas. Susitikimai 
nenutrūko ir vėliau. Ypač įsiminė kelių valandų pokalbis Varšuvos oro uoste, kai teko laukti savų 
reisų. S. Sondeckis su kartėliu guodėsi dėl patirtų neteisybių. Be to, buvome vos ne kaimynai: 
maestro pro savo kūrybinio kambario langą matė mano kiemą kaip ant delno. Maestro S. Sondeckio 
autografai buvo ypatingi – pradėdavo nuo riebaus taško, toliau sukdavo solfedžio raktą ir parašą.

S. Sondeckio autografas S. Sondeckis 
S. Sondeckio kūrybinės veiklos 
keturiasdešimtmečio minėjimas

S. Sondeckis 

S. Sondeckis 
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bevaikščiojantį M. K. Čiurlionio gatve, nes ir aš gyvenu netoli. Jo žmona Elena Žalinkevičaitė-
Petrauskienė (–) buvo gera mano Mamos pažįstama. Su dukra Aušra aš susitikdamas 
tebesisveikinu ir dabar. Paprašiau jos surasti tėvo autografą. „Gyvo“ autografo negavau, bet 
Aušra padovanojo „Literatūros ir meno“ egzempliorių, kurio pirmame puslapyje puikavosi 
nuotrauka su maestro parašo faksimile.

Džiaugiausi, kad garsiojo K. Petrausko mokinio Virgilĳ aus Kęstučio Noreikos (–) 
autografų galėjau prašyti iki šiol… Taip buvo dar palyginus neseniai, o  m. kovo  d. su juo 
amžinai atsisveikinau Antakalnio kapinių Menininkų kalnelyje. Prie ką tik supilto kapo klausiausi 
jo nuostabaus „Karvelėli mėlynasai“ ir Skudučio, bet jau sklindančių iš garsiakalbio. Pasibaigė 
V. K. Noreikos net šešis dešimtmečius besitęsusi įstabaus briliantinio balso epocha. Neabejoju, 
kad jei dainininkas būtų gimęs ne TSRS, už „geležinės uždangos“, jis tikrai būtų stovėjęs greta 
didžiųjų mūsų laikų dainininkų Lučiano Pavaročio, Plačido Domingo, gal net pastumdamas kiek 
šonan Chozė Karerą. Be to, vargu bau pasaulyje galima buvo surasti kitą taip puikiai tebedai-
nuojantį garbaus amžiaus dainininką. Kai prieš kelerius metus po vieno koncerto pagyriau 
V. K. Noreiką: „Maestro, dainuojate kaip jaunystėje“, dainininkas mane patikslino: „Dainuoju 
geriau“. Ir jis buvo teisus. Žinoma, ne vienerius metus kovodamas su vėžiu jis atidžiai rinkosi 
repertuarą, bet tai taip pat yra geriausias meistriškumo ir atsakingumo pavyzdys: dainuoji, ką 
tuo metu gali atlikti geriausiai. Lietuvos operos bičiulių draugĳ a yra apdovanojusi V. K. Noreiką 

„Kipro“ statulėle – geriausio Lietuvos dainininko prizu. Puiku, kad maestro greta klasikos ir 
liaudies dainų nesibodėjo taip vadinamo lengvojo žanro. Kas nėra girdėjęs V. K. Noreikos 

V. K. Noreikos šešiasdešimtpenkmečio koncertas: V. K. Noreika, 
L. Bartusevičiūtė, V. Noreika (sūnus), L. Noreika, P. Jaraminas, 
V. Vyšniauskas, M. Žemaitis ir kiti

K. Petrauskas

Labdaros koncertas, skirtas maestro 
Kiprui Petrauskui atminti

V. K. Noreika

V. K. Noreika, V. Urmana
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Šokėjai ir baletmeisteriai

Išskyriau šią teatro profesinę grupę todėl, kad mane baletas žavi, traukia akį ir emocĳ as. Kai 
Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Liudvikas Saulius Razma (–) ir jo žmona 
primabalerina Leokadĳ a Aškelovičiūtė, nusižiūrėję į Operos bičiulių draugĳ ą, pabandė burti į 
draugĳ ą ir baleto mėgėjus, aš taip pat buvau pakviestas į šį sambūrį. Deja, geras sumanymas 
netrukus nuslopo. Šokis traukia mane dar ir todėl, kad žmona Audra yra šokusi Vilniaus uni-
versiteto ir „Rūtos“ ansambliuose, dalyvavusi ne vienoje Dainų ir šokių šventėje, bet jai šokiai 
pasibaigė ištekėjus: iš manęs prastas šokėjas… Nebent kvietė valso garsai. Užtat mūsų mažoji 
anūkė Nora plasnote plasnoja – jai taip patinka šokti. Beje, mano jaunystės laikais Kaune Česlovas 
ir Jūratė Norvaišos organizavo „Gintarinės poros“ šokių konkursą, ir aš esu padaręs gerą jų poros 
nuotrauką. Ilgus metus pasaulyje karaliavo puikus klaipėdiečių sportinių šokių kolektyvas 

„Žuvėdra“, kuriam vadovavo Ona Skaistutė ir Romualdas Idzelevičiai.  metais, atlikdamas 
pirmąjį savo sociologinį tyrimą ir nagrinėdamas abiturientų profesinius bei gyvenimo siekius, 
apklausiau ir čiurlioniukus. Iki šiol prisimenu Editą Ovsiankinaitę, kuriai visi pranašavo prima-
balerinos ateitį. Bet gyvenimas susiklostė kitaip: nugalėjo meilė, o vėliau vyras uždraudė šokti. 

Bet ir meilė buvo trumpalaikė, nes nepamatuotas pavydas išardė šeimą. Po daugelio metų buvau 
ją sutikęs. Baleto magĳ os trupiniai dar buvo likę: E. Ovsiankinaitė vadovavo šokio būreliui 
tuometiniame Vilniaus pedagoginiame institute. Bet karjera galimai buvo sužlugdyta.

L. Aškelovičiūtė

Ona Skaistutė ir Romualdas Idzelevičiai

Vilniaus universiteto dainų ir šokių ansamblis

E. Ovsiankinaitė

Jūratė ir Česlovas 
Norvaišos

Jūratė ir Česlovas Norvaišos
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iškovojusį su Lietuvos rinktine olimpinį bronzos medalį, buvo apdovanojęs ordinu. Galima 
pasižiūrėti į nuotrauką, kurioje Vladas Gulevičius yra užfiksavęs prezidentą kartu su Artūru ir 
jo tėvais. Dabar Artūras Karnišovas, tapęs klubo viceprezidentu, siekia prikelti iš pelenų garsiąją 
Čikagos „Bulls“ krepšinio komandą.

Prisimenu taip pat ilgametį „Statybos“ žaidėją ir kapitoną Rimą Girskį (–). Albume 
saugau jo ir savo nuotrauką, padarytą einant į susitikimą su tuometiniu olimpinio komiteto 
pirmininku Chuanu Samarančiu (isp. Juan Antonio Samaranch, –). Paskutinis mūsų 
susitikimas buvo per „Sakalų“ rungtynes. Nuo  metų Rimas kovojo su gerklų vėžiu. „Kaip 
gyveni?“ – klausiu. „Taip ir gyvenu“, – atsakė, nors to gyvenimo buvo likę visai nedaug…

Įdomus kito ilgamečio „Statybos“ žaidėjo Algimanto Pavilonio 
sportinis kelias. Iš pradžių jis buvo plaukikas, – net keturis 
kartus tapęs Lietuvos čempionu plaukiant ilgas distancĳas 
laisvuoju stiliumi. Tačiau dvimetrinį sportininką greitai pervi-
liojo krepšinis. Matyt, tokiam posūkiui paskatino ir tėvas – pro-
fesorius Salezĳus Pavilonis (–), ilgametis Vilniaus 
universiteto medicinos fakulteto dekanas, mėgęs sportuoti ir 
žaisti krepšinį. Pažinojau ir patį profesorių, nes jo sritis buvo 
antropologĳa, tiesa, medicininė, bet ji yra svarbi ir socialinei 
antropologĳai, artimai sociologĳos „giminaitei“. Šiais laikais 
A. Pavilonį sutikdavau „Siemens“ ar „Ryto“ arenose. Žinoma, 
turiu ir jo autografus. Bet dabar koronavirusas ilgam užvėrė 
arenų duris.

Kiekviena krepšinio sirgalių karta turi savąjį karalių. Mano 
kartai tai buvo Modestas Paulauskas. Jis greta Arvydo Sabonio 
ir Šarūno Marčiulionio yra vienas geriausių visų laikų Lietuvos 
krepšininkų. Gūdžiais stagnacĳos laikais Modestas savo nenuils-
tamo darbštumo dėka tapo TSRS vyrų krepšinio rinktinės 
kapitonu, nors tais laikais tai buvo neįtikėtinas dalykas: lietu-

vis – rusų komandos kapitonas! Žinoma, svarbiausia yra kita: lietuvis M. Paulauskas tapo 
olimpiniu čempionu ir tuo gaivino primirštą pasaulyje Lietuvos vardą. Man ryškiausias prisi-
minimas, kai  metais Kauno halėje Lietuvos Respublikos prezidento vardu sveikinau 
M. Paulauską su jo penkiasdešimtmečiu. Pirmasis jį sveikinęs ministras pirmininkas Adolfas 
Šleževičius kauniečių buvo nušvilptas. Pradedu aš. Žiūrovai vėl nori pradėti švilpti. „Daugeliui 
jūsų krepšininkas numeris pirmas yra Arvydas Sabonis, o mano kartai – Modestas Paulauskas“, – 
taip sustabdau juos. Žinoma, pradeda ploti. Turėjau ir kitą „kozirį“: rungtynių metu buvau 
pagavęs kadre tris komandų kapitonus – Kauno „Žalgirio“ Henriką Giedraitį, Maskvos CASK 
Sergejų Belovą (rus. Сергей Александрович Белов, –) ir TSRS rinktinės Modestą 
Paulauską. Įteikdamas šią nuotrauką M. Paulauskui vėl susilaukiau plojimų.

Šarūnas Marčiulionis gimė Kaune, bet visą dešimtmetį iki 
išvykdamas į JAV žaidė tik Vilniaus „Statyboje“. Buvo jos 
kapitonas. 1987 metais Seule Š. Marčiulionis, Arvydas Sabonis, 
Rimas Kurtinaitis ir Valdas Chomičius tapo olimpiniais čem-
pionais.  ir  metais Barselonoje ir Atlantoje pado-
vanojo Lietuvai olimpinius bronzos medalius. Prisi pažįstu, 
kad aš jam padariau blatą, kai jis Vilniaus universiteto 
Žurnalistikos fakultete laikė mokslinio komunizmo valstybinį 
egzaminą. Už tai gavau padėką – autografą. Sutikdavau 
Šarūną ir vėliau, kai mano vyresnysis anūkas Mantas lankė 
jo krepšinio akademĳą. Deja, čia jau liūdnesni prisiminimai: 
vartotojiškos visuomenės rykliams parūpo „auksinė“ Vilniaus 
vieta ir, kaip minėjau, nebeliko nei „Žalgirio“ stadiono, nei 
krepšinio salės. Nustojo gyvuoti ir pati Š. Marčiulionio krep-
šinio akademĳa, nustojo treniruotis ir Mantas.

Netoli tų vietų stūkso apleisti buvę puikūs sporto rūmai, 
tie patys, kur „Statyba“ iškovojo bronzos medalius, kur vyko 
Sąjūdžio suvažiavimas… Gerai atsimenu ir rungtynes, kai 

A. Pavilonis

M. Paulausko penkiasdešimtmetis

Š. Marčiulionis
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Apie gydytojus Mildą ir Algį Ručinskus, jų sūnų Kęstutį, taip pat Juozą Stanaitį rašiau anksčiau. 
Bet ir čia pateikiu pluoštelį jų autografų. Gydytojas Algis Matulionis yra mano labai tolimas 
giminaitis. Kai Juozas mane operavo, teko pabuvoti ir Algio vadovaujame reanimacĳ os skyriuje.

Džiaugiuosi, kad pažįstu, ar, dabar jau deja, pažinojau ir kitus puikius gydytojus. Pirmiausia 
noriu prisiminti anatomą ir antropologą Gintautą Jurgį Česnį (–). Šventėme anglų 
kalbos kandidatinio egzamino išlaikymą, o man teko iš G. Česnio už brendžio butelį (gerai, kad 
 metais jis dar buvo vardinamas konjaku ir tekainavo tik kiek daugiau kaip  rublius) išpirkti 
mūsų dėstytojos praloštą fantą. Beje, G. Česnys taip pat yra buvęs Lietuvos mokslų akademijos 
narys. Keletą daktarų sutikdavau būtent Lietuvos mokslų akademĳ os visuotiniuose susirinki-
muose ir prašydavau autografų. Dar tebebuvo gyvas kardiologų patriarchas Algimantas Jonas 
Marcinkevičius (–), o dabar spaudžiu rankas jo mokiniams Vytautui Jonui Sirvydžiui 
ir Giedriui Uždaviniui. Akademikas Jurgis Brėdikis pradžiugina mane savo autografais jo knygų 
pristatymuose.

Šį skirsnelį tvarkau leidybai siaučiant koronaviruso pandemijai ir karantino sąlygomis. Norom 
nenorom kyla abejonių, ar apskritai dar bus galimybė tęsti autografų kolekcionavimą? Ar susi-
tikdami tiesim vienas kitam ranką?‥ 

Juozas Stanaitis (sūnus)

Algis Matulionis, Juozas Stanaitis (tėvas)

J. Brėdikis

A. J. Marcinkevičius V. J. Sirvydis
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Miškininkai

Mano Tėvas kaip miškininkas neretai susitikdavo su šios garbingos profesĳ os žmonėmis. Tėvai, 
nuvažiuodavę poilsiauti į Palangą, būtinai susitikdavo su Palangos girininku. Aplankydavo ir 
kitas artimiausias girininkĳ as Neringoje, Šernuose, Šventojoje. Ypač įsiminė vėžiavimas prie 
Darbėnų kartu su Kretingos miškų ūkio direktoriumi Antanu Milkumi (–). Jau augesnį 
mane Tėvas pasiimdavo ir į miškininkų susitikimus, konferencĳ as. Žinoma, pirmiausia tai buvo 
pasitarimai Raguvėlėje, kur Tėvas anksčiau girininkavo, o Mama, kaip jau minėjau, mokytojavo 
pradinėje mokykloje. Pats girininkĳ os pastatas buvo statytas Tėvui prižiūrint, ten buvo ir Tėvų 
butas. Susipažinau ir tapome draugais su naujais girininkais, ypač su Stasiu Vėgėle. Greta buvo 
Barsukynė – puiki pirtis su suomiškos saunos karščiu ir garine, su beržų vantomis. Barsukynėje 
Tėvui pagerbti greta galingo ąžuolo buvo pastatytas koplytstulpis. Saugau ir Tėvui dovanotą 
knygą „Lietuvos TSR miškai“, kurioje yra autorių autografai. Simboliška, kad pavadinime miš-
kininkai „atskyrė“ Lietuvą nuo TSR: ne LTSR miškai, o Lietuvos TSR miškai.

Nuo senų laikų pažįstu gerą Tėvo kolegą, nenuilstantį akademiką Leonardą Kairiūkštį. Tos 
pačios kartos yra ir akademikas Stasys Karazĳ a. Akademĳ oje ir Vilniaus universitete dar sutik-
davau ir kitą miškininką – veteraną Vytautą Jurgį Valentą (–). Tėvas daug bendravo ir 
su profesoriumi Mečislovu Vaičiu (–). Kitoje Jovaro gatvės, kurioje aš gyvenu, pusėje 
tebegyvena miškininko Alberto Smalsčio (–) šeimyna. Daug pažįstamų susitikau ir 

A. Matulionis, 
S. Vėgelė

M. Vaičys, L. Slavėnienė
L. Kairiūkštis, M. Vaičys, V. Ramanauskas, 
K. Narbutas ir kiti

A. Smalstys

L. Kairiūkštis

L. Kairiūkštis

S. Karazija

V. Valenta

M. VaičysM. Vaičys
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Teko bendrauti su nenuilstančiu Vaidotu Stulga, Povilo Stulgos lietuvių tautinės muzikos ins-
trumentų muziejaus steigėju ir vaikų folkloro studĳ os „Tututis“ įkūrėju. Turiu ir modernaus 
meno muziejaus MO muziejaus steigėjų Viktoro ir Danguolės Butkų autografus.

Rašydamas apie kultūrininkus, noriu paminėti ne tik įžymiuosius, bet ir eilinius kultūros ir 
meno pasaulio žmones. Nuo ko prasideda muziejus ar teatras? Nuo rūbininko? Ne, pirmiausia 
nuo bilietų kasų, nors dabar neretai ir bilietus perkame elektroniniu būdu „Tiketoje“ ar „Bilietų 
pasaulyje“. Aišku, internete autografo negausi, bet, atėjęs prie teatro ar muziejaus bilietų kasos, 
visuomet gali nustebinti darbuotoją, paprašydamas autografo. Tik keli kasininkai nenorėjo man 
pasirašyti. Taigi iki pasiekiant salę autografų rinkėjo dar laukia visa eilė galimybių gauti auto-
grafą: prie durų stovi bilietų kontrolierius (nors labai jau griežtai skamba, gal geriau įvardinti 
bilietininkas?), toliau rūbininkas, po to programėlių pardavėjos, pagaliau – salės budėtojai. Visi 
jie yra nepamainomi meno erdvės darbuotojai, nes be jų vis ko nors stigtų. O parašų rinkėjui 
tai gera galimybė gauti tos meno šventovės atsiminimo ženklą. Akivaizdu, kad į kokius nors 
Milano operos užkulisius gauti solistų autografų neprasmuksi, o teatro darbuotojo parašo tikrai 
gali paprašyti ir jį gausi. Tiesa, kai jau esi nuolatinis kokio nors teatro lankytojas, žinai kelius 
ir į užkulisius. Tada gali gauti autografus ne tik artistų, o premjerose – ir autorių bei spektaklio 
statytojų, bet ir spektaklio vedėjų, koncerto vedėjų, scenos darbininkų ir t. t. Po koncerto gali 
surinkti ir palaikymo komandos autografus, pavyzdžiui, solistų tėvų, giminių, draugų, net ir 
gerbėjų. Taigi jau ir turi spalvingą parašų simfonĳ ą, atspindinčią visą meno šventės paletę. Daug 
tokių autografų esu pateikęs, čia dar pridedu pluoštelį.

Muziejų darbuotojai
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dar labiau džiugina mane, nes esu operomanas. Pasigirsiu, 
kad ir man teko Kongresų rūmų salėje dainuoti kartu su 
kitais klubo nariais, kai sveikinome G. Rinkevičių su 
penkiasdešimtmečiu.

Per prabėgusius metus klubas šventė daug savo narių 
gimtadienių, buvo ir kitų progų. Vos ne kiekvienais metais 
klubas keliauja pas svetingus ūkininkus Birutę ir Antaną 
Gustus, į Pakalnės kaimo sodybą, ir plaukia į Kuršių marias, 
maudosi marių viduryje, valgo žuvienę ir ką tik išrūkytas 
žuvis. Įsimintini ir naujųjų metų su tikimai klube. Nuotaika 
būna tokia, kad net kilnojasi rūmų stogas. Per gimtadienius 
giedame ugningu tempu „Ilgiausių metų“ – to niekur kitur 
negirdėsi.

Įsimintinas buvo Nĳ olės Ralytės tėvo Broniaus Ralio 
devyniasdešimtmečio paminėjimas. Klubas jubiliejaus 
proga organizavo koncertą. B. Ralys buvo muzikos moky-
tojas, chorų vadovas, saviveiklos organizatorius, vadovavo 
ir grojo ansambliuose, kapelose. Daugiau kaip pusšimtį 
metų gyveno prie Nemuno Smalininkuose. To dėl koncertą 
klubas organizavo Jurbarke. Kultūros namų salė pilnutėlė, – 
juk dainavo garsūs Lietuvos dainininkai Vladas ir Ieva 
Prud  ni kovai, Vytautas Juo zapaitis, dirigavo Modestas Pit-
rėnas, akompanavo Nĳ olė Ralytė. Šventėje dalyvavo visas 
klubas. Taigi buvo įsimintina diena.

Laikas nenumaldomai teka. Ne vienas mūsų jau nebe-
žaidžia korte teniso, nebegeria alaus, bet klubo gyvenimas 
tęsiasi. Klube vėl bėgioja nauja karta: Ievos ir Modesto 
dukros Veronika ir Magdalena. Pasibaigus - viruso 
pirmajam karantinui, klubas susirinko Pitrėnų sodyboje 
netoli Vilniaus. Visiems didelė šventė, o aš surinkau beveik 
visų klubo narių autografus. Iš anksto buvau pasiruošęs 
būsimosios autografų knygos maketo lapą, skirtą klubui. 
Taigi naujai gauti autografai puikiai įsikomponavo į klubo 

„Rupūs miltai“ narių autografų panoramą. 

B. Ralio devyniasdešimtmetis

Klubas Ievos ir Modesto Pitrėnų sodyboje

Pabaiga

Rašau paskutines šios knygos eilutes. Esu įsitikinęs, kad kiekvienas 
autorius savo knygą pirmučiausia parašo sau. Kad ir kaip beaiškin-
tume jos parašymo priežastis ir tikslus, bet tai autoriaus „kūdikis“. Jis 
jo troško ir jis jį pagimdė. Žinoma, autorius, kaip ir kiekvienas 
kūrėjas, aiškina, kad jis kuria skaitytojui, klausytojui, žiūrovui. Ir jis 
teisus: be jų jis niekas. Tiesa, yra teigiančių, kad jiems grįžtamasis 
ryšys nesvarbus, tai „menas menui“. Bet teisus ir aš: nėra kūrėjo, 
kuris nenorėtų sulaukti gerų vertinimų, pilnų žiūrovų salių, gausių 
plojimų. Net ir „grynojo meno“ atstovai galiausiai tik deklaruoja 
neigiantys grįžtamąjį ryšį, nes jiems „menas menui“ yra būtent 
menas sau, t. y. jie teigia savo nešališkumą sau patiems. Šią knygą 
pirmiausia sukūriau sau, kad man liktų atminimas susitikimų su man 
brangiais žmonėmis – su tais, kurie atnešė džiaugsmą. Tačiau joje yra 
autografai ir tų, kurie man „pasūdė“ gyvenimą, nesgi aišku, kad 
kiekvieno mūsų gyvenimas nėra „vien rožėmis klotas“. Beje, ir rožės 
turi spyglius. Viliuosi, kad šis mano labai ilgų metų darbas gali 
sudominti jau kelių kartų žmones, ypač tuos, kurių autografai joje 
yra. Be to, ji primins, kad Lietuvoje yra daug puikių, talentingų 
žmonių. Jiems aš dėkingas už suteiktą susitikimų džiaugsmą, jie su 
savo autografais yra ir šios knygos bendraautoriai.

Jau buvau beužverčiąs paskutinį šios knygos puslapį, tačiau 
sparčiai kintantis pasaulis, nauji geopolitiniai įvykiai padovanojo 
man dar vieną, tikriausiai paskutinę, progą vienu metu, per vieną 
dieną, surinkti daugybę autografų.

Visa tai atsitiko  metų rugpjūčio  dieną – Baltĳ os kelio 
trisdešimt pirmojo minėjimo dieną, kai apie penkiasdešimt tūkstan-
čių Lietuvos žmonių vėl stojo į gyvąją grandinę nuo Vilniaus iki 
Baltarusios sienos, kad paremtų kaimynus baltarusius, kurie po  
metais šalyje įvykusių nedemokratiškų prezidento rinkimų pabudo ir 
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nebenori taikstytis su savo prezidento Aliaksandro Lukašenkos 
diktatūra. Pakilusi baltarusių tauta parodė, kad A. Lukašenkos siekis 
krauju ir masiniais terorais nuslopinti žmones jau beviltiškas.

Taigi tądien nuskubėjau į Kelio pradžią – Vilniaus Katedros aikštę 
rinkti autografų. Tam, kaip visada, buvau pasiruošęs: parengiau 
parašams net tris didelius lapus, tačiau jų neužteko. Rašėsi Baltĳ os 
kelio veteranai ir jaunimas, politikai ir pensininkai, jaunos šeimos ir 
jų vaikai. Rašėsi vilniečiai ir sostinės svečiai: iš pačios Baltarusios, 
Rusĳ os, Lenkĳ os, Vokietĳ os…  Dėl šių dienų - pandemĳ os 
visi buvo su kaukėmis, bet tai nesumažino šventiško minios nusitei-
kimo – žmonės pasirašinėjo, ir šie autografai buvo laisvės akto 
išraiška. Rašėsi ne man ar mano knygai – rašėsi istorĳ ai: žmogiškojo 
orumo, padorumo, solidarumo vardan!
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Renginiai ir jų dalyviai

-- LSDP ir LDDP jungiamasis suvažiavimas 
-- Lietuvos himno giedojimas ant Birutės kalno Palangoje 
-- A. V. Matulionio išleistuvės į tarnybą armĳoje LMA Istorĳos institute 
-- Kovo -osios minėjimas LR Seime 
-- Lietuvos Sąjūdžio dešimtmečio minėjimas 
-- Lietuvos Sąjūdžio trisdešimtmečio minėjimas 
-- LKP XX suvažiavimo trisdešimtmečio minėjimas 
-- A. M. Brazausko fondo renginys 
-- Konferencĳa „ metai laisvei. Patirtis ir perspektyvos“ LR Seime 
-- Santaros žurnalo dvidešimtmečio minėjimas 
-- XII Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas Čikagoje 
-- LMA Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriaus narių visuotinis susirinkimas 
-- XI-oji nacionalinė sociologų draugĳos konferencĳa „Sociologĳa be ribų: anapus žmogiškumo“ 

Vilniaus universitete 
-- VU Filosofijos fakulteto naujametinis vakaras 
-- Ekskursĳa į Italĳą 
-- Audros ir Arvydo Matulionių penkiasdešimtmečiai 
-- Audros ir Arvydo Matulionių šešiasdešimtmečiai 
-- Stasytės Jatužienės penkiasdešimtmetis 
-- Stasės ir Gedimino Stapulionių aštuoniasdešimtpenkmečiai 
-- Stasės Stapulionienės devyniasdešimtpenkmetis 
-- Algio Matulionio septyniasdešimtmetis 
-- Danutės Kaliskienės septyniasdešimtmetis 
-- Viktorĳos Grigaliūnaitės šešiasdešimtmetis 
-- Vytauto Kulbio šešiasdešimtmetis 
-- Kęstučio Navicko šešiasdešimtmetis 
-- Kęstučio Navicko šešiasdešimtpenkmetis 
-- Genovaitės Vilimienės šešiasdešimtmetis 
-- Genovaitės ir Aleksandro Vilimų Kalėdų vakaras 
-- Mildos ir Algirdo Ručinskų šeimos šventė 
-- Mildos Ručinskienės aštuoniasdešimtmetis 
-- Jono Stanaičio -jų gimimo metinių minėjimas 
-- Juozo Stanaičio Juozinės 




