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Istorijos, 
neatiduotos užmarščiai

Didieji pasakojimai susideda iš daugybės mažyčių istorijų – 
žmonių gyvenimų, kupinų įvykių, pojūčių, susitikimų ar pasirin-
kimų. Bet kartais net sunku patikėti, kas į atmintį – asmeninės 
istorijos liudytoją – įsirėžia labiausiai: nelyg detalės, mažyčiai 
taškeliai laike, kuris duotas žmogaus gyvenimui. Bet būtent jie 
dažniausiai pažymėti aštriausiomis emocijomis, neįtikimiau-
siais atsitiktinumais, nevaldomu juoku, didžiausiu pavojumi ar 
net lemties ženklais. Iš tokių detalių, tarsi atminties blyksnių, ir 
susideda ilgamečio Vilniaus kvarteto altininko, dirigento, mu-
zikologo, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesoriaus, 
tiesiog charizmatiško ir entuziastingo mūsų kultūros komenta-
toriaus maestro Donato Katkaus atsiminimų knyga „Užrašai iš 
Rokantiškių“. 

Su maestro susipažinome rengdami Šv. Kristoforo kamerinio 
orkestro 25-mečio knygą – metraštį, į kurį sudėtos visos gausy-
bės orkestro koncertų programos, parengti įrašai, maestro pa-
sakojimai, orkestrantų charakteristikos ir orkestro draugų lin-
kėjimai bei prisiminimai. Tai buvo autentiškas prisilietimas prie 
vieno ryškaus mūsų muzikinės kultūros puslapių, o kvietimas 
prisidėti rengiant maestro atsiminimus tapo ištisos knygos var-
tymu – tiek tiesiogine, tiek simboline prasme. 

Kartu su maestro rengdama „Užrašus iš Rokantiškių“ nega-
lėjau atsistebėti keliais dalykais, kuriuos jau ne kartą minėjau 
anonsuodama šią knygą. Visų pirma, tai nepaprastas Donato 
Katkaus gebėjimas nuolatos atsidurti įvykių sūkuryje. Atrodo 
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neįtikėtina, kad tas pats žmogus galėjo dar mokykloje atlikti pa-
čią pirmąją kompozitorės Konstancijos Brundzaitės premjerą, 
tapti įvairiausių koncertinių iniciatyvų ir muzikinių kolektyvų 
įkūrėju, stovėti šalia Šiaurės Korėjos diktatoriaus, sovietmečiu 
Miunsteryje aplankyti Antaną Maceiną, aktyviai dalyvauti dis-
kusijose, kuriose gimė laisvos Lietuvos idėja, vėliau – prisidėti 
kuriant organizacijas, skirtas atgimusią nepriklausomą valstybę 
auginti, kurti politinės satyros laidas, 25 metus vadovauti kame-
riniam orkestrui. Be viso to – tiesiog muzikuoti, savo patirtimi 
dalytis su studentais, be atvangos rašyti kritikos straipsnius ir 
dar nuolatos skatinti kompozitorius kurti naujus kūrinius, ku-
rių dalis jau tapo Lietuvos muzikos klasika. Galų gale nuolatos 
domėtis filosofiniais, estetikos, muzikos prasmės klausimais, 
ieškoti progresyviai mąstančių bendraminčių ir rasti taip bran-
gaus laiko šeimai.

Kitas dalykas, kurio negalėjau nepastebėti, yra tai, kaip maes-
tro vertina atmintį, kaip jam svarbu, kad jo sutikų žmonių nepa-
siglemžtų užmarštis. Atminties ir užmaršties tema – savotiškas 
šių atsiminimų leitmotyvas. Donatui Katkui nepaprastai svarbu 
prisiminti ne tik tuos, apie kuriuos rašomos knygos, kurių var-
dai ir veidai gerai pažįstami iš spaudos puslapių ar televizijos 
ekranų. Jam lygiai taip pat svarbūs ir tie žmonės, kurių vardai 
neįrašyti enciklopedijų puslapiuose. Gal net svarbesni. Ne kartą, 
gimstant šiai knygai, girdėjau maestro sakant: „Jeigu neparašy-
sime apie jį čia, tai galbūt niekur ir nebus parašyta, gal niekas jo 
nebeatsimins“... 

Kai pirmą sykį pamačiau maestro rankraščius, kuriuose jau 
buvo didžioji dalis šioje knygoje nugulusių istorijų ir portretų 
(taip pavadinome čia esančius prisiminimus apie susitikimus su 
įvairiausiais žmonėmis), pirmoji mintis buvo – o kaip visas tas 
istorijas, įspūdžius ir susitikimus, visą tą sodrų gyvenimą sutal-
pinti į 400 knygos puslapių? O kur dar dienoraštis, kurį  maestro 
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rašė visą gyvenimą (kad ir pritingėdamas, kaip kai kuriuose įra-
šuose pats prisipažįsta)! Dienoraščių ištraukos – tai autentiškas 
prisilietimas prie maestro asmenybės, savotiškas jo asmenybės 
raidos žemėlapis, dažnai atveriantis visai kitą istorijos perspek-
tyvą. Nepaprastai įdomu skaityti apie klasioką Juliuką, išaugusį 
į šviesaus atminimo pianistą ir kompozitorių, mylimą pedagogą 
Julių Andrejevą, kitus nuo vaikystės pažinotus muzikus, tapu-
sius svarbia mūsų muzikos istorijos dalimi. Smagu skaityti apie 
pirmąją meilę, geriausius vaikystės draugus, pirmuosius litera-
tūrinius bandymus, jau vėlesnio laiko susitikimus, vienus – ma-
lonius ir džiaugsmingus, kitus – aštresnius, gal net ir skaudžius. 
Dienoraščių ištraukų atsiminimuose nėra daug, bet parink-
tos – iliustratyviausios, iš šiandienos nukeliančios į kitą, realų 
praeities laiką. Labai džiaugiuosi, kad knygą užbaigia maestro 
žmonos tekstas – gyvas, sodrus, atviras artimiausio žmogaus 
pasakojimas apie prisiminimų autorių. 

Kaip maestro pats rašo knygos pradžioje, „Užrašuose iš Ro-
kantiškių“ nerasite išsamių biografijų, ryškiausių laimėjimų 
sąvado. Šiuose užrašuose sudėti įspūdžiai, linksmos ar liūdnos  
istorijos, kurios gerokai iškalbingesnės už sausą faktologiją. Da-
lis istorijų – ilgos, išsamios, kitų  – tik nuotrupos, fragmentai, 
bet savaip esmingi ir maestro asmeniškai svarbūs. Viename in-
terviu jis pats sakė: „Prisiminimai yra absoliučiai individualus 
žanras, tai yra subjektyvu, o subjektyumas tokiuose tekstuose 
yra pats vertingiausias dalykas.“ Žvelgiant plačiau reikėtų pasa-
kyti, kad per Donato Katkaus asmeninę istoriją atsiveria ir dvie-
jų Lietuvų – okupanto įkalintos ir iš jo išsilaisvinusios – paveiks-
lai, skirtingi šių laikotarpių mūsų kultūros būviai. 

„Užrašuose iš Rokantiškių“ skaitytojas ras girdėtų ir negirdė-
tų istorijų apie maestro Donatą Katkų ir jo sutiktuosius. Kai ku-
rios istorijos vilnijo per begalę maestro tekstų (kurių didelė dalis, 
beje, surinkta muzikologės Rūtos Gaidamavičiūtės sudarytame 
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maestro straipsnių rinkinyje „Apie muzikos būtį“) ar potėpiais 
buvo užgriebtos Jurgos Čekatauskaitės pokalbių su maestro kny-
goje „Lietuva išėjo iš mados. Pokalbiai su Donatu Katkumi“. Tad 
kuo ypatingi šie atsiminimai, gavę maestro taip būdingos len-
gvos ironijos persmelktą pavadinimą? Svarbiausia, manau, kad 
„Užrašus iš Rokantiškių“ maestro rašė pats, sudėdamas čia tai, 
ką jam buvo labai svarbu prisiminti, neleisti laikui ištrinti. 

O save pavadinčiau pirmąja šios knygos skaitytoja, dėliojusia 
fragmentus į logiškas sekas, rankiojusia primirštas, bet būtinas 
detales, varčiusia dienoraštį, siūliusia, apie ką galbūt dar būtų 
įdomu parašyti, o kartais skausmingai patarusia, kam vietos 
šiuose užrašuose gali ir nebelikti... Man tai buvo įdomi kelio-
nė į kitą laiką, sutinkant ir nepažintus, ir pažintus žmones, tik 
pastaruosius dažniausiai pamatant visiškai kitaip – jų vaikystės 
pavidalais, studentiškų išdaigų kontekstuose ar sudėtingų pasi-
rinkimų situacijose. 

Dėkoju maestro už galimybę prisiliesti prie jo asmeninės, o 
kartu – ir mūsų kultūros istorijos. Tikiu, kad skaitytojai „Užra-
šus iš Rokantiškių“ perskaitys kaip įdomiausią romaną ar intri-
guojančių novelių rinkinį.  

Tegul to, kas svarbiausia, nepasiglemžia užmarštis. 

Rasa Murauskaitė
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J U D A N T Y S  Š E Š Ė L I A I

Žmogaus atmintis – ne kompiuterio. Tai gyvas, ilgainiui kin-
tantis reiškinys, nuspalvintas žmogaus individualybės. Atsimi-
nimai apie kitus – tai atsiminimai apie save, kupini asmeninių 
įsivaizdavimų, mitų, paskalų. Kartu jie gyvi vaizdais, kai prieš 
miegą staiga iškyla seniai mirusio draugo veidas, ryškus tarsi 
realybėje. Tik jau nesupranti, ką jis sako, kas jis toks. Supranti, 
kad su juo nesusikalbėjai jam gyvam esant, tad viskas, ką rašy-
si, pavirs į trečiarūšį buvusio gyvenimo produktą, kur nakties 
prisiminimus išdildo raidės ir žodžiai. Žmonės tampa šešėliais, 
kurie klajoja vaizduotėje, bet vis mažiau kalba patys apie save. 
Nežinai, kodėl atsimeni vieną epizodą, o kito, lyg ir svarbesnio, 
nelieka net pėdsako. O kartais, žiūrėk, kažkas pamiršto blyksteli 
atmintyje nežinia kodėl. 

Prisiminimų nuoseklumas yra iliuzija. Kažkas dirbtinio, kai 
kalbama apie žmogaus gyvenimą renkant duomenis iš knygų ar 
kitų žmonių pasakojimų. Natūraliai prisiminimai cenzūruoja-
mi vidinio cenzoriaus. Daug kas iš mandagumo nutylima. Bet 
prisiminimai labiau nei kas kita liudija tikrą gyvybę, tikrą gy-
venimą. 

Šie rašteliai – tik tokie, kuriuos galima pavadinti tikrais pri-
siminimais. Dėl jų išsamumo, detalių negaliu guldyti galvos. 
Jie nėra tradiciniai, primenant žmonių darbus, profesijas, šalti-
nius. Tai lieka lyg už skliaustų.
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Mano giminės pradžia 

Mamos šeima

Istorijų apie mano šeimą pradžia – tik mano mamos man papa-
sakotų prisiminimų nuotrupos. Sedoje, o gal Kretingoje mano 
senelė Kazbaraitė ištekėjo už paprasto darbininko Paručio. Se-
nelė sakydavo, kad yra bajoraitė, kildino save iš šlėktų. Jiems 
gimė penki vaikai. Vienas mirė dar labai mažas, liko brolis Jonas 
ir trys seserys – Kastė, Filomena ir pagrandukė Kazimiera. Ma-
mos tėvas, mano senelis, mirė gana anksti, kai jai buvo gal pen-
keri metai. Mirė, atrodo, nuo apendicito. Anksti išėjo ir mano se-
nelė Kazbaraitė. Visi palaidoti Grūstės kapinėse, keli kilometrai 
nuo Sedos. 

Vieną seserų, Kastulę, mama nepaprastai mylėjo, bet ši jauna 
mirė nuo džiovos. Kita, Filomena, visą gyvenimą pragyveno Se-
doje. Neištekėjo. Daugiausia verpdavo, darbuodavosi svetimuose 
daržuose – taip užsidirbdavo duonai. Dažnai teta ištisas žiemas 
gyvendavo pas mus Kaune. Sėdėdavo šiltame užpečkyje, megzda-
vo. Kartais mane jos nesugebėjimas bendrauti taip įsiutindavo, 
kad aš ant jos rėkdavau, negražiai kalbėdavau, bet ji nepykdavo. 

Mamos brolis nepriklausomos Lietuvos laikais buvo kalėjimo 
prižiūrėtojas, o sovietmečiu įsitaisė dirbti geležinkelyje, prie 
žvyro kasyklų. Netgi padarė karjerą ir tapo kažkokiu viršinin-
ku. Turėjo tris vaikus – dvi dukras ir sūnų, kuris sprogmeniu po 
karo akis susižalojo ir, nežinia kodėl (gal dėl santykių šeimoje), 
išvažiavo į Rusiją, o gal į Kazachstaną. Ten vedė ir mirė – į Lietu-
vą niekada nesugrįžo. 
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Keista istorija nutiko dėdės pirmajai žmonai, jo vaikų mo-
tinai. Pasakojo, kad ji buvo gana pikta ir dar pletkininkė, tad ją 
esą dėl ilgo liežuvio Lieplaukėje, kur jie tada gyveno, naktį atėję 
partizanai miške pakorė. Tokia buvo šeimos legenda. Po to dėdė 
dar buvo vedęs du kartus – vieną žmoną pats palaidojo, o kita 
palaidojo jį. Mirė dėdė gan tragiškai. Žiemą prikūreno kambarį, 
kur miegojo, ir dėl nesandarios krosnies apsinuodijo smalkėmis, 
o žmona liko gyva. 

Dėdė buvo mėgstamas bendradarbių, kaimynų. Atsimenu, 
naktį prieš laidotuves susirinko vyrai, susėdo aplink jo karstą 
mažyčiame miegamajame, pastatė degtinės butelį velioniui ant 
krūtinės, taureles – į vieną įpylė ir jam. Taip kiaurą naktį, po 
truputį išgerdami, prabuvome visas budynes, man besiklausant 
prisiminimų apie jį. 

Dėdės duktė Roma ištekėjo už kažkokio ruso Uzbekijoje, Sa-
markande. Ten gana ilgai gyveno, pagimdė tris dukras, bet vė-
liau grįžo į Lietuvą.

Kita dėdės Jono Paručio duktė Danutė visą gyvenimą pragy-
veno Ūsėnuose prie Šilutės. Buvo ištekėjusi už tokio Stasio Son-
gailos, labai geros širdies žmogaus, paprasto darbininko, prižiū-
rėjusio ir taisiusio geležinkelius. Jis, mėgęs išgerti, apie savo būtį 
sakydavo: „Kas mums, tokiems darbininkams, po tokių darbų 
gyvenime lieka...“ Turėjo du vaikus – Saulę, pasiutusią, tempe-
ramentingą dukterį, kurią augino Ūsėnų gatvės, ir sūnų Kazi-
mierą. Gyveno jie geležinkelio pervažos namelyje Ūsėnuose, ko 
gero, likusiame dar nuo vokiečių laikų. O gal kadaise tai buvo 
geležinkelio stotelė... Kartu su tėvu, kol buvo gyvas, dalijosi tą 
namelį per pusę.

Didelių pokyčių įvyko, kai apie 1970 metus prie Ūsėnų atsikėlė 
grupė vokiečių iš Kazachstano. Jie norėjo repatrijuoti į Vokietiją, 
o iš Lietuvos, jiems atrodė, bus daugiau galimybių ten išvažiuoti. 
Buvo jie penkiasdešimtininkų tikėjimo – negėrė, nerūkė, buvo 
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sąžiningi ir darbštūs. Natūralu, kad Šilutės ir aplinkinių tary-
binių ūkių vadovai šiuos darbščius žmones, nepaisydami KGB 
draudimų, susiurbė į savo kolektyvus. Čia mūsų Kaziukas, dėdės 
Jono anūkas, ir susipažino su būsima žmona vokietaite Frida – 
dalyvavome jų vestuvėse jau ir mes su žmona Laima. Po truputį 
pradėjo judėti bendruomenės repatriacijos reikalai. Taip ta di-
delė grupė gavo leidimą išvykti. Išvažiuoti turėjo ir Kaziukas su 
savo keturiais vaikais. 

Saulė netrukus taip pat ištekėjo. Ūsėnuose nusipirko Aly-
taus namų kombinato gamintą namą, pagimdė tris sūnus. Jos 
vyras jau Nepriklausomybės laikais pradėjo važinėti į Vokietiją 
ir, padedamas Kaziuko, verstis automobilių prekyba. Kaziukas 
labai rūpinosi savo seserimi – atvežė baldus, šaldytuvą. Bet 
šiai šeimyninis gyvenimas nelabai klijavosi. Vyras dažnai išva-
žiuodavo, ilgai nebūdavo – kiti draugai, o dar ir moterys. Taip 
ir išsiskyrė. Netrukus mirė ir tėvas Stasys. Nuo alkoholio jam 
pašlijo sveikata. Buvo pašarvotas Ūsėnų seniūnijoje, palaidotas 
netoliese esančiose kapinėse, kur jau ilsėjosi dėdė Jonas, Da-
nutės tėvas. Ši liko viena, taip pat prastos sveikatos, globojama 
dukters Saulės. Danutė mirė iš karto po Kaziuko žmonos Fri-
dos mirties.

Kazimiero gyvenimas vis prastėjo – išėjo į pensiją dėl sveika-
tos. Vasaromis vis atvažiuodavo į tą savo namo pusę Šturmų kai-
me prie Kuršmarių. Ten kartais atvažiuodavo ir mano sūnūs My-
kolas ir Laurynas, tausodami giminystės ryšius. Kaziukas juos 
šiltai sutikdavo, bet pats gyvenimo pabaigoje niekur nebevaikš-
čiodavo. Paskutinę vasarą ištisomis savaitėmis nieko nebevalgė –  
tik gulėdavo. Pablogėjus, sūnus išsivežė atgal į Hanoverį, ten Ka-
ziukas ligoninėje ir mirė. Deja, nebuvau laidotuvėse. 
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Mama

Mama gimė 1905 m. kovo 27 d., tačiau tais laikais dar buvusi tik- 
ra žiema. Kūmai, matyt, išgėrę, smarkiai suvystytą ją atvežė 
krikštyti į bažnyčią ir pakrikštijo kaip berniuką – Kazimierą. 
Kai mama mirė, senukas kunigas Vilniaus Žvėryno bažnyčioje 

vėl apsiriko ir maldas atkalbėjo taip pat 
kaip už vyrą. O anuomet klaida išaiškė-
jo tik tada, kai mama, jau nepriklauso-
moje Lietuvoje, būdama aštuoniolikos, 
gavo šaukimą į kariuomenę. 

Nežinia, kada mamos šeima per-
sikraustė į Sedą, Ežero gatvę, bet savo 
gyvenimo pradžią mama prisiminė jau 
ten, kur bulius ją mažytę užkabino už 
smakro ir pakratė. Todėl mama visą 
gyvenimą po smakru turėjo randą. O 
buvo ji labai guvi ir gabi. Anksti išmoko 
skaityti, tad vyrai dažnai susirinkdavo 
pas juos troboje ir, pasisodinę ant sta-
lo, klausydavo, kaip mama balsu skaito 
laikraščius. Pasakojo, kad giedojo baž-
nyčios vaikų chore, bet buvo išdykusi. 
Kartą kunigas ją nubaudė – liepė gulėti 

kryžiumi bažnyčioje, po viškomis (dar dabar prie įėjimo išlikusios 
tos pačios didelės grindų lentos), bet, kai tik kunigas nusisuk-
davo, mama ištiesdavo rankas ir pradėdavo ant pilvo siūbuoti. 
Vaikai imdavo juoktis, kunigas – pykti. 

Su mama Kaune, Nemuno 
gatvėje, 1944 m. 
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Globojo mamą, jau našlaitę, dėdė kunigas, klebonavęs Kretin-
goje. Leido mokytis į ūkio mokyklą Plinkšių dvare prie Sedos –  
ten ji baigė kulinarijos mokslus. Po to persikėlė į Telšius, ten 
įsteigė tokią kaip ir uždarą valgyklą Telšių aukštuomenei. Val-
gydavo pas mamą ir kunigai, ir net burmistras. Sakė, kad labai 
girdavo ir dažnai dar pridėdavo arbatpinigių. Didžiuodamasi 
prisimindavo, kaip vienas aukštas jos stalaunykas, valgydamas 
kopūstienę, sriuboje rado kirminėlį, bet nieko nesakęs jį ištrau-
kė, padėjo šalia ir užvožė spotkeliu. Sriuba buvusi labai skani, visi 
ją gyrė ir net davė penkis litus. Mama buvo labai dėkinga tam 
žmogui, kad jos neišdavė, ir visą gyvenimą tai prisiminė. 

Mama buvo gyvo charakterio. Vaidino Telšių miesto teatre 
komiškus vaidmenis. Yra keletas nuotraukų, kur mano jauna 
mama spektaklyje „Žmogžudžio duktė“ su sceniniu kostiumu. 
Mėgdavo ji, kai publika reaguodavo ir juokdavosi. Kartu su ja, 
beje, vaidinti pradėjo ir Valerijonas Derkintis, vėliau tapęs pro-
fesionaliu aktoriumi Vilniuje. 

Po Telšių teatro spektaklio „Žmogžudžio duktė“. Mama sėdi centre (su skara), 1936 m. 
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Telšiuose geriausia mamos draugė buvo Uršulė Aleksiejevie-
nė. Kai ji ištekėjo už Telšiuose prieštaringai vertinto Florijono 
Aleksiejevo, daug kas ją užjautė. Bet ji buvo nepaprastai geros 
širdies ir su vyru nugyveno gražų gyvenimą. O šis kartu su Me-
čislovu Gedvilu Telšiuose veikė Ligonių kasose, buvo slaptas ko-
munistas. Uršulė pagimdė tris vaikus: sūnų Joną Aleksą, kuris 

tapo garsiu dirigentu, ir dvi duk- 
ras, kurių viena tapo balerina, o 
kita, Irena Aleksaitė – garsia teat- 
rologe. Šią šeimą mama mylėjo 
visą gyvenimą. Kaune, kai Alek-
siejevas tapo kinofikacijos vir-
šininku, ateidavome į „Glorijos“ 
kino teatrą, visai prie Muzikinio 
teatro aikštės. Pro sienoje esan-
čią skylę žiūrėdavome į kino salę. 
Niekad nesuprasdavau tų filmų, 
bet patikdavo. Visi vaikai kartą 
buvome nufotografuoti Aleksieje-

vų buto kieme, ir tai man padarė didelį įspūdį. 
Kita mamos pažįstamų Telšiuose šeima buvo Tornau. Tėvas 

Jurgis Tornau kurį laiką buvo Vilniaus universiteto bibliotekos 
direktorius (mama vis pasakodavo apie jų keistas pravardes – 
sūnų, pavyzdžiui, vadino Piciku). Pažintimi su Tornau šeima 
mama didžiavosi, vis kur nors paminėdavo. O ją vertino ir Tor-
nau – kartą buvau svečiuose pas jo dukrą dailininkę, tai labai 
gražiai prisiminė mamą. 

Buvo ir dar vienas mamos pasididžiavimo šaltinis iš Telšių – ji 
draugavo su Kupstų gimine. Globojo jų gražuolę dukrą ir akino 
vaidinti. Ir tikrai – vėliau Lidija Kupstaitė tapo Akademinio teat- 
ro aktore. Ištekėjo už nomenklatūrininko Aleksandro Drobnio, 
LTSR plano komisijos pirmininko, tapo elito ponia. Kai mama 

Jonas Aleksa, 1966 m. 
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persikėlė į Vilnių, kartais gatvėje susitikdavome – Lidija apka-
bindavo ją kaip giminę, nors niekada nekvietė į svečius. Kaip 
Drobnienė, matyt, negalėjo. Tačiau mama visgi stengdavosi ne-
praleisti jos spektaklių. 

Tačiau artimiausia iš telšiškių mamai buvo Gadliauskų šeima. 
Stanislovas Gadliauskas, kildinęs save iš lenkų, Telšiuose turėjo 
dvi krautuves pagrindinėje gatvėje – cukrainę ir vadinamąją ūkės 
krautuvę. Buvo pasiturintis, nors ir iš valstiečių, vedė dvarinin-
kaitę, kuri buvo tyli ir paklusni visą gyvenimą, pagimdė jam sūnų 
ir dukrą Ireną. Sugebėjo per visus perversmus pabėgti iš Telšių į 
Kauną, gauti visai padorų butą Žaliakalnyje ir toliau verstis pre-
kyba, kuri tada buvo vadinama spekuliacija. Veždavo medžia-
gas iš Rygos ir meistriškai pardavinėdavo jas kaunietėms. Pats 
girdėjau, kaip Gadliauskas vienai poniai, atėjusiai pas jį žoržeto 
su žirniukais, po dviejų valandų įsiūlė kažką paprastesnio – me-
džiagą su gėlytėmis. Buvo tikras meistras, Vilijampolės turguje 
jį visi pažinojo. Buvo pakliuvęs trumpam į kalėjimą, kai įtarė, 
kad jis turi nelegalaus aukso, bet nerado. Po kurio laiko grįžo. 
Gadliauskai buvo tarsi vienintelė mūsų „giminė“ Kaune. Labai 
globojo, nuolatos kviesdavosi švęsti Velykų ir Kalėdų. Didelį aps-
kritą stalą ponas Stanislovas dengdavo meistriškai, pažvelgus –  
net akys raibdavo. Tik vėliau pastebėjau, kad daug patiekalų dub- 
liavosi, o įspūdį darė neįtikėtina lėkščių gausa. Sidabro peiliai 
ir šakutės ant metalinių padėkliukų, servetėlės ir, žinoma, ka-
rafkėlės su šnapsu ir iš Rygos atvežtu konjaku. Būdavo tai praš-
matniausi baliai, dažniausiai – su kviestais kunigais, neretai tik 
grįžusiais iš lagerių, kai kurie ateidavo tiesiai iš traukinių. Gad- 
liauskai jais labai didžiavosi. Kartais visi smagiai uždainuodavo: 
„Kraipė strazdas uodegą, kraipys da, kraipys da...“ 

Turėjo ši šeima ir problemų. Tėvas Gadliauskas kažkodėl ki-
tiems rodė, kad savo sūnaus lyg ir nemyli. Buvo neįgalus – kažkas 
atsitikę kojai. Mano mama kažkodėl vadindavo jį basiaku, alko-
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holiku, nors aš, kiek buvau, nemačiau jo girto. Man Gadliauskų 
sūnus atrodė inteligentiškas, nekvailas žmogus. Tėvai tarsi slėpė 
jį nuo kitų, o anais laikais tam priežasčių buvo daug. Niekad ne-
išeidavo į gatvę, o per balius jam neleisdavo sėstis su visais prie 
stalo – valgydavo virtuvėje. Kai jis dingo, niekas niekada nepa-
aiškino, kur jis ir ką veikia. Taip ir liko paslaptis. O duktė Ire-
na, simpatiška moteriškė, kažkodėl susidomėjo sportu – įstojo į 
Kūno kultūros institutą ir visą gyvenimą dirbo kūno kultūros ir 

sporto mokytoja Kauno mokyklose. Su 
pirmu vyru susilaukė sūnaus Gintaro, 
bet išsiskyrė ir po kiek laiko ištekėjo už 
architekto Švedo – tvarkingo, protingo 
ir sveikų principų žmogaus, kuris už ją 
buvo jaunesnis. Šios vedybos buvo labai 
tvirtos, jie puikiai sutarė. Irena buvo at-
sigimusi į savo mamą – buvo savo vyro 
mielas šešėlis. 

Mano mama buvo žemaitiškai užsi-
spyrusi, turėjo savus vertybių ir doros 
principus, nekitusius visą gyvenimą. 
Ji buvo teisinga, kai galėjo, buvo tiesi, 
tiesiai sakydavo, ką mano. Mamos že-
maičių kalba, tiesa, jau buvo šiek tiek 
padilusi. Kai vasaromis važiuodavome 

ankstų rytą iš Mažeikių į Sedą, pilname kaimo moteriškių auto-
buse mama sakydavo, kad jau nebesupranta, ką jos kalba. Seda 
buvo jos tikroji tėviškė, nes čia gyveno jos vienintelė sesuo Filo-
mena. 

Apie savo komplikuotą gyvenimą mama man pasakojo labai 
mažai. Sakė, kad Telšiuose buvo įsimylėjusi kažkokį vyrą iš kito 
miesto, o tas pasirodė esąs vedęs. Tai buvo toks stiprus sukrėti-
mas, kad ji įstojo į vienuolyną ir išvažiavo kažkur į Belgiją. Ten, 

Donatėlis, 1943 m. 
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būdama noviciatė, suvaidino spektaklyje, turėjo didelį pasiseki-
mą ir esą gavo 100 baltų rožių puokštę. Kalbos nemokėjo – visą 
tekstą iškalė atmintinai. Tačiau vienuole mama netapo, nors 
gyrėsi, kad kai jų vienuolyne viešėjo kardinolas Pacelli, būsimas 
popiežius Pijus XII, ji bučiavo jam žiedą. 

Išstojusi iš vienuolyno, mama išvažiavo į Paryžių ir ėmė tar-
nauti pas įvairius žmones. Gyveno kažkur netoli Paryžiaus Die-
vo Motinos katedros, tai pasakojo, kad ten dažnai lankydavosi. 
Iš ten grįžo prieš pat karą ir apsigyveno Kaune. Po sovietinio 
perversmo pradėjo dirbti tarnaite karjerą padariusio telšiškio 
Mečislovo Gedvilo namuose. Buvo jis įsikūręs Jono Vailokaičio 
namuose priešais Karo muziejų – tie namai per karą buvo su-
griauti. 

Paslaptingu būdu buvau pradėtas ir aš. Gimiau karo metais –  
1942-aisiais. Mama visą gyvenimą slėpė, kas yra mano tėvas. Bet, 
matyt, tik gimęs buvau pakrikštytas, nors Kaune krikšto tėvas 
Stanislovas Gadliauskas mane kažkodėl antrąkart krikštijo, kai 
buvau gal trejų metų – tas krikštynas atsimenu. Pastatė kunigas 
mane ant kėdutės, pakalbino, užpylė vandens. 

Apie savo gimimą žinau iš tokio keisto elektroninio laiško, 
kurį gavau jau Nepriklausomybės metais. Kažkokia moteris man 
parašė, kad jos mama tarnavo kartu su maniške ir kažkada ma-
niškė esą skundėsi, kad mano tėvas – kunigas, kartą gatvėje pra-
ėjęs pro šalį ir savo vaiko – manęs – tyčia nepastebėjęs. Mama 
labai nemėgo, gal net neapkentė kunigų, nors buvo religinga, 
reguliariai vaikščiojo į bažnyčią ir vienu metu labai gražiu bal-
su giedojo Kauno Prisikėlimo bažnyčios (senosios) chore. Todėl 
ilgai nesupratau, iš kur ta neapykanta, juk dėdė klebonas Kretin-
goje mamą globojo, kai mirė jos motina. Spėju, kad kažkas galėjo 
įvykti, kai karo pradžioje sovietai pasitraukė iš Kauno. Mama sa-
kėsi, kad sovietų metais tarnavo pas Gedvilą, tačiau ką ji veikė iki 
mano gimimo ir vėliau? Nesakė. Galėjo pabūti ir kunigo gaspadi-



22

ne – reikėjo kažkaip pragyventi. Taip, ko gero, ir buvau pradėtas. 
Mama pasakojo, kad, man gimus, turėjo kažkokius draugus ar 
globėjus, kurių tik vaikų nuotraukos išliko, o vienoje – ir aš ma-
žiukas. 

Mano pirmieji prisiminimai – iš buto pusrūsyje, Aušros gat- 
vėje. Pats paslaptingiausias toks: prabundu naktį savo lovelėje, o 
prie jos stovi mama su kažkokiu vyru. Šviesos neuždegė. Girdžiu 

mamos balsą: „Štai, pažiū-
rėk, koks jis.“ Vyras pasilen-
kė. Jo veido neįžiūrėjau, bet 
atkreipiau dėmesį, kad buvo 
be vieno piršto. Jiems išėjus, 
iškart užmigau. Apie tą vizi-
tą mama niekada nekalbėjo. 

Taigi, augau be tėvo. Mane 
žeidė visi, kurie po daugelio 
metų tvirtino, kad vieniša 
moteris su vaiku – ne šeima. 
Kai paaugęs pradėjau teirau- 
tis apie tėvą, mama sakė, kad 
miręs. Vėliau pasakojo, kad 
kalėjęs vokiečių laikais Pra-
vieniškėse, bėgęs ir jį nušovę. 
Paskui, kad jis buvęs laikro-
dininku, netgi dirbęs Sava-
norių ir Laisvės alėjos kampe 
buvusioje laikrodžių dirb-

tuvėje. Kai buvau penkerių, su vienmete drauge Nijole iš buto 
priešais išėjome ieškoti tėvo. Dingome kaip reik – motinos iš 
proto ėjo. O mes Aušros gatvės gale buvusiais mediniais laiptais 
nusileidome iki Laisvės alėjos – aš su lazdele, kurią padovanojo 
kaimynas daktaras Domarkas ir kuri iki dabar kabo prie knygų 

Su mylimu Kiškučiu, 1946 m. 
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spintos, nuėjome iki tos laikrodžių dirbtuvės. Priėjau prie laik- 
rodininko ir paklausiau, ar jis nėra mano tėvelis. O tas piktai at-
sakė, kad ne. Teko grįžti namo. 

Tėvo mitas buvo apgaubtas neišsklaidoma paslaptimi. Juo do-
mėjosi ir KGB. Kartą mamą jie buvo išsikvietę, mušė, bet, atro-
do, ji nieko nepasakė. Greičiausiai pati nežinojo, kur jis. Ir užau-
gęs aš jos toliau klausinėdavau, tačiau kietai nesakė. Kartą, kai ji 
jau gyveno pas mus Vilniuje, išgėręs pradėjau piktai ją spausti, 
kad galų gale pasakytų. Bet ji buvo jau labai sena. Kažkaip neryž-
tingai atsakė, kad jis vardu Vitas Katkevičius, net bandė užrašyti 
pavardę. Bet ar tai tiesa, negaliu žinoti – jau ir nesužinosiu. Taip 
ir liko. Gėda buvo daugiau senutę taip nervinti. 

Mama buvo inteligentiška. Grįžusi iš Prancūzijos lankė suau-
gusiųjų gimnaziją. Visą gyvenimą skaitė, tačiau bibliotekos ne-
lankė, tad skaitydavo tik tai, ką gaudavo iš kaimynių. Tos knygos 
nebuvo pačios geriausios – Mnišek, Pilyponis... Kai išėjo Žemai-
tės raštai, jie tapo kasvakarine mamos lektūra iki gyvenimo pa-
baigos. Tose knygose buvo ir jos vaikystės pasaulis, kurio neteko. 
Matyt, dėl išdidumo, kad taip susiklostė gyvenimas sunkiu poka-
rio metu, ji lyg nuodėmės išpirką pasirinko žemiausias skalbėjos 
pareigas vaikų namuose. Ten, tiesa, su bendradarbiais, virėjo-
mis ir tetomis bendravo mažai, – santykius palaikė tik su direk-
tore, buhalteriu ir medicinos sesele, kurios vyras buvo advokatas 
Armalis, jam mama kasdien skalbdavo baltus marškinius. 

Kiek vėliau mūsų šeimoje atsirado dailės mokyklos mokinė 
Marytė, kuri gyveno labai skurdžiai, o mama ją maitino. Piešė iš 
nuotraukos ji mano portretą. Santykiai su Maryte turėjo ilgą is-
toriją. Ji ištekėjo už Kauno komjaunuolių vado Vytauto Paplaus-
ko, to paties, kuris 1956 m. Kauno kapinėse vaikė jaunimo mitin-
gą, palaikiusį Vengriją ir Lietuvos laisvę. Tarp pagautųjų buvo ir 
mano žmonos Laimos brolis, kuris už tai buvo nuteistas 10 metų 
lagerių. Tapo Marytė didele ponia, bet mama jai liko pats arti-
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miausias žmogus, tarsi giminaitė. Mama pradėjo ir jiems skalbti 
baltinius, tad, atnešdami juos išplautus ir išlygintus, lankyda-
vomės Paplauskų namuose gana dažnai. Marytė savo ruožtu 
stengėsi atsilyginti maistu ir įvairiais namų apyvokos daiktais. 
Paplauskas kilo karjeros laiptais ir tapo Kauno Požėlos rajono 
pirmuoju partijos sekretoriumi. Tačiau didžiausias sukrėtimas 
buvo, kai Antanas Sniečkus, Vytautui nenorint, paskyrė jį būti 
vienu iš KGB pirmininko pavaduotojų. Taip mūsų vizitai pas  
Paplauskus tapo reti, bet mama išliko artima Marytei. 

Mama turėjo kelias drauges, taip pat iš inteligentijos. Buvu-
si seselė, po to tapusi korektore, Tarasevičienė, kurios anksti 
miręs vyras buvo Kauno klinikų direktorius, keramikė Teodora 
Miknevičienė. Atmenu, po darbo mama nusimesdavo bjaurius 
chalatus, apsivilkdavo žoržeto suknelę su žirniukais, nusirišda-
vo skarelę, po kuria puikavosi slepiama pusmetinė šukuosena, ir 
lėkdavo į teatrą ar susitikti su draugėmis. Bendraudama su jo-
mis ji tiesiog pasikeisdavo – jas nuolatos juokindavo, kalbėdavo-
si įvairiausiomis temomis. 

Kadangi mano mama mėgo humorą, turėjo begalę mėgstamų 
posakių, vartojo daug pusiau lenkiškų ar žemaitiškų žodžių. Pa-
sakodavo, kad jos prosenelė mirė būdama 130 metų. Senatvėje 
suvaikėjo, kalbėjo tik lenkiškai ir žaisdavo kaladėlėmis. Mėgsta-
mas jos pasakojimas buvo apie prosenelės aplinką kaime. Turėję 
jie didelį storą katiną Pincių, kuris kiauras dienas miegodavo ant 
krosnies. Bet kai iš darbų vakare grįždavo jo šeimininkė, katinas 
pats, neraginamas, pabusdavo ir – šlumšt, nukrisdavo nuo kros-
nies ir bėgdavo pasitikti. Namuose tada įvykdavo toks dialogas: 
„Kceszc Pinciulis mlezcku?“ Tas atsiliepdavo: „Kcem, kcem.“ 

Krosnį, ant kurios virdavo maistą, mama vadino „plyta“, 
triukšmą – „ermideriu“, lėkštutę – „spotkeliu“. Mėgo priežo-
džius, pavyzdžiui: „Patinka žydas, patinka ir žydo barzda“, „Pa-
bučiuok man į tą vietą, kur šnypščia ir kukuoja, kur po biškį atsi-
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duoda“. Pirstelėjus sakydavo: „Neuostyk neprisidėjęs“, arba „Kur 
jau beeisi“, „Šūdo vengia ne dėl baimės, bet dėl kvapo“, „Šūds ne 
taukai, išdžius ir ištrupės“. Pagriebus nosį: „Kur šnypši? Į ežerą. 
Kun dirbsi? Kiaušius diesiu. Kokius? Mėlynus“. Jei antraip, ne 
mėlynus – nosį smarkiai suspausdavo. Vartojo ji ir daugiau liau-
diškų posakių ar anekdotėlių. „Pyys, pyys kieujeje, kieujeje...“ – 
tai reiškė, kad koks žmogelis su kalbos sutrikimu šaukia „Pijau, 
Pijau, kiaulė įėjo (į daržą)“. Kalbėdama apie studentą, sugrįžu-
sį iš miesto labai mandrą, cituodavo jo paliepimą motinai: „Pa-
kurzum pirzum, parižila kakaryli, pakipi dva diešra“ („Pakurk 
pirtį, papjauk gaidį ir pakepk dvi dešras“). 

Įdomiausia mamos sekama pasaka buvo apie jūros gyvį „vie-
lorybą“. Niekaip nesuprasdavau, kas tai per gyvis, kol po dauge-
lio metų sužinojau, kad tai – lenkiškas banginio pavadinimas. 
Vienintelė daina, kurią išmokau iš mamos, buvo tokia: „Vai Ju-
rašiau Jurašiau, vo kur tu važiouji? Nesakysu... Tamstos yra gera 
loska, bene pasakysi?“ Po pauzės niūriai: „Į turgų“. „Vai Jurašiau 
Jurašiau, vo kon tu čia veži? Nesakysu... Tamstos yra gera loska, 
bene pasakysi? Vuobols. Vai Jurašiau Jurašiau, douk mums bent 
veiną. Nesakysu. Tamstos yra gera loska, bene pasakysi? Imk 
vein supuvusį“. 

Dainuodavo mama man vienintelę lopšinę, kuri buvo lenkiš-
ka: „Liulia, liulia, liulia, liulia, kotek bez koszulia, a kateczek bez 
gateček nema komu uszecz...“ Iki šiol ji man sudrėkina akis.
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Donatas Katkus prie konservatorijos vargonų, 1964 m. 
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