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Iš pokalbio su Panevėžio lėlių 
vežimo teatro direktoriumi ir 
režisieriumi Antanu MArkuckIu 
supratau, kad žmogaus laimei 
nereikia daug. Tereikia, kad 
norėtum eiti į darbą ir norėtum 
grįžti namo. kai pastarąjį kartą 
kalbėjomės, režisierius guodėsi, 
jog teatrui sunku. Aktoriai 
emigruoja, baigia išsivažinėti, o 
prisikviesti jų negali - iš sostinės 
į Panevėžį niekas nesiveržia. 
Šiandien režisieriaus balsas 
skamba visai kitaip, nes aktorių 
problema išspręsta. Turi penkis 
profesionalius aktorius iš 
ukrainos - keturis iš kijevo, vieną 
iš charkovo. kai nusprendė ten 
ieškoti, norinčių atsirado gal šešios 
dešimtys. Tad beliko tik atsirinkti. 
„Aš seniai buvau toks laimingas“, - 
pakylėtai kalba teatro vadovas. 
Tad pokalbį su H.k.Anderseno 
premijos laureatu A.Markuckiu 
ir pradėjome nuo ukrainiečių.

- Kiek ta laimė gali tęstis? 
Jūs, be abejonės, kalbatės apie 
ateitį, kiek ilgai ukrainiečiai nu-
siteikę čia dirbti?

- Šiai dienai jiems patinka, jie 
gauna normalius atlyginimus, pasi-
juto žmonėmis, gyvena normaliai. 
Savivaldybė jiems davė butą. Geri 
žmonės padėjo butą apstatyti bal-
dais. Pakako paskelbti, ko mums 
reikia, tuoj atsiliepė daug žmonių. 
Vieni dovanojo skalbimo mašiną, ki-
ti šaldytuvą, dar kiti virtuvinius bal-
dus. Per savaitę viskas buvo apsta-
tyta. Žinant, kas darosi Ukrainoje, 
jiems čia yra puiki, kultūringa, rami 
šalis. Visi lanko vairuotojų kursus. 
Aleksandras jau žvalgosi namuko 
nusipirkti. Jie labai taupo, dalį pini-
gų siunčia namiškiams. Kad jaus-
čiau kažkokį nerimą dėl jų - taip nė-
ra. Sakau, jeigu liks vienas ar du - 
labai gerai. Ukraina didelė, atva-
žiuos dar. Manau, per ket verius 
penkerius metus išsikristalizuos pa-
stovi trupė. Prieš porą metų situa-
cija buvo liūdna. Tai yra emig racijos 
rezultatas. Kad ir kaip būtų keista, 
miestas tuštėja, bet žiūrovų turime, 
vaikai, ačiū Dievui, gimsta.

- Ar jūsų tradicinės roman-
tiškos vasaros kelionės su Lėlių 
vežimo teatru nenutrūks, kai 
tvirtinama, jog kaimai nyksta?

- Keliausime. Tik dabar mums 
pagrindinė problema tampa arkliai. 
Arklių darbui mažai kas belaiko. Mū-
sų rėmėja Krakių bendrovė nebetu-
ri. O vežimui traukti reikia porinių, 
kad būtų iš vienos bandos. Dabar 
ūkininkai taip apsodina laukus įvai-
riomis kultūromis, kad nelabai kur 
yra arklius ganyti. Anksčiau bent 
prie fermų pririšdavome, dabar ir tų 
fermų nebėra. Todėl rimtai galvoja-
me apie garvežį, kuris galėtų temp-
ti mūsų vežimą.

- Jūs kaip retas kitas tose ke-
lionėse matote provinciją. Ką 
pastebite?

- Kaimai tuštėja labai stipriai. Aš 
atsimenu visas sodybas, kuriose 
kažkada esu nakvojęs. Liūdna. Va-

žiuoji pro sodybą, žinai, kad gyveno 
žmonės, buvo bobutė, buvo senelis, 
priimdavo, šnekėdavomės. Dabar 
važiuoji - langai išdaužyti, žolė iki 
palangių užaugusi, niekas nebegy-
vena. Išvada - senukai numirė, vai-
kai nebeatvažiuoja. Per tiek metų 
Pandėly (Rokiškio r.) gal keturis 
kartus esame vaidinę. Įvažiuodavo-
me turgaus dieną, subėgdavo minia 
žmonių. Senukai prieidavo, žiūrė-
davo, kaip tas mūsų vežimas pada-
rytas, kur čia stabdys, kokie ark liai, 
kokie pakinktai. Apžiūrinėja, kaip 
arkliai pakaustyti, kokios kanopos. 
O dabar įvažiuojame - tuščias mies-
telis. Sustojame, išsilankstome, su-
sitvarkome, įjungiame muziką - tuš-
čia. Galvojame, nebus žiūrovų. 
Prieš pat dvyliktą subėgo, pažiūrė-
jo spektaklį, po penkių minučių vėl 
tuščia. Anksčiau vaikai stovėdavo, 
laukdavo, o po spektaklio bėgdavo 
paskui vežimą dar porą kilometrų 
prašydami pavežti.

- Kas pakeitė tuos žmones?
- Toks įspūdis, kad žmones apė-

musi apatija. Jie užsidarė kiekvienas 
savo namelyje. Turbūt jaučiasi ne-
saugūs. Jų namai tampa jų tvirtove. 
Gal dėl to, kad žmonės labai daug 
neigiamo mato. Mato televiziją, girdi 
Seimą, kas darosi Vyriausybėje, galų 
gale pasaulyje. Žmonės gal išsigan-
dę. Nežino, kas bus ryt. Nes kiekvie-
ną dieną kažkas brangsta, vyksta 
kažkokie skandalai, kiekvieną dieną 
kažkokius vaikus atima arba negrą-
žina. Todėl žmonės užsidaro savo 
namuose, įsijungia savo kompiute-
rius, telefonus, įlenda į internetą, kur 
sėdi dienomis ir naktimis.

- O ar patį tie dalykai veikia?
- Mane veikia bejėgiškumas. Jei-

gu žurnalistai kažką iškniso apie 
valdžią, ir viskas kaip ant delno, 
jiems sako: ne, mes nieko nepa-
žeidėm. Jauti, kad negalima nieko 
padaryti. Iš ekranų liejasi daug de-
magogijos. Aš, kaip kultūros žmo-
gus, nebetikiu, ką daro Kultūros 
ministerija. Kaip dirbs naujasis mi-
nistras, nežinau. Bet artėja kovo 
27-oji, Tea tro diena. Bus teikiami 
„Auksiniai scenos kryžiai“. Prista-
tėme porą savo spektaklių. Mūsų 
paprašė informuoti, kada vaidinsime 
tuos spektaklius. Anksčiau atva-
žiuodavo kritikai, pažiūri ir paskui 
sprendžia, vertas ar nevertas to 
kryžiaus. O dabar turiu užpildyti pa-
raišką ir vaizdo medžiagą nusiųsti. 
Tai ką, kamerą pastatei, nufilmavai 
ir viskas? Tai kaip jie vertins? Per-

nai buvo atvažiavęs vienas Remigi-
jus Vilkaitis. Bet vienas yra vienas. 
Jeigu aš vienas, ir dar be nuotaikos? 
O trise - jau trys nuomonės. Kai pa-
galvoji, kas ta Lietuva, 300 km nuo 
vieno krašto iki kito. Juk ekspertai 
gauna atlyginimus už tą darbą. Ar 
neturėtų jie pažiūrėti vietoje? Tada 
pradedi galvoti, kad ta grietinėlė yra 
tiktai Vilniuje, kad mes čia galbūt 
nereikalingi. Kad gal tada reikalingi, 
kada reikia „24 valandoms“ pafil-
muoti kokį brudą, kada reikia paro-
dyti, kad šulinyje ką nors nuskan-
dino ar ką nors papjovė. O šiaip kas-
dieniniame gyvenime mūsų nėra. Ir 
mes kalbame apie aukščiausius tea-
trinius apdovanojimus Lietuvoje! 
Aš kalbu tik apie vieną smulkmeną. 
Bet jų daug. O Kultūros taryba, tie 

projektai... Kai matai sąrašus, kas 
gavo ir kas negavo rėmimo, - vėl 
nebetiki.

- Ir ateinantys rinkimai ne-
teikia vilčių?

- Seimas priėmė sprendimą dėl 
referendumo, opozicija rėkia, kad 
taip vilioja rinkėjus dėl Skvernelio. 
O aš galvoju, kad bet kokiu atveju 
viskas eina į gerąją pusę. Ateis toks 
momentas, kad ateis balsuoti abso-
liučiai visi. Net numirę atsikels ir tie 
nueis balsuoti. Ir tegul eina visi. Bet 
jeigu išsirinks, ko neturėtų išsirink-
ti, paskui tegul nieko nekaltina.

- Ko jau ko, o verkšlenančių 
ir keikiančių savo valstybę ne-
trūksta. Tačiau žmonės, pasiva-
žinėję po pasaulį, sako, kad Lie-
tuva fantastiška šalis, kad čia 
gera, ramu gyventi. Kodėl mes 
patys to nevertiname?

- Iš tikrųjų Lietuva graži šalis. 
Aš labai daug apvažinėjau ir niekur 
kitur nenorėčiau gyventi. Man čia 
gera. Turiu problemą iš serijos „gy-
veno kartą nesveikas berniukas, jis 
buvo ligonis dėl to, kad jis dirbo teat-
re“. Apie save taip sakau, nes tru-
putėlį jautriau, per daug skaudžiai į 
viską žiūriu. Jeigu būčiau koks keli-
ninkas, dirbčiau su kastuvu, būtų 
kitaip. Bet iš tiesų man čia labai ge-
ra. O kad visi perpykę, gal tai mūsų 
prigimtis. Gal turi ta karta išmirti. 
Kai liks Nepriklausomybės karta, 
gal ji kitaip į viską žiūrės. Mes bu-
vome pripratę prie aiškumo, sėslu-
mo, viską žinojom kelerius metus į 
priekį. Bet pasaulis keičiasi. Tik gai-
la, kad kažkas žmonėse yra užmuš-
ta. Užmuštos kažkokios bendražmo-
giškos ląstelės smegenyse. Kartais 
atrodo, kad pasaulis išprotėjo. Mes 
persivalgėme, persižiūrėjome, per-
sitechninome. Nieko nebeliko tikro. 

Dabar visi sintetiniai, blizgantys, 
toks įspūdis, kad žmonės nebegyve-
na, nebebezda, nebevalgo lašinių su 
kaimiška duona. Kad žmonės liko be 
kvapo, be spalvos. Kartais mano dar-
buotojai atsineša žurnalų. Iš nuot-
raukų matai, kad sostinėje buvo kaž-
koks renginukas. Žiūri - stovi dvie-
se. Gali suvokti, kad tai vyras ir mo-
teris, bet nebesupranti, kuris yra 
moteris, kuris yra vyras. Ir ar iš vi-
so, ar ten moteris, ar ten vyras. Bo-
tulininiai veidai, rūbai kažkokie ne-
patogūs. Tokiems žmonėms, aišku, 
labai svarbu, kokioje mašinoje jie sė-
di... Keisti tie žmonės. Aš visada sa-
kau, jeigu aš mirsiu, mirsiu ne dėl 
ligos. Aš mirsiu iš nuostabos, kad 
taip gali būti.

- Ko reikia žmogui, kad jis 
būtų laimingas?

- Aš nežinau, ko reikia kitiems. 
Žinau, ko man reikia. Aš labai noriu 
su kaimynais bendrauti. Jie papras-
ti žmonės, primityvūs kaip dvi ka-
peikos. Bet man gera nuo jų pa-
prastumo. Man su jais gera būti 
kaimiečiu. O būti kaimiečiu, kaip 
aš suprantu - būti laisvu, tikru 
žmogumi. Aš labai namų pasiilgstu. 
Pusantro hektaro žemės mano, pu-
santro hektaro dangaus mano, pu-
santro hektaro žvaigždžių - mano. 
Net kartais į tą plotą mėnulis įlen-
da. Vasarą išeinu iš ryto į kiemą su 
chalatu - lakštingalų choras. Koks 
šimtas lakštingalų. Aš net išmokau 
jas nutildyti, jeigu noriu. Paimu 
vamzdžio gabalą ir plaktuką - 
dzingt - ir visos nutyla. Kurį laiką 
ramu. Paskui nedrąsiai sučiulba 
viena, kita, trečia. Aš kalbuosi su 
eglėmis, kurios turi vardus. Gal ir 
durnas iš šono atrodau, bet man 
taip gera.

Turiu porą avelių. Žiemai ati-
duodu žmogui, pavasarį parsivežu. 
Jos manęs laukia. Paprastai guli po 
medžiais, kai įvažiuoju, strykteli. 
Šuniukai loja, vadinasi, irgi tavęs 
laukia, vadinasi, tu reikalingas. 
Duodi paėsti, jauti iš tų gyvūnų 
dėkingumą. Kartais pagalvoji, jei-
gu visi, kurie tvarko pasaulį, būtų 
kaip tie gyvūnai, kaip būtų gera ir 
lengva.

- Dabar itin populiari tema, 
kas bus po „Brexit“. Valdžia 
pranašauja, kad mūsų vėl bus 
trys milijonai. Ar tikite, kad bus 
daug grįžtančių?

- Abejoju. Mano brolis jau de-
šimt metų gyvena Anglijoje, turi 
namą, jis tikrai nebegrįš. Kada pa-
būni tikrai saugioje šalyje, tu matai, 
kad ten žmogus tikrai yra žmogus, 
kad jo paisoma, kad visas gyveni-
mas tarnauja žmogui, o ne parody-
mui...  Dabar jie ten susinervinę, 
jiems sunku. Manau, daug kas grįž-
tų, bet bijo. Bijo dėl to, kad čia ne-
saugu. Kai matai, kas čia dedasi, 
negali būti garantuotas, kad kaimy-
nas iš Rytų nepaleis kokios raketos. 
O ten ji tikrai nenukris. Nes ten jų 
pačių daug gyvena. Ten jų vaikai, 
ten jų turtai.

Kalbėjosi Jaunius Pocius

Laimingas gali būti ir Lietuvoje

 � Ateis toks momentas, kad ateis 
balsuoti absoliučiai visi. Net numirę 
atsikels ir tie nueis balsuoti

 � Aš galvoju, kad bet kokiu atveju 
viskas eina į gerąją pusę
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Apie tai prie ŽALGIRIO 
NACIONALINIO 
PASIPRIEŠINIMO JUDĖJIMO 
apskritojo stalo diskutavo 
Seimo narys Egidijus 
VAREIKIS, Nepriklausomybės 
Atkūrimo Akto signatarai - 
teisininkas Egidijus 
BIČKAUSKAS ir pirmasis 
krašto apsaugos ministras 
nepriklausomoje Lietuvoje 
Audrius BUTKEVIČIUS. 
Diskusiją vedė žalgirietis 
Gediminas JAKAVONIS.

G.JAKAVONIS: Viešojoje 
erdvėje esama daug informa-
cijos apie „Brexit“. Jūs, Egidi-
jau, jau daugelį metų atstovau-
jate Lietuvai Europos Tarybos 
Parlamentinėje Asamblėjoje, 
ką tik pasibaigė sesija. Nema-
nau, kad suvažiavę europarla-
mentarai iš visos Europos šios 
temos vienaip ar kitaip nepa-
lietė. Kas vyksta dabar?

E.VAREIKIS: Ne parlamen-
tarai, o pati britų premjerė sten-
giasi tą išstojimo sutartį pakeisti, 
modifikuoti. Vyksta toks reiški-
nys, kuris galbūt yra teisiškai ir 
numatytas Europos Sąjungos tei-
syne, tačiau, kaip patirtis rodo, ir 
pati Europos Sąjunga nesuvaldo 
savo teisinių dalykų, pasiklysta 
„brūzgynuose“. Iš pažiūros ten 
trūksta vienos smulk menos - 
„backstop“. Trumpai kalbant, 

šiandien situacija yra tokia, kad 
sutartis, kurią britų vyriausybė 
sudarė su Europos Sąjunga britų 
parlamente buvo atmesta ir šian-
dien yra kelios išeitys. Viena iš 
išeičių yra tą sutartį pabandyti 
modifikuoti, dar šiek tiek laiko 
yra. Tačiau tai padaryti fiziškai 
yra nelengva dėl viso Europos Są-
jungos mechanizmo, nes yra 27 
šalys, jos privalo sutarti, yra nu-
matytas tam tikras laikas apsi-
spręsti. Modifikuoti sutartį įma-
noma, tačiau labai sunku. Euro-
pos Sąjunga yra labiau linkusi sa-
kyti, kad nenori nieko modifikuo-
ti, o kitas variantas - jeigu sutar-
ties nepavyks modifikuoti, tai yra 
išėjimas be sutarties, kuris, žiū-
rint teisiškai, yra labai kvailas 
procesas. Kovo 31 d. staiga visi 
prabunda ir nebeatpažįsta Didžio-
sios Britanijos piliečių, neatpažįs-
ta pasų, negalioja prekybos sutar-
tys. Yra numatytas pereinamasis 
laikotarpis, tačiau jeigu nėra su-
tarties, tai neaišku, kaip tą perei-
namąjį laikotarpį reikia įgyven-
dinti. Kitaip tariant, po kovo 31 d. 
mes apsimetame, kad Britanija 
yra kaip koks Somalis, nežinoma 
šalis, ir tai gali sukelti labai ne-
aiškių dalykų. Bet tikiu, kad dar 

yra likę sveiko proto ir nebus lei-
džiama Didžiosios Britanijos trak-
tuoti kaip trečiojo pasaulio šalies. 
Mano nuomone, paskutinę naktį 
bus priimtas koks nors laikinas 
kompromisinis susitarimas, kad 
nebūtų absoliutaus chaoso. Visa 
tai, kas vyksta, rodo, kad Europos 
Sąjungos teisė ir gebėjimas susi-
tarti yra labai riboti. Kita vertus, 
Jungtinės Karalystės valdžios at-
stovai nelabai žino, ko jie nori. 
Visi ape liuoja į visuomenės nuo-
monę, į visuomenės lūkesčius, o 
tie lūkesčiai taip pat yra nelabai 
aiškūs. Vyksta natūralus proce-
sas, rodantis, kad jam nebuvo tin-
kamai pasiruošta. Vis dėlto Euro-
pos Sąjunga mano, kad tas proce-
sas privalo įvykti pagal teisę, bet 
geriau būtų, jeigu jo išvis nebūtų.

G.JAKAVONIS: Situacija, 
apie kurią kalba ponas Varei-
kis, man kažkuo priminė 1988-
1990 metų situaciją, kai Lietu-
va ketino išeiti iš Tarybų Są-
jungos. Ar matote paralelių?

E.VAREIKIS: Mechanizmas 
čia yra aiškiai apibrėžtas, bet sun-
ku tą įgyvendinti.

E.BIČKAUSKAS: Velniškai 
sudėtinga situacija, to negalima ly-
ginti. Tarybų Sąjungos Konstituci-
ja tuo metu apibrėžė pačią išstojimo 
galimybę, bet to mechanizmo ne-
buvo. Paskui jis buvo sukurtas. 
Mes labai garsiai prieštaravom 
prieš bet kokį mechanizmą. Aš ga-
liu tik paspėlioti ir, manau, kad ko-
vo 31 d. neįvyks tas de facto, ter-
minas bus atidėtas ir pagalvota, 

kaip viską padaryti kitaip. Žinoma, 
bus surasti teisiniai mechanizmai. 
Aš žiūrėčiau iš kitos pusės - pats 
„Brexit“, išstojimo faktas, mano 
nuomone, globalia prasme yra bai-
siai blogas. Galiu pasakyti, kad esu 
euroentuziastas, Europos Sąjungos 
šalininkas. Tiktai kokia ji turi būti 
ir kaip aš ją įsivaizduoju, čia jau ats-
kira kalba. Bet aš pasisakau už pa-
čią Europos Sąjungą ir keliu klau-
simą - ar Britanijos išstojimas iš 
Europos Sąjungos silp nina Europos 
Sąjungą? Taip, manau, kad silpnina. 
Aš permąstau ne tik kaip ekonomi-
kos galios centrą. Nesu rasistas, 
tačiau pamąstau ir apie geltonosios 
rasės ateitį. Aš permąstau ir tai, ar 
gali į vieną galios centrą susijungti 
Rusija ir Kinija? O kodėl ne? Ne-
būtinai partnerystės pagrindais, o 
Rusijos, kaip jaunesniojo brolio. Ar 
tai bus galingas galios centras ir 
kam jis atstovaus? Ar Lietuva tuo 
suinteresuota? Nesuinteresuota. Į 
vieną ar kitą Europos Sąjungos 
silp ninimą aš žiūriu taip. Tai yra 
Europos Sąjungos silpninimas, 
skaldymas. Kas labiau tuo suinte-
resuotas - dėčiau didelius klaustu-
kus, - ar Jungtinės Amerikos Vals-
tijos, ar ta pati Rusija, kuriai mes 
viską bandome nurašyti.

A.BUTKEVIČIUS: Donal-
das Trampas niekada neslėpė, kad 
yra Europos Sąjungos priešas.

E.BIČKAUSKAS: Prieš po-
kalbį, Gediminai, man užsiminėte 
apie mūsų tautiečius. Galiu pasa-
kyti tokią erezišką mintį: demo-
kratija yra pasirinkimo laisvė, jie 
pasirinko Britaniją, tad būkite 
malonūs. Galbūt mes ir ne pati 
geriausia valstybė, kuri užtikrina 
savo piliečiams gerą gyvenimą, 
galbūt jiems čia nesudarėme gerų 
sąlygų, bet jie pasirinko tą varian-
tą ir taip yra.

G.JAKAVONIS: Kaip tik gir-
dėjau per radiją informaciją, 
kad 20 proc. mūsų tautiečių, ku-
rie gyvena Didžiojoje Britanijo-
je, nesiruošia grįžti į Tėvynę.

E.BIČKAUSKAS: 26 proc. 
kategoriškai nesiruošia, o 50 
proc. - priklausomai nuo sąlygų. 
Kaip jau minėjau, nematau dėl to 
labai didelės problemos. Nei man, 
nei jums nereikėtų kvaršinti gal-
vos, kaip užtikrinti jiems komfor-
to sąlygas. Jie pasirinko tą varian-
tą. Mes, likę Lietuvoje, pasirin-
kome galbūt mažiau komfortišką 
gyvenimą, bet patikimesnį.

G.JAKAVONIS: Gerbiamas 
Audriau, buvo paminėta Rusi-
ja, Kinija, Didžioji Britanija, 
Jungtinės Amerikos Valstijos, 
tačiau mano ir pono Vareikio 
patirtis Europos Taryboje ro-
do - britai kalba Amerikos lū-
pomis. Vokiečiai, prancūzai 
dar turi prorusiškumo, bet 
amerikiečių ir britų politika vi-
suomet yra vienoda...

A.BUTKEVIČIUS: Kas jums 
sakė, kad Amerika ir Didžioji Bri-
tanija yra du atskiri kūnai? Reikia 
žiūrėti į istoriją, reikia žiūrėti į gel-
mę. Tai yra labai artimų žmonių 
valdomos valstybės, kurios ilgą lai-
ką turėjo identiškus interesus ir 
juos realizuodavo. Ar Didžiosios 
Britanijos išėjimas silpnina Euro-
pos Sąjungą, ar ne? Noriu užduoti 
klausimą: kokią Europos Sąjungą? 
Tą, kuri yra mums matoma šian-
dien, kuri telpa europiniuose mas-
teliuose, ar tą, kuri iš esmės yra 
planuojama? Mes visi kalbame apie 
„Brexit“, nes mums yra primestas 
šis terminas ir jis primestas todėl, 
kad užmaskuotų visai kitą procesą. 
Turėtų būti „Brepush“, arba kitaip 
sakant, Britanijos išspyrimas iš ši-
to reikalo. Pažvelkime į netolimą 
istoriją: kai britai šeštojo dešimt-
mečio pradžioje pareiškė norą sto-
ti į Europos Sąjungą, jiems du kar-
tus buvo atsakyta, nes buvo suvok-
ta, kad tai bus iš esmės Jungtinių 
Amerikos Valstijų žaidimas ir Eu-
ropa bus vairuojama Didžiosios 
Britanijos. Tik šeštojo dešimtme-
čio pabaigoje - septintojo dešimt-
mečio pradžioje Didžioji Britanija 
atsidūrė Europos Sąjungoje. Ir ką 
mes turime? Turime tą patį vaiz-
delį. Britų ir JAV interesai sutampa, 
daugeliu atvejų sutampa ir mūsų 
interesai, kadangi jie vieninteliai, 
kurie išnaudoja Baltijos valstybių 
neteisėtos okupacijos kortą, o 
mums paskelbus Nepriklausomybę 
gana anksti pradeda su mumis 
draugystes. Jie visuomet turėjo sa-

vo žaidimą, kuris skyrėsi nuo vo-
kiečių ir prancūzų. Žvilgterkime, 
koks tai žaidimas. Visas XIX a., 
kaip žinome, yra didžioji priešprie-
ša, t.y. Rusijos ir Didžiosios Brita-
nijos, dviejų imperijų, tarpusavio 
tąsymosi periodas. Mes turime 
svarbių įvykių seką, kuomet britai 
manipuliavo Rusijos politika, jau 
nekalbu apie Antrąjį pasaulinį karą, 
apie V.Čerčilio efektyvią veiklą, įve-
liant Rusiją į karą su Vokietija. Visą 
tą laikotarpį vienoje pusėje yra Ru-
sija, Vokietijos ir Prancūzijos gali-
mo aljanso tikimybė, kitoje pusėje - 
britų efektyvi politika, neleidžianti 
šiam aljansui įvykti. Kaip tik tokia-

me kontekste reikia matyti, kas 
vyksta šiandien su „Brexit“. Natū-
ralu, kad vėl siekiant Rusijai gelbė-
tis iš susidariusios situacijos, jai 
apsimoka labiau integruotis į Eu-
ropą, yra vykdomi jos įvairūs susi-
tarimai su šiandiene Prancūzija ir 
Vokietija. Britai lieka vieninteliai, 
kurie Europos Sąjungoje palaikė 
pozicijas, svarbias mūsų saugumui. 
Nežinant šio konteksto ir nema-
tant, kad iš esmės tai yra Prancū-
zijos, Vokietijos ir Rusijos suartė-
jimo procesas iš vienos pusės ir 
britų numetimas nuo svertų - iš ki-
tos pusės, suvokti, kas darosi, yra 
labai sudėtinga.

E.VAREIKIS: Manau, kad 
tokių teorijų prikurti galima labai 
daug.

A.BUTKEVIČIUS: Čia ne 
teorija, čia - istorija.

E.VAREIKIS: Viena iš 50 
galimų hipotezių. Kai man rusai 
sako, kad Lietuvos Sąjūdis atsi-
rado, nes amerikonai sugalvojo 
nužudyti Michailą Gorbočiovą, tai 
aš atsakau, kad buvau sąjūdietis, 
niekas man nepatarė ir nenutarė. 
Mane į Sąjūdį vedė patrio tizmas. 
Reikia nepamiršti, kad dėl „Bre-
xit“, kad jeigu būtų 2 proc. žmo-
nių kitaip išsimiegoję, nebūtų taip 
nubalsavę. Ar „Brexit“ silpnina, 
ar stiprina Europos Sąjungą, su-
tikčiau su tuo, kad tokią, kokią ji 
pati save įsivaizduoja šiandien, tai 
tikrai silpnina. Mes, kaip Europos 
Sąjungos nariai, galim dėl to ap-
gailestauti, bet negalim sakyti, 
kad dėl to britai negali daryti to, 
ką jie padarė. Jie turi tokią teisę 
ir su Sovietų Sąjunga to lyginti 

negalima. Mes išstoti negalėjome 
pagal mechanizmą, nes mes ne-
buvo įstoję pagal jokį mechaniz-
mą. Tai yra tikrai ne tas atvejis. 
Britai gali išstoti. Lietuva, beje, 
taip pat turi tokią teisę, turi veto 
teisę kai kuriais klausimais. Ne-
sakyčiau, kad tai yra labai didelės 
sąmokslo teorijos. Viena iš mūsų 
demokratijos prob lemų - žaidimo 
taisyklės, nes, ar tu laimėjai krep-
šinio varžybas 20 taškų skirtumu, 
ar vieno taško skirtumu, vis tiek 
teigiama, kad tu laimėjai. Tai ir 
britų „brexininkai“ laimėjo labai 
nedideliu skirtumu, bet laimėjo.

Dėl mūsų tautiečių... Mūsų 
tautiečiai Britanijoje nelabai išsi-
skiria, jie yra Europos Sąjungos 
piliečiai. Kaip ir Lenkijos piliečiai, 
kurių yra daugiau nei lietuvių, kaip 
Rumunijos piliečiai. Taisyklės yra 

Gediminas JAKAVONIS
Žalgirietis

  Vokiečiai, prancūzai dar turi 
prorusiškumo, bet amerikiečių ir 
britų politika visuomet yra vienoda... 

Egidijus BIČKAUSKAS
Nepriklausomybės Atkūrimo Akto signataras, teisininkas

  Jeigu mes Rusiją prisileisime 
arčiau, ar ji „suvalgys“ Europą, 
ar mes ją „suvalgysime“?

Ką „Brexit“ žada Lietuvai ir  Europai?
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visiems vienodos. Jeigu jie pasi-
rinko Britaniją, tai pasirinko visas 
rizikas, kurios ten yra. Kažkada aš 
turėjau progą pasilikti gyventi 
Šveicarijoje, bet tuo nepasinaudo-
jau. Galėjau taip pat likti svetimo-
je šalyje su visomis rizikomis. Nie-
ko čia baisaus nematau.

G.JAKAVONIS: Ponas Va-
reikis kritikuoja sąmokslo teo-
rijas, bet kartais būna taip, kad 
jos išsirutulioja ir įvyksta. Bet 
jeigu jau viena iš stipriausių 
Europos Sąjungos ekonomikų 
nori išstoti, vadinasi, kažkas 
yra negerai.

E.BIČKAUSKAS: Mano nuo-
mone, ta pati Europa ieško savęs. 
Ar tai pirmas Europos projektas? 
Ne pirmas. Buvo ir Romos imperi-
ja, kurią galėčiau pavadinti Europos 
projektu, net ir Hitlerio atakos. 
Mes vis ieškome savęs. Galiu pa-
sakyti, kad net ir Rusija ieško, bet 
neatranda savęs. Ir Europa negali 
atrasti savęs. Tai ką gi daryti mums 
su ta Rusija? Ar tai Europa, ar ne 
Europa? Jeigu mes Rusiją prisilei-
sime arčiau, ar ji „suvalgys“ Euro-
pą, ar mes ją „suvalgysime“? Mano 
įsitikinimu, šis projektas yra reika-
lingas, o dabartinėmis sąlygomis 
yra būtinas. Ne viskas yra gerai. 
Jeigu mes pasižiūrėtume istorijos 
prasme, nes žmonijos istorija nėra 
ilga, o čia - tik keletas dešimtme-
čių, - akivaizdžiai pradeda ryškėti 
galių tikslai. Kokia yra Lietuvos si-
tuacija? Galiu pasakyti, kad šioje 
situacijoje mūsų saugumas priklau-
so nuo galimo ir negalimo konflik-
to tarp galimų centrų. Visai nese-
niai skaičiau V. Čerčilio atsimini-
mus, kurie nėra išversti iš rusų 
kalbos. Knyga vadinasi „Kaip aš ka-
riavau su Rusija“. V. Čerčilio tikrai 
nepavadinsi labai mylinčiu Rusiją. 
Ieškojau Lietuvos, Latvijos, Esti-
jos, tai mūsų valstybės paminėtos 
tik 1938 metų susitarimų konteks-
te. V. Čerčilis toje knygoje pripažįs-
ta, kad prancūzų ir britų kaltė, jog 

jie nesusitarė su Tarybų Sąjunga 
prieš vokiečius. Bet jis nurodė dėl 
ko, nes kategoriškai tokiems susi-
tarimams prieštaravo Lenkija, Lie-
tuva, Latvija ir Estija. Paskutinis 
skyriaus sakinys - „aš nežinau, kaip 
būtų pakrypusi istorija, bet žinau, 
kad jeigu būtumėm nepaklausę jų 
ir sudarę šią sąjungą, tai istorija bū-
tų buvusi tikrai ne blogesnė negu 
ji buvo iš tikrųjų“. Negaliu 100 proc. 
garantuoti autentiškumo, bet visas 
bendras tos knygos vaizdas rodo, 
kad prie tokios išvados galima pri-
eiti. Pasikartosiu, kad mes ne daug 
ką galime paveikti, mūsų saugumas 
priklauso nuo šių galios cent rų ga-
limo ar negalimo konflikto.

G.JAKAVONIS: Ne taip se-
niai prie šio stalo kalbėjome 
apie Estiją, buvome grįžę net 
į tarpukario laikotarpį, kai Lie-
tuva su latviais ir estais dau-
giausiai nesutardavo dėl to, 
kad su lenkais labai gerai su-
tardavo latviai ir estai...

E.BIČKAUSKAS: Mano su-
pratimu, istoriją reikia žinoti, bet 
bandyti sugrįžti į XX a. ar XIX a. 
pradžią, tikriausiai nereikėtų. Taip 
atitinkamai yra ir su tautų bei vals-
tybių mentalitetu. Rusijos menta-
litetas yra vienoks, Italijos menta-
litetas yra kitoks. Nereikia norėti, 
kad rusai elgtųsi kaip italai.

A.BUTKEVIČIUS: Su didele 
nuostaba aš klausau pareiškimų, 

kuriuose ignoruojamos geopoliti-
nės tendencijos. Tokiu atveju būtų 
pravartu pasaulį matyti ne tik iš 
XIX a. pozicijų, vertėtų žvilgterė-
ti net į XVI a. arba net dar giliau. 
Jeigu kalbėtumėm apie Lietuvos 
geopolitinę situaciją, tai praktiškai 
ji nesikeičia nuo XVI a. Mūsų są-
jungininkai, mūsų priešininkai fak-
tiškai išlieka tie patys ir šią situa-
ciją reikia suvokti kaip duotybę, 
kuri turi lemti mūsų politinius 
sprendimus, kuri buvo ignoruoja-
ma per visą Nepriklausomybės pe-
riodą. Dar norėčiau pasisakyti dėl 
tų vadinamųjų sąmokslo teorijų. 
Nagrinėti faktą be tam tikro fono, 
kuriame jis vyksta, yra metodolo-
ginė klaida. Fonas yra geopolitika, 
fonas yra istorija. Jeigu šių dalykų 
nepaisysi, tai apie ką tokiu atveju 
mes turime kalbėti. Tiesiog tam-
pame žurnalistais, kurie, ką mato, 
tą ir gieda.

Grįžkime prie klausimo apie 
mūsų saugumo situaciją ir apie tai, 
kas vystosi toliau ir ką reikėtų da-
ryti? Be abejo, Kinijos problema 
šiandien yra pagrindinė problema. 
Net ne Rusijos problema. Akivaiz-
du, kad šiandien Europai spręsti 
Kinijos problemą be Rusijos yra 
neįmanoma. Man gali labai nepa-
tikti V. Putino veikimas Ukrainoje, 
bet negaliu ignoruoti to fakto, kad 
Rusija - tai ne Putinas. Aš negaliu 
ignoruoti to fakto, kad Rusija eg-
zistuoja čia, egzistuoja dabar ir 
kažkokia forma egzistuos ateityje. 
Mes turėtumėm padaryti viską, 
kad ta Rusija, kad ir kokia forma ji 
egzistuos, būtų naudinga mums, 
kad mes galėtumėm veikti efek-
tyviau. Be abejo, kyla klausimas, 
kokie ryšiai turėtų būti Rusijos su 
Europos Sąjunga šiame Kinijos 
grėsmės kontekste, kokie turėtų 
būti Rusijos ryšiai su Europos Są-
junga? Ar tai, kas iš jos liks, turė-
tų būti musulmoniškos invazijos į 
Europos Sąjungą kontekste? Isto-
rija yra mano meilė ir pagrindinis 
„arkliukas“. Mano požiūriu, kalbė-
ti apie kažkokią Europos politiką 
nevertinant šių dviejų grėsmių 
faktorių, t.y. Kinijos skverbimosi 
ir strateginių pozicijų užėmimo bei 
islamo invazijos į Europą ir greitai 
besikeičiančios demografinės si-
tuacijos jų naudai - neįmanoma. 

Vertinant šias grėsmes kyla natū-
ralus klausimas, ką daryti su Ru-
sija. Aš matau, kad dvi pagrindinės 
Europos Sąjungos dedamosios, tai 
Vokietija ir Prancūzija, taip pat 
sprendžia šį klausimą.

Kalbėdami apie savo situaciją, 
mes visą laiką bijome, kad galime 
būti bet kuriuo momentu parduo-
ti didesniųjų dėl vienokio ar kito-
kio susitarimo. Mes galime būti 
užleisti kaimynams kaip tam tik-
ros įtakos teritorija. Labai dažnai 
mūsų politika kyla iš šių baimių. 
Ar jos yra realios? Istorija rodo, 
kad gana realios. Lietuvai šiame 
kontekste reikėtų galvoti apie tam 
tikros naujos konstrukcijos atsira-
dimą, būtinai Europos Sąjungos, 

kuri galėtų kompensuoti šias išky-
lančias grėsmes, ribose. Toks pats 
istoriškai artimiausias ir mums la-
biausiai efektyvus darinys - mūsų 
ryšiai su Airija. Nemanau, kad 
šiandien šie ryšiai turėtų būti 
ignoruojami. Manau, kad šie ryšiai 
turėtų būti kur kas labiau intensy-
vinami, negu tai buvo daroma iki 
šiol. Galbūt ir mes turėtumėm 
orientuotis į Lenkijos, Vengrijos, 
Čekijos, tam tikra prasme, Slova-
kijos ir mūsų tarpusavio bendrą 
veikimą. Mums tai yra aktualiau 
ir svarbiau istoriškai negu mūsų 
kaimynams lat viams ir estams.

E.VAREIKIS: Apie ką mes 
diskutuojame: ar apie „Brexit“, ar 
apie Rusijos įstojimą į Europos 
Sąjungą? Pasakysiu, kad geopoli-
tika yra žymiai svarbiau nei mes 
kartais manome. Viena iš Euro-
pos Sąjungos silpnų vietų yra tai, 
kad ji nori daryti savo politiką be 
geopolitikos. Tokia jų idėja. Jie sa-
ko, pamirškite geopolitiką, dary-
kite gerai čia ir dabar. Jeigu Eu-
ropos Sąjungos išorėje būtų dau-
giau geopolitikos, tai būtų žymiai 
geriau. Blogai, kad geopolitika yra 
beveik tas pats, kas nacionaliz-

mas. Todėl čia yra viena iš Euro-
pos Sąjungos silpnų vietų. Kai 
klausiama, ar Europos Sąjunga 
yra reikalinga, du trečdaliai euro-
piečių atsako: taip, ji yra reikalin-
ga. Ar Europos Sąjunga funkcio-
nuoja gerai ir eina gerais keliais? 
60 proc. atsako, kad ne, ji funkci-
onuoja blogai. Tai yra mašina, ku-
ri yra reikalinga, bet veikia nee-
fektyviai. Grįžtant prie geo-
politikos... Geopolitika nėra toks 
amžinas dalykas kaip jūs, Aud-
riau, bandote sakyti. Mes galime 
grįžti ir į XVI ir į XV a., bet kas 
buvo Jungtinės Amerikos Valsti-
jos prieš 150 metų? Tai buvo to-
lima, atsilikusi žemdirbių ir fer-
merių šalis. Didžiąja valstybe ji 
tapo XX a. Ar ji bus didžioji XXI a. 
pabaigoje, galime sakyti - taip, ga-
lime sakyti - ne. Prieš ateinant 
D.Trampui, buvo sakoma, kad 
Amerikai reikia išeiti į pensiją. 
Tačiau tai keičiasi nuo atskirų 
žmonių sprendimų ir čia nėra jo-
kių sąmokslų. „Brexit“ yra žmo-
nių sprendimas. Vieniems jis pa-
tinka, kitiems - nepatinka, bet tai 
yra natūralus procesas. Žmonės 
balsavo ne todėl, kad jie gerai ži-
nojo Aleksandro I ryšius su Na-
poleonu. Gal ir žinojo maža dalis, 
bet bendra nuotaika buvo tokia, 
kad Europos Sąjunga yra kažkas 
blogo. Jeigu prieš kelerius metus 
škotai būtų nubalsavę išeiti iš 
Jungtinės Karalystės, tai būtų 
problema. Ne todėl, kad ten Ame-
rikoje kažkas kažką sugalvojo. 
Šioje vietoje žmonių sprendimai 
lemia geopolitiką, o ne atvirkš-
čiai. Jeigu mes Kiniją sutramdy-
sime, tai sutramdysime, mecha-
nizmų mūsų rankose yra daug. 
Koks gali būti Europos Sąjungos 

likimas, tekstų geopolitikos 
mokslininkai rašo labai daug. Jau 
kalbama, kad mes planuojame su-
daryti Šiaurės Baltijos Sąjungą, 
Briuselyje mes jau esame pa-
krikštyti „blogo klimato koalici-
ja“: skandinavai, baltai, olandai, 
airiai, gal ir britai prisijungtų.

Žmonės nėra tokie kvaili, kad 
galvotų, jog Europos Sąjunga yra 
sukurta milijonui ar tūkstančiui 
metų. Visi žino, kad tai yra geo-
politinis procesas. Jis buvo sukur-
tas tam, kad užgydytų Antrojo 
pasaulinio karo žaizdas, vėliau jis 
buvo sėkmingas. Tačiau ar jis yra 
amžinas? Žinoma, ne. Nieko čia 
tokio, kad jis ne amžinas. Manau, 
„Brexit“ nereikia labai bijoti ar 
keikti. Tai yra natūralus demokra-
tijos procesas. Neskubėčiau saky-
ti, kad čia yra dideli sąmokslai, 
nukreipti prieš mus. Tai, kad mes 
esame Europos Sąjungoje, yra la-
bai gerai, mes jaučiamės stabiliai.

A.BUTKEVIČIUS: Niekuo-
met nesakiau, kad žmonės balsuo-
ja dėl to, kokie buvo Aleksandro I 
ir Napoleono santykiai. Kalbėjau 
apie tai, kad yra tam tikras politi-
nis tęstinumas, o žmonės dalyvau-
ja politiniuose rinkimuose ir de-
mokratiniuose rinkimuose ne to-
dėl, kad jie patys nori, o todėl, kad 
jiems yra pateikiamos vienos ar 

kitos alternatyvos, jie vienaip ar 
kitaip yra veikiami. Mes kalbame 
apie įtakas, kurios yra išryškina-
mos, pakeliamos į viešąjį lygį. 
Nors truputėlį „pasikasus“, tokias 
įtakas rasim visoje buvusioje So-
vietų Sąjungos teritorijoje, rasime 
tame pačiame „Brexit“, kurio ne-
įmanoma kitaip suprasti. Tai įtakos 
mechanizmų kūrimas, už kurių sto-
vi tam tikri interesai. Manau, kad 
valstybių geopolitiniai interesai už-
duoda tuos politinius interesus ir 
dažnai tai tęsiasi šimt mečius. Ta-
rybų Sąjunga perėmė ir paveldėjo 
labai daug Carinės Rusijos istorijos 
interesų ir už juos labai efektyviai 
kovojo. Lygiai tą patį daro šiandie-
ninė Rusija. Šiandieninėje situaci-
joje, kai mes kalbame apie „Bre-
xit“, nekalbėti apie visą šį konteks-
tą, kuris yra veikiamas „Brexit“ ir 
kuris veikia „Brexit“, tai reiškia 
kalbėti apie kažkokius pavienius 
faktus, kurie savaime patys nieko 
nereiškia. Tik rai nemanau, kad čia 
buvo kažkas padaryta, siekiant pa-
kenkti mums, tiesiog mums darys 
įtaką sukuriamos situacijos.

E.VAREIKIS: Lietuvos geo-
politinė tradicija, kas tai yra? Lie-
tuvos Didžioji Kunigaikštystė? 
Lietuvos Respublikos dalis ar Eu-
ropos Sąjungos dalis?

A.BUTKEVIČIUS: Tuomet 
atsakykit į klausimą, kas mums 
yra vertybė? Nes tai nusprendžia, 
ką mes renkamės.

Parengė Gediminas JAKAVONIS
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  Viena iš Europos Sąjungos silpnų 
vietų yra tai, kad ji nori daryti 
savo politiką be geopolitikos

Audrius BUTKEVIČIUS
Nepriklausomybės Atkūrimo Akto signataras

  ...mes visą laiką bijome, kad 
galime būti bet kuriuo momentu 
parduoti didesniųjų dėl vienokio 
ar kitokio susitarimo

Ką „Brexit“ žada Lietuvai ir  Europai?
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Ma no kam ba rį puo šia An ta no Ku-
čo es tam pas „Dai li nin kas gam to-
je“. Su kur tas 1943 me tais. Bran gi 
gra fi ko sū naus Vi di man to do va-
na. Prie mol ber to sė din tį jau ną 
dai li nin ką su pa su mei le iš rai žy tų 
me džių gau sa. Ta mei lė me džiui 
at ke lia vu si iš gim to sios so dy-
bos Dei kiš kių kai me. Jau vė liau, 
kū ry bi nio meist riš ku mo me tais, 
dai li nin kas nuo lat pri si mins gim-
to jo na mo kie me au gu sią aukš-
čiau sią vi sa me kai me vinkš ną, o 
pieš da mas ar rai žy da mas me džius 
jaus jiems mei lę, jų ša ko se re gės 
poe zi ją, gė rė sis, koks har mo nin-
gas, su si py nęs ir rit miš kai iš si dės-
tęs me džio ša kų ir ša ke lių raš tas.

Algirdas BUTKEVIČIUS

Dei kiš kiuo se
Šian dien neiš li ku si se na me Dei-

kiš kių kai me sto vė ju si Ku čų so dy ba, 
ku rio je 1909 me tų sau sio 24 die ną 
gi mė įžy mus gra fi kas, pro fe so rius, 
vals ty bi nės pre mi jos lau rea tas An ta-
nas Ku čas. Jau vė liau, 1977 me tais, 
jis pri si mins, kad na mas bu vęs drėb-
tas iš mo lio, min ky to su šiau dais. La-
bai se nas, ne ži nia ka da sta ty tas.

Tė vas Apo li na ras, grį žęs iš Ame-
ri kos ir pa vel dė jęs 24 hek ta rų ūkį, 
žmo ną Iza be lę Mor kū nai tę par si ve-
dė į na mus iš Pum pė nų (Pas va lio 
raj.) apy lin kė se esan čio Jur gė nų kai-
mo. Gi mė de šimt vai kų. Du mi rė. 
Užau go še ši sū nūs ir dvi duk ros. 
Gau sio je aš tuo nių vai kų šei mo je An-
ta nas bu vo ket vir tas.

Vai kys tė bu vo kaip ir dau ge lio 
kai mo vai kų. Pie me na vo, ga nė gal-
vi jus, pa dė jo tė vams ki tuo se ūkio 
dar buo se. Į moks lus Ku čų gi mi nė 
ne bu vo lin ku si, tačiau tė vai nu-
spren dė mo ky ti An ta ną ir ki tą sū nų 
Pra ną. Ma ma ti kė jo si, kad ku ris nors 
iš jų taps ku ni gu.

Pa ne vė žys bu vo pir mas di de lis 
mies tas, pa li kęs būsimajam dai li nin-
kui de šimt me čiais neišb lė su sį įspū-
dį. Pa ti ko ir gim na zi jo je. Pie ši mą jo-
je dės tė skulp to rius Juo zas Zi ka ras. 
Ta čiau po me tų su Pa ne vė žiu te ko 
at si svei kin ti. Tė vams bu vo keb lu į 
Pa ne vė žį (apie 40 ki lo met rų nuo na-
mų) ve žio ti mais tą, to dėl jie nu-
spren dė sū nų per kel ti į ar ti mes nę 
gim na zi ją. O ar ti miau sia gim na zi ja 
bu vo Bir žuo se.

Bir žuo se
Dai li nin ko tė viš kę su po nuo bo-

džios ly gu mos. Ar ti ne bu vo nei 
upe lio, nei eže ro. Tik ne to li na mų 
au go pu šy nė lis, ku ria me An ta nas 
mėg da vo vaikš čio ti su į sve čius at-
vy ku siu bend rak la siu Ber nar du 
Braz džio niu. To dėl jam di džiu lį 
įspū dį pa li ko pir mą kar tą Bir žuo se 
pa ma ty tas Šir vė nos eže ras. Bir žų 
gim na zi jo je pieš ti mo kė Štig li co 
me no mo kyk los Pe ter bur ge auk lė-
ti nis, mo ky to jas Vi lius Šle kys. Jis 
iš kar to pa ste bė jo jau no jo A.Ku čo 
me ni nius ga bu mus, jo pie ši nius nu-
neš da vo pa ro dy ti ir į ki tas kla ses, 
ra gi no im ti iš jo pa vyz dį, pieš ti taip 
pat dai liai ir tvar kin gai. Pir mai siais 

me tais gim na zi jo je An ta nas Ku čas 
dar dve jo jęs, ką pa si rink ti: dai lę ar 
mu zi ką. Iš mo ti nos pa vel dė jęs mu-
zi ka lu mą, iš gir dęs be gar sio ki no 
me tu Va si liaus ko sa lė je gra žiai 
smui ku grie žian tį go be le nų kū rė jos 
Bro nės Va len ti nai tės-Ja ku bo nie nės 
tė vą, pa no ro ir pa ts tap ti smui ki-
nin ku. Įsi gi jo smui ką ir ėmė mo ky-
tis juo gro ti pas Bir žuo se gar sų fo-
tog ra fą, smui ki nin ką ir dai ni nin ką 
Bo ru chą Mi chel so ną. Ta čiau kar tą 
A.Ku čas nu pie šė iš na tū ros Bir žų 
pi lies griu vė sius. Mo ky to jas šį pie-
ši nį iš gy rė ir ap si džiau gė, kad gim-
na zi jo je gi mė nau jas dai li nin kas. 
Pas ku ti niai siais gim na zi jo je me tais 
pie ši mo mo kė ką tik Kau no me no 
mo kyk lą bai gęs mo ky to jas Po vi las 
And rė jaus kas. Jis ska ti no pieš ti 
dau giau iš na tū ros, ra gi no A.Ku čą 
rink tis dai li nin ko ke lią. Grei tai An-
ta nas iš gar sė jo kaip ren gia mų įvai-
rių vai di ni mų nuo la ti nis de ko ra to-
rius. Kar tą bir žie čiai šau liai sta tė 
spek tak lį. Į Bir žus bu vo ką tik at-
va žia vęs mu zi kos mo ky to jas ir re-
ži sie rius Apo li na ras Li ke raus kas. 
Ap si džiau gė nu pieš to mis de ko ra ci-
jo mis. „Ga vau 100 li tų, nu si pir kau 
liet pal tį ir laik ro dį. Ir su ši tuo liet-
pal čiu ir laik ro džiu va žia vau sto ti į 
Kau no me no mo kyk lą. (...) Mū sų 
Va bal nin ko pa ra pi jos kle bo nas net 
no rė jo, kad aš de ko ruo čiau baž ny-
čią. Ir man at ro dė, kad su ge bė čiau. 
Tik jau vė liau, ka da įsto jau į Me no 
mo kyk lą, pa ty riau tam tik rą nu si-
vy li mą, pa si ro do, kad dar nie ko ne-
ži nai. Dar rei kia daug mo ky tis, daug 
dirb ti,“ - pri si mi nė tuos lai kus dai-
li nin kas.

Stu di jų me tai
Bai gę gim na zi ją trys bend rak la-

siai drau gai A.Ku čas, Ber nar das 
Braz džio nis ir Ba lys Skle nys Kau ne 
nu ta rė gy ven ti kar tu. Su si ras kam-
ba rį, gy vens drau ge ir stu di juos. 
Braz džio nis sto jo į uni ver si te tą, fi-
lo lo gi jos fa kul te tą, Skle nys - į me di-
ci nos fa kul te tą, o A.Ku čas, dar gim-
na zi jo je ra šęs laiš ką Me no mo kyk-
los di rek to riui Ig nui Šla pe liui, iš lai-
kęs eg za mi nus ta po Kau no me no 
mo kyk los stu den tu. Ap si gy ve no bi-
čiu liai kaip ir pla na vo. Kar tu. Kam-
ba rys ne ma žas. Vie tos už te ko vi-
siems trims. Vė liau šei mi nin kas pra-
dė jo sta ty ti nau ją na mą ki to je, Švie-
sos, gat vė je. Pa ža dė jo duo ti bir žie-
čiams stu den tams di de lį kam ba rį. 

Kai po va sa ros ato sto gų su grį žę ru-
de nį nuė jo ap si gy ven ti nau ja me bu-
te, nu ste bo, kad tas kam ba rys toks 
siau ru kas ir ma žiu kas. Tik dvi lo vos 
tel pa. Skle nys mie go da vo at ski rai, 
o An ta nas su Braz džio niu - vie noj 
lo ve lėj. To kioj ge le ži nėj, sun kioj. 
Be veik ant rė mo tek da vo gu lė ti.

Di džiau si au to ri te tai Me no mo-
kyk lo je jam bu vo du pe da go gai - Ka-

je to nas Šklė rius ir Ado mas Gal di-
kas. Šklė rius dės tė pie ši mą, o Gal-
di kas gra fi ką. Ku čas ke ti no tap ti ta-
py to ju, ta čiau Gal di kas įti ki no, kad 
jis iš pri gim ties esąs gra fi kas.

Dai li nin kas pri si me na, kad stu-
di juo da mi Me no mo kyk lo je ėmė 
gal vo ti, ką veiks išė ję į gy ve ni mą. 

Tar ny bą Kau ne gau ti at ro dė neį ma-
no ma. Net mo ky to jų, pie ši mo dės-
ty to jų vie tos užim tos. Va žiuo ti mo-
ky to jau ti į pro vin ci ją ne si no rė jo. 
Gal vo jo, ką da rys, iš ko gy vens. To-
dėl, su si rin kę ga bes ni kur so stu-
den tai, įstei gė „For mos“ gru pę. Vi-
si ant kai rės ran kos ne šio jo si dab-
ri nius žie dus su „For mos“ emb le-
ma - sep ty niais žied la piais (tiek 

bu vo gru pės na rių) ir trimis sky-
dais, sim bo li zuo jan čiais ta py bą, 
skulp tū rą, gra fi ką. Gru pės na riai 
pa si ža dė jo ma te ria liai rem ti vie nas 
ki tą. Kai Vik to ras Pet ra vi čius, iš va-
žia vęs to bu lin tis į Pa ry žių, ne ga vo 
sti pen di jos, jam „For mos“ na riai 
kiek vie ną mė ne sį su dė da vo ir nu-
siųs da vo po 25 li tus. „For mos“ gru-
pė ieš ko jo tų pa čių na cio na li nių, 
liau diš kų ir kar tu mo der nių kū ry-
bos mo men tų, puo se lė jo bend rus 
kū ry bi nius su ma ny mus: pla na vo iš-
leis ti pla ka tų, skir tų lan ky ti noms 
Lie tu vos vie toms, se ri ją, su ren gė 
gra fi kos pa ro dą Klai pė do je, no rė jo 
iš spaus din ti iliust ruo tą lie tu vių li-
te ra tū ros an to lo gi ją. Ta čiau šiems 
su ma ny mams ne su ra do lei dė jo. 
An ta nas Ku čas su kū rė tris iliust ra-
ci jas Aiš bės „Brič kai“. Ado mui Gal-
di kui re ko men da vus iliust ra vo J.Tu-
mo-Vaiž gan to kū ry bos rin ki nį „Mil-
ži nų dva sios“. Jis bu vo iš spaus din-
tas 1935 met rais. Su kū rė vir še lius 

sa vo ar ti mo bi čiu lio Ber nar do Braz-
džio nio poe zi jos kny gai „Krin tan-
čios žvaigž dės“, V. My ko lai čio-Pu-
ti no ro ma nui „Al to rių še šė ly“ ir 
ki toms kny goms.

Kū ry ba ir gy ve ni mas
1935 me tais A.Ku čas bai gia Me-

no mo kyk lą. Lie tu vių me no ap žval-
gi nė je pa ro do je eks po nuo ja pir muo-
sius, vi suo me nės su si do mė ji mo su-
lau ku sius gra fi kos kū ri nius „Kvies-
lys“ ir „Pirš liai“. Prii ma mas į Lie-
tu vos dai li nin kų są jun gą. 1935 - 
1936 me tais at lie ka ka ri nę tar ny bą - 
mo ko si Lie tu vos ka ro mo kyk lo je. 
Jam su tei kia mas jau nes nio jo lei te-
nan to laips nis. Tais me tais pra de da 
pe da go gi nį dar bą. Dės to pie ši mą 
Tau ra gės, vė liau Kai šia do rių gim na-
zi jo je, Kaune. 1944-ai siais bu vo pa-
kvies tas dės ty ti Kau no tai ko mo sios 
ir de ko ra ty vi nės dai lės ins ti tu te. 
Nuo 1951 me tų be veik iki mir ties 
dės tė Vil niaus dai lės ins ti tu te. 1970 
me tais jam bu vo su teik tas pro fe so-
riaus var das.

Be veik še šias de šimt me tų tru ko 
dai li nin ko kū ry bi nė veik la. Dai lė ty ri-
nin kė Re gi na Ur bo nie nė straips ny je 
„Įp ras min ta tra di ci ja“ tei gia, kad „be-
ne svar biau sią in dė lį jis yra pa li kęs 
me ni nio kny gos api pa vi da li ni mo sri-
ty je“. A.Ku čas iliust ra vo ir api pa vi-
da li no dau giau kaip 220 kny gų.

Vė liau jis iliust ra vo lie tu vių li te-
ra tū ros kla si ką: S.Sta ne vi čiaus „Pa-
sa kė čias“, V. My ko lai čio-Pu ti no „Al-
to rių še šė ly“ (prie jos iliust ra ci jų 
grį žo ne kar tą), V. Krė vės „Bo bu lės 
var gus“, Že mai tės „Mar čią“ ir „Pet-
rą Kur me lį“. Ruo šė si iliust ruo ti 
A.Ba ra naus ko „Anykš čių ši le lį“, bet 
ne spė jo. A. Ku čo, kaip kny gų dai li-
nin ko, kū ry bos vir šū ne lai ko mos 
kny gos „Mar ti“ iliust ra ci jos. Už jas 
1965 me tais A. Ku čas bu vo ap do va-
no tas Leip ci go tarp tau ti nės kny gos 
me no pa ro dos si dab ro me da liu.

An ta nas Ku čas - vie nas iš ne-
dau ge lio dai li nin kų, taip gi liai jau tęs 
lie tu viš ko kai mo cha rak te rį, jo nuo-
tai kas. Kiek vie nas jo kū ri nys bu vo 
tar si nau jas at ra di mas, nau jas žo dis 
Lie tu vos gra fi ko je.

Svar būs jo kū ry bo je ir eks lib riai 
(kny gos ženk lai). Jų su kū rė be veik 
pen kias de šimt.

Po me ni nin ko mir ties li ko dau-
giau kaip ke tu ri tūks tan čiai jo pie ši-
nių, liu di jan čių apie A.Ku čo įgim tus 
ga bu mus ir pro fe si nį meist riš ku mą, 
mei lę ir jaut ru mą gam tos gro žiui.

Prieš tris de šimt me tų dai li nin-
kas išė jo am ži ny bėn (mi rė 1989 me-
tų sau sio 10 die ną, pa lai do tas Vil niu-
je, Ra sų ka pi nė se), ta čiau jį pa ži no-
ju sių, stu den tų ir ko le gų me ni nin kų 
at min ty je iki šiol iš li ko kaip ne blės-
tan ti, dos niai sa vo šir dies ši lu mą da-
li ju si as me ny bė. Jo kai my nas, įžy-
mus lie tu vių ta py to jas Au gus ti nas 
Sa vic kas A.Ku čą va di no tik ru šven-
tuo ju, nes jis nie kad ne mo kė bo he-
miš kų po lin kių tu rin čio me ni nin ko, 
kaip rei kia gy ven ti, o ty liai rai žė sa-
vo nuo sta bius rai ži nius.

Parengta pagal „Biržiečių žodį“

Lietuviškos dvasios kūrėjas A.Kučas
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 Antanas Kučas (1909-1989)

  Ku čas ke ti no tap ti ta py toju, 
ta čiau Gal di kas įti ki no, kad jis 
iš pri gim ties esąs gra fi kas

 Antanas Kučas. Estampas „Dailininkas gamtoje“
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