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Stanislava Lov či kai tė – žy mi Šiau rės Lie tu vos 
švie suo lė, Lie tu vos gar bės kraš to ty ri nin kė, et ni
nės kul tū ros puo se lė to ja. Mo ky to ja sa vo gy ve ni
mo veik lą įpras mi no kny go se „Lin ka va: tra di ci ja 
da bar ty je“ (2003), „Tarp bū ties ir bui ties“ (2008). 
Nu si pel niu si vi sai ša liai li tu a nis tė į gy ve ni mą iš lei
do šim tus Lin ku vos vai kų, ku rie ta po mo ky to jais, 
ku ni gais, moks li nin kais, ak to riais. Tarp pas ta rų
jų – Pa ne vė žio dra mos teat ro ak to rius Ri mas 
Jo vas (1962–2010), apie ku rį šis pa sa ko ji mas. Ir 
ne tik apie jį. S. Lov či kai tė per sa vo vie no iš mo
ki nių is to ri ją per tei kė ir so viet me čio dva sią Lie tu
vos ne pri klau so my bės prie auš ry je.

StanislavaLovčikaitė

RIMAS SKAITO MAIRONĮ

ŠIAURĖS LIETUVOS PORTRETAI

Kai ku rie žmo nės mū sų at si mi ni muo
se bū na ne pa pras tai reikš min gai su au gę 
su sa vo lai ku, es mi nė mis to lai ko nuo
tai ko mis, bu vu siais įvy kiais, ku riuo se 
iš ryš kė ja jų as me ny bės es mė ir li ki mo 
kryp tis. Kai iš girs tu Ri mo Jo vo var dą, 
at min ty je iš ky la ne jo ak to ri nio gy ve
ni mo epi zo dai (te ma čiau vos ke le tą Pa
ne vė žio dra mos te at ro spek tak lių su R. 
Jo vu), o Lin ku vos vi du ri nės mo kyk los 
(da bar gim na zi ja) vie na kla sė, iš si sky ru
si iš ki tų ne tik pa žan gu mo ro dik liais, 
bet ir dau ge liu da ly kų, ku riuos gal bū tų 
ga li ma api brėž ti as me ny bi niu sa vi tu mu, 
ver žliu gy ve ni mo tem pu, in te re sų pla tu
mu ir ga na spar čiu bręs tan čiu mąs ty mo 
są mo nė ji mu. Gal būt daug lė mė tų vai kų 
šei mų šak nys, ga na kom pli kuo tos so viet
me čio gy ve ni mo pa tir tys, gal kla sės va
do vo A. Dič pet rio, ta da ką tik grį žu sio 
iš Vil niaus uni ver si te to į sa vą ją mo kyk
lą, įta ka: iš jo vai kai mo kė si ly de rys tės 
am bi ci jų, tvar kos, draus mės, di de lio 
darbš tu mo, su ge bė ji mo pri si tai ky ti prie 

gy ve ni mo rei ka la vi mų. Ta čiau au gant to 
jau ne be už te ko. To me to ne pa lan kio mis 
lais vai as me ny bei vys ty tis ap lin ky bė mis 
rei kė jo ko kios „au to no mi nės zo nos“. 
To kia zo na ta po li te ra tū ros pro gra ma, 
pra de dant tau to sa ka, pir mą ja lie tu viš ka 
kny ga ir at si re miant į sa vo jo me to da
bar tį – Just. Mar cin ke vi čių, M. Mar ti nai
tį, J. Apu tį, K. Sa ją ir kt. Lais vė jan čiai 
min čiai ra do si vie tos ne tik pa mo ko se, 
bet ir li te ra tų bū re ly je, li te ra tū ri niuo se 
ju bi lie juo se, eks kur si jo se, su si ti ki muo
se su ra šy to jais, ak to riais, li te ra tū ros 
kri ti kais, daž nai kur kas dau giau nei mo
ky to jas ga lė ju siais pa sa ky ti tie sos apie 
lai ką ir žmo gaus at sa ko my bę už jį, už 
is to ri ją, už sa vo bu vi mo pras mę šia me 
pa sau ly je ir šia me že mės kam pe ly je, 
ku rį va di na me tė vy ne. Net stu den tai, 
at vy kę iš Vil niaus uni ver si te to pe da go gi
nei prak ti kai – V. Dau nys, A. Dau ba ras, 
R. Pet raus kas, S. Tu mė nas, sa ky čiau, 
šie, be veik vy res nių jų moks lei vių am
ži nin kai, ypač sėk min gai pra ėju sio am
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žiaus aš tun ta ja me de šimt me ty je sklei dė 
kiek jau nes niems pro vin ci jos mies te lio 
jau nuo liams ki to kio – ne var žo mos dva
sios – gy ve ni mo sam pra tą, ska ti no ieš
ko ti nau jų ke lių, ku rie iš es mės sky rė si 
nuo ofi cia lio sios stag na ci nio gy ve ni mo 
dok tri nos ir jos nuo tai kų mo kyk lo je. 

Tos lais vė jan čios min ties plėt rai, o 
ir mo ki nių kū ry bin gu mo mo ky mui ne
ma žai reikš mės tu rė jo mū sų li te ra tų bū
re lis. Lin ku vos gim na zi jo je tiek tar pu ka
riu, tiek ka ro ir po ka rio me tais li te ra tai 
bu vo be ne vie ni iš veik liau sių, ypač pa si
žy mė ję pa trio ti nė mis nuo tai ko mis. Pri si
me nu anks ty vo jo po ka rio li te ra tus, va do
vą li tu a nis tą Apo li na rą Ra džių, di de lio 
in te lek to, drą sią ir kū ry bin gą as me ny bę; 
pri si me nu mū sų aud rin gas dis ku si jas, 
pro zos ir po ezi jos ban dy mus, li te ra tū ri
nius re fe ra tus ir ko re fe ra tus, ša pi rog ra
fu, o daž nai ir ran ka ra šy tus „žur na lus“, 
li te ra tū ros va ka rus... Lauk da vo me tų 
su si rin ki mų, ren gi nių, at sa kin gai jiems 
ruoš da vo mės. Pri si me nu mū sų po etus: 
A. Ka no vers ky tę (vė liau, stu di jų me tais, 
NKVD areš tuo tą, teis tą mir ties baus me, 
pa kei tus nuosp ren dį, ka lin tą la ge riuo
se), B. Eni kai tę, J. Šlia vą, A. Pa kal ny tę, 
B. Sta siū nai tę, P. Kle ba rį, L. Žą si nai tę ir 
dau ge lį ki tų, ak ty viai da ly va vu sių li te ra
tū ri nia me mo kyk los gy ve ni me. Vie ni iš 
jų taip ir li ko me tik li te ra tū ros gerbėjai, 
ki ti, kaip A. Ka no vers ky tė, B. Eni kai tė, 
J. Šlia vas, B. Sta siū nai tė, P. Kle ba ris, iš
lei do vie ną ki tą po ezi jos rin ki nė lį, ra šė 
jau ne pri klau so mos Lie tu vos spau do je. 

Veik lus li te ra tų bū re lis bu vo ir va do
vau jant mo ky to jams J. Pa jars kai tei bei 
V. Vil no ny tei. Ta da ypač po pu lia rūs bu
vo vai di ni mai, kny gų ap ta ri mai, ju bi lie
jų mi nė ji mai, dis ku si jos dėl li te ra tū ros 
ra ši nių. Li te ra tai lyg ir apė mė dra mos 
bū re lio funk ci jas. Sta ty tos dau giau sia  
ta ry bi nės pje sės, ver ti mai iš ru sų kal

bos; bū ta ir ra šiu sių po ezi ją (G. Fran kai
tė); ak ty vu mu pa si žy mė ję E. Dru pai tė, 
M. Be lec kai tė, N. Mar cin ku tė (spek tak
liuo se), D. Ba ra naus kai tė ir kt. 

Li te ra tū ri nes tra di ci jas ban dė me at
gai vin ti ir mes, 7–8 de šimt me čio vy res
nių jų kla sių moks lei viai. Va do va vau ir 
li te ra tams, ir vy res nie siems tu ris tams, 
to dėl bu vo la bai pa ran ku ru de ni nius ir 
pa va sa ri nius tu ris tų žy gius jung ti su li te
ra tų eks kur si jo mis. Daž nai ne deng tuo se 
sunk ve ži miuo se ar au to sto pais su kup ri
nė mis ir pa la pi nė mis ant pe čių ap ke liau
da vo me vos ne vi są Lie tu vą, vis tai ky
da mi į li te ra tū ri nes vie to ves. Mo kė mės 
pa žin ti Lie tu vą iš ar ti, įsi są mo nin ti, kad 
ši že mė, pri glau du si švie siau sius mū sų 
žmo nes, yra šven ta ir ne įkai no ja ma ver
ty bė. Tos ke lio nės bū da vo links mos, „de
mok ra tiš kos“, su pa mąs ty mais po die nos 
įspū džių kur ant Ne mu no kran to lieps no
jant lau že liui, ar kur dzū kiš koj Krė vės 
gim ti nės pa sto gėj ant šie no stir tos. Bū da
vo ir dai nų, ir ei lė raš čių pos mų, ir nuo ty
kių pa sa ko ji mų... Ne pri si me nu, kiek to
se iš vy ko se da ly va vo Ri mas, bet ži nau, 
kad jo te nai bū ta. Mū sų li te ra tai ne bu vo 
gau sūs, kaip kad ma no mo ky mo si lai
kais, ta čiau gy ve ni mas bū re ly je te kė jo 
ver žlia sro ve, ir mes be veik kiek vie nais 
me tais da ly vau da vo me res pub li ki niuo se 
jau nų jų li te ra tų są skry džiuo se dau giau
sia su li te ra tū ri niais ra ši niais, kar tais su 
po ezi ja (net fil mo sce na ri jų pa gal J. Apu
čio no ve lę bu vo su kū rę L. Le va nai tis ir 
S. Fi li pa vi čius). Ypač veik lūs ir smal sūs 
bu vo Ri mo lai kų li te ra tai: S. Fi li pa vi
čius, R. Bra zaus kai tė, L. Le va nai tis, 
M. Stumb ry tė, B. Juk nai tė, B. Vi li mai
tė, L. Ra mo nai tė, S. Ga luš ko, A. Ur ža, 
V. Su pro nas, A. Guo bu žai tė, J. Če re po
kai tė ir dar ne vie nas tų, ku rie bu vo ar
ti mai su si ję su kny ga, pa tys ban dė sa vo 
jė gas li te ra tū ros pa sau ly je. Po etų ir pro
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zi nin kų ne iš au gi no me, ta čiau li te ra tū ra 
be si do min čių ir jai „tar nau jan čių“ – ge
rą bū rį: D. Mi tai tę, R. Po ciū tę, S. Tu mė
ną – moks li nin kus ir vi są bū tį lie tu vių 
k. ir li te ra tū ros mo ky to jų: B. Ju re vi čiū
tę, R. Ja nu šaus kai tę, A. Nar ke vi čiū tę, 
R. Bui ly tę ir kt. 

Ri mas ne bu vo mū sų li te ra tų bū re ly
je nei koks po etas, nei pro zi nin kas, nei 
kri ti kas. Bet, ma tyt, jam čia pa ti ko ta at
mos fe ra, ku rio je gy ve no jo drau gai. Bet 
ta da, kai pri reik da vo pa dek la muo ti ku rį 
nors po etą ar da ly vau ti skai to vų kon kur
se, jis su ži bė da vo vi su sa vo tem pe ra men
tu: jam bu vo vie no dai leng va per si kū ny ti 
į ku rį ly ri nį sub jek tą ar nu si tver ti sa ty ros 
bei hu mo ro. Jam bu vo sma gu pa si var žy ti 
su ki tais skai to vais, ku rių ne sti go net to
je pa čio je kla sė je, – su Mil da, Sau liu mi, 
Ri ma, Bi ru te ir kt. Ta čiau Ri mas tu rė jo 
vie ną ne gin či ja mą pra na šu mą – šva rų, 
skaid rų ir įvai riau sioms mo du lia ci joms 
pa klūs tan tį bal są, ir su juo var žy tis bu vo 
ne leng va. Tos jo de kla ma ci jos li te ra tų 
su si rin ki muo se lyg šven tiš kas ak cen tas 
po dar bo va lan dos. 

Ži no ma, tau ti nei sa vi mo nei for muo
tis es miš kai svar bios bu vo lie tu vių kal
bos ir li te ra tū ros pa mo kos. Mo kyk los 
pro gra mo je gal ne bu vo to kio ra šy to jo, 
ku rio gy ve ni mo ke lias ar kū ry ba ne bū
tų sa vaip su si ję su dra ma tiš ka tau tos is
to ri ja, su jos ko va dėl lais vės,su pa stan
go mis iš sau go ti tau tos sa vas tį vi so kių 
oku pa ci jų me tais. Mo ky to jui tai bu vo 
„pa vo jin gos“ te mos, ir tik nuo jo są ži
nės pri klau sė, kaip jos bus pa tei kia mos 
jau na jai kar tai. Ne tu rint ki tų ga li my bių, 
svar biau sia bu vo vie na: re ži mui vis la
biau slo pi nant tau tos sa vi mo nę, įra šy ti 
į jau no žmo gaus pro tą ir šir dį Lie tu vos 
var dą, at sa ko my bės už jo li ki mą idė ją – 
lyg slap tą ko dą, – ku ris vi sus su sie tų ir 
jung tų sa vo sios kul tū ros ter pė je. At ra mi

nės te mos to je vy res nių jų kla sių li te ra tū
ros pro gra mo je bu vo XIX a. pa bai gos 
na cio na li nis są jū dis: „Auš ra“, „Var pas“, 
Vai čai tis, Ku dir ka, Mai ro nis. Mai ro niui 
skir da vau ir pas ku ti nę li te ra tū ros kar to ji
mo pa mo ką abi tu rien tams prieš eg za mi
ną. Tie są sa kant, tai ne bu vo tik ra kar to ji
mo pa mo ka. Tai bu vo mū sų so li da raus 
su si kal bė ji mo Mai ro nio žo džiais va lan
da, skir ta jiems prieš iš ei nant į gy ve ni
mą, kaip vie nin te lė do va na, ku rią aš, 
mo ky to ja, ga lė jau jiems įduo ti. Ka dan gi 
dar 9oje kla sė je jie bū da vo min ti nai mo
kę si ne vie ną ar du, bet po ke lio li ka (ne
bū ti nai vi są teks tą) ei lė raš čių, tai to kiam 
at si svei ki ni mo po kal biui žo džių už te ko. 
Iš si skir da vom su vil tin gu „Ne be už tvenk
si upės bė gi mo...“

Rimui Jovui kūrybinių idėjų netrūko ir 
vaikystėje



26ŠIAURĖS LIETUVA / 2011

ŠIAURĖS LIETUVOS PORTRETAI

Ri mas Jo vas, trem ti nių vai kas, bu vo 
ypač at vi ras toms nuo tai koms, ku rios 
skli do iš mo kyk los kul tū ri nės ap lin
kos. K. Bin kio su kak ties mi nė ji me jis 
sėk min gai su vai di no „At ža ly no“ Pet ro 
vaid me nį. Jam im po na vo ne kar tą Lin
ku vo je skai tęs lie tu vių kla si ką L. No rei
ka. Jis da ly vau da vo vi suo se mo kyk los 
li te ra tū ri niuo se ren gi niuo se, mė go vie
šu mą, drau gų pri pa ži ni mą. Ir Jo vų šei
mo je bu vo stip ri tau ti nės kul tū ros trau
ka. Mes, lin ku viai, vie ni ki tus pa ži nom 
ir ži no jom, kas ko kio mis nuo tai ko mis 
gy ve na, kuo ir kiek ga li ma pa si kliau ti. 
Vi sa da ei da vau kaip į sa vo na mus pas 
auk lė ti nius Si gi tą Juo dze vi čių, Ge di mi
ną Če kaus ką, Bi ru tę Ju re vi čiū tę, Re gi ną 
Ja nu šaus kai tę, Onu tę Ja ne liū nai tę, Emi
li ją Radž vi lai tę, Ri tą Bui ly tę ir dar dau
ge lį ki tų, gal vi są kla sę tek tų iš var dy ti. 
Su to kia nuo sta ta lan ky da vau si ir pas sa
vo auk lė ti nį Va len ti ną Jo vą, Ri mo bro lį. 
Jų tė ve lis, Si bi ro trem ti nys, vė liau ta po 
mū sų et no gra fi nio an sam blio „Lin ka va“ 
ve dė ju, nes tu rė jo pui kią klau są ir nuo
sta bų bal są. Mo ti na, Re gi na Pe če liū nai
tė, kiek jau nes nės nei ma no kar tos mū sų 
gim na zi jos auk lė ti nė, taip pat bu vo iš ėju
si Si bi ro „moks lus“, bet ne pra ra du si nei 
ener gi jos, nei švie saus po žiū rio į gy ve ni
mą. Gy ve no kar tu dar ir se ne lė, į ku rią 
Ri mas bu vo toks pa na šus: juo di plau kai, 
tos pa čios dė me sin go juo ko ki birkš tė
lėm žai ža ruo jan čiuos akys, lyg žvelg tų į 
gy ve ni mą kaip į ne ti kė tą įdo mų pokš tą. 
Tai gi „ta ry bi nės mo ky to jos“ san ty kiams 
su šia šei ma ne rei kė jo „Ezo po kal bos“. 
Tai ži no jo ir Ri mas. To dėl, kai pa siū liau 
jam, de šim to kui, pa čiam pa si rink ti res
pub li ki niam skai to vų kon kur sui teks tus, 
jis su sto jo prie vie no iš jų (ant ras tu rė jo 
bū ti iš P. Cvir kos kū ry bos) – Mai ro nio 
„Jau no sios Lie tu vos“ įžan gos: „O kad 
im čiau ir pa skai ty čiau „Kur šian die ną 
ji nai?..“ Pra džio je ap ta rėm lyg ir juo kau

da mi: jau tėm, ko kią re ak ci ją šis teks tas 
ga li su kel ti. Bet jis bu vo iš spaus din tas 
mo kyk li nė je 9 kla sės chres to ma ti jo je, 
va di na si, lai ky tas ne pa vo jin gu. Ko dėl 
ne pa ban džius? Jei kaip – ne pra leis „zo
na“. Ka dan gi pa ti su sir gau, tai į zo ni nį 
skai to vų kon kur są Ku piš ky je Ri mą ly
dė jo ki ta mo ky to ja. „Zo na“ pra lei do, tik 
kon kur sui va do va vęs P. Zu lo nas įspė jo, 
kad Vil niu je, res pub li ki niuo se P. Cvir
kos skai ty muo se, ga li bū ti keb lu mų dėl 
Mai ro nio teks to. 

Keb lu mų bu vo. Ir ne ma žų. 
Kaip šian dien pri si me nu tą res pub

li ki nio skai to vų kon kur so at mos fe rą. 
Mo ki niai tu rė jo skai ty ti po du kū ri nius: 
vie ną – iš P. Cvir kos kū ry bos, ki tą – lais
vai pa si rink tą. Teks tai – vien ta ry bi nės li
te ra tū ros „še dev rai“. Sė di me ša lia su pa
sva lie čiu mo ky to ju Ro mu Pa ške vi čium. 
„Pa gal vo kit, kaip jū sų Ri mo Mai ro nis 
nu skam bės to kiam kon teks te...“, – sa ko 
Ro mas. Man, tie są sa kant, ir gi da ro si ne
jau ku. Žiū ri – be veik vien kom jau ni mo 
CK at sto vai, gal vie nas ki tas iš mi nis te ri
jos, ro dos, dar ak to rius A. Ro se nas. Iš si
ve du Ri mą į ko ri do rių ir sa kau: „Ri mai, 
tu mo ki Mai ro nio „Už mi go že mė“ ar 
dar ku rį ki tą. „Jau no sios Lie tu vos“ įžan
ga tau ga li ne tik pri zą „nu neš ti“, bet ir 
vė liau smar kiai pa kenk ti. Pa gal vok apie 
stu di jas.“ Ri mas su rim tė ja, kiek pa ty li 
ir ty liai, bet tvir tai sa ko: „Ne. Aš ap si
spren džiau. Ne bent jums blo gai...“ Ar 
tu riu tei sę brau tis į šį ap si spren di mą? 
„Ta da da ryk taip, kaip ap si spren dei.“ 
Toks ta da bu vo mū sų po kal bis. Šian die
ni niam skai ty to jui tik riau siai jis at ro do 
net gi juo kin gai ne reikš min gas. Ta da jis 
ga lė jo nu lem ti žmo gaus at ei tį, su kom pli
kuo ti jo gy ve ni mą ar su griau ti puo se lė tą 
sva jo nę. 

Pa ga liau Ri mas sce no je. Skai to 
P. Cvir kos „Šu li nį“, juo kin da mas au di
to ri ją. Pas kui pa si tem pia, ma tau, kaip 
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gniau žia si jo ran kos, kiek pa bą la, pa ty li 
ir – „Mai ro nis. „Jau no sios Lie tu vos įžan
ga...“ Man bau gu žiū rė ti į skait lin gos ir 
gar bin gos ko mi si jos vei dus. Pra džio je – 
nuo sta ba, pas kui – su mi ši mas, žvilgs
niai – į rau do na stal tie se už deng tą sta lą, 
o vei dai – lyg ge le ži nės kau kės. Teks tas 
baig tas. „O ta čiau Lie tu va juk at bus gi 
ka da...“ – te be ai di ty lo je. Pas kui – stai
ga pa si py lę plo ji mai. Plo jo ne žiu ri, ne 
mo ky to jai – mo ki niai. 

Dar tą pa tį va ka rą, sto vė da mi ei lė je 
prie va ka rie nės da vi nio, iš gir do me: „Įsi
vaiz duo jat: kaž ko kia mo kyk la pa dek
la ma vo „Jau ną ją Lie tu vą!“ Na, da bar 
jiems bus...“

Ži no ma, „bu vo“. 
Šian dien sa ky tu me: kvai lai su ręs tas 

de tek ty vas. Bet gi tai bu vo re a ly bė. Ačiū 
tuo me ti nio Pa kruo jo ra jo no part ko mi te
to sek re to rei Onai Ga liaus kai tei, slap čia 
pu se lū pų, ei nant pro ša lį, mes te lė ju siai: 
„Pa si tvar ky kit. Pir ma die nį tu rė si sve
čių“ (su sek re to re O. Ga liaus kai te bu vo
me šiek tiek su ar tė jusios su si ti ki mų su 
ra šy to jais ren gi niuo se. Ži no ma, tai jai 
ne truk dė kar tą vė liau ap lan ky ti ma ne 
ir pa si do mė ti ma no kny gų len ty no mis, 
ku rio se, kaip ty čia, pui ka vo si Ais čio ei
lė raš čių to me liai, pa do va no ti ra šy to jo 
J. Paukš te lio. Ką ga lė jo me „pa si tvar
kyt“? Jo kios po grin di nės spau dos ka bi
ne te ne bu vo, gal tik vie ną ki tą „įtar ti ną“ 
ra ši nį iš si ne šiau. 

Pir ma die nį ma no pa mo ko se sė dė
jo Švie ti mo mi nis te ri jos ins pek to rius 
(V. Ja ke lai tis) ir ste bė jo „idė ji nę“ pa mo
kų ko ky bę. Jo kių ek vi lib ris ti nių su ge
bė ji mų ne si sten giau ro dy ti, dir bau kaip 
vi suo met. De šim to je kla sė je sve čias pa
pra šė pa lik ti jam lai ko mo ki nių ap klau
sai. Jis pa siū lė mo ki niams vie nu api ben
drin tu sa ki niu įver tin ti ra šy to ją, ku rio 
pa var dę pa mi nės. Pa gal vo jau: tiks las 

aiš kus, tik ar už duo tis ne per su dė tin ga? 
Ši taip glaus tai abst ra huo tis gal ne leng va 
bū tų ne tik mo ki niui. Pra dė jo nuo Do ne
lai čio, pas kui – prie Ba ra naus ko ir – prie 
Mai ro nio. Vai kai ne su trin ka, ir aš džiau
giuos jų iš min tim. „Mai ro nis – pa žan gus 
sa vo me to na cio na li nio są jū džio po etas, 
ro man ti kas“, – ra por tuo ja vė liau ku ni gu 
ta pęs Sau lius Fi li pa vi čius. Ži nau, Sau
liuk, kad tu šiai is to ri jai pa dė jai taš ką, 
tą, ku rio lau kė ins pek to rius, ta čiau ačiū 
tau, kad „ne su pa sa vai“!

Mo ki niai pa leis ti į na mus, sve čias 
per kra to ka bi ne to „tur tus“, po grin džio li
te ra tū ros ne ran da, ir mes gal po rą va lan
dų ban do me iš si aiš kin ti, kur ta ma no ji 
kal tė. Įver ti ni mas aiš kus: „Jūs ide a li zuo
ja te na cio na li nio są jū džio li te ra tū rą.“ O 
pas kui be veik drau giš kai pa bai gia: „Ne
su pran tu, ar jūs to kia nai vi, ar to kia de da
tės; lyg ne ži no tu mėt, kur gy ve nam... Gal 
ku riuo nors as pek tu esa te ir tei si, bet dėl 
jū sų aš ne pra ra siu dar bo.“ Tie siai ir at vi
rai. „Ar man leis dirb ti mo kyk lo je?“ – ir 
aš klau siu be veik drau giš kai. „Ma nau, 
kad taip, tik bū kit sa vik ri tiš ka.“ Ačiū ir 
už tai. 

Ėjau na mo, svars ty da ma, ką reikš tų 
bū ti „sa vik ri tiš ka“. Ir ta da iš skers gat
vio (kaip tik ram de tek ty ve!) iš šo ko tie 
ma no nu si kal ti mo ben drai – bū re lis de
šim to kų, ku rių pa var džių, de ja, jau ne
pri si me nu, tik tik rai ži nau, kad ten bu vo 
ir Ri mas. „Mo ky to ja, sa ky kit, jei jums 
bus blo gai, mes...“ – „Su si mil da mi, tik 
nie ko ne da ry kit ir greit iš ny ki te iš ma no 
aki ra čio!“ – spė ju su sa ky ti, dai ry da ma
si ap link, nes da bar kiek vie nas kie mas, 
kiek vie nas lan gas, ro dos, ta po pik ta aki
mi. 

Po to – svars ty mai ko lek ty ve. Kaip 
ki taip? Tos „auk lė ji mo“ po li ti kos pa tir
tį tu rė jau jau nuo se no, nuo pat po ka rio 
lai kų. Su pra tau, kad ki taip ne ga li nei 
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mo kyk los va do vy bė, nei bud ru mo ne pra
ran dan ti po li ti nė or ga ni za ci ja. Svar biau
sia – iš ty lė ti. Po „na cio na li nio nu kry pi
mo“ kri ti kos li tu a nis tės pa mo ko se teks 
iš klau sy ti ir ne vi sai ko rek tiš kų prie kaiš
tų: „Tu ap der gei mū sų mo kyk lą!..“ Kaip 
spjū vis į vei dą. Bet ma ne pra de da im ti 
įžū lus links mu mas: „Ne mo kyk lą, o or di
nuo tus mundūrus! Ne si ner vin kit, ne truk
sit juos ir vėl iš si bliz gin ti kad ir ma no 
są skai ta...“ – ži no ma tai tik min ty se; pri
si me nu pa ta ri mą bū ti sa vik ri tiš ka, to dėl 
ty liu. Ži nau, kad so cia liz mo „žmo giš ka
sis vei das“ – tik šven ti niams pa ra dams, 
o čia juk ru pi juo da kas die ny bė. Bai su ir 
skau du bu vo ne dėl tų už gau lių žo džių. 
Bai su pa si da rė vė liau, kai, ma tyt, no rint 
dar aki vaiz džiau pa brėž ti lo ja lu mą oku
pa ci nei val džiai, bus im ta si li te ra tū ri nio 
auk lė ji mo: „Ar nė ra tau ta ry bi nių po etų, 
kad iš kaž kur iš trau kei kaž ko kį mairo
niūkštį?!“ Smū gis bu vo ne ti kė tas, su krė
tęs dau giau už vi sus už gau lio ji mus. Kur 
mes esa me, ku ria me nuo puo lio ra te, jei 
iš drįs ta me spjau dy ti į tai, kas bu vo ir yra 
šven ta? Pir mas im pul sas bu vo at si sto ti 
ir iš ei ti, pa li kus vi sus „pro tin gus“ pa ta ri
mus. Ta čiau – kur? Ar už mo ky to jų kam
ba rio du rų, net už mo kyk los sie nų jau 
ki ta erd vė, ki tas pa sau lis? Iš ei ti – palik
ti tuos, ku rie dar va kar bu vo pa si ruo šę 
ta ve gin ti, gal pa tys ne ži no da mi, kaip. 
Ne bu vau he ro jė. Ne iš ėjau, tik skaus min
gai su pra tau, kad ši tie žo džiai – jau ne 
at si tik ti nu mas, o sis te ma, vis la biau ver
žian ti tau tos sa vi mo nės ger klę. Ka da ir 
kaip iš da vys tė įsė li na į žmo gaus są mo nę 
ir pa to giai įsi ran go kar je riz mo, pri si tai
kė liš ku mo (jau sa va no riš ko), no ro val dy
ti pa ruoš ta me guo ly je? Pra džio je vėz do 
po li ti ka, pas kui – pa glos ty mas, so tes nis 
kąs nis, „ly ges nio tarp ly gių“ pri vi le gi
jos, tai, ką Č. Ait ma to vas už ke le rių me
tų įvar dins man kur to si tu a ci ja. 

Po sė džio iš va da bu vo to kia: nuo 
šiol kiek vie ną sa vo vie šą kal bą ar pa si
sa ky mą pri va lau raš tu pa duo ti par ti nės 
or ga ni za ci jos sek re to riui per žiū rė ti, o 
mo kyk los va do vy bė im sis di des nės kon
tro lės. (Kai sek re to riui pa siū liau pir mą 
to kį raš tu pra ne ši mą, jis tik nu mo jo ran
ka: „Ga na tų ne są mo nių...“) Vis kas lyg 
ir vėl at si sto jo į sa vo vie tas. Dir bau ir 
to liau „auk lė ja ma“ ir „pri žiū ri ma“. 

Ėjo lai kas, kei tė si mo kyk los di rek to
riai, lyg vis kas pri si mir šo. Ta čiau nau
jo ji par ti jos sek re to rė pa si ro dė kur kas 
uo les nė: ne kar tą dar kliu vi nė jau už to 
aukš to slenks čio. Tai ta vo mo ki nys kom
jau nuo lis su drau ge už su ko į baž ny čią, 
drau gai jo ne ša li na ir mo kyk los kom jau
ni mo ko mi te to – skan da las, svars ty mai; 
tai ta vo vai kai nau ja me ti nio kar na va lo 
pro gra mė lė je ėmė ir su dai na vo „Drą
siai, drau gai šlei va ko jai, ei si me vogt 
obuo lių...“ – vėl po sė dis, vėl klau si mas: 
kaip to kia mo ky to ja ga li dirb ti ta ry bi nė

Rimas – Linkuvos mokyklos abiturientas. 
1980 m.
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je mo kyk lo je? Ta čiau prie vis ko pri pran
ti, imi pa žin ti žmo nes iš ar čiau, sten gie si 
su pras ti jų mo ty vus, tik ne ga li pa tei sin ti 
jų el ge sio. Kai šian dien mąs tau apie anų 
die nų mū sų mo kyk los ko mu nis tus, pri
pa žįs tu, kad ir jie bu vę to li gra žu ne vie
na ly tė gru puo tė. Bu vo žmo nių, ku riems 
rei kė jo kaip nors pa ge rin ti sa vo pa dė tį, 
pvz., il gai var gus su vai kais ko kia me 
ben dra bu čio už ka bo ry je, gau ti pa ken čia
mą bu tą. Ki tiems gal im po na vo pri vi le gi
juo tes nė pa dė tis, no ras bū ti pa ste bė tam. 
Dar ki tas, žiū rėk, „gel bė jo“ mo kyk los 
pres ti žą (ne be au ga „ei lės“!). Bet bu vo ir 
to kių, ku rie pa vyz džiu vai kams te be kė
lė sa vo tė vą įda vu sį če kis tams pio nie rių, 
ku rie, pa tys pri si ė mę „grū din to plie no“ 
vaid me nį, jau tė pa rei gą „grū din ti“ vi sus 
ša lia esan čius.1 Dėl for mų ir me to dų ne
si var žy ta. Da bar dir bau mo kyk lo je jau 
įga vu si at spa ru mo, tik ma žiau ti kė da
ma, kad vi si mes tik dangs to mės pri va lo
mom kau kėm. 

Kai pa si da rė la bai slo gu, su si rin kau 
ke le tą mo ki nių tė vų ir prie kul tū ros na
mų įstei gėm et no gra fi nį an sam blį, ku ria
me per 20 veik los me tų bus da ly va vę 
dau giau kaip pus šim tis moks lei vių. At
si ra do glau des ni ry šiai su kraš tie čiais 
Vil niu je, su Mo ky to jų to bu li ni mo si ins ti
tu to švie siau siais pro tais (L. Tupi kie nė, 
L. Ab rai ty tė, K. Mar ge vi čius), pra dė jau 
da ly vau ti pe da go gi niuo se skai ty muo se, 
ra šiau spau do je apie sa vą jį už sie nio li te
ra tū ros fa kul ta ty vą, ne nu trū ko ry šiai su 
Ra šy to jų są jun ga (kiek ne pa ly gi na mai 
dau giau „ere tiš kų“ min čių pa sa ky da vo 
at vy kę sve čiai!..), ne nu trū ko ry šiai ir su 
moks lei viais, bu vu siais ir esa mais. Jie 
gal būt nė ne įta rė, kaip stip riai į juos re
1 At gi mi mo lai kais, LKP at si ski riant nuo 
TSKP, Lin ku vos vi du ri nės mo kyk los pir mi
nė par ti nė or ga ni za ci ja pa si skel bė lie kan ti 
„ant TSKP plat for mos“. 

miuos, kiek gy vy biš kai svar bus man bu
vo šis so li da ru mas, ža di nan tis vil tį, kad 
at ei na jau na kar ta, neš da ma si lais vės 
dva sią, bun dan čią sa vi mo nę ir tau ti nę 
sa vi gar bą. 

O ta da, pra ėjus vie ne riems me tams, 
vėl va žia vo me su Ri mu į raiš kio jo skai
ty mo kon kur są. Šį syk vie ną iš teks tų 
pa rin ko Ri mo auk lė to jas A. Dič pet ris – 
A. Chur gi no ei lė raš tį (ne be pri si me nu pa
va di ni mo). Aš pa siū liau „neut ra lų“ Eug. 
Ma tu ze vi čiaus – „Žmo gaus sva jo nė“, 
skir tą A. Venc lo vai, op ti mis tiš kai švie
sų, bet ne lėkš tą. Vil niu je ir vėl pra si dė jo 
nuo ty kiai. Grį žu si iš A. Bal ta kio 50me
čio mi nė ji mo, kur bu vo me nu ė ję drau ge 
su Ri mu, jau at si gu lu si į lo vą, iš gir dau 
ieš kant Lov či kai tės. Pri va lan ti nu ei ti 
pas Švie ti mo mi nis te ri jos ins pek to rių į 
pir mą jį ben dra bu čio aukš tą. Su ti ko kaip 
se ną pa žįs ta mą, pa klau sė, ką at ve žiau į 
kon kur są. Su klu so iš gir dęs Jo vo pa var
dę, pa pra šė jo teks tų. O tie teks tai, kaip 
ty čia, nu ke lia vo kar tu su Ri mu pas jo 
bro lį stu den tą, kur Ri mas nu ė jo nak vo
ti. Vėl ki lo įta ri mas, kad bū sim ko kį są
moks lą pa ren gę. Ta čiau iš gir dęs, kie no 
ei lė raš čius Ri mas de kla muos, nu ri mo 
ir jau ga na drau giš kai pa sa kė: „Ma tot, 
jūs per nai da vėt pra džią, o šie met jau ne 
vie nas, o de šimt pa vo jin gų teks tų; yra to
kių, ku rių ne lei džia me de kla muo ti. Štai, 
pa žiū rė kit – Sa lo mė jos Nė ries „Ane mo
nos“... Ki ta me vėl – „At riš ki te akis“... 
„Bet gi, ins pek to riau, „Ane mo nos“ – ei lė
raš tis, skir tas Pa ry žiaus ko mu nai, juk tai 
re vo liu ci niai teks tai!“ – ne be ga liu su lai
ky ti nuo sta bos. „O jūs pa gal vo kit, kaip 
tie teks tai skam bės ry toj...“ Su si vo kiu, 
kad ta ry toj – Va sa rio 16oji! Varg šas 
ins pek to rius, vi si mes varg šai, iš si gan dę 
net sa vo še šė lio, en gia mi vi so kio plau
ko „pri žiū rė to jų“, pa klai kę pa stan go se 
įtik ti, lyg ma rio ne tės, už vir vu tės tam
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po mos. Dar pa klau sia vi sai bi čiu liš kai: 
„Ar jums ten la bai blo gai bu vo?“ Sa kau: 
„Nie ko. Svar bu, kad lei do dirb ti.“ „Dirb
kit ir to liau taip...“ – jau vi sai mįs lin gai 
bai gia me po kal bį. 

Šįkart Ri mas ga vo ap do va no ji mą. 
Žiu ri na rė ak to rė (gai la, pa mir šau pa
var dę), svei kin da ma ir įteik da ma pri zą, 
šmaikš čiai pri dū rė: „Už drą są!“ Aiš ku, 
ne už Chur gi ną. Tą pa tį pa sa kė ir ak to
riaus Vai sie tos sū nui, pa skai čiu siam iš 
Vaiž gan to at si mi ni mų apie ca ri nės Ru si
jos mo kyk los mušt rą. 

Po me tų iš ėjo nau ja 9 kla sės chres to
ma ti ja jau be „Jau no sios Lie tu vos“ įžan
gos. 

***

Bū tų ga li ma tuo ir baig ti, ta čiau pri
va lau pa aiš kin ti jau nes niam šių die nų 
skai ty to jui, ko dėl taip daug ir taip to li 
nu kly dau nuo Ri mo Jo vo as mens į anų 
die nų gy ve ni mo „krei vų jų veid ro džių“ 
ka ra lys tę. Da bar ti niam skai ty to jui, vis 
gir din čiam, ko kie auk so lai kai bu vę so
viet me čiu, pra var tu įdė miau įsi žiū rė ti 
į tą ta da su kurp tą „so cia liz mo su žmo
giš ku vei du“ fe no me ną, kad su vok tų, 
jog oku pa ci nė dik ta tū ra nie kur ne bu vo 
din gu si, nors sta li niz mas jau se niai bu
vo pa smerk tas. Ji reiš kė si ne tik iš ori ne 
prie var ta, bet ėjo ir per žmo gaus šir dį ir 
pro tą, skal dy da ma as me ny bę, kad ta me 
„vei de“ ne bu vo žmo giš ku mo, kad pa ga
liau tai bu vo ne vei das, o kau kė, dangs
tan ti bru ta lų, daž nai idio tiz mu tren kian tį 
re ži mą. Ir ne tik kon junk tū ra, pri si tai kė
liš ku mas ir kar je riz mas jį rams tė, nes 
iš to tu rė ta nau dos. Mo kyk lo je tai ypač 
skau džiai ju tai. Štai to kia me kon teks te 
Ri mo Jo vo, ta da dar be si for muo jan čios 
as me ny bės, „ne“ ap si drau dė liš ku mui, 
yra dau giau ne gu pa pras tas iš šū kis, tai 

ne vai kiš kas bra vū riš kas pokš tas. Jis rin
ko si. Ir pa si rin ko pa gal są ži nę ir gar bę. 
Pri si mi niau ki tos epo chos ir ki tos ša lies, 
be je, de mok ra tiš kų, ta da net kai ruo liš kų 
pa žiū rų žmo gaus ir ra šy to jo – S. Cvei go 
(S. Zweig) žo džius, lyg šauk te su si šau
kian čius su mū sų si tu a ci ja: „... iš ban dy
mas me ta iš šū kį, per se kio ji mas stip ri na, 
o vie ni šu mas ke lia aukš tyn. Kaip vi sus 
es mi nius gy ve ni mo da ly kus, taip ir šias 
įžval gas pa se mia me ne iš sve ti mos pa tir
ties, o vi sa da iš sa vo pa čių li ki mo.“2 Gal 
ne vi sa da as me ny bei bręs ti rei ka lin gas iš
ori nis pa si prie ši ni mas, bū na, kad jis suž
lug do, kaip yra at si ti kę ir ne vie nam to je 
mū sų is to ri jo je. Bet gi be iš ban dy mų ne
sa me tik ri, kiek esam pa jė gūs ap gin ti sa
vuo sius prin ci pus. „As me ny bė – tai nuo
la ti nė ri zi ka, tai ašt rūs kam pai (su žeis ti 
ir su si žeis ti), tai am ži nas ne pa to gu mas 
ko kios nors tvar kos sie kian tie siems.“3

***

Pas ku ti nį kar tą ma čiau Ri mą Pa ne vė
žio dra mos te at ro sce no je. Gu lė jo jis pri
tem dy to je sce no je, gė lė se, toks ne įpras
tai ra mus, nu ė jęs sa vą jį ke lią be po sū kių 
į klyst ke lius. Tik kai ži no jai, kiek daug 
ja me bū ta gy ve ni mo, ver žlaus, kū ry bin
go ir ne su me luo to, to ji ra my bė ro dė si 
to kia ne tik ra, ne rei ka lin ga, ne tei sin ga. 
Gal to dėl, kad mū sų, jį pa ži no ju sių, at
min ty je jis nie kur ne iš ėjo, kad kar tu 
Mai ro nio lais vės dai na at gy ja ir Jis, tos 
dai nos tę si nys į at ei tį. 

Lin ku va 
2011 03 26  

2 S. Zweig. „Trys sa vo gy ve ni mo dai niai“, 
Lie tu vos ra šy to jų są jun gos lei dyk la, V., 
2006. 
3 V. Dau jo ty tė. Kal bė ti iš mir ties, bet apie 
gy ve ni mą. „Me tai“, 2011, Nr. 2–3.


