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DrAUgIJos IsTorIJA 

Stasys Sabonis
Pirmininko ataskaita visuotiniame susirinkime 1993 m. gegužės 26 d.

Mieli Kolegos,

Praėjo lygiai vieneri metai nuo mūsų paskutiniojo ataskaitinio susi-
rinkimo, taigi trumpai mėginsime apžvelgti, kas per tuos metus nuveikta. 
Palyginti su pirmaisiais mūsų draugijos gyvavimo metais, veikla gerokai 
priblėso, tą iš karto reikia pasakyti. Priežasčių tam yra įvairių, šiek tiek at-
vėso ir narių entuziazmas, jų mažiau ateina į susirinkimus, keletas žmonių 
išvyko iš Vilniaus, išstojo iš draugijos, taigi narių skaičius sumažėjo.

Tačiau pagrindinė priežastis – objektyvi. Kaip žinote, pereitų metų 
antrojoje pusėje prasidėjo Čekoslovakijos valstybės skilimo procesas. Tai, 
be abejo, paveikė ir mūsų draugijos veiklą. Iškilo problema, ar susikūrus 
atskiroms Čekijos ir Slovakijos valstybėms, skilti ir mūsų draugijai, ar likti 
tokiai, kokia susikūrė 1938 m. Kaune. Beje, jos pavadinimas buvo ne Lie-
tuvos ir Čekoslovakijos, bet „Lietuvių ir čekoslovakų draugija“. Svarstant 
šį klausimą buvo įvairių nuomonių ir Taryboje, ir bendrame susirinkime 
š. m. sausio 27 d. Tame susirinkime vis dėlto buvo nutarta, kad panaikinti 
seną draugiją ir kurti dvi atskiras netikslinga, nes daugumai narių vienodai 
rūpi tarp savęs susipynęs čekų ir slovakų tautų istorinis kelias ir šių tautų 
kultūra, tautosaka, literatūra, tradicijos ir t. t. Taigi, buvo nutarta tik dalinai 
pakeisti draugijos pavadinimą „Lietuvos, Čekijos ir Slovakijos draugija“ į 
„Lietuvių, čekų ir slovakų draugija“. Taip naujasis pavadinimas būtų arti-
mesnis senajam prieškariniam pavadinimui ir atsiribota nuo valstybinių bei 
politinių sąvokų.

Draugija domisi ne valstybiniais ir ne politiniais reikalais, bet šių šalių 
žmonių, tautų gyvenimu. Šiuo pakeistu pavadinimu draugija iš naujo įre-
gistruota Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijoje.

Na, o dabar pasižiūrėkime, kas padaryta per ataskaitinį laikotarpį.
Vienas rimčiausių renginių – Čekoslovakijos Respublikos nepriklau-

somybės metinių minėjimas, kuris įvyko Rašytojų sąjungos klube, daly-
vaujant Čekoslovakijos ambasadoriui J.E. J. Nemešui. Gaila, kad draugi-
jos nariai vakare dalyvavo ne itin aktyviai. Ši data labai reikšminga tiek 
čekams, tiek slovakams, juo labiau, kad vienas pagrindinių kovotojų dėl 
nepriklausomos Čekoslovakijos Respublikos įkūrimo, demokratinės vals-
tybės kūrėjas ir pirmasis ilgametis šios valstybės prezidentas Tomašas G. 
Masarykas laikė save pusiau čeku, pusiau slovaku (jo gimtoji kalba buvo 
slovakų). Šią lemtingą čekų ir slovakų istorinę datą visada turėtume prisi-
minti, o šiais metais ypač – tai gražus jubiliejus, 75-eri metai.

Pereitų metų rudenį Vilniuje vyko Čekoslovakijos liaudies ūkio die-
nos, parodų centre buvo organizuota Čekoslovakijos pramonės ir plataus 
vartojimo prekių paroda. Per tas dienas šį tą nuveikė ir mūsų draugija: 
buvo parūpinta nakvynė į parodą atvykusiam Prekybos su Baltijos šalims 
draugijos pirmininkui Antoninui Drabekui, jam padėta susitikti su mūsų 
pramoninkais ir prekybininkais (čia pasidarbavo Vytautas Čekanauskas, 
Alfredas Rudys ir kt). Vertėjavo Vytautas Kudzys.

Deja, daugiau jokių renginių nebuvo organizuota, tačiau draugijos tiks-
lus realizuoti nemažai padeda atskiri draugijos nariai. 

Keletas žodžių apie jų veiklą. 
Pirmiausia apie čekų ir slovakų grožinės literatūros vertimus. Žinome, 

kad meninis vertimas geriausiai padeda pažinti tautos gyvenimą, jos kultū-
rą, papročius, žmones. Malonu pažymėti, kad šioje srityje nemažai padary-
ta. Almis Grybauskas yra išvertęs įžymaus čekų rašytojo Milano Kunderos 
romaną „Nepakeliama būties lengvybė“. Romanas pernai buvo publikuo-
tas žurnale „Metai“. Šiemet romaną atskira knyga žada išleisti „Amžiaus“ 
leidykla. A. Grybauskas taip pat išvertė ir sudarė V. Havelo publicistinių 
straipsnių knygą, kurią kitais metais žada išleisti „Vagos“ leidykla. Šiuo 
metu A. Grybauskas išvykęs į Prahą, renka medžiagą čekų literatūros isto-
rijos klausimu.

Vytautas Visockas pastaruoju metu išvertė ir paskelbė literatūrinė-
je periodinėje spaudoje („Metuose“, „Nemune“, „Literatūroje ir mene“) 
keliolika ištraukų iš K. Čapeko „Apokrifų knygos“. Taip pat jis neseniai 
baigė versti B. Hrabalo apysaką „Aš aptarnavau Anglijos karalių“, kuri bus 
išleista kitais metais.

„Amžiaus“ leidykla šiuo metu rengia spaudai mano (S. Sabonio) iš-
verstą K. Čapeko knygą „Pašnekesiai su T. G. Masaryku“; ją leidykla žada 
išleisti Čekoslovakijos nepriklausomybės jubiliejui. 
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„Vagos“ leidyklai  įteiktas čekų humoristinių apsakymų rinkinys (su-
darytojas – A. Grybauskas, vertėjai A. Grybauskas, S. Sabonis ir V. Vi-
sockas). 

Kaip matome, šiais nelengvais knygų leidimo laikais čekų literatūra 
verčiama ir publikuojama gana gerai. Periodinėje spaudoje paskelbti ir keli 
slovakų rašytojų kūriniai.

Palaikome kūrybinius kontaktus, bendradarbiaujame su lietuvių litera-
tūros bičiuliais Čekijoje ir Slovakijoje. Pereitų metų pabaigoje Lietuvoje 
lankėsi žinoma lietuvių literatūros vertėja į čekų kalbą, jos populiarintoja 
Alena Vlčkova. Pastaruoju metu ji verčia mažiau, nes ir Čekijoje, ir Lietu-
voje leidyklos daugiausia leidžia komercinę literatūrą, tačiau A. Vlčkova 
Prahos Karlo universitete dėsto lietuvių kalbą ir literatūrą, jos studentai 
rašo diplominius darbus iš lietuvių literatūros. Vilniuje A. Vlčkova ir rinko 
medžiagą savo studentų diplominiams darbams. Jai daug talkino V. Visoc-
kas.

Lietuvių literatūros populiarintojų turime ir Bratislavoje, vertėja ir lite-
ratūros mokslininkė Marija Kusan stažavo Vilniaus universitete, pramoko 
lietuvių kalbos, parašė disertaciją apie bendras lietuvių ir slovakų prozos 
ypatybes, išvertė į slovakų kalbą keletą mūsų jaunosios kartos rašytojų kū-
rinių. Pereitų metų spalio mėnesį ji buvo kelioms dienoms atvykusi į Vil-
nių, domėjosi naujais lietuvių literatūros kūriniais. Padėjome jai susitikti su 
Rašytojų sąjungos vdovais ir kritikais.

Lietuva, mūsų literatūra ir kultūra domisi ir populiarina Bratislavos 
Komenskio universiteto filosofijos fakulteto dekanas, mokslų kandidatas, 
vertėjas Ivanas Slimakas.

Pereitais metais Vilniaus universitetas kartu su slovakų rašytojų asoci-
acija Bratislavoje organizavo tarptautinę vertėjų iš slovakų kalbos konfe-
renciją, kurioje dalyvavau ir aš. Kelionės išlaidas padengė mūsų draugija, 
Lietuvos rašytojų sąjunga ir Atviros Lietuvos fondas. Konferencijoje turė-
jau progos informuoti apie literatūros padėtį Lietuvoje.

Žodžiu, literatūrinis bendradarbiavimas su čekais ir slovakais vyksta 
normaliai, gaila, kad draugijos taryba nesiėmė iniciatyvos, nors ir buvo 
planuota, organizuoti čekų ir slovakų dailės, meninės fotografijos parodų, 
plačiau supažindinti visuomenę su kino meno pasiekimais. Gal naujai iš-
rinkta draugijos taryba pasistengs užpildyti šias spragas.

Kalbant apie atskirų draugijos narių veiklą, reikia paminėti Renatą 
Blagnienę – ji pasiaukojamai pusvelčiui dėstė čekų kalbą Vilniaus univer-
siteto studentų grupelei. Tikriausiai ir daugiau mūsų draugijos narių dirba 

vienokį ar kitokį darbą, stiprinantį ryšius su čekais ir slovakais įvairiuose 
baruose, populiarina mūsų respublikos ekonomikos, prekybos reikalų, kul-
tūros pasiekimus.

Štai, sakysime, Zofija Grikštaitė veda ekskursijas čekų kalba. Būtų ge-
rai, kad ji papasakotų apie savo šios srities darbą, nes ne visi apie jį žinome.

Keletą žodžių apie organizacinius, finansinius ir ūkinius reikalus.
Kaip žinote, pereitais metais per ataskaitinį susirinkimą buvo perrinkta 

draugijos taryba. Ją sudarė 9 nariai: Irena Aleksaitė, Janina Balsienė, Vy-
tautas Čekanauskas, Vygintas Grinis, Almis Grybauskas, Vytautas Kudzys, 
Romanas Miliauskas ir Stasys Sabonis.

Pareigomis pasiskirstyta taip: pirmininkas – S. Sabonis, pavaduotojai – 
V. Čekanauskas ir V. Kudzys, sekretorius – R. Miliauskas. Draugijos iždui 
tvarkyti buvo pavesta V. Čepaitei (Giliauskienė atsisakė).

Priblėsus draugijos veiklai beveik nebuvo daroma ir jokių finansinių 
operacijų, net nebuvo surinktas nario mokestis, nors pereitų metų susirinki-
me buvo nutarta rinkti po 50 talonų. Mat, daugumos tarybos narių nuomo-
ne, esant tokiam aktyvumui, nepadoru reikalauti nario mokesčio. Vis dėlto, 
mano manymu, negerai pasielgta, mokestis turėjo būti surinktas.

Už pirmuosius metus surinkto nario mokesčio likutis buvo panaudotas 
Čekoslovakijos nepriklausomybės vakarui organizuoti, remėjų skirtos lė-
šos išleistos patalpų nuomai. 

Gal ir ne visi draugijos nariai žino, bet sausio mėnesio susirinkime in-
formavome, kad draugija gavo išsinuomoti iš miesto savivaldybės kambarį 
Algirdo gatvėje.

Šios patalpos labai praverčia draugijai, kuri iki to laiko neturėjo jokio 
kampo. Dabar tame kambaryje nuolat būna pirmininko pavaduotojas V. Če-
kanauskas, iždininkė V. Čepaitė, yra telefonas, faksas, kurie gali būti nau-
dojami draugijos reikalams. Čia jau yra sukaupta šiek tiek informacinės 
literatūros apie Čekiją ir Slovakiją, visi draugijos nariai gali ja naudotis. 
Gaila, kad kambarys mažokas ir jame neįmanoma rengti visuotinių draugi-
jos susirinkimų, tačiau tarybos posėdžiams jo visiškai pakanka.

Taigi, tiek apie tarybos veiklą. Iš tiesų, ji galėjo būti kur kas aktyves-
nė. Tikėsimės, kad naujai išrinkti žmonės parodys daugiau iniciatyvos ir 
sumanumo.

Šaltinis: Lietuvių, čekų ir slovakų draugijos archyvas. 
Surado R. Miliauskas. Kalba netaisyta.
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Pirmųjų Draugijos metų veiklos fragmentai

Nežiūrint to fakto, kad 1993 m. rudenį valstybiniame registrų centre 
buvo užregistruota naujoji, t.y. lietuvių, čekų ir slovakų draugija, Čeki-
jos respublikos laikinoji reikalų patikėtinė J. Jeslinkova pareiškė, kad ČR 
ambasada negalės remti tokios draugijos ir pasiūlė steigti atskirą Lietuvos 
ir Čekijos draugiją. Taigi, su skaudama širdimi (o Čekoslovakija dar ilgai 
buvo gyva mūsų širdyse) teko šaukti naują tik ką įkurtos draugijos posėdį. 
Šaukti tam, kad ją likviduoti.

Čekų ir slovakų „aksomines“ skyrybas lydėjo ir draugijos skilimas: 
buvo įkurtos dvi atskiros draugijos – Lietuvos ir Čekijos (žr. toliau) bei 
Lietuvos ir Slovakijos (pastarosios pirmininku buvo išrinktas S. Sabonis).

Ilgą  laiką negalėdami psichologiškai susitaikyti su tokiu sprendimu, 
buvusios draugijos nariai dalyvavo abiejų draugijų renginiuose, oficialiai 
figūravo jų sąrašuose.

Bet „pecunia regnat mundi“ (pinigai valdo pasaulį). Gaudama finansi-
nę paramą iš ČR ambasados, galėdama dalyvauti ambasados organizuoja-
muose renginiuose, Lietuvos ir Čekijos draugija augo ir stiprėjo, tuo tarpu 
kai slovakiškoji dalis pamažu (ypač po S. Sabonio mirties) nunyko. Didelį 
vaidmenį čia suvaidino tas faktas, kad dr. J. Balsienė pradėjo dirbti ČR 
ambasadoje ambasadorės asistente, taip pat ir asmeninė J.E. J. Jeslinkovos 
charizma.

1993 m. įvykusiame visuotiniame Lietuvos ir Čekijos draugijos susi-
rinkime buvo priimti draugijos įstatai, išrinkta draugijos taryba: dr. Janina 
Balsienė (pirmininkė), pavaduotojai – Vytautas Čekanauskas ir  dr. Vincas 
Lapinskas, dr. Romanas Miliauskas (jam buvo pavesta rūpintis būsimo-
jo draugijos žurnalo leidyba), Zofija Grikštaitė, Alė Kiselienė (sekretorė), 
Danutė Palionytė. Draugijos iždininke išrinkta Danguolė Revutienė.

Draugijos būstinė buvo Vilniuje, Algirdo 31 (409 kab.) ir turėjo savo 
telefoną ir fakso aparatą (tel Nr. 662808).

Žurnalui leisti buvo sudaryta redakcijos taryba, kurioje buvo J. Bal-
sienė, P. A. Mikša, R. Miliauskas (vyr. redaktorius) ir S. Sabonis. Žurnalo 
dailininku tapo A. Gurskas, leidykla – UAB „Pasaulis“.

1994 m. pasirodė pirmasis žurnalo „Čekija – Lietuva“ numeris lami-
nuotu viršeliu, kuriame puikavosi Čekijos respublikos valstybinis herbas, 
o dar tais pačiais metais – ir antrasis (iš pradžių buvo numatyta leisti drau-
gijos žurnalą du kartus per metus).

Kas buvo pirmieji žurnalo straipsnių autoriai?
Tai Petras Algis Mikša, Romanas Miliauskas, Vincas Lapinskas, Sta-

sys Sabonis (pateikti jo čekų autorių vertimai), Janina Balsienė (draugijos 
kronika ir pan.), Danutė Palionytė, Birutė Masionienė. Čekiškų valgių re-
ceptus daugiausiai vertė V. Čepaitė.

Vėliau redakcinėje kolegijoje dirbo jau minėtas S. Sabonis, Almis 
Grybauskas (kurį laiką buvo vyr. redaktoriumi), prof. A. Gurskas, Silvija 
Stakulienė, Mindaugas Balčiūnas, Dalia Bukelevičiūtė, Egidija Kaulakytė, 
Rasa Sabaliauskaitė, Aurelija Mykolaitytė, Algimantas Žižiūnas (pastara-
sis buvo „etatinis“ draugijos renginių fotometraštininkas), o Romanui Mi-
liauskui pasirinkus diplomatinį darbą, žurnalo vyr. redaktoriaus naštą ilgą 
laiką kantriai ir entuziastingai nešė P. A. Mikša.

1994 m. gegužės 31 d. ČR nepaprastoji ir įgaliotoji ambasadorė JE 
J. Jeslinkova įteikė prezidentui A. Brazauskui skiriamuosius raštus, o jau 
kitą dieną draugija šia proga Vilniaus universiteto Auloje surengė vargonų 
muzikos koncertą. Vargonavo Rudolfo Lymano draugijos bendrijos nariai, 
tarp jų ir G. Kviklys.

1994 m. gruodžio 20 d. draugijos susirinkime buvo išrinkta nauja 
draugijos taryba. Pirmininke perrinkta J. Balsienė, pavaduotojais išrinkti 
dr. A. Končius ir doc. G. Kviklys, kiti nariai R. Miliauskas, dr. D. Palio-
nytė, dr. D. Murauskaitė, A. Revuta. Buvo patvirtinta draugijos emblema 
(autorius – prof. A. Gurskas) – Vilniaus katedra ir Prahos Parako bokštas.

1996 m. sausio mėn. įvyko draugijos rinkiminis – ataskaitinis susirin-
kimas. Draugijos pirmininke vėl buvo perrinkta dr. J. Balsienė, pavaduo-
tojais išrinkti dr. A. Končius ir doc. G. Kviklys, nariais doc. D. Triponienė, 
L. Brėdikienė, A. Grybauskas, prof. A. Gurskas, S. Stakulienė (sekretorė), 
A. Revuta. Draugijos leidiniu pavesta rūpintis redakcijos tarybai: Almiui 
Grybauskui (vyr. redaktorius), J. Balsienei, A. Gurskui ir P. A. Mikšai.

1997 m. kovo 14 d. M. K. Čiurlionio menų gimnazijoje įvyko draugi-
jos rinkiminis-ataskaitinis susirinkimas. Nors draugijos ir ypač pirmininkės 
veikla buvo vertinta perdėm teigiamai, J. Balsienė pasiprašė atleidžiama iš 
pareigų ryšium su jos naujomis pareigomis ČR ambasadoje Lietuvoje.

Tų pačių metų kovo 27 d. naujoji 9 narių draugijos taryba pirmininku 
išrinko poetą ir vertėją Almį Grybauską, jo pavaduotojais doc. G. Kviklį, 
doc. L. Cieškaitę-Brėdikienę ir P. A. Mikšą. D. Vagoraitė buvo patvirtinta 
iždininke, o J. Jarmala – revizoriumi.
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1998 m. sausio 14 d. įvyko draugijos rinkiminis ataskaitinis susirin-
kimas (tuo metu draugijoje buvo 67 nariai!). Pirmininkas A. Grybauskas 
pasiprašė atleidžiamas iš draugijos vadovo pareigų. Buvo išrinkta nauja 
draugijos taryba: J. Balsienė,  V. Čepaitė, A. Gurskas, G. Kviklys, O. Ta-
luntytė, D. Vagoraitė, S. Stakulienė, P. A. Mikša, A. Mykolaitytė. 

Sausio 28 d. įvyko naujai išrinktos tarybos posėdis. Pirmininku išrink-
tas doc. G. Kviklys, pavaduotojais prof. A. Gurskas ir dr. J. Balsienė, žur-
nalo redaktoriumi – P. A. Mikša. Revizoriaus pareigas toliau ėjo nepakei-
čiamasis J. Jarmala.

Apžvelgiant pirmuosius penkerius draugijos darbo metus, galima pa-
sakyti, kad jie buvo ne tik itin gausūs renginių, bet ir pilni draugijos narių en-
tuziazmo.

Tai nesuskaičiuojami koncertai, konferencijos, čekų ir lietuvių auto-
rių knygų pristatymai, fotografijos, knygų parodos, jubiliejai (pirmiausiai 
gerbiamo veterano dr. A. Končiaus), čekiškų filmų demonstravimas (o jų 
tekstus vertė draugijos nariai), jaunųjų pianistų ir kitų atlikėjų konkursai 
(pirmiausia, B. Smetanos), Rudolfo Lymano vargonų muzikos festivalis, 
Lietuvos ir Čekijos respublikų valstybinių švenčių minėjimai, susitikimai 
su įdomiais žmonėmis (pirmiausiai vertėja Alena Vlčkova), Čekijos poli-
tikų (pirmiausia Vaclavo Havelo) vizitai į Lietuvą. Galų gale, ir kalėdiniai 
renginiai...

Pagal žurnalo „Čekija-Lietuva“ 1994-1998 m. publikacijas parengė dr. V. Lapinskas 

 

draugijos pirmininkai 

Janina Balsienė

Lietuvos ir Čekijos draugijos pirmininkė 1993-1999 ir 2005-2012 m.
Gamtos mokslų daktarė, Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto  

Teisės filosofijos ir istorijos katedros docentė

Baigusi studijas Vilniaus universiteto Chemijos fakultete, 1976-1979 m. 
studijavo tikslinėje aspirantūroje  Prahos Karolio  universiteto Gamtos 
mokslų fakultete, kur įgijo mokslinius laipsnius Rerum Naturalium Doc-
toris ir CSc (Candidate of Sciences). Lietuvos  mokslo taryba mokslinį  
laipsnį  CSc buvo nostrifikavo į Gamtos mokslų daktaro laipsnį. 1979 m. 
išlaikė čekų kalbos valstybinį egzaminą Prahos kalbų mokykloje. Grįžusi į 
Lietuvą, dirbo Vilniaus universiteto Chemijos fakultete moksline darbuo-
toja, vyresniąja dėstytoja ir  vyresniąja mokslo darbuotoja 1982-1993 m. 
bendradarbiavo su Prahos Karolio bei Brno Masaryko universitetais. 

1990-1991 m. būdama aktyvi Lietuvos sąjūdžio rėmėja, nuolat palaikė 
ryšius su kolegomis ir bičiuliais Prahoje. 1991 m. sausio 21 d. buvo iš Vil-
niaus universiteto, sutikus tuometiniam rektoriui prof. R. Pavilioniui,  ko-
mandiruota į Prahą. Tuometinio Lietuvos Respublikos vicepremjero Zigmo 
Vaišvilos pavedimu dokumentinę  medžiagą apie tragiškus sausio įvykius 
Vilniuje ir  svarbius vyriausybės nutarimus perdavė  Čekoslovakijos Fede-
racinės Respublikos Prezidento sekretoriatui, Užsienio reikalų ministerijai 
ir Čekoslovakijos televizijai (ataskaita apie vizitą yra LR užsienio reikalų 
ministerijos archyve). Susitikime su Prahos Realistické divadlo vadovybe 
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buvo pateikta informacija apie situaciją Lietuvoje, perduota dokumentinė 
medžiaga, nuotraukos bei videokasetė, kurių pagrindu sukurtas spektaklis 
„Laisvė Baltijos šalims“. 

Būdama Lietuvos ir Čekoslovakijos draugijos narė bei Lietuvos ir Če-
kijos draugijos įkūrimo iniciatore, palaikė glaudžius ryšius su Čekoslovaki-
jos, o vėliau Čekijos Respublikos diplomatinėmis atstovybėmis Lietuvoje.            

1993 m. buvo pakviesta dirbti į Čekijos Respublikos ambasadą Vil-
niuje.  Iki 2003 m. dirbo Čekijos Respublikos ambasadoriaus asistente  
politikos, mokslo ir kultūros klausimams, atliko kultūros atašė funkcijas. 
Stažavosi Čekijos Respublikos užsienio reikalų ministerijos kultūrinių ir 
nevyriausybinių ryšių, informacijos bei 2 – ame teritoriniame departamen-
tuose bei Diplomatinėje akademijoje. Už aktyvią veiklą pristatant Čekijos  
kultūrą Vilniaus miesto tarptautiniuose renginiuose gavo Vilniaus m.  merų 
R. Pakso bei A. Zuoko padėkas, o 2002 m. Čekijos Respublikos kultūros 
ministro medalį Artis Bohemiae Amicis už čekų kultūros gero vardo sklai-
dą pasaulyje.

Nuo 2003 m. dirba Mykolo  Romerio universitete  įvairiose pareigose 
(Vidurio ir Rytų Europos studijų centro direktorė, Mokslo centro direkto-
riaus pavaduotoja, Vidurio ir Rytų Europos mokslo ir studijų centro ve-
dėja, Teisės fakulteto Bioteisės katedros lektorė ir docentė),  plėtodama 
visapusiškus ryšius su Čekijos Respublikos mokslo, švietimo bei kultūros 
institucijomis. Skaitė paskaitas Prahos Karolio, Brno Masaryko, Bratisla-
vos  J. A. Komenskio, Trnavos Kirilo ir Metodijaus universitetuose.  

Almis Grybauskas    

Gimė 1947 m. kovo 1 d. Gilūšyje, Kaišiadorių r.
Poetas, vertėjas

1972 m. baigė Vilniaus pedagoginį institutą. Dirbo mokytoju Klaipė-
doje, vėliau – laikraščių ir žurnalų „Mokslas ir gyvenimas“, „Kinas“ ir kitų 
redakcijose.     

1987-1989 m. lankė Prahos vasaros kalbų (čekų) kursus. Kaip pats 
sakė, A. Grybauskas turėjo laimės nuomotis kambarį iš profesorės, kurią iš 
universiteto pašalino už tai, kad dalyvavo Prahos pavasaryje. Jos bute rink-
davosi disidentai, tarp kurių buvo ir būsimasis Čekijos prezidentas Vaclavas 
Havelas. Taip ir pats A. Grybauskas įsitraukė į pogrindinę veiklą.

Dirbo pogrindiniame žurnale „Vidurio Europa“, kuris labai domėjosi, 
kas vyksta Pabaltijy (tuo metu pradėjo veikti Sąjūdis). Tuomet važinėda-
vo į Lietuvą, dirbo „Literatūros ir meno“ redakcijoje, kuriai siųsdavo me-
džiagą iš Prahos. Gyvendamas Prahoje dalyvavo „aksominės“ revoliucijos 
įvykiuose. 

1990 m. Lietuvos Aukščiausios Tarybos pirmininko prof. V. Landsber-
gio buvo pasiųstas į ČSFR užmegzti kontaktų su valdžios atstovais, bet, 
kaip pats rašo, „dėl įvairių priežasčių nelabai sekėsi“. 

1993 m. vadovavo lietuvių kultūros seminarui Prahos seminaruose, 
Karolio universitete skaitė įvairius kursus.1998 m. vedė lietuvių kalbos se-
minarus – T. Masaryko universitete Brno. 2002 ir 2003 m. vadovavo čekų 
kalbos seminarui Vytauto Didžiojo universitete.      

Nuo 2006 m. dirba Brno T. Masaryko universitete, veda lituanistikos 
kursus.

Išleido šešias poezijos knygas. Parašė straipsnių čekų spaudoje apie 
T. Venclovą, L. Karsaviną, A. Maceiną ir kitus. Iš čekų kalbos išvertė 20 



16 17

knygų. Svarbiausi, A. Grybausko nuomone, vertimai yra J. Hašeko „Šau-
nusis kareivis Šveikas ir jo nuotykiai pasauliniame kare“, M. Kunderos 
romanai,V. Havelo esė ir kalbos, J. Patočkos „Eretiški esė“.

2000 m. – PEN klubo diplomas už geriausią metų vertimą į lietuvių kalbą 
– J. Hašeko „Šaunusis kareivis Šveikas ir jo nuotykiai pasauliniame kare“;  
     2007 m. – Vilniaus mero prizas už poeziją apie Vilnių – už eilėraščių 
rinktinę „Apžvalgos spiralė“. 2007 m. – Jotvingių premija už eilėraščių 
knygą „Apžvalgos spiralė“. 

Nuo 1979 m. Lietuvos rašytojų sąjungos narys, nuo 1989 m. PEN 
klubo narys.

Lietuvos ir Čekijos draugijos pirmininkas (1996-1997), tarybos narys, 
buvęs žurnalo „Čekija-Lietuva“ vyr. redaktorius ir redakcinės tarybos na-
rys; minėtame žurnale paskelbė straipsnių, eilėraščių.

Gediminas Kviklys 

Gimė 1946 m. balandžio 7 d. 
Lietuvos vargonininkas, klavesinininkas, pedagogas

Gyd. prof. V. Kviklio sūnus. Baigė Lietuvos konservatoriją: 1969 m. 
Stasio Vainiūno fortepijono, 1973 m. Leopoldo Digrio vargonų klases. 

1986-1987 m. stažavo Prahos muzikos akademijoje pas Zuzaną Ružič-
kovą. Tobulinosi tarptautiniuose meistriškumo kursuose Prahoje, Ciuriche, 
Milštate (Austrija), Leufstebruche (Švedija).

Nuo 1967 m. dėsto Čiurlionio menų mokykloje, nuo 1988 m. – dar ir 
Lietuvos konservatorijoje (nuo 2004 m. Lietuvos muzikos ir teatro akade-
mija), 1995-2008 m. – v argonų ir klavesino katedros vedėjas, docentas. 

Nuo 1982 m. kamerinės muzikos ansamblio Musica Humana klavesi-
nininkas. 

Surengė daugiau kaip 1000 solinių vargonų muzikos koncertų. Gastro-
liavo Vokietijoje, JAV, Šveicarijoje, Italijoje, Danijoje, Švedijoje, Čekijoje. 

Repertuarą sudaro įvairių epochų ir stilių muzika. Suredagavo lietuvių 
kompozitorių (Juozo Gruodžio, Vinco Bacevičiaus, Česlovo Sasnausko) 
kūrinių vargonams, aranžavo įvairių šalių kompozitorių kūrinių kameri-
niams ansambliams. 

Iš lietuvių vargoonininkų, atliekančių čekų kompozitorių kūrinius, 
buvo subūręs Rudolfo Liemanno bendriją, kuri surengė koncertus ambasa-
doje J. E. J. Jeslinkovos ir inauguracijos J. E. Prezidento V. Havelo vizito 
Lietuvoje progomis. Viena iš Rokiškio vargonų muzikos festivalių, skirtų 
R. Liemannui, iniciatorių. Ryškiausias organizuotas renginys – čekų kom-
pozitoriaus Petro Ebeno kūrybos pristatymo savaitė Vilniuje 2000 m.

Lietuvos ir Čekijos draugijos pirmininkas 1998-2001 metais, vienas iš 
žurnalo „Čekija-Lietuva“ redaktorių, paskelbė straipsnių minėtame žurnale 
bei žurnale „Lietuva ir Čekija“. Vienas pagrindinių Draugijos muzikinių 
renginių organizatorių ir atlikėjų.

Virginija Čepaitė   

Gimė 1945 m. kovo 1 d. Kaune
Žurnalistė, vertėja

Kaip mano gyvenime atsirado Čekija

Pirmą kartą su žodžiu Čekoslovakija susidūriau penktoje klasėje, kai 
pionierių vadovė atnešė keletą adresų ir mokiniams liepė susirašinėti. Gal 
mada tada tokia buvo... Man kliuvo penktokės Janos adresas iš Čekoslova-
kijos miesto Gotvaldovo. Tai dabartinis Zlinas. Mergaitė man siuntė savo 
miesto atvirukus, dovanėles, aš – jai. Susirašinėjimas vyko rusų kalba, bet 
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jau tada visus žodžius, kuriuos rasdavau ant atviruku, knygelių, aš išsi-
versdavau. Susirašinėjimas nutrūko baigus mokyklą. Nustojo rašyti Jana. 
Negreitai sužinojau priežastį: pasirodo, visi mokiniai, kurie rusų kalbos 
mokytojai atnešdavo laišką rusų kalba – gaudavo vienetuką, geriausią pa-
žymį. Baigus mokyklą tų vienetukų nebereikėjo ir susirašinėjimas nutrūko. 
Bet ne man. Jau buvau susidomėjusi čekų kalba, užsisakydavau net kelis 
čekiškus žurnalus. Susiradau naujų draugų, kurie man rašė jau čekiškai, 
aš jiems – rusiškai, kol palaipsniui ir aš perėjau į čekų kalbą. Laišką ra-
šydavau ilgai, nes norėjosi klaidų įvelti kuo mažiau. Įsigijau vadovėlių, 
knygų ir skaičiau, skaičiau... Pirmą kartą į Čekoslovakiją atvykau pagal 
susirašinėjimo draugės kvietimą. Išbuvusi mėnesį, ne tik viską supratau, 
bet jau ir laisvai kalbėjau. Kai po dešimties metų atsidūriau vasaros čekų 
kalbos kursuose – nieko naujo ten jau neberadau. Dėstytojai stebėjosi, ką 
aš čia veikiu... Tie kursai rengdavo labai įdomias ekskursijas po gamyklas, 
šiaip įdomias vietas.

Klaipėdos Donelaičio mokykloje, kurią baigiau, anglų kalbą dėstė ne-
blogi mokytojai, tik tos kalbos tada nebuvo kur panaudoti. Vienus metus 
paraleliai mokiausi ir vokiečių kalbos – eidavau į draugės klasę, kai ten 
būdavo vokiečių, o man pamokos jau būdavo pasibaigusios. Vėliau tokių 
sąlygų neliko, tai baigėsi ir mano vokiečių kalba. 

Dar vidurinėje pradėtą lenkų kalbą tęsiau neakivaizdžiai Krokuvoje. 
Su kursų dalyviais susitinkame iki šiol kas antri metai. O, va, žurnalistikos 
studijos Vilniaus universitete man jokios naudos neatnešė – žurnalistinį 
darbą dirbau tik pusę metų Klaipėdos laikraštyje. Vilniuje melioracijos ir 
vandens ūkio ministerijoje 17 metų koregavau raštus. Atėjus atgimimui 
pradėjau versti iš čekų kalbos, nes gaudavau daug įdomios čekiškos litera-
tūros, norėjosi pasidalinti.

Į Vilnių atvykus 1971 metais mano susirašinėjimas su draugais čekais 
tęsėsi, pradėjome vieni kitus lankyti. Kai buvo galima užsienin važiuoti 
automobiliais – pradėjome važiuoti kasmet, ten praleisdavome visą mė-
nesį. Išvažinėjome Čekoslovakiją skersai išilgai. Ypač gerų draugų turėjau 
Prahoje ir Pietų Čekijos kaime. Ten važinėju iki šiol, nors kai kurių draugų 
ir nebėra gyvųjų tarpe. Bendrauju su jų šeimomis. 

Kai prieš dvidešimt metų laikraštyje perskaičiau skelbimą, kad kvie-
čiami Čekoslovakijos draugai – nuėjau nesvarsčiusi. Buvo labai smalsu. 
Tikėjausi susirasti naujų bendraminčių, gal ką nors, su kuo bus progų kal-
bėtis čekiškai. Radau ir tokių, tai ponia Vera Hruba, Vilniuje gyvenanti jau 
virš 50 metų. 

Redakcijos prierašas: buvo draugijos pirmininke 2002-2003 m., tarybos nare, žur-
nalo redkolegijos nare. Paskelbė vertimų draugijos žurnale.

Vincas Lapinskas   

Gimė 1949 m. rugsėjo 21 d. Vilniuje.
Gydytojas farmakologas

1967 m. sidabro medaliu baigė A. Vienuolio vidurinę mokyklą. Besi-
mokydamas vidurinėje mokykloje kartu baigė Vilniaus J. Tallat-Kelpšos 
muzikos mokyklą. 

1967 m. įstojo ir 1973 m. su pagyrimu baigė Vilniaus universiteto me-
dicinos fakultetą, dėstė jame bazinę ir klinikinę farmakologiją. Mokslinio dar-
bo kryptis – naujų biologiškai aktyvių medžiagų paieška, medicinos istorija. 

Skaitė pranešimus tarptautinėse mokslinėse konferencijose.
Biomedicinos m. daktaras (1981), vyr. m. darbuotojas, doc. (1994). 
Paskelbė daugiau kaip 300 mokslo ir mokslo populiarinimo darbų, mo-

kymo priemonių, vaistų žinynų (kartu su bendr.); 15 išradimų ir 1 patento 
bendraautorius. 

Išvertė knygų (iš čekų ir slovakų k.).
Žurnalo „Čekija-Lietuva“ redaktorius (nuo 2012 m.).
1984 m. stažavo Prahos Karolio (Čekija), Bratislavos Komenskio (Slo-

vakija) ir Gento (Belgija, 1995 m.) universitetų farmakologijos katedrose. 
Nuo 1997 m. dirba farmacijos kompanijos UAB „Berlin-Chemie Mena-

rini Baltic” medicinos vadybininku Baltijos ir Šiaurės šalims.
Vienas Lietuvos-Slovakijos draugijos steigėjų, pirmininkas (2002-2005). 
Lietuvos ir Čekijos draugijos pirmininkas (2012-2013).
Bratislavos Jano Amoso Komenskio universiteto atminimo medalis (2005). 
ČR URM Jano Masaryko atminimo medalis (2012).
Latvijos gydytojų asociacijos atminimo medalis ir diplomas už knygą 

„100 vaistų atradimo istorijų“ (2012, vertimas į latvių kalbą).
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Albertas Gurskas  

  Gimė 1935 m. sausio 20 d. Ukmergės raj., Gintarų km.
Dailininkas grafikas, vienas žymiausių kaligrafų Lietuvoje

1962-1968 m. studijavo Lietuvos Dailės instituto grafikos katedroje (di-
plominio darbo vadovas – prof. A. Kučas). Jo mokytojais buvo prof. J. Gal-
kus, prof. P. Aleksandravičius ir kt.

Nuo 1969 m. dėsto šrifto ir kompozicijos pagrindus Vilniaus dailės 
instituto Dailės pedagogikos, Architektūros, Dizaino, grafikos, Skulptūros 
ir interjero katedrose (docentas nuo 1987, profesorius nuo 1993 m.).

1982-1987 m. Dailės pedagogikos, 1993-2003 m. Grafikos katedros 
vedėjas. Dirbdamas dailės akademijoje sukūrė savąją kaligrafų mokyklą,  
išugdė būrį mokinių šrifto meno propaguotojų (A. Kliševičių, R. Kepežins-
ką, D. Lisauskienę, I. Babilaitę, R. Janulevičiūtę, V. Kalinauskaitę ir kt.). 

Pastaruoju metu dėsto šrifto pagrindus Vilniaus dailės akademijos ar-
chitektūros ir interjero katedrose, o nuo 2009 m. ir Europos humanitarinia-
me universitete.

Kuria plakatus, logotipus, ekslibrisus (pastarųjų sukūrė daugiau kaip 
30), šriftus (žymiausias – „Palemonas“, sukurtas 2005 m.), apipavidalina 
knygas, domisi dėstymo metodika. 2006 m. išleido knygą „Kaligrafijos ir 
šrifto pagrindai“ (antrasis papildytas leidimas išspausdintas 2010 m. lietu-
vių ir anglų kalbomis). 

Iki šiol vartojami jo sukurti Lietuvos filharmonijos ir Lietuvos monetų 
kalyklos logotipai.

Apipavidalino daugiau kaip 40 knygų.

Nuo 1987 m. – Lietuvos heraldikos komisijos narys. Sukūrė Žeimelių, 
Širvintų, Užpalių, Deltuvos ir Labanoro herbus.

Nuo 1968 m. dalyvauja dailės parodose Lietuvoje ir užsienyje Daly-
vavo visose Lietuvos šrifto ir kaligrafijos parodose „Rašto menas“ (1992, 
1997, 2004 ir 2010 m.).

Surengė personalines šrifto ir kaligrafijos parodas Maskvoje (1980), 
Tel Avive (2005), Plungės raj. Purvaičių km. (2012), Minske (2012) Drus-
kininkuose (2013).

Domisi čekų daile (ypač kaligrafija) ir palaiko profesinius ryšius su 
čekų kaligrafais.

Lietuvos dailininkų sąjungos narys (nuo 1970 m.), Lietuvos nusipelnęs 
meno veikėjas (1985).

Draugijos narys nuo jos susikūrimo datos, ilgametis tarybos narys, 
žurnalo redkolegijos narys, draugijos pirmininkas (nuo 2013 m.). Sukūrė 
draugijos emblemą, paskelbė straipsnių žurnale „Čekija-Lietuva“.
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Mūsų redaktoriai 

Petras Algis Mikša

Bibliotekininkas, ilgametis Lietuvos ir Čekijos draugijos narys, dalyvavo 
atkurtos draugijos steigiamajame susirinkime 1992 m. gegužės mėn., 
nuolatinis žurnalo „Čekija-Lietuva“ autorius ir ilgametis redaktorius, 

žurnalo „Lietuva ir Čekija“ leidėjas (leidžiamas jau 12 metų, 
t.y. nuo 2002 m. nuosavomis lėšomis) ir redaktorius. 

Apdovanotas Sausio 13-osios medaliu

1968 m. įvykių Čekoslovakijoje dalyvis. Šiuos išgyvenimus aprašė 
savo sudarytame rinkinyje „Lauk, okupantai“ (1999, išversta į čekų kalbą 
ir išleista 2011 m., Prahoje pristatyta tarptautinio renginio metu Karolio 
universitete). 

Žemiau pateikiamas paties P. A. Mikšos parašytas straipsnis perspaus-
dintas iš žurnalo „Lietuva ir Čekija“ (2010/2011, Nr. 20-21, p.142-150).

Kodėl taip darau, arba truputis autobiografijos

Gimiau jaukiame ir žavingame pietų Lietuvos mieste ant Nemuno 
aukšto kranto 47-aisiais, sausio 16-ąją, bet buvo žiemos vakaras, pusė aš-
tuonių, ir motina kažkodėl užrašė 17-ą dieną... Gal tai buvo likimo pokš-
tas? Septynetas vėliau mano gyvenime pasirodydavo tartum užkerėtas 
skaičius, visam laikui. Atsitiko, kad sovietinio karinio komisariato Alytu-
je, kur gimiau, vadovybė 66-aisiais mus, šaukiamojo amžiaus jaunuolius, 
numatytus būtinai karinei tarnybai atlikti motorizuotame šaulių dalinyje, 

paliko ramybėje iki vėlyvo rudens, nes stokojo reikalingų dėstytojų, ir aš 
niekada neišmokau važiuoti motociklu, o šaukimas (rusiškai „poviestka“) 
buvo išrašytas tiktai  67-ųjų žiemą... Net rajono, kuriame gyvenu, pašto in-
dekse atsispindi pilnai „pakoreguotoji“ motinos ranka mano gimimo data, 
visam laikui.

Kai buvau vaikas, labai mėgdavau žaisti su čekoslovakiška lėle, ap-
rengta puošniais čekų tautiniais drabužiais, išsiuvinėtais įvairiaspalviais, 
net auksiniais siūlais. Man gi knietėjo pažinti visą lėlės drabužių komplek-
tą, t.y. ir tuos, nematomus, baltus baltučius, su apsiuvinėtais krašteliais, 
dengiančius moravietės „kūną“. Vaikišką naivumą skatino dėmesys mano 
motinos Joanos Marijos tetai, beje, irgi Marijai – visi ją vadino „čekos-
lovake“. Nuotraukose ji buvo stebėtinai panaši į lėlę, aprengtą tautiniais 
drabužiais, jog savaime kildavo klausimas; kas ta teta, kur jinai dabar?.. Ir 
motina man pasakodavo, o aš su ta moraviete rankose, priglaudęs ją prie 
krūtinės, ir užmigdavau nugrimzdęs į didelę plunksninę pagalvę...

Teta Marija, kilus Pirmajam psauliniam karui, iš žalio, pušynais kve-
piančio, apjuosto vingiuotais Nemuno krantais nedidelio Rusijos imperijos 
miesto Alytaus (tuomet jį vadino lenkiškai Olita) buvo pašaukta į caro ar-
mijos gailestingųjų medicinos seserų būrį. Karo veiksmų teatrui plėtojantis 
nutiko mūsų tetai Marijai jos gyvenimą nulėmęs malonus įvykis: ji sutiko 
jauną, gražų brunetą Valentiną, čekų legionierių – ten toli, Rusijoje, ligo-
ninėje, sužeistųjų palatoje... Po metų, kitų į Alytų pradėjo keliauti laiškai 
iš Čekoslovakijos Respublikos. Valentinas ir Marija, pamilę vienas kitą, 
sugrįžo po karo į Čekoslovakiją ir apsigyveno Pyseke (ček. Písek). Jam 
teko eiti geležinkelio stoties viršininko pareigas, o jai buvo lemta darbuo-
tis namuose. Teta Marija, be gimtosios lietuvių, mokėjo lenkų, rusų, čekų 
kalbas, mėgo literatūrą, užsiiminėjo liaudies medicina ir ne vienam sunkiai 
sergančiam žmogui yra išgelbėjusi gyvybę, tarkim, žinomai ČSSR peda-
gogei, vaikų folklorinių festivalių Moravijoje organizatorei ir režisierei p. 
Verai Haluzovai (gim. 1924)*. 

Po Antrojo pasaulinio karo Stalino paskirti sovietų diplomatai Prahoje 
neleido išvaduotos Čekoslovakijos piliečiams užmegzti ryšį su antrą kartą 
pavergtos Lietuvos gyventojams. Net tokiems žmonėms kaip teta Marija 
(ji padėjo Čekoslovakijos partizanams jų kovoje prieš okupantus nacius) 

*JUDr. Jan Haluza – ponios Veros vyras, garsus Čekoslovakijos bėgikas, sporto meis-
tras, pirmasis legendinio Emilio Zatopeko treneris Zlyne (Zlin), žinomas teisininkas, po 
1948 m. komunistų pasmerktas katorginiam darbui Čekijos urano kasyklose. Apdovanotas 
T. G. Masaryko ordinu (2010). Mirė Zlyne 2011 m. rugpiūčio 25 d. (97 metų).
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tuometinis SSSR pasiuntinys Prahoje V. A. Zorinas buvo bežadis... Tik po 
daugelio metų sužinojau, kad Marija Andryskova ir Valentinas Andrysek 
mirė (ji – 1951 m., jis – 1957 m.) nepalikę vaikų. Todėl mūsų šeima Alytuje 
po karo nesulaukė iš Čekoslovakijos jokios žinios. Mama man yra pasako-
jusi, jog jų atvykimo (vykdavo traukiniu per Vokietiją) į Alytų datas žymė-
davo Valentino cheminis pieštukas (1934, 1936...) lauko durų viršutinėje 
dalyje. Tos datos buvo išlikusios ne vieną dešimtmetį po karo, kol kažkieno 
teptukas paslėpė jas po baltais dažais, tačiau pro jų ploną sluoksnį vistiek 
būdavo galima įžiūrėti skaičių linijas.

Tetai Marijai buvo būdingas tiesos ir teisingumo jausmas. Viešėdama 
su vyru Alytuje, ji apsilankydavo medinėje bažnyčioje ir matydama zakris-
tijoną, renkantį iš žmonių pinigus, t.y. aukas, garsiai ištardavo aštrią repliką 
jo pusėn...

Vokietijos naciams užgrobus Čekiją, kai tetos Marijos laiškai pasiek-
davo mūsų šeimą cenzūruoti, su išbrauktais žodžiais, ištisais sakiniais, o 
gal ir visai neatkeliaudavo iš okupuoto krašto, mano motina ir jos sesuo 
Stanislava glamonėdavo gražiąją moravietę ir vienas Dievas težinojo, ką 
jaunos mergaitės tuo metu mąstė ir galvojo. Teta, lyg nujausdama netu-
rėsianti vaikų, joms siūliusi pas ją apsigyventi, bet mergaitėms buvo gai-
la palikti tėvus ir medžių žalumoje skendintį vienaaukštį medinį namą su 
gonkomis, pušyną, Nemuną...

Ilgainiui manyje brendo ir vystėsi negeri berniokiški smalsumo įpro-
čiai: po truputį pradėjau nurenginėti žaviąją moravietę, prisiūtus drabužė-
lius nuplėšdavau, jų niekas netaisė ir meniški išsiuvinėjimai pradėjo nykti, 
kol būsimasis kareivis kažkur nusviedė nurengtą lėlę... Bet atėjo 67-ieji, 
vėliau tie, aštuntieji lemtingieji – kaip 38-ieji, 48-ieji – Čekoslovakijai 
metai... Ir aš rašiau, tarnaudamas šiaurės Čekijoje, dienoraštį, labai mažai 
parašiau, galėjau daugiau parašyti, tačiau nedrįsau, nes mus stebėjo Ypatin-
gojo skyriaus darbuotojai, gal jiems talkinę kai kurie kareiviai, seržantai, 
be to, kario gyvenimas buvo griežtai suskirstytas į komandų laiką, išvykų 
ir sargybų dienas ir naktis, laisvalaikio trupinius.

Lyg ir buvau pamiršęs tetą Mariją. Tačiau ji mūsų neužmiršo! Taip 
aš galvoju šią valandą po daugelio metų, jai seniai seniai iškeliavus pro 
žemiškosios būties vartus į aną, žmonių visaip, kartais keistais vardais va-
dinamą pasaulį. Teta nepabūgo vokiečių okupantų, viename laiške ji rašė: 
„su tiesa toliausia nueisi“, Galvoju, kad jos energija neišnykusi, ir kai sėdė-
damas prie sekretero retkatčiais, beieškodamas mintyse kokio nors žodžio, 
sąvokos, metaforos pakeliu akis į viršų ir nuotraukoje išsvystu jos dideles 

ir skvarbias akis, įtikiu – moravietė tebuvo lemties ženklas prieš didelius 
įvykius, pakeitusius ir mano gyvenimą. Argi be tetos Marijos įtakos, pagal-
bos aš būčiau įsivėlęs į šitą didžiai nuostolingą leidybą?

Baigiantis XX amžiui, kilo Vidurio ir Rytų Europoje tos keistos poli-
tinės santvarkos metamorfozės, sutrupinosios betonines sienas, sukarpiusi 
spygliuotos vielos tvoras, žmonėms, rodos, atsivėrė neregėtos, negirdėtos 
galimybės ir laisvės, bet, nugriaudėjus aksominiais balsais sklindančių tai-
kių revoliucijų fejerverkams (tokį nuostabų reginį mačiau 69-ųjų pavasarį 
iš Dečyno (Dĕčín) pilies! – čekai jau tada tikėjo, kad okupantai rusai anks-
čiau ar vėliau išsinešdins), mums Lietuvoje teko smarkiai nusivilti: valdžia 
niekaip nesugebėjo, nenorėjo pašalinti iš valdymo sferos tų, kurie dar taip 
neseniai, aidint revoliucijos simfonijai, buvo pasirengę vėl ištikimai imtis 
betoninių sienų statytojo darbo, spygliuotos vielos išvyniotojų vaidmens, 
dvasios naikintojų amato...

Lietuvai paskelbus nepriklausomybę 1990 m. kovo 11–ąją, nepraėjus 
ir metams, buvo atkurta prieš Antrąjį pasaulinį karą veikusi Lietuvių – Če-
koslovakų draugija (taip tada ji vadinosi). Kai aš svarsčiau – stoti man į šią 
draugiją (vėliau, keičiantis valstybės statusui, ji buvo pavadinta Lietuvos ir 
Čekijos draugija) ar ne, teta Marija, manau, ir šį kartą neliko abejinga mano 
apsisprendimui... Draugija, remiama ir globojama ČR ambasados (pirmoji 
ambasadorė – p. Jaroslava Jeslinkova) pradėjo leisti plonutį, siaurutį leidi-
nuką Čekija – Lietuva, kurio redakcijai priklausiau nuo 1-ojo numerio, vė-
liau, tapus vyr. redaktoriumi, teko rūpintis ir jo leidyba. Tačiau visada knie-
tėjo kažką daugiau padaryti ir, atsiradus galimybei (parėmė giminaitė iš 
JAV), 2002 m. pradėjau leisti visiškai naujos struktūros ir apimties žurnalą 
„Lietuva ir Čekija“. Jokia organizacija ar institucija finansinės paramos 
nesuteikia: nei užsienio reikalų, nei kultūros ministerijos, nei ambasados. 
Biurokratams ir liguista globalizmo liga sergantiems vartotojams toks lei-
dinys, nagrinėjantis abiejų valstybių istorijos, kultūros, politikos sąveikos, 
bendradarbiavimo klausimus praeityje ir dabartiniu laikotarpiu, neįdomus, 
nes: nepropaguoja pinigų darymo paslapčių, sekso, laisvosios rinkos, turto 
kulto ir miesčioniško gyvenimo būdo, nesilanksto neteisybei ir melui. Ta-
čiau juo domisi istorikai, kultūros žmonės, bibliotekų skaitytojai. Jį skaito 
prezidentūros referentai, Užsienio reikalų ministerijos darbuotojai, asme-
nys, besidomintys Lietuvos ir Čekijos ryšiais. Leidinio tiražas nedidelis, 
tačiau jo visiškai užtenka, kad jis būtų komplektuojamas didžiausiose ša-
lies, apskričių ir miestų bibliotekose. Savaime suprantama, leidinį augina 
ir brandina autoriai (dalis jų – universitetų dėstytojai), be kurių mokslinių, 
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populiarių straipsnių, studijų, recenzijų ir kt. medžiagos nebūtų žurnalo 
veido, kokį jį šiandien mato lietuviškai skaitantis žmogus ne tik Lietuvoje, 
bet ir užsienyje.

Neapsiribojama vien straipsniais, bet spausdinama ir beletristikos, po-
ezijos, nevengiama satyros ir humoro. Nemažas dėmesys skiriamas iko-
nografijai, t.y. iliustracijoms, jų spausdinama daug. Žurnalo bendradarbių 
tarpe nemažai žmonių savo srities specialistų: istorikų, pedagogų, filologų, 
vertėjų, muzikologų, politologų ir kt. Jis dovanojamas bibliotekoms, įstai-
goms, asmenims.

Be finansinių lėšų, t.y. tam tikrų institucijų paramos bus sunku toliau 
leisti žurnalą. Net kyla minčių, gal negerų minčių – nutraukti jo leidybą. 
Bet gali atsitikti, kad rytoj Vilniaus senamiesčio siauroje gatvėje sutiksi 
profesorių, žurnalo bendradarbį, jau sugrįžusį iš Niujorko su geromis nau-
jienomis ar ilgai ir kruopščiai ieškojęs tam tikrų žinių archyvų bylose pa-
galiau rasi tai, apie ką svajojai daugelį metų...

Pas mus beatodairiškai naikinama kultūra, gilios tradicijos keičiamos 
kosmopolitiniu kiču (motyvacija: neatsilikti nuo Vakarų Europos). Iš kul-
tūros žiauriai tyčiojimasi, kai psichiškai nesveikas žmogelis nori papjauti 
gyvulėlį...meno parodų salėje, o tuo metu teisės žinovai svarsto – kaip čia 
nepažeidus iškrypėlio teisių.

Todėl negalima sudėti rankų ar eiti tarnauti barbarams, griaunantiems 
Tautos istorijos, kultūros ir dvasios darnos pamatus. Teta Marija neatleistų! 

Romanas Miliauskas
 

Gimė 1947 m. gruodžio 15 d. Garšvinių km., Vilkaviškio raj.
 Žurnalistas, diplomatas, humanitarinių mokslų daktaras

Esu Draugijos narys nuo pirmųjų jos atkūrimo dienų. Vartydamas se-
nas užrašų knygutes, radau daug įdomių detalių. 

Štai  1992 m. gegužės  25 d. ataskaitiniame susirinkime kalba ČSFSR 
ambasadorius Jurajus Nemešas:

– Atvažiavau čionai tiesiai iš Bonos. Norėčiau padėkoti už mūsų vals-
tybinio himno garsus šio susirinkimo pradžioje. Sunkiais laikais mano tė-
vas kalbėjo: toms mažoms Baltijos valstybėms dar sunkiau. Atvažiavau 
čionai kaip pirmas ambasadorius, savo tautų atstovas ir esu laimingas tarp 
jūsų. ČSFSR vyriausybė neatsitiktinai nusprendė įkurti ambasadą pirmiau-
sia jūsų respublikoje. Tuo išreiškiame savo požiūrį į jūsų valstybės reikšmę 
prie Baltijos jūros ir priklausymą Vidurio Europai. Norime suartinti tuos 
kelius, kuriais ėjo mūsų tautos. Pagrindinis tikslas – Europos integracija. 
Kova dėl mūsų tautinio išlikimo panaši. Tai, kas geriausia mūsų patyrime, 
pasiimkime į kelią Europon.

O štai kitas kalendoriaus lapelis. 1993 m. gruodžio 9 d.  tarybos posėdyje 
dalyvauja: J. Balsienė, V. Čekanauskas, A. Mikša, V. Lapinskas, I. Juškevi-
čiūtė ir aš.   

Nutarta:
1. Pritarti idėjai steigti čekų kultūros centrą VU slavistikos katedros 

auditorijoje.
2. Gruodžio 15 d. 18 val. surengti kalėdinį vakarėlį „Lietuvos aido” ka-

vinės patalpose. V. Lapinskas rūpinsis eglute ir muzikine programa, V. Če-
kanauskas padaugins valgių receptus,  I. Juškevičiūtė ruoš vaisių stalą ir 
pirks riešutų… 
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Visiems kartu – čekams, slovakams ir mūsiškiams – pavykdavo sukurti 
nuostabią šeimyninę atmosferą, kurioje buvo jauku studentams ir profeso-
riams, menininkams ir medikams, verslininkams ir pensininkams, visiems, 
kuriuos čionai atvedė bendras interesas.

1985-1988 m. studijuodamas aspirantūroje Aukštojoje politikos moky-
kloje Prahoje, mokydamasis intensyviuose čekų kalbos kursuose Karolio 
universiteto filosofijos fakultete irgi turėjau galimybę betarpiškai pažinti 
šios nuostabios šalies žmones, istoriją ir kultūrą, pajusti jų požiūrį į mus.

Iki šiol prisimenu, kaip godžiai skaičiau Otto mokslinio žodyno, tiks-
liau sakant 28 tomų enciklopedijos, išleistos 1888-1909 m., straipsnius 
apie Lietuvą1. Jiems skirta beveik 12 smulkiu šriftu prirašytų puslapių 16-
tame tome. Su didžiuliu užmoju aprašyta Lietuvos istorija, baltų gentys, 
kunigaikščiai, santykiai su kaimynais, teisė, miestų padėtis. Minoriškai 
skamba 1900 m. tomo teiginys, kad lietuviai šiandien yra likutis tautos, 
kurią žymia dalimi įtakojo ir tebeįtakoja kaimyninės tautos – lenkai, rusai, 
vokiečiai. Tautinė savimonė prabunda tik dabar... Ir dar – viena seniausių 
kalbų, nepaprastai turtingos liaudies dainos, paslaptinga mitologija.

Otto naujųjų laikų moksliniame žodyne, papildančiame ką tik aptartą 
didįjį žodyną, Lietuvai skirto straipsnio skyrelyje „Lietuvių kultūros dva-
sia“ irgi pajusime supratimo ir atjautos gaidą2. Jame apgailestaujama, kad 
lietuvių tautai nebuvo lemta suvaidinti Europos istorijoje vaidmens pagal 
savo gabumus ir savo kultūra pasiekti pasaulinės reikšmės. Nepaisant teku-
sių jai istorinių išbandymų, kai reikėjo geriausias jėgas skirti ginklavimuisi 
ir gintis nuo su kryžiuočių ar patirti raštijos draudimą lotyniška abėcėle, 
lietuviai išlaikė stiprų kūrybinį instinktą ir kupini ambicijų kurti originalią 
kultūrą, sakoma žodyne.

Daug faktinės, statistinės informacijos apie Lietuvą tada radau ir kitoje 
enciklopedijoje – Masaryko moksliniame žodyne3, kuris iki šiol stebina ne-
tikėta ar jau išsitrynusia mūsų atmintyje faktografija, giliomis įžvalgomis, 
draugiškomis nuostatomis.

Studijų laikais buvo galima matyti, kaip šis tarpusavio supratimas ir 
palankumas to meto publikacijose transformavosi į lengvai juntamą nostal-
giją nepriklausomybės metams, subtilią ironiją ar istorinį šaržą.

Tebeturiu 1987 m. laidos žinyną „Viso pasaulio pinigai“4, kuriame rasi 
straipsnelius apie prieškario laikų litą, latą ir estų kroną, o tarp iliustracijų 
puikuojasi 1000 litų banknotas! Ne toks jau dažnas reginys kruopščiai pri-
žiūrimoje to meto spaudoje!

O 1984 m. aiškinamajame  žodyne „Tautų abėcėlė“ ironiškai skamba 

toks sakinys: „Tik išvadavus Raudonajai armijai buvo Lietuvai grąžinta 
Lenkijos ir Vokietijos atplėšta teritorija ir Lietuva tapo TSRS tautų dalimi 
(1940.08.03)“ 5. Taigi, Raudonosios Armijos dėka Lietuva tapo TSRS dalimi!

Jausmas, kad esi draugų būry, nuostabus! Išgirdęs kalbant čekiškai, 
tuoj suklūsti, pasijunti kaip namie. Perkirtęs Čekijos sieną, atsidūręs tarp 
čekų Niujorke ar Otavoje. Diplomatinėje tarnyboje – Latvijoje, Kanadoje, 
Kazachstane – būdavo įprastas reiškinys, kad priėmime ar kitame renginy-
je bemat susieina „čekų“, t.y. čekiškai mokančių būrelis kalbai palavinti, 
pabendrauti. Įdomiausia, kad tarp jų būdavo ir vienas kitas kinas, beje, su 
pora iš jų teko mokytis kartu čekų kalbos Prahoje. Ir nenuostabu – tada 
daug kinų mokėsi įvairiose Čekijos aukštosiose mokyklose, apstu jų ir da-
bar.

Visada malonu pritaikyti tai, ką žinai, leidyboje, ypač Draugijos žurna-
le „Čekija-Lietuva“, prie kurio ištakų teko laimė stovėti kartu su mūsų pui-
kiaisiais vertėjais ir leidybos veteranais Stasiu Saboniu ir Vytautu Visocku, 
pirmųjų žurnalo numerių dizaino autoriumi, neprilygstamuoju kaligrafu, 
grafikos profesoriumi Albertu Gursku, kūrybingaisiais žurnalo autoriais 
Vincu Lapinsku, Algiu Mikša ir kitais  bendradarbiais.

Iš kitų darbų įsiminė ir režisieriaus Fero Feničiaus kino filmo  „Sulčių 
romanas“ (Džusový román) titrų vertimas iš čekų kalbos. Jį padariau Drau-
gijos ir Čekijos ambasados  Lietuvoje rengiamam kino festivaliui. Filmas 
buvo sukurtas 1984 m., bet leistas rodyti tik 1989 m.

Minėdami Draugijos jubiliejų, palinkėkime sau bei visiems Čekijos ir 
Lietuvos bičiuliams kuo daugiau bendravimo džiaugsmo ir naujų atradimų 
mūsų šalių pažinimo kelyje.

1Ottův slovník naučný. Illustrovaná enciklopædie obecných vědomostí. Šestnáctý 
díl. V Praze, 1900, s. 182-194.

2Ottův slovník naučný nové dobý. Dodatky k Velikému Ottovu slovníku naučnému. 
III-2. V Praze, 1935, s.1237-1245. 

3Masarykův slovník naučný. Lidová enciklopedie včeobecných vědomostí. Díl IV. 
V Praze, 1929, s.507-513.

4B. Hlinka, P. Radoměrsky. Peníze celého světa, Mladá fronta, Praha, 1987.
5J.Wolf. Abeceda národů. Výkladový slovník kmenů, národností a národů. Hori-

zont, Praha, 1984, s.154-155.
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Renata Blagnienė

Gimė 1963 m. sausio 26 d., Kazlų Rūdoje

 1981 m. aukso medaliu baigė Kazlų Rūdos vidurinę mokyklą. Po dve-
jų metų studijų VU Istorijos fakultete išvyko mokytis į Čekiją. 1983–1987 
m. studijavo Prahos Karolio universiteto Filosofijos fakultete mokslinę in-
formaciją ir bibliotekininkystę.  

2009-2012 m. studijavo Mykolo Romerio universiteto Politikos ir va-
dybos fakultete ir įgijo viešojo administravimo magistro laipsnį. Lietuvos 
Mokslo ir Technikos draugijų Asociacijos (LMTDA) ir Lietuvos Vady-
bos draugijos  Lietuvos aukštųjų mokyklų magistro darbų, parašytų va-
dybos tematika, konkurse R. Blagnienės diplominis darbas „Seimo narių 
informacinė elgsena sprendimų priėmimo procese“ laimėjo pirmąją vie-
tą. Kvalifikaciją kėlė Lituanistikos studijų ir tyrimų centre (Čikaga, JAV, 
1991), JAV Kongreso tyrimų tarnyboje (JAV, 1992), Organizacijų lyderių 
mokymo programos kursuose (Lietuvos viešojo administravimo institutas, 
2002), dalyvaudama tarptautinėse IFLA (Tarptautinės bibliotekų asociacijų 
federacijos), ECPRD (Europos Parlamentinių tyrimų ir dokumentų centro) 
konferencijose, vasaros čekų kalbos kursuose Prahos Karolio universitete.

1992-1993 m. – Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto čekų kalbos 
lektorė. 

LR Seimo kanceliarijos Parlamentinių tyrimų departamento bendro-
sios informacijos skyriaus vedėja.

2004 m. apdovanota ordinu „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi. 
Draugijos narė nuo jos įkūrimo, buvo žurnalo redakcinės tarybos nare.

Sigita Švedienė

Gimė 1953 m. liepos 25 d.
Redakcinės Tarybos narė

1976 m. baigusi VU Chemijos fakultetą, stažavo Prahos Karolio uni-
versitete chemijos katedroje. Tyrimų sritis – jonoselektyvių membranų 
spektrinė analizė. Gyvendama Prahoje, pamilo tą miestą ir šalį, jos kultūrą.

Šiuo metu dirba Vilniaus miesto savivaldybės UAB ,,Grinda” Ekologi-
nės priežiūros laboratorijos vedėja, o nuo 2004 m. dar ir dėsto Vilniaus 
kolegijos chemijos katedros studentams, vadovauja jų moksliniams dar-
bams. Skaitė pranešimus tarptautinėse konferencijose, paskelbė mokslinių 
straipsnių tarptautiniuose žurnaluose. Dalyvauja „Erazmus” studijų pro-
gramoje, stažavo Adnan Menderes universitete (Aidyn, Turkija), Stambulo 
Marmara ir Kipro technologijos universitetuose. 
Tarptautinės tyrimo laboratorijų asociacijos EURACHEM Lietuvos pada-
linio tarybos narė.
Lietuvos ir Čekijos draugijos narė nuo 2000 m., ilgametė Draugijos tary-
bos narė, pirmininko pavaduotoja, nuolatinė renginių organizatorė.

Greta Navasaitytė
 

Gimė 1985 m. liepos 5 d., Vilniuje. 
Redakcinės Tarybos narė

Baigė Vilniaus Žvėryno gimnaziją.
2004 m. įstojo ir 2008 m. baigė socialinio darbo studijas Vilniaus uni-

versiteto Filosofijos fakultete ir gavo bakalauro laipsnį.
2009 m. baigė Verslo vadybos studijas VU Ekonomikos fakultete ir 

gavo antrąjį bakalauro laipsnį.
2011 m. baigė magistratūros Tarptautinio verslo studijas VU. Sociali-

nių mokslų bakalaurė, verslo vadybos magistrė.
Studijuodama dirbo biuro administratore Veterinarijos klinikoje. Po 

pirmųjų bakalauro studijų, 2008 m. pradėjo dirbti UAB Berlin Chemie 
Menarini marketingo skyriaus asistente. 

Redaguoja „Berlin-Chemie“ vidaus leidinius „Aktualijos“ ir „Kardio-
loginės aktualijos“.

Lietuvos ir Čekijos draugijos narė nuo 2012 m., Tarybos ir žurnalo re-
dakcinės kolegijos narė nuo 2013 m. Paskelbė publikacijų žurnale „Če-
kija-Lietuva“.
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Arnoldas Piročkinas

Gimė 1931 m. vasario 25 d. Pašventy (Jurbarko raj.) 
Kalbininkas. Habil. dr. (hum. m., filol. m. dr., 1987). 
Pirmojo čekų kalbos vadovėlio ir žodyno autorius

1955 m. baigęs VU, dirbo mokytoju. 1963-93 dėstė VU; profesorius 
(1991). Profesoriaus mokslinė, pedagoginė, literatūrinė ir visuomeninė 
veikla plati ir įvairi, bet jis labiausiai žinomas kaip mūsų garsaus kalbinin-
ko Jono Jablonskio veiklos tyrinėtojas (galima pasakyti, kad profesorius 
vien tik apie J. Jablonskį yra paskelbęs apie 50 publikacijų, iš jų 11 – atski-
rų leidinių). Prof. A. Piročkino dviejų dalių monografija, skirta J. Jablons-
kiui, 1979 m. įvertinta Lietuvos TSR premija.

Faktai, liudijantys profesoriaus ryšį su Čekija, čekų kalba ir litera-
tūra bei Lietuvos ir Čekijos draugija

1971-1972 m. stažavo Čekoslovakijoje (daugiausiai Brno universite-
te). A. Piročkinas pramoko čekų kalbos, nuolat sekė jų spaudą, domėjosi 
čekų kultūra ir literatūra ir porą metų ją dėstė Vilniaus universiteto slavis-
tams. 

Išleido vadovėlį – mokymo priemonę „Čekų kalba“ (1973, rotaprintas).
Rašė straipsnius apie čekų kalbininkus ir kultūros darbuotojus, apie 

lietuviškuosius motyvus J. Zejerio kūryboje (šis straipsnis 1973 m. buvo 
išspausdintas čekų kalba (santrauka prancūzų kalba) Brno universiteto 
Filosofijos fakulteto darbų rinkinyje, skirtame literatūros mokslams). Šio 
darbo tęsinys 1981 m. paruoštas J. Zejerio kūrybos rinkinys „Lietuviškos 
godos“. 

Žurnale „Mūsų kalba“ (1978 m. Nr. 1) išspausdintas straipsnis „Žvilgs-
nis į čekų kalbos kultūros barus“. 

1980 m. „Literatūroje ir mene“ (12.06) paskelbtas A. Piročkino straips-
nis  apie lietuvių bičiulį, Prahos Karlo universiteto profesorių habil.dr. Ra-
degastą Paroleką. 

1995 m. parašė straipsnį „Lietuvos šviesuomenės ryšiai su Vaclovu Han-
ka“, taip pat publikavo  keletą straipsnių žurnale „Čekija-Lietuva“, paskelbė 
Čekijos archyvuose rastos lituanistinės medžiagos kituose leidiniuose. 

Tarp vertimų iš čekų kalbos minėtinos knygos, pvz., Aloiso Jiraseko 
„Prieš visus“ (1988), dviem leidimais lietuvių kalba pasirodžiusi E. Štor-
cho knyga „Mamutų medžiotojai“ (1971, 2007). Nebuvo pamiršti ir pasakų 
skaitytojai. Jiems profesorius išvertė V. Martyneko pasakų knygą „Gyva-
čių karaliaus dovana: čekų pasakos“ (1985).   

Parengė „Čekų-lietuvių, lietuvių-čekų kalbų žodyną“ (2004).              
Vienas iš Lietuvos ir Čekijos draugijos steigimo iniciatorių.

Šaltiniai: 1. Visuotinė lietuvių enciklopedija, 2010, XVIII tomas, p.318.                       
2. Vitas Labutis, Aldona Paulauskienė. Jablonskio pėdsakais ir šalia jų. Arnoldo Piročkino  
80-mečiui. „Mokslo Lietuva“, 2011 vasario 17, Nr.4 (448), p.6, 11.

Dalia Triponienė  

Gimė 1938 m. lapkričio 21 d. Marijampolėje. 
Gydytoja, kraujagyslių chirurgė. Dr. (biomed. m.; med. m. kand.1970) 

1963 m. baigė VU. 1963-1968 Vilniaus glžk. ligoninės chirurgė ir 
Kraujo perpylimo sk. vedėja. 

1971-2012 m. dėstė VU ir dirbo Kraujagyslių chirurgijos klinikoje vy-
resn. mokslo darbuotoja (1977); doc. (1991).  

mūsų mokslininkai
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Pirmoji Lietuvoje atliko eksperimentinę kepenų transplantaciją ir sukūrė 
šios operacijos klinikinį modelį bei ekstrakorporalinio kepenų prijungimo 
metodą (1973). 

Europos kraujagyslių ir endovaskulinės chirurgijos d-jos narė (nuo 
1992), Tarpt. angiologų d jos nac. delegatė (nuo 1994), Vilniaus med. d jos 
pirmininkė (nuo 2004). Moksl. darbo svarb. sritis – smulkiųjų arterijų re-
konstrukcijų, venų ir limfagyslių ligų gydymas, sergančiųjų cukriniu diabetu 
pėdos gydymas, med. istorijos klausimai. Paskelbė  > 230 moksl. straipsnių. 

Angiologija ir kraujagyslių chirurgija medicinos studentams ir reziden-
tams (su V. Triponiu, 1995),  

Diabetinės pėdos sindromas. Diagnostika. Profilaktika. Gydymas (su V. 
Triponiu, 2000), 

Vilniaus medicinos draugija 200 Societas medica Vilnensis (2005), Vil-
niaus medicinos istorijos almanachas (su kt., 2006), 

Angiochirurgijos ir kraujagyslių chirurgijos klinikiniai uždaviniai (su 
V. Triponiu ir E. Barkausku, 2008). 

„Prie Vilniaus medicinos draugijos versmės“ (2012)
LSSR valst. premija (1985 m. kartu su kt.), Gedimino ordino Riterio 

kryžius (2012). 
Ilgametė draugijos, jos tarybos narė. Paskelbė straipsnių draugijos žurnale.

Vytautas Jonas Triponis 

Gimė 1938 m. gruodžio 9 d. Zarasuose. 
Gydytojas angiochirurgas. Habil. dr. (biomed. m. dr., med. m. dr. 1982)

1962 baigęs VU jame  dėsto, 1968-1990 Vilniaus miesto klinikinės 
ligoninės Kraujagyslių chirurgijos sk. vedėjas, nuo 1990 m. VU Krauja-
gyslių chirurgijos klinikos vadovas; prof. (1984). 

Sukūrė kseroangiografijos metodą, kurį 1965 pirmasis Lietuvoje (ir 
SSRS) panaudojo klinikoje. 

1969 m. pirmasis Lietuvoje atliko šias operacijas: 1969 m. blauzdos ir 
pėdos arterijų rekonstrukciją, 1970 m. pilvo aortos ir jos visceralinių šakų 
bei inkstų arterijų rekonstrukciją. 

1970 m. pradėjo daryti įgimtų kraujagyslių ligų operacijas, 1979 m. 
prisiuvo nukirstą plaštaką, 1980 – nuplėštą visą ranką. 

Sukūrė metodą ilgai veikusio kraujagyslės protezo sutrikusiai f-jai at-
naujinti (1982). 

Tiria sergančiųjų cukriniu diabetu, venų ligomis,  smulkiųjų arterijų 
rekonstrukcijos būdus. 

Lietuvos kraujagyslių chirurgų d-jos pirmasis pirmininkas (1989), kar-
tu su kt. 2002 m. įkūrė Lietuvos flebologijos draugiją (nuo 2002 m. pir-
mininkas), Tarptautinės širdies ir kraujagyslių chirurgijos draugijos narys 
(nuo 1990), Europos kraujagyslių ir endovaskulinės chirurgijos d-jos narys 
(nuo 1992). 

Tarpt. angiologijos d-jos narys ir jos žurnalo redkolegijos narys (nuo 
2005 m.), Prancūzijos flebologijos draugijos garbės narys (nuo 2007 m.). 

Paskelbė >300 moksl. straipsnių. 

Klinikinė chirurgija (kartu su kt., 1980), 

Arterijų chirurginės ligos (kartu su E. Barkausku, 1981), 

Angiologija ir kraujagyslių chirurgija medicinos studentams ir rezi-
dentams (su D. Triponiene, 1995). 

Kojų giliųjų venų trombozė (1999), Diabetinės pėdos sindromas. Dia-
gnostika. Profilaktika. Gydymas (kartu su  D. Triponiene, 2000),  

Vilniaus medicinos istorijos almanachas (kartu su kt., 2006), 

Angiologijos ir kraujagyslių chirurgijos klinikiniai uždaviniai (su D. 
Triponiene ir E. Barkausku, 2008)

LTSR valst. premija (kartu su kt., 1985).

2000 m. apdovanotas Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino 4-ojo 
laipsnio ordinu už nuopelnus Lietuvai. Prestižinį Vilniaus m. apdovanoji-
mą – Kristoforo statulėlę už nuopelnus medicinai gavo 2004 m.
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Eugenijus Butkus 

Gimė 1951 m. liepos 13 d. Šilutėje.
LMA tikrasis narys, profesorius, VU prorektorius mokslo reikalams

Kaip laboratorijoje galima gauti deimantus

Moksliniai ryšiai su Prahos aukštosios cheminės technologijos mokykla

Mažai kas abejoja, kad mokslo lygis ženkliai įtakoja ne tik mokslo 
progresą, bet ir daugelio gyvenimo sričių ateitį, todėl verta palyginti ir 
pažiūrėti, kokie mokslo raidos aspektai Centrinės ir Rytų Europos šalyse 
gali būti įdomūs ir naudingi Lietuvai. 1980-1981 m. 10 mėnesių staža-
vausi Prahos Aukštojoje cheminės technologijos mokykloje (Vysoká škola 
chemicko-technologická v Praze – VŠCHT). Ten pat pagal Lietuvos ir Če-
kijos tarpvalstybinių mokslinių mainų programą kelis mėnesius 2001 m. 
dirbau mokslinį darbą. 

Per visą šį laiką palaikiau ryšius su kolegomis iš VŠCHT ir įdomu pa-
lyginti, kaip plėtojasi mokslas Čekijoje dabar ir tuo metu, kai Lietuva dar 
buvo inkorporuota į SSRS. Prisimenant ankstesnius laikus reikia pasakyti, 
kad mokslinių tyrimų lygis VŠCHT tuomet man atrodė labai aukštas, net ir 
lyginant su kitais SSRS universitetais, kuriuose tuomet teko būti (Maskvos 
V. Lomonosovo, Sankt Peterburgo, Kijevo). VŠCHT buvo įkurta 1952 m. 
atsiskyrus nuo Technikos universiteto siekiant sustiprinti chemijos tyrimus. 

Nuo pat pradžių VŠCHT buvo sukurta puiki tyrimų infrastruktūra ir 
tiek 1980 m., tiek 2001 m. bei iki šiol tai yra aukštoji mokykla, kurioje 
vykdomi aukšto lygio tyrimai ir tai yra bene vienintelė tokio profilio aukš-
toji mokykla centrinėje ir rytų Europoje. Čekijoje buvo gaminama aukšto 
technologinio lygio mokslinė įranga – Branduolių magnetinio resonanso 

spektrometrai, dujų chromatografai ir kt., vieni pirmųjų šie prietaisai buvo 
būtent VŠCHT. Taigi, pirmosios stažuotės metu įsisavinau darbo su šiais 
prietaisais metodus ir tyrinėjau adamantano junginių kitimus. 

Adamantanas yra ypatingos stuktūros molekulė, kurios struktūra yra 
panaši į deimanto gardelės, iš čia ir kilęs jos pavadinimas (gr. διαμάντι 
/diamanti/, – deimantas). Šią medžiagą iš naftos 1933 m. išskyrė čekų 
mokslininkai S. Landa and V. Machaček’as, tačiau jos naftoje tėra 0,03 %, 
todėl buvo siekiama ją gauti cheminės sintezės būdu. Tai pavyko po po-
ros dešimtmečių ir nuo to laiko prasidėjo intensyvūs šios krypties tyrimai. 
Įdomu, kad šios molekulės didžiulis modelis stovėjo prie šios aukštosios 
mokyklos vieno iš pastatų beveik iki praeito šimtmečio pabaigos.

Adamantano molekulė

Pasirodė, kad adamantano dariniai gali būti naudojami farmacijoje 
(amantidinas, rimantidinas ir kt.), nanotechnologijoje, polimerų chemijoje 
ir kitose srityse. Stažuotės metu pavyko sukurti adamantano darinių sinte-
zės metodus, kurių pagalba galima įvesti halogeno (bromo, chloro) atomus 
į tam tikras reikiamas padėtis šioje molekulėje. Atliktų tyrimų rezultatai 
buvo paskelbti dviejuose moksliniuose straipsniuose (Vodička L., Třiska 
J., Butkus E., Hajek M. Beckmann rearrangement of adamantanone oxime 
as a route to ditopic and tritopic secondarily substituted adamantane de-
rivatives. Collect. Czech. Chem. Commun. 1984, 49, 1774-1779; Třiska J., 
Butkus E. Characterization of oxygen-containing adamantane derivatives by 
thin layer chromatography. J. Planar Chromatography 1995, 8, 243-244.). 

Kaip matyti, vienas iš straipsnių paskelbtas praėjus tik 10 metų po sta-
žuotės, nes reikėjo atlikti papildomus tyrimus, o tai nebuvo taip paprasta, 
nes Vilniaus universitete ir Lietuvoje tuomet praktiškai nebuvo modernes-
nės mokslinės įrangos. Greta darbo laboratorijoje kolegų, ypač dr. Jano 
Třiska dėka turėjau galimybę pakeliauti po tuometinę Čekoslovakiją, lan-
kytis įvairiuose kultūriniuose renginiuose. 

Iš pradžių bendradarbių požiūris buvo gana formalus, tačiau jis pa-
sikeitė po vieno įvykio. Tuo metu bene vienintelis informacijos šaltinis 
buvo radijas, tačiau radijo imtuvas buvo tik laboratorijoje ir dažnai visiems 
išėjus aš klausydavau užsienio radijo stočių. Kolegų požiūris pasikeitė, kai 
kartą po darbo, jau visiems išėjus, įsijungęs klausiausi Amerikos balso lai-
dos ir vienas kolega netikėtai grįžo į laboratoriją. Vargu ar galėjo suprasti, 
ką klausau, tačiau neįprasta kalba ir ūžesys jį sudomino ir aš paaiškinau. 
Visiems čekams 1968 m. sovietų invazija paliko didelius pėdsakus, ir todėl 
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bet kas atvykęs iš SSRS buvo traktuojamas vienodai. Tačiau nuo to vakaro 
daug kas pasikeitė. Po kelių dienų man į laboratoriją atnešė parodyti lem-
tingų įvykių įvairiausių nuotraukų, ne vienas tiesiogiai matė ar dalyvavo 
juose ir nors Čekoslovakija formaliai buvo nepriklausoma, tačiau nebuvo 
laisva. Tiesa, su vakarų mokslininkais jie bendradarbiavo žymiai lengviau, 
todėl ir mokslo lygis buvo aukštas. 

Antroji mokslinė stažuotė vyko po dviejų dešimtmečių ir buvo susi-
jusi su tuo, kad VŠCHT įsigijo unikalų prietaisą – infraraudonosios srities 
apskritiminio dichroizmo spektrometrą. Jis leidžia nustatyti enantiomerų 
absoliučiają konfigūraciją. Tokių prietaisų prieš gerą dešimtmetį apskritai 
buvo labai nedaug. Savo darbuose Vilniaus universitete tyrinėjome mole-
kulių erdvinę struktūrą, o tai buvo vienas iš nedaugelio metodų, leidžiančių 
įrodyti sudėtingų junginių struktūras. Lietuvos Švietimo ir mokslo minis-
terija buvo paskelbusi kvietimą stažuotėms, kurių viena sąlygų buvo ryšiai 
su Čekijos mokslininkais. 

Kadangi tokie ryšiai nebuvo nutrūkę, nutariau pasinaudoti šia galimy-
be. Nemažai iš anksčiau pažįstamų mokslininkų dar dirbo, tačiau po tiek 
metų laboratorijos VŠCHT buvo neatpažįstamai atsinaujinusios, įsigijus 
pačią moderniausią įrangą. Investicijos atsiperka, šios aukštosios moky-
klos moksliniai tyrimai žinomi visame pasaulyje. VŠCHT mokslininkai 
sėkmingai dalyvauja Europos sąjungos Bendrosiose mokslo programose 
ir kituose tarptautiniuose projektuose, laimėjo prestižinį Europos mokslo 
tarybos (ERC) grantą. Bendradarbiaujant su prof. M. Urbanová atlikome 
spektroskopinius tyrimus, kurie buvo paskelbti prestižiniame žurnale Tet-
rahedron: Asymmetry (Butkus E., Žilinskas A., Stončius S., Rozenbergas 
R., Urbanová M., Setnička V., Bouř P., Volka K. Synthesis and chiropti-
cal properties of enantiopure tricyclo[4.3.0.03,8]nonane-4,5-dione (twist-
brendanedione). Tetrahedron: Asymmetry, 2002, 13, 633-638.). 

Lietuvoje pastaraisiais metais taip pat intensyviai investuojama į 
mokslinius tyrimus ir  atsiveria galimybės lygiaverčiam tarptautiniam ben-
dradarbiavimui. Tačiau nebus lengva pasivyti tų šalių, kurios jau žymiai 
anksčiau suprato mokslinių tyrimų svarbą. Konkursinis mokslo finansavi-
mas yra viena iš priemonių, skatinančių mokslo plėtrą ir konkurencingu-
mą. Čekijoje mokslinius projektus finansuoja Mokslo fondas (Grantová 
agentura ČR), su kurios vadovais prof. P. Matějů ir prof. I. Netuka teko 
dirbti Europos mokslo fonde ir kitoje Europos mokslo organizacijoje – Sci-
ence Europe, kai buvau Lietuvos mokslo tarybos pirmininku. Mokslinių 
tyrimų finansavimo prioritetai yra panašūs daugelyje šalių – tarptautišku-
mas, konkurencingumo didinimas, rezultatų taikymas. Siekiant šių tikslų, 

svarbu yra nepriklausomas projektų ir rezultatų vertinimas. Ekspertų iš už-
sienio pasitelkimas yra ypač svarbu siekiant objektyvaus vertinimo. Būtina 
plėsti bendradarbiavimą šioje srityje su Čekijos mokslininkais, juolab, kad 
tuo suinteresuotos abi pusės. 

Gražina Rėgalienė

Gimė 1942 m. sausio 14 d. Dūkšte.
Gydytoja, medicinos mokslų daktarė, docentė     

1958 m. baigė Dūkšto vidurinę mokyklą, dirbo mokytoja ir kultūros 
namų vadove. 

1962 m. įstojo ir 1968 m. baigė Vilniaus universiteto medicinos fakul-
tetą.

1979-1991 m. dirbo Vilniaus universiteto Gamtinių židininių infekcijų 
mokslinio tyrimo laboratorijoje vyr. moksline bendradarbe, organizavo ir 
koordinavo pirmąsias respublikines ir tarptautines mokslines ekspedicijas 
„EKSPE“, kurių metu buvo nustatyti pirmieji gamtiniai infekciniai židiniai   
(erkinio encefalito, Laimo ligos ir kt.).

1985 m. apgynė daktaro disertaciją  „Erkinis encefalitas Lietuvos TSR”.
1990-1995 m. dėstė Vilniaus aukštesniojoje medicinos mokykloje (da-

bar: Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros  fakultetas), dirbo Lietuvos 
pedagogų kvalifikacijos instituto teorinių seminarų vadove. 

1995-2004 m. –  dirbo Sveikatos apsaugos ministerijos Higienos ins-
tituto Ekologinės medicinos centro Sveikatos tyrimų skyriaus vadove, Vil-
niaus Gedimino technikos universiteto docente.

VU Medicinos fakulteto Gydytojų tobulinimosi skyriuje sukūrė mo-
kymo programą „Ekologinė medicina“, kurios dalykus pati ir dėstė. Skaitė 
pranešimus respublikinėse ir tarptautinėse konferencijose. Aktyviai ben-
dradarbiavo su ČSSR mokslininkais.    

Paskelbė per 70 mokslinių ir per 90 mokslo populiarinimo straipsnių.
Keturių tomų leidinio „Ekologinė medicina“, knygų „Studentų  fizi-

nis ugdymas“, „Studentų fizinio ugdymo teorijos ir metodikos pagrindai“ 
bendraautorė.

Lietuvos ir Čekijos draugijos narė nuo 2010 m.  
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Dalia Bukelevičiūtė 

Istorikė, humanitarinių mokslų daktarė, 
VU Istorijos fakulteto Naujosios istorijos katedros docentė 

2006 m. apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją tema „Lietu-
va ir Čekoslovakija 1918-1939 metais: dvišalių santykių dinamika“.

2010 m. išleido monografiją „Lietuvos ir Čekoslovakijos dvišalių san-
tykių dinamika 1918-1939 metais“ (VU leidykla).

2012 m. kartu su bendraautoriais išleido rinkinį „Lietuvos ir Rumuni-
jos santykiai. Diplomatiniai dokumentai (1919-1944)“ rumunų, lietuvių ir 
anglų kalbomis.

Skaitė pranešimus respublikinėse ir tarptautinėse mokslinėse konfe-
rencijose. Paskelbė mokslinių straipsnių žurnaluose „.Istorija“, „Lietuvos 
istorijos studijos“, „Slovanský přehled“, „Revista Română pentru Studii 
Baltice şi Nordice“.

Lietuvos ir Čekijos draugijos narė, buvusi draugijos žurnalo redakci-
nės tarybos narė. Mokslinio žurnalo „Istorija“ redakcinės kolegijos narė. 
Paskelbė straipsnių žurnaluose „Čekija-Lietuva“, „Lietuva ir Čekija“.

Romualda  Jocienė

Gimė 1944 m. vasario 29 d. Joniškio rajone. 
Sanitarijos gydytoja

Mokėsi Joniškio II-oje vidurinėje mokykloje. 1968 m. baigė Vilniaus 
universiteto Medicinos fakultetą ir įgijo sanitarijos gydytojos specialybę. 
Dirbo gydytoja mikrobiologe, gydytoja epidemiologe Kupiškio rajono ir 
Vilniaus miesto sanitarijos ir epidemiologijos stotyse, Vilniaus universiteto 
Gamtinių židininių infekcijų mokslinių tyrimų laboratorijoje, Respubliki-
nėje sanitarijos epidemiologijos stotyje, Respublikiniame higienos centre, 
Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės centre. Dalyvavo rengiant 
įvairius Lietuvos Respublikos teisės aktus užkrečiamųjų ligų profilaktikos 
ir kontrolės, Lietuvos Respublikos valstybės sienos medicininės – karanti-
ninės apsaugos klausimais. 

Buvo Lietuvos mikrobiologų draugijos, Europos legioneliozės profi-
laktikos ir kontrolės darbo grupės narė. Dalyvavo įvairiose šalies ir užsie-
nio praktinėse ir mokslinėse konferencijose užkrečiamųjų ligų klausimais. 

Nuo 2009 metų yra Lietuvos ir Čekijos draugijos narė. 

Vitalija Janina Miežutavičiūtė

Gimė 1943 m. rugsėjo 28 d. Rokiškyje.
Docentė, medicinos mokslų daktarė 

1961 m. baigė  Vilniaus Antano Vienuolio vidurinę mokyklą.
1962-1968 mokėsi Vilniaus universitete Medicinos fakultete, kurį bai-

gusi įgijo sanitarijos gydytojo specialybę. Nuo 1970-09-01 dirba Vilniaus 
universitete,  Medicinos fakultete. 1998 m. apgynė medicinos daktaro di-
sertaciją „ Vilniaus  medicinos  draugija ir  jos  kova  su  infekcinėmis  ligo-
mis (1805-1939)“. Dirba docente Visuomenės sveikatos institute, Medici-
nos ir etikos skyriuje, dėsto medicinos istoriją I kurso Medicinos fakulteto 
studentams. 

Drauge su Medicinos istorijos muziejaus vedėja Silvija Stakuliene pa-
rengė kilnojamąją parodą „Medicinos mokslo sklaida senajame Vilniaus 
universitete 1781-1832 m.“ Iš Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslo ir 
kultūros paveldo centro Retų ir Rankraščių skyrių buvo surinkta dokumen-
tinė, ikonografinė ir spausdintinė  XVIII-XIX a. medžiaga.

Parodos tikslas buvo – nušviesti medicinos mokslo, teorijos ir prakti-
kos raidą Vilniuje XVIII-XIX a. pirmoje pusėje, supažindinti Vilniaus uni-
versitetinę bendruomenę, studentiją ir moksleiviją su dar mažai visuome-
nėje žinomais Vilniaus miesto medicinos paveldo istoriniais duomenimis.

Dalyvavo su pranešimais tarptautinėse ir Lietuvos mokslo istorikų kon-
ferencijose, su laimėta stipendija – Šiaurės šalių kongrese Umea (Švedija, 
2007), Erasmus dėstymo programoje Rygos Stradinio universitete (2012).

V. Miežutavičiūtė yra Tarptautinės bei Baltijos šalių medicinos istorikų 
draugijų narė. Yra Lietuvos ir Čekijos draugijos narė. 
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Danutė Marija Palionytė-Banevičienė

Gimė 1935 m. vasario 22 d. Klaipėdoje. 
Humanitarinių m. dr., muzikologė, 

Lietuvos kompozitorių sąjungos narė

1956-1961 studijavo LVK, 1975-1978 m. – Leningrado (Rusija) teatro, 
kino ir muzikos instituto aspirantūroje. 1982 m. apgynė menotyros kan-
didato (po nostrifikacijos humanitarinių mokslų daktaro) disertaciją tema 
„Šiuolaikinė lietuvių tarybinė simfonija (1965-1975)“. 

Nuo 1962 m. buvo Lietuvos kultūros ministerijos Meno reikalų valdy-
bos vyr. muzikos inspektorė, nuo 1970 m. – repertuarinės kolegijos narė. 

1962-1964 m. dėstė muzikos teorines disciplinas Vilniaus valstybiniame 
pedagoginiame institute (dabar Vilniaus pedagoginis universitetas). 

1968 m. priimta į Lietuvos kompozitorių sąjungą. 
Nuo 1986 m. Valstybinės konservatorijos (dabar Lietuvos muzikos ir 

teatro akademija) vyr. dėstytoja, docentė (nuo 1992), nuo 2005 m. – pen-
sijoje. 

Parašė apie 100 mokslinių ir mokslo populiarinimo straipsnių lietuvių 
ir užsienio spaudoje; mokslinių konferencijų Lietuvoje ir užsienyje dalyvė, 
mokslinių metodinių darbų autorė. 

Pelnė Lietuvos kompozitorių sąjungos, V. Landsbergio fondo, Metų 
muzikologės diplomą ir premiją (2004). Onos Narbutienės vardo premija 
už išeivijos lietuvių muzikos kultūros tyrinėjimus knygoje „Julius Gaidelis – 
ilgesio dainius“ (2009).                                                                                                              

Moksliniai interesai – lietuvių muzikos kultūra, jos raida ir veikėjai; 
istoriniai ir teoriniai muzikos kūrybos aspektai.  Skaitė pranešimus tarp-
tautinėse konferencijose. Parašė tris monografijas, sudarė ir redagavo sep-
tynis stambius leidinius (įskaitant „Lietuvos muzikos istorijos“ pirmąją 

knygą). Pastaraisiais metais tyrinėja lietuvių išeivių kompozitorių kūrybą.                                  
Ilgametė Lietuvos ir Čekijos draugijos narė, buvo jos tarybos nare, paskel-
bė straipsnių draugijos žurnale. 

Ona Voverienė 

Gimė 1938 m. birželio 17 d. Raseiniuose.
Lietuvių mokslininkė, profesorė, 

habilituota socialinių mokslų daktarė                   

1968 m. baigė Vilniaus universitetą (įgijo anglų kalbos mokytojos spe-
cialybę). 

1974 m. baigė Sąjunginio mokslinės ir techninės informacijos instituto 
aspirantūrą. 

1979 m. Leningrado kultūros institute apgynė pedagogikos mokslų 
kandidato disertaciją „Bibliografinių nuorodų statistinės analizės metodo 
taikymas vertinant mokslo darbų informacinio aprūpinimo efektyvumą“.

1975-2000 m. dirbo Vilniaus universitete (vyr. dėstytoja, docente, 
1995-2000 profesore). 

Skaitė pranešimus tarptautinėse konferencijose, paskelbė daugiau kaip 
300 mokslinių straipsnių, parašė 20 knygų. Laikoma bibliometrijos pradi-
ninke buvusioje Sovietų Sąjungoje. 

Nominuota Europos moters vardui (2003), apdovanota Vengrijos Res-
publikos medaliu ir padėka už publicistinę veiklą, skleidžiant informaciją 
apie vengrų tautos sukilimą 1956 m. (2006), tarptautinio biografijų centro 
vardiniu aukso medaliu „Lietuvai“ už mokslo ir mokslo populiarinimo 
darbus (2009), Tado Daugirdo premijos laureatė (2006), Pasaulio moteris 
(1997). Lietuvos moterų lygos pirmininkė (nuo 1994).

Ilgametė aktyvi Lietuvos ir Čekijos draugijos narė, paskelbė straipsnių 
draugijos žurnale.
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Mūsų verslininkai 

Vytautas Kudzys

Gimė 1952 m. liepos 15 d. Kaune
Draugijos tarybos narys

1970 m. baigė Vilniaus 22-ąją vidurinę mokyklą (dabar Mikalojaus 
Daukšos). 

Vilniaus inžinerinės statybos institute (dabartinis Vilniaus Gedimino 
technikos universitetas) baigęs I kursą penketais, gavo stipendiją studijoms 
užsienyje (Bratislavoje). 

1976 m. su pagyrimu baigė Slovakijos aukštąją technikos mokyklą 
Bratislavoje (tuometė Čekoslovakija, dabartinis Slovakijos technikos uni-
versitetas), įgijo statybos inžinieriaus – ekonomisto specialybę. 

Besimokydamas, be privalomos slovakų kalbos savarankiškai išmoko 
ir čekų kalbą, kad galėtų perskaityti šauniojo kareivio Šveiko nuotykius 
originalo kalba. Grįžęs po mokslų į Lietuvą ilgą laiką laisvalaikiu bendra-
darbiavo su keliais vertimo ir vertėjavimo biurais, vertė iš čekų ir slovakų 
į lietuvių kalbą ir atvirkščiai.

Po baigimo dirbo statybose, 3 metus Statybos ministerijos Kokybės 
inspekcijoje, savo karjerą pradėjo kaip technologas, baigė viršininko pa-
vaduotoju. 

Nuo 1982 m. 9 metus dirbo Prekybos ministerijos Didmeninių bazių 
techninio aptarnavimo kombinato direktorius (nuo pat kombinato įkūrimo). 

3 metus užsėmė įvairiu privačiu verslu: su draugais įkūrė bendrą Lietu-
vos-Čekijos įmonę, ilgą laiką praleido Čekijoje ir Slovakijoje. 

Nuo 1995 m. „Apranga“ generalinio direktoriaus pavaduotojas, atsa-
kingas už sandėliavimą ir transportą. 

Nuo 1999 m. sausio UAB „Baltic Logistic System Vilnius“ (2004 m. 
pavadinimas pakeistas į UAB „DPD Lietuva“) generalinis direktorius ir 
vykdomasis direktorius Baltijos šalims. 

2012 m. pradžioje išėjo iš „DPD Lietuva“ ir užsiėmė visuomenine 
veikla. 

Nuo 2012 m. pabaigos Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) 
generalinio direktoriaus pavaduotojas, kuruojantis transporto ir logistikos 
klausimus, taip pat LPK oficialus atstovas LR Seime ir Vyriausybėje. Lie-
tuvos logistikos asociacijos prezidentas nuo 2007 m., Vilniaus Prekybos, 
pramonės ir amatų rūmų Tarybos narys, Vilniaus kolegijos Tarybos narys, 
Lietuvos pašto Valdybos narys, Lietuvos ir Slovakijos draugijos pirminin-
kas (1999-2002), Lietuvos ir Čekijos draugijos narys.

Su Čekijoje gyvenančiais draugais iki šiol palaiko glaudžius ryšius, 
gan dažnai ten lankosi, domisi šalies naujienomis, jos istorija.

Alė Kisielienė

Gimė 1947 m. rugsėjo 2 d. Jonavos r. 

1967 m. baigė Vilniaus statybos technikumą, 1974 metais baigė Vil-
niaus V. Kapsuko v. universitetą, pramonės planavimo fakultetą. Nuo 1967 
metų iki 1995 metų dirbo statybos pramonės įmonėse, Statybos Melioraci-
jos ir vandens ūkio, Pramonės ir prekybos ministerijose.

Pastaruosius 18 metų (nuo 1995 m.) užsiima komercine – gamybine 
veikla, vadovauja uždarajai akcinei bendrovei „Ekoprizmė“ diegiančiai 
Lietuvoje naujausias Čekijos gamintojų vandenvalos technologijas. Ben-
dradarbiaudama su daugeliu Čekijos Respublikos tokio pobūdžio įmonių, 
ši UAB sugeba dalyvauti ir laimėti viešuose konkursuose, lankščiai ir 
efektyviai pateikti ir Lietuvoje kasmet įgyvendinti vandenvalos projektus. 
Stambesni ir maženi projektai jau įgyvendinti ir sėkmingai veikia Nerin-
goje, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Vilniuje, Kaune ir kt. miestuose 
bei miesteliuose.
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Išmokti čekų kalbą padėjo bendravimas su Čekijoje esančiais draugais 
bei verslo partneriais. Labai daug davė dažnos komandiruotės į Čekijoje 
rengiamus seminarus bei konferencijas, parodas ir įvairius mokymus. 

Pastaraisiais metais Alės vadovaujama bendrovė UAB „Ekoprizmė“ 
yra oficialus Čekų koncerno „Envi-pur“ s.r.o., taip pat ir eilės kitų įmonių 
atstovas Lietuvoje.

Alė Kisielienė – Lietuvos ir Čekijos draugijos narė nuo pat jos įkūrimo 
Lietuvoje – 1993 metų, buvo tarybos nare, sekretoriavo.

Juozas Jarmala

Gimė 1950 m. vasario 2 d. Gulbiniškių k., Marijampolės  r.

1973 m. baigė VU Finansų ir apskaitos fakultete, įgydamas ekonomi-
nės informacijos mechanizuoto apdorojimo organizavimo specialybę (in-
žinierius-ekonomistas).

Dirbo Lietuvos Liaudies ūkio planavimo ir ekonomikos MTI ekono-
mistu, vėliau jaunesniuoju moksliniu bendradarbiu. Aspirantūros studijas 
nutraukė tarnyba Sovietinėje armijoje 1976-1978 m.

1980-1988 m. dirbo Prekybos ir pramonės rūmų Vilniaus skyriaus val-
dytojo pavaduotoju, o šį skyrių reorganizavus, 1988-1990 m. – rūmų  ūkis-
kaitinėje firmoje „Impeksservisas“ direktoriaus pavaduotoju. 

Nuo 1991 m. dirba „Impeksservis“, taip pat Vilniaus prekybos, pramo-
nės ir amatų rūmų Verslo plėtros skyriaus vedėju. 

1995 m. kėlė kvalifikaciją 3 mėn. kursuose Hamburge (VFR).
Pažintis su Čekija prasidėjo dar 1971 m.(dalyvavo tarptautinėje darbo 

ir poilsio stovykloje Prahoje).
Lietuvos ir Čekoslovakijos Draugijos narys nuo 1991 m., Lietuvos ir Če-

kijos draugijos narys nuo 1993 m. Nuolatinis neetatinis Draugijos revizorius.

Algimantas Revuta

Gimė 1953 m. gegužės 4 d.  Kauno raj., Kulautuvoje.
Miestų statybos inžinierius

1976 m. baigė VISI statybos fakultetą.

Šiuo metu UAB „Revuta“ direktorius.

Aktyvus draugijos narys nuo jos įkūrimo, ilgametis tarybos narys, vienas epi-
zodinių draugijos remėjų. Paskelbė nuotraukų draugijos žurnale.

Danguolė Revutienė

Gimė 1952 m. gruodžio 14 d. Biržuose.
Vadybininkė

1970 baigė Biržų pirmąją vidurinę mokyklą, 1975 m. – VU Istorijos fakultetą.
Dirbo Centriniame valstybiniame archyve (vyresniąja moksline bendradar-

be), vėliau kadrų skyriaus inspektore Lietuvos tarpkolūkinių statybos organiza-
cijų susivienijime, vadybininke „Visvaldo korporacijoje“.

Nuo 1993 m. UAB „Revuta“ personalo skyriaus vadovė.
Aktyvi draugijos narė nuo jos įkūrimo, pirmoji (1993) ir ilgametė iždininkė.
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ekskursijų vadovai ir jų maršrutai 

Nijolė Tolvaišienė
 

Gimė 1941 m. gruodžio 20 d. 
Aukščiausios kategorijos gidė 

Meilė nuostabiam miestui 

Esu ekskursijų vadovė daugiau kaip 35 metus.Niekad vaikystėje ir vė-
liau jaunystėje nesvajojau apie šia profesiją. Mokytojo, kalbėtojo ar pa-
sakotojo vaidmuo man nekėlė jokio susižavėjimo – ko gero, buvau gana 
drovi.

Atradau savyje šį pašaukimą ne aš, jį pastebėjo draugai ir bičiuliai.
Besiklausydami mano pasakojimo sakydavo, kad esu apdovanota cha-

rizma šiai profesijai.
Tuo metu buvau baigusi Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetą, 

tačiau ypatingo džiaugsmo ši specialybė man neteikė.
Gimus sūnui ir jį auginant namuose, atsirado daugiau laiko lavini-

muisi, savarankiškoms studijoms. Bičiulių paskatinta, įstojau į dvimečius 
kelionių ir ekskursijų vadovų kursus prie Vilniaus valstybinio kelionių ir 
ekskursijų biuro, kuriuos baigusi ir dirbau šioje srityje ilgus metus.

Nepriklausomybės išvakarėse teko laimė kartu su savo šeima išvyk-
ti į Slovakiją. Vėliau, atkūrus nepriklausomybę, susiklosčius palankioms 
aplinkybėms, - vyrą paskyrus į diplomatinę tarnybą LR ambasadoje Čeki-
jos Respublikoje – apsigyventi Prahoje.

Pažintis su šia nepaprastai turtinga šalimi paliko manyje neišdildomus 
įspūdžius. Prahoje teko dirbti kelionių (ekskursijų) vadove. Šiam darbui 
reikėjo gausybės žinių ir, aišku, patirties. Šimtus kartų turistams esu tvir-
tinusi ir pati tuo giliai tikėjau, jog Praha – vienas iš gražiausių pasaulio ir 
Europos miestų. Meilė šiam pasakiškai nuostabiam miestui skatino norą 
jį giliau pažinti, studijuoti jo ir visos šalies istoriją, architektūrą, meną ir 
žmones – miesto kūrėjus. Šias žinias po daugelio metų ir perteikiau Lietu-
vos turistams savo sudarytame leidinyje*.

* Nijolė Tolvaišienė. Praha ir jos аpylinkės. Karlšteinas, Koneprusų urvai, Kutna 
Hora. Informacinis turisto vadovas. – Vilnius: Kronta, 2010. – 72 p.: iliustr., sch.

Perspausdinta iš: N. Tolvaišienė. Meilė nuostabiam miestui. „Lietuva ir Čekija“, 2010/2011, 
Nr. 20-21, p.138.

Lietuvos maršrutai: Anykščių kraštas; Senasis traktas Vilnius – Kau-
nas; Kaunas – Vilnius; Vilniaus senamiestis; Vilnius; Kernavė; Lietuvos 
nacionalinis muziejus; Panemunės pilys; Vilniaus architektūra; Kernavė - 
istorinė Lietuvos sostinė.

Moka lietuvių, rusų, čekų, slovakų kalbas.

JuBiLiEJiNėMS DATOMS ARTėJANT 
Po gimtąsias didžiųjų čekų kompozitorių 

B. Smetanos ir A. Dvoržako vietas

 Litomyšlis

Miestelis Čekijos rytuose Pardubicės krašte (>10.000 gyv.).
Litomyšlio pilies kompleksas yra įtrauktas į UNESCO pasaulio pavel-

do paminklų sąrašą (nuo 1999 m.). Pirmą kartą Litomyšlis minimas 981 
m. Kosmo čekų kronikoje. Tuo metu šią sritį valdė kunigaikščiai Slavni-
kovičiai, kuriuos išžudžius 995 m. žemės perėjo valdančiųjų kunigaikščių 
Pšemyslų žinion. 

12 a. viduryje Olomouco vyskupas pasikvietė premonstrantų ordino 
vienuolius, kurie čia 1145 m. įsteigė vienuolyną. Vienuolių dėka pastebi-
mai pagyvėjo Litomyšlio ūkinė ir kultūrinė veikla, todėl 1259 m. gyven-
vietė gavo miesto teises.

Dėl sėkmingos kolonizacijos ir patogios geografinės padėties (tarp 
Prahos ir Olomouco) Litomyšlyje 1344 m. įkurta vyskupija.

Miestas smarkiai nukentėjo husitų karų metu.
19 a. miestelis prarado savo reikšmę, nes statoma geležinkelio linija 

buvo pravesta pro šalį, bet 20 a., nutiesus greitkelį I/35, atsigavo.
Litomyšlyje veikia Pardubicės universiteto restauracijos fakultetas.
2000 m. Litomyšlis buvo išrinktas „2000 m. Europos istoriniu miestu“

Miesto įžymybės

Smetanos aikštė – beveik puskilometrio ilgio centrinė miesto aikštė 
užstatyta dviejų eilių gotikinio stiliaus namais. Aikštėje išsiskiria rotušė su 
varpinė ir „Riterių namas“.

XVI a. II. pusėje didikų Pernšteinų giminė rekonstravo viduramžių Li-
tomyšlo pilį į renesanso stiliaus rūmus, kurie yra unikalus italų arkadų ir 
Centrinės Europos renesanso stilių pavyzdys. Pilies sienos išpuoštos uni-
kaliais (visi 8000 skirtingi) graffiti piešiniais.
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Nelahozevės miestelis ir 
pilis

Miestelis, kuris pirmą kar-
tą paminėtas 1352 m., yra 
maždaug 35 km plentu į šiaurę 
nuo Prahos prie Vltavos upės. 
Apie 1600 gyventojų (2011). 
Pagrindinės miestelio įžy-
mybės yra pilis, kompozi-
toriaus A. Dvoržako namas-
muziejus ir šv. Andriejaus 
bažnyčia su medine varpine.

Pilis pradėta statyti apie 1553 metus. 17 amžiuje pilį įsigijo garsi ir 
įtakinga Čekijos didikų (nuo 1624 metų – imperijos kunigaikščių) giminė, 
Lobkovicai. Žymiausias atstovas – kunigaikštis Juozapas Maksimilijanas 
Lobkovicas, kuris buvo kompozitorių Haidno ir Bethoveno mecenatas 
(pastarasis jam dedikavo savo tokias žymias simfonijas kaip „Trečioji” 
(Herojinė), „Penktoji” (Likimo), „Šeštoji” (Pastoralinė) ir kt.

1623 m. grafienė Polyxena (ji buvo ištekėjusi už Zdenkos Vojcecho iš 
Lobkovicų) čia perkėlė garsų giminės paveikslų rinkinį (žr. toliau). Pilis, 
pastatyta itališkojo renesanso stiliumi, per 600 metų beveik nepasikeitė.

Socialistiniais laikais (1950 m.) pilis buvo nacionalizuota, bet 1992 m. 
grąžinta buvusių savininkų paveldėtojams. 

Šiuo metu (2013) pilies savininkas yra W. Lobkovicas.
Turtingoje (didžiausias privatus rinkinys Čekijoje!) paveikslų galeri-

joje yra daug garsių dailininkų, 
daugiausiai, ispanų, pvz., Die-
go Velaskeso, taip pat flamandų 
dailininkų P. Rubenso, Brėge-
lio Vyresniojo, italų Veroneze, 
Panini, A. Canaletto, vokiečių 
Luko Kranacho ir kt. darbų 
(tiesa, kai kurie šios kolekcijos 
paveikslai yra perkelti  į Lobko-
vicų rūmus Prahoje).

Ekskursijos po pilį metu 
galima apžiūrėti kunigaikščių 
menes, valgomąjį, miegamąjį, 

1726 m. įkurtas baroko stiliaus prancūziškas parkas. 18 a. pabaigoje 
pilyje įkurtas ir veikia  teatras. 

Pilies alaus darykloje 1824 m. gimė B. Smetana (jo tėvas buvo aluda-
ris).

Pirmasis B. Smetanos koncertas Litomyšlyje įvyko, kad būsimajam 
kompozitoriui tebuvo 6 metai.

Po Antrojo pasaulinio karo pilis buvo nacionalizuota. 1962 m. paskelb-
ta Valstybinės reikšmės architektūros paminklu. Nuo 1999 m. – UNESCO 
pasaulinio paveldo paminklas.

Vedamos ekskursijos (keturios versijos).
Litomyšlio pilyje kasmet vasarą nuo 1949 m. vyksta tarptautiniai Sme-

tanos klasikinės muzikos (įskaitant ir operos) festivaliai (Smetanová Lito-
myšl) po atviru dangumi.

1994 m. Čekijos prezidento Vaclavo Havelo iniciatyva pilyje įvyko 
centrinės Europos valstybių prezidentų susitikimas.

Kiti lankytini objektai: Šv. Kryžiaus katedra, Šv. Kryžiaus atradimo 
bažnyčia, miesto muziejus, B. Smetanos namas-muziejus ir kt.

Pagal čekų spaudą parengė dr. V. Lapinskas

Litomyšlio pilis

Lobkovicų pilis Nelahozevėje

A. Dvoržako namas – muziejus 
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svetainę, riterių menę ir kt. kambarius, kuriuose išlikę autentiški baldai, 
to meto ginklai, o lubos išpieštos freskomis. Meno kūrinių kolekcijoje taip 
pat yra bažnytinių rakandų, muzikos instrumentų, čekiško stiklo, porcelia-
no, juvelyrinių dirbinių rinkinių.

Rūmuose yra viena didžiausių Čekijos privačių bibliotekų (> 65.000 kny-
gų), kurioje saugomas Lobkovicų giminės archyvas, įskaitant Mocarto, 
Gluko, Haidno, Betoveno kūrinių partitūras.

Šiaurinę pilies sieną puošia grafitti technika atliktos scenos iš Senojo 
Testamento (kai kurios atliktos garsaus vokiečių dailininko A. Diurerio pa-
veikslų motyvais).

Pilis atvira visuomenei: joje veikia suvenyrų parduotuvė, restoranas. 
Ekskursijos po pilį vyksta tik su gidu.

Miestelyje gimė (mėsininko šeimoje) ir augo garsus čekų kompozito-
rius-romantikas Antoninas Dvoržakas. Aikštėje prieš Šv. Andriejaus baž-
nyčią (joje vargonavo jaunasis kompozitorius) yra A. Dvoržako atminimo 
namas-muziejus, kasmet vyksta Dvoržako muzikos festivalis. Aikštės cen-
tre – paminklas kompozitoriui („Mąstytojas“).

Kitos įžymybės – tai Šv. Andriejaus bažnyčia, medinė varpinė
Jau 1845 m. čia pradėtas tiesti geležinkelis (yra tiesioginis susisieki-

mas traukiniu su Praha, kelionė trunka 45 min.).
Vltava vyksta laivyba, plaukioja ekskursiniai garlaiviai. 
Socialistiniais laikais čia veikė didžiausia Čekijoje riebalų perdirbimo 

ir muilo gamybos gamykla (uždaryta); taip pat tebėra didžiausia Čekijoje 
naftos saugykla, nafta tiekiama „Draugystės“ („Družbos“) naftotiekiu.

Pagal čekų spaudą paruošė dr. V. Lapinskas

In Memoriam 

Stasys Sabonis

Gimė 1925 m. gegužės 24 d. Aleniškėse (Vievio valsčiuje, Trakų apskr.), 
mirė 2006 m. gegužės 17 d. Vilniuje.

Grožinės literatūros vertėjas, knygų leidybos redaktorius 

Baigęs Vievio pradžios mokyklą, 1940-1944 m. mokėsi Kaišiadorių 
gimnazijoje. 1944 m. mokytojavo Valkininkų valsčiaus Kalvių pradinėje 
mokykloje. Į Vilnių atvyko 1945 m., kur baigė vaikų namų auklėtojų kur-
sus. Dirbo Vilniaus 9-uosiuose vaikų namuose auklėtoju, kartu mokėsi va-
karinėje darbininkų jaunimo mokykloje. 

1946-1951 m. studijavo  lituanistiką Vilniaus universiteto Istorijos ir 
filologijos fakultete.

1951-1984 m. dirbo „Vagos“ leidykloje (iki 1965 m. Valstybinė gro-
žinės literatūros leidykla): 1961-1966 m. vaikų ir jaunimo verstinės lite-
ratūros redakcijos vedėjas, 1966-1974 m. originaliosios lietuvių literatū-
ros redakcijos vedėjas, 1974-1979 m. vyr. redaktoriaus pavaduotojas (jam 
pasirašius spaudai A. Vijūko-Kojelavičiaus „Lietuvos istoriją“, buvo „pa-
siūlyta“ šių pareigų atsisakyti). 1985-1988 m. „Vyturio“ leidyklos vyriau-
siasis mokslinis bendradarbis. 1993-1995 m. Lietuvos rašytojų sąjungos 
Literatūros fondo komiteto pirmininkas. 

Vienas iš Lietuvos ir Čekoslovakijos Draugijos (pirmininkas iki 1993 
m.), Lietuvos ir Slovakijos Draugijos kūrėjų (pirmininkas 1993-1999). Ak-
tyvus žurnalų „Lietuva ir Čekija“ ir „Čekija-Lietuva“ bendradarbis.

Palaidotas Kazokiškių kapinėse (Elektrėnų savivaldybė). 
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Algirdas Norbertas Končius

Gimė 1915 m. birželio 6 d. Peterburge, 
mirė 2006 m. lapkričio 17 d. Vilniuje. 

Mokslininkas, miškininkas (Lietuvos miškininkų sąjungos garbės 
narys), visuomenės veikėjas, Lietuvos muziejų bičiulis, 

ilgametis Lietuvos ir Čekijos draugijos narys

Baigęs Alytaus miškininkystės technikumą, 1935 m. išvyko studijuo-
ti į Prahą – Miško inžinierių aukštąją mokyklą prie Karolio universiteto. 
Baigiant mokslus vokiečiai okupavo Čekiją, todėl diplomas liko neįteiktas. 
Grįžęs į Lietuvą, dirbo įvairiose girininkijose. 

1944 m. baigė Vilniaus universiteto Gamtos fakultetą (įgijo aukštąjį 
miškininko išsilavinimą). 

1949 m. dar baigė Lietuvos žemės ūkio akademijos miškų ūkio fakul-
tetą.

A. Končius daug prisidėjo įkuriant Miškininkystės fakultetą universi-
tete. 1944-1949 m. Algirdas dirbo šio universiteto vyr. dėstytoju, prodeka-
nu, vėliau dekanu, užsiėmė moksline veikla. 

1973 m. jis apgynė žemės ūkio mokslų kandidato disertaciją, kurios 
tema „Miškai ir kraštotvarka Lietuvoje“. Paskutiniuosius metus dirbos Lie-
tuvos Mokslų akademijos Ekonomikos institute (iki išėjimo į pensiją 1990 
m.).

A.Končius daug prisidėjo ruošiant Lietuvos miškų kadastrą. 
Iš čekų kalbos jis yra išvertęs apsakymų ir novelių knygų, paskelbė 

straipsnių žurnale „Čekija-Lietuva“. Žemiau pateiktas A. Končiaus straips-
nis perspausdintas iš žurnalo „Čekija-Lietuva“ (2000, Nr.1-2 (13-14).

Kūrybinė veikla

Stasys Sabonis garsėjo grožinės ir humanitarinės rusų, lenkų, čekų, 
slovakų, slovėnų, serbų-kroatų literatūros žymiausių kūrinių vertimais į 
lietuvių kalbą. Pirmieji vertimai iš rusų kalbos publikuoti 1953 m. Daug 
vertimų paskelbta antologijose, įvairiuose rinkiniuose, periodikoje. Paskel-
bė straipsnių ir kalbos kultūros, meninio vertimo klausimais, ugdė jaunuo-
sius vertėjus ir redaktorius. Lietuvių kalba atkūrė ir nemažai pjesių Lietu-
vos teatrams, televizijai. Parengė SSRS okupacijos laikotarpio dokumentų 
ir straipsnių rinkinį „Rašytojas ir cenzūra“ (kartu su sūnumi A. Saboniu, 
1992).

S. Sabonio kūrybiniai laimėjimai prozos vertimų baruose, jo literatūri-
nė veikla buvo deramai įvertinta – 1974 m. buvo priimtas į LSSR rašytojų 
sąjungą, kurios veikloje aktyviai dalyvavo. 

Stasio Sabonio vertimų bibliotekoje – daugiau kaip penkiasdešimt jo (!) 
išverstų knygų. Visų reikšmingesnių vertimų pabaigoje paprastai pridėtas 
ir paties vertėjo trumpas, skaitytoją supažindinantis straipsnis apie origina-
laus kūrinio autorių ir jo kūrybą. Čia pateikiamas S. Sabonio verstų iš čekų 
į lietuvių kalbą knygų sąrašas.

Vertimai iš čekų kalbos:

Karel Čapek. Pašnekesiai su T. G. Masaryku. – Vilnius: Amžius, 1994. – 
413 p. – ISBN 9986-430-05-4
Josef Čapek. Apie šuniuką ir katytę: kaip jie drauge šeimininkavo ir apie 
įvairiausius kitokius dalykus. – V.: Vyturys, 1999. – 114 p.,iliustr. – Taip pat 
V.: „Brailio spauda“, 2001
Hana Doskočilova. Kaip kurmiukas pagydė pelę. – V.: Alma Littera, 2000. 
– 87 iliustr.
Jaunųjų švilpikų enciklopedija, kn.4: Į kelionę. – V.: Egmont Lietuva,  
1997. – 153 p. iliustr.
Čekų novelės (Antologija, kartu su V. Visocku /sudarytojas/, A. Grybausku 
ir kt.). – V.: Vaga, 1984. – 326 p. 

Šaltiniai: Visuotinė Lietuvių Enciklopedija, 2011, XX tomas, p.601.
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At‘ žije zlatá Praha

Mano tėvas Ignas Končius labai mėgo gamtą (visą gyvenimą skaičiuo-
davo žingsnius – pedometru, dabar tas pedometras yra Plungės muziejuje 
– Oginskių rūmuose) ir mus visus keturis sūnus nuo pat jaunystės imdavo 
su savimi. Aš „įsižiūrėjau“ į miškus. Ir svajojau (jaunystės romantika!): 
gyvensiu miške prie ežero, upės, medžiosiu. Tad dar prieš pradėdamas miš-
kininkystės mokslus daug keliavau upėmis, dviračiu, stovyklavau (buvau 
skautas nuo 1926 m.). Daug kur teko lankytis buvusioje Tarybų Sąjungo-
je, kartu su prof. T. Ivanausku medžiojant eksponatus zoologijos muziejui 
(Turkmėnijoje, Gruzijoje, Kazachstane, Murmanske, Volgos žiotyse ir, ži-
noma, Lietuvoje).

Tad baigęs Kauno „Aušros“ gimnaziją, nesant Lietuvoje aukštosios 
miškininkystės mokyklos, įstojau į Alytaus aukštesniąją miškininkystės 
mokyklą, toje mokykloje gavau pagrindines žinias apie Lietuvos miškus, 
tai man padėjo vėliau studijuojant Prahoje aukštuosius miškininkystės 
mokslus, kritiškai atrinkti tai, kas mūsų miškams aktualu ir vertinga.

Čekoslovakiją pasirinkau dėl to, kad Lietuvoje buvo baigusių miški-
ninkystės mokslus Vokietijoje, Austrijoje, Švedijoje. Tad įgytos žinios Pra-
hoje – Karolio universitete, miškų inžinierijos fakultete buvo savaip nau-
dingos mano šaliai. Čekija – miškinga, senų miškininkystės tradicijų – dar 
nuo Austrijos-Vengrijos imperijos laikų – šalis. Dėstė garsūs profesoriai, 
mokslus ėję Vienoje, Ciuriche, Miunchene ir kt.

Apsisprendimą studijuoti Prahoje, be to, dar nulėmė Hitlerio režimo 
siautėjimas Vokietijoje. Važiuoti į Prahą tekdavo per Vokietiją. Tai, ką ma-
čiau Vokietijoje, sustodamas kai kuriuose miestuose, darė slogų įspūdį. 
Stengiausi kelionėje per Vokietiją neužtrukti, nors ten yra tikrai daug ko 
pamatyti, sužinoti.

Mano kurse mokėsi studentai iš įvairių respublikos kraštų: Sudetų vo-
kiečiai, slovakai, rusinai, vengrai – tuometinės Čekoslovakijos gyventojai. 
Jokių nesusipratimų dėl tautinės nepriklausomybės nebuvo, tiesa, gal kiek 
išsiskyrė Sudetų studentai – savo apavu ir drabužiais.

Įvairiose Čekijos aukštosiose mokyklose studijavo – ilgiau ar trum-
piau – daug lietuvių. Karo akademijoje: karininkai J. Sutkus, V.Karvelis, 
J.Jankauskas ir kt. Kitose: profesoriai Abraitis, Bieliukas (buvęs Vilniaus 
universiteto rektorius), S. Jankauskas, dr. Deveikytė-Navaskienė, dirigen-
tas V. Marijošius, smuikininkas K. Jodelis, reformatų kunigas Frankas... 
Apie 20-25 žmones.

Aš buvau išrinktas Lietuvos studentų draugijos pirmininku. Taip pat 
dalyvavau Tarptautinės studentų sąjungos darbe. Tuo metu (1935-1939 m.) 
Čekoslovakijoje nepaprastuoju ir įgaliotuoju pasiuntiniu buvo dr. E. Tu-
rauskas. Didelio diplomatinio patyrimo autoritetinga asmenybė. Jis buvo 
atidus mūsų, lietuvių studentų, reikalams. Mokėdavo kiekvieną atėjusį į 
pasiuntinybę prakalbinti, pasiteirauti kaip sekasi mokslas, ar nereikia kuo 
nors padėti. Visa mūsų studentų „šeima“ būdavo visada kviečiama į priė-
mimus, kur mes turėjome progos išmokti bendrauti su kviestais diploma-
tinio korpuso atstovais. Pasiuntinys ir jo Ponia taktiškai pamokydavo kaip 
elgtis, „ką su kuo valgyti“ ir kt.

Prisimenu vieną atvejį, kai mes trise – A. Malko (prof. Dauguvietytės sū-
nus), V. Trejus ir aš – pakviesti pakviesti pavėlavom 10-15 min. Prie durų mus 
pasitiko (kaip priimta diplomatiniame protokole) Pasiuntinys dr. E. Turauskas 
su Ponia. Atrodėme nusikaltę, nes pagal diplomatinį protokolą – pirmieji 
atvyksta žemesnio rango diplomatai, o ambasadoriai atvyksta paskutiniai 
(po 10-15 min.). Ir staiga mes pasirodom! Mūsų Pasiuntinys su šypsena 
sako: „O, jau ateina paskutiniai ambasadoriai!“.  Tas įvykis paliko pėdsa-
kus visam gyvenimui. Aš nuo to laiko niekada niekur nevėluoju...

Taip, Praha – gyvenimo pasaka, jaunystė, prisiminimai...
At‘ žije zlatá Praha!
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Laimutė Cieškaitė – Brėdikienė

Gimė 1936 m. birželio 11 d. Alovėje, Alytaus apskr.,
 mirė 2012 m. sausio 3 d. Vilniuje

Dailėtyrininkė, pedagogė, meno kritikė

Studijavo keramiką Lietuvos Dailės institute (baigė 1960). 
Pirmieji jos kūriniai – žiesti servizai, vazos ir pano – Vilniaus, Pa-

langos, Radviliškio ir Maskvos interjeruose sukurti vėlyvojo modernizmo 
stiliumi.

Įvairiais laikotarpiais dėstė Keramikos, Dizaino, Rūbų modeliavimo, 
Meno istorijos ir teorijos, Architektūros ir inžinierinių disciplinų katedrose. 

Dizaino mokymu domėjosi Suomijoje, lankėsi Paryžiaus, Londono, 
Budapešto, Prahos, Rygos dailės mokyklose, skaitė pranešimus konfe-
rencijose Amsterdame ir Taline, parengė studentų darbų parodų Prahoje ir 
Tbilisyje. 

Albumo „Taikomoji dekoratyvinė dailė“ (1980), monografijos „Dėsty-
tojas – humanistas Ipolitas Cieška“ (2010) ir vadovėlio aukštosioms moky-
kloms „Dizaino raida nuo Morris iki Morrisono“ (2008) autorė.

Įvairiais laikotarpiais L. Brėdikienė buvo Lietuvos dailininkų sąjungos 
narė, Lietuvos dailės muziejaus mokslinė ir ekskursijų vadovė, Lietuvos 
dailės instituto metodinės laboratorijos vedėja, Vilniaus dailės akademijos 
Tarybos mokslinė sekretorė, meno tarybos narė, žurnalo „Dailė“ redkole-
gijos narė.

Aktyvi Lietuvos ir Čekijos draugijos narė, Tarybos narė, paskelbė 
straipsnių žurnale „Čekija-Lietuva“.

Silvija  Stakulienė

Gimė 1950 m. gegužės 11 d. Vilniuje, mirė 2009 m.

1968 m. baigė Vilniaus  A. Vienuolio vidurinę mokyklą. 
1969-1974 m. studijavo bibliotekininkystę ir bibliografiją Vilniaus 

universitete. 
Baigusi studijas, 1974-1977 m. dirbo redaktore Lietuvos Mokslų Aka-

demijos bibliotekoje. 
1978-1993 m. Vilniaus universiteto Mokslinės bibliotekos rankraščių 

skyriaus skaityklos vedėja. 
1993 m. pradėjo dirbti Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Me-

dicinos istorijos muziejaus vedėja: kūrė ir plėtė muziejaus ekspoziciją, or-
ganizavo parodas. 

2007 m. drauge su Medicinos istorijos ir etikos skyriaus docente Vita-
lija Miežutavičiūte parengė kilnojamąją parodą „Medicinos mokslo sklai-
da senajame Vilniaus universitete 1781-1832 m.“ Iš Vilniaus universiteto 
bibliotekos Mokslo ir kultūros paveldo centro Retų ir Rankraščių skyrių 
buvo surinkta dokumentinė, ikonografinė ir spausdintinė  XVIII-XIX a. 
medžiaga.

Parodos tikslas buvo nušviesti medicinos mokslo, teorijos ir praktikos 
raidą Vilniuje XVIII-XIX a. pirmoje pusėje, supažindinti Vilniaus univer-
sitetinę bendruomenę, studentiją ir moksleiviją su dar mažai visuomenėje 
žinomais Vilniaus miesto medicinos paveldo istoriniais duomenimis.

Silvija Stakulienė paskelbė 14 mokslinių straipsnių Lietuvos moks-
linėje - periodinėje spaudoje. Svarbiausios temos: lietuviškos farmacijos 
periodikos ištakos ir raida, lietuviškoji mokslinė medicinos periodika Lie-
tuvoje XX a, Vilniaus Medicinos draugijos archyvas ir kitos. 

2000 m. sudarė profesoriaus G. Česnio bibliografinę rodyklę; su kole-
ga dr. Aurimu Andriušiu parengė ir išspausdino prof. Vlado Kviklio prisi-
minimus.   

Silvija Stakulienė buvo aukštos kvalifikacijos profesionalė, jautrus ir 
gyvenimą mylintis žmogus.

Draugijos, tarybos, redakcinės kolegijos narė, žurnale paskelbė 
straipsnių.

Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto 
Doc. dr. Vitalija Miežutavičiūtė
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Alena Vlčkova 

Gimė 1942 m. lapkričio 14 d., mirė 2011 m. birželio 6 d.
Lietuvių literatūros vertėja į čekų kalbą

Tuopos prie slenksčio

Legendos Prahos vardą sieja su slenksčiu, kurį savo svečiams ir ai-
niams pirmojoje šių vietų sodyboje – tarp miškų, kalvų ir upių – su meile 
ir įkvėpimu nutašęs rūpestingas dailidė. Ir šiandien Praha yra tas slenkstis, 
prie kurio susitinka įvairios kultūros, idėjos, mados, manieros, žodžiu, vi-
sas margas pasaulis.

Kiekvienam, kas čia ilgėliau apsistoja, maga rasti ką nors sava, pažįs-
tama. Pavyzdžiui, kad ir lietuvišką knygą, išgirsti ar pamatyti savo kalbos 
žodį. Tai ne visada taip paprasta, daugiau atsitiktinumas. Sakysim,  pri-
siklausęs apie neįtikėtinus lituanistinius radinius tolimesniuose Europos 
miestuose, gali be jokios laimės savaitėmis vaikščioti po didžiumą antikva-
riatų. Net storoj, gal porą kilogramų sveriančioj telefonų knygoj neaptiksi 
lietuviškos pavardės. Tik vėlai vakare pro vokiškų, lenkiškų, prancūziškų 
balsų kakofoniją prasibraus silpnutis Vilniaus radijo balselis.

Tad nelabai ko tikiesi ir centrinėje Vaclavo aikštėje, kur šurmuliuo-
ja didmiesčio gyvenimas. Bet visai be reikalo. Nerimstančioje įvairiausių 
parduotuvių, viešbučių, kavinių, teatrų ir kino salių santalkoje gali nety-
čia sutikti seniai matytą pažįstamą ar šiaip tėviškėną. Prie kvapnaus kavos 
puoduko ir visai svetimas žmogus gali prisipažinti buvęs mūsų kraštuos, 
matęs kokį senesnį filmą, įsidėmėjęs tą ar kitą žaidėją. Net gatvės ekrane 
greta kitos reklamos gali visom vaivorykštės spalvom sušvisti Trakai, Ju-
knaičiai, Kuršių marios ar kitos įžymybės.

Bet siužetas gęsta, ir eini toliau nė neįtardamas, kad visai šalia esama 
kur kas labjau su namais siejančių dalykų.

Čia pat viršum galvos, viršum netilstančio Vaclavo aikštės klegesio 
yra ramus langu į kiemą kambarys, kuriame rikiuojasi naujausios „Vagos“, 
„Vyturio“, „Mokslo“ knygos, „Pergalės“, „Nemuno“, „Švyturio“ numeriai, 
o sieną puošia line išaustas Gedimino pilies siluetas. Tereikia žengtelėti 
keletą žingsnių į skubančio srauto pakraštį, ir tuoj tarp daugybės iškabų, 
vitrinų, įėjimų ir išėjimų atsimuši į siauras stiklines dureles su užrašu „Li-
dové nakladatelství“ . Mums neįprastas niekada nestojantis, atvira kabina 
liftas bemat užneš į ketvirtą aukštą, kur įsikūrusi ši leidykla.

Paslapties raktas – šio kambario šeimininkė Alena Vlčkova (Alena 
Vlčková), gerai žinoma iš spaudos, vertėjų konferencijų, leidyklų kontak-
tų. Čia ji dirba redaktore ir laisvalaikiu verčia lietuvių literatūrą į čekų kal-
bą. Kelią pas Aleną žino ne vienas mūsų rašytojas, leidėjas, autorinių teisių 
darbuotojas. Pasitaiko čionai užsukti ir man, kai norisi pasidalyti kultūrinio 
gyvenimo naujienomis, pavartyti naujus leidinius, pasitikrinti ir palavinti 
savo čekų kalbos įgūdžius.

Bendraudamas vis geriau pažįsti žmogų. Traukia ne šiaip smalsumas 
kito biografijai, būdui, darbo ar elgesio motyvams. Greičiau – nenusakoma 
simpatija ir gili pagarba jo pasirinktam gyvenimo keliui, artinančiam tautas 
ir kultūras.

Alenos pažintis  su Tarybų Sąjunga prasidėjo pokario metais Maskvo-
je. Sumanę mokytis, čionai savo iniciatyva  - tada dar nebuvo organizuoto 
keitimosi studentais – atvažiavo tėvai. Užtruko ilgiau, nes dirbo sąjungi-
nio radijo laidų čekų kalba redakcijoje. Namo į Čekoslovakiją dešimtmetė 
Alena grįžo jau gerai mokėdama rusiškai. Todėl mokykloje buvo nepralen-
kiama per rusų kalbos pamokas, daug skaitė, jausdama slaptą norą ką nors 
išversti.

Gyvi buvo ne vien Maskvos prisiminimai. Nedavė ramybės viena va-
sara, su mama praleista prie Baltijos - Jūrmala, Ryga... Tų atostogų įspū-
džiai dar ne kartą nušvis akyse, ieškant savo lemties ir pašaukimo.

Paskui atėjo laikas rimtiems mokslams. Karlo universiteto filosofijos 
fakultete, kur mokosi ir filologai, artimiausia buvo rusų ir čekų kalbų spe-
cialybė (studijuojant rusų kalbą kaip pagrindinę). Ir štai Alena – studentė.

Tačiau tarp paskaitų ir seminarų vis dažniau susimąsto apie mielas die-
nas prie Baltijos, apie latvių kalbą. Porą metų (apie 1962-1963 m.m.) ieško 
latvių kalbos vadovėlių, bet niekaip nesiseka rasti.

Dabar būtų bepigu – universitete yra baltų kalbų kabinetas, veikia ly-
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ginamosios kalbotyros fakultatyvas, kuriame susipažįstama su kitomis kal-
bomis. Tada neturėta tokio atspirties taško.

Priedo dar tuo metu ūžteli egzaminų lavina, reikia susikaupti diplomi-
niam darbui. Temos iš vertimo teorijos ar praktikos nepasirinksi – fakul-
tete tada vertėjų neruošė, nebuvo specialių paskaitų, pratybų. Reikia imtis 
istorinės gramatikos. Vieną entuziazmą keičia kitas – gal čia būsiąs tas 
ieškomas takas? Diplominio darbo tema „Morfologijos problema rusų pro-
fesionaliajame stiliuje  1730 metais“. Tai laikotarpis, kai ėmė eiti „Sankt-
Peterburgskije vedomosti“, pasirodė M. Lomonosovo gramatika. Ar jau 
galima kalbėti apie jų stilių? Kur jo ištakos? Ieškant atsakymų, lekia laikas, 
veriasi durys į visai savarankišką gyvenimą...

Pasirodo, kad tai tos pačios stiklinės durelės. Leidykla  Lidové 
nakladatelství specializuojasi leisti tarybinę literatūrą, nors, tiesa, šioji eina 
ir kitose leidyklose. Kaip tik ta vieta, kur darbas su žodžiu – pagrindinė 
duona, kur taip arti kadaise išsvajoto vertimo.

Vėl reikia apsispręsti. Iš rusų kalbos išverčia nuotykių knygutę. Nors 
kalbą moka gerai, jaučia, kad iki rimtos literatūros dar toloka. Tuo labiau, 
kad patyrusių vertėjų iš rusų kalbos yra nemažai. Kad žymi dalis vertin-
giausių kūrinių jau išversta. O kaip tos Baltijos šalys? Gal grįžti prie latvių 
kalbos?

Dirbdama tokioje specializuotoje leidykloje, situaciją gerai žino: ver-
tėjas iš latvių kalbos jau yra. Atsirado ir susidomėjusių estų kalba. Kodėl gi 
nepabandžius lietuvių kalbos?

Išgirdusi ką apie Lietuvą – senąją ar naująją - tuoj suklūsta. Kas, kur, 
kaip? Enciklopedijos, žinynai, žodynai... Ir, žinoma, pirmiausia tą ryžtą lė-
musi pažintis su tuo metu Prahoje gyvenusia Elenos ir Henriko Juškevičių 
šeima. Laikas ryžtis!

Prisimename pradžią, tai, kas buvo prieš keliolika ar dvidešimt metų. 
Gerą pusvalandį pakalbėję čekiškai, be jokio vargo pereiname į lietuvių 
kalbą. Jau pirmaisiais lengvai ir gražiai tariamais žodžiais Alena atsako į 
daugelį klausimų, kaip jai sekęsi įveikti mokymosi sunkumus:

– Kur kas lengviau mokytis kalbos toje šalyje, kur ja kalbama. Deja, aš 
besimokydama buvau Lietuvoje keliskart po mėnesį ir sykį du mėnesius, 
kai leidykla pasiuntė stažuotėn. Kiekvieną kartą turėdavau gerų mokytojų 
ir už tai esu dėkinga. Tačiau tie susitikimai vis būdavo po metų pertraukos. 
Ką galėjo padaryti vargšės mokytojos su tokia neįprasta mokine! Be to, 
tada man rūpėjo ne tiek išmokti šnekėti, kiek pajusti kalbos dvasią, lietu-
viško žodžio kvapą. 

Ir  štai 1975 metais, atvažiavusi Lietuvon trečią kartą, prakalbau. Vis 

dėlto laikau save savamoksle, nes didžiumą valandų praleidau viena su 
lietuvių kalbos vadovėliu rusų mokykloms, linksniuodama, asmenuodama 
- tai  džiaugdamasi, tai keikdama savo užsispyrimą. Nesiskirdavau su tuo 
vadovėliu nė per atostogas. Atsimenu, sykį Bulgarijoje, prie namuko, kur 
ilsėjomės, pusbalsiu bėriau savo lietuvišką „maldelę“, žiūriu – suka aplink 
ratą po rato vyriškis – netoliese gyveno tarybiniai turistai – netikėdamas 
savo ausimis ir akimis. Gaila, kad neišdrįso užkalbinti...

Pirmas bandymas šį tą versti - Prano Mašioto „Mano dovanėlė“, kurią 
vilniškė „Vaga“ išleido 1972 metais. Šiandien tai atrodo paprastutis teks-
tas, o kaip sunkiai tada ėjo! Pasitaikė, pavyzdžiui, sakinio pradžioje žodis 
„Ona“. Kiek žodynų išvarčiau, bet kaip nerandu, taip nerandu. Nė manyt 
nepamaniau, kad čia tikrinis vardas. Vos  spėjau tąsyk laiku atiduoti ver-
timą.

Mašioto pamokos padėjo įsitikinti savo jėgomis, pasirengti sudėtin-
gesniems darbams. Kadangi leidykla orientavosi iš esmės į šiuolaikinę li-
teratūrą, žvilgsnis savaime krypo į  dabartinę lietuvių prozą, tada dar mažai 
pažįstamą čekų skaitytojui. Kas būtų jam įdomu, ką reikėtų pasiūlyti pir-
miausia? Net žinovui, nuolat sekančiam visas literatūros naujienas, būtų 
nelengva atsakyti viena kita pavarde.

Dabar sunku susekti, kas paskatino imtis vieno ar kito vertimo. Skai-
tydama Lietuvos periodiką, knygas, nuolat bendraudama su leidėjais, ra-
šytojais, Alena Vlčkova išsiugdė savo skonį, kuris dažniausiai neklysta. 
Geriausiai tai paliudija susidariusi per keliolika metų solidi jos išverstų 
knygų lentyna. Štai jinai:

M. Sluckis. Svetimos aistros, 1973
J. Avyžius. Sodybų tuštėjimo metas, 1976
V. Bubnys. Po vasaros dangum, 1977
J. Marcinkevičius. Mindaugas (pažod. vert.), 1978
V. Martinkus. Vėtrungė šeimos šventei, 1979
M.Sluckis. Saulė vakarop, 1980
V. Bubnys. Arberonas, 1981
J. Baltušis. Sakmė apie Juzą, 1982
J. Aputis. Ak, Teofili! 1983
S. Šaltenis. Riešutų duona. Duokiškis, 1984
M. Sluckis. Kelionė į kalnus ir atgal, 1986
E. Mieželaitis. Ikaro šešėlis (pažod. vert.), 1986
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Čia būtų galima pabrėžti keletą punktyrinių linijų, skirtų toms kny-
goms, kurios pradėtos ar tebelaukia savo eilės. Bet prie jų grįžime vėliau. 
Apie šį leidybinio darbo etapą, susijusį su kūrinio pasiūlymu leidyklai ir 
pasirinkimu versti, Alena sako:

– Vienu metu esu ir redaktorė, ir vertėja. Iš dalies tai padeda, bet, an-
tra vertus, ir sukausto. Mat aš leidykloje rūpinuosi TSRS tautų literatūra, 
t.y. kaip redaktorė turiu atrinkti geriausią 13 respublikų prozą (rusų proza 
užsiiminėja kiti du redaktoriai, estų – mano kolegė). Taigi šiuo atveju į 
lietuvių prozą žiūriu iš redaktorės pozicijų ir taikau jai kriterijus, gerokai 
griežtesnius nei kitiems. Sakysim, rinkdama ką iš latvių ar ukrainiečių pro-
zos, tariuosi su vertėju. Pasikliauju ir literatūriniais rusų kalba einančiais 
žurnalais, kuriuos gaunu iš visų sąjunginių respublikų, taip pat jų leidyklų 
planais.

Kai reikia ką rinktis iš lietuvių prozos – sprendžiu viena už du. Iš čia 
ir tas reiklumas. Stengiuosi pateikti tik pačius „perliukus“, nes leidykla 
visko aprėpti neįstengia: kaip ir pas jus, turiu skaitytis su jėgom, planais, 
popierium ir kitom galimybėm.

Rinkdamasi žinau, ko noriu, ko galiu tikėtis iš to ar kito autoriaus. 
Gaunu daugumą lietuvių rašytojų knygų, literatūrinę periodiką, taigi žinau 
kultūrinę, literatūrinę situaciją. Perskaičiusi lietuvišką knygą, jau galiu be 
kritikų pagalbos pati bent apytikriai įsivaizduoti jos vietą visoje  lietuvių li-
teratūros mozaikoje. Taip, įskaitant ir klasiką, nes nemažai jos perskaičiau 
ir toliau tebeskaitau, nors vargu ar versiu.

Lygia greta tą reiklumą visada skatina mintis, kad pasirinktą knygą 
reikės versti pačiai, kad įdėtas darbas turi nešti atradimo džiaugsmą ir sau, 
ir skaitytojui. Kitaip – kokia gi jo prasmė?

Iš redaktorės kabineto persikeliame į vertėjos kambarį. Alenos buveinę 
surasi pagal vieną aukščiausių Prahoje „Motokovo“ dangoraižį, kurio pa-
pėdėje stovi jos ilgas daugiabutis namas. Pro darbo kambario langą matyti 
pilkas dangus, iš apačios prilaikomas pilkų trafaretinių namų, pilkai žalių 
medžių. Tik viena kita tuopa šauna pro juos aukštyn, nelyginant įsižiūrė-
jusios tolin vertėjos mintis, neramiai ieškanti tame erdviame plote savo 
išraiškos sklandžia čekų kalba.

Čia pat turtinga lituanistinė biblioteka, keliskart pranokstanti tai, kas 
matyta leidykloje. Po langu patogiai įtaisyta pasvira lentyna žodynams, kad 
būtų galima nesikeliant pasiekti reikiamą tomą. Atskirai – didysis „Lietu-
vių kalbos žodynas“, toks reikalingas iš pradžių, besiaiškinant lietuviškąjį 

tekstą. Beje, antras šio žodyno komplektas yra vasarnamyje, kur paprastai 
dirbama savaitgaliais, per atostogas.

Alenos nuomone, iškart pradėti vertimą nelengva, gal ir neskubėtina. 
Perskaitai knygą kartą kitą, įsiskaitai atskiras vietas. Apmąstai vardus, pa-
vadinimus. Po truputį „subręsti“  juodraščiui.

Galima tada pradėti. Keičiasi kambario interjeras: vidury atsiduria 
stumdomas ant ratelių staliukas su žodynais, stalą užgriozdžia rašomoji 
mašinėlė, iš tylaus kampo priekin išslenka pamėgtas fotelis. Kai nuo ilgo 
palinkimo prie mašinėlės įskausta nugara, toliau rašo vyras Rudolfas... 
Alena patogiai įsitaiso krėsle su knyga ir diktuoja. Maždaug mašinraščio 
puslapį per valandą. Jei lengvesnis tekstas, yra dialogų, nepilnų eilučių, 
šiek tiek daugiau.

– Tai tekstas, kurio neįmanoma skaityti. Rašau viską, kas ateina į galvą, 
kitą kartą net atrodytų beprasmėmis frazėmis. Tikslas vienas – kuo tiksliau 
perteikti lietuvišką sakinį, nepalikti jokių neaiškių vietų, pasitikrinti kai 
kurių retesnių žodžių reikšmes. Šiame etape labai praverčia lietuvių kalbos 
žodynai. Nuo dažno vartymo kurie-ne-kurie jau taip susidėvėję, kad įrišti 
iš naujo. Gaila, kad turime dar ne visą didįjį. Bet ir žodynuose ne viskas 
yra.  Jei kas neaišku, skambinu pažįstamiems lietuviams, kartais ir į Vilnių.

Pasitaiko, kad tampi tikru detektyvu: pavyzdžiui, būtų žodis kaip žo-
dis, bet skiriasi nuo duoto žodyne viena raide. Kodėl, iš kur, nauja reikšmė 
ar korektūros klaida? Kitą kartą pakliūva tokia retenybė, kad nepadeda nei 
kontekstas, nei dešimt pažįstamų. Tenka klausti autorių!

Tačiau anksčiau ar vėliau viskas paaiškėja. Juodraštis lieka be “bal-
tų dėmių”, galima varytis į priekį... bet geriau dabar neskubėti. Tepraeina 
šioks toks laiko tarpas, kad galėtum pažvelgti į pirmą variantą lyg iš šalies, 
nepasiduotum šviežios vėžės įtaigai.

To laisvo laiko reikia ir šiaip svarbesnėms vietoms apmąstyti. Ne spe-
cialiai, prie stalo, bet ką nors darant, važiuojant, laukiant... Pavyzdžiui, 
kokias keturiolika dienų, eidama į darbą visaip dėlioju, kuriu pirmąjį saki-
nį, net jei jis trumputis, iš kokių penkių žodžių. Kaitalioju žodžių tvarką, 
bandau įvairius laikus, kol išeina lengva, gerai skambanti frazė.

Šlifuoti čekišką tekstą sekasi ne sparčiau. Tai irgi sunkus darbas. Ma-
žasis staliukas su lietuviškais žodynais jau nereikalingas, jų vieton gula 
čekiški. Namie įsigalioja naujas grafikas: truputį anksčiau einu miegoti, bet 
pradedu darbą antrą, pusę trijų ryto(!). Vilniuje tuomet keturios, penkios 
valandos. Mano vertimų herojai dar giliai miega...

Mėgstu tikslų vertimą. Reikia perteikti autorių tokį, koks jis yra, be 
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pagražinimų, adaptacijų. Privalo išlikti jo stilius. Tačiau vertėjas neturi lyg 
mašina aklai, pažodžiui kartoti rašytoją. Kiekviena kalba turi savo ypaty-
bių. Pavyzdžiui, lietuvių kalba, mano nuomone, yra glaustesnė už čekų. 
Neretai jos gramatinės formos įgalina dviem žodžiais pasakyti tai, kur če-
kams prireiktų penkių šešių. Jei versi kiekvieną žodį, kentės sakinys, taps 
perkrautas, nepaskaitomas, neatitiks originalo savybių.

Šitą taisyklę būtų galima taikyti ir poezijos vertimams, tačiau Alena 
daro juos tik pažodinius. Teatrų reikalams išvertė Justino Marcinkevičiaus  
„Mindaugą“. Daug triūso įdėta, sudarant ir ruošiant šiemet jau pasirodžiusį 
stambų 3,5 tūkstančio eilučių Eduardo Mieželaičio rinkinį „Ikaro šešėlis“. 
Knyga išleista puošnioje, labai patrauklioje serijoje “Poezijos bičiulių klu-
bas“. Leidykla „Československý spisovatel“ per metus paprastai parengia 
keturias stambias šios serijos knygas. Mieželaitis joje – pirmas iš Baltijos 
valstybių.

Poetas ir vertėjas Jaroslavas Kabyčekas (Jaroslav Kabíček) Mieželaitį 
verčia jau seniai, bet su Alena – tik dabar. Susėda dviese. Alena verčia 
balsu pažodžiui, o Jaroslavas žiūri į grafinę eilėraščio formą, tikslinasi, ką 
reiškia vienas ar kitas vaizdas, simbolis, žodis. Jei kūrinys sudomina, pa-
tinka, pasižymimas tolesniam darbui. Šitaip perskaityta ir išsijota gal dvi-

P. A. Mikšos knygos „Lauk, okupantai” pristatymas Čekijoje. 
Nuotraukoje iš dešinės: P. A. Mikša, LR ambasadorius Čekijoje 

J. E. A. Taurantas, A.Vlčkova ir jai talkinę vertėjai.

gubai daugiau eilių nei galėjo tilpti į rinkinį. Po to atrinktiesiems posmams 
daromas tikslus pažodinis vertimas, su kuriuo toliau dirba poetas.

Lygiai taip pat dabar skaitomas Justinas Marcinkevičius – nuo nau-
jausio poezijos rinkinio ankstesniųjų link. „Odeono“ leidykla dar neapsi-
sprendė, kuriai serijai priskirs jo knygą. Tačiau jau dabar aišku, kad tai 
bus didokas pluoštas lyrikos platesnei pažinčiai su Marcinkevičium poetu 
(apysaka „Pušis, kuri juokėsi“ čekiškai išleista 1964 m.) .

Jaroslavas Kabyčekas verčia Marcinkevičių pirmąkart ir todėl nesku-
ba. Pasak Alenos, tai labai sąžiningas žmogus, kuriam nepakanka pavir-
šutiniško įspūdžio, mechaniškos teksto rekonstrukcijos savo kalba. Jam 
svarbu iki galo suvokti autoriaus intencijas ir ypatybes, išlaikyti jo žodžio 
autentiškumą. Galbūt todėl jam labjau patinka remtis čekišku pažodiniu 
nei nutolusiais nuo originalo kitakalbiais kūrybiniais vertimais.

Alena Vlčkova niekada negiria savo darbų, visada randa taisytinų da-
lykų, tačiau sako, kad „Mieželaitis puikiai skamba čekiškai, turėtų pasisek-
ti ir Marcinkevičiui“. 

Čekai paprastai neskirsto darbų į svarbius ir nesvarbius. Tą pat ga-
lėtume pasakyti ir apie Aleną, redaktorę, vertėją, visuomenininkę, plačiai 
skleidžiančią Lietuvos kultūrą savo šalyje. Paklausk jos apie rūpesčius ir 
tuoj pamatysi, kaip jie tarpusavyje susipynę.

Štai ką tik pralėkė vasara, o ant stalo jau guli  „baisus ir neįskaitomas“ 
juodraštis, kurį vargiai atpažintų originalo autorius Vytautas Martinkus. Įsi-
bėgėja eilinė ir tokia vis dar nepakartojama minties ir žodžio medžioklė – 
„Medžioklė draustinyje“. Pagal leidyklos planus ji finišuos 1988 metais . 
Dar kitais, 1989-aisiais, lietuviškų knygų neišeis, bet darbų pakaks.

Laukia nauji leidiniai, redagavimas, taip pat... rinkinukas „99 TSRS 
tautų virtuvės receptai“, kurį atokvėpio valandėlėmis Alena kasmet paren-
gia šeimininkėms. Malonu, kad į jį patekę ir nemažai lietuviškų valgių, o 
greta – įspūdžiai iš Vilniaus „Amatininkų užeigos“ ir „Medininkų“.

Tuos smulkiuosius darbus, apie kuriuos niekas nežino ir vargu ar kada 
sužinos, šia proga taip pat būtų nesąžininga nutylėti. Pavyzdžiui, prieš kele-
tą mėnesių kreipėsi Šumperko miesto liaudies teatro režisierius: nori statyti 
Kazio Sajos „Devynbėdžius“, prašo patarti, pagelbėti. Alena žino šį kūrinį, 
todėl mielai išsako savo nuomonę, suieško kanklių muzikos plokštelę, nuo-
traukų su lietuvių papročiais, tautiniais drabužiais. Kitas atvejis – neseniai 
skambino Prahos radijo muzikos redaktorė, klausė, gal ką žinanti apie Lie-
tuvos muzikinį folklorą. Mat norėtų paruošti laidą apie vestuvines dainas, 
bet mažai turi medžiagos. Ar nesutiktų patalkinti? Dar vienas skambutis: 
atvežė iš Lietuvos parodą, reikėtų patikslinti parašus prie eksponatų...
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Ne taip jau toli esame vieni nuo kitų. Nors vieninteliu tiesioginiu vago-
nu iš Vilniaus per Lvovą ir Čopą reikia važiuoti pusantros paros, o lėktuvu 
per Maskvą trunki tik keletą valandų, Lietuva – ne egzotika čekui ar slova-
kui. Greičiau - tolimesnė kaimynė, kurios jei nesi matęs, tai bent esi apie 
ją girdėjęs. Artima ir literatūra, kurioje plasta panašios kaip čeko, slovako 
dvasioj šiandieninio gyvenimo problemos, lengvai suvokiamos istorijos ir 
nūdienos paralelės.

Tad nenuostabu, kad ilgainiui tomelis po tomelio susikaupė nemaža  
vertimų biblioteka. Lietuvos Knygų rūmų duomenimis, 1945-1985 metais 
Čekoslovakijoje čekų kalba bendru 341 tūkst. egz. tiražu išėjo 40 lietuvių 
grožinės literatūros knygų ir slovakų kalba - 83,8 tūkst. egz. tiražu 17 lie-
tuviškų knygų. Per tą patį laiką Lietuvoje išleistos 79 čekų autorių  knygos 
bendru 1,497 mln. egz. tiražu ir 22 slovakų autorių knygos 705 tūkst. egz.  
tiražu.

Nuoširdžiai patiki Alenos žodžiais:
– Nuo pirmos pažinties dienos Lietuva man tapo visam laikui tokiu 

skaidriu, pakylėtu viršum kasdienybės kraštu, kur visada viskas puiku, kur 
turiu daug draugų. Kaip paprastai būna, iš arčiau pažįstant, klostosi vis 
detalesnis ir tikresnis vaizdas, ir jame to gerumo, gražumo, šviesos iš tiesų 
labai daug. Tai turbūt labiausiai ir riša...

Norėtųsi, kad šitai pajustų ir skaitytojas, imantis į rankas eilinį Ale-
nos vertimą. Eidamas pro knygynus, kiekvieną ketvirtadienį prie jų durų 
išvystu ilgas eiles. Visi žino, kad nuo 16 val. pardavinėjamos naujos kny-
gos. Tebūnie tokia laukiama ir knyga su lietuviško žodžio kvapu, su tuopų 
šnaresiu prie slenksčio.

Praha                                                                        Romanas MILIAUSKAS
(„Nemunas“, 1986, Nr.11)

P.S. Mintis perspausdinti šį straipsnį gimė todėl, kad jis gali būti naudin-
gas besidomintiems čekų ir lietuvių kultūrų ryšiais, žymiosios lietuvių litera-
tūros bičiulės Alenos Vlčkovos kūrybinio darbo paslaptimis, to meto realijo-
mis, tuolab, kad senieji „Nemuno“ žurnalo komplektai jau tapo bibliografine 
retenybe, jo publikacijų nerasi internete. Straipsnis šiek tiek sutrumpintas, 
su nežymiais patikslinimais ir komentarais.

Tebūna tai kuklus štrichas neblėstančiam Alenos portretui. Ir išėjusi iš 
leidyklos „Lidové nakladatelství“, dirbdama profesionalų vertėjos darbą, 
paskui redaktore rašytojo Ivo Železný leidykloje, pragyvenimui versdama 

buities patarimų knygas iš vokiečių ir rusų kalbų, ji niekada neužmiršo 
Lietuvos – rašė literatūrines apžvalgas, vertė grožinę, istorinę literatūrą ir 
publicistiką.

Tarp jų ir Vinco Kudirkos „Tautiška giesmė“, paskelbta senajame Če-
kijos Respublikos URM  interneto puslapyje:

Národní píseň 

Litvo, naše drahá vlasti, zemi bohatýrů, 
synové tví z minulosti ať čerpají sílu. 
Tvé děti ať cestou pravou jdou k poctivé sklizni, 
ať pracují pro tvé blaho a pro dobro bližních. 

Nech ať slunce nad Litvou tmu tmoucí pryč zaplaší, 
náš krok ať provází jas pravdy a světla.
Nech ať láska na Litvě a nám v srdcích nezháší, 
ve jménu Litvy té jednota ať vzkvéta.

 Překlad: Jaroslav Kabíček a Alena Vlčková

1 Aprašomu laikotarpiu leidykla buvo įsikūrusi adresu: Václavské náměstí, č. 36, vėliau 
persikėlė į kitą vietą. Veikė 1948 – 1992, šiuo pavadinimu 1968 – 1992, formaliai likvi-
duota 2002 m.
2 Pavyzdžiui, žodžio „kacapas“ tada nebuvo nė viename lietuvių kalbos žodyne. Reikė-
jo kuo tikslesnės jo reikšmės, norint rasti čekišką atitikmenį. Lietuvoje tuo metu klai-
džiojo tik liaudiška jo etimologija. Alena man sakė  jį radusi ukrainiečių žodynuose.
3 J. Marcinkevičius, Za živé i mrtvé, Havlíčkův Brod, Heikal, 1994.
4 Knyga neišleista
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Mūsų vertėjai ir jų vertimai

Vytautas Visockas 

Gimė 1924 m. liepos 25 d. Kairiškėlėse, Žiežmarių valsčiuje.
Filologas, spaudos darbuotojas, vertėjas

1951 m. Vilniaus universitete baigė lietuvių kalbos ir literatūros spe-
cialybę. Nuo 1951 m. Grožinės literatūros leidyklos vertimų redaktorius, 
verstinės grožinės literatūros redakcijos vedėjas, 1957-1989 m. vyriausiojo 
redaktoriaus pavaduotojas vertimų reikalams.

Vienas iš Lietuvos ir Čekijos Draugijos steigimo iniciatorių. 
Išvertė daugiau kaip 50 knygų iš čekų, slovakų, rusų, lenkų kalbų. 
Reikšmingiausiais iš čekų kalbos vertimais laikytini: 
Karelas Čapekas. Karas su salamandromis: Romanas. – Vilnius: Vals-

tybinė grožinės literatūros leidykla, 1958. – 152 p. iliustr. (pakartotiniai 
leidimai 1987 ir 2006 m.)

Karelas Čapekas. Hordubalas. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatū-
ros leidykla, 1959. -220 p.

Jozefas Nesvadba. Tarzano mirtis. – 1967, Vilnius: Vaga. – 274 p.
Janas Neruda. Sutemų šnekos: Malá Straná apysakos. Vilnius, Vaga, 

1973. – 256 p.
Bohumilas Hrabalas. Aš aptarnavau Anglijos karalių: romanas. – Kau-

nas: Spindulys, 1993. – 193 p.
Karelas Čapekas. Apsakymai iš vienos kišenės; Apsakymai iš kitos ki-

šenės: apokrifų knyga. – Kaunas: Spindulys, 1994. – 248 p.
Čekų novelės. Sudaryt. V. Visockas. – Vilnius: Vaga, 1984. – 328 p.

Įvertinimai

1966 m. apdovanotas Garbės ženklo ordinu.
1974 m. nusipelnęs Lietuvos TSR nusipelnęs kultūros švietimo darbuotojas.
1985 m. Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo garbės raštas.

Vertimai
Ota Pavel

Kiaulės nebus!
Vertė Vytautas Visockas

Tėtis vėl grįžo prie žemės. Bet jau neturėjo tvenkinių ir juose karpių, 
nė laukų prie Hržebčės ir kviečių juose. Beliko jam tik troba, jos papėdėje 
gaudė karšius, bet šie vieną dieną paliovė kibę, taigi ir žvejonei atėjo galas. 
Vranės vieningo žemės ūkio kooperatyvo pirmininkas Rakosnikas jam pa-
siūlė: gal norėtų auginti kiaules. Šis pagyvėjo:

– Pagaliau gražus ir solidus darbas! Užkalsiu ten apsčiai pinigo.
Mamytei pasakė:
– Jei nori, ateik pas mane.
Užsimetė ant kupros paklodę, kaip jaunystėje klajodamas ir žingsnia-

vo palei užtvanką, ir švilpavo. Švilpė gražiai, jo tvirtos, viliojančios lūpos 
jaunystėje moterims švilpavo „Marinelą“, ta va dabar skambėjo visa už-
tvanka ir Skochovicės žmonės dairėsi, tarsi būtų atėjęs kažkas ilgus metus 
čia nebuvęs.

Norėjo nušerti gražiausius paršus visoje Čekoslovakijoje, rausvus ir 
apvalučius, tokius, kokie siuntinėjami naujametiniuose atvirukuose su ža-
liu keturlapiu. Su kiaulėmis jis gal ir miegojo, visai nesiprausė. Kiaulės tar-
po, tėtis geibo. Kai tatai sužinojo mamytė, žydiškai pasakė, kad jisai mišiū-
ginas, taip vadinamas žmogus, kuris yra maždaug tarp bepročio, patrakėlio 
ir kvaišos, prisikrovė ji vežimėlį ir nuvažiavo palei užtvanką, galvodama, 
ar verta tą vežimą tempti, kaip jai liepė gyvenimas. Ir važiavo naktį, kad 
aplinkiniai žmonės nežinotų, jog ji ir nukaršusi dar traukia paskui vyriškį.

Mano šaunųjį tėtį ji rado tarp kiaulių. Kaip tik jas šėrė. Viepėsi jis 
mamytei ir nelabai skyrėsi nuo savo naujų vaikų. Ji ištempė jį iš kiaulidės, 
nušveitė kiaulių liuobimo lovyje, nuprausė visą, iš priekio amuniciją, iš 
užpakalio pasturgalį.
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Šitaip jie plūkėsi ten abu pusmetį. Sunkus buvo darbas. Paupyje nebu-
vo kiaulėms sveikos aplinkos, jos ėmė sirgti. Mūsiškiai manė, kad tai dėl 
nešvaros, tad kartais tiesiog šliaužiote šliaužiojo ir šepečiais gramdė lovius 
ir gardus. Važinėjau ten pas juos ir mačiau, kaip įgyvendinamas socializ-
mas praktikoje. Jie ėjo čia pilni vilčių jį pasiekti ir štai buvo parklupdyti ant 
kelių. Mamytė nešiojo glėbyje iš tvarto nugaišisius paršelius, tarsi jie būtų 
jos vaikai. Tąkart pabėgau į mišką, negalėjau į tai žiūrėti. O paskui jiems 
pavyko kažkokiu nežmonišku būdu pakilti. Kaip atpildas jiems buvo netgi 
pažadėta gera kiaulė. Tėtis jau kopė į tą viršūnę kaip kadaise, kai buvo ne-
pralenkiamas prekybos pasaulio čempionas. Jis vėl galėtų visiems dalyti. 
Jau regėjo skerstuves, kepenis su krienais, statines alaus, vaikus. Anūkus, 
jodinėjančius ant kiaulių. Tad, aišku, penėjo tą gražiausią, puikiausią kiau-
lę sau. Jos snukutis buvo lyg keturlapis šioje pievoje. Mūsiškiai kartais ėjo 
pasižiūrėti tos kiaulės ir galvojo apie dieną, kada bus užkaistas puodas ir 
visi sugarmėsime čia automobiliais ir traukiniais.

Bet galų gale jiems buvo pranešta – kiaulės nebus!
Tėtis nieko nesakė, tik atidarė trobelės, kurioje gyveno, duris ir ėmė 

nešti lauk daiktus. Dubenį, patalus, antklodes, porą kėdžių. Vis tebetylėjo. 
Kai prie žemutinės trobelės sustojo sunkvežimis, jis su mamyte pasižiūrėjo 
vienas į kitą ir tėtis sušuko apylinkėms, upei ir visam miesteliui:

– Kiaulės nebus!
Ir ėmė juoktis. O automobilyje jiedu vis žvilgčiojo vienas į kitą, nesi-

tverdami juoku:
– Kiaulės nebus!
Ir bučiavosi, glebėsčiavosi, o sunkvežimis kratė. Tas „kiaulės nebus!” 

paskui mūsų šeimoje visada reiškė, kad pralošėme ir kartu išlošėme, o tas 
išlošimas yra vertesnis, negu tas pralošimas.

Iš Vranės vieningojo žemės ūkio kooperatyvo paskui gavo mano tėtis 
specialų laišką, kuriame maždaug buvo sakoma:

„Pranešame Jums, kad, patikrinus mūsų kooperatyvo ūkiskaitą, vie-
nam darbo vienetui 1957 metais susidaro minus 60 Kčs, todėl reikalauja-
me, kad Jūs sumokėtumėte už savo prievolę kolektyvui 530, 52 Kčs“.

Tėtis tuo laišku kartais mosuodavo ir šaukdavo:
– Šitas laiškas įeis į istoriją kaip vienas mūsų sudarkytos žemės rėžis, 

o gal iš to kada nors juoksimės?
Ir niekas jam į tai kol kas neatsakė.

Versta iš Otos Pavelo rinktinių raštų 4-tojo tomo, išleisto Prahoje. Leidykla SLAVKA KO-
PECKA, 2004, (Prase nebude!), p.89-91.

Perspausdinta leidėjui leidus iš: „Lietuva ir Čekija“, 2006, Nr.11-12, p.154-156.

 

Eduardas Basas
Prahos Šerlokas Holmsas

Vertė Stasys Sabonis

Mažena atvažiavo į Prahą dirbti tarnaite. Rytą šeimininkas išsivedė ją 
iš namų Hopenštako gatvėje, parodė, kur mėsinė, kur kepykla, palydėjo į 
Karolio aikštę, perėjo per parką, pro Juodojo alaus daryklą, kur ji turėsianti 
vaikščioti alaus. Mžena linktelėjo, atsieit, viską įsidėmėjo. Kitą rytą ji vis-
ką laimingai nupirko, apie pietus laimingai surado Juodojo alaus daryklą! 
Bet vos tik pasiėmusi ąsotėlį su alumi norėjo eiti namo, aikštėje sugriau-
dėjo dūdų orkestras. Mažena strimgalviais išbėgo į gatvę ir žiūrėjo išpūtu-
si akis. Gatve plaukė žmonių minią, grojo muzika. Maženai kojos pačios 
pradėjo kilnotis. Minia lingavo, žingsniavo pagal taktą. Mažena kaip gyva 
tokios gražios muzikos nebuvo girdėjusi. Netrukus toji civilių ir kareivių 
minia priartėjo prie Juodojos alaus daryklos. Staiga kažkas paėmė Maženą 
už parankės.

– Eikš, Mažena, su mumis! – riktelėjo kažkoks nepažįstamas jaunuolis.
Kadangi grojo tokia graži muzika ir kadangi Maženai kojos pačios kil-

nojosi, ir dar tasai jaunuolis – dievaži, ji neprisiminė, iš kur ją pažįsta – ji 
stipriai prisispaudė po pažastimi alaus ąsotėlį ir patraukė su minia. Trimitai 
kvatojo, smagiai žvangėjo lėkštės, o būgnai tarsi pritarė kiekvienam jos 
žingsniui.

Visas šis džiaugsmingas ritmas nešė Maženą kaip sapne. Pražingsnia-
vusi gal trečią kvartalą, Mažena staiga prisiminė: alus! Šeimininkas laukia 
alaus!

Šiurpuliai perėjo per visą kūną, ji ištrūko iš savo palydovo, prasisprau-
dė pro minią į šaligatvį ir laukė, kol praeis. Priešais stovėjo kažkoks bokš-
tas, aplinkui stūksojo didžiuliai rūmai, bėgiais važiavo tramvajai, dardėjo, 
džeržgėjo, švilpė, šūkavo vežikai, žmonės sruvo į vieną ir į kitą pusę, visi 

S. Sabonis ir V. Visockas.          Nuotrauka iš  Kaišiadorių muziejaus archyvo
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skubėjo, tik Mažena stovėjo čia vienui viena su savo ąsotėliu, nepažįstama 
nepažįstamoje vietoje. Staiga ji išsigando tų skubančių žmonių ir tų aukštų 
mūrų. Puolėsi bėgti į dešinę, paskui į kairę, bet kur jos šeimininko namai, 
nežinojo. Ašaros kaupėsi akyse, jautė, kad netrukus pravirks, pradės garsiai 
bliauti, kad žmonės jos pasigailėtų ir parvestų namo. Ir kai jau buvo bepa-
leidžianti dūdas, kažkas jai už nugaros prakalbino:

– Ko čia ieškote, panele?
Mažena apsidairė – už jos stovėjo policininkas. Aukštas, stiprus, rau-

dono veido.
– Aš...aš...nežinau, kaip surasti namus, - vargais negalais pralemeno 

Mažena. – Paėjau galiuką, visai nedidelį galiuką su muzika...ir dabar neži-
nau, kur atsidūriaus.

– O kur gyvenate?
– Aš...aš nežinau, kaip toji gatvė vadinasi.
– Ar seniai Prahoje?
– Antra diena.
– Kokia jūsų šeimininko pavardė?
– Aš nežinau.
– O kur pirkote alų?
– Nežinau.
Maženai jau riedėjo ašaros per skruostus. Policininkas žiūrėjo į ją susi-

rūpinęs. Situacija buvo ne iš lengvųjų.
Staiga jam šovė į galvą išganinga mintis.
– Parodykite alų!
Policininkas paėmė ąsotėlį, psižiūrėjo į alų, atsikvėpė ir priglaudęs prie 

lūpų gurkštelėjo. Paskui liežuviu palietė gomutį, kad geriau nustatytų alaus 
skonį, ir atsisuko į Maženą:

– „Prime“?
Mažena papurtė galvą. Anoji alaus darykla ne taip vadinosi. Policinin-

kas dar kartą gurkštelėjo, pačepsėjo lūpomis. 
– „Šenloke”? Ką?
– Ne.
Policininkas dar truputį nugėrė. 
– Tai gal „Fleke”?
– Ne, kitaip vadinosi.
Policininkas su savi išganingomis idėjomis nieko negalėjo padėti. Jis 

dar sykį užsivertė ąsotį, bet tuo metu kažkas rūsčiai užrėkė:
– Kaip ne gėda! Vidury dienos, gatvėje geri alų! Ir dar eidamas tarny-

bines pareigas. Negali kur nors užeiti ir atsigerti.
Policininkas krūptelėjo, atsistojo „ramiai“, kaukštelėjo kulnimis, kils-

telėjo ranką prie kepurės. Tai buvo nuovados inspektorius.
– Pone inspektoriau, aš ne dėl to, kad norėjau gerti. Čia mergina 

pasiklydo, nežino, iš kur atėjo. Todėl pagal alaus skonį...
Inspektorius pirmiausiai pasižiūrėjo į policininką, paskui į Maženą, 

galiausiai į ąsotėlį. Policininkas dar kartą paaiškino, kas atsitiko. Ins-
pektorius nepatenkintas kažką sumurmėjo, apžvelgė ratu juos apstoju-
sius smalsuolius, kurie laukė, tikėdamasiesi, jog kažkas atsitiks, ir tarė:

– Duokit šen tą ąsotėlį!
Policininkas pagarbiai padavė, ir ponas inspektorius, nepaisydamas 

smalsuolių, užsivertė ir gerokai patraukė. Paskui nuleido ąsotėlį, va-
landėlę žiūrėjo kažkur „Prašna Branos” kryptimi, apsilaižė, pasiglostė 
ūsus ir geraširdiškai pasakė:

– Daug neplepėkite, parodykite mergiotei kelią į Juodojo alaus da-
ryklą.

Perspausdinta iš: „Pasaulis. 1994/2. Čekija- Lietuva“. p.22-23.

Karelas Čapekas
Mėlynoji chrizantema

Vertė Virginija Čepaitė

– Papasakosiu jums, – tarė senasis Fulinus, – kaip Klara atėjo į pasaulį. 
Aš tada tvarkiau kunigaikščio Lichtenbergo parką Lubence - ponuli, se-
nasis kunigaikštis tai buvo žinovas. Medžius jam parsiųsdino iš Anglijos 
Veitšė, o vien svogūnų iš Olandijos gavo septyniolika tūkstančių, bet tai tik 
tarp kitko. Kartą sekmadienį einu Lubencės gatve ir sutinku Klarą; žinot, 
ji buvo vietinė idiotė, kurčnebylė pamišėlė, kur ji eidavo, vis palaimingai 
kikendavo, - pone, nežinot kodėl tie idiotai tokie palaimingi? Kaip tik ban-
džiau jos išsilenkti, kad manęs nepabučiuotų, kai pamačiau jos letenėlėse 
puokštę; tai buvo lyg kokie krapai ir lauko žolių mišinys, ponuli, esu matęs 
daug ko, bet tada manęs vos netrenkė perkūnas. Tos trenktos puokštėje 
buvo vienas chrizantemos žiedas, mėlynas! Ponuli, mėlynas! Buvo tai, ko 
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gero, toks mėlynas, kaip Phlox laphami; truputį purus su atlasiniu rožiniu 
krašteliu, viduriukas kaip Campanula turbinata (liet. – katilėlis), gražiai 
pilnavidurė, bet tai dar ne viskas; ponuli - ta spalva tuomet, ir iki šių dienų 
tarp daugiamečių indiškų chrizantemų nežinoma! Prieš daug metų buvau 
pas senąjį Veitšę; seras Džeimas, ponuli, man gyrėsi, kad pernai pas juos 
žydėjo viena chrizantema, tiesiog atvežta iš Kinijos, tokia truputį šviesiai 
violetinė, bet žiemą, deja, sunyko. O tada ta karksinti driskė rankose turėjo 
tokią mėlyną chrizantemą, apie kokią tik pasvajoti galima. Na, gerai.

Taigi, tuomet Klara džiaugsmingai sušvebeldžiavo ir kiša man tą savo 
puokštę. Daviau jai kroną ir parodžiau į chrizantemą: Klara, iš kur ją ga-
vai? Klara linksmai kudakavo ir krizeno, daugiau nieko iš jos neišgavau. 
Šaukiu jai, rodau rankomis, bet veltui; ji bet kokia kaina norėjo mane apka-
binti. Bėgu pas senąjį kunigaikštį su brangia mėlynąja chrizantema: – Jūsų 
šviesybe, ji auga kažkur čia apylinkėse, eime ieškoti. Senis liepė tuoj pat 
kinkyti arklį į vežimą ir Klarą pasiimsime su savim. 

Bet tuomet Klara dingo ir jos niekur negalėjome rasti. Stovėjome prie 
vežimo ir gerą valandėlę keiksnojome - ponas kunigaikštis anksčiau yra 
buvęs pas dragūnus. Dar mes nebuvome baigę, kai iškišusi liežuvį atlėkė 
Klara ir ėmė grūsti man visą puokštę ką tik priskintų mėlynųjų chrizan-
temų. Kunigaikštis jai ištiesė šimtą kronų, bet Klara nusivylusi pravirko; 
vargšelė niekada nebuvo mačiusi šimto kronų banknoto. Man teko duoti 
kroną, kad ji nurimtų. Tuoj ėmė šokti ir šūkalioti, bet mes ją pasodinome 
ant vežimo pasostės, parodėme į tas mėlynąsias chrizantemas, Klara, vesk 
mus!

Klara ant pasostės krykštė iš džiaugsmo. Negalite įsivaizduoti kaip Jo 
Didenybė ponas vežėjas buvo pasipiktinęs, kad turi sėdėti šalia jos. Be to, 
nuo to jos kudakavimo ir kikenimo kiekvieną minutę arkliai vis baidėsi, tai 
buvo pašėlęs važiavimas. Kai jau buvome pravažiavę pusantros valandos, 
sakau: – Jūsų šviesybe, mes jau nuvažiavome kokius keturiolika kilometrų.

– Nesvarbu, – bambėjo kunigaikštis, – kad ir šimtą.

– Gerai, – tariau aš, – betgi Klara su ta antra puokšte grįžo po valandos. 
Taigi ta vieta negali būti toliau nei trys kilometrai nuo Lubenco. 

– Klara, šaukia kunigaikštis ir rodo į mėlynąsias chrizantemas, – kur 
jos auga? Kur jas radai?

Klara karksėjo ir vis rodė į priekį. Tikriausiai džiaugėsi, kad sėdi veži-

me. Žinot, aš maniau, kad ją kunigaikštis užmuš; pone Dieve, tas tai mokėjo 
siusti! Nuo arklių dribo putos, Klara juokėsi, kunigaikštis tyčiojosi, vežėjas 
vos neverkė iš gėdos, o aš planavau, kur ieškoti mėlynosios chrizantemos. 

– Jūsų šviesybe, sakau, taip nieko nebus. Turime ieškoti be Klaros. Pa-
sidarysim skriestuvu trijų kilometrų rajoną žemėlapy, padalinsime į skly-
pelius ir ieškosime nuo namo prie namo.

– Žmogau, – tarė kunigaikštis, – juk trijų kilometrų plote nuo Lubenco 
nėra jokio parko! 

– Gerai, sakau. Parke nerastumėt nė seno velnio; nebent ieškotumėt 
Ageratum arba Canna. Žiūrėkit, štai ant koto apačios turim trupinėlį že-
mės; tai ne humusas, tai klampi geltona žemė, greičiausiai tręšta žmonių 
išmatomis. Reikia ieškoti vietos, kur yra daug balandžių; ant lapo pilna ba-
landžio išmatų. Ko gero, ji auga prie neluptų karčių tvoros, nes va ant lapo 
kotelio yra šiek tiek atsilupusios eglės žievės. Taip, tai tikslus orientyras. 

– Koks? – klausia kunigaikštis. 

– Na, toks, jergutėliau, kad ieškoti turime prie kiekvienos trobos trijų 
kilometrų plote; pasidalinsime į keturias grupes: jūs, aš, jūsų sodininkas ir 
mano padėjėjas Vencelis, taigi. 

– Gerai, pirmiausia kitą rytą Klara vėl man atnešė mėlynųjų chrizan-
temų puokštę. Paskui aš peržiūrėjau savo sklypelį, kiekvienoj alinėj gėriau 
drungną alų, valgiau sūrelius ir klausinėjau žmones apie mėlynas chrizan-
temas. Ponuli, neklauskit kaip man paleido vidurius po tų sūrelių. Buvo 
karšta kaip kartais rugsėjo pabaigoj atsitinka, o aš landžiojau į kiekvieną 
trobą ir leidausi visaip įžeidinėjamas, nes žmonės manė, kad esu išprotėjęs, 
koks nors agentas arba valdininkas. Vakare viena buvo aišku: jokia mėly-
noji chrizantema mano sklypelyje neaugo. Kituose trijuose taip pat nieko 
nebuvo rasta. Tik Klara vėl atnešė naują prilaužytų mėlynųjų chrizantemų 
puokštę. 

– Matote, kunigaikštis - didelis ponas, viskas aplink jo; jis pasikvietė 
žandarus, kiekvienam į ranką įdavė mėlynosios chrizantemos žiedą ir ne-
žinau ką pažadėjo už tai, kad ras, kur jos auga. Žandarai, ponuli, išsilavi-
nę žmonės, skaito laikraščius ir taip; be to, žino kiekvieną akmenį ir turi 
ypatingą įtaką. Ponuli, pagalvokit, tą dieną šeši žandarai, visuomeniniai 
policininkai, kaimų seniūnai, mokyklinis jaunimas su mokytoju ir vienas 
čigonų taboras išlandžiojo visą žemės lopinėlį trijų kilometrų plote, nu-
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skynė viską, kas tik žydėjo ir atnešė į pilį. Pone dieve, gėlių buvo kaip per 
sekmines, o mėlynosios chrizantemos, aišku, nė vienos. Klarą visą dieną 
saugojome; naktį pabėgo, o po vidurnakčio man atnešė visą glėbį mėly-
nųjų chrizantemų. Ją tuoj pat uždarėme į areštinę, kad visų neišskintų, bet 
atsidūrėme aklavietėje. Garbės žodis, tai buvo lyg užburta, įsivaizduokit, 
plotelis kaip delnas. 

– Klausykit, žmogus turi teisę būti vulgarus, kai patenka į didelę bėdą 
arba jį ištinka nesėkmė; žinau tai; bet kai man kunigaikštis iš piktumo pa-
sakė, kad esu toks pat idiotas kaip Klara, užsiminiau, kad nesileisiu tokio 
seno kretino įžeidinėjamas ir patraukiau prie traukinio, nuo to karto Luben-
ce nesu buvęs. Bet kai jau sėdėjau vagone, o jis pajudėjo, aš, ponuli, pra-
virkau kaip mažas vaikas, kad nebepamatysiu mėlynos chrizantemos, kad 
palieku ją suvisam. Taip man prie lango beverkiant išvystu prie pat bėgių 
kažką mėlyno. Pone Čapekai, tai buvo kažkas antgamtiško: mane kažkas 
išspyrė iš sėdynės, kažkas patraukė už avarinio stabdžio - aš nė nepaste-
bėjau; stabdant traukinys trūktelėjo, o mane nusviedė ant priešais esančios 
sėdynės - aš susilaužiau šitą pirštą. O kai atbėgo konduktorius, mikčiojau, 
kad Lubence kai ką pamiršau ir turėjau sumokėti prakeiktą baudą. Ponuli, 
keikiausi kaip šiaučius ir palei bėgius šlubavau atgal link to mėlynumo. 
Durniau tu, sau kartojau, gal tai tik rudeninė astra arba kita mėlyna bjau-
rybė, o tu švaistaisi tokiais pinigais! Nuėjau apie penkis šimtus metrų; jau 
maniau, kad tas kažkas mėlynas negalėjo būti taip toli, gal praėjau arba 
man tik pasirodė, kai staiga ant nedidelio pylimo pamatau sargo namelį, o 
pro jo karčių darželio tvorą kyšo kažkas mėlyna. Tai buvo du mėlynosios 
chrizantemos krūmai.  

– Žmogau, – sakau jam per tvorą, – iš kur tos gėlės?

– Tos mėlynos? – paklausė sargas. – Na, jas paliko amžinatilsį Čerma-
kas, kuris buvo sargu prieš mane. Bet, pone, čia bėgiais negalima vaikš-
čioti. Štai ten yra lentelė „Geležinkeliu vaikščioti draudžiama!“. Ką čia 
veikiate?

– Dėdule, – sakau jam, – o kaip pas jus galima ateiti?

– Geležinkelio bėgiais, – atsako. Bet nėra reikalo čia kam nors vaikš-
čioti. Ko reikia? Nešdinkitės, prakeiktas valkata, bet nė kojos ant bėgių!

– Tai kur, dievulėliau, turiu nešdintis?

– Man tas pats, tik ne per bėgius ir basta!

Atsisėdau ant kranto ir sakau: 

– Klausykit, dėde, parduokit man tas mėlynas gėles.

– Neparduosiu, – burba sargas. – Nešdinkitės iš čia. Čia negalima sė-
dėti!

– O kodėl ne, – sakau jam. – Ant jokios lentelės neparašyta, kad čia 
negalima sėdėti. Vaikščioti čia negalima, o aš juk nevaikštau.

– Sargas nutilo ir apsiribojo koliojimusi per tvorą. Bet tai greičiausiai 
buvo vienišius, netrukus koliotis nustojo ir ėmė kalbėtis pats su savimi. Po 
pusvalandžio išėjo apžvelgti trasą.

– Tai ką, – sustojo prie manęs, – eisit iš čia ar ne?

– Negaliu, – sakau. – Bėgiais vaikščioti draudžiama, o kito kelio iš čia 
nėra. 

Sargas akimirką svarstė. 

– Žinot ką, – tarė, – kai aš užeisiu už to posūkio, dinkit iš čia bėgiais, 
aš jūsų nematysiu. 

Karštai jam padėkojau, o kai jis užėjo už to posūkio, perlipau darželio 
tvorą ir jo paties kastuvu išsikasiau tas abi mėlynąsias chrizantemas. Aš jas 
pavogiau, ponuli! Esu garbingas vyras, gyvenime esu vogęs tik septynis 
kartus. Ir visada tai buvo gėlės.

Po valandėlės sėdėjau traukiny ir namo vežiausi vogtas mėlynąsias 
chrizantemas. Kai važiavau pro sargo namelį, ten stovėjo sargas su vėlia-
vėle ir vaipėsi kaip velnias. Pamojavau jam skrybėle, bet manau, manęs 
nepažino.

Matote, pone, kadangi ten buvo lentelė su užrašu „Eiti draudžiama“, tai 
niekam, nei mums, nei policininkams, nei čigonams, nei vaikams neatėjo 
mintis, kad ten kas nors galėtų ieškoti mėlynųjų chrizantemų. Tokią galią, 
ponuli, turi perspėjanti lentelė.  Gal būt prie sargų namelių auga mėlyno-
sios raktažolės arba pažinimo medis, arba auksinis papartis, bet jų niekada 
niekas neras, nes geležinkeliu vaikščioti griežtai draudžiama ir basta. Tik 
pamišėlė Klara ten nusigavo, nes buvo idiotė ir nemokėjo skaityti.

Todėl aš mėlynąją chrizantemą pavadinau Klara. Ją auginu jau pen-
kiolika metų. Bet pirmiausia persodinau į gerą žemę ir palaisčiau - tas 
grubijonas sargas jos visai nelaistė, žemė ten buvo kaip betonas; trumpai 
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tariant, pavasarį ji išdygsta, vasarą ją apninka miltligė, o rugpjūtį nunyksta. 
Pamanykit, aš vienintelis pasaulyje turiu mėlynąją chrizantemą ir negaliu 
jos parodyti kitiems. Ką ten ,Bretagne‘  ar ,Anastazie‘, jos tik truputį neša 
į šviesiai violetinę. Bet Klara, ponuli, kai man vienąsyk pražys Klara, apie 
ją kalbės visas pasaulis!

Karelas Čapekas
Pavogtas C skyriaus dokumentas Nr.139/Vii

Vertė dr. Vincas Lapinskas

Trečią valandą ryto vadavietėje suskambo telefono skambutis.
– Čia pulkininkas Hamplas iš generalinio štabo. Atsiųskite man tuojau 

pat du vyrus iš karo policijos ir pakvieskite papulkininkį Vrzalą. Žinoma, 
žmogau, iš informacinio skyriaus! Tai jums neturi rūpėti. Kad tuojau pat 
ateitų. Taip, dabar, naktį. Tegu paima automobilį. Greitai, hergot! Viskas, 
gana.

Už valandos papulkininkis Vrzalas jau buvo vietoje. Tai buvo, Dievas 
žino, kažkokiame vilų rajone. Jį pasitiko pagyvenęs ir be galo susirūpinęs 
civiliai apsirengęs, t.y., tik marškiniais ir kelnėmis, ponas. 

– Papulkininki, man atsitiko velniškai nemalonus dalykas. Sėskis, bi-
čiuli. Baisi kiaulystė. Tai įsivaizduok: užvakar generalinio štabo viršinin-
kas davė man vieną dokumentą ir pasakė: – Hamplai, išnagrinėk jį namuo-
se. Kuo mažiau žmonių apie tai žinos, tuo geriau. Kanceliarijoje tavęs kad 
nė kvapo nebūtų. Gauni atostogų ir sėdėk namuose, bet neužsimiršk! Na, 
gerai.

– Koks tai buvo dokumentas? – paklausė papulkininkis Vrzalas.
Pulkininkas akimirką dvejojo, bet pagaliau pasakė: 
– Žinai, tai buvo dokumentas iš C skyriaus.
– Aha, – ištarė papulkininkis ir nuo tos akimirkos pradėjo elgtis pa-

brėžtinai oficialiai. – Tai toliau.
– Tai klausyk, – tęsė sudirgęs pulkininkas. 
– Vakar su tuo dokumentu dirbau visą dieną, bet, po velnių, kur tą raštą 

paslėpti nakčiai? Įkišti į krosnį nėra prasmės, kasos neturiu; jeigu kas nors 
sužinotų, kad į raštą turiu, tada su juo bus amen. Žmogau, tą pirmąją naktį 
paslėpiau dokumentą po čiužiniu; iki ryto suvoliojau jį kaip šernas.

– Tikiu, – patvirtino papulkininkis.
– Ko nori, – atsiduso pulkininkas. – Mano žmona dar drūtesnė nei aš. 

Kitą naktį žmona man patarė: – Žinai ką, įkiškime tą popierių į dėžutę 
nuo makaronų ir paslėpkime sandėliuke. Aš sandėliuką nakčiai užrakinu, 
o raktą pasiimu su savimi, – pasakė žmona – mes turime tokią nepaprastai 
storą tarnaitę, kuri viską suvalgo. Juk ten niekas neieškos, ar ne? Na, gerai, 
tai man patiko.

 – Jūsų sandėliuko langai turi dvigubus rėmus ar viengubus? – pertrau-
kė jį papulkininkis Vrazalas.

– Po perkūnais, – suriko pulkininkas, – man visai tas neatėjo į galvą! 
Paprasčiausias rėmas! Aš vis galvojau apie Sazavos įvykį ir pamiršau pasi-
žiūrėti į langą! Prakeiktas reikalas!

–Tai toliau, – priminė jam papulkininkis.
– Na, kas buvo toliau. Antrą valandą nakties žmona išgirdo, kaip apa-

čioje spiegia tarnaitė. Nuėjo paklausti, kas atsitiko, o Marija šaukia: „san-
dėliuke yra vagis! “Žmona bėga paimti rakto ir kviesti manęs, aš bėgu su 
pistoletu į sandėliuką . Prakeiktas dalykas, sandėliuko lango rėmas išlauž-
tas, o dėžutė su raštu dingusi. O vagis taip pat dingęs. Štai ir viskas, – at-
siduso pulkininkas.

Papulkininkis pradėjo belsti pirštais į stalą. 
– O pone pulkininke, žinojo kas nors, kad turi šį dokumentą namie?
Nelaimingas pulkininkas išskėtė rankas. 
– To nežinau. Bičiuli, tie prakeikti šnipai iššniukštinėja viską.

Tada prisiminė papulkininkio Vrzalo pareigas ir stengėsi pasitaisyti.    
–Tai labai gudrūs žmonės, – droviai teisinosi jis. – Bet aš apie šį raštą 

niekam nepasakiau, garbės žodis. Bet (pridėjo pergalingai) niekas negalėjo 
žinoti, kad dokumentą įkišau į skardinę nuo makaronų.

– O kurioje vietoje tą dokumentą dėjote į skardinę?  – lyg tarp kitko 
paklausė papulkininkis.

– Čia, prie šito stalo. 
– O kur tuo metu buvo ta dėžutė?
– Palauk, – stengėsi prisiminti pulkininkas. 
– Aš sėdėjau čia, o dėžutė stovėjo ant stalo prieš mane.
Papulkininkis atsikėlė iš kėdės ir pažvelgė per langą į tamsą. Prieaušry 

priešais ryškėjo pilkos ir raudonos spalvos vilos kontūrai.
– Kas ten gyvena? – paklausė niūriai.
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Pulkininkas trenkė kumščiu į stalą: 
– Hergot, apie tai nepagalvojau! Palauk, ten gyvena kažkoks žydas, 

banko savininkas ar koks kitas banko darbuotojas. Prakeiktas reikalas, jau 
dabar suprantu! Vrzalai, man rodosi, kad mes jau aptikome pėdsakus!

– Aš norėčiau pamatyti tą sandėliuką, – išsisuko nuo tiesioginio atsa-
kymo papulkininkis.

– Tai einam. Čia, čia, – karštai jį vedė pulkininkas. – Štai čia. Ant šios 
aukščiausios lentynos stovėjo ta skardinė.

– Marija, – pašaukė pulkininkas, – jums nėra čia ko žiopsoti! Eikite 
žemyn arba į rūsį!

Pulkininkas apsimovė pirštines ir išsilenkė pro langą, kuris buvo gana 
aukštai. 

– Išlaužta laužtuvu, – tarė apžiūrėjęs. – Lango rėmai pagaminti iš 
minkštos medienos, pone pulkininke, galėtų išlaužti ir mažas vaikas.

– Sumautas reikalas, – stebėjosi pulkininkas. – Prakeikti žmonės, kurie 
gamina tokius prastus rėmus!

Lauke prie durų stovėjo du kareiviai.
– Tai karo policija? – paklausė papulkininkis. – Gerai. Aš dar nueisiu 

laukan apžiūrėti sandėliuką iš išorės. Pone pulkininke, noriu tau patarti, 
kad be atskiro parėdymo neišeitum iš namų.

– Suprantama, – sutiko pulkininkas. – Bet kodėl?
– Kad būtum prieinamas, jeigu kas...O tie du kareiviai liks čia.
Pulkininkas atsiduso ir iškart sumenko. 
– Suprantu. Gal norėtum puodelį kavos? Žmona tau išvirtų.“
– Dabar tam nėra laiko, – sausai atsiliepė papulkininkis. 
– Apie tą pavogtą raštą daugiau niekam nepasakok...nebent kas nors 

tau paskambintų. Tarnaitei pasakyk, kad tas vagis pavogė tik dėžutę su 
makaronais. Nieko daugiau.

– Bet klausyk, – viltingai ištarė pulkininkas, – tu juk tą raštą surasi, ar 
ne?

– Ieškosiu, – atsakė papulkininkis ir kariškai sumušė kulnais.
Tą rytą pulkininkas atrodė kaip nelaimės įsikūnijimas. Kurį laiką įsi-

vaizdavo, kaip du kariškiai ateis jo suimti. Po to bandė įsivaizduoti, ka šiuo 
metu veikia papulkininkis Vrzalas ir kaip jis išjudina visą tą didžiulį karo 
informacinės tarnybos slaptąjį aparatą. Įsivaizdavo sąmyšį generaliniame 
štabe ir dejavo.

 – Karelai, – jam jau dvidešimtąjį kartą kartojo jo žmona (jau seniai 

atsargumo dėlėi paslėpė jo revolverį tarnaitės lagamine), – ar nenorėtum 
ko nors užkąsti?

– Duok man ramybę, po velnių!, – suriko pulkininkas. – Aš manau, kad 
visa tai matė priešais gyvenantis žydas.

Žmona tik atiduso ir nuėjo į virtuvę išsiverkti.
Apačioje suskambo durų skambutis. Pulkininkas atsistojo ir išsitiesė, 

kad galėtų su visa kariška pagarba sutikti karininkus, kurie atėjo jo suimti 
(„Kas tai galėtų būti?“, nerimastingai svarstė jis).

Tačiau vietoje karininkų tarpduryje pasirodė rusvaplaukis žmogelis su 
aplankalu rankoje ir išsišiepė, rodydamas pulkininkui į voverės panašius 
dantis.

– Sveiki, aš esu Pištora iš policijos komisariato.
– Ko jums reikia? – paklausė pulkininkas ir nejučia pakeitė kūno pozą 

iš „ramiai“ į „laisvai“.
– Juk apvogė jūsų sandėliuką, – pasitikinčiai šiepėsi ponas Pištora. –

Tai aš jau čia.
– O koks jūsų reikalas? – sududeno pulkininkas. 
– Klausykite, – tarė ponas Pištora, „čia mūsų rajonas. Ta jūsų tarnaitė 

širyt kepykloje pasakojo , kad  apvogė jūsų sandėliuką. Tai aš ir pasakiau 
ponui komisarui, kad aš pas jus užsuksiu.

– Tai tik menkniekis, – atsainiai suburbėjo pulininkas. – Pavogė tik...
tik skardinę su makaronais. Palikite tai ramybėje.

– Keista, – pareiškė ponas Pištora, – kad neišnešė nieko daugiau.
– Tai labai keista, – karčiai pabrėžė pulkininkas. – Bet jums tas neturi 

rūpėti.
– Matyt, kažkas jiems sutrukdė, – svarstė ponas Pištora.
– Taigi, mano pagarba, pone,– nutraukė jį pulkininkas.
– Klausykite, – tęsė ponas Pištora su nepatiklia šypsena, – bet aš pir-

miausia turėčiau tą sandėliuką apžiūrėti.
Pulkininkas ketino užrikti, bet pagaliau pasidavė.
– Na, tai eime, – pasakė nenoriai ir nusivedė tą žmogelį į sandėliuką.
Ponas Pištoras pagautas įkvėpimo dairėsi po siaurą sandėliuką.
– Tai žinoma, – tarė. – Išlaužta laužtuvu, tai Pepiko arba Anderliko 

darbas.
– Kieno tokio? – aštriai paklausė pulkininkas,
–  Tai padarė Pepikas arba Anderlikas, bet Pepikas šiuo mtu sėdi kalė-

jime. Jeigu būtų išmuštas tiktai stiklas, tai galėjo padaryti Dundra, Lojza, 
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Novakas, Hosička arba Klimentas. Bet tai bus Anderliko darbas.
– Kad tiktai Jūs neklystumėte, – subaubė pulkininkas.
– Kad sandėliukus plėštų kažkoks naujas vagis? – svarstė ponas Pišto-

ra, – greičiausiai ne. Mertlas taip pat atidaro langus laužtuvu, bet niekada 
neplėšia sandėliukų, niekada, pone. Jis laužiasi į butą per tualetą ir vagia 
tiktai drabužius.

Ponas Pištora iššsiepė savo voverės dantis: – Na, tai aš užšoksiu pas 
Anderliką.

– Tai perduokite jam nuo manęs linkėjimų, – suburbėjo pulkininkas. – 
Neįtikėtina, – mąstė, kai buvo paliktas vienumoje su savo sunkiomis min-
timis, kokia ta mūsų policija negabi. Kad būtų bent ieškoję pirštų atspaudų 
ar batų pėdsakų, tai juk profesionalus metodas! Bet taip paviršutiniškai į 
viską žiūrėti? Kur jau mūsų policijai užsiimti tarptautiniu špionažu? Labai 
norėčiau žinoti, ką dabar veikia Vrzalas.

Pulkininkas neįveikė kilusios pagundos ir paskambino telefonu papul-
kininkiui Vrzalui; pagaliau po pusvalandžio laukimo jį sujungė su papul-
kininkiu.

– Alio, – saldžiu balsu pradėjo pulkininkas, – čia Hamplas. – Klausyk, 
kaip pasistūmėjo ... Aš žinau, kad tu negali sakyti, bet aš tiktai ... Aš žinau, 
bet gal tu man maloniai pasakytum, jeigu ... Jėzau Marija, tai dar vis nieko? 
... Aš žinau, kad tai sunkus atvejis ... Dar akimirką, Vrzalai, prašau tavęs. 
Man gimė mintis, kad aš iš savo santaupų, supranti, duočiau dešimt tūks-
tančių tam, kuris tą vagį sugaus. Aš daugiau neturiu, bet už tokią paslaugą 
... Aš žinau, kad ne, bet aš čia grynai privačiai ... Taip, tai būtų grynai mano 
asmeninis reikalas, tarnybine tvarka tai daryti negalima ... Arba galėtum tą 
sumą išdalinti civiliniams sekliams, ar ne? Arba kažkokiu būdu jiems už-
simintum, kad pulkininkas Hamplas pažadėjo dešimt tūkstančių ... Gerai, 
lai tada jiems pasako tavo sargybos viršininkas. Prašau tavęs, drauge! ... 
Tuomet atleisk. Ačiū tau.

Pulkininkui kiek palengvėjo po tokio dosnaus jo paties pasiūlymo; jam 
susidarė įspūdis, kad dabar ir jis pats įnešė tam tikrą indėlį į vagies gau-
dynes. Atsigulė ant sofos, nes buvo nuvargęs nuo įtampos ir vaizduotėje 
piešė kaip šimtas, du šimtai, trys šimtai vyrų (visi buvo rusvaplaukiai ir 
šiepė dantis kaip ponas Pištora) tikrina traukinius, stabdo automobilius va-
žiuojančius valstybinės sienos link, laukia savo grobio už gatvės kampo ir 
išsprūsta žodžiai: „Įstatymo vardu. Eikite su manimi ir į areštinę“. Po to jis 
susapnavo, kad karo akademijoje laiko egzaminą iš balistikos, ir dejavo. 
Staiga pabudo išpiltas prakaito.

Kažkas skambino.
Pulkininkas pašoko, stengdamasis susivokti savo mintyse. 
Tarpduryje pasirodė pono Pištoros voverės dantys.
– Tai aš jau čia, – prabilo voverės dantys. – Tai buvo jis!
– Kas? – stengėsi suvokti pulkininkas.
– Taigi, Anderlikas, – ponas Pištora taip nustebo, kad nustojo rodyti 

dantis. – Kas gi kitas! Pepikas juk sėdi Pankraco kalėjime.
– Ko man vis kišate tą Anderliką? – mtraukė jį netekęs kantrybės pul-

kininkas.
Ponas Pištora išsprogino savo šviesias akutes.
– Juk tai jis pavogė tą dėžutę su makaronais, jau jį supakavo komisa-

riate. Bet aš atėjau paklausti, nes Anderlikas tvirtina, kad toje skardinėje 
nebuvo jokių makaronų, tik kažkoks popiergalis. Jeigu tai,  žinoma, tiesa.

– Žmogau, – dusdamas prašvokštė pulkininkas. – Kur yra tas popier-
galis?

– Čia, kišenėje, – rodė dantis ponas Pištora. – Kur gi aš jį nukišau, – 
nervingai graibydamasis medžiaginiame maišelyje. – Aha, tai jūsų?

Pulkininkas išplėšė jam iš rankų neįkainojamą suglamžytą ir išteptą C 
skyriaus dokumentą Nr. 139/VII. Akys jam pasruvo ašaromis.

– Žmogeli, tu mano auksini, – iškvėpė, – aš už jį duočiau nežinia ką. 
Žmonele, – pašaukė, – ateik čia. – Tai ponas komisaras, atsiprašau, inspek-
torius...

– Agentas Pištora, – ištarė žmogelis, nusilenkdamas kaip įmanydamas 
žemiau ir parodydamas savo stuburkaulį.

– Tai jis jau surado tą pavogtą raštą, – griaudėjo pulkininkas. – Eik, 
atnešk taureles ir konjako butelį.

Pone Pištora, jūs nežinote kaip aš...kad žinotumėte...Išgerkite, pone 
Pištora.

– Juk tai buvo niekų darbas, – šiepė dantis ponas Pištora. – O ta skar-
dinė, miela ponia, yra komisariate.

– Velniop tą skardinę, – palaimingai sududeno pulkininkas. – Bet bran-
gus pone Pištora, kokiu būdu jūs taip greitai tą raštą radote? Į sveikatą, 
pone Pištora!

– Tokia tarnyba, – nuolankiai atsiliepė ponas Pištora. – Dievuli, juk tai 
buvo taip lengva. Jeigu išlaužtas sandėliukas, tai ieškome Anderliko arba 
Pepiko, bet Pepikas jau du mėnesiai kaip sėdi Pankraco kalėjime. Jeigu api-
plėšta pastogė, tai bus Piseckis, šlubis Tondera, Kanera, Zima arba Houska.
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– Tik pažiūrėkite, – stebėjosi pulkininkas. – Bet ką darote, jeigu tai 
būtų, sakykime, šnipinėjimo atvejis? Prozit, pone Pištora!

– Nuolankiai dėkoju. Sakote, šnipinėjimas? Tokių atvejų čia neturime. 
Bet jeigu tai žalvarinės durų rankenos, tai bus Čenekas arba Pinkus, jei-
gu tai varinė viela, tai čia turime vienintelį, tokį Toušeką, o jeigu tai alaus 
vamzdeliai, tada kalti bus Hanousekas, Buchta arba Šlezingeris. Pone, mes 
dirbame gerantuotai. O plėšikų turime iš visos respublikos. Jų yra – hup! Jų 
yra dvidešimt septyni, bet šeši iš jų atlieka bausmę.

– Taip jiems ir reikia, – kraugerišku balsu sugriaudėjo pulkininkas. – 
Pone Pištora, išgerkite!

– Širdingai dėkoju, – tarė ponas Pištora, – bet aš daug negeriu. Prašome, 
į sveikatą.Tie perėjūnai – hup! tai nėra jokia inteligentija, pone; kiekvienas 
moka tik vieną darbelį ir tol dirba, kol jo nepagauname. Kaip ir tas Ander-
likas. „Aha, suvebleno mane pamatęs Anderlikas, tai ponas Pištora teikėsi 
mane aplankyti, nes išplėštas sandėliukas. Pone Pištorai, tas reikalas nieko 
vertas: aš uždirbau tik popiergalį skardinėje. Juk aš vos nenumiriau iš bai-
mės, kol jį paėmiau“.

– Einam, asile, gausi už tai mažiausiai metus,
– Metus kalėjimo? – užjaučiančiai nusistebėjo pulkininkas Hamplas. – 

Ar tik ne per daug?
– Bet juk vagystė su įsilaužimu, – iššiepė dantis ponas Pištora. – Tai 

nuolankiai dėkoju, pone; dar turiu apiplėštą vitriną, tai greičiausiai bus 
Klečka arba Rudlas. Jeigu jums ko nors iš manęs reiktų, tai ieškokite manęs 
komisariate. Užteks tik pasakyti „ponas Pištora“.

– Prašau jūsų, pone, – tarė pulkininkas. – Už tą paslaugą – tas raštas yra 
tam tikra prasme ypatingas ... aš labai nenorėčiau jo prarasti. Taigi, norė-
čiau, kad priimtumėte už tą tarnybą, – tarstelėjo pulkininkas ir įbruko ponui 
Pištora į ranką penkiasdešimt kronų.

Ponas Pištora nustebęs surimtėjo. 
– Bet to visai nereikėjo, – brukdamas ranką su banknotu į kišenę.  – Juk 

tai buvo lengvas darbelis – tai aš nuolankiai dėkoju, pone; jeigu kartais ma-
nęs prireiktų....

– Daviau jam penkiadešimt kronų, – oriai ištarė pulkininkas savo žmo-
nai. – Dvidešimt kronų tokiam tipui būtų užtekę, bet ponas pulkininkas turi 
kilniaširdišką ranką.

– Svarbiausia yra tai, kad tas raštas atsirado.

K. Čapeko apsakymai parinkti artėjant rašytojo mirties 75-osioms metinėms.
Versta iš internetinio varianto www.cesky-jazyk.cz/citanka/karel-capek

Mūsų prisiminimai 

Epizodai iš mokslinių komandiruočių 
sovietmečiu  

Doc. dr. Dalia Triponienė, 
VU Medicinos fakulteto Širdies ir kraujagyslių ligų klinika 

1978 m. birželis-liepa. Mus pasiekė žinia, kad pasaulinis angiologijos 
kongresas 1978 m. turi vykti socialistinėje Čekoslovakijoje. Labai retai pa-
sauliniai kongresai vykdavo Rytų Europos šalyse.

Gauname leidimus parašyti ir išsiųsti pranešimų tezes į socialistinę 
šalį. Siunčiame, tezės priimamos ir mūsų pranešimai net įrašomi į progra-
mą! Kaip nuvažiuoti?

Pavienių mokslo darbuotojų neišleidžia į užsienį, nes jie ten gali kon-
taktuoti su kapitalistinių šalių žmonėmis.

Reikia kurti bent trijų asmenų grupę ir gauti KGB leidimus. Grupė 
sukuriama – be manęs, mano kolega dr. Rimvydas Gutauskas ir Kauno 
medicinos instituto dr. M. Kušleikaitė, kurios pranešimas taip pat įtrauktas 
į programą. Leidimams gauti reikia artimų pažinčių partijos centro komite-
te. Jos randamos, tuo pasirūpina dr. R. Gutausko uošvis.

Leidimą išvykti gauname pačioje birželio pabaigoje, o kongresas pra-
sideda liepos 2 d. Bilietų į Prahą – jokių.

Skambinu mūsų pacientui, labai geranoriškam žmogui, šviesaus atmi-
nimo karo lakūnui Mitiaginui ir išdėstau problemą, o jis randa išeitį, 
sako – mūsų lakūnai jus nuskraidins į Maskvą, nakvosite su jais, o rytą jus 
perduos lakūnams, skrendantiems į Prahą. Su jais nuskrisite ir sutarsite, 
kada jus parskraidins atgal į Maskvą. Taip viskas ir įvyko.

Sekmadienio popietę atsirandame Prahoje. Pinigų keitė labai mažai, 
tik tiek, kiek reikėjo sumokėti kongreso mokestį. Lieku be pinigų. Kolega 
tam nesiryžta. Kur nakvoti?

Geraširdė R. Gutausko pažįstamo prahiečio mama priima mus visus 
nakčiai. Ačiū jai. Pirmadienio rytą einu į Karolio universiteto, kuris jau 
turėjo sutartį su Vilniaus universitetu, užsienio skyrių ir prašau nakvynės 
kongreso metu. Patikrinę man suteikia vietą Kajetankos studentų bendra-
butyje ir įspėja, kad vandens vandentiekyje ten gali ir nebūti, o šilto išvis 
nėra ko tikėtis. Esu dėkinga ir džiaugiuosi – galėsiu dalyvauti kongrese ir 
skaityti pranešimą, valgyti – nebūtinai.
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O vandens bendrabutyje nėra jokio. Reikia išsiplauti galvą. Nueinu į 
moterų kirpyklą prie Rudolfinumo ir paklausiu (1968 m. buvau pramokusi 
čekiškai), ar negalėčiau išsiplauti galvos, nes šukuosenai pinigų neturiu, o 
turiu skaityti pranešimą. Išklausinėjusios apie mane ir kongresą, geraširdės 
moterys gražiai mane sušukavo už ačiū. Pasijutau geriau.

Kongreso pagrindiniai posėdžiai vyksta Prahos filharmonijoje (Rudol-
finume). Pirmą kartą pakliuvus į pasaulinį kongresą viskas įdomu – kvies-
tinės paskaitos, pranešimų įvairovė, atsakymai į klausimus, kuriuos nar-
pliojant mes dar turime mažai patirties.

Jaudulys, nes laukia pranešimas posėdyje ,,Periferinių arterijų rekons-
trukcinė chirurgija“.

Posėdžiui pirmininkauja prof. L. Petersonas iš Amerikos ir prof. V. Kor-
žistekas iš Čekoslovakijos. Pirmininkas prašo prisistatyti pranešėjus. Tą ir 
darau atsiprašydama, kad nepakankamai gerai kalbu angliškai, bet sakau, 
kad diskusijose dalyvausiu. Prof. L. Petersonas garsiai pasijuokia – cha cha 
ir sako: bet jūs gerai kalbate rusiškai. Atsakau: taip, profesoriau, bet dar 
geriau kalbu lietuviškai. Profesorius išplečia akis ir garsiai sako: rusai pra-
nešimų neskaito. Taip ir buvo, nes aš vienintelė iš didelės Rusijos perskai-
čiau pranešimą, beje, ir iš mūsų klinikos pirmoji. O pranešimą teko skaityti 
po pirmininko prof. L. Petersono. Reglamento laikiausi, mano operacijų 
paveikslėliai buvo gražūs, piešti mano draugės dailininkės, jau šviesaus 
atminimo Ritos Pilkaitės-Butvilienės. Susidomėjimas mūsų patirtimi buvo 
didelis, po posėdžio buvau apsupta kolegų, rodžiau nepanaudotus praneši-
me operacijų piešinius, vyko diskusija. Vėliau buvau giriama sovietų dele-
gacijos vadovų, nes pliusą jie užsirašė sau.

Po posėdžio priėjo žurnalo Der Chirurg redaktorius ir paprašė prane-
šimo, norėtų jį išspausdinti savo žurnale. Duoti negalėjau, nes neturėjau 
Glavlito leidimo spausdinti, o tik skaityti. Bet labai norėjosi straipsnį pu-
blikuoti prestižiniame moksliniame žurnale. Nutariau pasikonsultuoti su 
prof. I. Pržerovskiu, Čekoslovakijoje leidžiamo žurnalo Cor et vasa re-
daktoriumi. Pasivedėjęs koridoriumi, redaktorius patarė nerizikuoti, neuž-
sitraukti Maskvos nemalonės, nes po to neleis niekur išvažiuoti. Reikia 
prašyti Maskvos leidimo. O to leidimo negavau. Ant mano prašymo buvo 
užkeverzota pieštuku Не разрешено – neleidžiama.

Buvau pastebėta, bendrauti norėjo daug kas, o mes buvome prigąsdinti 
nedraugauti su užsieniečiais.

Kongresas truko savaitę, aš, palikusi mažas dukras, noriu paskambinti 
namo. Pasiskolinu pinigų ir – į paštą, o pašte atsakymas – Maskva ne-

leidžia, galbūt leis 4 val. nakties. Ateinu pėsčiomis per Prahą dar kartą. 
Laukiu, laukiu, – paryčiais Maskva sujungia su Vilniumi. Sunku dabar tuo 
patikėti.

Į kongreso uždarymo pobūvį noriu pakliūti, nors ir pėsčiomis. Kas pa-
žįsta Prahą, tas žino, kad atstumas nuo Kajetankos iki Loretánské Námĕsti 
nemažas, o apsirengti reikia vakariniais drabužiais, nes pobūvis vyksta Už-
sienio reikalų ministerijos pastate Czernin Palace. Apsirengiau stilizuotais 
tautiniais drabužiais, kurie daug ką sudomino. Vien dėl mano aprangos 
daugelis prieidavo pasikalbėti, o aš tais pokalbiais su žymiais pasaulio 
gydytojais pasinaudojau savo žinioms pagilinti. Pareiti naktį į bendrabutį 
nebuvo labai žavu.

Grįžtu į Maskvą su tais pačiais draugiškais lakūnais. Išeinant kontro-
lė – nieko neturiu, tik kongreso medžiagą, žurnalus, bukletus. Peržiūrėjęs 
mano bagažą pirmasis muitininkas šaukia kitam: 

– Пропусти эту дуру. 
Maždaug – praleisk tą kvaišą, nes tuo metu iš Čekoslovakijos visi vežė 

krištolą, batus ir kt. prekes, kurių nebuvo Sovietų Sąjungoje.
O dar reikia grįžti į Vilnių, bet lakūnai jau man nepažįstami. Pinigų 

nebeturiu nė kapeikos. Pradedu stebėti keleivius, skrendančius į Vilnių, gal 
atsiras kas iš pažįstamų ir paskolins pinigų. Pasisekė – bilietą nupirko švie-
saus atminimo Marina Baublienė.

Atvežiau daug žinių, literatūros ir informaciją apie naujus vaistus, ku-
rie buvo pristatyti kongrese, chirurgines technologijas. 

www.naujienos.vu.lt, 2013 rugsėjo 5 d.

Ryškiausias prisiminimas 
iš stažuotės ČSSR 1984 m. laikų

dr. V. Lapinskas

Atvažiavau į mokslinę stažuotę ČSSR 1984 m. sausio mėn., jau žinoda-
mas, kad numatytos mokslinio darbo temos nevykdysiu. Mat, dar prieš 3 (!) 
metus sudarytame plane figūravo vaistų – beta-adrenoblokatorių veikimo 
mechanizmo tyrimai, naudojant izoliuotų organų ir kt. tyrimo metodus. 
Atsitiko taip, kad VU Vaistų sintezės ir tyrimo laboratorijoje sukurtas ir 
laikytas labai perspektyviu naujas šio tipo preparatas benzodiksinas nusto-
jo būti gaminamas ir per trejus metus sąjunginė tema virto respublikine ir, 
galų gale, universiteto lygio. To priežastis buvo įsiplieskęs SSRS ir Kinijos 
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karinis konfliktas, po kurio kinai nebepardavė sovietams benzodiksino sin-
tezei būtinos žaliavos, pirokatechino.

Važiuoti į mokslinę stažuotę „mirusia tema“ buvo tikra avantiūra, tad 
LTSR Aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo Užsienio ryšių skyriuje 
bandžiau jos atsisakyti.

Sulaukiau tokių užuominų, kad, jeigu aš nevažiuosiu, tai SSRS minis-
terija kitais metais sumažins vietų skaičių LTSR ministerijai, o pastaroji – 
universitetui ir t.t. O vėliau, jeigu aš jau užsimanysiu kur nors važiuoti, tai 
bus drausmės klausimas ir pan.

Laimei, galų gale man buvo paaiškinta (ar pažadėta), kad nors stažuo-
tės temos Vilniuje jau nebegalima pakeisti, bet aš ją be didesnių sunkumų 
galėsiu pasikeisti „vietoje“ (t.y., ČSSR).

Neturėjau kitos išeities, kaip tokiais pažadais patikėti.
Prahoje mane maloniai priėmė Karolio universiteto Bendrosios medi-

cinos farmakologijos katedros vedėjas prof. M.Wenke, kuris išklausė mano 
problemas ir žadėjo padėti.

Profesorius pasiūlė važiuoti į Komenskio universitetą Bratislavoje, ku-
rio farmacijos fakultete buvo vykdomos naujų antiaritminių vaistų paieškos.

Po dviejų mėnesių „derinimo“ įvairiose institucijose galų gale atsidū-
riau Bratislavoje. Slovakai bendravo su manimi gana draugiškai, bet laikas 
ėjo, o aš dar vis neturėjau mokslinio darbo temos.

Klausimas „ką reiks daryti grįžus, kaip pasiaiškinti, kodėl neturiu jo-
kios publikacijos iš 10 mėnesių stažuotės?“ man nedavė ramybės nei dieną, 
nei naktį.

Išsigelbėjimas atėjo nelauktai.
1984 m. vasarą Londone vyko Europos farmakologijos kongresas, o 

vienas iš satelitinių simpoziumų turėjo vykti Slovakijoje.
Laimei, profesorius (tada docentas) J. Ramanauskas šiam kongresui 

buvo iš anksto parašęs stendinio pranešimo tezes. Kadangi į šių tezių ben-
draautorius jis įrašė ir mane, tai natūralu, kad jį skaityti (tiksliau, pastovėti 
šalia jo stende ir atsakyti į klausimus) turėjau aš – juk tuo metu buvau 
ČSSR. Nebereikėjo rūpintis nei leidimu išvykti, nei viza, nei bilietais, nei 
apgyvendinimu.

Satelitinis simpoziumas „Farmakologinis jaudriųjų membranų stabi-
lizavimas” vyko Slovakijos Mokslų Akademijos rezidencijos Smolenice 
pilyje.

Delegacija iš Komenskio universiteto medicinos ir farmacijos fakulte-
tų nuvyko autobusu.

Pilies kieme mus pasitiko muzikantai (net prisimenu grupės pavadini-
mą – Vrchary).

Mano slovakų kolegos farmakologai pasiūlė (įtariu, kad norėdami pa-
sišaipyti) prisijungti prie grojančių (mat, grupei trūko akordeonisto, o mano 
kolegos jau buvo suuodę, kad vakarais užsidarau fakulteto klubovnoje).

Kadangi aš buvau pristatytas svečiu – dalyviu iš Sovietų Sąjungos, 
muzikantai buvo gana mandagūs ir paklausė, ar moku bent kokią slovakiš-
ką melodiją. Laimei, mokėjau groti „Slovakų polką” (Tancuj tancuj), bet 
tai ir buvo viskas.

Bet fortūna tą dieną ir visą naktį mano atžvilgiu buvo palankiai nusi-
teikusi: netikėtai (pasirodo, kalnuose staigi orų kaita gana įprasta) pradėjo 
lyti, užėjo audra ir mes visi nubėgome į pilį.

Pilyje jau buvo padengti stalai, kurie lūžo nuo valgių, o ant stalų rikia-
vosi buteliai įvairių alkoholinių gėrimų.

Kaip visuomet tokiais atvejais nebuvo apsieita be kalbų ir tostų apie 
tautų draugystę (tikrų „vakariečių” buvo vos keletas, vyravo socialistinio 
lagerio mokslininkai). Po kalbų visi sėdome valgyti ir gerti (studentiškos 
valgyklos „menzos” valgiai jau buvo įgrisę ne tik man).

Per pertrauką muzikantai, kurie buvo išsidėstę ant nedidelės pakylos, 
pagrojo ir padainavo keletą slovakiškų melodijų, kurios nežinia kodėl di-
delio dėmesio nesulaukė.

Buvau gana stipraus streso būsenoje (mat, kitą dieną turėjau stovėti 
prie stendinio pranešimo anglų kalba), tai net nepastebėjau, kaip muzikan-
tai dingo (tačiau jų instrumentai liko scenoje), o vietoj gyvos muzikos buvo 
įjungta radiola.

Tik daug vėliau sužinojau, kad naudodamiesi proga muzikantai per 
trumpą laiką gerokai „padaugino” alkoholio, ir buvo priimtas „politinis” 
sprendimas juos išvežti namo ar uždaryti pilies kambaryje.

Prasidėjo šokiai, vyrams iš užsienio (daugiausiai, iš socialistinės sto-
vyklos) poras sudarinėjo vietinės slovakės (ir ne tik mokslininkės).

Valgant ir kilnojant taureles bei šnekučiuojantis (mano anglų kalba tuo 
metu aiškiai nebuvo reikiamo lygio), fortūna nusišypsojo dar kartą: pilyje 
dingo elektra.

Greitai buvo uždegtos žvakės, bet šokiai nutrūko. Tačiau kompanija 
jau buvo gerai įsilinksminusi ir nebegalėjo nurimti.

Džiaugdamasis, kad nebereiks nei kalbėti angliškai, nei šokti, pasiė-
miau paliktą akordeoną. Netikėtai pasirinkau teisingiausią variantą – pra-
dėjau groti žinomas tarptautines melodijas (My Bonie, The Falling Leaves, 
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Šerburo lietsargius ir pan.). Šokiai tęsėsi toliau, muzikantas buvo ne tik 
giriamas, bet ir girdomas, nė nepajutau, kaip išmušė vidurnaktį.

Garbingesnieji svečiai pamažu išsiskirstė, liko tik ČSSR piliečiai.  Čia 
prasidėjo pati įdomiausia dalis. Tuo metu jau mokėjau gal 30 slovakiškų 
ir moraviškų dainų (ir visas mintinai, nors dainų tekstų tada nelabai ir su-
pratau). Nuo išgerto vyno tapau pakankamai drąsus, tai pradėjau dainuoti 
populiarią Ešte som sa neoženil. Auditorija kaip mat prisijungė. Kiek pri-
simenu, antroji buvo Hej haj zelený háj. Pradėjus dainuoti penktą posmelį 
(iš viso jų buvo 9), „choristų” balsai pradėjo retėti, o paskutiniuosius 2 jau 
dainavau solo. Kadangi jau buvau pagavęs tranzą, tęsiau toliau.

Istorija kartojosi: pradėdavom dainuoti visi, o baigdavo vien tik tarybi-
nis stažuotojas (jis juk vienintelis mokėsi dainų tekstus mintinai!).

Paryčiui jau buvau pripažintas jei ne tikru slovaku, tai bent jau ne rusu 
ir šiaip turinčiu „slovakiškos dvasios”.

Grįžusį į Bratislavą mane pasikvietė šefas – docentas, vėliau profeso-
rius Pavelas Švecas, ir mes aptarėme mano mokslinio darbo temą.

Iš stažuotės parsivežiau tris spausdintas publikacijas...

Čekoslovakija - 35 metų senumo 
prisiminimų plėnys

Prof. hab. dr. Algirdas Vaclovas Valiulis

1977 m. Lietuvos aukštojo ir specialaus vidurinio mokslo ministerija 
įpareigojo aukštąsias mokyklas planuoti dėstytojų stažuotes socialistinėse 
šalyse ir tuometinėje Jugoslavijoje. Prieš kelerius metus buvau apgynęs 
technikos mokslų kandidato disertaciją ir dar tenkinau stažuotėms keliamą 
amžiaus cenzą. Savo pageidavime užrašiau norą stažuotis Čekoslovakijoje, 
nes ji socialistiniame bloke garsėjo savo pramone ir pramoniniais gami-
niais, antra vertus, vidines simpatijas Čekoslovakijai kėlė Prahos pavasaris 
ir po to sekę smurtiniai įvykiai. 

Taip paraginti, daugelis dėstytojų pareiškė norą stažuotis. Kandidatų 
atranka vyko keliais etapais: iš pradžių Lietuvos aukštojo ir specialaus 
vidurinio mokslo ministerijoje, vėliau – komisijose už Lietuvos ribų. Ko 
gero, atranka vyko ne visur vienodai, todėl mano prisiminimai nepreten-
duoja į platesnį apibendrinimą. Vietinei komisijai buvo svarbu turėti ins-
titucijos partinio komiteto pritarimą, be kurio kandidatūros net nesvarsty-
davo. Ministerijoje, pakviestas į komisijos posėdį (buvau prieš du metus 

apgynęs technikos mokslų kandidato disertaciją ir dirbau asistento parei-
gose) pirmą kartą pamačiau gyvą Lietuvos aukštojo ir specialaus vidurinio 
mokslo ministrą Henriką Zabulį, kuris ir buvo tos komisijos pirmininkas. 
Komisijos nariai pradėjo klausinėti, kodėl būdamas nepartinis, tikiuosi iš-
vykti į stažuotę. 

Nelabai ką galėjau atsakyti, tačiau pagelbėjo kažkas iš komisijos, pa-
stebėjęs, kad dirbu katedroje, kurios vedėjas yra Borisas Liaudis, buvusio 
1954 m. LSSR vidaus reikalų ministro ir KGB pirmininko sūnus. Matyt, 
komisijai nekilo abejonių, kad tokio lygmens vadovo valdose gali vešėti 
koks nors gaivalas, kad ir nepartinis. Taigi pirmasis barjeras neužkirto ke-
lio tolesnėms komisijoms. 

Antrasis atrankos turas vyko 1976 m. rudenį, Minske. Ten į mano ne-
partiškumą niekas nekreipė dėmesio ir buvau informuotas, kad patekau į 
kažkokį sąrašą ir gal būt galiu tikėtis vykti į 10 mėn. trukmės stažuotę. 

Pasibaigė mokslo metai, praėjo vasara, pasibaigė 1977 mokslo metų 
rudens semestras, tačiau jokio kvietimo ar kokios nors informacijos nebu-
vo, nors buvau girdėjęs, kad atrinkti stažuotėms išvyko jau rugsėjo mėnesį. 
Susitaikiau su tikėta netektimi, nes kitiems metams turėjo būti vėl naujos 
komisijos ir atrankos. 

1978 m. sausį, per pačią egzaminų sesiją, iš Maskvos atskriejo tele-
grama, kad per dvi savaites turiu baigti visus nebaigtus darbus ir atvykti 
į Maskvą instruktažo prieš kelionę. Telegramoje buvo paminėta ir stažuo-
tės vieta – Čekijos aukštoji technikos mokykla Prahoje. Netikėtai nukritus 
šiai dangaus manai, galvotrūkčiais teko tvarkyti reikalingus dokumentus, 
rūpintis užsienio paso formalumais. Įdomu, kad praktikos vietą parinko 
be konsultacijų su manimi ar mano darboviete. Taigi, sausio pabaigoje, su 
dviem vidutinio dydžio lagaminais jau sedėjau Vilniaus-Maskvos trauki-
nyje. Rodos, traukinyje pirmą kartą susitikau su kolega iš tuometinio Kau-
no politechnikos instituto, su kuriuo ir praleidom 10 mėnesių tame pačiame 
Hlavkov bendrabutyje Jenšteinska gatvėje (žr. foto). 

Susitikęs su kauniečiais, pamačiau, kokie mes, vilniečiai, nepraktiški 
ir trumparegiai. Kolegos lagaminai buvo tokio dydžio, kad jis jų pats, be 
kitų pagalbos, laiptais užnešti niekaip negalėjo. Buvo matyti, kad tokiai 
kelionei kauniečiai mokėjo pasirengti nepalyginamai įžvalgiau. Maskvoje 
apgyvendino gerame viešbutyje, atrodo, dviviečiame kambaryje, pakvietė 
į instruktažus. Iš jų labiausiai įsiminė, kad neverta mokytis čekų kalbos, 
nes stažuotojo laikas skirtas gilintis į mokslus. Pasak instruktoriaus, esame 
didelės šalies pasiuntiniai, todėl ne mes čekų, o jie turi mokytis ar mokė-
ti rusų kalbą. Buvo nurodyta, kur ir per kiek laiko turime užsiregistruoti 
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TSRS ambasadoje. Ambasada stažuotojui buvo labai svarbi, nes joje mo-
kėdavo stipendiją, be to, joje buvo nedidelė parduotuvė, kurioje buvo ga-
lima pigiau nusipirkti kai kurių prekių. Ambasadoje vykdavo ir šventiniai 
ar kitokie proginiai renginiai, atviri partiniai susirinkimai, tik juose neteko 
būti, nes nejutau jokio poreikio bendrauti su plačiosios TSRS „tėvynai-
niais”, o kokio nors prievartinio kvietimo nebuvo taip pat.

Bendrabutis, kuriame teko praleisti dešimt mėnesių, buvo visai šalia 
stažuotės vietos, Karlovo náměstí esančio ČVUT Mechanikos fakulteto 
pastato. Kambariuose gyvenome po vieną, koridoriuje buvo bendras dušas, 
bendra virtuvė su bendru šaldytuvu, bendra skalbimo mašina, na ir bendras 
tualetas. Kambaryje – lova, stalas, spintelė drabužiams. Mums tokios są-
lygos atrodė visiškai tinkamos. Iš savo kambario kasryt galėjau dairytis į 
esančią po langais husitų bažnyčią ir kolumbariumą. Maistą ruošti tekdavo 
retai, nes buvome prilyginti čekų studentams ir galėjome nusipirkti piges-
nių maitinimo talonų (jie vadinosi stravenki). Valgyti studentų valgyklose, 
vadinamosiose menzose, buvo galima du kartus per dieną. Pusryčius, pietus 
ar vakarienę galėjai rinktis, tačiau per dieną tik du maitinimus. Jeigu nega-
lėjai valgyklos darbo laiku ateiti, tai buvo leidžiama paimti “sausą” davinį. 
Už tuos pačius pietus ar vakarienę mieste tekdavo mokėti tris keturis kar-
tus daugiau. Valstybė dosniai dotavo studentų maitinimą, nes, kaip mums 
aiškino, pigiau dotuoti jauno žmogaus maitinimą, negu jam nereguliariai 
maitinantis gydyti sugadintą skrandį ar pašlijusią sveikatą.  

Stažuotėje daug teko bendrauti su Janina Balsiene, Liudu Milašiumi, 
Mečislovu Maraulu, Vygintu Griniu, Vytautu Obelieniu, Regimantu Mi-
goniu, prie mūsų prisijungdavo Prahoje veikusios radijo užsienio šalims 
redakcijos darbuotoja, kurios pavardės, deja, jau neprisimenu. Būtina pa-
žymėti, kad atvykus į Prahą labai daug sužinojau iš čia buvusių stažuotojų. 
Maskvoje mums aiškino tik ko negalima, o kas galima, sužinojome iš kitų 
Lietuvos stažuotojų. Ypač gerai žinojo, kas galima ir ko negalima, stažuo-
tojai iš Kauno. Jie perdavė daug naudingos patirties, kaip elgtis su didžiuo-
ju prievaizdu – TSRS ambasada. Buvo ir daugiau kontaktų su Lietuvos 
stažuotojais, tačiau jie buvo epizodiški, nors sutikti lietuvį ir pabendrauti 
su juo buvo visada malonu. 

Čekų kalbos mokė serbė Dušana Rodovanovičiova. Pamokos vyko 
ČVUT patalpose. Į pirmus užsiėmimus atėjo apie dešimt klausytojų, visi 
atvykę į Prahą vasario mėnesį. Po kelių užsiėmimų klausytojų skaičius la-
bai sparčiai sunyko. Po mėnesio ar dviejų likome tik du – aš ir dar vie-
nas stažuotojas iš Gomelio (Baltarusija). Mus mokė gramatikos, rašybos, 
kalbos įgūdžių. Turėjau ruošti namų darbus, daugiausia rašyti pasakojimą 
duota tema. 

Baigiantis stažuotei, išdrįsau katedros posėdyje daryti mokslinį pra-
nešimą čekų kalba, ir jį, atrodo, dauguma seminaro dalyvių suprato. Kal-
bantis su žmonėmis mieste, kartą vienas paklausė, ar aš ne iš Ostravos, 
nes mano tarimas buvo „kietas” ir šio kieto tarimo nepavyko įveikti. Visi, 
pradėję lankyti kursus ir juos metę, tvirtino, kad jiems čekų kalba nebūtina, 
nes gali susikalbėti rusų kalba. Teko susitikti vieną stažuotoją iš Lietuvos, 
kuri vengė bet kokių kontaktų su lietuviais, stengėsi visą laiką būti čekų  
aplinkoje, nes taip tikėjosi greičiau galėsianti išmokti kalbą. Ko gero, tokia 
taktika jai pasiteisino. 

Mokytis kalbos labai padėjo knygų skaitymas. Perskaičiau kelias gana 
storas čekiškas knygas. Knygos buvo apie antrąjį pasaulinį karą, čekų ke-
liautojų keliones, J. Hašeko „Šauniojo kareivio Šveiko nuotykiai”, todėl 
žodynas pasipildė buitiniame pokalbyje nedažnai sutinkamais žodžiais. Iš 
pradžių teko daug naudotis žodynu ir tas skaitymas buvo labai varginantis 
ir lėtas. 

Tais laikais dar buvo labai populiarūs kino teatrai, tačiau suprasti kalbą 
buvo labai sunku. Dar sunkiau arba beveik nieko negalėjau suprasti nuėjęs 
į dramos teatrą. Apsilankęs viename spektaklyje labai nusivyliau, nes nie-
ko nesupratau. Daugiau į dramos spektaklius nesilankiau, tačiau, būdamas 
operoje, net ir nesuprasdamas kalbos, galėjai klausytis dainavimo ir muzi-
kos. Pats Národní divadlo, jo erdvės, dekoracijos  paliko labai stiprų, ilgai 
įsimenamą įspūdį. 

Bendrabučio Jenšteinska g. 1, Prahoje fasadas
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Prahos centre išties labai daug parodų salių, įvairių muzikinių klubų, 
tačiau dažniau lankytis juose negalėjai, nes vis stigo pinigų. 

Didelį įspūdį taip pat paliko Národní muzeum pastatas ir jame įrengtos 
ekspozicijos. 1968 metais, sovietinės invazijos metu, pastatas buvo apšau-
dytas ir iš išorės apgadintas, tačiau 1978 metais kulkų žymių nebeliko.  
Muziejuje lankiausi net kelis kartus. Jame surinkta gausi mineralų kolek-
cija, daugybė palentologijos, zoologijos, antropologijos ir kitų gamtos ar 
kultūros krypčių kolekcijos. Per kelis kartus galėjai pastebėti tai, kas pra-
slydo anksčiau. 

Nors buvau pramokęs kalbos ir rašybos, tačiau, grižus į Lietuvą, šie 
gebėjimai ilgainiui sunyko. Geriausiai išliko gebėjimas skaityti, nes grį-
žęs į Tėvynę dar bene 15 metų prenumeravau žurnalus Kvĕty ir Letectví 
a kosmonautika, savo darbavietėje darydavau šių žurnalų iškarpų parodė-
les. Sovietmečiu ne kažką galėjai sužinoti apie nepriklausomos Lietuvos 
aviacijos raidą, tačiau viename žurnalo Letectví a kosmonautika numery-
je buvo plačiai aprašyta Lietuvos aviacijos raida, pateikti lėktuvų eskizai, 
ant viršelio puikavosi ANBO lėktuvų paveikslėliai su Gedimino stulpais 
ir dvigubu kryžiumi. Šių lėktuvų iškarpas su visais simboliniais atributais 
Vilniuje laikiau katedroje ant darbastalio po stiklu. Prikibti nelabai galėjo, 
nes iškarpos buvo paimtos iš oficialaus socialistinės šalies žurnalo.

Kaip man dabar atrodo, stažuo-
tojais iš Tarybų Sąjungos katedroje 
per daug nesidžiaugė. Stažuotojus, 
ko gero, pagal pageidaujamas sta-
žavimo kryptis, ministerija tiesiog 
nukreipdavo į konkrečias mokymo 
įstaigas per daug nepaisydama jų 
norų. 

Pirmąją stažuotės dieną buvo 
sukviestas katedros posėdis, prista-
tyti darbuotojai, papasakojau iš kur 
esu. Buvo sudarytas stažuotės pla-
nas, paskirta darbo vieta. Stebino 
katedros patalpų prieigos ribojimai. 
Į jas buvo galima patekti tik turint 
savo raktą ar iš anksto suderinus su 
lankomu asmeniu. Lygiai taip pat 
nebuvo galima patekti ir į laborato-
rijas. 

Šv. Vaclavo bažnyčia netoli 
Hlávkova kolej bendrabučio

Nuo pirmų dienų gavau šūsnį katedros mokslinių darbų ataskaitų, ku-
rios buvo čekų kalba ir be žodyno beveik nieko negalėjau suprasti.  Mano 
vadovas buvo medžiagų mokslo katedros vedėjas profesorius akademikas 
Jaroslav Pluchař. Profesorius buvo korektiškas žmogus, jokių nepasiten-
kinimo požymių niekad neparodė, nors niekad ir neatviravo, nes, matyt, 
pas juos pačius buvo saugumo agentų, o antra vertus, jis nebuvo tikras, 
kokį paukštį jiems atsiuntė. Apie tai sprendžiu iš vieno atmintyje likusio 
epizodo. Katedroje buvau įkurdintas viename kambaryje  su stažuotoju iš 
Bulgarijos, kuris ČVUT mokslų daktaro disertaciją. Jo tema buvo man vi-
sai nežinoma – vandens turbinų kreipračių tobulinimo tyrimai. Jau antroje 
mano stažuotės pusėje jis pateikė savo darbą oficialiam gynimui. 

Darbe buvo daug iliustracijų, todėl jis pasikvietė mane darbo pristaty-
mo metu demonstruoti skaidres. Iš katedros manęs niekas į šį gynimą ne-
kvietė, tačiau kolegos prašomas sutikau jam padėti. Be abejo, buvo įdomu 
stebėti, kaip vyksta mokslinio darbo gynimas kitoje šalyje. Gynimo metu 
dariau, ko buvau paprašytas, o jam pasibaigus pasilikau paklausyti opo-
nentų išvadų, klausimų ginančiajam. Jau klausydamasis oponentų prane-
šimų pajutau, kad kažkas yra negerai. Oponentai pareiškė, kad darbas pla-
gijuotas, jame panaudoti kitų vietos mokslininkų tyrimų duomenys. Buvo 
ir daugiau pastabų bei komentarų. Po komisijos balsavimo paaiškėjo, kad 
mokslinis darbas pripažintas neapgintu. Po šio sprendimo visi išsiskirstė. 

Kitą dieną mane pasikvietė katedros vedėjas ir ilgai aiškino, kodėl dar-
bas buvo netinkamai parengtas ir kodėl balsavimas buvo neigiamas. Iš pra-
džių nesupratau, kodėl akademikas stažuotojui turi aiškintis dėl kokio nors 
asmens mokslinio darbo nesėkmės. Vėliau išaiškėjo, kad kolega į gynimą 
mane pakvietė sąmoningai ne vien kaip skaidrių demonstruotoją, o kaip 
mokslininką, stebėtoją iš Tarybų Sąjungos. Aš savo vadovą patikinau, kad 
į gynimą patekau visiškai atsitiktinai ir kad jokių minčių apie sąmokslą 
prieš Bulgarijos mokslininką neatėjo į galvą, tačiau supratau, kad čia buvo 
sužaistas žaidimas ir kad buvo abejota, ar aš neprisidėsiu prie kokio nors 
skundo, kurį kolega bulgaras vėliau rašė savo šalies ambasadai, o gal ir dar 
kur nors kitur.

Buvau kartą pakviestas į svečius, į profesoriaus namus, tiesa, ne Praho-
je, o prie VDR sienos, netoli Varnsdorf miesto, į jo turėtą sodybą. Be abejo, 
tai buvo mandagumo kvietimas, nes kiti katedros darbuotojai laikėsi gana 
arogantiškai, kalbėdavo tik darbo temomis ir jokio bendravimo po darbo 
su jais nebuvo. 

Kiek draugiškesni santykiai susiklostė su tuo metu dar buvusiu asis-
tentu Peter Zuna, kuris jau naujaisiais laikais tapo Mechanikos fakulteto 
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dekanu ir ČVUT rektoriumi. Bent jau iki Lietuvos atgimimo su juo keisda-
vomės šventiniais sveikinimais.

Atėjus vasarai, kaip ir Lietuvoje, veikla aukštosiose mokyklose beveik 
nutrūkdavo, nelikdavo nei studentų, nei darbuotojų, nes visiems būdavo 
atostogos. Matydamas tokią perspektyvą pasiprašiau vadovo padėti kaip 
nors produktyviau praleisti vasaros laikmetį. Jam padedant mėnesiui ar 
pusantro pavyko patekti į stambų gamybinį koncerną ČKD Praha, kuris 
tuo laikotarpiu pasižymėjo moderniomis technologijomis, gamino įvairias 
transporto priemones (tramvajus, geležinkelio lokomotyvus) ir daug kitų 
mašinų ir įrenginių. 

Patekau į gamybos paruošimo skyrių, kuriame buvo projektuojama 
įvairi įranga. Skyrius turėjo gerai aprūpintą medžiagų savybių tyrimo labo-
ratoriją. Šioje laboratorijoje prisijungiau prie žemų temperatūrų (kriogeni-
nių) plienų suvirinimo ypatumų tyrimų.  Vadovu buvo paskirtas inžinierius 
Vaclav Kroupa, su kuriuo dar ilgus metus bendravome laiškais. Stambios 
gamybos mastai, technologijos, gamybos organizavimas ir kultūra ypatin-
gai nesiskyrė nuo panašios gamybos Lietuvoje, tačiau buvo ir savitumų, 
kurie praplėtė mano inžinerinės patirties akiratį. 

Kasdieninė gamyklos rutina vargu kam įdomi, todėl pateiksiu tik porą 
epizodų. Gamykloje buvo robotizuotos gamybos baras, tokių jau buvo ir 
Vilniuje, todėl norėjau pamatyti,  ką čia robotai daro, kaip jie programuo-
jami, kokioms operacijoms naudojami. Deja, man buvo paaiškinta, kad į šį 
barą manęs vesti neleista, galiu tik iš toli pažiūrėti, kaip juda roboto ranka. 
Taip ir liko neaišku, ar čia buvo gaminama kokia nors „slapta” produkcija, 
ar įmonė nenorėjo atskleisti savo konkurencinio pranašumo, tačiau „drau-
giškos šalies” piliečiui pažangesnė gamyba nebuvo parodyta. 

Gamykloje, kaip ir aukštosiose mokyklose, buvo vidinė maitinimo 
sistema. Gamyklos valgykloje, iš anksto įsigijus specialius talonus, buvo 
galima du ar net tris kartus pigiau papietauti negu miesto užeigoje. Stažuo-
tojui toks pigus maitinimas buvo pakankamai svarbus, todėl, padedamas 
gamyklos paskirto kuratoriaus, nusipirkau šūsnį talonų pietums. Darbinin-
kų valgyklos veikė savitarnos principu, jose buvo didelės salės, kuriose 
stovėjo ilgi mediniai stalai ir suolai. Iš pradžių pietauti eidavome kartu su 
kuratoriumi. Kartą, pasiėmus pietus ir atsisėdus prie stalo, priešais sėdintys 
darbininkai kažką tarp savęs piktai aptarinėjo, o mums prisėdus pradėjo 
piktintis, kad maitinami sugedusiu maistu, nes žirnių sriubos paviršiuje 
plaukiojo riebios dėmės, kurių viduryje buvo kirmėlaitės. 

Mano kuratorius darbininkams paaiškino, kad taip kalbėti nevalia, nes 

čia kartu su jais valgo žmogus iš Tarybų Sąjungos. Darbininkai iš karto nu-
tilo, „sukirto” savo sriubą su visais kirminėliais ir daugiau jokių pretenzijų 
niekam nebekėlė. Po to tą sriubą valgyti buvo vienas vargas, nes negalėjai 
įžeisti darbininkų taip “skaniai” ją užbaigusių ir kuratoriaus, kuris ją de-
monstratyviai valgė. 

Turbūt nebuvo nieko nuostabaus, nes sugedusio maisto atvejų gali pa-
sitaikyti visur, tačiau 1978 metai buvo TSRS invazijos į šalį dešimtmečio 
metai, todėl saugumas dirbo sustiprintai ir žmonės bijojo rodyti savo nuo-
taikas, ypač atsidūrus prie vieno stalo su svečiu iš TSRS. Kad jubiliejinių 
neramumų bijota pajautėme ir mes. TSRS ambasadoje įspėjo saugotis pro-
vokacijų, bendrabučio vartai kone savaitę buvo rakinami, tačiau asmeniš-
kai jokių pilietinio nepasitenkinimo akcijų matyti ar pajusti neteko.

Praėjus tiek metų ir visur plintant globalizacijos epidemijai, įdomu, ar iš-
liko įvairių proginių, profesinių, partinių ir kitokių balių (ples) tradicijos. Tai 
naujametiniai jaunimo vakarai, rengiami svarbiose miestų salėse, į kuriuos 
renkasi pasipuošęs jaunimas (merginos ilgomis suknelėmis, vaikinai vaka-
riniais kostiumais), kartais lydimas tėvų ar artimųjų. Kompanijos sėdi prie 
atskirų staliukų, groja orkestras ar kokia nors muzikinė grupė, valgoma, 
geriama, šokama. Žinančiam tik tuometinę šokių kultūrą mūsų  miestuose, 
tokie vakarai atrodė labai iškilmingi ir šventiški. Tradicija, matyt, buvo iš-
likusi nuo Austrijos-Vengrijos imperijos laikų ir dar nepaveikta tuometinių 
permainų vėjų.

Kai daug laisvo laiko, jokių įsipareigojimų ir mažai pinigų, gyveni-
mas greitai apkarsta, labai išsiilgsti tėvynės. Mano laimei, tame pačiame 
bendrabutyje ir mieste buvo daugiau panašaus likimo lietuvių. Turėjome 
nuolatinę keturių, o kartais ir daugiau, žmonių grupę, su kuriais dažnai leis-
davome vakarus. Vakaras artimiausioje „hospodoje“ su bokalu „desítka“ ar 
„dvanátcka“ alaus, kartais porcija kepto karpio, pokalbiai apie viską ir apie 
nieką labai padėdavo įveikti kylančią nostalgiją. Tarp savęs galėdavome 
kalbėti tik lietuviškai, niekas aplinkui negalėjo suprasti apie ką kalbame ir 
kokia kalba kalbame. Dėl šio privalumo vengėme kviestis kitų atvykėlių 
iš Tarybų Sąjungos, nes tuomet tekdavo bendrauti rusų kalba ir pastebėti 
šnairus vietinių žvilgsnius. Už vengimą bendrauti laisvalaikiu net buvome 
apskųsti TSRS ambasadai kaip nacionalistai, tačiau kokių nors pasiaiški-
nimų niekas neprašė. 

Nežinau kieno iniciatyva, tačiau beveik kiekvieną savaitgalį atvykė-
liams iš kitų šalių buvo organizuojamos ekskursijos po Prahą, artimiau-
sius miesto priemiesčius. Ekskursijose buvo kalbama rusų kalba, todėl į jas 
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siminimus. Vėliau dar dalyva-
vau keliuose žygiuose, tačiau 
jie buvo trumpesni ir jau tokio 
įspūdžio nebepaliko.

Netoli nuo Karolio aikš-
tės (Karlovo námĕsti), kartu ir 
nuo bendrabučio, kuriame gy-
venau, buvo Prahos Podolės 
baseinas. Tai didelis statinys, 
turintis uždarą ir atvirą basei-
nus. Valandos trukmės mau-
dynės kainavo 5 kronas. Nedi-
delė kaina leido bent kartą per 
savaitę pasimėgauti maudynėmis. Uždarame baseine beveik neteko būti, 
nes atvirame 50 m ilgio baseine buvo maloniau tiek žiemą, tiek ir vasarą. 
Baseinas visur dviejų metrų gylio, tai turėdavai plaukti be jokio tarpinio 
poilsio. Ypač smagu plaukioti baseine, kai lauke neigiama temperatūra, su-
pančios baseiną akmenuotos kalvos padengtos sniegu, o virš vandens tvyro 
baltas rūkas.

Čekijoje šimtai pilių, rūmų, istorinių statinių griuvėsių, todėl reikia tik 
panorėti, o ką pamatyti yra išties daug. Savaitgaliais tokios išvykos labai 
paįvairindavo monotonišką buitį. Karlšteinas, Konopištĕ, Český Krumlov, 
Hrad Kost, Kutná Hora, Hradec Králové, Melnikas, na ir dar daug kitų 
vietų prisiminimai, nors jau ir priblėsę, tačiau dar gyvi.

1978 metais Prahos Hrade buvo organizuota labai plačios istorinės 
perspektyvos paroda. Tokios parodos organizuojamos labai retai, gal kartą 
per šimtmetį. Šios parodos pavadinimas buvo Doba Karla IV, tačiau joje 
buvo eksponatų iš Vaclavo II valdymo laikotarpio ir vėlesnių laikų, tai hu-
sitų judėjimo, Jiři z Podebrad, Jono Liuksemburgiečio valdymo, Bilá Hora 
pralaimėjimo ir kita. Parodoje buvo eksponuojamos ne tik valdovų karū-
nos, bet ir jų kaukolės, rūbai, ginklai, šarvai, buities reikmenys. Ir parodos 
pradžioje, ir prabėgus porai mėnesių teko stovėti ilgoje lankytojų eilėje, 
nes visuomenės susidomėjimas savo istorinėmis šaknimis buvo labai dide-
lis. Parodą aplankiau net du kartus, vis stebėdamasis, kiek daug istorinių 
artefaktų išsaugota, kaip jais rūpestingai rūpinamasi, kokia tai gyvosios is-
torijos pamoka besilankantiems vaikams. Tarybų Lietuvoje nieko panašaus 
ne tik nebuvo, bet ir buvo stengiamasi kuo mažiau apie tą praeitį kalbėti ar 
jos kuklius likučius demonstruoti. 

rinkdavosi daugiausia atvykę iš TSRS. Rinkdavomės mieste, kaskart vis 
naujoje vietoje. Ekskursijas vesdavo Prahos Karolio universiteto (Univer-
zita Karlova v Praze) Filosofijos fakulteto docentas Vaclavas Huniačekas 
(Václav Huňáček), puikus pasakotojas, miesto ir istorijos žinovas.

Į jo vedamas ekskursijas rinkdavosi gana gausiai. Paprastai jis paklaus-
davo, iš kur ekskursijos dalyviai yra atvykę. Nežinau ar atsitiktinai, ar spe-
cialiai, sužinojęs, kad yra atvykusių iš Lietuvos, ekskursijų pasakojamuose 
labai dažnai susiedavo Čekijos ir Lietuvos istorinius įvykius, žinojo Lie-
tuvos istoriją, ypač Gediminaičių ir Jogailaičių valdymo laikotarpius, pats 
buvo buvęs Lietuvoje. Daugumai ekskursantų Lietuvos ir Čekijos istorija 
buvo visai nežinoma. 

Pamenu, pradžioje šie pasakojimai kėlė klausytojams nuostabą, nes 
nieko panašaus mokydamiesi istorijos jie nebuvo girdėję, tačiau kai beveik 
kiekviena ekskursijos tema vienaip ar kitaip būdavo susiejama su Lietuva, 
tai dalis pradėjo murmėti, kodėl kaskart vis Lietuva ir Lietuva, nes nieko 
apie kitus ryšius su rytų kaimynais beveik nebuvo  pasakojama. Su juo 
aplankėme Strahovo vienuolyne esantį Památník národního písemnictví, 
Prahos Hradą, daug bažnyčių, rūmų, netgi netoli Prahos esančius, istoriškai 
žymius, dvaro rūmus.

Dar viena pramoga pinigų stokojančiam stažuotojui ar studentui buvo 
mieste organizuojami pėsčiųjų žygiai. Laikraštyje galėjai surasti, kur ir 
koks žygis organizuojamas, koks jo ilgis. Prisimenu savo pirmąjį 30 kilo-
metrų  žygį. Kas buvo Čekijoje, atsimena spalvotus įvairių maršrutų žen-
klus ant rodyklių, medžių ar statinių. 

Man pasirodė, kad tokie žygiai yra labai mėgstami, nes ir tąsyk, anks-
tyvą rytą susirinko koks penkiasdešimt įvairaus amžiaus žygeivių. Žygio 
maršrutai  parenkami vaizdingomis vietovėmis, tačiau beveik niekur inten-
syvesnio transporto keliais, trasoje daug kur galima sustoti ir pavalgyti ar 
atsigerti. Nors ir avint sportbačiais, žygis greitai tapo  beveik kančia, nes 
rasoje sumirkę sportbačiai greitai nutrynė kojas, kepino pakilusi saulė, o 
gerti nebuvau pasiėmęs nieko. Vienoje pakelės užeigoje, kramsnojant juo-
dos duonos sumuštinį, šalia sėdinti čekų pora pasiteiravo, kodėl taip kukliai 
užkandžiauju ir kodėl taip kaitriai kaitinant saulei neužsisakau nieko gerti. 
Pasiaiškinau, kad esu atvykęs iš užsienio, kad neįvertinau žygio ypatumų, 
kad nepasiėmiau pinigų ir kad noriu baigti visą trasą. Jie draugiškai pasiūlė 
savo sumuštinį, pavaišino vaisvandenių bokalu. 

Įveikus visą trasą, kiekvienas dalyvis gavo kažkokio klubo vėliavėlę, 
mažą suvenyrą, todėl ir po tiek metų šie mažmožiai sukelia tik malonius pri-

Václav Huňáček vedamoje ekskursijoje
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Kartą turėjau ir rimtos bai-
mės. Dažnai vykstančius į Lie-
tuvą kolegas palydėdavome į 
geležinkelio stotį. Kartą tokios 
palydos metu perone pamatęs 
tarybinį kareivį, aiškiai bra-
vūraudamas, priėjau prie jo ir 
užkalbinau čekų kalba. Karei-
vis nieko neatsakė ir pasitraukė 
į šalį. Tuojau pat prie manęs 
priėjo civilio rūbais dėvintis 
žmogus ir pradėjo piktai prie-
kaištauti, kaip aš drįsau kreiptis 

į kareivį ne rusiškai, nes šiaip tarybiniai žmonės vien tik pamatę kareivio 
uniformą dėvintį žmogų jį kalbina rusiškai, džiaugiasi tokiu susitikimu. 

Kad mes irgi iš Tarybų Sąjungos tas žmogus lengvai suprato, nes mes 
būriavomės prie traukinio Praha-Maskva. Aš teisindamasis jau rusiškai 
kažką turbūt nelabai rišlaus pasakiau. Dar persimetėme keliais sakiniais ir 
atrodė taikiai išsiskyrėme. Deja, kitą dieną Liudas Milašius grįžęs iš TSRS 
ambasados papasakojo apie kilusį triukšmą. Stoties perone piktinęsis žmo-
gus buvo kažkoks generolas, o kareivis buvo jo daiktanešys. Taigi apie 
tą incidentą generolas informavo ambasadą. Ar ji ėmėsi priemonių surasti 
prasikaltėlį, ar ne – nežinau, nes niekur nebuvau kviečiamas, o skundikų 
iš gausaus lydinčiųjų būrio, neatsirado. Už tokį prasižengimą galėjo mane 
tuoj pat išsiųsti į Lietuvą, o darbavietė taip sugrąžintą asmenį būtų išvariusi 
iš darbo ir dar nežinia su kokiu įrašu darbo knygelėje.

Nors kauniečiai žinojo daug, kas yra galima ir kas ne, tačiau kai kurios 
patirties teko pasisemti ir pačiam. Stažuotojui kartą per stažuotę buvo lei-
džiama parvažiuoti į namus. Visi, kas šia galimybe pasinaudojo, žino, ko-
kius kelius tekdavo praeiti ambasadoje, kol pase įdėdavo žymą, leidžiančią 
išvykus vėl grįžti atgal. Matyt, buvo siekiama kiek galima daugiau varžyti 

tokias keliones. 
Norėdamas daugiau pamatyti nu-

tariau grįžti į Vilnių ne per Lvovą, o 
per Berlyną, nes tų laikų  traukinys 
Berlynas-Leningradas važiavo per 
Vilnių. Nežinodamas, ar galiu va-
žiuoti per Berlyną (ambasadoje turbūt 
būtų pasakę, kad ne) nuėjau į VDR 

ambasadą ir paprašiau vizos važiuoti per VDR. Darbuotojas kalbėjo tik vo-
kiškai, todėl jam negalėjau nieko detaliau paaiškinti. Man maloniai padavė 
keturių didelio formato lapų anketos blankus ir paprašė juos užpildyti. Man 
sukėlė įtarimą, kad reikia pildyti anketą, kurioje klausiama net apie tėvus ir 
senelius, kas jie, kur jie yra buvę ir pan. 

Kitą dieną vėl apsilankiau ambasadoje, detaliau paaiškinau, kad noriu 
Berlyne iš vieno traukinio persėsti į kitą, t.y. būčiau tik tranzitinis keleivis. 
Šį kartą darbuotojas kalbėjo čekiškai. Jis man paaiškino, kad jie manęs 
nesuprato ir išdavė blankus vykti į Vakarų Berlyną. 

Gavau naują, tik vieno lapo dydžio, anketą, kurioje apie gimines ir 
kitas gyvenimo detales jau nebuvo klausiama. Po savaitės mano pase jau 
puikavosi VDR viza. Vykstant traukiniu Praha-Berlynas ir vėliau Berly-
nas-Leningradas visoje kupe tik mano vieno bagažą muitininkai tikrino 
labai kruopščiai. Juos turbūt stebino VDR viza mano pase, nes kelionei per 
VDR teritoriją TSRS piliečiui jokios vizos nereikėjo. Toks pilietis atrodė 
įtartinas ir jį reikėjo tikrinti ypač rūpestingai. Per dar ne per daug sutrum-
pėjusią rudens dieną pavyko pakilti į Berlyno televizijos bokštą ir fotogra-
fuoti atsiveriančią panoramą, nueiti iki Brandenburgo vartų ir paspoksoti 
į šiek tiek matomus apgriautus Reichstago kontūrus, pažiūrėti, kaip iš arti 
atrodo Berlyno siena, aplankyti Pergamono muziejų su didingomis salėmis 
eksponuojančiomis senąsias kultūras – Pergamono altoriaus fragmentus  ir 
daug kitų eksponatų.

Kitą nežinojimo pamoką gavau stažuotės pabaigoje. Pagal stažuotės 
planą buvo numatyta išvyka į Bratislavos aukštąją technikos mokyklą. Vy-
kome traukiniu dviese su kitu stažuotoju iš Lietuvos. Buvo lapkričio pabai-
ga, labai šalo. Traukinio vandens sistema užšalo, jokio tualeto, jokio vagonų 
šildymo. Važiavimo sąlygos, ko gero, būtų patikusios pingvinams, tačiau ne 
tarptautinio ekspreso keleiviams. Vežėmės kaip suvenyrą po butelį degtinės, 
tai šis suvenyras visiems, buvusiems kupė, labai pagelbėjo. Viešint Bratisla-
voje, kilo noras vienai dienai nuvykti į Budapeštą. Su kolega nuėjome į stotį 
pirkti bilietų į traukinį. Aš pirmas nusipirkau bilietą, o kolega pamindžika-
vęs prie kasos pareiškė, kad jis vis dėlto nerizikuos. Jo nuomone, kertant 
sieną pase liks antspaudai ir vėliau, grįžus į TSRS, toks instrukcijų nepai-
symas gali užkirsti kelią kokiai nors kitai išvykai. Tuo momentu tokia jo 
reakcija prilygo nedidelei išdavystei, nes nupirkto bilieto atgal negrąžinsi. 

Pati kelionė į Budapeštą buvo įdomi, kiek galėjo būti įdomi turint kiše-
nėje iškeistų dešimt tarybinių rublių. Šaltą ankstyvą gruodžio rytą atvykus 
į Budapešto Keleti pu geležinkelio stotį, nustebino žmonių būriavimasis 
stoties salėse. Atrodė, kad patekai į turgų, nes dauguma kažkuo prekiavo. 

Įėjimo į parodą „ Karolio IV 
laikmetis“ bilietas

Algirdas Valiulis Konopištės pilyje  
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Prekeiviai daugiausia kalbėjo lenkiškai ir siūlė visokias tekstilės, avalynės  
ar galanterijos prekes. Tik spėjus prisėsti laukiamąją salę apsupo policija. 
Policininkai atrodė labai impozantiškai – graži apranga, kepurės su plunks-
nomis. Uždarius visus išėjimus, prasidėjo visuotinė keleivių dokumentų ir 
turimo bagažo patikra. Buvo šiek tiek neramu, nes nebuvau tikras, kad man 
vizos nereikia. 

Vis dėlto mano angelas mane apsaugojo nuo patikros, nes ir kairėje 
ir dešinėje sėdintys žmonės buvo patikrinti. Ko gero, tikrino tuos, kurie 
turėjo didesnį bagažą, arba jie jau buvo žinomi kaip „spekuliantai“. Turbūt 
mano plonas portfelis (jame buvo tik pora sumuštinių) neatrodė galintis 
ką nors slėpti. Per vieną, ypač trumpą, žiemos dieną daug nepamatysi, ta-
čiau spėjau pasivaikščioti po Budos rajoną, pasigrožėti Pešto panorama, 
pavaikščioti miesto centre ir apie didingus Parlamento rūmus, paspoksoti į 
parduotuvių vitrinas. Vėliau ne kartą teko būti Budapešte vasarą, kai mies-
tas skendi žalumoje, kai yra pinigų ir laiko apsilankyti muziejuose ar par-
odose, tačiau šio pirmojo lankymosi įspūdžiai neišdilo ir po dešimtmečių. 

Pagal Maskvos  ir TSRS ambasados instrukcijas stažuotojas trumpam 
galėjo pasikviesti žmoną, tačiau tik praėjus šešiems mėnesiams nuo sta-
žuotės pradžios. Kvietimas turėjo būti suderintas su TSRS ambasada.  Iš la-
biau patyrusių kauniečių greitai sužinojome, kad norint ką nors pasikviesti 
visai nebūtina prašyti leidimo ambasadoje, pakanka nueiti į vietinį polici-
jos (ar valstybės saugumo?) skyrių (Prahoje ši įstaiga buvo Bartolomějská 
gatvėje), užpildyti nedidelę anketą, sumokėti penkias kronas mokesčio ir tą 
anketą persiųsti kviečiamam asmeniui. 

Taip visi ir darėme. Nors bendrabučio taisyklės draudė apgyvendinti 
pašalinius asmenis, tačiau su budinčiais pavykdavo susitarti. Aš pasikvie-
čiau paviešėti žmoną, motiną, brolį, savo studijų draugą. Kiti kvietėsi taip 
pat, todėl bendrabutyje nuolat turėdavome svečių iš Lietuvos. Čia irgi pasi-
taikydavo kuriozinių situacijų. Studijų draugas, kurį pasikviečiau į svečius, 
gavo leidimą atvykti. Jis Minske nusipirko traukinio bilietą, tačiau į trau-
kinį norėjo įlipti Gardine. Praėjęs pasienio patikrą ir gavęs pase išvykimo 
žymą, kolega užkliuvo muitininkams, mat jis vežėsi portatyvinį televizorių 
„Šilelis“. Šiuos mini televizorius, nors ir nelengvai, buvo įmanoma čekams 
parduoti ir taip turėti šiek tiek pinigų pirkiniams ir suvenyrams, kurių taip 
laukdavo artimieji ar draugai. Taigi Gardino muitininkai televizorių liepė 
nunešti į saugojimo kamerą ir grįžtant iš kelionės vėl jį pasiimti. Kolega 
su tokia „finansine netektimi“ negalėjo susitaikyti, todėl pasiėmęs daiktus, 
grįžo į stoties bendrąjį laukiamąjį ir, sulaukęs traukinio, išvyko į Minską. 

Minske, Inturist agentūros kasose, paaiškinus, kad traukinyje nebuvo 
vietų ir savo žodžius patvirtinus saldainių dėžute, pavyko pakeisti bilietą 
kitai dienai (kuriai kasose irgi nebuvo bilietų). Įlipęs į traukinį, jis pamatė, 
kad vagonas visai tuščias, tiesa, kiek vėliau vieną kupe užėmė triukšminga 
kompanija. Kažkuris iš šios kompanijos žmonių patikrino visas vagono 
kupe ir tik vienoje užtikęs dar vieną keleivį tuoj pat pasikvietė pas save. Ta 
linksmoji kompanija buvo kažkokie TSRS ambasados Prahoje darbuotojai. 

Atvykus į Gardiną, pasienio kontrolė paėmė kolegos pasą ir labai nu-
stebo radę žymą, kad jis jau vakar išvažiavo iš Gardino į Lenkiją. Po ilgo 
aiškinimosi jo šį kartą iš traukinio neišsodino, o važiuojant su tokia kom-
panija jo daiktų visai niekas netikrino. Taigi praėjus parai nuo neįvykusio 
kolegos sutikimo Hlavní nádraží Prahoje, per bendrabučio ryšio sistemą 
nuskambėjo pranešimas, kad manęs kažkas laukia prie vartų. Prasitrynęs 
akis, prie vartų pamačiau savo studijų draugą, o už jo stovinčią juodą Vol-
gą. Visą naktį praūžavę traukinyje, ambasados darbuotojai mano draugo 
nepaliko stotyje, o ambasados mašina atvežė jo nurodytu adresu.

Iš studentiškų tradicijų didžiausią įspūdį paliko aukštosios mokyklos 
baigimo diplomų teikimo šventė. Šiam įvykiui pažymėti aukštosios mo-
kyklos pasirenka gražias miesto sales, ceremonijų metu groja orkestrai. 
ČVUT tais metais tokią šventę šventė Respublikos aikštėje esančiame 
didingame secesijos stiliaus pastate, vadinamame Obecní dům. Šalia Pa-
rako vartų bokšto (Prašná brána) išsidėstęs statinys iškilo 1912 metais. 
Šiame miesto savivaldybės pastate tarpukaryje buvo saugoma 1918 me-
tais paskelbtos Čekoslovakijos nepriklausomybės deklaracija (Prohlášení 
nezávislosti československého národa zatímní vládou československou). 
Diplomai buvo teikiami labai gražioje Smetanos salėje. Pati diplomo tei-
kimo ceremonija vyksta lėtai, pasipuošęs toga absolventas eina nuo vieno 
toga pasipuošusio pareigūno, prie kito, taria priesaikos žodžius, gauna di-
plomą, rašosi diplomų išdavimo knygoje, ceremoniją lydi orkestro muzika. 
Visą veiksmą stebi tribūnose sėdintys artimieji ir svečiai. Visos diplomų 
teikimo iškilmės labai kontrastavo su  tais laikais mūsų aukštosiose moky-
klose vykstančiais diplomų teikimais, kurie buvo panašūs į kokį nors susi-
rinkimą, kuriame kuo skubiau buvo siekiama atiduoti diplomą ar kokį nors 
kitą asmeniui svarbų dokumentą. Dabar mūsų aukštosiose mokyklose jau 
gausiau įvairių tradicijų, tačiau to iškilmingumo, kurį teko matyti Prahoje, 
namuose dar neteko matyti.

Aprašomu laikmečiu socialistinėse šalyse veikė valiutinės parduotuvės. 
Tokios parduotuvės ČSSR vadinosi Tuzex, Lenkijoje – Pewex, TSRS – Be-
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riozka. Jose už vakarų šalių valiutą arba specialius valiutinius sertifikatus 
galėjai įsigyti prekių, kurių nebuvo vidaus parduotuvėse. Tokius sertifika-
tus žmonės gaudavo dirbdami užsienyje, plaukiodami į užsienį laivais ir 
pan. Tuzex parduotuvėse tarybiniai rubliai nebuvo prilyginti užsienio valiu-
tai, todėl norintys ką nors nusipirkti šioje parduotuvėje turėjo kronas keis-
ti į sertifikatus. Spekuliantai beveik atvirai prekiaudavo šiais sertifikatais 
prie parduotuvių, tačiau už vieną sertifikato kroną reikėjo mokėti bene tris 
paprastas kronas. Turėdamas daugiau atliekamų kronų galėjai įsigyti kokį 
nors trokštamą blizgutį ar daiktą, tačiau iš šios prekybos galėjai matyti ti-
krą ir valstybės palaikomą pinigo vertę. Lyginant mūsų miestuose tuo metu 
buvusias kuklias parduotuves su Prahos prekybos centrais Kotva, Máj, Bílá 
labut‘, pastarosios atrodė labai įspūdingai. Praėjo beveik dar du dešimtme-
čiai, kol pas mus atsirado panašūs ar dar įspūdingesni supermarketai.

Stažuoti atvykę menų krypties atstovai turbūt savo laiką leisdavo pras-
mingiau, buvo labiau integruoti į profesionalią terpę, turėjo daugiau gali-
mybių tobulėti. Antra vertus, jie sukosi vienokių ar kitokių pramogų rate, 
todėl galbūt sutiko įžymių atlikėjų ar įdomių kitų meno krypčių žmonių, 
turiningiau leisdavo laisvalaikį. Technokrato prisiminimai gal ne tokie įdo-
mūs, juk kiekvienas rašome per savo nuotaikų ar patyrimo prizmę, tačiau 
irgi atspindi ne mažiau autentiškus įvykius ir atmosferą.

J.E. p-nia Jaroslava Jeslinkova

Gimė 1950 m. gruodžio 28 d., Klatovy, ČSSR.
1975 m. baigė Aukštosios Ekonomikos mokyklos (VŠE) prekybos fa-

kultetą (Ing.).
1975-1989 m. dirbo referente Prahos kanceliarinių prietaisų įmonėje.
1990-1991 m. – ČSFR URM vidurio Europos skyriaus, vėliau užsienio 

prekybos skyriaus referentė.
1991 m. – ČSFR URM daugiašakių ekonomikos organizacijų referentė.
1992 m. mokėsi Berlyno diplomatinėje akademijoje
1994 05 31-1998 11 13 – laikinoji reikalų patikėtinė, vėliau Čekijos 

Respublikos ambasadorė Lietuvoje (ir Latvijoje).
1999 m. mokėsi ČR URM diplomatijos akademijoje. 
1999-2001 m. ČR URM Generalinės inspekcijos viršininkė.
2001-2004 m. ČR ambasados filialo Bonoje (VFR) vadovė.
2004-2007 m. – ČR URM daugiašalių ekonominių santykių skyriaus 

viršininkė.
2007 m. – mokėsi École nationale d´administration Paris.  

      2008-2010 m. – ČR generalinė konsulė Kanadoje, Monrealyje 
Apdovanojimai, garbės vardai: Didžiojo kunigaikščio Gedimino II 

laipsnio ordinas (1998). 
2009 m. išrinkta Kanados Kvebeko provincijos Moterimi (Woman of 

the Year 2009 by the Fédération des Caisses Desjardins du Québec).
Šaltinis: www.old.1000leaders.cz

Čekijos respublikos ambasadoriai 

Lietuvoje 1993 – 2013
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J.E. p. Štefan Füle

Čekų politikas, ES plėtros ir kaimynystės politikos komisaras Euroko-
misijoje. 

Gimė 1962 m. gegužės 24 d. Sokolove, ČSSR.
1980-1981 m. mokėsi Prahos Karolio universiteto filosofijos fakultete, 
1981-1986 m. mokėsi ir baigė Tarptautinių santykių institutą Maskvoje.
Nuo 1987 m. pradėjo dirbti ČSSR URM. Dirbo ČSSR URM departa-

mente ryšiams su Jungtinių Tautų Organizacija, dalyvavo JTO nusiginkla-
vimo programoje.

1990-1995 m. dirbo pirmuoju ČSSR (vėliau – ČR) delegacijos sekre-
toriumi JTO.

1995-1996 m. vadovavo ČR URM departamentui ryšiams su JTO, 
1996-1998 m. – ČR URM saugumo politikos departamentui.. 
1998-2001 m. dirbo ČR ambasadoriumi Lietuvoje, 
2003-2005 m. – ambasadoriumi Didžiojoje Britanijoje, 
2005-2009 m. – nuolatiniu Čekijos ambasadoriumi prie NATO.
2001-2002 m. – pirmasis gynybos ministro pavaduotojas. 
2009 m. gegužės – lapkričio mėn. dirbo Europos reikalų ministru ČR 

J. Fišerio vadovaujamoje vyriausybėje.      
Nuo 2010 m. vasario 9 d. – ES plėtros ir kaimynystės politikos komi-

saras Eurokomisijoje (pakeitė Vladimirą Špidlą).
Apdovanotas didžiojo kunigaikščio Gedimino III laipsnio ordinu 

(2002).

Šaltinis: www.ec.europa.eu/commission

J.E. p.  Petr Voznica 

Atsargos generolas majoras, doc., CSc., 
Gimė 1954  m. lapkričio 7 d. Karvinoje (ČSSR).
1973 m. baigė Ostravos vidurinę chemijos pramonės mokyklą.
1973-1977 m. mokėsi ir baigė Vyškov na Moravě Aukštąją Sausumos 

karinių pajėgų mokyklą (specialybė – karo chemija), įgijo inžinieriaus kva-
lifikaciją (magistras).

1977-1994 m. tarnavo ČSSR (vėliau ČR) Armijoje, užėmė įvairias va-
dovaujančio personalo, štabo karininko ir pedagogo pareigas

1985-1987 m. tęsė podiplomines studijas Karo Akademijoje (Brno)
1982-1987 m. neakivaizdžiai mokėsi Brno Karo Akademijos aspiran-

tūroje (tema „Operatyviniai įgūdžiai ir taktika“, mokslų kandidatas, CSc.)
1994 m. baigė Brno Karo Akademijos Generalinio štabo karininkų 

kursus (tema „Strategijos ir taktikos menas“).
1996 m. mokėsi Karališkoje Gynybos strategijų Kolegijoje (strategija, 

tarptautiniai santykiai ir politika) Londone, Jungtinė Karalystė.
1994 -1996 m.  ČR Antrosios Armijos vado pavaduotojas, 1997 m. 

sausio – rugsėjo mėn. – vadas. 
1997-1999 m. – ČR Teritorinių gynybos pajėgų vadas.
1998 m. mokėsi Karo jūrų laivyno podiplominių studijų mokyklos Gy-

nybos resursų vadybos institute (Monterey, Kalifornia, JAV)
1999 m. mokėsi Maršalo Centre (tema „Sprendimų priėmimo strategi-

ja“), Garmisch-Partenkirchen, VFR.
Nuo 2000 iki 2001 m. birželio mėn. – ČR Gynybos ministerijos gyny-

binių resursų planavimo sekcijos vyr.vadovas, ČR atstovas NATO (Bruse-
lyje) Vyresniojoje Resursų valdyboje. 
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J.E. p.  Alois Buchta
  

Gimė 1943 m. spalio 25 d. 
1968 m. baigė Brno Aukštąją technikos mokyklą. 
1969-1970 m. dirbo ekonomikos srityje eksporto ir importo vadybi-

ninko padėjėju. 
1971-1974 m. p. A. Buchta dėl neįtikimo tuometiniam G. Husako reži-

mui buvo priverstas dirbti įvairų fizinį darbą. 
Nuo 1975 m. iki 1989 m., t.y. aksominės revoliucijos, jis darbavosi 

elektrotechnikos srityje.
Kardinalių pokyčių Čekoslovakijoje metais – 89-ųjų rudenį – p.A. Buch-

ta įsidarbino čekų-austrų bendrovėje Prahoje direktoriaus pavaduotoju.
1991-1992 m. p. A. Buchta pradėjo kilti karjeros laiptais: buvo pa-

kviestas dirbti ČR vyriausybės tarptautinių ryšių padalinyje.
1992 m. liepą, įkūrus užsienio reikalų ministeriją, p.A. Buchta tapo jos 

Euroatlantinio departamento direktoriumi.

J.E. p.  Radek Pech

Gimė 1963 m. lapkričio 29 d., České Budějovice.
1982-1986 m. Karolio universiteto Filosofijos fakultetas, istorijos 

specialybė.
1986-1987 m. – atliko privalomą karinę tarnybą.
1986-1992 m. Čekoslovakijos mokslų akademija, Vidurio ir Rytų Eu-

ropos šalių istorijos institutas, Praha, specializacija - Pietryčių Europos vi-
suotinė istorija.

1992-1993 m. Federalinė užsienio reikalų ministerija, Praha, Analizės 
ir planavimo departamentas.

Nuo 1993 m. sausio iki 1995 m. liepos vadovavo ČR URM Vidurio 
Europos departamentui. Minėtu laikotarpiu jam buvo patikėtos ir ČR URM 
Euroatlantinio skyriaus generalinio direktoriaus pavaduotojo pareigos.

Nuo 1995 m. spalio iki 2000 m. sausio dirbo ČR Nepaprastuoju ir įga-
liotuoju ambasadoriumi Danijos karalystėje.

Nuo 2000 m. sausio iki 2001 m. rugpiūčio, eidamas ambasadoriaus 
ypatingiems pavedimams pareigas, dirbo ČR gynybos ministro patarėju 
diplomatiniams reikalams.

2001 m. lapkričio mėn. skiriamas ČR diplomatinės atstovybės Bosni-
joje ir Hercegovinoje vadovu, o nuo 2002 m. birželio iki 2005 m. rugpiūčio 
dirbo ČR Nepaprastuoju ir įgaliotuoju ambasadoriumi šioje šalyje.

Nuo 2005 m. rugsėjo iki 2010 m. sausio – Čekijos respublikos Nepa-
prastasis ir įgaliotasis ambasadorius Lietuvos respublikoje.
Šaltinis: žurnalas „Lietuva ir Čekija“, 2006/11-12, p.108

2001 m. pradėjo dirbti ČR URM. 
2001-2005 m. – ČR ambasadorius Lietuvoje.
2005-2009 m. – ČR ambasadorius Irake.
Nuo 2009 m. – ČR ambasadorius Slovėnijoje. 
Apdovanotas Kauno m. Santakos I-ojo laipsnio garbės ženklu. (2005 m.)
Čekijos visuomenei žinomas kaip „potvynių generolas“ (pasižymėjo 

likviduodamas potvynio Moravijoje pasekmes 1997 m., už ką buvo apdo-
vanotas ČR medaliu „Už nuopelnus“).
Šaltinis: www.cs.wikipedia.org
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1993-1994 m. Čekijos Respublikos užsienio reikalų ministerija, Praha, 
Analizės ir planavimo departamento direktoriaus pavaduotojas.

1994 m. Diplomatinė akademija Vienoje.
1994-1996 m. Čekijos Respublikos užsienio reikalų ministerija, Praha, 

Analizės ir planavimo departamento direktoriaus pavaduotojas.
1996-1997 m. Čekijos Respublikos užsienio reikalų ministerija, Praha, 

Trečiojo teritorinio departamento direktorius (Rytų ir Pietryčių Europa).
2001-2002 m. Čekijos Respublikos užsienio reikalų ministerija, Praha, 

Analizės ir planavimo departamentas.
1997-2001 m. Čekijos Respublikos ambasadorius Suomijoje ir Estijoje 

(iki 2000 m.)
2002-2006 m. Čekijos Respublikos ambasadorius Rumunijoje ir Mol-

davijoje.
2006-2007 m. Čekijos Respublikos užsienio reikalų ministerija, Praha, 

Europos Sąjungos institucijų ir reikalų koordinavimo departamento direk-
torius.

2007-2009 m. Čekijos Respublikos užsienio reikalų ministerija, Praha, 
Europos Sąjungos bendrųjų reikalų departamento direktorius.

2009-2010 m. Čekijos Respublikos užsienio reikalų ministerija, Praha, 
ministro kabineto vadovas.

Nuo 2010 m. vasario Čekijos Respublikos ambasadorius Lietuvoje.
Dalyvavo įvairiuose dvišaliuose ir daugiašaliuose susitikimuose (įskai-

tant ir vadovavimą ES Tarybos COELA darbo grupės „capitals” formato 
posėdžiui ČR pirmininkavimo ES Taryboje laikotarpiu). Paskelbė keletą 
straipsnių apie šiuolaikinę Balkanų istoriją bei apie Čekijos - Rusijos san-
tykius.

Kalba angliškai, rusiškai, vokiškai, rumuniškai, prancūziškai.
Domisi literatūra, filmais, muzika ir sporto statistika.
Vedęs, turi du sūnus.

Versta iš tinklalapio: www.mzv.cz/vilnius

DrAUgIJos 2013 m. KroNIKA 

Sausio 3 d. Lietuvos teatro ir muzikos akademijos patalpose įvyko Drau-
gijos kalėdinis ir naujametinis vakaras. Skambėjo lietuviškos 
ir čekiškos kalėdinės giesmės. Aktyviausiems draugijos na-
riams buvo įteiktos dovanėlės. Dalyvavo ČR ambasados dar-
buotojai.

Vasario 14 d. UAB „Berlin-Chemie Menarini Baltic“ salėje įvyko draugijos 
posėdis, skirtas slavų krikštytojų Šv. Kirilo ir Šv. Metodijaus 
misijos Moravijoje 1150 m. jubiliejui paminėti. Paskaitą skai-
tė doc. V. Lapinskas. Dalyvavo svečiai iš ČR ambasados.

Balandžio 16 d. Lietuvos teatro ir muzikos akademijos prof. J. Karoso salėje 
įvyko iškilmingas koncertas, skirtas Lietuvos ir Čekijos drau-
gijos 20-metų jubiliejui paminėti.

Programą atliko: doc. Gediminas Kviklys (vargonai), magis-
trantė Monika Miuler (sopranas, prof. R. Maciūtės dainavimo 
klasė), Kauno J. Naujalio muzikos gimnazijos moksleivis, 
tarptautinių konkursų laureatas Mangirdas Janušaitis (for-
tepijonas, mokytoja-ekspertė Rymantė Šerkšnytė), Vilniaus 
mokytojų namų vyrų choras „Vytis“ (meno vadovas Arūnas 
Pikšrys), ansamblis „Vaivorykštė“ (vadovas Leonas Parme-
neckis). Vakarą vedė draugijos narė G. Navasaitytė.  
Aktyviausiams Draugijos nariams, atlikėjams, kviestiniams 
oficialiems svečiams buvo įteiktos atminimo dovanėlės. 

Gegužės 21 d. UAB „Berlin-Chemie Menarini Baltic“ salėje įvyko pakar-
totinis rinkiminis-ataskaitinis draugijos narių susirinkimas. 
išklausyta Draugijos pirmininko doc.V. Lapinsko, draugijos 
revizoriaus J. Jarmalos ataskaita.
Į naująją draugijos tarybą buvo išrinkti: prof. A. Gurskas, 
V. Kudzys, V. Lapinskas, V. Čepaitė, A. Revuta, G. Navasai-
tytė, R. Miliauskas, S. Švedienė, G. Kviklys.
Draugijos pirmininku buvo išrinktas prof. A. Gurskas.
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Rugsėjo 12 d. LMTA patalpose įvyko Draugijos tarybos posėdis, skirtas 
žurnalo „Čekija-Lietuva“ aptarimui. 

  Spalio 11 d. Iškilmingas posėdis Draugijos 20 metų veiklai pažymėti įvyks 
LTMA Vargonų salėje, Gedimino pr. 42, Vilniuje, 17 val. 

Šventinis vakaras planuojamas 2014 m. sausio 2 dieną (ketvirtadienį) Lie-
tuvos teatro ir muzikos akademijoje. Apie tikslų laiką ir konkrečią LTMA 
salę Draugijos narius informuosime asmeniškai.

G. Kviklio jubiliejaus šventė

Lietuvos ir Čekijos bei Lietuvos ir Prancūzijos draugijų 
nariai po iškilmingo posėdžio VU kavinėje (2005 m.)
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Grupė Lietuvos ir Čekijos draugijos narių su J. E. Radek Pech ČR ambasadoje 
(2011 m. lapkričio mėn.) po pasirašymo užuojautų knygoje, 
mirus ČR Prezidentui V. Havelui

J.E. ČR ambasadoriaus S. Fülle ir dr. A. Končiaus pokalbis 
(Vilnius, 2000 m.)

A. Vlčkovos apdovanojimo Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi 
ceremonija (Iš dešinės: J.E. ČR ambasadorė J. Jeslinkova, J.E. LR prezidentas A. Brazauskas, 

A.Vlčkova, dr. A. Končius) 1996 m.

Draugijos nariai su dr. A. Končiumi minint jo 85 metų jubiliejų. 
Iš kairės: D. Revutienė, J. Balsienė, A. Končius, D. Palionytė - Banevičienė. 

Antroje eilėje: A. Revuta, J. Triponis, A. Gurskas, S. Švedienė
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Draugijos nariai mini dr. A. Končiaus 80 metų jubiliejų
Prie čekų vargonininko R. Lymano kapo Rokiškyje (centre – G. Kviklys)

Čekija-Lietuva
2013 10 02 tiražas 100 egz.

išleido Lietuvos ir Čekijos draugija, Birutės g. 16, vilnius
Spausdino uaB „BMk Leidykla“, j. jasinskio 16, Lt-01112 vilnius

Pirmajame viršelyje: V. Lapinsko nuotrauka
Ketvirtajame viršelyje:
1. J. E. V. Havelo vizitas Lietuvoje 1996 m. balandžio 16-19 d. Šalia – J. E. ambasadorė J. Jeslinkova
2. Draugijos nariai V. Triponis, D. Triponienė, A. Revuta, A. Kisielienė, I. Juškevičiūtė R. Lymano 
festivalyje Rokiškyje, 1996 m. 
3. Kompozitoriaus Petro Ebeno dienos Lietuvoje. G. Kviklys, J. Jeslinkova (viduryje), 
P. Ebenas su žmona, J. Balsienė. 

Nuotraukas pateikė: S. Švedienė, D. Revutienė, P. A. Mikša. Kitų nuotraukų šaltinis – Wikipedia, 
Laisvoji enciklopedija.
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