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džios atstovus. Jie dažniausiai ver-
tinami panašiai, kaip „Metų“ būrai 
kalba apie storapilvius ponus. Skir-
tumas tik tas, kad K. Donelaičio po-
nai būrą muša fiziškai, o dabarti-
niai – per visokias mokesčių prie-
voles, veiklos apribojimus, biuro-
kratinę nejautrą. Ir, panašu, kad nei 
„Metų“ laikmečio ponai, nei dabar-
tinė valdžia savo ponystės nesiejo 
su Dievo malonėmis, apie kurias 
kalbėjo viežlybasai būras Selmas:

Dabar ponus į jų postus išren-
ka ar netiesiogiai per išrinktuosius 
pasodina būrai, kitaip sakant – ei-
liniai rinkėjai, argi ne taip? Dievas 
čia, regis, niekuo dėtas… Juk apie 
Dievo vaidmenį per rinkimus nu-
tyli net ir patys religingiausi rinkė-
jai – pavyzdžiui, tie, kurie kažkada, 
Sąjūdžio dienomis, nuoširdžiau-
siai, be jokio apsimetimo, su aša-
romis akyse giedojo: „Marija, Ma-
rija...“

Anomis Sąjūdžio dienomis Die-
vas man, būrei, beje, atrodė patiki-
miausia ideologija. Netikėjau, kad 
vieni kitus iki tol apgaudinėję, kon-
kuravę ir apkalbinėję, svetimavę 
ar savo žmonas kūlę lietuviai (da-
lis tarp jų buvo tremtiniai ar net 
Sąjūdžio tarybos nariai) staiga ims 
ir sukurs nuostabią svajonių šalį. 
Dievas, kaip tada atrodė, vieninte-
lis gali sukurti tikrą įtampą, vidinę 
atskaitos sistemą, jis vienintelis at-
rodė galįs būti sąžinės balsas. Die-
vas, o ne kažkokia nuostabi tautinė 
kultūrinė-genetinė prigimtis, ku-
ri neva išlikusi, tik kurį laiką – tarsi 
kokia elektrinė mašina – neįjungta. 
Dievas anuomet atrodė tai, ko ne-
reikia įjungti. Juk Dievo niekas net-
gi nebuvo išjungęs. Betgi kas išjun-
gė anuomet įjungtą tautinio pasidi-
džiavimo mašiną?

Skirtingai nei K. Donelaičio Prič-
kus ir, reikia manyti, patsai „Metų“ 
autorius, netikėjau ir netikiu, kad 
lietuviškų būrų prigimtis kuo nors 
geresnė, o štai kitų tautų žmonių 
– prastesnė. Šiek tiek tikiu nebent 
tuo, kad glaudesnėje bendruome-
nėje meluoti ir vogti yra gerokai 
sunkiau. Sunkiau ne todėl, kad ta-
ve demaskuos, bet kad niekam tai 
nenaudinga ir nemalonu. Skirtin-
gai nei dabar, kai pusę gyvenimo 
pratūnome virtualybėje – interne-
te arba spoksodami į televizorių 
ekranus, kuriuose piliečius links-
minanti išmonė persipynusi su 

melais, pagal rašytojų scenarijus 
sukurti filmai apie karą – su tikrais 
karų vaizdais ir grėsmėmis.

Ir ką gi aš, būrų palikuonė, galė-
čiau šiuo atveju nuveikti? Gal kokią 
pasaką pasekti? Bet ir pasakų sekti 
dorai neišmokau – vis kitokie dar-
bai spaudė, vis tos laisvės buvo ma-
žoka. Aukščiau bambos neiššok-
si. Juk ir šalies Prezidentės metinis 
pranešimas, kuriame nutylėta apie 
šalies kultūros strategiją, atrodo ti-

kras būrų šalies 
ženklas: kur kas 
svarbiau mums 
dirbti „tikrus“ 
darbus nei sek-
ti pasakas. Ly-
giai taip ir rajo-

no, kuriame gyvenu, politinių par-
tijų rinkiminėje kampanijoje buvo 
kalbama apie viską, bet tik ne apie 
kultūrą, kitaip tariant – ne apie pa-
sakas. 

Vasaros pabaigoje teko viešėti 
pas stambų ūkininką. Vardas – vi-
sų lietuviškiausias. Galvijų bandą 
skaičiuoja ne dešimtimis, o šim-
tais. Vaišino ne K. Donelaičio mini-
ma kasdiene lapiene, o folijoje kep-
ta lašiša su kokybiškų ryžių garny-
ru. Paskui dar ir karštu štrudeliu su 
ledais. Vilkėjo karvės uodega žy-
mėtą džemperį su „Adidas“ ženklu. 

Ūkininkas kalbėjo apie baisią 
vergo sąmonę. Apie tai, kad jaučia 
ją savy, atpažįsta pagal patiriamą 
malonumą regint fizinį darbą dir-
bantį žmogų. Sakė suvokiąs, kad 
tokia savijauta nėra sveika. Ir kad 
laisvė šių dienų Lietuvoje prieina-
ma tik tiems, kurie vagia iš kaimy-
no daržo ir gyvena iš pašalpų. 

K. Donelaičio „Metuose“ tokie 
personažai yra būrai Slunkius, Do-
čys ir į jį panašūs. Vieni Vyžlaukio 
būrai jais piktinasi, o kiti ir užjau-
čia. Lygiai kaip mes dabar verti-
name tuos, kurie bėga iš Lietuvos, 
o pabėgę dirba juodžiausius dar-
bus – velka savąjį baudžiavos jun-
gą svetimose žemėse.  

Kokius „Metus“ sukurtų šių die-
nų Donelaitis? 

Nelabai linksmai šią savo pasa-
ką baigiu – gal dėl to, kad ruduo. 
O gal todėl, kad prasimuša būriš-
kas kraujas ir kad „Metų“ poemos 
paskutinė eilutė tokia štai: „Ir mes 
vėlei ant laukų triūsinėdami varg-
sim“. 

Betgi tiesa ta, kad skaitydama 
„Metus“ dažnai atpažinau brolį bū-
rą linksmai kvatodama. Gana?

* Ši ir kitos citatos yra iš 2013 
metais Lietuvių literatūros ir tau-
tosakos instituto išleistos, Gyčio 
Vaškelio sudarytos knygos „Kristi-
jonas Donelaitis. Metai“.
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Rudeniop pradedu ieško-
ti vilnonių kojinių. Jos atgręžia 
mane į senas dienas. 

Kadaise per moksleiviškas žie-
mos atostogas mamos pussese-
rė Ona Milienė pamokė mane ant 
penkių virbalų užmesti vilnones 
akis. Vis žiedu ir žiedu nėriau avi-
mi kvepiantį (kai kas dabar, žino-
ma, pasakytų, kad smirdintį) vilno-
nį siūlą. Sukau ratus laikrodžio ro-
dyklės kryptimi (kairiarankiai, ma-
čiau, įsigudrina tai daryti atvirkš-
čiai – vadovėlių paveiksliukuo-
se panašiai vaizduojama Žemės 
kryptis aplink Saulę) apie nema-
tomą ašį. Kaip koks Kristijono Do-
nelaičio būras apie nematomą Die-
vą. Arba kaip ir patsai K. Donelaitis, 
sukantis savąjį „Metų“ ratą.  

Poemos ir gyvenimo ciklišku-
mas gelbėjo autorių, kūrusį ir to-
bulinusį poemą daugiau kaip de-
šimtmetį.

Apie ką gi sukosi, tiksliau – te-
besisuka iki šiol – ši daugeliui lie-
tuvių literatūros tyrinėtojų žino-
ma, į UNESCO komisijos sudarytą 
Europos literatūros šedevrų sąra-
šą įtraukta poema? Apie Dievą, o 
gal  labiau apie juodą fizinį darbą, 
kuriuo būrui pridera išreikšti savo 
tikrąją, paties Dievo nustatytą pri-
gimtį? 

Skaitant „Metus“ 2014-aisiais, 
užplūsta įvairūs jausmai ir mintys. 
Kita vertus, norint skaityti, reikia 
turėti šiek tiek laisvo laiko – mesti 
visus įsukančius darbus, atsiplėšti 
nuo to, kas susiję su tiesioginiu at-
lygiu, kokia nors gamyba. Tas pats 
pasakytina ir apie už atlygį tekstus 
rašančius literatūros tyrinėtojus. 
Nustoti šlovinti Dievą vien darbu. 
Leisti sau tam tikras mišias, žvilgs-
nį aukštyn ir aplinkui, užmesti akį 
didesniu ratu nei kiekvieną mielą 
(nemielą?) dieną...

Pastaruosius metus, rašyda-
ma turgaus prekiautojų, vairuoto-
jų, ūkininkų, smulkiųjų ir vidutinių 
verslininkų ir emigrantų gyvenimo 
istorijas, aptikau būro prigimtį. Pa-
tyriau, kad daugelis minėtų žmo-
nių, net ir nevaromi prie darbo, ne-
raginami šaltyšiaus Pričkaus, dirba 
tarsi patys tikriausi būrai. Ne tik, 
kad poemas skaityti, bet ir atos-
togauti jiems nebėra kada. Ir nors 
kažkokio migloto standarto pėd-
sakas juos dar verčia gerbti kny-
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gą ir skaitymo procesą, tačiau vidi-
nė inercija jiems diktuoja, kad yra 
šiandien kur kas rimtesnių, nau-
dingesnių darbų. 

Kiekvienas šių žmonių tiek sau, 
tiek šalia esančiam pasakytų: dar-
bai nelaukia, meskim pasakas į ša-
lį. Panašiai, kaip „Metų“ šaltyšius 
Pričkus sako apie būrų moteris 
(„būrkas“) žiemą:

Pasakos ir juokai rimtuoliui 
Pričkui, panašu, neatrodė būrų 
kasdienybės gėris, kaip ir pačiam 
K. Donelaičiui. Smerktinoms muš-
tynėms ir išgertuvėms „Metuose“ 
skiriama kur kas mažiau dėmesio 
nei kūrybiniam paprasto žmogaus 
proveržiui. O ir epizodiškas šio 
proveržio šmėstelėjimas nėra pa-
vyzdinis „Metų“ veiksmas. 

Galima K. Donelaitį suprasti. Bū-
rui arba baudžiauninkui  kur kas 
svarbiau buvo išgyventi, nei kurti 
dainas ir pasakas. Kita vertus, aiš-
ku ir tai, kad nekurti dainų ir pasa-
kų būrai tiesiog negalėjo. Turbūt 
panašiai kaip ir pats Tolminkiemio 
parapijos klebonas K. Donelaitis, 
kuriam rašyti poemas nebuvo ko-
kia nors tiesioginės bažnytinės tar-
nystės pareiga. 

Panašus dvejopas jausmas apie 
tai, kas būtina ir kas nebūtina, ma-
ne lydi nuo vaikystės. Galbūt nuo 
tos pirmosios vilnonės kojinės. 

Prisimenu ir žinau, kaip veikia 
„Metuose“ ne sykį minimas vindas, 
arba verpimo ratelis. Teta Ona pa-
mokė mane verpti – patenkino ma-
nąjį smalsumą. Užtai siūlus koji-
nėms rateliu susivijau be didesnės 
bėdos. Išmokau minti pedalą nei 
per greitai, nei per lėtai. 

Pirmasis rateliu susuktų siūlų 
kamuolys, kaip ir pirmoji numegz-
ta kojinė, man atrodė tikri stebu-
klai. Negana to, tai buvo tikro dar-
bo vaisiai, kuriuos galėjo pamaty-
ti ir pačiupinėti kažkas kitas. Argi 
galėtume panašiai užčiuopti mano 
galvoje nuotrupomis ar vaizdiniais 
sugulusius perskaitytų knygų teks-
tus, išgirstas pasakas ir dainas?

Nebuvo tikra materija ar dar-
bo ženklai netgi į mokyklos laikų 
pažymių knygelę sugulę penketai 
(anuomet buvome vertinami pagal 
penkiabalę sistemą). Gal dėl to, kad 

penketus gaudavau be didesnių 
pastangų? Pamenu, kaip pedantiš-
kai tvarkingas mano tėvas sykį ta-
rė: „Jau geriau tu susitvarkytum, 
mokėtum dirbti, nei tuos penketus 
namo neštum“. 

Gal dėl to taip didžiavausi nu-
sinėrusi kojines? Ar tai paskatino 
megzti vis daugiau ir vis didesnius 
daiktus? Didžiausias mano dar-

bas buvo iš nertų skri-
tuliukų (apnerdavome 
su mama guminės žar-
nos griežinėlius) susiū-
tas kilimas. Vąšeliu ner-
ti batai man iki šiol yra 
mano kūrybinio prado, 
drąsos ir tikro mėgėjiš-

kumo ženklas. Juk niekas manęs 
nemokė ant senų sportinių batelių 
padų užnerti viršutinę dalį. Įver-
tinimas buvo, kad apie tuos batus 
mažai kas klausdavo. Manydavau 
sau – turbūt nesiskiria nuo fabriki-
nių. Tikslas buvo ne originalumas, 
o įsivaizduojama norma – būti to-
kiai pat, kaip visi. 

Šiandien, kai daugelis džiaugia-
si suradę savo giminėję bajoriškas 
šaknis ar mėlyno kraujo pėdsakų, 
tegaliu pasigirti tik laisvųjų vals-
tiečių žymėmis ir kaimo mokyto-
jais dirbusiais seneliais. Iš tėvo pu-
sės vargiai atsekčiau ką nors didin-
giau. Gal todėl tų šaknų ir nekaps-
tau? Būrui vargiai įdomu, iš kokių 
būrų jis kilęs. Jam kur kas labiau 
rūpi, ar pavasarį jis turės kuo pilvą 
užkimšti ir savo gyvulėlius pašerti. 
Už tai jis turėtų garbinti Dievą. 

Vaikystės vasaras praleisdavau 
kaime. Ravėti daržus, vartyti šie-
ną ar skinti uogas sode man buvo 
prievolė. Nusišalinti nuo jos nelei-
do valstietiška savigarba ir aplin-
kui tvyrantis suvokimas, kad tai 
yra tikrieji žmogaus darbai. 

Lietingos dienos, kada teta Ona 
gonkose, pašonėje pūškuliuojant 
uogų vynui, prisimindavo savąją 
tremtinės praeitį, buvo saldus pa-
sakų laikas. Mūsų, moterų rankos, 
tiesa, nenustojo krutėjusios: pjaus-
tėme obuolius, perrinkinėjome ar 
kedenome vilnas. Šie darbeliai ne-
buvo labai didelė našta ar nemalo-
numas, bet jei atvirai, būčiau neda-
riusi netgi to. Man visiškai užteko 
pasakų. Ir tik būriška prigimtis ne-
leido šito sau prisipažinti. Juk pri-
sipažinimas būtų reiškęs gėdin-
gos prigimtinės tinginystės išpaži-
nimą. 

Panašia tinginyste, beje, dauge-
lis šiuolaikinių būrų įtarinėja sa-
vo darbdavius ir, be abejonės, val-

„Juk radau gana tokių, kurios nesigėdi,
Kad joms kartais merdėdams vos sukasi vindas.
Nės, kad verpt reik, jos taip daugel pasakų vapa,
Kad jau ir ranka kuodelį pešt užsimiršta
Ir besijuokiant koja vindą sukt pasiliauja.
Taip šūtkas betaisant štai žiema pasibaigia;
Ogi pavasaris, atžengdamas su vasara miela,
Atliktų žiemos darbų visur pasigenda.“( p. 52).*

„Juk be Dievo sviete nieks negal nusiduoti.
Ponai žemės šios negal be jo ponavoti,
O mes, būrai, vėl be jo negalime vargti.
Kožnas tur, kaip Dievs jam skyręs yr, pasikakyt,
Tas, kuris užgimdams aukštai kaip pons atsisėdo, 
Mislyt tur, kad jį tenai miels Dievs pasodino (...) (p. 127)

Šį rudenį VŠĮ „Trust in develo-
pment“ bei Trakų švietimo cen-
tras įgyvendina ambicingą projek-
tą „NVO institucinių gebėjimų sti-
prinimas: pabėgėlių atvejis“, kurį 
finansuoja Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerija. Pagrindinis pro-
jekto tikslas, pasak projekto vado-
vo dr. G. Jasučio, yra sustiprinti Lie-
tuvos nevyriausybinių organizaci-
jų (NVO) institucinius gebėjimus ir 
savarankiškumą sprendžiant pabė-
gėlių problemas Lietuvoje. Projekto 
vykdymo metu buvo parašyta uni-
kali studija NVO sektoriaus institu-
cinių gebėjimų stiprinimas pabė-
gėlių srityje, kurioje Lietuvos NVO 
sektorius ne tik supažindinamas su 
veiklos galimybėmis, bet ir pateikia-
mi konkretūs patarimai, kuria kryp-

timi NVO galėtų veikti. Minėtame 
leidinyje pastebima, kad pabėgėliai 
Lietuvoje gali naudotis įvairiomis 
integracijos programos priemonė-
mis, tačiau išnagrinėjus įvairias stu-
dijas matyti, jog tos pačios proble-
mos egzistuoja eilę metų. Tai ro-
do, jog sėkmingai prieglobstį gavu-
sių užsieniečių integracijai reikalin-
gi sisteminiai pokyčiai, kurie padėtų 
dabar esančias priemones išnaudo-
ti efektyviau ir pasiekti norimą ilga-
laikį efektą. Atkreiptinas dėmesys, 
kad daugelis integracijos sričių yra 
tarpusavyje susijusios – kalbos mo-
kėjimas, darbo paieška, būsto priei-
namumas ir kita. Pabėgėliams rei-
kia visapusiškos pagalbos, kuri ap-
imtų visas sritis. Norint sukurti tva-
rų pagrindą, prieglobstį gavusiems 

asmenims, pagalbos mechanizmai 
vienoje srityje turėtų atsižvelgti į 
poreikius kitose srityse. Pavyzdžiui, 
kalbos kursai galėtų būti labiau pri-
taikyti prie pabėgėlių profesinių po-
reikių ir atsižvelgti į besimokančių-
jų psichologinę būklę. Kalbos mokė-
jimas ypač svarbus ieškant darbo ir 
integruojantis į vietos bendruome-
nes. Tačiau patys pabėgėliai daž-
nai pažymi, jog skiriamų 190 valan-
dų nepakanka gerai įvaldyti kalbos. 
Tam trukdo ir patirtos psichologi-
nės traumos, kurioms įveikti reikia 
laiko. Organizuojant kalbų moky-
mosi grupes, reikėtų atsižvelgti į be-
simokančiųjų gebėjimus ir imlumą 
kalboms. 

Didelis pabėgėlių nedarbas ro-
do, jog reikalingos naujos – ar efek-

tyvesnės – iniciatyvos, skatinančios 
darbdavius priimti prieglobstį ga-
vusius užsieniečius. Kalbos nemo-
kėjimas, diplomų bei darbo patir-
ties nepripažinimas ir pasitaikan-
ti ksenofobija dar labiau apsunki-
na darbo paiešką. Be pastovaus pa-
jamų šaltinio pabėgėliams praktiš-
kai neįmanoma išsilaikyti, ypač in-
tegracijos programos paramai pasi-
baigus. Siekiant sistemiškai išspręs-
ti pabėgėlių nedarbo problemą rei-
kėtų atlikti Lietuvos darbo rinkos 
ir užsieniečių įdarbinimo galimy-
bių analizę. Ja būtų galima remtis 
organizuojant profesinio orienta-
vimo programas pabėgėliams, taip 
nukreipiant juos rinktis paklausias 
profesijas ir padidinant galimybes 
įsidarbinti. NVO galėtų tarpininkau-

ti ir padėti pabėgėliams susirandant 
būstą – pastebėta, kad ksenofobija 
trukdo patiems išsinuomoti būstus, 
ypač užsieniečiams iš musulmoniš-
kų šalių. Ksenofobija ir netoleranci-
ja dažnai minima kaip didelis truk-
dis įsitvirtinant gavus pabėgėlio 
statusą. Daugiau veiklos sričių, ku-
riose Lietuvos NVO galėtų prisidėti 
sprendžiant pabėgėlių problemas ir 
tokiu būdu stiprinti savo organiza-
cijos institucinį savarankiškumą ra-
site www.trustdevelopment.eu in-
ternetiniame puslapyje.

Ar mes galime padėti pabėgėliams? O, Tikrai – taip!


