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Kupiškis Juozo Baltušio gyvenime  
ir kūryboje
Genovaitė Dručkutė

Rašytojas Juozas Baltušis (1909–1991) savo bičiuliui Povilui Zulonui, „Seno-
vinių kupiškėnų vestuvių“ vaidinimo atgaivintojui ir režisieriui, rašė: 

„<...> O Kupiškis buvo ir lieka artimiausias mano širdžiai, labiausiai pasiilgstamas: juk 
čia augau, brendau, stiprėjau, čia susiklostė mano darbų temos, ryškėjo siužetai, persona-
žai, gamtovaizdžiai. Tuomet, žinoma, nė iš tolo neįtariau, kad visa tai įsilies į literatūros 
puslapius, bet dabar galiu tiesiog pasakyti, jog būtent Kupiškio padangėje visos mano 
kūrybinio darbo šaknys... Čia aš savo namuose, savo žemėje... <...>.“1

Ši iškalbinga ir santūriai emocinga laiško ištrauka savaime suponuoja mūsų 
straipsnio struktūrą. Pirmiausia sieksime apibrėžti prigimtinės erdvės įtaką kūrėjo 
sąmonei, apie kurią įtaigiais žodžiais prabyla pats rašytojas. Mums bus svarbu 
išsiaiškinti Baltušio santykį su Kupiškio kraštu – vaikystės ir ankstyvosios jaunystės 
žeme. Ne mažiau reikšmingas ir grįžtamasis ryšys, „Kupiškio padangės“ atsakas, 
kurį reprezentuoja kupiškėnų prisiminimai, bendravimo su rašytoju paliudijimai, 
požiūriai ir vertinimai. Kitose straipsnio dalyse apžvelgsime Baltušio kūriniuose 
minimus Kupiškio krašto vietovardžius, rašytojo sukurtų personažų prototipus. 
Nagrinėsime vietos fenomeno atspindį ir jo generuojamas reikšmes Baltušio kū-
ryboje. Straipsnį baigsime apibendrinamosiomis išvadomis.

Juozas Baltušis – kupiškėnas
Autobiografinės knygos Su kuo valgyta druska skaitytojai yra įsidėmėję, kad 

būsimasis rašytojas su tėvais, seserimi ir broliu į Lietuvą iš Rygos atvyko pasi-
baigus Pirmajam pasauliniam karui. 

Kupiškis–Puponių kaimas–Kupiškis: tokia buvo šeimos gyvenamosios vietos 
trajektorija šiame Aukštaitijos krašte, kol 1929 m. visi persikėlė į Kauną. Nors 
Kupiškyje gyventa dešimt metų – o tai nedidelis gyvenimo tarpsnis, – Baltušiui jis 
tapo esminiu žmogaus brandos etapu. Apsigyvenus Kaune, ryšys su vaikystės ir 
paauglystės vietomis nenutrūko, buvo palaikomas laiškais, apsilankymais gimtinėje, 
bendravimu su vaikystės draugais, giminėmis, buvusiais kaimynais, pažįstamais. 
Jonė Žebrytė buvo išsaugojusi jos dėdei Vladui Starkui, „brangiam jaunystės dienų 
draugui ir prieteliui“, 1937 metais rašytą Baltušio laišką, kuriame užsimenama apie 
apsilankymus, „susitikimus ir išsikalbėjimus“2. Vyresnių kartų kupiškėnai nėra pa-
miršę bendravimo su rašytoju akimirkų. Tautvilis Bukėnas, Baltušio herojaus Juzos 
sūnėnas, prisimena:

„Smetonos laikais į Puponis pas motiną 
apsilankydavo Albertas Juozėnas, paskui 
pasivadinęs Juozu Baltušiu. Kai išėjo pir-
moji jo knyga „Savaitė prasideda gerai“, 

1 Iš Juozo Baltušio laiško Povilui Zulonui. Kupiškio 
rajono savivaldybės Viešoji biblioteka, Informacijos 
ir kraštotyros skyrius (fondas).

2 Žebrytė J . O galėjo būti „Tyliosios vasaros“, 
Kupiškis. Kultūra ir istorija, 2006, p. 30. 
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atvykęs į Puponis, apsilankė ir pas mus. Su 
tėvu nueidavo ir pas Juzą į Medinas. Su 
tėvu jie susirašinėdavo. Tėvui atsiųsdavo 
Amerikos darbininkų lietuvių leidžiamų 
laikraščių.“3

Tautvilio Bukėno prisiminimus 
papildo kitas puponietis – artimiausias 
vienmetis draugas Juozas Bukėnas: 

„Bičiuliavomės daugiau kaip 70 metų. 
Žinoma, ne visą laiką taip artimai, kaip 
paauglystės metais. Bet ir vėliau, jau garsiu 
žmogumi tapęs, jei atvažiuodavo Juozas 
Baltušis į Kupiškį, tai ir mus pasiekdavo. 
Vaikystę, jaunystę prisimindavome. Su kie-
kvienu iš mūsų šeimos mėgdavo paben-
drauti, tik laiko vis būdavo per mažai.“4

Vis dėlto Kupiškyje Baltušis dau - 
giausia lankydavosi kaip oficialus as-
muo, nusipelnęs „liaudies rašytojas“, pri-
statyti savo naujų knygų ir susitikti 
su skaitytojais, paminėti savo jubiliejų: 
„<...> kas 5 metai J. Baltušis jubiliejus 
švęsdavo Kupiškyje, susitikdavo su vi-
suomene, kurios buvo labai mylimas ir 
laukiamas.“5 Tokie vizitai neišvengdavo oficialumo ir atitinkamos retorikos juos 
aprašant vietinėje spaudoje. Individualiuose liudijimuose gana dažnos konkretaus 
bendravimo detalės, parodančios neviešą garsaus žmogaus pusę. Antai, pasi-
baigus jubiliejaus minėjimui Kupiškio kultūros namuose, neoficialioje aplinko - 
je, „užstalėje, <...> J. Baltušis visuomet likdavo tik įraudęs ir linksmas – jautė sai-
ką...“6 Anot kupiškėno žurnalisto Rimanto Urbono, „pokyliuose J. Baltušį daž -
nai supo gražiausios moterys, o rašytojas mėgo jas meiliai pašnekinti ar apkabinti“7.

Vienas artimiausių rašytojo bičiulių kupiškėnų – Povilas Zulonas, pas kurį 
Baltušis jausdavosi „kaip savo namuo-
se“. Stanislava Zulonienė prisimena ne-
įpareigojančius Baltušio apsilankymus 
„gamtovaizdžiais pasigrožėti, prasiblaškyti, 
pailsėti taip, kaip jam patinka“. Zulonų 
namuose jis turėjęs savo vietą prie ap-
valaus stalo, pietums „išsireikalaudavęs 
cepelinų“, „per vaišes ir taurelės neatsisaky-
davęs“8. Taigi kupiškėnų atsiminimuose 
Baltušis figūruoja kaip daug pasiekęs, 

3 Bukėnas T. Bukonių padangėje, Keliai veda Kupiškin 
(Tėviškės aidai), Vilnius, 2000, p. 46.

4 Puponių žemės išugdytas. Iš atsiminimų, kurių vis 
mažiau..., Kupiškėnų mintys, 1999, bal. 13, nr. 42, 
p. 1.

5 Urbonienė E. Kas apie Juozą Baltušį liko neišgo-
dota, Panevėžio rytas, 1999, bal. 17, nr. 87, p. 10.

6 Ten pat. 
7 Ten pat. 
8 Puponių žemės išugdytas. Iš atsiminimų, kurių vis 
mažiau..., Kupiškėnų mintys, 1999, bal. 13, nr. 42, 
p. 2.

Juozas Baltušis su dėde Petru Baltušiu (stovi  
šalia), motina Marija, broliu Leonardu (ant 
motinos kelių), seserimi Maryte ir tėvu Karoliu 
Rygoje. Iš Grigaičių albumo. KEM 
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plačiai išgarsėjęs, gerbiamas rašytojas, tačiau išsaugojęs artimą ryšį su gimtine, 
likęs savas, „saviškis“, juk „žmonės buvo jo stichija“9.

Knygose ir daugelyje straipsnių, apybraižų, pokalbių, asmeninių laiškų 
Baltušis akcentuoja savo priklausomybę Kupiškio kraštui ir nuolatinį dėmesį jo 
reikalams. Rašytojas didžiuojasi kupiškėnų laimėjimais, jų pasiekimų indėliu į 
Lietuvos kultūrą: 

„<...> ši žemė išugdė Lietuvai tokius įžymius žmones kaip kalbininkas A. Vireliūnas, 
prof. P. Matulionis, prof. A. Purėnas, <...> daugiau kaip dešimt dailininkų, tarp jų – 
G. Jokūbonis, K. Šimonis, J. Kėdainis, V. Palaima, E. Jurėnas, V. Šleivytė ir kiti, poetus 
K. Aleknavičių, K. Jurgelionį, V. Rudoką, L. Valbasį, rašytoją A. Baltrūną, daugiau 
kaip dešimt aktorių, plačiai žinomų žmonių respublikoje, – G. Jackevičiūtė, P. Zulonas, 
A. Zalanskas, kiti.“10

Baltušio publicistikoje Kupiškis pateikiamas kaip tikra talentų kalvė. Ku-
piškėnai vaizduojami darbštūs, atkaklūs ir orūs, energingai siekiantys žinių ir 
išsilavinimo, jie – savo gyvenimo ir visos šalies šeimininkai. Šaunieji kupiškėnai 
iškeliami pavyzdžiu kitų Lietuvos regionų žmonėms11. Šie darbštuoliai linkę į 
meną, kūrybingi, puoselėja savo krašto paveldą ir kuria naujas kultūros formas. 
Apie Kupiškio žemę prabylama tautosakos intonacijomis, rašoma ilgais periodais, 
banguojančiais sakiniais: 

„Iš seno garsėja Kupiškio padangė darbščiom artojų rankom, skambiom dainom, mar-
gais drobių raštais, neišsenkamo melodingumo sutartinėm ir liaudies humoru žėrinčiom 
pasakom; garsėja karšta žmonių meile gimtajai žemei, nenugalimu veržimusi į mokslą, 
šviesą, kultūrą <...>.“12

Sakmiškas Baltušio publicistikos stilius vaizduojamam objektui suteikia am-
žinumo, antlaikiškumo žymę. Jo tekstuose pakiliu tonu pinamas Kupiškio pasa-
kojimas sudėtas iš dviejų aiškiai atskirtų klodų: praeities („ano meto“) ir dabarties 
(„naujų dienų“), su neišvengiama ateities projekcija („į dar šviesesnį, dar gražesnį 
rytojų“). Praeitis buvusi tamsi, varginga, skurdi, nelaisva, bet visi jos sunkumai 
nepajėgė užgniaužti kūrybinių tautos galių. Kupiškėnų meilė dainoms, šokiams, 
vaidinimams išsiliejanti kasdienybę nuspalvinančiose šventėse. Apybraižoje „Žodį 
tarė kupiškėnai“ Baltušis aprašė 1961 m. birželio 17–18 d. įvykusią Kupiškėnų 
liaudies šventę. Entuziastingai nusiteikusio stebėtojo akimis užfiksuotas vietinės 
oficialios kultūros įvykis baigiamas išvada apie tamsios praeities / gražios dabar-
ties skirtį ir optimistiniu pažadu: 

„Po metų vėl susitiksim senajame pilia-
kalnyje ir Kiškio miške. Ir peržvelgsim 
drauge, ką nuveikėm per tuos metus, kokį 
indėlį įnešėm į didį komunizmo statybos 
reikalą, į taikos reikalą.“13

9 Urbonienė E. Kas apie Juozą Baltušį liko neišgo-
dota, Panevėžio rytas, 1999, bal. 17, nr. 87, p. 10.

10 Baltušis J. Pasakymai ir atsakymai, Vilnius, Vaga, 
1998, p. 223–224. 

11 Ten pat, p. 162.
12 Ten pat, p. 161. 
13 Ten pat, p. 162. 
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Analogiška praeities ir dabarties opozicija ryškinama pristatant 1966 m. atgai-
vintas „Senovines kupiškėnų vestuves“ – vieną reikšmingiausių šio krašto kultūros 
reiškinių, simbolinį Kupiškio tapatybės ženklą. Praėjus vos keliems mėnesiams po 
pirmojo spektaklio, Baltušis rašė Kultūros barų žurnale išspausdintame straipsnyje: 

„Ir parodė visiems, kokia nepalenkiama paprastų žmonių valia, kokiu didžiu grožio ir 
gėrio troškuliu gyvena liaudis, kaip ji laukia šviesesnių dienų, kada galės išskleisti sparnus 
dainai ir minčiai. Tos dienos atėjo.“14

1980 m. rašytojo pastangomis buvo išleista knyga Pasakoja kupiškėnai, įamži-
nusi vaidinimo istoriją ir spektaklio kūrėjus. Baltušio pratarmė, kaip, beje, ir visi 
„Kupiškėnų vestuvių“ pasakojimai, parašyta laikantis tos pačios – sunkią praeitį 
ir džiugią dabartį supriešinančios – strategijos. Vis dėlto vaidintojų atsiminimai 
liudytų jų nuoširdų dėkingumą rašytojui, prisidėjusiam prie spektaklio išpopulia-
rinimo. Sovietinėje Lietuvoje nemažais galios svertais disponavęs Baltušis padėjo 
„įveikti visus slenkstelius“15 kuriant filmą ir leidžiant knygas. Jam suteiktas kolektyvo 
garbės nario vardas vaidintojų akyse reiškė daugiau negu simbolinį aktą. Nuo pat 
pirmojo spektaklio vaidinime dalyvavusi Elena Šerelienė prisimena:

„Juozas Baltušis dalyvaudavo visuose ju-
biliejiniuose mūsų spektakliuose. <...> Su 
jauduliu laukdavome tos minutės, kai jis 
pakils iš salės, užkops į sceną ir, atsisėdęs 
prie stalo greta Piršlio, dainuos „Oi tu 
strazdėli“16.

14 Baltušis J. Neramios širdys kalnus verčia, Kultūros 
barai, 1967, nr. 1(25), p. 53.

15 Puponių žemės išugdytas. Iš atsiminimų, kurių vis 
mažiau..., Kupiškėnų mintys, 1999, bal. 13, nr. 42, 
p. 1.

16 Ten pat. 

Juozas Baltušis Kupiškio kultūros namų scenoje su „Senovinių  
kupiškėnų vestuvių“ vaidintojais. Kairėje – režisierius, piršlio  
vaidmens atlikėjas Povilas Zulonas. KEM 
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Ideologizuota knygos Pasakoja kupiškėnai pratarmė, ta pačia „klasių kovos“ 
dvasia papasakoti spektaklio vaidintojų gyvenimai jų pačių greičiausiai buvo su-
vokiami kaip privaloma duoklė viešajai raiškai. 

Baltušis neišvengė ir, tikėtina, nevengė socializmo laikams būdingos retorikos, 
būtino angažavimosi „didžiam komunizmo statybos reikalui“, į kurį visi, taip pat ir 
kupiškėnai, aktyviai įsitraukę. Tačiau jo straipsniams, apybraižoms, interviu asme-
niškumo suteikia Kupiškio apylinkėse išgyventa patirtis, atsiminimai, lyrinis pradas: 

„Ogi atsimenam! Piemenavome čia ir bernavome; jojom naktigonės į Ievynę prie tyliojo 
Lėvens; iš Drulėnų, Svidenių, Paketurių, Vėžionių ir daugelio kitų kaimų rinkomės į 
Pyragių beržynėlį, visų pramintą Beržyte, ir čionai, pastvėrę glėbin vario skaistumu 
įplieskintą tokią pat samdinę, viesulu skridom beržyno aikšte... <...> Jaunystė!“17

Daugiskaitos pirmasis asmuo („atsimenam“, „piemenavome“ ir t. t.) subendrina 
ats kiro žmogaus patirtį, apeliuoja į daugelio, pirmiausia – rašytojo bendraamžių, 
atmintį, visus susiedamas bendru ryšiu. Į Kupiškio padangę rašytoją traukia ne 
vien objektyvi praeities ir ateities dialektika, bet ir labai žmogiškas noras subjek-
tyvioje vaizduotėje susigrąžinti buvusius potyrius, kurie savo ruožtu susiliečia su 
visuotiniais patyrimais: „Čia susitinka Lėvuo su Kupa, čia plyti lankos, kadaise mano 
šienautos, plačios dirvos, visos išvaikščiotos su plūgo turėklais rankose, su sėtuve, su 
rugiakirte...“18

Baltušio laikų Kupiškio spauda nestokojo pranešimų apie rašytojo viešnages 
gimtinėje, apie pasirodžiusias naujas knygas. Krinta į akis nuotraukų gausa. Ma-
tome Baltušį – oficialų asmenį, besikalbantį su moksleiviais, kolūkiečiais, vietinės 
valdžios atstovais; rašytoją – privatų žmogų, neformaliai bendraujantį su „Senovinių 
kupiškėnų vestuvių“ vaidintojais, vaikystės draugu Jonu Bukėnu, bičiuliu Povilu 
Zulonu, Uoginių kaimo muziejaus įkūrėju Adomu Petrausku19. Rajono laikraščio 
Komunizmo keliu žurnalistas Rimantas Šinkūnas džiaugiasi rašytojo pastangomis 
populiarinti Kupiškio kraštą: „Jo dėka tapo žinomi Šalnakundžių, Rudilių kaimai, 
Šepeta, jo dėka išgarsėjo kupiškėniškos pavardės.“20

Aprašomas susitikimas su rajono mokytojais21. Rimantas Urbonas savo ra-
šinyje retoriškai klausia: 

„Pagaliau argi būtų apskritai Kupiškio 
kraštas taip plačiai žinomas be J. Baltušio, 
jo kūrinių ir besiilsinčių šioje žemėje ar 
dar tebegyvenančių jo prototipų <...>?“22

Šis žurnalisto rašinys paskelbtas 
rašytojo 75 metų jubiliejaus ir Kupiškio 
garbės piliečio vardo suteikimo proga. 
Nebuvo pamiršta paminėti, jog Baltušis 
susitinka su skaitytojais, lankosi Pupo-
nių kaimo kapinaitėse, kur palaidotas 
Juzos prototipas Juozas Bukėnas23.

17 Baltušis J. Pasakymai ir atsakymai, Vilnius, Vaga, 
1988, p. 222–223. 

18 Ten pat, p. 225. 
19 Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 
Informacijos ir kraštotyros skyrius (fondas).

20 Šinkūnas R. Šviesus talentas, Komunizmo keliu 
[Kupiškis], 1975, bal. 12, nr. 43(3628), p. 2.

21 Kadaitis A. Juozas Baltušis Kupiškyje, Komunizmo 
keliu, 1980, gruodžio 18, nr. 148(4742), p. 2. 

22 Urbonas R. Žmonių žmogus, Komunizmo keliu, 
1984, bal. 14, nr. 46(5255), p. 2.

23 Briedis A. Eina Juza per žemę, Komunizmo keliu, 
1988, birž. 18, nr. 72(5905), p. 3; Vaupšas J. Kur Ju - 
za klausosi medžių, Komunizmo keliu, 1988, rugpj. 6, 
nr. 93(5926). 
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Atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę, keitėsi rajono laikraščio pavadinimas 
ir koncepcija. Tačiau galima teigti, kad dėmesys kupiškėniškajai Baltušio kilmei 
ir kūrybai nesumažėjo. Nuolat prisimenamos jo sukaktys24. Banguolės Aleknienės 
reportaže cituojamas Puponių kaimo seniūnas Romas Baltušis, rašytojo ir savo 
garsaus giminaičio apsilankymus prisimenąs kaip didelę šventę:

„[Jo] atvykstant kaimo vaikai su glėbiais gėlių laukdavo prie pieninės. Šiam žmogui 
puponiečiai yra be galo dėkingi už asfaltuotą kelią per kaimą.“25 

1999 m. minint rašytojo 90 metų sukaktį  rajono laikraštyje Kupiškėnų mintys 
buvo paskelbtas pluoštas įdomių ir vertingų Baltušio giminaičių, vaikystės draugų, 
artimų bičiulių kupiškėnų atsiminimų26. Jų pasakojimuose Baltušis – paprastas kai-
mo vaikinukas, kaip ir jo bendraamžiai: 
krečiantis pokštus, išgyvenantis pirmąją 
paauglišką meilę Akvilei Sokaitei, įsi-
veliantis į komiškus nuotykius (Salo-
mėjos Baltušytės-Grigienės, Jono Bukė-
no pasakojimai). Nepamirštos jaunimo 
vakaronės Baltušių namuose Kalnelyje 
(Veronikos Satkevičienės pasakojimas).

Matome Baltušį likus svarbia viešo - 
sios ir individualiosios erdvės figūra. Di-
džiuojamasi rašytojo parodytais dėmesio 
ženklais, saugomi jo laiškai27; jis yra tapęs 
neišdildoma šeimos legendos dalimi28.

Adomo Petrausko muziejaus atidarymas klėtelėje Kupiškio rajono  
Uoginių kaime. Iš kairės: Adomas Petrauskas, Juozas Baltušis,  
„Senovinių kupiškėnų vestuvių“ režisierius, piršlio vaidmens atlikėjas 
Povilas Zulonas ir Kupiškio rajono kultūros skyriaus vedėjas  
Algimantas Jasaitis. 1973 m. KEM

24 Urbonienė E. Ilgai nešiotą lengva skaityti, Kupiškė -
nų mintys, 1989, bal. 13, nr. 413(6033), p. 3; Šulcie -
nė N. „Parduotų vasarų“ autorių primins pamink li - 
nis akmuo, Kupiškėnų mintys, 2009, bal. 28, nr. 49
(8679), p. 1; Urbonas R. Su kuo rašytojo valgyta drus - 
ka, Kupiškio žinios, 2009, bal. 30, nr. 45(1030), p. 14.

25 Aleknienė B. Puponiečiai paminėjo savo rašytoją, 
Ku piškėnų mintys, 2002, spalio 29, nr. 127(7702), p. 1–2.

26 Puponių žemės išugdytas, Kupiškėnų mintys, 1999, 
bal. 13, nr. 42(7159), p. 1–2. 

27 Juškienė V. Ties garsaus rašytojo vardu nutraukta 
tyla, Panevėžio rytas, 1999, bal. 27, nr. 95, p. 8.

28 Edmundo Maželio nuotrauka iš rašytojo 90 metų 
paminėjimo su prierašu: „R. Gudelienė, rašytojo 
„Parduotų vasarų“ personažo Akvilės dukra, ma-
nanti, kad jos mamą Juozas Baltušis mylėjęs“, Ku -
piškėnų mintys, 1999, bal. 27, p. 1. 
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Paprasti, literatūriškai „neapdoroti“ kupiškėnų prisiminimai, spaudos straips-
niai ir reportažai atveria glaudų abipusį – Baltušio ir Kupiškio krašto – ryšį. Tė-
viškėnai rašytoją priima kaip savą, juo didžiuojasi, kliaujasi jo autoritetu, „svoriu“ 
visuomenėje, tikisi ir sulaukia užtarimo ir paramos. Baltušio laiškai atskleidžia jo 
dėmesį gimtinės reikalams. Jam rūpi Juzos prototipo kapo sutvarkymas ir priežiū-
ra29; sakydamas, kad „Kiškio miškas – vienas visoj Lietuvoj, ir ne šiaip kur Lietuvoj, 
o Kupiškyje!“30, ragina jo nevadinti Dainų slėniu. Dokumentiškai tikslūs ir jautrūs 
vaikystės dienas menantys laiškai:

„O dabar prisimenu, kaip buvome abu jauni, dirbom, jojom naktigonės ir gaudėm vijūnus 
Naktekėj“; „Vis prisimenu, kaip žengdavome kartu į Palėvenę atšvęsti Joninių atlaidų. 
Laimingos tai buvo dienos.“31

Iš Kupiškio kilęs rašytojas Aleksas Baltrūnas savo autobiografinėje apybraižoje, 
pasitelkęs dialogo formą, atpasakoja pirmąjį susitikimą su įžymiuoju tėviškėnu. 
Pokalbis vyko Respublikiniame radijo komitete, kurio pirmininkas Baltušis savo 
kabinete susipažino su jaunu radijo darbuotoju:

„– Tai kupiškėnas, sakai?
– Kupiškėnas.
– Kalnalį žinai?
– Žinau...
– Kalnaly mano tėvai gyveno. O mudu, jeigu esame kupiškėnai, turėtume sutarti.“32

Apeliuojama į bendras ištakas ir patirtis, kurios susieja žmones, sukuria 
bendrystės, bendrininkavimo prielaidas ir situaciją. Darbinis pokalbis neoficialus, 
„tarp savų“; draugišką, beveik intymią atmosferą padeda sukurti ir tarminė dia-
logo dalyviams gerai pažįstamos gatvės pavadinimo forma: Kalnalis – Kalnelis.

Vietų vardai
„Viską teko daryti jau rašant knygą [Su kuo valgyta druska]. <...> Taigi patikslinti 
archyvuose įvykių datas, žmonių vardus, vietovių pavadinimus, terminus, dar kartą pa-
siklausyti senų žmonių atsiminimų, o visų pirma – aplankyti vietoves, kurias aprašinėji. 
Nujaučiau, kad be tokio lankymo nebus aromato, knyga neturės „šarmo“33.

Ir citatoje minimos autobiografinės knygos, ir dviejų dalių romano Parduotos 
vasaros, ir Sakmės apie Juzą, ir apsakymų knygų Savaitė prasideda gerai bei Valiu-
sei reikia Alekso veikėjai – moterys, vyrai, vaikai – „gyvena“ konkrečioje, aiškiai 
apibrėžtoje aplinkoje. Daugeliu atvejų 
veiksmo vieta – tarpukario Lietuvos 
kaimas, kurio riboženkliai – tėvų namai, 
turtingo ūkininko sodyba, laukai ir 
miškeliai, upeliai ir balos, tik vietiniams 
gyventojams žinomi keliukai, brastos, 
takai per pelkes. Baltušio skaitytojai ne-

29 Laiškai Jonui Bukėnui, Vilnius, 1988 04 12, 1990 
10 28, 1990 11 12. 

30 Laiškas Žalkauskaitei, Vilnius, 1969 05 30.
31 Laiškai Jonui Bukėnui, Vilnius, 1987 06 29, 1990 
06 24.

32 Baltrūnas A. Vaga po vagos, Vilnius, Vyturys, 
1988, p. 53–54.

33 Interviu su rašytojais, Vilnius, Vaga, 1980, p. 64.
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abejotinai turėjo atkreipti dėmesį į šias pasakojimą struktūruojančias topografines 
nuorodas ir į gausius vietas žyminčius vardus. Skaitytojams kupiškėnams Baltušio 
pamėgti vietų vardai yra kai kas daugiau negu vien struktūrinės teksto atramos: 
jie nurodo esamas ar buvusias Kupiškio valsčiaus (dabartinio rajono) vietoves. 
Viename pirmųjų kūrinių – pjesėje „Gieda gaideliai“ – veiksmo vieta dar gana 
neapibrėžta („Šiaurės Lietuva“), bet akivaizdu, kad meninė rašytojo vaizduotė yra 
linkusi kliautis pažįstamomis erdvėmis. „<...> mano fantazija visuomet pasirodydavo 
tokia besparnė, kad nė sykio neatplėšė manęs nuo žemės tiek, kad nebejausčiau jos kvapo 
<...>“, – yra sakęs rašytojas34. Kupiškio krašto vietovardžiai atsiranda romano 
Parduotos vasaros genezei reikšmingame fragmente „Kaime“, paskelbtame dar prieš 
karą mėnesiniame mokslo, visuomenės ir kultūros žurnale. Vienas apsakymo per-
sonažų, samdinys Jonas, važiuoja su šeimininku malkų į Šimonių girią, svajoja 
gauti žemės sklypą iš dalinamo Noriūnų dvaro35. Abu vietovardžiai – Šimonys, 
Noriūnai – ne vieną kartą figūruoja ir kituose Baltušio kūriniuose.

Savo knygose rašytojas braižo gana smulkų Kupiškio valsčiaus žemėlapį. 
Dažnai minimi Čiovydžiai, Skodiniai, Likalaukiai, Plundakai, Drūlėnai, Paberžiai, 
Šalnakundžiai, Rudiliai, Akmeniai, Nociūnai. Įamžinti šiuo metu išnykę arba 
beišnykstantys Didžiagrašių, Kikildžių, Dūbliškių, Makniūnų, Pociūnų, Gelažių, 
Šapalų kaimai. Šiame kraštovaizdyje vyrauja žemės plotai – dirbami laukai ir 
pievos, kuriuos paįvairina miškų masyvai (Šimonių, Medinų girios, Vidugirė), 
balos ir pelkės (Dumblynė, Dubės, Kairabalė, Šepeta, Juodymas), teka Jaros upė, 
toliau nuo minimų vietų plyti didelis Puožo ežeras. 

Baltušio nubraižytas žemėlapis turi aiškų centrą – Puponių kaimą. Jame 
lokalizuojamas daugelio apsakymų veiksmas; Parduotų vasarų pasakotojas pieme-
nukas iš čia išvežamas tarnauti pas ūkininkus ir, pasibaigus metams, grįžta į 
skurdžią tėvų grytelę. Puponys išsamiai aprašomi autobiografiniame dvitomyje 
Su kuo valgyta druska36. Romano Sakmės apie Juzą herojaus prototipas – taip pat 
puponietis, ir tikėtina, kad bent skaitytojai kupiškėnai Sakmės veiksmą lokalizuoja 
šiame kaime ir jo apylinkėse.

Puponys atsiskleidžia skaitytojui daugeliu kartografinių detalių. Fikcinio ir 
autobiografinio pasakotojo atmintis yra išsaugojusi tikslų vaizdą: kaimą įrėmina 
Medinų giria, Šepetos pelkė ir valsčiaus miestas Kupiškis. Per kaimą tekančiame 
Naktekės upelyje piemenukas vasarą su draugais „gaudo keseliais ūsuotus vijūnus“37. 
Vasarą atganius, mažasis pasakotojas eina į mokyklą, įrengtą „ponios Ompienės 
dvarelyje, už trejeto kilometrų, perėjus 
geležinkelį Puponių ulyčgaly“38. Dvareliui 
sudegus, toje vietoje įsikūrė „nuominin-
kai Jančiai“, o „mokykla buvo perkelta į 
Žekonies vienkiemį. Visiškai netoli Om-
pienės dvarelio. Skersai Naktekės, įkalnė-
lyje“39. Sužymėti tolimesni ir artimesni 
Puponių pakraščiai: Noriūnų „Adomo-
niai, dvaro nuomininkai, atsiradę čia po 
Venclavavičiaus“40, Palėvenės pievos, ant 
kalno stovinti baltai gelsva bažnyčia su 

34 Baltušis J. Pasakymai ir atsakymai, Vilnius, Vaga, 
1988, p. 149. 

35 Baltušis J. Kaime, Kultūra, Kaunas, 1939, nr. 3, 
p. 195, 197.

36 Galima prisiminti, kad pirmasis Baltušio slapy-
vardis – Jonas Puponis – pasiskolintas iš kaimo 
pavadinimo. 

37 Baltušis J. Parduotos vasaros, Kaunas, Šviesa, 1985, 
t. I–II, p. 8. 

38 Baltušis J. Su kuo valgyta druska, Vilnius, Vaga, 
1983, t. I, p. 259. 

39 Ten pat, p. 262. 
40 Ten pat, p. 284. 
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tokios pat spalvos šventoriumi. Nelieka pamirštos smulkios kraštovaizdžio detalės: 
Aštuonios, Galinio krūmeliai, Karaliūnai, Gurnas41. Vaizdingi šių vietų aprašymai 
turi ne tik meninę, bet ir istorinę vertę, kadangi leidžia suvokti ir įvertinti per 
daugiau kaip šimtą metų įvykusius aplinkos ir žmonių gyvenimo pokyčius.

Baltušis Sakmės apie Juzą herojų įkurdina Kairabalėje, nors rašytoją įkvėpęs 
realus žmogus iš tikrųjų gyveno Medinų miške. Kairabalė paprastai tapatinama 
su Šepetos pelke, ir pats rašytojas ne vieną kartą tai yra patvirtinęs42. Vis dėlto 
manome, kad Kairabalės vardas romane atsirado neatsitiktinai. 1959 m. išleistoje 
kolektyvinėje knygoje Kelionė į vaiko dienas greta kitų išspausdintas rašytojo motinos 
Marijonos Juzėnienės pasakojimas „Mano šiokiadieniai ir šventadieniai“ – auten-
tiškas liudijimas, menantis XIX a. pabaigos–XX a. pradžios Puponių kaimo buitį. 
Aprašydama „tėvų gryčiutės, <...> mažytės, iš svirno statytos“43 aplinką, pasakojimo 
autorė pamini kairėje nuo sodybos buvusią didelę balą:

„Ją vadino Kairabale, dešinėje pusėje irgi buvo didelė bala. Šita buvo vadinama Linmarkom, 
nes ten buvo labai daug sodželkų ir jose žmonės merkdavo linus. Mūsų trobos stovėjo ant 
mažo kalnelio, o iš visų pusių telkšojo balos. Iš Linmarkos pro mūsų gryčią bėgo į Kairabalę 
upelis, siaurutis kaip griovelis. <...> Kairabalė turėjo apie dvidešimt penkis hektarus.“44

Taigi Kairabalė – autentiškas toponimas, Baltušiui žinomas ne tik iš rašytinio 
šaltinio, bet ir greičiausiai iš žodinių motinos pasakojimų. Atsakydamas į diplomantės 
Z. Urbonavičienės klausimus apie romano Sakmė apie Juzą kūrimą rašytojas patvirtino 
vietovardžio tikrumą bei paminėjo, kad jo prosenelis buvo įsikūręs Kairabalėje. Anot 
rašytojo, toji Kairabalė buvusi nedidelė, lygi, telkšojusi Puponių kaimo lankose netoli 
Kupiškio; iš jo prosenelio gyvenimo „nebelikę <...> net trobos pamatų. Pati Kairabalė 
melioratorių nusausinta, žaliuoja daugiametėmis žolėmis“45. Atrodo, kad rašytojas labiau 
kliovėsi rašytiniu šaltiniu. Kai kurios Juzėnienės rašinio detalės – pelkės dydis, iš 
vandens kyšantys stambūs alksnių kelmai, vešlūs uogynai, daugybė balų paukščių, 
iškilimas Kairabalės viduryje, neišbrendamos vietos – leidžia jas sugretinti su Sa-
kmės apie Juzą Kairabale. Atskiros detalės veikia tarsi rašytojo meninės vaizduotės 
impulsai kuriant įspūdingus pelkės vaizdus, paverčiančius ją kone savarankiška 
romano „veikėja“. Baltušis įamžino ir 
plačiai paskleidė buvusį pelkės vaizdą 
ir autentišką jos vardą, išnykusį iš ak-
tyvios vartosenos keičiantis gyvenimo 
sąlygoms ir kraštovaizdžiui.

Baltušio pasakotojų ir veikėjų 
žvilgsniai krypsta į valsčiaus miestą Ku - 
piškį, atstovaujantį gimtojo kaimo ribas 
pranokstančiam pasauliui. Kupiškyje (ro - 
mane Sakmė apie Juzą – Maldyniškėse) – 
viršaitis, progimnazija, įvairios krautu-
vės, „už klebonijos vartų ūžiantis turgus“46 
ir „raudono mūro bažnyčia, bekelianti savo 
bokštus su kryžiais aukščiau visų namų“47.

41 Ten pat, p. 284, 285.
42 „Daug klausimų pateikė J. Baltušiui mokyklos salėje 
susirinkę rajono mokyklų atstovai <...>, ar „Sakmė apie 
Juzą“ turi prototipų („Turi. Kairabalė – tai Šepeta, o 
Maldyniškės – tai Kupiškis“, – toks atsakymas) <...>“. 
Kadaitis A. Juozas Baltušis Kupiškyje, Komunizmo 
keliu, 1980, gruodžio 18, nr. 148(4742), p. 2. 

43 Juzėnienė M. Mano šiokiadieniai ir šventadieniai, 
Kelionė į vaiko dienas, Vilnius, Valstybinė grožinės 
literatūros leidykla, 1959, p. 25. 

44 Ten pat, p. 27. 
45 Baltušis J. Pasakymai ir atsakymai, Vilnius, Vaga, 
1988, p. 332–333.

46 Baltušis J. Parduotos vasaros, Kaunas, Šviesa, 1985, 
t. I–II, p. 554. 

47 Baltušis J. Su kuo valgyta druska, Vilnius, Vaga, 
1983, t. I, p. 209.
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Į tarp Lėvens ir Kupos išsidėsčiusį miestą pasakotojas 
žvelgia iš aukštai – nuo Paketurių skardžio, aprėpia piliakalnį, 
Pyragių Beržytę, Račiupėnus, Zuntės ir Kalnelio  priemiestėlius; 
pastebi Čirvų kalnelį, raudonuoju mūru vadinamą pastatą, 
„turtuolio Apšegos dviaukštį“48. Puponis su Kupiškiu siejanti 
Smilgių ūlyčia, kur „krūmeliai, tie, tirštieji, su kiškio kopūstais. Ir kelelis nuo jų per 
Dubes“49, yra labai svarbi Baltušio knygų pasakotojams ir veikėjams. Nežymus 
priemiestinio kaimo keliukas juos išveda į platųjį pasaulį ir, sukaupusius naujos 
patirties, parveda namo.

Kupiškis, „tylaus ir nuošalaus Panevėžio apskrities valsčiaus“50 nedidukas centras, 
dar daug kuo primena kaimą su metų laikų kaitos ir darbų sezoniškumo tvarko-
mu gyvenimo ritmu. Tačiau pasakotojo žvilgsnis pastebi naujų ženklų, keičiančių 
žmonių iš „susigūžusių medinių namų ant abiejų Kupos krantų“51 buitį, plečiančių jų 
sąmonę ir akiratį. Valsčiaus mieste steigiama „Pavasario“ kuopa, Šaulių sąjunga, 
tretininkų draugija; jauni kupiškėnai raginami burtis į futbolo komandą ir nugalėti 
vietinių žydų jaunimo „Makabi“, „kuri 
jau organizuota ir spardo kamuolį prie 
Kupos“52. Kupiškyje rodomi pirmieji fil-
mai, Čirvų kalnelyje rengiami „savybės 
vakarai“ su vaidinimais, deklamacijomis, 
gyvaisiais paveikslais, pasibaigiantys 
šokiais53. Bažnyčios vargonininko pa-
rengtas choras koncertuoja „ant pilia-
kalnio, tuoj už bažnyčios pakėlusio aukštą 

48 Ten pat, t. II, p. 25. 
49 Ten pat, t. I, p. 320.
50 Baltušis J. Raštai. Kas dainon nesudėta, Vilnius, 
Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1959 (penki 
tomai), t. III, p. 417.

51 Baltušis J . Su kuo valgyta druska, Vilnius, Vaga, 
1983, t. I, p. 320. 

52 Baltušis J . Su kuo valgyta druska, Vilnius, Vaga, 
1983, t. II, p. 25.

53 Ten pat, p. 26.

Kupiškis turgaus 
dieną. 1935 m.  
Balio Buračo nuotr. 
KEM 
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savo kepurę“54. Paminėjęs atidarytą naują parduotuvę, autorius fiksuoja ir vyresnių, 
daugiausia kaimo žmonių atsargumą, šiokį tokį nepasitikėjimą, nenorą atsisakyti 
senųjų įpročių:

„Žmonės iš seno buvo įpratę pirktis pas Mendelį, Šikelį ir kitus, kurių namuose turėjo 
viso kaimo „kvatierą“, pasidėdavo savo mazgelius, o reikalui esant, gaudavo šio to ir į 
bargą, kitaip tarus, skolon.“55

Vis dėlto šios, kad ir lėtai besiskverbiančios, Kupiškio veidą keičiančios 
naujovės atspindi gana sparčią nepriklausomos Lietuvos plėtrą XX a. trečiajame 
dešimtmetyje.

Valsčiaus miestas Kupiškis turi ypatingą vietą – raudonmūrę bažnyčią, 
ties kurios slenksčiu nurimsta pasaulio triukšmas ir šurmulys. Baltušio knygose 
ryškėja dvejopas požiūris į sakralinį miesto statinį ir jo perduodamą žinią. Anks-
tyvosios publicistikos knygos Kas dainon nesudėta autorius, keliaujantis po Lietuvą 
ir apsilankęs Kupiškyje, prisimena senelių kalbas apie daug kainavusią, nemažai 
parapijiečių aukų pareikalavusią bažnyčios statybą. Perteikiamos vietinių „filosofų“ 
šnekos apie tai, „kad turėti didžiausius Lietuvoj dievo namus, žinoma, labai gera, bet, 
deja, yra dar savi namai, kur nei kamino, nei stipresnio pavilgo, nei švaresnio kampo 
vaikui prisėst <...>“56.

XX a. šeštojo dešimtmečio Lietuvoje, aršios socializmo „statybos“ metais, 
Baltušis (ir bet kuris kitas rašytojas) tiesiog privalėjo neigiamai vertinti sakralumą 
ir visas jos apraiškas, demaskuoti buvusios šalies santvarkos „blogybes“ ir skleisti 
naujosios „pasiekimus“. 

Sakralumo traktuotė keičiasi po gero dešimtmečio – 1969 m. paskelbtoje 
antroje Parduotų vasarų dalyje, žyminčioje posūkį nuo ideologiškai tendencingo 
žmonių, jų santykių ir aplinkos vaizdavimo prie subtilesnės, psichologiškai labiau 
niuansuotos raiškos. Romano pasakotojas piemenukas bažnyčioje žvelgia į altoriuose 
kabančius paveikslus ir smulkiai perteikia, kas juose vaizduojama:

„O tuoj už liepsnelės, didžiajame altoriuj, kėlėsi iš numirusių Kristus. <...>
O dešiniajame altoriuje bėgo per pievą nedidelis berniūkštis trumpomis kelnėmis 

ir mergaitėlė balta suknele. <...> 
O kairiajame altoriuje nebuvo nei Kristaus, nei Angelo Sargo. Čia stovėjo Dievo 

motina Marija, įsisupusi į plačius rūbus, mėlynus kaip dangus, o rankose turėjo baltą 
leliją <...>.“57

Kiekvienas kupiškėnas, perskai-
tęs šiuos anaforomis į ritmingą visumą 
susietus pasakojimo fragmentus, nea-
bejotinai atpažins Kupiškio bažnyčios 
interjerą. Dailininko A. Pšeslanskio ta-
pyti paveikslai „Viešpats Jėzus Kristus 
įžengia į dangų“, „Angelas sargas“ ir 
„Šv. Mergelės Marijos nekaltas prasidė-

54 Baltušis J. Parduotos vasaros, Kaunas, Šviesa, 1985, 
t. I–II, p. 603.

55 Baltušis J. Su kuo valgyta druska, Vilnius, Vaga, 
1983, t. II, p. 26. 

56 Baltušis J. Raštai. Kas dainon nesudėta, Vilnius, 
Valstybinė grožinės literatūros leidykla, penki tomai, 
t. III, 1959, p. 416. 

57 Baltušis J. Parduotos vasaros, Kaunas, Šviesa, 1985, 
t. I–II, p. 593–594.
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jimas“ nuo 1914 m. – bažnyčios atstatymo metų – yra tapę daugelio kupiškėnų 
kartų atminties dalimi.

Ekspresyvūs paveikslų siužetai traukia pasakotojo piemenuko akis, bet visas 
jo dėmesys, vidinė įžvalga susitelkia ties mažiau išraiškingu objektu – priešais 
didįjį altorių šviečiančia lempele:

„<...> ant ilgos ir storos grandinės kabo ropė, gal sidabrinė, o gal tiktai pilkom dulkėm 
nudulkusi, ir dega, plevena šitoj ropėj liepsnelė.“58

Dieną ir naktį prieš altorių žibanti lempelė pasakotoją piemenuką nuteikia 
tyliam susikaupimui ir apmąstymams. Toji lempelė simbolizuoja paslaptį, pranoks-
tančią įprastą piemenuko aplinką ir gerai pažįstamą kasdienybę. Nuščiuvimas, 
atidus žiūrėjimas į lempelę – tai akistata su savimi ir su amžinybe:

„Ir man atrodydavo, kad niekur kitur nebuvo ji prapuolusi, degė visuomet – kai manęs 
dar gyvo nebuvo, kai tėvo ir motinos nebuvo, <...>, o buvo žemėj visiškai nepažįstami 
žmonės; ir kad degs jinai visada – kai manęs vėl nebebus, ir tėvo su mama nebeliks 
gyvų, ir Marės, ir Levuko, <...>, o bažnyčion ateis jau kitų klebonų kiti piemenys...“59

Pasakotojo piemenuko ir už jo stovinčio rašytojo santykis su sakralia pa-
slaptimi pagarbus. Galima svarstyti, kiek jis autentiškas. Baltušis yra akcentavęs, 
kad novelių romanas Parduotos vasaros nėra autobiografinis, nors jame sutelkta 
nemažai jo paties gyvenimo medžiagos60. Turint omenyje romano parašymo ir 
publikavimo metus, socrealizmo literatūrai taikytus suvaržymus, priverstinę visuo-
menės ateizaciją, manytina, kad rašytojui, delegavusiam savo balsą pasakotojui, 
buvo paranku pasislėpti už naivaus piemenuko nugaros.

Kaimo, valsčiaus miesto ir aplinkinės erdvės paklūsta praeities ir dabarties 
dialektikai. Praeitį žyminčios Kupiškio vietovės jaukios, kupinos prisiminimų, 
saugančios autobiografinio ir fikcinio pasakotojo patirtį. Jos vadinamos autentiš-
kais vardais ir pasakotojo atmintyje iškyla su daugybe konkrečių detalių, kurių 
dabartyje jau nebelikę. Atmintis ir vaizduotė – tai saugykla, iš kurios gausiai 
semia rašytojas, kviesdamas savo skaitytojus tapti jos dalininkais:

„Kiek kartų dabar <...> švilpiu plačiu asfalto plentu, tarp Svėdasų ir Kupiškio nesu-
gaišdamas nė penkiolikos minučių, kiekvieną sykį aštriai durstelėja man širdį. Gerai, kad 
asfaltas. <...> Kad nė penkiolikos minučių nebereikia, kur gaišau pusę brangiausios dienos. 
<...> Ir vis dėlto, vis dėlto... Kokiu plentu ir kokia mašina pasivyti man šiandien tas 
valandas, kai ėjau čia pėsčias, sėdėjau po šventuoju Jonu Krikštytoju, pilančiu iš medi-
nio kaušo medinį vandenį Jėzui ant galvos, kai man nieko nebelikdavo, tiktai akys, vis 
žiūrinčios: kurgi tie Puponys, kur?.. Nėra 
plento į vaikystę. Ir nėra mašinos važiuoti 
tuo plentu.“61

Slinktis iš praeities į dabartį ne-
išvengiama, sąlygota gyvenimo pokyčių 

58 Ten pat, p. 593.
59 Ten pat.
60 Baltušis J. Pasakymai ir atsakymai, Vilnius, Vaga, 
1988, p. 123.

61 Baltušis J. Su kuo valgyta druska, Vaga, 1983, t. II, 
p. 320. 
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ir santvarkų kaitos. Įdomu pastebėti, kad socialistinės dabarties Kupiškio vietovės 
Baltušio kūryboje atrodo lyg praradusios atmintį, sunaikinta didelė dalis praeitį 
įprasminančių ženklų. Pelkės nusausintos, vaikystės upeliai išsekę, takai užžėlę, 
kaimo žmonėms priklausiusi žemė suarta, išlyginta, paversta kolektyvine, tai yra 
niekieno, nuosavybe. Dvaro vietoje – kolūkio pieno surinkimo punktas, išnykę 
sodai, išvaikytos senosios legendos; ir niekas nebelaukia „drąsuolio, amžinai vėluo-
jančio pajudinti varpą Velykų aušroj!“62 Pasakotojo žvilgsnis panoraminis, pastebintis 
fermas, asfaltuotus kelius, fabrikus, kolūkių gyvenvietes, stabtelintis nebent ties 
„dvarponių kapais važiuojančiais traktoriais“63. Nebelikę daugelio senųjų vietovardžių, 
aplinka neatpažįstamai pasikeitusi; „šviesios dabarties“ ištikti Kupiškis, Puponys ir 
kiti rašytojui pažįstami kaimai praradę savitumą.

Personažai ir prototipai
„<...> literatūrinis mano mokytojas Kazys Boruta, pirmą kartą pasikalbėjęs su manimi, 
nustatė tikslią diagnozę: neturiu fantazijos, tai nėra man prasmės laipioti po debesis, o 
privalu vaikščioti mūsų lietuviška žeme, atidžiai stebėti ir pažinti žmones, gamtą, gyvenimo 
reiškinius ir būtent čia semtis medžiagos savo darbams. Šitaip ir dariau. Ir dabar darau. 
Beveik visi mano veikėjai turėjo realius prototipus. Ir ne tik veikėjai. Įvykiai, reiškiniai, 
gamtovaizdžiai – viskas betarpiškai stebėta, išgyventa. Vadinasi, tikrovės medžiaga mano 
darbuose vaidino ir vaidina pagrindinį vaidmenį.“64

Puponių kaimo ir artimesnių ar tolimesnių apylinkių žmonės, jų gyvenimas 
ir likimai yra betarpiška tikrovė, įkvėpusi Baltušį sukurti daugybę romanų ir 
novelių veikėjų. Rašytojas yra sakęs, kad jo visoje kūryboje pramanyti tiktai du 
Parduotų vasarų personažai – Jonas ir Damulė65. Vienų personažų prototipai – ra-
šytojo vaikystės draugai, bendraganiai. Tokia yra Akvilia, pirmąją piemenavimo 
vasarą sutikta ir ilgam įsiminusi mergaitė, atrodo, sužadinusi pirmąją paauglišką 
meilę66. Autobiografinėje knygoje Su kuo valgyta druska rašytojas teigia, kad būtent 
ji, „šita Sokaitė“, tapusi vienu mylimiausių jo personažų67.

Dramatiškos Aloyzo ir „mergos vaiko“ Stepuko istorijos taip pat atėjusios iš 
piemenavimo metų. Realius prototipus turėjo tokie personažai kaip klebonas Balaišis, 
Valiusė ir Aleksas, Laukys ir jo žmona Ona, senoji Rūkienė (drama „Gieda gaide-
liai“), Kazytė, Stanislovas, senis Dirda, Tekonis, Saliamutė, mokytoja Nastė (novelė 
„Nežvyruotu vieškeliu“). Anot rašytojo, kai kurie personažai yra „suvestiniai“, tai 
yra sudaryti iš jo pažinotų žmonių ir jų 
gyvenimo įvykių. Tokie yra Juzos brolis 
Adomas ir jų senelis Jokūbas, Karusė, 
sukurta iš kelių merginų, savo gyvenimą 
„tikrai baigusi savižudybe“68. Senio Dirdos 
šeima sudėliota iš įvairiuose Kupiškio 
valsčiaus kaimuose gyvenusių vyrų ir 
moterų; piemenukas Alyzas „atkeltas“ iš 
Svėdasų, bet pamišimo motyvas paimtas 
iš kito atvejo; taip nutiko vienam Ku-
piškio valsčiuje gyvenusiam berniukui69.

62 Ten pat, p. 273. 
63 Ten pat, p. 262. 
64 Baltušis J. Pasakymai ir atsakymai, Vilnius, Vaga, 
1988, p. 286–287.

65 Interviu su rašytojais, Vilnius, Vaga, 1980, p. 63. 
66 Žr. Baltušio pusseserės Salomėjos Baltušytės-Grigienės 
pasakojimą: Urbonienė E. Kas apie Juozą Baltušį li ko  
neišgodota, Panevėžio rytas, 1999, bal. 17, nr. 87, p. 8. 

67 Baltušis J. Su kuo valgyta druska, Vilnius, Vaga, 
1983, t. I, p. 255.

68 Baltušis J. Pasakymai ir atsakymai, Vilnius, Vaga, 
1988, p. 334. 

69 Ten pat, p. 123.
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Iš kelių tikrojo Juzos, romano-sakmės herojaus, seserų nė viena netapo Uršu-
lės prototipu. Rašytojo teigimu, šis personažas nusižiūrėtas „iš Puponių kaimo tokios 
Baltušytės“70. Juzos, kaip personažo, atvejis ypatingas. Atsakydamas į diplomantės 
Z. Urbonavičienės klausimus Baltušis pabrėžia gilų įspūdį, kurį jam yra padaręs 
Medinų kaimo atsiskyrėlis Juozas Bukėnas (1874–1957). Šio žmogaus gyvenimas 
rašytojui atrodęs „lyg kokia pasaka ar legenda, kurią būtina papasakoti žmonėms“71. Pa-
gal pradinį sumanymą romanas turėjo būti pavadintas pagrindinio veikėjo vardu, 
tačiau greitai suvokta, kad toks pasirinkimas nepakankamas. Išskirtinis Juzos likimas 
pasirodė esąs parankus platesniems psichologiniams ir istoriniams apibendrinimams. 
Šiuo romanu rašytojas siekęs atskleisti nacionalinį lietuvių bruožą – dvasios tvirtybę 
(„jų nepalaužiamumą“) ir atsisveikinti su „senuoju Lietuvos kaimu, negrįžtamai nuei-
nančiu į praeitį“72. Šiam tikslui teko ne tik keisti romano pavadinimą, bet ir atlikti 
kitas neišvengiamas transformacijas, romano herojų nutolinančias nuo jo prototipo.

Literatūra pačia savo esme yra sąlygiškumo ir apibendrinimo menas, to-
dėl personažų ir jų prototipų santykis 
visuomet iškelia dvi svarbias proble-
mas: tikrovės ir vaizduotės bei to, kas 
vaizduojama, recepcijos. Įvairiuose pa-
sisakymuose ir straipsniuose Baltušis 
nuolat pabrėždavo „tikrovišką, žemišką“ 
savo vaizduotės prigimtį. Kita vertus, 

70 Ten pat, p. 333. Tikrojo Juzos sūnėnas Tautvilis 
Bukėnas prisimena, kad viena jo teta (Juzos sesuo) 
buvo vardu Uršulė. Žr. Bukėnas T. Bukonių pa-
dangėje, Keliai veda Kupiškin (Tėviškės aidai), Vilnius, 
2000, p. 43.

71 Ten pat, p. 328. 
72 Ten pat, p. 329. 

Račiupėnuose. Iš kairės: Akvilė Sokaitė-Čereškaitė-Kalvelienė (rašytojo 
Juozo Baltušio knygos „Parduotos vasaros“ prototipė), jos dukra Regina 
Kalvelytė-Gudelienė, vaikaitė Jūratė Gudelytė, rašytojas Juozas Baltušis  
ir Petras Gudelis. Apie 1973 m. Iš Kazimieros Danutės Sokienės albumo 
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rašytojas puikiai suvokė, kad literatūros kūrinys – tai ne fotografinis atspaudas ar 
žurnalistinis reportažas, ir jo kūrybos metodas – kad „tikrovės pažinimas ir vaizduotė 
[eitų] lygia greta“73. Gyvenimo medžiaga, realus pagrindas yra būtini, bet konkretus 
prototipas ir individuali istorija tėra impulsas ar atramos taškas. Dėl to Baltušio 
novelėse ir romanuose atsiranda tie „suvestiniai“ personažai ar „suvestinės“ šeimos, 
tikroviškos istorijos ir personažų prototipai keičiami pagal vaizduotės „poreikį“. 
Antai novelėje „Ko nepasakė Laukys“ rašytojo ir pasakotojo valia atsisveikinant su 
mirusiuoju prie kapo kalba kolūkio pirmininkas (vietoj pamokslą sakiusio klebo-
no)74. Sakmės apie Juzą prototipas iš tikrųjų gyveno girioje, į raistą buvo „perkeltas“ 
dėl rašytojo idėjos per „sunkumus ir išbandymus“, per ekstremalias sąlygas labiau 
išryškinti „jo nepalaužiamumą“75.

Atskleisdamas savo personažų 
žmogiškąją ir socialinę prigimtį Baltu-
šis vadovaujasi socialistiniam realizmui 
būdingu klasiniu požiūriu, jo žodžiais 
tariant – „pozicija“. Rašytojas ją api-
būdina kaip „simpatijas nuskriaustųjų 
pusėje“, kaip troškimą parodyti „sam-
dinio piemens gyvenimą jo paties akimis“, 
atskleisti konkrečiomis gyvenimo sąly-
gomis suformuotą „samdinio sąmonę“76. 
Neigiamų personažų – vadinamųjų 
„buožių“ – charakterio bruožai paryš-
kinami, jų blogybės padidinamos. Kita 
vertus, akivaizdu, kad šie savaime spal-
vingi personažai padeda atverti gerųjų 
personažų teigiamybes.

Rašytojas, paklaustas apie dar 
gyvų prototipų, jų šeimos narių ir kai - 
mynų reagavimą į tokį „literatūrinį“ 
gyvenimą, atsakė, kad šių skaitytojų 
reakcija labai įvairi. Pačių prototipų 
nuomonės svyruojančios nuo labai 
palankių iki griežtai neigiamų. Vieni 
save atpažinę prototipai (Akvilė, Aly-
zas, Stepukas) džiaugėsi, kiti reagavo 
žaismingai (Saliamutė), treti piktinosi 
(Tekonis) ar net nustojo sveikintis su 
rašytoju. Prototipų giminės ir kaimynai 
daugiausia sveikino, kai kas linksmai 
pasišaipė77.

Jonė Žebrytė kraštotyros leidi-
nyje Puponių kaimas (Vilnius, Vilniaus 
universiteto leidykla, 2000) ir rašiny-
je „O galėjo būti „Tyliosios vasaros“ 

Juozo Baltušio parašytos knygos: „Sakmė apie 
Juzą“, Vilnius, Vaga, 1989, 249 [1] p: iliustr.;  
„Valiusei reikia Alekso“, antras leidimas,  
Vilnius, Vaga, 1968, 201 p.; „Su kuo valgyta  
druska“. „Saulėta vaikystė“, t. I, Vilnius,  
Vaga, 1978, 358 p.; „Parduotos vasaros“,  
t. II, Vilnius, Vaga, 1977, 480 p.  
2015 m. Aušros Jonušytės nuotr.

73 Ten pat, p. 287. 
74 Interviu su rašytojais, Vilnius, Vaga, 1980, p. 63. 
75 Baltušis J. Pasakymai ir atsakymai, Vilnius, Vaga, 
p. 330, 335. 

76 Ten pat, p. 121, 323, 324. 
77 Ten pat, p. 361. 
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gana kruopščiai suregistravo į Baltušio kūrybą patekusius puponiečius, pateikė 
kiek kitokias įvykių versijas negu pavaizduotos jo novelėse, romanuose ir au-
tobiografinėje knygoje Su kuo valgyta druska. Neabejotina, kad ir tos „tikrosios“ 
versijos nestokoja subjektyvumo. Rašinio autorė užsimena, kad rinkdama tautosaką 
Puponių ir aplinkiniuose kaimuose, užvesdavusi kalbą apie Baltušio kūrybą. Su 
ja susipažinusių vietinių gyventojų reakcija buvusi nevienareikšmė, bet daugiau 
santūri arba niekinama („niekai“, „anekdotėliai“, „kaip jam ir nenusibosta vien apie 
save rašyti“, „gerai valdžia moka, tai ir rašo“). Įdomu tai, kad ir paties rašytojo, ir 
tautosakos rinkėjos išgirsti vertinimai pasižymi klasiniu požiūriu: veikėjų samdinių 
prototipai, „ypač mažažemių vaikai, sakė: o kaipgi, yra teisybės“78. Peršasi išvada, kad 
šie žmonės Baltušio pavaizduotą kaimą vertino palankiau negu buvę „buožės“ ir 
jų palikuonys.

Svarstant recepcijos problemą, verta atkreipti dėmesį į Valiusės (novelė 
„Valiusei reikia Alekso“) prototipo Valės Čepulionytės-Balaišienės reakciją. Rašinio 
„O galėjo būti „Tyliosios vasaros“...“ autorė perduoda tokį savo motinos pokalbį:

„Kartą mano mama susitiko Kupiškio turguje Valiusę. Žodis po žodžio mama ir pasakiusi: 
„Matai, kaip Juzanas tavi aprošė...“ O toji kad šoks į akis: „Šitas barazumis! Kurčiolas! 
Kad susitikč, akis iškabinč...“ Gal porą metų vaikščiojusi skarelę ant akių užsitraukusi, 
kad žmonės pirštais nerodytų.“79

Ši tiesmukiška, labai emocingai išsakyta nuomonė nurodo daug reikšmingesnį 
nei socialiai determinuotas požiūris aspektą – etiškumą. Kiek etiška, kiek moralu 
literatūrinio vaizdavimo objektu pasirinkti tikras „čia ir dabar“ gyvenančių žmonių 
istorijas? Viena vertus, kūrėjo laisvė – nekvestionuojamas dydis, kita vertus, ar yra 
kokios nors jo ribos ir kas jas nubrėžia? Rašytojas, palikęs nepakeistus prototipų 
vardus ir iš daugelio detalių lengvai atpažįstamą realų įvykį, ko gero, pažeidė 
būtiną distanciją tarp tikrovės ir fikcijos. Viename interviu jis apgailestavo dėl 
nepakeistų personažų vardų80. Vargu ar tikroji Valiusė jį perskaitė.

Rašytojas, apibūdindamas savo personažus ir jų prototipus, taip pat sukėlė 
nemažai sumaišties. Antai prieš imdamas rašyti galutinę Parduotų vasarų redakciją 
jis aplankė Kupiškyje ir kitose Lietuvos vietose gyvenančius žmones – vaikystės 
ir ankstyvosios jaunystės draugus: „<...> turiu pamatyti juos, šituos personažus, dar 
kartą, pamatyti realius, gyvus, o kas svarbiausia – patikrinti, kuo jie tapo dabar.“81

Matome, kad tokiu realiu ir drauge simboliniu judesiu rašytojas tarsi naikina 
skirtį tarp „gyvenimo“ ir literatūros; pavertęs išsirinktus prototipus personažais, vėl 
juos išlaisvina ir „grąžina“ atgal, tik jau ne į buvusią, bet į naują terpę. Šitokiu 
būdu galutinai įtvirtinama rašytojo pozicija į „skurdžią, tamsią, vargingą“ praeitį žvelgti 
iš „šviesios“ socialistinės dabarties perspektyvos. Buvę ujami samdiniai Aloyzas, 
Akvilia, Stepukas, maištininkas bernas 
Petras gyvenimo (nebe literatūros) ti-
krovėje jaučiasi atgavę žmogaus vertę.

Sakmės apie Juzą herojus ir jo pro-
totipas patyrė kitokio pobūdžio me-
tamorfozę. Tikrasis Juza nelabai tiko 

78 Žebrytė J . O galėjo būti „Tyliosios vasaros“, 
Kupiškis. Kultūra ir istorija, 2006, p. 37. 

79 Ten pat, p. 33. 
80 Interviu su rašytojais, Vilnius, Vaga, 1980, p. 62. 
81 Baltušis J . Pasakymai ir atsakymai, Vilnius, Vaga, 
1988, p. 168. 
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iliustruoti socializmo „laimėjimus“: jis net nestojo į kolūkį82. Praėjus visai nedaug 
laiko po romano pasirodymo (1979 m.) Juozo Bukėno, veikėjo prototipo, kapas 
tapo savotiška traukos vieta, turistiniu objektu. Į Kupiškį atvykęs rašytojas kartu 
su oficialiais asmenimis ir knygą iliustravusiu dailininku Vytautu Kazimieru Jonynu 
aplanko Juzos kapą. Vaikystės draugą Joną Bukėną prašo parašyti tikslias Juzos 
gyvenimo datas ir atsiųsti jo kapo nuotraukų, mat ketinąs jas paskelbti į prancūzų 
ir kitas kalbas verčiamame romane. Taigi šis personažas ir jo prototipas viešoje 
Kupiškio erdvėje yra tapę reikšmingomis simbolinėmis figūromis.

Išvados
Juozo Baltušio kūryba yra analizuota įvairiais aspektais. Ko gero, visi autoriai 

pabrėžia nepaprastą jo kalbos turtingumą ir vaizdingumą, tapybiškus gamtos apra-
šymus, ekspresyvias senojo kaimo darbo ir buities scenas. Daug dėmesio skiriama 
stilistiniams pasakojimo ypatumams, meninėms charakterių kūrimo priemonėms kaip 
dialogas, kalbėjimo manieros individualizavimas, būdingos detalės83. Jūratė Sprindytė, 
aptardama lietuviškumo modelį prozoje, išskiria jo sudedamąsias dalis: meilę žemei, 
darbštumą, santūrumą, reflektyvų individualizmą, artimumą tautosakos pasauliui. 
Sakmės apie Juzą herojus laikytinas vienu įsimintiniausių šio modelio pavyzdžių84.

Kritikės išskirtieji lietuviškumo bruožai daugiau ar mažiau reikšmingi daugeliui 
Baltušio sukurtų personažų: vyrams ir moterims, samdiniams ir turtingiems ūki-
ninkams. Šie personažai veikia apibrėžtu laiku ir konkrečioje erdvėje, kitaip tariant, 
pasižymi su niekuo nesupainiojamu regioniškumu. Jų sąsajos su Kupiškio kraštu 
yra tarsi ryškus antspaudas, skiriantis Baltušio sukurtą pasaulį nuo kitų jo kartos ir 
jam artimų rašytojų. Mums svarbus Alekso Baltrūno pastebėjimas, kad Baltušis „visą 
savo gyvenimą kūręs kupiškėnų epą“85. Galima sakyti, kad „kupiškėniškieji“ rašytojo 
apsakymai ir romanai kaip visuma apibrėžia fizinį, istorinį ir psichologinį savitu-
mą, kuris nulemia vietos identitetą. Žvelgiant iš šių dienų, šio regioninio tapatumo 
bruožai skleidžiasi baigtiniame laike (XX a. pirmosios pusės kaimas, užgriebiant 
ir praėjusio šimtmečio palikimą), veikiami istorinių pervartų (du karai, santvarkų 
kaita). Vaizduotės sukurti, bet tvirtą realų pagrindą turintys personažai savo fiziniu 
tipu, charakterio ir gyvenimo istorijomis užpildo vietą ir laiką ir juose pasilieka. 
Savo tarme, dabar jau retai tevartojamais žodžiais ir posakiais jie pavadina gamtos 
objektus, savo pasaulio daiktus ir reiškinius. Šiame uždarame pasaulyje išsiskiria 
vieno kaimo ir valsčiaus miesto, da-
bar – neatpažįstamai pasikeitusių, do-
minantės. Baltušiškojo pasaulio ritmas 
nusistovėjęs ir dėl to – amžinas, nes 
nebepavaldus laiko ir vietos pokyčiams. 
Iš to pasaulio išsprūdę, tarsi kokią lobių 
skrynią atvožus, atskiri personažai ir 
jų istorijos (Juza, piemenavimo nuti-
kimai, kone bendriniu posakiu virtusi 
frazė „Valiusei reikia Alekso“) turi galią 
sugrįžti į tikrovę ir funkcionuoti tarsi 
kokios vietos mito nuoskilos.

82 Bukėnas T. Dėdė Juza, Kupiškis. Kultūra ir istorija, 
nr. 1, 2003, p. 65.

83 Žr. Pocius A. Sakmė apie žmogų, Literatūra ir 
menas, 1989, bal. 22; Ambrasas K. Kritikos etiu-
dai, Vilnius, Vaga, 1981; Stankūnas A. Saulėtoje 
prozos viršūnėje, Literatūra ir menas, 1979, bal. 21; 
Bražėnas P. Romano šiokiadieniai ir šventės, Vil-
nius, Vaga, 1983; Bučys A. Pasakojimas pirmuoju 
asmeniu ir romano struktūra, Šiuolaikinės lietuvių 
literatūros bruožai, Vilnius, Vaga, 1969; Kubilius V. 
Žanrų kaita ir sintezė, Vilnius, Vaga, 1986; ir kt. 

84 Sprindytė J. Lietuviškumo modelis prozoje, XX 
amžiaus lietuvių literatūra, Vilnius, Vaga, 1994.

85 Juškienė V. Ties garsaus rašytojo vardu nutraukta 
tyla, Panevėžio rytas, 1999, bal. 27, nr. 95, p. 8.
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