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Sostinės senamiesčio kampelyje, literatų gatvėje, iš-
likęs 9-uoju numeriu pažymėtas, niekuo nepakitęs 
kiemas, apstatytas dviaukščiais ir triaukščiais mū-

riniais namais. juose pirmaisiais pokario dešimtmečiais 
įsikūrė nemažai įžymių žmonių, kurių darbus žinojo 
visa lietuva – geografas alfonsas basalykas, grafikai 
Vytautas jurkūnas, rimtautas gibavičius, architektai 
Vytautas balčiūnas, eduardas budreika, rašytojas an-
tanas bieliauskas. jų būrelį papildė šeimynos su tei-
sininkų, mokytojų, stomatologų, žurnalistų „statusu“. 
to meto Vilniaus konglomerate tai buvo gana solidi 
lietuviška salelė. Visi buvome sostinės naujakuriai. tik 
Vlado drėmos šeimą, čia gyvenančią jau nuo trečio de-
šimtmečio, laikėme senbuve. ir ne tik mūsų kiemo, bet 
ir Vilniaus miesto... kai rytais pro žemą bromą į darbą 
ir mokslus skubriais žingsniais pasipildavo šio kiemo 
namų juniorai ir senjorai (skubumu ypač pasižymėjo 
senjorės), flegmatiškai žingsniuojantis drėma oria savo 
eigastimi mums tarsi primindavo senovės išminčių prie-
saką – festina lente...

Vladas drėma, gimęs 1910-aisiais rygoje, vaikystėje 
netekęs tėvų, kurį laiką glaudėsi pas giminaičius gervė-
čiuose. Vietinio klebono pastangomis, gražiai piešiantis 
berniukas 1920 m. išsiųstas į Vilnių. čia jis, apgyvendin-
tas prieglaudoje, išėjo pirmuosius mokslus. mokydama-
sis lietuvių gimnazijoje, lanko Vytauto kairiūkščio dailės 
studiją. 1936-aisiais baigęs stepono batoro universiteto 
dailės fakultetą, porą metų specializavosi Valstybiniame 
rankdarbių institute Varšuvoje. baigęs profesionalaus 
meno studijas ir dirbdamas mokytoju įvairiose Vilniaus 
gimnazijose, ėmė intensyviai tapyti, piešti, lieti akva-
reles, kurti scenografiją, ekslibrisus, apipavidalino Vil-
niaus lietuvių poetų knygas, dalyvavo dailės parodose. 
studijuodamas patyrė neoklasicizmo įtaką, kuri su art 
déco apraiškomis buvo jaučiama ir jo darbuose. kartu 
su bendraminčiais – lietuvių, lenkų, žydų tapytojais – 
įkūrė Vilniaus grupę. rašinėjo meno klausimais į spau-
dą. kūryboje ryškiai dominavo senojo Vilniaus tema: 
futuristinė vizija Vilnius 2000-aisiais, Pamaldusai Vilniaus 
miestas, Vilniaus gotikos fantazija, Gedimino pilis naktį. net 
žanriniuose darbuose – Dailininkas, Stiklius, aktas – ryš-
kią vietą užima vilnietiški tipažai. Pastarieji trys darbai 
dabar eksponuojami nacionalinėje dailės galerijoje šalia 
jo mokytojų V. kairiūkščio, l. sleńdzińskio bei buvusio 
dailės fakulteto dekano f. ruszczyco drobių, o šiemet 
liepą–rugpjūtį šioje galerijoje surengtoje dailės parodo-
je Vytautas Kairiūkštis ir jo aplinka buvo pademonstruoti 
net dvidešimt penki Vlado drėmos darbai, liudijantys 
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Prikėlęs dingusį Vilnių

apie vaisingus kūrėjo ieškojimus ir atradimus. ne vel-
tui 1939 metų pabaigoje į Vilnių persikėlus Naujosios 
Romuvos redakcijai, šis dailininkas pateko į juozo ke-
liuočio akiratį, ir jau 1940 metų žurnalo 18–19 ir 20–21 
numeriuose Vladas drėma pristatytas dviem medžio 
raižiniais – švenčionių gimnazijai atminti bei Šv. onos ir 
Bernardinų bažnyčios (Vilniaus gotikos fantazija). kiekvienai 
reprodukcijai redaktorius paskyrė po visą puslapį, o tai 
labai reta išimtis šio žurnalo istorijoje... deja, sėkmingai 
užsimezgęs redakcijos ir Vilniaus menininkų kūrybinis 
bendradarbiavimas tęsėsi tik keletą mėnesių – iki Nau-
josios Romuvos uždarymo.

okupacijos ir karas negailestingai laužė žmonių 
likimus. 1940 m. istorijos skersvėjuose Vladas drėma, 
kaip kairiųjų pažiūrų inteligentijos atstovas, buvo įtrauk-
tas į rinkiminę kampaniją, talkino s. žuko vadovauja-
mam Agitpropui. naujo švietimo ministro a. Venclovos 
paskiriamas Vidurinių mokyklų departamento (vėliau 
valdybos) inspektoriumi. sudėtingomis sąlygomis teko 
pertvarkyti Vilniaus mokyklas, kuriose lenkų nacionalis-
tinės organizacijos priešinosi bet kokioms lituanizacijos 
apraiškoms. naciams užėmus miestą, už šią tarnystę mė-
nesį teko aiškintis nelaisvės namuose ir padirbėti miško 
kirtavietėse... Po to trejetą karo metų praleido palyginti 
ramesniame užutėkyje – kaip Vilniaus gudų muziejaus 
fondų saugotojas. Pokario metais modernistinės krypties 
dailininkas, nesutikęs kurti pagal socialistinio realizmo 
kanonus, kuriems pakluso daugelis jo kolegų, pakeitė 
profesiją – ėmė intensyviai reikštis kaip dailės tyrinėto-
jas ir muziejininkystės specialistas. Prabėgę šimtmečiai 
Vilniuje paliko turtingas meno, architektūros pasaulio 
sanklodas – lenkų, rusų, vokiečių, italų, žydų, karaimų. 
be abejo, ir lietuvių, tik tas lietuviškumo klodas buvo ap-
neštas užmaršties dulkėm, dažnai tiesiog ignoruojamas. 
net pats Vladas drėma studijų metais czesławo miłoszo 
leistame studentų laikraštėlyje Żagary rašė, jog lietuvių 
dailės apraiškos prasideda 1906 m. dailės paroda Vilniu-
je, o paskui šią klaidą, jo paties žodžiais, taisęs visą gy-
venimą, stengdamasis įprasminti savo darbuose turtingą 
ilgų amžių lietuvių dailės palikimą. „taisydamas“ gilino-
si į dailės istorijos veikalus, daug laiko praleido lietuvos 
ir rusijos archyvuose, bibliotekų rankraštynuose rinkda-
mas medžiagą apie Vilniaus ir ldk miestų, miestelių, 
dvarų bažnyčias, vienuolynus ir kitus meno bei archi-
tektūros kūrinius. archyvarui šiame darbe ypač pravertė 
lenkų, vokiečių, rusų, senosios slavų bei lotynų kalbos 
įgūdžiai. kaupė medžiagą su viltimi kada nors visa tai 
paskelbti viešai. tačiau laikas tokioms publikacijoms, o 
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ir darbams buvo nepalankus. Pokario metais skaudžiai 
atsiliepė 1942-aisiais trečiame Lietuvos archyvo tome iš-
spausdintas straipsnis Lenkų šovinizmas bolševizmo prie-
dangoje – apie beviltiškas pastangas pirmuoju sovietme-
čiu atlietuvinti Vilniaus mokyklas (dabar ši publikacija 
paskelbta Vilnijos dokumentų rinkinyje). tačiau autorius 
nenuleido rankų. kaupė archyvinių išrašų, dokumentų 
kopijų kraites, vaizdinės medžiagos foliantus...

Vlado drėmos jaunystės ir kūrybinės brandos me-
tai neatsiejami nuo tarpukario Vilniaus – miestas, nors 
ir atskirtas nuo lietuvos ir įtrauktas į sanacinės lenkijos 
sudėtį, gydėsi žaizdas, paliktas carų imperijos, sunaiki-
nusios paskutinius ldk istorijos ženklus ir pavertusios 
ldk sostinę gubernijos vadaviete. tarpukario Vilnius 
jam atrodė palaiminga sala su 1931 m. nuo potvynio 
išgelbėta katedra, grąžintomis iš stačiatikių religinių 
bendruomenių bažnyčiomis, atstatytu aukštutinės pilies 
bokštu, atrastomis valdovų relikvijomis, atkurtu univer-
sitetu, kuriame veikė dailės fakultetas. tai buvo poetų, 
fotografų, vienuolijų miestas, teisėtai vadinamas šiaurės 
atėnais, o kaip didžiausias rytų europos judaistikos 
centras – žydų įvardytas šiaurės jeruzale. Visa ta isto-
rinio Vilniaus realybė, nepaprastai įtaigiai sufokusuo-
ta mikalojaus Vorobjovo knygoje Vilniaus menas (1940), 
Vlado drėmos asmenybę veikė kaip poetinės darnos 
stebuk las, kuriam verta aukoti gyvenimą. jam buvo ži-
noma kiekviena senojo Vilniaus gotikos ar baroko detalė, 
kiekvieno namo istorija, kiekvienos gatvelės slinktis. net 
gyventojų – mirusių ir gyvų – pavardės archyvų regis-
truose jam buvo didelė vertybė... tačiau ir muziejinin-
kystės darbų tėkmėje šiam Vilniečiui nebuvo ramybės. 
ją drumstė atkaklus tiesos sakymas tiesioginėje tarnys-
tėje ir rašto darbuose. išstudijavęs autentišką archyvinę 
medžiagą, logikos dėsniais atremdamas bet kokius par-
tinius pavedimus, dailėtyrininkas enciklopedistas savo 
teiginiais buvo nepalenkiamas, todėl daug kam nepa-
rankus. Po karo metus vadovavo etnografijos muziejui. 
Penkiolika metų dirbo dailės muziejaus Vaizduojamojo 
meno skyriaus vedėju. čia klasifikavo turtingus tapy-
bos ir skulptūros fondus, juos inventorizavo ir parengė 
saugoti. universitete skaitė paskaitas apie kultūros pa-
veldą, su pertraukomis dėstė dailės institute (kurį laiką 
jam buvo uždrausta dėstyti dailės istoriją, palikta dėstyti 
tik techniškus dalykus – plakatą, šriftą, anatomiją). dirbo 
archyvų tyrinėtoju Paminklų restauravimo institute. jam 
vadovaujant restauruota dalis šv. Petro ir Povilo bažny-
čios lipdinių, katedros priekinių bei šoninių fasadų ni-
šose esančios skulptūros. Pagal jo surastas archyvalijas 
universiteto ansamblyje buvo atidengtos ir restauruotos 
freskos... dirbo skaudžiai išgyvendamas tuos laikus, kai 
jo jaunystės miestą, iš kurio miestelėnai nespėjo išvalyti 
karo griuvėsių, ėmė krėsti naujos negandos – a. Vivuls-
kio kryžių, katedros statulų sunaikinimas, neįkainojamų 
meno paminklų – bažnyčių pavertimas sandėliais (ypač 
jį žeidė šv. jono bažnyčios išniekinimas). Po stalino mir-
ties Vladas drėma prieš kultūros paveldo niokotojus ėmė 
veikti atviriau. jis gynė koneveikiamą m. k. čiurlionio 
kūrybą, solidarizavosi su architektais, atmetančiais pro-
jektą nutiesti per senamiestį magistralę. Pagaliau ryžosi 
gelbėti katedrą. dabar dažnai nesutariama, kas tikintie-

siems grąžino katedrą – a. brazauskas ar V. landsber-
gis, pamirštant šios šventovės uždarymo istoriją. Vla-
das drėma su dviem bendradarbėm inventorizuodamas 
katedros turtą, sužinojęs, kad l. stuokos-gucevičiaus 
baltąją gulbę ruošiasi paversti, jo žodžiais tariant, auto-
mobilių remonto dirbtuve, svariais argumentais įtikino 
dailės muziejaus direktorių P. gudyną kreiptis į minis-
trų tarybą dėl katedros perdavimo dailės muziejaus ju-
risdikcijai, taip bandant išgelbėti nuo sunaikinimo sosti-
nės klasicistinės architektūros pasididžiavimą. Pavyko... 
kai mano kartos vilniečiai 1966 m. gruodžio 31 d. vakarą 
sugužėjo į katedrą, jau perkrikštytą Paveikslų galerija, su 
s. sondeckio kamerinio orkestro atliekama f. schuberto 
Nebaigtąja simfonija palydėti senųjų metų, tai buvo šven-
tė, prilygstanti katedros atšventinimo iškilmėms, tik be 
politinės euforijos. tyli, bet prasminga.

Vladas drėma buvo uždaras žmogus, dirbo tyliai, 
nesiafišuodamas, mažai turėjo draugų, kurie būtų jo 
lygmens – profesionalų, nedarančių kompromisų su są-
žine. Vienas tokių tikrų bičiulių buvo tarpukario metų 
Vilniaus universiteto studijų profesorius stanisławas lo-
rentzas. Pokario metais jis, išsikėlęs į lenkiją, tris de-
šimtmečius vadovavo Varšuvos nacionaliniam muziejui. 
Valdžiai varžant tiesioginį bendravimą, jie intensyviai 
susirašinėjo architektūros, dailės istorijos klausimais.

drėmų šeima iš senamiesčio, kur gyveno daugiau 
kaip šešiasdešimt metų, jau buvo išsikėlusi į naują butą 
šaltinių gatvėje, kai mūsų visuomenėje įvyko didysis 
lūžis ir išgirdome laisvą, necenzūruotą Vilniaus metraš-
tininko žodį. V. drėmos 1988 m. vasarį parašytas atviras 
laiškas lkP ck sekretoriui l. šepečiui Apie kultūros pa-
minklų būklę nuskambėjo mūsų visuomenėje kaip skau-
džių kultūrinių praradimų, aplaidaus požiūrio į daugelį 
lietuvos, ypač Vilniaus, paminklų dokumentas, plačiai 
komentuotas mūsų spaudos, perspausdintas užsienio 
lietuvių laikraščiuose. dar su didesniu įkarščiu graibstė-

Vladas drėma su žmona jadvyga, 1958
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me knygynuose albumą Dingęs Vilnius, monumentalų šio 
autoriaus veikalą, kuriam medžiagą jis kaupė ne vieną 
dešimtmetį. iš pateiktų meno reprodukcijų pamatėme, 
kiek žymių lietuvių ir kaimyninių šalių dailininkų yra 
įamžinę praeities Vilnių savo piešiniuose, akvarelėse, 
medaliuose, įvairiausiuose grafikos kūriniuose, kurie 
daugeliu atveju byloja apie tai, ką sunaikino laikas, ka-
rai, gaisrai, okupacijos... kultūrologų nuomone, tai – vie-
nas svariausių albumų Vilniaus ikonografijoje. tais pat 
metais išleistą monografiją Vincentas Smakauskas skyrė 
žymiam dailininkui, Vilniaus meno mokyklos auklėti-
niui. šią studiją dėl suvaržytų galimybių rinkti medžiagą 
lenkijos archyvuose, stanisławui lorentzui pagelbstint, 
dailėtyrininkas rengė beveik penkis dešimtmečius. ir 
trečiąją knygą, kurioje pateikiamos dvi menotyros apy-
braižos – Vilniaus šv. Onos bažnyčia ir Vilniaus katedros re-
konstrukcija 1782–1801 metais – autorius dar spėjo paimti 
į rankas. nors ir sirgdamas, su lupa studijavo archyvuo-
se darytus įrašus. deja, amžius ir sveikata jau nebeleido 
įgyvendinti senų svajonių – padirbėti krokuvos, Varšu-
vos, Vatikano archyvuose.

Vladas drėma buvo žmogus be kompromisų. tai, 
ką jis rašė, – monografiją ar mokslinį straipsnį, – buvo 
grindžiama autentiškais dokumentais. šito reikalavo ir 
iš savo studentų, kuriems buvo žinių aruodas, nors ir 
kietas riešutas. reiklus buvo ir kolegoms. savo pozicija 
jis neįtiko nė vienai valdžiai. atkūrus nepriklausomy-
bę, Vladas drėma buvo deramai pagerbtas – 1992 me-
tais jam skirta nacionalinė kultūros ir meno premija. 
dailės akademija suteikė garbės daktaro vardą. jis tapo 
pirmuoju Vilniaus miesto garbės piliečiu. tuo pat metu 
laureatas prabilo apie diletantišką valdžios požiūrį į ak-
tualius mūsų kultūros reiškinius, o Respublikos dienraš-
čiui duotame interviu nepašykštėjo kritikos ir pirmajam 
nepriklausomos lietuvos kultūros ir švietimo ministrui, 
jaunam intelektualui, pasiduodančiam tuo metu eska-
luojamai pokario metų kultūros nuvertinimo euforijai. 
dėl sveikatos būklės nebegalėdamas tiesiogiai dalyvau-
ti visuomeninėje veikloje, pagerbtas, tačiau nepaperka-

mas, kultūros paveldo puoselėtojas iš nuogirdų žinojo, 
kad Vilniaus senamiestį jau savaip gviešiasi tvarkyti, tik 
dabar jau ne politiniai funkcionieriai, o kapitalo intere-
sų grupės.

Vladas drėma, Vilniuje išgyvenęs 75 metus, išė-
jo anapilin 1995-aisiais. tačiau metams bėgant jis nuo 
mūsų nenutolo. gal net priešingai – ima artėti prie 
mūsų, bent jau prie tos vilniečių kartos, kuriai bran-
gi šio miesto aura. Po 1990-ųjų atsirado nedaug kultū-
ros žmonių, kurie, apsčiai prišnekėję apie jų kūrybines 
inovacijas žlugdžiusį režimą, nepriklausomos lietuvos 
leidykloms būtų pasiūlę cenzūros sustabdytus darbus. 
atrodo, kad mūsų kiemo senbuvis bus nurungęs visus 
šnekorius. juk, jei neskaičiuosime 1958 m. pasirodžiu-
sios knygos Dailioji medžio drožyba, publikacijų savoje ir 
lenkų spaudoje dailės istorijos bei teorijos klausimais, 
tarybiniais metais buvo išspausdinta tik viena šio dailė-
tyrininko knyga – Pranciškus Smuglevičius, monografija 
apie garbiausią klasicizmo dailininką lietuvoje (1973). 
tik atkūrus nepriklausomybę suvokėme šio dailės is-
toriko darbo mastus. jau 1991-aisiais buvo išleistos net 
trys jau minėtos šio autoriaus knygos. didžiajam Vil-
niečiui išėjus, solidžiausios respublikos leidyklos iš V. 
drėmos archyvų ir kūrybinio palikimo 1996–2003 metais 
visuomenei pateikė visą šūsnį leidinių. 1997 m. išleista 
žymiausio XiX a. lietuvių romantizmo dailininko ka-
nuto rusecko biografija, parengta spaudai 1961-aisiais. 
studijoje Vilniaus šv. Jono bažnyčia atskleidžiama ilgaam-
žė ir dramatiška universiteto šventovės istorija. Vladas 
drėma paliko gausią archyvinę medžiagą, kurią kaupė 
daugiau kaip keturiasdešimt metų. ne viską jis spėjo 
apdoroti. dabar ši medžiaga kultūros paveldo institu-
cijų darbuotojų tvarkoma ir tampa svarbiu šaltiniu, at-
skleidžiančiu lietuvos kultūros istoriją per ištisus šim-
tmečius. šių šaltinių pluoštai sugula į atskiras knygas. 
dailės istorikų parengtas ir išleistas Vlado drėmos ir 
stanisławo lorentzo Laiškų tomas dviem kalbom – tai re-
tas mūsų raštijoje epistolinės literatūros dokumentas. di-
džiulės apimties (per 700 puslapių) paveldosaugininkų 

parengtoje knygoje LDK miestai ir mieste-
liai pateikiamos archyvinės žinios apie 
747 vietoves, miestelius, bažnytkaimius, 
apie bažnyčias, vienuolynus, dvarus – tai 
bene reikšmingiausias informacinis leidi-
nys, parengtas iš Vlado drėmos archyvų. 
leidiniai Vilniaus bažnyčios, iš Lietuvos te-
atrų istorijos šaltinių 1756–1853, pagaliau 
leidžiami Vilniaus namai archyvų fonduose 
tomai rodo, kad Vlado drėmos sukaupti 
archyviniai šaltiniai toli gražu dar neišse-
kę... tiesiog sunku patikėti, kad visi šie 
darbai sutelpa į vieno žmogaus biografi-
jos rėmus. laimė, kad Vladas drėma gy-
venimo ir kūrybinio darbo kelyje turėjo 
ištikimą pagalbininkę jadvygą, kuri buvo 
kartu ir džiaugsmo, ir sunkių išgyvenimų 
valandomis (o jų šeimoje netrūko), nuo-
širdžiai rūpinosi, kad šeimos galva galėtų 
kuo daugiau jėgų atiduoti savo didžiajai 
meilei – Vilniui.restauracinė komisija priima šv. jono bažnyčioje restauruotus baldus. 1977, rugsėjo 23
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lietuvos dailės draugijos istorikų naciona-
linėje dailės galerijoje surengta mokslinė kon-
ferencija, skirta šio dailės tyrinėtojo 100-osioms 
gimimo metinėms (gimtadienis gruodžio 3 d.), 
buvo skirta vienai temai – Atrasti Vilnių. tai 
prasmingas, drėmiškas priesakas vilniečiams, 
kasdien regintiems ne tik gotikos ir baroko 
paminklus, bet ir naujus monstrus, įsirėžian-
čius į žaliąją Vilniaus karūną... sykį su graži-
na drėmaite, nuoširdžiai besirūpinančia pavel-
dosaugos reikalais, dejavome dėl šiuolaikinio 
Vilniaus problemų. Pasak dukters, tėvą giliai 
žeistų dabartinė Vilniaus situacija. kalbėjomės 
kaip seni kiemo pažįstami, kai Valdovų rūmų 
atkūrimo planai egzistavo dar tik eskiziniuose 
projektuose, tačiau dėl jų jau kryžiavosi mūsų – 
mokslininkų, architektūros specialistų, kultūros 
darbuotojų – špagos. suprantama, kad Vladas 
drėma, įaugęs į Vilniaus autentiką, nė per nago 
juodymą negalėjo pakęsti bet kokių manipulia-
cijų, susijusių su Vilniaus istoriniu paveldu. jį 
nepaprastai jaudino ir lietuvos didžiųjų kunigaikščių 
reprezentacinių rūmų atkūrimo problema, kurią gana 
konceptualiai išdėstė straipsnyje ad Fontes, cives! (Kran-
tai, 1989, balandis). autoriaus nuomone, tai – gražus 
ir viliojantis uždavinys, tačiau šiandieninėmis aplinky-
bėmis ir sąlygomis yra perdėm utopiškas ir nerealus. 
turima tik subjektyvi dailininkų dokumentacija yra ne-
pakankama šiam paminklui atkurti. būtina surasti šalti-
nius, kurie leistų iššifruoti autentišką rūmų dvasią (m. 
knackfuso 1794 m. rūmų revizijos aktai, architekto P. 
rossi 1793 m. piešiniai bei kiti istoriniai dokumentai). 
Perspėjo, kad tokio užmojo darbams neturime moksliš-
kai paruoštų architektų restauruotojų, architektūrologų 
bei dailės istorikų, nuodugniai pažįstančių lietuvos ar-
chitektūros istoriją nuo seniausių laikų, jos stilių kaitą bei 
tautinę specifiką. deja, mūsų mokslininkams, projektuo-
tojams dailėtyrininko nurodyti šaltiniai liko tabu. teko 
vadovautis vėlyvesne didžiųjų lietuvos kunigaikščių 
reprezentacinių rūmų ikonografija, įamžinta P. smugle-
vičiaus sepijose, k. račinsko, t. makovskio litografijose, 
f. Hogenbergo plano fragmente, nežinomų dailininkų 
piešiniuose. su šiais darbais daugelis mūsų, pervertę 400 
puslapių apimties leidinį Dingęs Vilnius, esame susipaži-
nę, tačiau turbūt ne visi sugebėjome perskaityti albumo 
vaizdinę medžiagą palydinčius tekstus, kuriuos, paties 
autoriaus žodžiais, rašęs su meile ir dideliu prisirišimu. 
ypač įsimintinos albumo pabaigoje pateiktos Refleksijos, 
kuriose aptariama kultūros paveldo reikšmė ir būtinybė 
jį išsaugoti ateities kartoms. tarsi atsižvelgiant į Vlado 
drėmos priesaką, vykdant lietuvos respublikos aukš-
čiausių institucijų 2000 m. priimtą sprendimą, buvo už-
simota rūmus atstatyti pasitelkiant turimas šio profilio 
mokslininkų, architektų restauruotojų, statybininkų pa-
jėgas, remiantis paviešinta istorine dokumentacija.

šiandien žemutinės pilies rūmus, bent vieną iš gali-
mų variantų, regime realybėje – atstatytus. tačiau špagos 
toliau tebekryžiuojamos – taip jau susiklostė, kad tik ku-
klią šio istorinio paveldo autentikos dalį – užkonservuo-
tas reprezentacinių lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų 

pamatų liekanas – matome po stiklo sarkofagu. toji eks-
pozicija dvelkia išsaugota drėmiška pagarba istorijai. na, 
o bandant kopti laiptais aukštyn, tenka susitaikyti su 
mintimi, kad virš sarkofago iškilęs pastatas turi tik šiek 
tiek ano meto savasties. todėl oponentai, vertindami at-
statytų rūmų esatį, pastatą vadina muliažu (kai kas net 
siūlė nugriauti), nors visuomenės opinijoje jiems prigijo 
Valdovų rūmų pavadinimas. iš tiesų, virš sarkofago iš-
kilęs pastatas pagal funkcinę paskirtį yra Valdovų rūmų 
pakaitalas, tačiau tai – ryškus ir mums reikšmingas lie-
tuvos istorijos segmentas, valstybingumo simbolis, kurio 
nelabai norėtų matyti mūsų pietiniai bei rytiniai kaimy-
nai, – na kam jiems globalizacijos amžiuje reikalingas 
toks lietuvos istorijos kodas. užtenka atkurtų Varšuvos 
karalių rūmų (juk tarpome abiejų tautų respublikoj). ir 
rusijos carai, siekdami nuslopinti mūsų valstybingumo 
siekius, sugriautų rūmų liekanas sulygino su žeme. o 
sovietų laikais net paskutinė rūmus menanti detalė pa-
naikinama – Pilies gatvė perkrikštijama gorkio vardu. ir 
be reikalo tie rūmai tapo mitiniu nesantaikos obuoliu. ar 
ne protingiau būtų dabar į juos, premjero a. kubiliaus 
žodžiais, pažvelgti šeimininkiškai, sudarant jiems sąly-
gas reprezentacinei-edukologinei veiklai, susijusiai su 
lietuvos istorija. gal visuomenės susitarimu jie galėtų 
virsti istorinės atminties ar net tautos rūmais, apie ku-
riuos kadaise svajojo m. k. čiurlionis. o dalykiškas Vla-
do drėmos straipsnis autentiškų reprezentacinių rūmų 
atkūrimo klausimu šiandien mums galėtų pagelbėti tik 
kaip pamoka, patvirtinanti protingą liaudies posakį – iš 
klaidų mokomės.

Vertindami Vlado drėmos – dailininko, pedagogo, 
muziejininkystės specialisto, dailėtyrininko, architektū-
rologo – kūrybinį palikimą, subrandintą žvarbiuose XX a. 
istorijos skersvėjuose, turime pripažinti, kad svarbiausias 
jo kūrybinės, mokslinės ir visuomeninės veiklos tikslas 
buvo Vilniaus meno paminklai, senasis miesto paveldas, 
jo išsaugojimas ir sklaida. norėtųsi, kad drėmiškosios 
dvasios gairėmis vadovautųsi ne vien paveldosaugos te-
oretikai ir praktikai, bet ir valdžios institucijos.
                                   

šv. Petro ir Povilo bažnyčioje, 1980
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Va i K y S t ė  i r  Pa au g ly S t ė  – 
l i e t u V y b ė S  t e r P ė j e
Petras Vileišis gimė 1906 m. kovo 31 d. Vilniuje. jis buvo 
trečias jono ir onos Vileišių vaikas: anksčiau už jį pasaulį 
išvydo birutė (1903) ir alena (1904), vėliau – kazys (1915) 
ir rita (1920).

lietuvoje tuo metu prasidėjo antrasis rusijos okupa-
cijos šimtmetis. stiprėjo lietuvių tautinė savimonė, plėtėsi 
pasipriešinimas tautinei priespaudai. dar negausi lietu-
vių šviesuomenė puoselėjo viltį atgaivinti lietuvybę ru-
sinamoje ir polonizuojamoje senojoje lietuvos sostinėje. 
tuo tikslu 1898 m. Vilniuje įsikūrė ir trys broliai Vileišiai – 
inžinierius Petras, gydytojas antanas ir teisininkas jonas. 
jie čia rado nuo 1895 m. slaptai veikiančią dvylikos Vil-
niaus apaštalų draugiją, kurios branduolį sudarė kunigas 
juozas ambraziejus, dvarininkas donatas malinauskas, 
miškininkas Povilas matulionis, gydytojas andrius do-
maševičius, inžinierius jonas bortkevičius ir kiti. draugi-
jos senbuvių ir brolių Vileišių pastangų dėka lietuvybės 
gaivinimo akcija išsiplėtojo reikšmingais darbais: įvestos 
lietuviškos pamaldos šv. mikalojaus bažnyčioje (1901); 
įsteigta Vilniaus lietuvių savišalpos draugija (1904), ta-
pusi juridiniu, materialiniu ir moraliniu lietuvių tautinės 
kultūrinės veiklos pamatu; Petras Vileišis pradėjo leisti 
pirmąjį lietuvišką dienraštį Vilniaus žinios (1904); sureng-
ta pirmoji lietuvių dailės paroda (1906); įkurta dviklasė 
Vilniaus lietuvių mokykla (1907); sukurtos lietuvių dai-
lės ir lietuvių mokslo draugijos (1907). Visa tai lėmė, kad 

j o n a s  a n i č a s

Dar vienas Petras Vileišis 
ir jo tarnystė lietuvai
lietuvių išeivijos visuomenės ir politikos veikėjas Petras Vileišis (1906–1986) pratęsė Vileišių 
giminės tarnystę Lietuvai. Kai 1994 m. baigiau rengti spaudai knygą apie jo tėvą Joną Vileišį 
(1872–1942), Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje buvo dar tik pradėta komplektuoti 
išeivijos spauda, nuo kurios Lietuvą sovietmečiu saugojo „geležinė uždanga“. Todėl neturė-
jau galimybės išsamiau aprašyti šią Vileišių giminės atžalą, kuri penktą–aštuntą praėjusio 
amžiaus dešimtmečius buvo ryški žvaigždė visuomeniniame išeivijos gyvenime. Patriotinėje 
šeimoje išugdytos tautiškumo nuostatos lėmė stiprius išgyvenimus dėl tėvynę Lietuvą ištiku-
sios tragedijos ir skatino atsidėti kovai dėl jos išlaisvinimo. Politine veikla Petras Vileišis daug 
prisidėjo prie Lietuvos laisvės bylos išgarsinimo ne vien Amerikos visuomenėje, bet ir už jos 
ribų. Jo žygiai atsispindėjo to meto išeivijos spaudoje, kuri pagaliau tapo prieinama ir Lietuvoje. 
Pasiryžęs šiai garbiai asmenybei „grąžinti skolą“, pagalbos paprašiau Amerikoje gyvenančios 
jo sesers Ritos Vileišytės-Bagdonienės. Maloniai sutikusi padėti, ji 2010 m. gegužės 12 d. laiške 
šių eilučių autoriui rašė: „Žinojimas, kad esu paskutinė iš paskutiniųjų verčia mane rašyti apie 
tai, ko jau niekas nebeprisimena.“1 Taigi susikaupusi dokumentinė, memuarinė ir ikonografinė 
medžiaga leidžia išsamiau nušviesti, kaip dar vienas Petras Vileišis savo darbais papildė ir pra-
turtino šimtametę Vileišių giminės tarnavimo Lietuvai tradiciją.

Vilnius, juozo tumo-Vaižganto žodžiais tariant, vėl buvo 
tapęs lietuvos atėnais, t. y. lietuviškos kultūros centru, 
generuojančiu tautinio atgimimo energiją2.

tautinis jono ir onos Vileišių nusiteikimas ir vei-
kla buvo puiki terpė jų vaikams augti gerais lietuviais. 
be to, teisininko ir energingo veikėjo jono Vileišio butui 
tapus bendraminčių ir bendražygių susirinkimų vieta, 
čia lankydavosi mikalojus konstantinas čiurlionis, jo-
nas basanavičius, Petras rimša, Petras kalpokas, juozas 
zikaras, antanas žmuidzinavičius, antanas smetona, 
julija žymantienė-žemaitė, gabrielė Petkevičaitė-bitė ir 
kiti lietuvių kultūros kūrėjai ir lietuviškojo sąjūdžio da-
lyviai. alena Vileišytė-devenienė atsiminimuose apie 
dėdės Pet ro Vileišio apsilankymus šeimoje rašo: „atsi-
menu, kai dėdė Petras atvykdavo į mūsų namus, mums, 
vaikams, tada būdavo lyg šventė, pasididžiavimas. toks 
jausmas kildavo mumyse ne vien dėl to, kad jis visada 
atveždavo mums žaislų ir saldainių, bet ir dėl to, jog jau 
tada žinojom, kad mes – lietuviai, kad jis – kovotojas už 
lietuvą. buvom prisiklausę iš tėvų ir jų draugų, kad ru-
sai nekenčia dėdės Petro, bet teisėtai negali prie jo prisi-
kabinti, kad lenkai jį pagoniu ir chamu vadina, kad jam 
pavydi, nes jo pastatydinti rūmai Vilniuje gražiausi bei 
moderniausi, kad tuo metu iš kelių automobilių Vilniuje 
dėdės pats gražiausias. žodžiu, dėdė Petras buvo mums, 
vaikams, tikras herojus.“3 taigi jono ir onos Vileišių šei-
ma alsuote alsavo lietuviška dvasia, prieš kurią buvo be-
jėgės įvairios rusinimo ir lenkinimo įtakos.
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Petras lankė elitinę kunigaikštienės Volkonskajos 
pradinę mokyklą, kurioje buvo mokoma ir svetimų 
kalbų, daug dėmesio skiriama elgesio kultūrai, higie-
nai, etiketui. 1914 m. prasidėjus karui, ona Vileišienė 
su vaikais nuo artėjančio fronto laikinai pasitraukė į 
ukrainos sumų miestą, o jonas Vileišis liko Vilniuje 
kartu su kitais rūpintis lietuvos reikalais. nors, ka-
rui užsitęsus, sumuose teko gyventi sunkiomis sąly-
gomis, ona Vileišienė leido vaikus į mokyklą. 1918 
m. grįžęs į jau nepriklausomą lietuvą, Petras pradėjo 
lankyti 1915 m. Vilniuje įsteigtą lietuvišką gimnazi-
ją, vėliau pavadintą Vytauto didžiojo vardu. Vilnių 
okupavus lenkams, gimnazija buvo uždaryta, moki-
niai ir mokytojai išvaryti. 1922 m. Petras perkeliamas 
į ukmergės gimnaziją, kurioje mokytojavo jo teta 
(mamos sesuo) Viktorija kasakauskaitė-kovalskienė 
ir mokėsi pusbroliai stepas ir jonas kovalskiai. be to, 
ukmergėje gyveno ir Petro senelė apolonija kasa-
kauskienė. ukmergės gimnazijoje Petras ne tik gerai 
mokėsi, bet ir reiškėsi kaip sąmoningas lietuvis patri-
otas. lenkų okupacinei valdžiai uždarius švenčionių 
lietuvių gimnaziją, prieš šią okupantų akciją 1923 m. 
gruodžio 12 d. protestavo ir ukmergės gimnazijos 
moksleiviai. tarp protesto pareiškimą pasirašiusių 
mokinių buvo ir Petras Vileišis4.

S t u D i j o S  S o r b o n o j e  i r 
S ė K m i n g a  ta r n y b i n ė  K a r j e r a
1925 m. baigęs ukmergės gimnaziją, Petras Vileišis 
išvyko į Paryžių ir įstojo į sorbonos universiteto tei-
sių fakultetą. gabus ir darbštus jaunuolis, veikiamas 
garsaus universiteto auros, sėkmingai studijavo. ly-
giagrečiai mokėsi Paryžiaus aukštesniojoje komerci-
jos mokykloje, kurios baigimo diplomą gavo 1927 m. 
rugpjūčio 8 d. studijų metais Petras, be gimtosios kal-
bos, jau mokėjo lenkų, vokiečių, prancūzų, anglų ir 
rusų kalbas. 1928 m. sorbonos universitete jis baigė 
laikyti egzaminus ir grįžo į lietuvą kaip diplomuotas 
ekonomistas ir teisininkas.

tarnybinę karjerą Petras Vileišis pradėjo 1928 m. 
spalio 8 d. referentu finansų ministerijos mokesčių 
departamente, vėliau ten pat ėjo mokesčių inspekto-
riaus pareigas. 1930 m. kovo 11 d. jis tapo užsienio 
reikalų ministerijos valdininku, o jau lapkričio pra-
džioje paskiritas lietuvos atstovybės romoje sekre-
toriumi. oficiozas Lietuvos aidas 1930 m. lapkričio 8 d. 
išspausdino Petro Vileišio portretą ir pabrėžė, kad 
jis „bene bus mūsų diplomatų tarpe pats jauniausias 
savo amžiumi“. 1931 m. Petrui Vileišiui suteiktasį at-
stovybės pirmojo sekretoriaus rangas, vėliau jis tapo 
patarėju ir ėjo reikalų patikėtinio pareigas.

iš sesers ritos Vileišytės-bagdonienės atsimini-
mų: „turėdamas reikalingą mokslo išsilavinimą ir 
būdamas sumanus, energingas, pareigingas greitai 
kilo diplomatinėj tarnyboj. gerai sugyveno su savo 
viršininku Valdemaru čarneckiu ir jo šeima. kai po-
nai čarneckiai kur išvykdavo, jam patikėdavo ne tik 
visus atstovybės reikalus, bet ir savo šeimos. atme-

nu, kai jie, atostogaudami lietuvoje, užsukę pas mus į dva-
rą rodė Petro atsiųstą nuotrauką, kur jis atstovybės sodely 
(Via nomentana 116) sėdi su ponų čarneckių dvyniais ber-
niukais Petriuku ir Pauliumi ant kelių. nuotraukoje užrašė: 
„mes visi švenčiame vardines.“5

1935 m. birželio 30 d. Petras Vileišis vedė Vitą žilins-
kaitę, Vytauto didžiojo universiteto medicinos fakulteto 
studentę, medikų jurgio ir ksaveros žilinskų dukterį. juos 
kauno katedroje sutuokė arkivyskupas metropolitas juo-
zapas skvireckas. medicinos studijas Vita Vileišienė tęsė 
romoje.

Platūs žmogiškieji ir profesiniai interesai neleidžia Pet-
rui Vileišiui užsiskleisti siaurame tarnybos interesų rate; jis 
imasi mokslinio tiriamojo darbo ir 1937 m. birželio 5 d. sor-
bonos universitete apgina disertaciją Lietuva ir tarptautinis 
saugumas, už kurią jam suteikiamas teisės mokslų daktaro 
laipsnis. laikraštis Lietuvos žinios 1937 m. birželio 12 d. ta 
proga rašė: „Pažymėtina, kad Petro Vileišio disertacija pa-
rašyta labai įdomia tema, kuri dabar yra labai aktuali. ir ta 
disertacija įvertinta labai gerai.“

lietuvos atstovybėje prie kvirinalo Petras Vileišis išbu-
vo aštuonerius metus. 1939 m. grįžęs į kauną, dirbo užsie-
nio reikalų ministerijos ekonomikos departamento patarėju 
ir laukė naujo paskyrimo į diplomatinę tarnybą užsienyje. 
deja, karas ir sovietinė okupacija nutraukė visas viltis ir 
lūkesčius.

Petras Vileišis su seserimis alena ir birute, apie 1912 m.

Petras Vileišis su seserimis alena ir rita
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a K i S tat o j e  S u 
t ė V y n ė S  t r a g e D i j a
jau pirmąją sovietinės okupacijos dieną Petrui Vileišiui, 
kaip ir daugeliui lietuvos patriotų, iškilo skausminga 
dilema: likti tragedijos ištiktoje tėvynėje ir laukti neiš-
vengiamų represijų ar pasitraukti į laisvąjį pasaulį.  įvy-
ko šeimos pasitarimas.

iš uošvio jurgio žilinsko atsiminimų: „mano žentas 
Petras Vileišis buvo nusiteikęs išvykti. jo įsitikinimu, ne-
prasminga pasilikti lietuvoje ir laukti arešto, kuris patri-
otams lietuviams neišvengiamas. kiti siūlė pasilikti mo-
tyvuodami, kad komunistų tvarka per dvidešimt metų 
pasikeitė ir kad išdavystė kraštą apleisti sunkiausią va-
landą. <...> susijaudinęs žento brolis kazys Vileišis išei-
damas iš šeimos susirinkimo pasakė, kad man, daktarui 
deveniui ir broliui Petrui reikia bėgti. aš buvau už tai, 
kad pasiliktų mano duktė, medicinos penkto kurso stu-
dentė. buvau net paslėpęs jos pasą, bet matydamas, kad 
vyras pasirengęs vienas bėgti, grąžinau dokumentus. 
galvojau, gal jis nujaučia komunistų gyvenimą geriau už 
mane ir kitus, kad taip griežtai nusistatęs išvykti.“6

Petras Vileišis su besilaukiančia žmona, pasinau-
dodami sąmyšiu ir dar galiojančiu diplomatiniu pasu, 
1940 m. birželio 18 d. traukiniu išvyko iš kauno. iškelia-
vo kankinami kaltės jausmo ir tikėdamiesi stebuklo, kad 
lietuvos okupacija nebus ilgalaikė. nuvykę į romą, ban-
dė ten nors laikinai įsikurti. deja, romoje aplinkybės taip 
pat buvo jau pasikeitusios, tad nuspręsta, kol dar nevėlu, 
per neutraliąją Portugaliją vykti į ameriką.

dar iš jurgio žilinsko atsiminimų: „jutome, kad jie 
teisingai pasielgė. greitai įsitikinome, kad mano, žmo-
nos, Vileišių padėtis pablogėjo. „tarybų lietuvoje“ buvo 
paskelbta, kad Petras Vileišis, užsienio reikalų ministe-
rijos tarnautojas, su žmona pabėgo į užsienį. jo adresu 
pasipylė nemalonūs, užgaunantys pranešimai, kurie kar-
tojosi kasdien su įvairiais iškraipymais. Pagaliau paskel-
bė per spaudą ir radiją, kad visų išdavikų, pabėgusių į 
užsienį, turtas yra konfiskuojamas.

nesmagu buvo išeiti į gatvę, kiekvienas pažįstamas 
priėjęs klausė, ar iš tikrųjų pabėgo mano duktė su žentu. 
„nepabėgo, – atsakydavau, – dukrą išvežė į šveicariją 

gydytis.” jei sakyčiau „pabėgo“, jie manytų – tai patrio-
tai ir dar diplomatai, sunkiu tėvynei laiku atsižada jos ir 
išbėga į svetimus kraštus. eidamas laisvės alėja pama-
čiau savo gerą draugą antaną merkį (paskutinis lietu-
vos ministras pirmininkas, antanui smetonai pabėgus, 
ėjęs ir prezidento pareigas – j. a.). žmonių artimai ne-
simatė, tačiau dar iš tolo man liepė nesustoti, tik praei-
damas paklausė, ar tikrai Petras išvažiavo. jam vienam 
pasakiau, kad pabėgo. jis pritarė tokiam poelgiui, ir tai 
mane nuramino. kiekvieną rytą išėjęs į gatvę ar užsukęs 
pas patikimą draugą sužinodavau vis naujų žinių apie 
areštus, dingimus, išvežimus ir pabėgimus. niekas ne-
žinojo, kas bus rytoj.“7

a m e r i K o j e  – 
a P i e  l i e t u V o S  PaV e r g i m ą
Pasiekę amerikos krantus, Petras ir Vita Vileišiai apsigy-
veno čikagoje, kur buvo didelė lietuvių išeivių kolonija. 
naujo gyvenimo pradžia buvo labai sunki. Vita bandė 
verstis išsinuomotoje nedidelėje mažmenų krautuvėlė-
je su kambariu, kuriame šeima ir gyveno. Petras gavo 
darbo plieno liejykloje.  1940 m. spalio 31 d. jiems gimė 
dukrelė birutė.

Petras Vileišis buvo vienas pirmųjų į ameriką at-
vykusių lietuvių, kuris asmeniškai patyrė, kaip sovietų 
sąjunga užgrobė lietuvą ir kitas baltijos šalis. todėl jam 
teko reikšminga misija – liudyti apie lietuvą ištikusią 
tragediją ne tik lietuvių išeivijai, bet ir amerikos visuo-
menei. tokio autentiško liudytojo labai reikėjo ir ame-
rikos lietuvių patriotinėms jėgoms, pradėjusioms inten-
syvius politinius žygius lietuvai gelbėti. stiprų stimulą 
šiai veiklai suteikė jaV vyriausybės reakcija į sovietų 
sąjungos agresiją prieš baltijos valstybes. 1940 m. liepos 
23 d. laikinai ėjęs valstybės sekretoriaus pareigas sumne-
ras Welles’as vyriausybės vardu paskelbė, kad „amerika 
nepripažįsta sovietų rusijos smurto bei lietuvos, latvi-
jos ir estijos okupacijos.“8

Pirmasis Petro Vileišio liudijimas apie lietuvos pa-
vergimą buvo serija prakalbų, pasakytų 1940 m. vasarą 
ir rudenį per Povilo šaltenio (šaltimiero) radijo valan-
dėles čikagoje. Pradėdamas laidas Petras Vileišis sakė: 
„džiaugiuos galėdamas prabilti į jus gražiame ir dide-
liame čikagos mieste per mūsų gerbiamo tautiečio lie-
tuvos patrioto šaltimiero radijo valandą ir pasidalinti su 
jumis mintimis bei įspūdžiais, kuriuos teko visiems lietu-
viams paskutiniais laikais lietuvoje pergyventi.“ Prele-
gentas šiltai padėkojo amerikos lietuviams už moralinę 
ir materialinę pagalbą lietuvai, o jaV vyriausybei – už 
lietuvos okupacijos nepripažinimą. „mes, lietuviai, vi-
suomet tai atsiminsime ir būsime amžinai dėkingi demo-
kratinės amerikos vyriausybei už tokį gilų ir kilnų lie-
tuvos reikalų supratimą ir už lietuvių tautos brangiausio 
turto – nepriklausomybės parėmimą“, – kalbėjo Petras 
Vileišis9. šios jo prakalbos per radiją 1940 metais buvo 
išleistos atskiru leidinėliu Pavergtoji Lietuva.

Petras Vileišis entuziastingai rėmė amerikos lietuvių 
užmojus, kuriais buvo siekiama sukurti politinę organi-
zaciją kovai dėl lietuvos išlaisvinimo. amerikos lietuvių 

Petras Vileišis, 1980
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romos katalikų federacijos iniciatyva 1940 m. rugpjūčio  
9–10 d. Pitsburge įvyko pasitarimas, kuriame buvo įkurta 
lietuvai gelbėti taryba (lgt). į valdybą išrinkti: leonar-
das šimutis (pirmininkas), Petras Pivaronas, kazys kar-
pius, kunigas jonas švagždys, juozas laučka ir mykolas 
Vaidyla. Petras Vileišis dalyvavo pasitarime, pasakė kal-
bą, tačiau kaip užsienio šalies pilietis negalėjo būti ren-
kamas į lgt vadovybę. jis dalyvavo ir 1940 m. rugpjūčio 
30 d. čikagoje įvykusiame pasitarime dėl lietuvių delega-
cijos sudarymo vykti pas prezidentą frankliną roosevel-
tą. lietuvių delegaciją, kuriai vadovavo leonardas šimu-
tis, jaV prezidentas priėmė 1940 m. spalio 15 d. tai buvo 
itin reikšmingas įvykis lietuvos laisvės bylai. Prezidentas 
pareiškė pasitenkinimą, jog lietuvių kilmės amerikiečiai 
rūpinasi savo gimtojo krašto likimu, ir pabrėžė, kad lie-
tuvos nepriklausomybė yra tik laikinai pertraukta, ateis 
laikas, kai lietuva vėl bus laisva. kai lgt įsteigė lietuvai 
gelbėti fondą, lėšų rinkimo vajui Petras Vileišis talkino 
kaip aistringas kalbėtojas piliečių susirinkimuose. lietu-
vai gelbėti tarybai 1941 m. gegužės mėnesį persitvarkius 
į amerikos lietuvių tarybą (alt), Petras Vileišis buvo 
vienas aktyviausių jos veiklos talkininkų10.

tolesnį Petro Vileišio gyvenimą ir veiklą pakoregavo 
sesers alenos Vileišytės-devenienės atvykimas į ameri-
ką. šiam žygiui ji ryžosi po to, kai okupacinė valdžia 1940 
m. liepos 21 d. suėmė ir įkalino  mykolą  devenį11, o jos 
pačios laukė toks pat likimas. tačiau a. devenienė ka-
gėbistus pergudravo: kadangi devenių vaikai buvo ame-
rikiečiai, jaV atstovybė kaune, kuri lietuvą inkorpora-
vus į ssrs buvo likviduota, labai operatyviai sutvarkė 
reikalingus dokumentus, ir alena devenienė su vaikais 
1940 m. rugsėjo pradžioje paliko lietuvą. Pasiekusi ame-
riką ji apsistojo tame pačiame Voterberio mieste. sunki 
sesers imigrantės gyvenimo pradžia paskatino Petrą Vi-
leišį su šeima persikelti į Voterberį. o alena, didelėmis 
pastangomis įveikdama sunkumus, ėmėsi, atrodė, nepa-
siekiamo dalyko – išplėšti iš neišvengiamos mirties nagų 
mykolą, kuris 1941 m. birželį iš Vilniaus kalėjimo buvo 
deportuotas į Vorkutlagą. įvyko stebuklas: jaV vyriau-
sybei ėmus rūpintis savo piliečio likimu, ssrs valdžia 
paleido mykolą devenį ir jis 1942 m. rugsėjį grįžo namo, 
t. y. pas šeimą Voterberio mieste12.

at S i D aV ę S  j aV 
l i e t u V i ų  b e n D r u o m e n e i
Voterberyje Petras Vileišis, galima sakyti, iš naujo pra-
dėjo kurti savo ir šeimos gyvenimą. Pirmiausia geriau 
sekėsi susitvarkyti su darbo reikalais. dukra birutė Vi-
leišytė atsimena: „mano tėvas dirbo du darbus: naktinėje 
pamainoje skovilio žalvario fabrike ir baldų parduotu-
vėlėje. Vėliau jis tapo nekilnojamojo turto agentu. mano 
mamutė dirbo netoliese, bristolio precizinių instrumentų 
kompanijos braižykloje.“13 1944 m. balandį šeima pagau-
sėjo – gimė sūnus Petras. Pagerėjus materialinėms sąly-
goms, Vita Vileišienė 1948–1950 m. Vermonto valstijos 
universitete tęsė medicinos studijas, kurias baigusi pra-
dėjo medicinos praktiką Voterberio mieste.

Voterberio lietuvių kolonija, gyvuojanti nuo 1879 
metų, taip pat turėjo senas ir gilias lietuviškosios veik-
los tradicijas. tad Petras Vileišis – gyvas sovietų smur-
to prieš lietuvą ir kitas baltijos šalis liudytojas – ir čia 
rado gerą dirvą visuomeninei bei politinei veiklai. ypač 
daug dvasinių, neretai ir materialinių išteklių teko skirti 
jaV lietuvių bendruomenės kūrimui ir jos humanisti-
nės misijos realizavimui. laikraštyje Draugas rašoma: „į 
lietuvių bendruomenės idėjų vykdymo talką P. Vileišis 
atėjo pirmose amerikos lietuvių bendruomenės pastan-
gų valandose ir visą laiką su vienodu tvirtumu ir sveiku 
galvojimu energingai imasi bendruomeninių darbų.“14

Vyriausiasis lietuvos išlaisvinimo komitetas (Vlik), 
rūpindamasis okupuotos lietuvos ir lietuvių išeivijos 
likimu, 1949 m. birželio 14 d. paskelbė Lietuvių chartą – 
istorinės reikšmės dokumentą, kuriame buvo iškelta 
Pasaulio lietuvių bendruomenės (Plb) sukūrimo idėja. 
tuometiniai Vlik vadovai (steponas kairys, prelatas 
mykolas krupavičius ir kiti) suprato, kad tik susitel-
kusios lietuvių bendruomenės rėmuose lietuviai galės 
tęsti kovą dėl teisės gyventi savo tėvų žemėje, išlaikyti 
kalbą, tautines tradicijas, kurti ir ugdyti tautinę kultūrą. 
Lietuvių charta skelbė: „Pasaulyje pasklidę lietuviai su-
daro vieningą Pasaulio lietuvių bendruomenę.“ orga-
nizacinis Plb vienetas buvo atskirų kraštų lietuvių ben-
druomenės. keturiuose pasaulio kontinentuose penktą 
XX a. dešimtmetį susikūrė aštuoniolikos kraštų lietuvių 
bendruomenės.

lietuvių delegacija pas konektikuto valstijos 
gubernatorių thomasą meskillą, 1972, vasario 16
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jaV lietuvių bendruomenei (lb) kurti 1951 m. ba-
landžio 15 d. buvo sudarytas laikinasis organizacinis 
komitetas (lok). jam pirmininkavo prelatas jonas bal-
kūnas, o jo dešiniąja ranka tapo lok vicepirmininkas 
Pet ras Vileišis. ant jo pečių gulė visi jaV lb organi-
zavimo darbai. lok parengtuose jaV lb nuostatuose 
buvo nubrėžti uždaviniai: rūpintis lituanistiniu švietimu 
(ruošti mokytojus, rengti vadovėlius, steigti lituanisti-
nes mokyklas); kurti lituanistines studijas prie jaV uni-
versitetų; organizuoti masinius lituanistinius renginius 
(dainų ir šokių šventes, mokslo ir kūrybos simpoziu-
mus, kultūros kongresus). lietuvių bendruomenė buvo 
pirmoji išeivijos organizacija, kuri jungė visus lietuvius, 
nepriklausomai nuo jų profesijos, partinių, srovinių, ti-
kybinių ir kitokių skirtumų.

lok rūpesčiu ėmė kurtis jaV lb apylinkių ir apy-
gardų organizacijos. Pirmosios bendruomenės 1952 m. 
atsirado čikagoje, niujorke, niu Havene, klivlende, 
konektikute. Petro Vileišio pastangomis jaV lb 1952 m. 
vasario 15 d. buvo įregistruota konektikuto valstijos se-
kretoriate. Pagal nuostatus, aukščiausias jaV lb organas 
yra demokratiškai renkama jaV lb taryba. kol visuose 
amerikos lietuvių telkiniuose susikūrė bendruomenės, 
tarybos funkcijas vykdė lok. Pirmoji jaV lb taryba 
buvo renkama 1955 m. gegužės 1 d. iš 97 kandidatų iš-
rinkti 27 tarybos nariai. Pirmasis tarybos posėdis įvyko 
1955 m. liepos 1–2 d. taryba išrinko vykdomąjį organą – 
septynių narių prezidiumą, o pirmuoju pirmininku tapo 
jonas šlepetys. Petras Vileišis nuo pat jaV lb susikūrimo 
buvo renkamas (su nedidelėmis pertraukomis) į jos va-
dovybę: 1955–1958 m. tarybos narys; 1961–1964 m. apy-
gardos pirmininkas; 1967–1970 m. tarybos prezidiumo 
narys; 1970–1973 m. tarybos prezidiumo pirmininkas; 
1973–1976 m. tarybos narys; 1976–1979 m. tarybos na-
rys; 1982–1985 m. tarybos narys15.

Petras Vileišis buvo vienas jaV lb konektikuto apy-
gardos organizatorių ir vadovų. jo sumanymų ir darbų 
bendraautoriai buvo dr. m. colney, dr. mykolas deve-

nis, kun. stasys yla, n. meškūnienė, antanas saulaitis, 
j. Vilkaitis ir kiti lietuviškosios veiklos organizatoriai. 
apygarda buvo įkurta ir užregistruota 1952 m. rugsėjo 
23 d. ją sudarė bridžporto, Hartfordo, niu briteno, niu 
Haveno, niu londono, Putnamo, stamfordo ir Voterbe-
rio apylinkių lietuvių telkiniai. 1954 m. įvyko pirmasis 
konektikuto apygardos lietuvių suvažiavimas. buvo iš-
rinkta valdyba ir jos pirmininkas, kuriuo tapo dr. myko-
las devenis. Pastarajam su žmona alena 1959 m. išvykus 
gyventi į kalifornijos valstijos kurortinį santa monikos 
miestą, apygardos pirmininko pareigoms buvo renka-
mas Petras Vileišis.

tarp įvairių konektikuto apygardos pirmininko Pet-
ro Vileišio sumanymų ir iniciatyvų buvo ir originalus bū-
das lietuvos laisvės bylai garsinti. apie tai rašė vienas jo 
bendražygių Vytautas Volertas: „jo energijos, išradingu-
mo ir nešykštumo dėka prie kažkurių pagrindinių kelių 
connecticuto valstijoje didžiulėse skelbimų lentose pasi-
rodydavo okupuotos lietuvos vardas. tai kreipimaisi į 
jaV vyriausybę, tai į jungtines tautas, kad mūsų kraštas 
nebūtų pamirštas. Petras Vileišis išnuomodavo mėnesiui 
ar dviem tokią skelbimų lentą, rasdavo kur atspausdinti 
tekstus didžiuliuose plakatuose ir, svarbiausia, šiam už-
mojui rasdavo pinigų. šiek tiek prisidėdavo ir lietuvių 
bendruomenės apylinkė ar apygarda, bet didžiausią dalį 
padengdavo pats. jis prikalbino ir delran apylinkę tokį 
skelbimą paruošti prie new jersy kelio, padėdamas pi-
nigais ir šio užmojo organizavimu.“16

lietuvos laisvės bylą Petras Vileišis garsino ir tarp-
tautinėje arenoje – europos saugumo ir bendradarbiavi-
mo organizacijos (esbo) konferencijoje, kurios pirmoji 
dalis vyko Helsinkyje 1973 m. liepos 3–7 d. trisdešimt 
penkių valstybių užsienio reikalų ministrai rengė būsi-
mąjį esbo konferencijos baigiamąjį aktą (priimtas Hel-
sinkyje 1975 m.). į konferenciją nuvyko neoficiali pa-
baltiečių delegacija, vadovaujama Vlik pirmininko dr. 
juozo kęstučio Valiūno. delegacijos sudėtyje buvo ir jaV 
lb atstovas Petras Vileišis. delegacijos nariai bendravo 

Prie stendo, reikalaujančio atkurti lietuvos 
nepriklausomybę, konektikutas, 1964
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su konferencijos dalyviais ir žurnalistais, aiškino sovie-
tų sąjungos okupuotų ir aneksuotų baltijos šalių padėtį. 
sovietų užsienio reikalų ministras andrejus gromyka, 
viešai paklaustas, kodėl sovietų sąjunga negrąžina lais-
vės ir nepriklausomybės baltijos šalims, baisiai supyko ir 
pareikalavo, kad suomijos valdžia pabaltiečius pašalintų 
iš konferencijos. suomių policijai vykdant šį reikalavimą, 
Petras Vileišis delegacijos vardu informavo konferenci-
joje akredituotus spaudos atstovus ir pasakė kalbą per 
Laisvosios Europos radiją17.

bene giliausiai į jaV lb veiklą Petras Vileišis pasi-
nėrė organizuodamas Voterberio apylinkę ir jai vado-
vaudamas. apylinkės steigiamasis susirinkimas įvyko 
1952 m. gegužės 18 d. dalyvavo 183 asmenys, atstovavę 
Voterberio miesto lietuviams, jie išrinko valdybą iš vie-
nuolikos narių, o pirmininku – Petrą Vileišį. šiai apylin-
kei jis yra pirmininkavęs: 1952–1953, 1956–1963 ir 1969–
1973 metais. jaV lb jubiliejiniame leidinyje taip aprašyta 
Voterberio apylinkės veikla: „kadangi visą politinį ir 
laisvinimo darbą vykdė altos skyrius, tai lb apylinkė 
rūpinos visuomeninės kultūrinės veiklos organizavimu: 
kasmet suorganizuodavo naujųjų metų sutikimą, užga-
vėnes, rudens balių, rengė karnavalus, Vasario 16-osios 
minėjimus. minint Vasario  16-ąją, prie Waterbury miesto 
valdybos būstinės būdavo iškeliama lietuvos trispalvė, 
dalyvaujant miesto burmistrui ir kitiems valdžios atsto-
vams bei tautiečiams. Po to pas burmistrą vykdavo pri-
ėmimas. <...> kasmet spalio mėnesį Waterbury miesto 
bibliotekoje būdavo ruošiama lietuvių liaudies meno, 
audinių, drožinių, gintaro dirbinių paroda. <...> išėjus 
lietuvių enciklopedijai anglų kalba, apylinkės valdyba 
nupirko jos komplektą ir kitas knygas apie lietuvą an-
glų kalba ir padovanojo miesto bibliotekai. <...> iškilus 
reikalui, apylinkės valdyba organizuodavo telegramų ir 
laiškų siuntimą amerikos prezidentui, senatoriams, kon-
gresmenams lietuvos laisvinimo reikalais.“18

n e S u l au K ė  t ė V y n ė S  at g i m i m o
iki sovietinės imperijos žlugimo ir tėvynės išsilaisvi-
nimo buvo likę vos keletas metų. deja, likimas Petrui 
Vileišiui nebuvo palankus – jam nebuvo lemta sulaukti 
didžiosios Vilties išsipildymo.

Voterberio lietuvių bendruomenė 1986 m. gegužės 
31 d. surengė Petro Vileišio 80 metų jubiliejaus minė-
jimą. į šeratono viešbučio salę susirinko šeimos nariai, 
daug tautiečių, visuomenės veikėjų. iškilminga ir graži 
šventė buvo visų jo darbų ir pastangų pripažinimas ir 
apvainikavimas.

spalio viduryje vėl apsilankė sesuo rita bagdonienė. 
Petras aprodė netolimoje spalvingoje kaimo vietoje stato-
mą namą, sakė nebenorįs ilgiau mieste gyventi. Viešnią 
nustebinęs didelis namo plotas, tad pasiteiravusi, kam 
jam tiek daug vietos reikia. atsakęs: „kad visiems užtek-
tų.“ brolis seserį pavėžėjo į niu Haveno traukinių stotį. 
atsisveikino „iki kito karto“, kurio jau nebebuvo.

Paskutinis Petro Vileišio pasirodymas visuomenėje 
buvo 1986 m. spalio 26 d. tą dieną dalyvavo lietuvių re-
liginės šalpos draugijos 25 metų minėjime niujorko šv. 
Patriko katedroje ir Waldorf astoria viešbutyje.

1986 m. spalio 27 d. rytą Petrą Vileišį pakirto stiprus 
insultas. Paskutinėmis jėgomis įstengęs paskambinti sū-
nui Petrui, neteko sąmonės. gydomas ligoninėje sąmo-
nės nebeatgavo. užgeso 1986 m. lapkričio 3 d.

iš sesers ritos Vileišytės-bagdonienės atsiminimų: 
„laidotuvės buvo labai iškilmingos. tuo pasirūpino sū-
nus. Palaidotas Waterbury kalvarijos kapinėse, šalia mo-
tinos ir anksčiau mirusio brolio gydytojo kazio, nesulau-
kęs lietuvos nepriklausomybės, dėl kurios praradimo 
tiek sielojosi.“19 nekrologe, kurį 1986 m. lapkričio  7 d. 
išspausdino laikraštis Darbininkas, buvo ir šie žodžiai: 
„Waterburis neteko centrinio žmogaus, uolaus ir plataus 
visuomenininko, o lietuviškoji visuomenė neteko tikrai 
didžio patrioto, uolaus talkininko, organizatoriaus, kuris 
buvo kilęs iš garsios Vileišių giminės.“

1 ritos Vileišytės-bagdonienės atsiminimai apie brolį Petrą Vileišį. 
mašinraštis, 2010. jono aničo archyvas.

2 j. aničas. Jonas Vileišis. 1872–1942. Gyvenimo ir veiklos bruožai. – 
alma littera, Vilnius, 1995.

3 a. devenienė. Mano dėdė inž. Petras Vileišis // Varpas, 1976, nr. 14.
4 b. šėmis [mykolas biržiška]. Vilniaus Golgota. – kaunas, 1930.
5 ritos Vileišytės-bagdonienės atsiminimai... Op. cit.
6 j. žilinskas. atsiminimai. – Vilnius, 2005.
7 ten pat.
8 l. šimutis. Amerikos Lietuvių Taryba 30 metų Lietuvos laisvės kovoje. 

1940–1970. – chicago, illinois, 1971.
9 Pavergtoji Lietuva. Parašė dr. Petras Vileišis (serija kalbų, pasakytų 

per Povilo šaltimiero radijo valandą). – chicago, 1940.
10 l. šimutis. Op. cit.
11 mykolas devenis (1891–1978) nuo 1914 m. gyveno amerikoje, 

1919 m. jeilio universitete baigė medicinos studijas, gydytojo 
praktiką turėjo konektikuto valstijos Voterberio mieste, kur buvo 
nemaža lietuvių kolonija. 1924 m. atvykęs į lietuvą vedė aleną 
Vileišytę. Voterberyje jiems gimė sūnūs algirdas ir keistutis. 1928 m. 
grįžo į lietuvą. kadangi valdžia ilgai nepripažino gydytojo teisių, 
pradėjo ūkininkauti jau anksčiau ukmergės apskrityje įsigytame 
leonpolio dvare. 1932 m. gimė duktė dalia.

12 j. aničas. Alena ir Mykolas Deveniai. Visuomeninė politinė veikla 
Tėvynėje ir išeivijoje. – Vaga, Vilnius, 1997.

13 j. žilinskas. Op. cit.
14 b. raugas. PLB Tarybos rūpesčiai, planai ir darbai // Draugas, 1965, 

vasario 22.
15 Jungtinių Amerikos Valstijų Lietuvių Bendruomenės 50-ties veiklos metų. 

2001 m. spalio 12–14 d. – chicago, illinois.
16 V. Volertas. Didelis Petras. Kelios mintys apie a. a. dr. Petrą Vileišį // 

Draugas, 2004, rugsėjo  8.
17 j. aničas. Daktaro Kazio Bobelio politinė biografija. Pirma knyga. 

Tarnystė Lietuvos laisvės bylai. – Vaga, Vilnius, 2008.
18 JAV LB  penki dešimtmečiai. 1951–2002.  Auksinis jubiliejus. – Vilnius, 

2003.
19 ritos Vileišytės-bagdonienės atsiminimai... Op. cit.

audiencija pas popiežių joną Paulių ii, 1984, kovo 3 



12NAUJOJI ROMUVA, 2010, NR. 4 (573) 

Va l e n t i n a s  S v e n t i c k a s

10 tezių, 
pasakytų žvelgiant į 5 dešimtmečių 
sulaukusį poetą aidą marčėną

1.  Savitai jungia tikrus konkrečius vaizdus, bendrinančią mintį ir savus, niekieno 
neregėtus vaizdinius.

2.  Įsikibęs klasikinių lyrikos motyvų. Ryškus tarp jų: poezija ir mirtis. 
individualus tarp jų: Marčėno tema. Ypatingoji, daugelį skaitytojų traukianti būsena: 
dvasinių krizių raiška.

3.  Savo eilėraščiais siekia harmonijos.
4.  Labai įvairus ir paslankus poetas. čia apie jo kūrybos nuotaikas, intonacijas, 

poetines formas.
5.  Kūrybiškai santykiauja su kitų poetų kūryba – nuo „predkų svieto“ iki dabarties. 

Daug iš čia semia, ir savarankiškai, atvirai, vaisingai.
6.  Jam svarbios vertybės: tikrumas (būk, koks esi), laisvės pojūtis. Cituoja budistus: 

Dievas yra ir nėra, štai kur teisybė.
7.  Neįsipareigojęs. Paliekantis atviras duris. Kuriantis tariamybių, reliatyvumo įspūdį.
8.  Susigyvenęs su mediumo būsena, maždaug: kažin kas per mane kalba. 

Pasikliaujantis intuicija.
9.  Yra kalbos, ir poetinės kalbos, mylėtojas. Su individualiu ritmu – savos eigasties, 

savojo „smegenų girgždėjimo“.
10.  Laukiu, kada jis pradės ramintis ir paprastėti. Bet nebūtinai taip bus. 

Juk sakiau apie atviras duris.

2010, spalio 4, rašytojų klubas
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Taba

Nuo kalno nusileidom sparčiai,
skubėdami, kol nesutemo.
Girtai siūravo palmių karčiai.
Į kitą krantą veik į temą

virš įlankos mėnulio takas
apkvaitęs nuo peizažo ėjo.
Mes svarstėme, ar čia Alachas, 
ar Jahvė čia, ar gūsis vėjo?

Galop nusprendėme, kad vėjas.
Įrašėm nuosprendį į bylą.
Užtvirinom: vanduo ir smėlis.

Žvaigždė pro palmę košė tylą.
Ir su Jordanija mirksėjos
net Izraelis. 

2010 03 29  

Quasi una fantasia
– šitaip, bethoveniškai, turėjo vadintis 

paskutinis Ramapedo albumas –
                     Sauliaus atminimui

1
Tai ar toli mes nukeliausim
hipererdve?* Toli ir drąsiai.
Panų spiegimas, fanų liaupsės
ir paparaciai

ties nekuklaus narvelio vartais,
kur alksninukas užsimiršęs
kabina kanarėlę. Kartais
(gražių paviršių

išaugus rūbą, sudėvėjus
Antakalnį, Gorkyną, Brodą,
portretą Doriano Grėjaus)
vis dar atrodo:

* Ar toli mes nukeliausime hipererdve? – šitaip, razauskiškai, vadi-
nosi antrasis Ramapedo albumas. Ramapedas – postpsihodelinio 
roko grupė, egzistavusi aštuntąjį praėjusio amžiaus dešimtmetį. 
grupės pavadinimas sudarytas iš jos narių – sauliaus Pečiulio, 
dainiaus razausko ir aido marčėno – pavardžių dviejų pirmųjų 
ir vardų pirmųjų raidžių.

a i d a s  m a r č ė n a s

2
čia būta Viešpaties. Jo koja
tokia, kad pėdos, pėdos, pėdos.
Ir Ramapedas groja, groja.
Ir imas Vedos.

Pavasarėja. Skaičius nulis
yra ne skaičius. Prisiskaičius
pro langą įteka mėnulis,
balsai mergaičių,

visatos meilė, Dievo ikras,
žinia, kad šis pasaulis gliukai,
žinia, kad šis pasaulis tikras;
ir mes, sauliukai,

3 
šimtinę kitą nugyvensim,
bambėdami po nosim – quasi
una fantasia. Pasensim,
improvizuosim

krantus, nusibaigiantį lietų.
Gyvenimus, kurie praėjo.
Dainas numirusių poetų.
Švilpimą vėjų, 

kurie palėpėse gyvena.
Už horizonto tik ką lįsti
pradėjusį mėnulį seną.
Save jaunystėj.

2010 03 29–30
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Ar neslegia Jūsų, gerbiamas profesoriau, dabartinė Vilniaus 
būklė?

kuo čia stebėtis? laisvės sąlygomis gali laimėti ir, deja, 
dažnai laimi primityviausi ir godžiausi žmonės. būtent 
jie aktyviau už kitus naudojasi tuo, kas buvo įgyta ben-
dromis pastangomis prieš dvidešimt metų.

ir vis dėlto toks akivaizdus ir spartus net išorinio Vilniaus 
vaizdo suprastėjimas, – nekalbant jau apie giluminius klo-
dus, – lydimas nuolatinių politikų ir visuomenės vadų pos-
tringavimų apie garbingą miesto ir krašto istoriją, negali ne-
stebinti.

šie postringavimai neretai apgaulingi. iš esmės istorija 
mažai ką domina. svarbiausia – pinigai, o istorija pasi-
telkiama kaip papildomos jų porcijos gavimo motyvacija. 
jei kokia nors partija pernelyg triukšmauja apie lietuvos 

lietuvių kalba neišnyks. 
Kad tik neišnyktų 

žmogiškumas...
Mūsų pokalbis su Jeilio universiteto profesoriumi, poetu ir publicistu Tomu Venclova prasidėjo 
Vilniuje, kuris nūnai sudaro gana slogų įspūdį: grafičių subjauroti senoviniai ir šiuolaikiniai 
fasadai, išduobtos gatvės ir šaligatviai, net ne itin gausūs nauji grindiniai jau gerokai išklerę, o 
jais slankioja žmonės, kurių lietuvių kalba apsčiai inkrustuota rusiškais keiksmažodžiais. iš da-
bartinės Lietuvos sostinės mes vykome į prieškarinę – į Kauną, kur Tomui Venclovai tą dieną – 
liepos 1-ąją – turėjo būti suteiktas Vytauto Didžiojo universiteto garbės daktaro titulas.

didybę, tai tikriausiai reiškia, kad ji ketina laimėti arti-
miausius rinkimus ir pasipelnyti – niekas daugiau jos 
nedomina. tai labai liūdna, deja. ir vis dėlto, jeigu dabar 
turėčiau rinktis: ši bjaurybė ar sovietų valdžia, pasaky-
čiau: „Velniai nematė, geriau tai nei sovietų valdžia.“

Manote, kad ši liūdna socialinė degradacija – grynai lietuviš-
kas sindromas? O gal toks scenarijus būdingas visai posovie-
tinei erdvei?

tas pat vyksta rusijoje. manau, lenkijoje ar Vengrijoje 
irgi, nors galbūt kiek mažesniu mastu. nežinau, kaip 
latvijoje ir estijoje, bet ir ten tikriausiai tas pat.

Vadinasi, nėra kuo stebėtis?

Visiškai. metas pagaliau suvokti, kad daugelis žmonių pe-
šasi tiesiog dėl banano kąsnio, kaip seniausi jų protėviai.

tomo Venclovos 2010-ieji lietuvoje: 
pristatant antano Venclovos eilėraščių 
knygą Erškėtis su ramūnu katiliumi, 
birute Vagriene, mindaugu kvietkausku 
ir donata mitaite...
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Manytumėt, kad vien dėl „banano kąsnio“ žmonės taip ma-
siškai išvyksta iš Lietuvos, daugiausia būtent titulinės tautos 
atstovai?

man tai kelia kiek ironišką reakciją. kai lietuvoje buvo 
kovojama dėl nepriklausomybės, visi kartojo: „ak, bol-
ševikai naikina tautą!“ bet sovietmečiu ji anaiptol neiš-
nyko, o dabar tirpsta kur kas greičiau. bolševikai ją kaip 
tik konservavo. geriausias būdas išsaugoti vadinamąsias 
tautines vertybes, pasirodo, buvusi sovietų valdžia – ji 
pelnytai buvo nekenčiama, todėl buvo akcentuojamos 
šios vertybės, prisiekinėjama ištikimybė joms, kartais 
(nors ne visada) atsisakant banano kąsnio. dabar tai tapo 
veikiau demagogija.

štai dar vienas klausimėlis iš istorijos. Ką Jūs manote apie 
gana laisvą operavimą skaičiais ir faktais tokiais atvejais, kai, 
pavyzdžiui, Lietuvos Rotary klubas, nepaisant visiško nevei-
kimo tarybiniais metais, iškilmingai mini savo septyniasde-
šimtmetį, o, tarkim, laikraštis „Lietuvos žinios“ panašiomis 
aplinkybėmis – savo šimtmetį?

taip kartais būna. štai Vilniaus universitetas irgi nu-
traukdavo savo veiklą – visą XiX šimtmetį jo nebuvo, bet 
vis vien mes jo amžių skaičiuojame nuo įkūrimo. ir ro-
tary klubas, 1940-aisiais uždarytas ne savo valia, išsau-
gojo savo įstatus. laikraštis – gal kiek kitoks reikalas. tai 
jau ne tas leidinys, kuris ėjo prieškarinėje lietuvoje: kita 
redakcinė politika, kitas grafinis vaizdas – viskas kitaip. 
taigi laikraščio šimtmetis – tai gal per daug.

šalia šios tendencijos egzistuoja kita, ir nelabai aišku, kaip jos 
tarpusavy dera. Kartą kalbėjausi su mokslinės įstaigos – Lie-
tuvos teisės instituto – direktoriumi apie Lietuvos pilietybės 
išsaugojimą prieškarinės Lietuvos piliečiams ir jų palikuonims. 
ir štai gerbiamas teisės žinovas prasitarė: „Matote, naujojo 
Lietuvos istorijos etapo pradžioje, 1991-aisiais, mes susitarė-
me, kad penkių tarybinių dešimtmečių teisine prasme lyg ir 
nebuvo, todėl tęstinumas pilietybės pavidalu išnyksta.“ Toks 
drąsus sprendimas, juolab paskelbtas teisininko, mane tiesiog 
pribloškė.

matot, teisinė tikrovė kartais nėra tiesiogiai susijusi su 
faktine realybe. ir ne vien lietuvoj – Vakaruose irgi taip 
būna. Viskas priklauso nuo to, koks buvo paskelbtas 
įstatymas. gal ne pats protingiausias, bet kol jis nepa-
keistas – reikia jo laikytis.

Bet juk čia ne šiaip koks įstatymas, tai – visa teisinė bazė, 
valstybės pamatas.

nesu teisininkas, tad nesiimčiau spręsti. yra toks lotyniš-
kas posakis: Dura lex, sed lex. liaudiškas vertimas skam-
ba taip: „kvailas įstatymas, bet pagal įstatymą sėsi*.“ iš 
tikrųjų tai reiškia: „griežtas įstatymas, bet vis dėlto įsta-
tymas.“ taigi, jeigu dėl ko nors sutarta, susitarimo rei-
kia laikytis. tačiau galima, o dažnai ir būtina keisti įsta-
tymus, ir jei manai, kad įstatymas yra blogas, turi teisę, 
net pareigą kovoti už pakeitimą.

* rusiškai: Закон – дура, по закону и сядешь.

Toks laisvas manipuliavimas istorine praeitimi man primena 
žmogų, kuris, pasiekęs, tarkim, 40–50 metų brandą, staiga, 
vedamas kokios nors idėjos, nupjauna pusę savo esybės, ne-
svarbu – viršutinę ar apatinę.

Vis dėlto žmonėms kartais taip atsitinka. ir žmogus, tiesą 
sakant, turi teisę taip pasielgti.

Vienas dalykas – daryti staigius judesius atskiroje sieloje ar net 
biografijoje, bet visai kas kita – visos šalies mastu, pažeidžiant 
sukauptus materialinės ir dvasinės kultūros klodus, šimtų 
tūkstančių žmonių, kelių kartų likimus.

štai jums truputį panašus pavyzdys. krikščionių bažny-
čia visada manė: kad ir koks piktadarys ar žudikas buvo 
nekrikštytas žmogus, po krikšto jis kaipmat atsikrato 
visų nuodėmių, tad viso to laikotarpio iki krikšto kaip 
ir nebūta. todėl, beje, akivaizdus nesusipratimas justino 
marcinkevičiaus dramoje Mindaugas. kiek pamenu, ten 
dėstoma tokia istorija: karalienė morta, dar būdama pa-
gonė, prisidėjo prie vyro nužudymo, kad galėtų ištekėti 
už mindaugo; paskui ją, jau pakrikštytą, kažkoks vienuo-
lis įtikinėja, kad ji – baisi nusidėjėlė, ogi pagal krikščio-
nišką logiką turėtų būti atvirkščiai: po krikšto ji visiškai 
apsivalė, tik, neduok dieve, jai pakartoti savo nuodėmių 
naujoje situacijoje. Vienuolio pareiga būtų ją taip nuteikti, 
net jei mortos sąžinė, pasiekusi brandesnį laipsnį, keltų 
jai nerimą. taigi norėčiau dar kartą pabrėžti, kad tokių 
keistenybių kartais pasitaiko. gal, žmogiškai svarstant, 
tai neteisinga, bet dažnai šitaip renčiama teisė – ir baž-
nytinė, ir pilietinė; tad būna ir tokių dalykų.

Manęs neapleidžia jausmas, kad tokie dalykai veltui nepraeina, 
ir tai, ką mes sau leidžiame tarsi sąmonės lygmenyje ar vir-
tualiai, galop materializuojasi. Ar ne tai šiandien rodo tiesiog 
barbariškas požiūris į Vilniaus architektūros paminklus?

sutinku. matot, teisė ir humanizmas, deja, daugeliu at-
žvilgių išsiskiria. derėtų juos kiek įmanoma suartinti. 
šia idėja – kad juos reikia artinti – iš esmės pagrįsta tei-
sės istorija.

Pratęskime pokalbį tokia linkme: Lietuvoje šiandien vyksta 
tam tikras istorinis valymas – išbraukiamos „nereikalingos“ 
detalės, tariamai nesusijusios su magistraline lietuvių kultūros 
linija. Tačiau juk Lietuvoje apskritai, o Vilniuje ypač, bet koks 
lietuvių kultūros aspektas neatsiejamas nuo daugelio kitų tau-
tų kultūrų – lenkų, žydų, rusų, baltarusių, totorių, karaimų... 
Tai nuo seniausių laikų lyg vieninga kraujotakos sistema.

žinoma. juolab kad ligi XiX amžiaus profesionalios tau-
tinės lietuvių kultūros iš esmės beveik nebuvo – ji egzis-
tavo veikiau embriono pavidalu.

Tad kodėl dabar įsigaliojo tendencija apvalyti ją nuo neva sve-
timų antsluoksnių, ištiesinti gyvą medį paverčiant jį telegrafo 
stulpu?

tai iš dalies sovietinės tradicijos tęsinys – bolševikai irgi 
to siekė.
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Bet Jūs sakėte, kad anuomet tautinė kultūra – priešingai – buvo 
palaikoma ir konservuojama.

lietuviškam etniniam identitetui bei etniniam paveldui 
ypatingų kliūčių nebuvo daroma – bent jau po 1956-ųjų. 
ir nemeilė sovietų valdžiai reiškėsi kaip pabrėžta mei-
lė šiems dalykams. bet ketinimas viską supaprastinti ir 
ištiesinti lyg telegrafo stulpą – grynai sovietinis. ir ais-
tra neapkęsti visų „ne savų“ irgi iš sovietinio mąstymo. 
anuomet, tiesa, buvo kiek kitoks „savų“ ir „ne savų“ 
apibrėžimas. bet pati idėja, kad visur ir visada yra „savi“ 
ir „ne savi“ ir kad šie „ne savi“ turi tylėti ir būti dėkingi, 
kad jų dar nešaudo – tai, žinoma, tipiška sovietinė idė-
ja. taip pat ir nacistinė. tai apskritai XX amžiaus idėja, 
vienaip ar kitaip būdinga daugeliui valstybių, ne vien 
valdant komunistams ar naciams. laikui bėgant, „ne sa-
vojo“ sąvoka nuolat kinta. kažkas pasakojo gerą istoriją 
šia tema: „Pirma ėmė sodinti žydus, bet aš – ne žydas, 
tad koks mano reikalas? Paskui ėmė sodinti komunistus, 
bet aš – ne komunistas, man tai irgi nerūpi. Paskui ėmė 
sodinti socialdemokratus, bet aš – ne socialdemokratas. 
Paskui liberalus, bet aš – ne liberalas. Paskui nutarė pa-
sodinti mane, mano draugus ir gimines, bet jau nebuvo 
kas mus užtartų...“

Jūs manote, kad šiandien Lietuvoje liko daug sovietinio mąs-
tymo?

labai daug! manau, jis iki šiol lemia gana gausios žmo-
nių kategorijos elgseną, kad ir kaip jie būtų nusiteikę 
„sovietų“, rusų ar komunistų atžvilgiu. širdyje jie – tie 
patys komunistai, tik atvirkščiai. ir tai labai liūdna. Pas 
mus nuolat gromuliuojamas vienas teiginys: mus norėta 
rusifikuoti. iš tiesų rimtos rusifikacijos, tokios kaip caro 
laikais, nebuvo. turėjome lietuvių kalbą, lietuvišką spau-
dą, lietuvių universitetą, lietuvišką televiziją. kalbos ir 
tam tikro tautinės tapatybės jausmo niekas sovietmečiu 
specialiai nenaikino, nebent stalino laikais, bet ir tada 
ne taip absoliučiai, kaip apie tai kalbama. tačiau ketinta 

paversti visų ssrs gyvenančių tautų žmones vieninga 
sovietine – kaip tada buvo sakoma, tarybine liaudimi. 
daugelis pasakys: tai reiškė – paversti lietuvius rusais. 
Visa ne. ne dostojevskio ar cvetajevos rusais, o kap-
suko ir sniečkaus lietuviais. ir tai puikiausiai pavyko: 
daugybė žmonių, turinčių savo kalbą, tautinės tapatybės 
jausmą, universitetą ir televiziją savo kalba, o dabar ir 
nepriklausomybę, – jau sovietiniai žmonės. šito bolševi-
kai norėjo – ir savo tikslo pasiekė. o ko nesiekė, to ir ne-
padarė: nė vienas lietuvis nevirto rusu, išskyrus nebent 
tuos, kurie ilgai gyveno sibire, maskvoje ar kaliningrado 
srityje. Pačioje lietuvoje aš tokių atvejų tiesiog nežinau. 
kartais juokauju, kad pažįstu tik vieną surusėjusį lietuvį: 
tai – aš pats. beje, šis pavyzdys gal įrodo, kad surusėji-
mas ne visuomet išeina į bloga. suprantama, juokauju, 
ne itin kukliai, net provokuojančiai juokauju, bet mano 
atveju tai faktas. esu ne tik lietuvių, bet ir rusų kultūros 
žmogus; be to, dar ir lenkų, o pastaruoju metu – ir an-
glakalbės. bet anaiptol ne sovietinės. ir tai galbūt man 
padeda duoti lietuvių kultūrai šį tą netrivialaus. ogi 
daugelis pernelyg tautiškai (antirusiškai, antilenkiškai, 
antivakarietiškai) nusiteikusių lietuvių – grynai sovieti-
niai žmonės. manau, kad labai naudinga būti kelių kul-
tūrų žmogumi, net jeigu viena jų – buvusio okupanto 
kultūra. juk rusų kultūra nesusijusi su rusų okupacija. 
Vienas dalykas – lermontovas ar mandelštamas, o visai 
kas kita – suslovas su brežnevu. ko gero, mandelštamas 
ir lermontovas labiau pakirto suslovą ir brežnevą, nei 
kai kurie tautiniai sąjūdžiai.

Sovietinės tradicijos tęsinys buvo ir pernykštė Lietuvos pami-
nėjimo tūkstantmečio šventė. Europietiškai moderniam surū-
dijusiam vamzdžiui atsirado lėšų ir garbinga vieta Vilniaus 
centre, o tradicinėms šioje teritorijoje lenkų, rusų, žydų, bal-
tarusių ir kitoms kultūroms pristatyti – nieko. Tiesiog pagal 
tą vulgarią sovietmečio frazę: jūsų čia nestovėta...

o juk buvo dar vokiečiai, palikę reikšmingą paveldą. ir 
italai, daugeliu atžvilgių nulėmę architektūrinį Vilniaus 
veidą. Viduramžiais Vilniuje gal dominavo žmonės, kal-
bėję senąja dabartinės lietuvių kalbos forma – bet tai 
dorai nė nežinoma. bent pusė tuometinių miestelėnų 
tikriausiai kalbėjo slavų kalba, bet apie tai dabar sten-
giamasi neužsiminti dėl vienos paprastos priežasties: 
neduok dieve, jų palikuonys turėtų kokių pretenzijų į 
Vilnių. šiaip gal ir turėtų, bet jau tikrai ne valstybiniu 
mastu: valstybiniai klausimai sprendžiami valstybių su-
tartimis. tačiau dvasinę teisę į Vilnių ir kultūrinį jo pali-
kimą šalia lietuvių turi, be abejo, ir lenkai, ir baltarusiai, 
ir žydai, ir rusai. šiandien dažnai sakoma: titulinė tau-
ta – tai viena, o visi kiti – kas kita. man rodos, čia esama 
tam tikros neteisybės – sukuriama kažkokia kultūrinė 
hierarchija, kurios šioje srityje neturėtų būti. jei padary-
ta kas nors gero, visiškai nesvarbu, kokia kalba kalbėjo 
žmogus, tai padaręs.

Būdama nelietuvė (nors būdama Lietuvos pilietė ir gyvenan-
ti čia daugiau nei trisdešimt metų), aš neturiu teisės daryti 
per drąsių išvadų, tad klausčiau Jūsų: ar šio visuomeninio ir 
valstybinio elgesio pagrindas nebus kartais savotiška pernelyg 

...paskutiniai malonūs rūpesčiai ir...
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materialistinė tautinė savimonė? Gal valdžią turintys mąsto 
maždaug šitaip: jeigu šiandien kas nors ima garsiai kalbėti 
apie savo teisę į čionykštį dvasinį ir kultūrinį paveldą, tai ne-
išvengiamai sukels pretenzijų į nekilnojamąjį turtą ir kitokias 
materialias vertybes?

kažkas panašaus, be abejo, čia yra. bet tai visų pirma – 
panika, o aš labai nemėgstu, kai į ją puolama: „oi, mus 
tuoj tuoj apiplėš, o paskui sunaikins!“ lenkų filosofas 
leszekas kołakowskis gražiai apibūdino nacionalizmą – 
tai tokia situacija, kai kalbama: „mes – visų protingiausi 
ir visų geriausi, visi tai žino ir todėl nori mus sunaikin-
ti.“ čia mažų mažiausiai trys loginiai netikslumai: anaip-
tol neįrodyta, kad mes protingesni ar geresni už kitus; 
anaiptol nebūtinai visi tai žino ar turi žinoti; pagaliau – 
visiška nesąmonė, kad visi aplink tik ir galvoja, kaip mus 
sunaikinti. istoriškai, žinoma, visaip būdavo: ir mes kai 
ką naikinom, ir mus kai kas naikino, tačiau paprastai 
naikino ne svetima tauta, o svetima valdžia, o tai visiš-
kai skirtingi dalykai. be to, sava valdžia gali lygiai taip 
pat naikinti tautą kaip ir svetima – pavyzdžių istorijoje 
pakanka. neketinu keikti dabartinės lietuvos valdžios, 
nors tai šiandien labai madinga. tačiau kai valdžia įveda 
totalitarinę santvarką, kaip tai buvo XX amžiaus rusijoje 
ar Vokietijoje, tai lygiai taip pat kenksminga rusų ar ati-
tinkamai vokiečių tautai, kaip ir svetimšalių okupacija. 
gal net kenksmingiau, nes tai ypač demoralizuoja.

Aš irgi neteigčiau, kad dabartinė Lietuvos valdžia sąmoningai 
veda tautą į pražūtį, tačiau jos veiklos rezultatai daugeliu at-
žvilgių katastrofiški...

deja, taip. ir neaišku, ką reikia daryti. bet pakartosiu: jei 
reikėtų rinktis – sovietų valdžia ar dabartinė lietuviškoji, 
rinkčiausi pastarąją. bent jau dėl to, kad apie jos klaidas 
dabar galima kalbėti ir net rėkti, ir už tai į kalėjimą ne-
pasodins. blogiausiu atveju surengs visuomeninį ostra-
kizmą. bet tai galima pakęsti: man ne kartą teko patirti 
ostrakizmą, – ir sovietmečiu, ir dabar, – tad jau esu už-
sigrūdinęs. Paprastai tai tiesiog juokina, bet ir papildo 
kraują adrenalinu: matyt, gerai aš jiems įgėliau, jei taip 
reaguoja. taigi nejaučiu jokios nostalgijos sovietų val-
džiai, bet kartu norėčiau blaiviai žiūrėti į tai, kas dabar 
vyksta lietuvoje. deja, nematau nieko itin gero, ypač 
ideologinėje srityje.

Kokių pavojų įžvelgtumėte visuomeniniuose nūdienos proce-
suose?

Pavojus tas, kad žmonės paikėja, provincialėja, o tas pai-
kumas vėliau paveiks juos ir materialiai. grėsmę kelia 
izoliuotumas, priekaištai visiems ir viskam. tai verčia 
šalį degraduoti, ji tiesiog rieda į kažkokį pirmykštį lyg-
menį. sovietiniais laikais lietuviai mėgo – su tam tikru 
rasistiniu atspalviu – sakyti: štai net kažkokie afrikiečiai 
gauna nepriklausomybę, o mes juk baltieji, civilizuoti 
žmonės – ir jokios nepriklausomybės. dabar atsiliekam 
veikiau mes, o afrikiečiai civilizuojasi, net gana sparčiai. 
nelsonas mandela – puikiausias pavyzdys. ligi tokio ci-
vilizuoto politiko ir humanisto mums toli šaukia.

Kaip Jūs galėtumėt pakomentuoti dabartinę Lietuvos politi-
ką tautinių mažumų ir apskritai užsienio kalbų dalyvavimo 
visuomeninėje erdvėje atžvilgiu? Kokios baimės lemia šiuos 
procesus? Jūs seniai gyvenate JAV, aplankėte daugelį pasaulio 
šalių, kur iškabos ar bendravimas įvairiomis kalbomis niekam 
netrukdo ir įtampos nesukelia.

tikrai taip. beje, emigrantų sukurtose šalyse – tarkim, 
jaV ar kanadoje – trečios–ketvirtos kartos atvykėliai 
gimtąją kalbą paprastai praranda. tiesa, atvyksta nauji 
emigrantai, todėl kalbinė įvairovė išlieka. apie lietuvius 
amerikoje galėčiau pasakyti, kad mano bičiulių ir pažįs-
tamų vaikai ir anūkai lietuviškai dažniausiai jau nekalba. 
išimtys retos, kalbos išlikimu reikia specialiai rūpintis, 
bet ne kiekviena šeima tai sugeba, ne kiekviena turi tam 
jėgų ir laiko. aš irgi neturiu. mano anūkė jau vargu ar 
kalbės lietuviškai, nors dukra dar kalba. kai kurie žmo-
nės, kuriuos aš, beje, gerbiu, tuo rūpinasi ir tyčia laiko 
savo vaikus geležine ranka, kad tie išliktų lietuviais. 
Vieno garsaus inteligento šeima (neminėsiu jo pavardės) 
neleido savo vaikams iki 18 metų žiūrėti amerikos tele-
vizijos, kad šie, neduok dieve, neprarastų tėvų ir senelių 
kalbos. jie jos tikrai neprarado, bet galbūt prarado kai ką 
kita – pavyzdžiui, kultūrinę informaciją apie šalį, kurioje 
gyvena. ir vis dėlto, manyčiau, gerai, kad yra šeimų, kur 
anūkai ir proanūkiai išsaugo lietuvių kalbą, arba graikų, 
arba italų ar kokią nors kitą – tai gerbtina.

Kanadoje, pavyzdžiui, jeigu normalioje valstybinėje mokykloje 
atsiranda bent trys mokiniai, kalbantys kita gimtąja kalba, – 
lietuvių, rusų, japonų ar dar kokia nors, – jiems bus pasamdy-
tas specialus pedagogas, kad vaikai ne tik nepamirštų gimtosios 
kalbos, bet ir tinkamai ją tobulintų.

taip, kanadoje ir jaV įprasta, kad visos kultūros turi 
išlikti, ir tai suteikia šaliai grožio ir patrauklumo. Pa-
teikčiau net tokį primityvų pavyzdį. gerai žinoma, kad 
amerikos restoranuose, net brangiausiuose, pietauti neį-
manoma – maistas tiesiog šlykštus. bet, pasirinkus kokią 

...naują Vdu garbės daktarą sveikina universiteto rektorius zigmas lydeka...
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nors tautinę virtuvę, – rytietišką, itališką, lietuvišką, bet 
kokią, – beveik visada bus skanu, net kukliausioje įstai-
goje. ir amerika stengiasi palaikyti šį įspūdį – kad ji yra 
gausybės kultūrų šalis. būtų puiku, kad visose šalyse 
būtų šitaip – ir lietuvoje, kuri visada šiuo atžvilgiu buvo 
panaši į ameriką. Pas mus irgi nuo neatmenamų laikų 
nieko pernelyg netrikdė nei iškabos įvairiomis kalbomis, 
nei įvairių virtuvių restoranai, nei įvairiakalbė minia gat-
vėje. bent jau ligi XX amžiaus.

istoriškai tai juk buvo itin organiškas reiškinys.

žinoma. beje, iki antros XiX amžiaus pusės ryškios lie-
tuviškosios tapatybės apskritai nebuvo. bet labai norėta 
ją sukurti: atseit, mes ne prastesni už lenkus. jie mėgsta 
aforizmą: lenkai – ne žąsys, turi savo kalbą. ir lietuviai, 
aišku, turėjo lygiai tokią pat teisę į atskirą kalbą, ir tai 
puiku – juo daugiau kultūrų, juo geriau žmonijai. XiX 
amžiuje lietuviškąją tapatybę imta sąmoningai pabrėžti, 
tam tikra prasme kurti. mes tikrai tos tapatybės turėjo-
me mažiau nei lenkai ar rusai. be to, mus spaudė caro 
valdžia. spaudė ir aukštieji lenkų sluoksniai. mes užė-
mėme gynybinę poziciją, turėjome ir šiek tiek agresyvu-
mo. Pagrindinė anų laikų baimė išliko iki šiol: „neduok 
dieve, prarasti kalbą! nieko nėra baisiau – tuomet visi 
žūsime.“ bet juk nebūtinai taip. airiai prarado kalbą, 
dabar visi kalba angliškai, bet anglais netapo ir savo 
tapatybės neprarado. Panaši padėtis dabartinėje balta-
rusijoje: baltarusiai beveik prarado savo kalbą. apie tai 
lietuvoje nemažai rašyta: atseit baltarusius pražudė, tuoj 
ir mus pražudys. bet juk baltarusiai neišnyko ir savo ta-
patybės neprarado – jie tikrai nesijaučia esą rusai, net jei 
kalba rusiškai. ir lukašenka – kurio tikrai nemyliu – čia 
irgi šiek tiek prisideda: tai pripažįsta net patys baltaru-
sių disidentai.

baltarusiai šiandien kartoja airių situaciją. nesakau, 
kad tai gerai, veikiau – blogai: geriau būtų, jei kalba iš-
liktų. juolab tokia įdomi ir savotiška kaip lietuvių. tačiau 
nuo XiX amžiaus į smegenis buvo įkalta (o propaganda 
ir toliau stiprina šią nuostatą), kad gimtoji kalba – tai 
viskas, be jos žūsime, todėl nieku gyvu negalima duoti 
jokių teisių lietuvoje kitoms kalboms – kažkas panašaus 
net konstitucijoj įrašyta. būtų mano valia, aš pakeisčiau 
konstituciją, bet kadangi ji keičiama referendumu, dide-
le balsų dauguma, nieko pakeisti, matyt, nepavyks... iš 
esmės idėja neleisti lenkams rašyti pavardžių, gatvių ar 
vietovių pavadinimų gimtąja kalba – XiX amžiaus atrū-
gos: tada bažnyčiose buvo pešamasi dėl to, kokia kalba 
šiandien bus meldžiamasi. niekaip negalėjo susitarti, o 
svarbiausia – nenorėjo. nei lenkai, nei lietuviai. lenkai, 
aišku, irgi ne be nuodėmės. tačiau yra tokia taisyklė: kai 
kalbi apie svetimas nuodėmes – skatini nesantaiką, kai 
kalbi apie savąsias – slopini ją. todėl aš seniai laikausi 
principo: kalbėti tik apie savo nuodėmes. apie svetimas 
tegul kalba lenkai. arba rusai. arba žydai, jei nori. arba 
vokiečiai. ir, beje, visi jie kalba. tvirtinama, kad žydų na-
cionalizmas izraelyje – baisus reiškinys. čia yra tiesos, bet 
tegul apie tai kalba žydai. ir jie kalba, tik mes apie tai ma-
žai žinome, mūsų propaganda nepabrėžia, kad izraelyje 
daugybė inteligentiškų žmonių pasisako prieš žydišką 

nacionalizmą ir palaiko palestiniečius. Palestiniečiai irgi 
ne be nuodėmės, tačiau pas juos, deja, viešpatauja pusiau 
totalitarinė santvarka ir pusiau totalitarinė sąmonė, tad 
jiems priešintis savo nacionalizmui kur kas sunkiau nei 
žydams, nors šis bei tas vis dėlto ir tarp jų vyksta.

baimę, kad tuoj būsime sulenkinti, įteigė kultinės 
mūsų figūros. šią baimę pūtė ir jonas basanavičius 
(beje, mažiau už kitus), ir Vincas kudirka, ir antanas 
smetona, ir daugelis kitų. ji giliai įsiskverbė į sąmonę ir 
į pasąmonę, smegenyse susikūrė kietos struktūros, ir jos 
funkcionuoja ligi šiol, tarkim, daugelio mūsų parlamen-
tarų galvose. būtent šie žmonės be paliovos triukšmauja 
laikraščiuose, viešuose susirinkimuose, kuria specialias 
organizacijas, tokias kaip, pavyzdžiui, Vilnija, puoselėja 
senus, anachroniškus metodus, kurie europoje ir ame-
rikoje dažniausiai jau pamiršti. mūsų patriotai, tiesa, 
sako, kad europiečiai ir amerikiečiai išdavė šventuosius 
idealus, o pas mus jie vis dar egzistuoja. tai – paistalai. 
jokie čia šventi idealai, tik provincialumas, ksenofobija 
ir apskritai paikystė.

Pamenu, atsidūręs emigracijoje, pasakiau association 
for Advancement of Baltic Studies suvažiavime: „yra dvi 
doktrinos, kurių negaliu priimti. Pirmoji ir svarbiausio-
ji – komunizmas. antroji – nacionalizmas.“ jei privalė-
čiau rinktis vieną iš dviejų, pasirinkčiau nacionalizmą 
kaip kiek mažesnį blogį. tačiau tam tikromis aplinkybė-
mis, tarkim, nacizmo laikais, tai gali išvirsti net didesniu 
blogiu. skaičiau kažkur internete frazę, kad komunizmas 
buvo šimtą kartų blogesnis už nacizmą. tai – pamišėlio 
žodžiai. abu režimai buvo mažų mažiausiai lygūs, bet 
man atrodo, kad nacizmas buvo didesnis blogis, nes la-
biau organizuotas ir kryptingas.

komunizmas iš esmės yra išsigimusi apšvieta, iš-
sigimusios XViii amžiaus idėjos: mokslas, švietimas, 
lygybė... apie lygybę josifas brodskis gerai pastebėjo 
viename dvieilyje:

Равенство, брат, исключает братство.
В этом следует разобраться.

lygybė tikrai eliminuoja brolybę. nors pati lygybės 
idėja atrodo lyg ir priimtina: iš tiesų, kodėl kažkas turi 
būti beprotiškai turtingas, o aš – skurdžius? tačiau, kai 
ta idėja nuosekliai realizuojama, kaip komunizmo dok-
trinoje, pirmiausia išryškėja veidmainystė: vis vien kas 
nors bus turtingesnis, o skurdžiai dar labiau nuskurs, so-
vietmečiu tai buvo gerai matyti. kita vertus, siaubingas 
pats bandymas tempti visus ant vieno kurpalio.

Juk net turtą visi suprantame skirtingai...

be abejo. man štai septyniasdešimt dveji, laikas api-
bendrinti, tad ir mąstau: na, neturiu aš didelio namo ir 
niekada neturėsiu. kaip buvo pasakęs josifas brodskis: 
„mudu, tomai, jau nepraturtėsime.“ neturiu aš Ferrari, 
juo labiau dviejų ar penkių Ferrari. bet tai man nerū-
pi – nei namas, nei Ferrari. tiesa, jausčiausi suvaržytas, 
jei negalėčiau keliauti, tai irgi reikalauja tam tikrų lėšų, 
bet vis dėlto ne tokių, kaip rūmai ar Ferrari. nelygu, ko 
sieki. aš jausčiausi nuskriaustas, jei negalėčiau skaityti 
aristofano. galiu. ir man pakanka.
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grįžtant prie nacizmo... nacizmas – kitas reikalas. jis 
kilo ne iš apšvietos, o iš reakcijos prieš ją, iš dalies – iš ro-
mantizmo. nacistinė teorija turi išsigimusio romantizmo 
bruožų, o komunistinė – išsigimusios apšvietos. kaip 
tik romantizmas kertiniu akmeniu padarė tautą, tautinę 
dvasią, tautines vertybes, o iš čia jau netoli ir iki rasinio 
pranašumo. tai ir sukėlė pavojingų padarinių. abi teori-
jos paliečia jautriausias žmogaus vietas. daugelis pavydi 
turtingiesiems, nori lygybės, todėl leidžiasi suviliojami 
komunizmo masalo. dabar tai mažiau paplitęs reiškinys, 
nes komunizmas griuvo neseniai, ir visi matėme, kas tai 
yra iš tikrųjų. o nacizmas buvo seniau, ir žmonės jį kiek 
primiršo. jo vilionėms irgi nesunku pasiduoti: mes – 
visų geriausi, visų protingiausi, gryniausio kraujo, visi 
kiti turi tyliai tūnoti, kitaip mes juos nubausim, nes tik 
žiūrėk – jie mus gali suteršti ir sunaikinti. šis masalas 
šiandien patraukia stipriau nei komunistinis. galbūt jis 
itin patrauklus mažai tautai, nes padeda įveikti nevisa-
vertiškumo kompleksą, kuris mažiesiems, deja, atsiran-
da automatiškai. tai labai pavojinga.

dar lietuvai atkuriant nepriklausomybę, nuogąsta-
vau, kad ši tendencija pas mus nelaimėtų – mačiau jos 
požymių dar 1990-ųjų kalbose ir spaudoje, sąjūdyje, net 
anksčiau. nenorėjau apie tai garsiai kalbėti, nes tai būtų 
buvusi parama sovietų valdžiai. tuomet, nepriklauso-
mybės pradžioje, ši nacizmu atsiduodanti tendencija vis 
dėlto nelaimėjo: pirmąjį dešimtmetį lietuvoje šiuo atžvil-
giu buvo kiek geriau negu dabar. nūnai ši tendencija ima 
atgyti, ir labai gali būti, kad apie tai teks kalbėti atvirai ir 
griežtai. deja, aš galiu įsivaizduoti tokią lietuvą, kurioje 
neįstengčiau gyventi – tada rinkčiausi, kaip ir anksčiau, 
emigraciją. dabar įstengiu – štai mes važiuojame per 
lietuvą, kalbamės, ir aš džiaugiuosi, kad esu čia, kad 
bendrauju su vietine spauda, dalyvauju kultūriniame 
gyvenime...

Juolab kad mes važiuojame tokia malonia proga...

na, šitai mane jaudina mažiausiai... bet aš galiu įsivaiz-
duoti tokią lietuvą kaip, tarkime, antroje 1941-ųjų pusė-
je, kurioje nenorėčiau gyventi, net jeigu man asmeniškai 
negrėstų jokie pavojai. kol kas, ačiū dievui, taip nėra. ša-
lis nepriklausoma, bet ką gali žinoti... Hitlerinė Vokietija 
irgi buvo nepriklausoma. ir stalininė sovietų sąjunga – 
ar būtų galėjęs kas nors ką nors jai nurodyti? bet kas jose 
buvo gero? šiaurės korėja visiškai nepriklausoma. labai 
nepriklausoma valstybė – iranas, bet ten gyventi nenorė-
čiau ir, beje, daugelis musulmonų irgi nenori. neseniai 
buvau turkijoje ir girdėjau: „neduok mums, dieve, to, 
kas vyksta irane. Pas mus atvažiuoja iraniečiai – tokie pat 
musulmonai, tikėjimo broliai, tam tikra prasme idėjos 
broliai, bet jie laimingesni turkijoje, nes čia neviešpatau-
ja ultraislamiška ideologija.“ štai ir lietuvoj aš nenorė-
čiau ultralietuviškos ideologijos įsiviešpatavimo. o juk į 
tai dabar linkstama. tačiau galimybė tam priešintis, – o 
drąsesni ja pasinaudoja, – teikia tam tikrų vilčių. iš es-
mės vilčių yra visuomet. jų buvo ir stalininėje sovietų 
sąjungoje, ir hitlerinėje Vokietijoje. ir pagaliau viltys išsi-
pildė – juk abi sistemos žlugo. yra tokia kalinių dainelė: 
„Теперь на мне тюремная одежда, кусочек неба синего и 

звездочка вдали мерцает мне, как слабая надежда...“ to-
kia silpna viltis, bet ji yra visada, bet kokioje situacijoje, 
net jei tave ketina rytoj sušaudyti. tačiau, suprantama, 
geriau ne viltis, o tikrovė...

Pasamprotaukite kaip mokslininkas filologas, mokantis nema-
žai kalbų: ar yra koks pavojus, kai šalia egzistuoja kelios kalbos, 
kurios gal ir maitina viena kitą, o gal ir provokuoja tam tikrus 
susidūrimus, net išskelia naujas tikrovės prasmes?

Pradėkime nuo to, kad nesu daugelio kalbų žinovas. 
moku keturias kalbas ir šiaip ar taip dar trimis–keturio-
mis galiu skaityti, bet ne kalbėti. taigi nesu poliglotas.

kai kurios kalbos miršta – beje, nepriklausomai nuo 
valstybinės santvarkos. dabar lietuvių spaudoje mėgs-
tama pabrėžti: „rusija – genocido imperija, ji pražudė 
sibiro tautas.“ taip, pražudė, nors dažniausiai ne galuti-
nai – ir evenkų, ir čiukčių yra išlikę, kartais net daugėja. 
o štai jaV, visiškos demokratijos šalis, panašiai pražu-
dė indėnus – tenykštė demokratija XiX amžiuje sau tai 
leido. Paskui susigriebė, bet buvo jau per vėlu (tiesa, ir 
jaV daug indėnų genčių ir kalbų yra išlikę). manau, čia 
svarbų vaidmenį atlieka kiekybiniai rodikliai. kai tauta 
yra gausi (slenkstis čia turbūt kokia pusė milijono) ir dar 
turi kultūrinę infrastruktūrą, kalbos ir tautinės tapatybės 
sunaikinti neįmanoma net ir labai stengiantis. nebent tos 
pastangos būtų absoliučiai totalitarinės ir žiaurios. na, 
anglai, nors ir ne totalitarinė šalis, beveik sunaikino ai-
rių kalbą (nors ne airių tautą). XViii–XiX amžiuje airija 
buvo tikra kolonija: žmonės mirdavo badu, jiems viskas 
buvo uždrausta, net žvejoti: pasekmės liūdnos – jie iki 
šiol šito nemoka...

Tokie draudimai buvo kaip nors susiję su tautinės tapatybės 
slopinimu?

tai buvo susiję su ekonomika, bet kartu veikė ir tautinę 
tapatybę. manau, anglų valdžia iš dalies tai turėjo galvo-
je – juk patogiau valdyti žmones, kurių tautinė tapatybė 

...kauno Prezidentūroje per josifo brodskio 70-mečiui skirtą konferenciją...
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nesiskiria nuo tavosios. anglijos laivynui statyti airijoje 
buvo iškirsti visi miškai – pačioje anglijoje miškai buvo 
rūpestingai saugomi. apskritai airiai patyrė kur kas dau-
giau vargo nei mes, lietuviai, caro režimo laikais. kalba 
buvo sunaikinta, bet tapatybė išliko. ir ne tik yeatso ar 
joyce’o, bet ir eilinio airio. ji ir šiandien stipri kaip anks-
čiau, gal net sustiprėjo. aš galiu įsivaizduoti, kad išnyks 
indėnų gentis ir jos kalba, kuria kalba, tarkim, 400 žmo-
nių. arba jukagirų kalba sibire – jų irgi yra maždaug 
keturi šimtai. bet kai tautą sudaro keli milijonai, kaip 
lietuvių, niekas jai pernelyg negresia, taip pat ir svetimos 
kalbos. net totalitarinė priespauda nepajėgi sunaikinti 
lietuvių kalbos, kaip ji nesunaikino stalino laikais. tie-
sa, dar kartą pabrėžiu, kad ši priespauda buvo nukreipta 
labiau prieš normalią žmogiškąją psichologiją nei prieš 
kalbą. manau, kad nuspėjamoje ateityje lietuvių kalba 
negali išnykti. ir nėra čia ko panikuoti.

Juo labiau kad kartu su keliais milijonais etninių lietuvių pas-
taruosius du dešimtmečius aktyvūs lietuvių kalbos vartotojai 
yra kitų Lietuvoje gyvenančių tautų atstovai, ypač jauni žmo-
nės, čia baigę vidurinę mokyklą.

taip, kalba neišnyks. bet jeigu išnyktų normalus žmo-
giškas mąstymas, tai būtų kur kas blogiau nei prarasti 
kalbą. svarbu dar štai kas: panikuoja dėl kalbos būtent 
tie, kurie visiškai netiki savo tauta, netiki, kad tai – stip-
ri, padori tauta...

ir draugiška, gebėjusi ilgus amžius normaliai gyventi ir su ar-
timiausiais kaimynais, ir su kitomis kalbomis ir kultūromis.

tai ir yra tautinis orumas ir didžiadvasiškumas. tik ta 
tauta yra iš tikrųjų stipri, kuri leidžia sau didžiadvasiš-
kumą. jei negali būti didžiadvasiškas – prarandi orumą, 
kartu ir tautinę tapatybę. kraštutinis didžiadvasiškumo 
nebuvimo variantas yra nacizmas arba imperializmas. 

mes dar taip toli nenuėjome. naciai šaudė ir degino, mes 
taip nedarome (nors istoriškai visko pasitaikydavo), ir, 
neduok dieve, kad taip nutiktų. Prieš tai reikia veikti 
visur ir visada.

Kaip Jums atrodo, kam apskritai reikia pabrėžti titulinę ša-
lies tautą – tam tikra prasme kurti valstybėje tautinę hie-
rarchiją?

kartais tai būtina geografiniais sumetimais, kartais – dėl 
emblematiškumo. jeigu šalis – lietuva, vadinasi, tituli-
nė jos tauta – lietuviai. tačiau tai nesuteikia išskirtinių 
teisių.

Ko gero, net atvirkščiai – tai įpareigoja.

tikrai taip.

O kadangi šios pareigos dažnai nevykdomos, tenka daryti iš-
vadą, kad, ir praėjus dviem nepriklausomybės dešimtmečiams, 
lietuviai, deja, nesijaučia esą tikri savo šalies šeimininkai.

apie šiuos reikalus esu galvojęs jau seniai. Pamenu, dar 
sovietiniais laikais, kai mano dukrai marytei buvo dve-
ji, suformulavau kelis teiginius, kuriuos būtinai reikėjo 
vaikui įteigti, ir, kiek galėjau, stengiausi tai padaryti. 
tuoj prisiminsiu... taigi: tu esi lietuvė. tai tave įpareigo-
ja, bet nesuteikia jokių specialių teisių. Pirmoji pareiga: 
visuomet elkis taip, kad nesuteiktum pagrindo neigia-
mai atsiliepti apie lietuvius apskritai. net jeigu kas nors 
įpykęs sušuktų: „ak, tie lietuviai visi šiokie anokie!..“ – 
kitas galėtų, prisiminęs tave, pasakyti: „ogi ne. Pažįstu 
vieną lietuvę, kuri visai ne tokia.“ antra: jei kas nors yra 
skriaudžiamas, ginti reikia visus, ne tik lietuvius. bet jei 
ginsi tautietį kiek uoliau nei kitus – tau bus atleista, nors 
moraliai gal tai ne geriausia. šiaip ar taip, pati niekados 
neskriausk kitų. trečia: reikia pažinti visų tautų, viso pa-
saulio kultūrą. bet jeigu tu apie lietuvių kultūrą išmanysi 
geriau nei apie kitas, tau bus atleista – net jeigu tai šiek 
tiek susiaurins tavo akiratį. ir ketvirta: jei tau girdint kas 
nors teigtų, kad lietuviai blogesni už vokiečius, rusus, 
prancūzus, žydus ar dar ką nors – gali, netgi turi su juo 
pasiginčyti. nemanyk, kad esi geresnė už jį, bet turi teisę 
manyti, kad esi protingesnė. štai, matyt, ir viskas.

O kas paskatino Jus pradėti mąstyti apie šį savotišką tautinės 
garbės kodeksą?

tiesiog ėmiau galvoti, kaip dera auklėti vaiką.

Tokiomis tezėmis galima drąsiai papildyti bet kokią konstitu-
ciją – ir Lietuvos valstybės, ir, tarkim, Užupio Respublikos... 
Nuoširdžiausiai dėkoju Jums už šį pokalbį!

kalbėjosi t at j a n a  j a s i n s k a j a
Pokalbis vyko rusų kalba. 

sulietuvino a n d r i u s  k o n i c k i s  (vertimas autorizuotas)

...diskusijoje Ženklų sistemų konfliktas su semiotikais sauliumi žuku ir kęstučiu 
nastopka. g e d i m i n o  z e m l i c k o  nuotraukos
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Tyliai tyliai...

Netrukdykit –
aš šiąnakt išėjus –
tyliai tyliai tik vaikšto pirštukais
mano mažos minčių pribuvėjos,
išaugtais suadytais megztukais.
Baltą lapą pakloja ant rankų –
aš suglamžau –
jos patiesia kitą,
bet sugauna mane besukramtant
paskutinio pieštuko grafitą.
Ir tikrai jau visai paskutinį
iš dėžutės spalvotų pieštukų,
ant kurios,
lyg plaštakės naktinės,
šnabždas dulkės į sapną nutūpę.
Mano mažos minčių pribuvėjos
krintant lašui po lašo užrašo
ant dėžutės –
...j i  š iąnakt  iš ė jo
tyl iai ,  tyl iai  taip... –
vaikiškom ašarom.

Pavasariškai

ak, nežinau,
tik krito, krito, krito
laibais koteliais pakalnutės,
gal lelijos,
įkvėpus žiedą balkšvą
ty – ro – ry – to
aš pajutau, 
kad šitaip 
ir kad visą naktį
– lijo –

g i e d r ė  j a r m o l a v i č i e n ė

Rodos...

Temsta.
Raukšlėjas medžiai,
rodos – sensta,
susigūžia –
šešėliais pasišiaušia.
Kriaušė,
prisimenu, ten augo,
ją nukirto 
tėvas – ne,
dvi rankos tvirtos
mane paglostė
ir pakėlė.
...vėlės
tuokart tarp lapų
susivėlė,
o aš ant kelių –
vaikeli...
vis dar gelia,
ir rodos –
nieko tokio,
nieko rimto,
kai kerta 
ir kaskart taip krinta.
Tik aš ant žemės...
o virš jos vėl
švinta.

Nusišauti ar atsišaudyti?

Vėl preciziškai laikas matuoja
Man likimo nutiestą atkarpą.
Prisišliejusi venom alsuoju,
Pridūstu, tik jaučiu – atkerpa.
Glamžo gniužulą, glamžo ir meta.
Nepataiko – suspėju – atmetu
Laiko smūgį tartum granatą – 
Sprogsta dienos, skeveldrom – metai.
Išlikimas man kala kartuves,
Veria karstą vienatvė – gulkis!
Dieve Tėve, kartu juk dar mes –
Paskutinę paskolinki kulką.
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Pakalbėkim

Ar pakalbėsime abudu atvirai vėl, tėve?
Matai – užaugau aš jau, 
padėk, Dieve.
Tik obuoliai lėkštėj, 
žinai, tie patys...
Juk dar atsimeni, 
kaip mudu kratėm –
prinokę krito kamuoliais – gardumas.
Vėl smilksta pilkas cigaretės dūmas...
Tu man sakytum – 
nerūkyki, vaike.
Žinau... 
Prisimeni, kaip žvaigždę vaikėm?
Dar Grįžulo Ratus, 
sakei man – palydovas!
Žiūrėk! 
Ir savąją princesę lyg valdovas
nešei ant rankų ir kamšei mažytę pataluos.
Tu užmigai seniai – 
ir aš pati guluos...
Pažvelk –
vaikai dabar mane praaugo:
prisiminimuose, 
iš nuotraukų jiems saugau
tave, 
o man šalikelėj žvyruoto tako
beliko žvaigždės, 
obuoliai
ir šaltas tavo kapas.

Neperskaityti laiškai

Vėl lubos išsilieja iliustracijom,
cituoja mintys ryškesnes pastraipas
be pagreičio, skyrybos, intonacijos –
minutės pusvalandžių puslapius išdraiko.
Prašvilpę žodžių traukiniai sugrįžę glaudžias –
maršrutą į abi puses tarp skliaustų užkertu.
Brūkšnys – kelionės kaina – laiko skiautė.
Kablelis – ryt ir vėl pakelsiu užkardą.
Pilkais punktyrais horizontai susiaurėja
vokai vogčiom klijuoja neskaitytą raštą.
Nieks taško nepadės – vėl bėgiais nuriedėjo
laiškanešiai, pamiršę susirinkti paštą.

(iš)likimas

Iš triukšmingos aplinkos į vibro
prie peties šešioliktas kalibras
saugiklis teisti ne skirti
gyventi – akistata – mirti
laukimas į dūžius palūžta
širdis išsiardo iš gūžtos
atslenka kadrais iš lėto
garsas – šešėliai – siluetai
teisėja nuojauta atrenka
tyla – šūvis – atatranka
nusvyra žudikės saujos
parakas – kailis – ir kraujas
kapo nebus tik takas
pėdsakais mirtį atseka
iš vibro į triukšmingą aplinką
išlikimas – kaina – atlikta

(va)kare

Vakare kaip kare – nieko naujo...
Fronto linija šąla į stiklą,
tyliai paršliaužia sužeistos mintys,
nukraujuoja – sutvarsto kas tikra.

Prisišlieja šalia kiauros saujos,
verias stigmom – pavirsta į rėtį,
ir kuždėt apkasuos nepaliauja
noras duoti ir noras turėti.

O kišenėj jausmai – plieno kulkos
čeža tyliai, išlietos kariauti.
Kai nuo vakar rytojus apdulka,
šiandien vieno tetrokšta – sugriauti.

Vakare kaip kare – nieko naujo...
Lyg po mūšio – tenoriu prigulti.
Gal danguj bus paskelbtos paliaubos?
Atsitraukti nemoku – tik pulti.
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Erozija

Krenta lietūs kreivi ant asfalto,
į materiją tykšta – palūžta.
Aš rašau ir vėl juodu ant balto –
mintys sukas šiukšliadėžėj gūžtą.
Tik pasijaučiu vienišas atomas,
iškraipytas moralinės normos,
jei galėčiau – būčiau nematoma,
egzistuoju įkalinta formoj.
Ir veikimo uždelsto užtaisas
tiksi venomis – visa tai laikina,
įkvėpimas apkasus užkasa,
ieško žodžio – lyg snaiperis taikinio.
Tykšta lietūs, akiduobes skrodžia –
į mintis įsiveržia erozija.
Gal diagnozė būtų – sklerozė?
Išrašysiu receptą – poezija.

(pa)tikėtas skrydis

Mėlynake padangių paukšte,
būki šiąnakt mano viešnia,
tik nutūpk –
aš pakilsiu į aukštį,
mano plunksnos – tavo suknia...
plak plak
plaka jaučiu
ne – ak – muo
ne akmuo ir mėnuo stebis:
šiąnakt jis –
paklydęs piemuo,
o žvaigždynai –
tai mano stepės.
Išmatuoju skrydžiu bekraštes,
po sparnu žemės skliautą paslėpus,
susilieja blakstienos į paraštes –
svajos stato į dangų lieptus...

ak – aki – mir – kos
tirpsta vėjy –
laiko tėkmei nenoriu paklust.
Paukštei aš sapnus patikėjau –
ji paskolino savo sparnus...

* * *

Iš saujų byra
balto sniego kilimas,
medinis Jėzus žvelgia –
ir abudu tylime.
Takus šešėliais
vakaras slapta nutiesia,
delnuos suspaustą
priglaudžiu prie lūpų tiesą.
– – – dvi ese  – – –
kai užsimerkus
tamsą geria kūnas –
nešalta, ne,
tik atsakyk –
kodėl taip būnant
pulsuoja siela,
lyg į sienas karsto?
Ir lūpos nuo tiesos apkarsta.
– – – barsto – – –
kažką vėl pirštai
balto ir brangaus.
Dangus nukrito,
galbūt iš dangaus,
aš nusileidau tyliai...
Taip –
kad nepabustum,
kai Kristus meldžias
       ir žiedais
              ant tavo
                     kapo
                            pusto...
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šešiasdešimtmetį sutikai su esė, kritikos, publicistikos ir ei-
lėraščių rinkiniu „ieškau Konstantos“. Prieš įžengdamas į 
aštuntąjį dešimtmetį, išleidai poezijos rinkinį „Plastėk, šir-
die!..“ Kas tai – savitas priminimas apie jaunystėje blykste-
lėjusį poeto talentą, kurį vėliau nurungė literatūros kritikas? 
Manding, šiuo lyriniu kritiko dienoraščiu Tu subtiliai atsklei-
dei svarbiausius savo gyvenimo kelio išklotinės ženklus. Koks 
jų kontekstas?

žmogaus gyvenime dešimtmečių nėra daug, kiekvienas 
jų yra savotiškas rubikonas. bet kasdienybėje vyrauja 
vadinamieji kalendoriniai metai, kai dirbi, ieškai, kenti, 
džiaugiesi ir apie jubiliejus negalvoji. jie ateina patys, 
neprašomi. tik užlipęs ant jų slenksčio, susimąstai, kur 
ir su kokiu kraičiu eini. jau savo 50-metį sutikau su liūd-
nu eilėraščiu, kurio pagrindinis įvaizdis – rubikonas ir 
dramatiškas laiko ėjimo per sielą jausmas. kritikos žan-
re apie save galima pasakyti daug, bet dar daugiau apie 
nagrinėjamą autorių; o ką daryti kritikui, turinčiam ly-
rinę sielą? subjektyvūs ar intymūs jausmai recenzijose, 
straipsniuose lieka nepanaudoti, tad gaila juos išmesti, 
o ir poezijos mūza tai gali pavadinti prastu šeimininka-
vimu savo dvasiniame pasaulyje... taip, tu teisus, jau-
nystėje blykstelėjo poeto kibirkštėlė, tiktai be patarėjų ar 
mokytojų nepavyko jos plačiau išskleisti. beje, jaunystėje 
bandžiau ir prozos žanrą, ir čia rezultatai buvo ryškesni, 
nes vienas kitas kūrinėlis buvo išspausdintas respubli-
kinėje spaudoje – su eilėraščiais to padaryti nepavyko. 
galiausiai viską nurungė literatūros kritika, kuri man 
labiausiai patiko dėl galimybės postringauti, filosofuoti, 
polemizuoti, jaustis tarsi dalyvaujančiam tvarkant visuo-
menę, pasaulį. rašiau eilėraščius ir būdamas aštuonio-
likos, devyniolikos metų, bet jau ir tuomet juose viršų 
ėmė tas poleminis, deklaratyvus pradas, man nesuvo-
kiant poetinės kalbos specifikos, kad eilėraštis pirmiau-
sia yra jausmo, minties ir vaizdo sintezė. jausmas, tonas, 
ritmas turi laisvai skleistis, jų sintezę turi „gaminti“ vi-
dinė rašančiojo būsena, joje bręstanti idėja, sumanymas. 
ten, kur šitų dėmenų sintezė įvyko ir pavyko, galbūt ir 
paliudijau kai kurias savo „gyvenimo išklotines“. rašau 
„suprantamus“ eilėraščius, siekiu komunikacijos su skai-
tytojais, gaunu iš jų atpažinimo signalus, nors šiuolaiki-
nių „vunderkindų“ tai nėra vertinama.

Suvokimo rakto 
konstantų paieška
Literatūros kritiką Alfredą Guščių kalbina Arvydas Valionis

„ e S u  t o K S a i  m a r g a S 
„ P l u n K S n u o t i S “. . .“
Pradėjome pokalbį apie Tavo poezijos rinkinį „Plastėk, šir-
die!..“ Tad jį ir pratęskime, kartkartėmis įterpdami kai kurias 
poetinių tekstų „konstantas“. Tvirtini: „Esu toksai margas 
„plunksnuotis“ nuo Plungės“. Na, tad šiek tiek pakedenki 
praeitį ir numeski „Naujosios Romuvos“ skaitytojams keletą 
savo kūrybinio kelio pradžios iki pirmojo straipsnių rinkinio 
„Tiesės ir zigzagai“ „plunksnelių“.

Priminei pirmąją knygą, kuri kiekvienam brangi kaip 
pirmoji meilė. man ji atvėrė duris ir į rašytojų sąjungą 
(1977). o iki jos, kaip jau minėjau, nesėkmingai eiliavau ir 
gadinau popierių. tiesa, ne visiškai taip, nes 1959 metais, 
kai gyvenau kaune ir dirbau frezuotoju Pergalės turbinų 
gamykloje, laimėjau Kauno tiesos paskelbtame konkurse 
paskatinamąją premiją; bet periodikoje nebuvo išspaus-
dintas nė vienas eilėraštis. 1961 metais atvykau į Vilnių 
studijuoti universitete literatūros ir filologijos – viename 
kurse su sigitu geda; buvau jo Pėdų šalininkas, rašiau 
jas palaikantį straipsnį, o gilinimasis į pirmąsias sigito 
ir jono strielkūno knygas (1966) tapo lemiamu stimulu 
renkantis literatūrinį kelią – pasirinkau kritikos žanrą ir 
rašiau daugiausia apie prozą, gal todėl, kad pats kūriau 
vaizdelius, apsakymus sėkmingiau nei poeziją. į tuos 
mano prozos bandymus buvo atkreipęs dėmesį bronius 
radzevičius, kuris vėliau stebėjosi mano nutylimu...

nedaug tų mano plunksnelių – iki pirmosios knygos, 
į kurią aš ir sudėjau, mano manymu, ryškesniąsias, t. y. 
rašinius apie j. apučio, r. granausko, e. ignatavičiaus, 
r. kašausko, l. jacinevičiaus, V. martinkaus, b. radzevi-
čiaus, j. mačiukevičiaus, V. rimkevičiaus, j. mikelinsko, 
s. šaltenio, r. šavelio apsakymus, apysakas, romanus.

Kaip buvo sutiktas Tavo debiutinis straipsnių rinkinys „Tie-
sės ir zigzagai“ (1976) ir kokią įtaką Tavo tolesniam kūrybi-
niam keliui turėjo jo vertinimas viešojoje erdvėje, asmeninis 
kolegų žodis?

sakyčiau, pusėtinai, o gal ir neblogai, nes su ja, kaip mi-
nėjau, buvau priimtas į rašytojų sąjungą, mat tuomet 
pretenduojančiam į ją kritikui užteko vienos knygos... 
tais metais (1977) dirbau rašytojų sąjungoje literatūros 
konsultantu, kasdien regėdavau ir girdėdavau jos virši-
ninkus – įstrigo alfonso maldonio samprotavimas apie 
tai, kad kritika iš esmės gyvena periodinėje spaudoje, 
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taigi, vaizdžiai tariant, laikraščiai, žurnalai yra litera-
tūros kritikos namai. išeitų, kad ir kritikos knygų leisti 
nebūtina. anais laikais kritika taip galėjo egzistuoti, nes 
turėjo paklausą periodikoje – čia buvo laukiama, kriti-
kai nespėdavo tenkinti visų užsakymų, o ir patys siūlė, 
ką norėjo, darbuotis skatino ir garantuoti honorarai, ne 
taip, kaip šiandien...

nebepamenu savo knygos recenzento pavardės ir 
jo išvadų, bet prisimenu almos karosaitės epigramą 
apie pirmąsias knygas ir posmą apie mane: „guščiaus 
Tiesės ir zigzagai nuostabiai patiko Vagai“... ir dar atsime-
nu įspūdingą 1975 metų rudens vakarą, kai su draugais 
literatais stasiu lipskiu, rimgaudu graibumi, Viktoru 
brazausku ir, atrodo, su tavimi stovėjome muziejaus 
(dabar Vokiečių) gatvėje prie rašytojų namo, kur, rodos, 
marcelijaus martinaičio bute posėdžiavo pirmųjų kny-
gų rankraščių vertinimo komisija, ir mes laukėme jos 
nuosprendžio. tuomet „mobiliakų“ dar neturėjome, tad 
siuntėme legatą stasį (jis gyveno tame name) parnešti 
žinių. Parnešė – martinaitis aiškinęs, kad mano knygai 
stingą gilesnės analizės, moksliškesnio metodo, bet esa-
ma ir pranašumų, todėl ji bus leidžiama. suprantama, 
su kokiu džiaugsmu aš pakviečiau draugus į artimiau-
sią kavinę... kolegų ir pažįstamų rašytojų atsiliepimai 
buvo palankūs, bet man pačiam įstrigo stasio persaky-
ta martinaičio pastaba apie tą „metodą“; suvokiau, kad 
ne socialistinio realizmo metodo pasigedo šis protingas 
vertintojas, priešingai – jo klišių buvau per daug prikai-
šiojęs. martinaičio pastabą atsimenu lig šiolei, vadinasi, 
ji veikė mano kritinę pasąmonę ir vertė lavinti kūrybinį 
metodą – kaip kritinės analizės subtilumą, kuo glaudes-
nį subjekto ir objekto santykį, suprantamą kaip kritinio 
teksto estetinį (skaitymo) patrauklumą. sunkiai sekėsi jį 
pasiekti, nes vis trukdydavo „direktyvinių organų“, va-
dovavusių visam literatūriniam procesui, įdiegta ir tapu-
si vos ne mechanišku įpročiu mada visur kaišioti tas su 
kūrinio tekstu dažnai nesusijusias idėjines klišes, kalkes. 
kur analizuodamas tų klišių išvengdavau, pasiduoda-
vau kūrinio teksto įtaigai, ten ir mano rašiniai sualsuoda-
vo nuoširdumu, psichologiniu įžvalgumu – taip šiandien 
galiu atsiliepti apie pirmojoje knygutėje esantį straipsnį 
Salos upėje apie r. kašausko kūrybą, apie kai kurias įžval-
gas, rašant apie j. apučio, r. granausko, e. ignatavičiaus 
„kaimietiškąją“ tematiką, apie l. jacinevičiaus, s. šalte-
nio, V. martinkaus meninius ieškojimus.

K i n ta n t i S  P r o z o S  Pa S au l i S
Po aštuonerių metų išleidai straipsnių rinkinį „Kintantis pro-
zos pasaulis“ (1985). Pratarmėje paaiškini, kodėl literatūros 
procesą „uždarei“ į dešimtmečio, o ne penkmečio ar vienerių 
metų rėmus. Metodologinio pobūdžio straipsnyje „Literatūros 
procesas ir kritika“ nagrinėji sudėtingus meno teorijos, meno 
psichologijos klausimus, remiesi plačiu tarybinių ir užsienio 
autorių minčių kontekstu. Straipsnio objektas kiek išskysta, 
nes bandoma gilintis į daugybę dalykų, bet tiktai prabėgom, 
operuoji net karšta medžiaga, pavyzdžiui, diskusijomis savait-
raštyje „Literatūra ir menas“ apie poeziją, romaną...

taip, straipsnyje padrikumo esama, tikrai norėta per daug 
visko apžioti; šiandien, po dvidešimt penkerių metų, tai 
akivaizdžiai matyti. bet matyti ir kitkas – pastangos su-
vokti literatūros procesą, ir ne tiktai lietuvių, bet ir kitų 
respublikų, pavyzdžiui, rusų, gruzinų, baltarusių, paieš-
koti bendrumų ir skirtingumų. analogijų, tendencijų ieš-
kojimas skirtinguose „kontinentuose“ visada įdomus. 
anais laikais vyko „platūs mainai“ su kitų tarybinių res-
publikų rašytojų kūryba, turiu omeny ir vertimus, ir su-
sitikimus, ir konferencijas. gerai žinojome, ką kuria, kuo 
kvėpuoja čingizas aitmatovas, otaras čiladzė, sergejus 
zalyginas, Vasilis bykovas, olesis gončaras, ką jau sakyti 
apie kaimynų latvių, estų rašytojus. šiandien gal dar dau-
giau literatūros verčiama iš užsienio kalbų, bet ta verstinė 
kūryba menkai patenka į literatūros proceso analizę. jos 
tarsi visai nebūtų. dėl tokios padėties daug kas kaltas: ir 
leidėjai, ir kultūrinė spauda, nemažą kaltę turi prisiimti ir 
literatūros kritikai. apskritai kritikų cechas šiandien yra 
labai nusilpęs, todėl palaikau jaunojo rimanto kmitos 
pastangas burti kritikų klubą ar kažką panašaus. kai mes 
buvome kmitos amžiaus, turėjome panašų klubą-komi-
siją prie rašytojų sąjungos. daug skaitėme, rašėme, kiek 
sugebėdami bandėme paveikti literatūros procesą. kilda-
vo daug ginčų, diskusijų, net ir pastebimų „susirėmimų“ 
tarp stilistinių bei ideologinių (pasaulėžiūrinių) rašytojų 
grupuočių, tačiau buvo įdomu gyventi ir kurti. atsiver-
tęs Kintantį prozos pasaulį, galiu pasidžiaugti randąs savo 
samprotavimus apie ir šiandien vaisingai tebekuriančius 
Vytautą bubnį, Vytautą martinkų, Petrą dirgėlą, Petrą 
Venclovą, danielių mušinską, saulių tomą kondrotą, 
saulių šaltenį, rimantą šavelį, joną mačiukevičių. džiu-
gina ir tai, kad gana atidžiai gilinausi į ramūno klimo, 
leonido jacinevičiaus, ričardo gavelio, broniaus radze-
vičiaus meninius ieškojimus, ir su ne viena išvada apie 
šiuos prozininkus sutinku ir šiandien. kritikas ir rašytojas 
gyvena to paties laiko dvasia, ta pačia menine atmosfera, 
žinoma, „sugerdamas“ ją per savo individualius čiulptu-
vus. kiekvienas nuoširdžiai rašantis kritikas jaučia, kaip 
jį veikia rašytojų kūryba, kaip jį brandina ir augina. tos 
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kūrybos išgyvenimas, apmąstymas, manau, šiek tiek išju-
dina ir jos autorius, teikia stimulo kurti, gyventi. Pagaliau 
kritikos tekstai yra ir savotiška kūrybos reklama, gražiau 
tarus, jos išnešimas į platesnę areną, specifinis įkompo-
navimas į visuomeninę žmonių būtį... esu parašęs gal 
trejetą teorinių-metodologinių straipsnių – smagu žongli-
ruoti terminais, sąvokomis, brautis neva į meno filosofijos 
gelmes, tačiau tokie rašiniai pagal poveikį adresatui ne-
prilygsta net eilinei recenzijai. suprantama, rašytojai įvai-
rūs, kaip, beje, įvairūs ir kritikai, tačiau tasai „literatūros 
kritiko įsipareigojimas“,  kurį priešmirtinėje knygoje Tarp 
rašytojo ir skaitytojo (2006) dar spėjo suformuluoti šviesaus 
atminimo mūsų literatūrologė ir kritikė elena bukelienė, 
yra patikrintas laiko ir nesenstantis, tai įsipareigojimas 
skaitytojui – „žvelgti į kūrinį ne tik specializuotu litera-
tūrologiniu, bet ir bendresniu dvasinių vertybių, būtiškos 
gelmės, gėrio, grožio, estetinio pasitenkinimo ieškančiu 
žvilgsniu“.

1992 metais išleidai nedidelę knygutę „Vienam glėby“ – pu-
blicistinių apmąstymų proza ir eilėmis rinkinį. ir jo apimtis, 
ir netipiškas leidėjas (religinio pobūdžio fondas „Lumen“), ir 
pati tematika byloja, jog ta knyga buvo inspiruota ryškios to 
meto Lietuvos istorinės-politinės atmosferos...

taip, tai buvo išskirtinis laikas – politinės sistemos per-
versmas lietuvoje, įvykdytas sąjūdžio išjudintos tautos; 
tautos atgimimo laikas, kurio pradžia sutapo su mano 
darbo Literatūros ir meno savaitraštyje pabaiga. tuomet 
išspausdinau ne vieną straipsnį aktualiais lietuvių kal-
bos, valstybingumo, istorinės atminties, „baltųjų“ istori-
jos dėmių klausimais, ne vieną tokį tekstą įdėjau ir į šią 
knygutę. tai buvo aktualioji publicistika – mano sąjūdi-
nių pažiūrų ir aktyvios pilietinės pozicijos išraiška, pai-
liustruota tokios pat dvasinės temperatūros eilėraščiais. 
tokios mano dvasios, o teisingiau tarus, literatūrinės 
jos išraiškos nenorėjo suprasti anuometinis savaitraščio 
7 meno dienos recenzentas, teigęs, kad „gal guščius yra 
neblogas žmogus/vyras, bet jo knyga yra žemo meni-
nio lygio...“ recenzija buvo pasirašyta slapyvardžiu, bet 
pagal stilių suvokiau, kad po juo slepiasi jurgio kunči-
no plunksna. jis turėjo teisę taip vertinti, atsistojęs ant 
aukšto meniškumo hierarchijos laiptelio, tačiau ir aš tu-
rėjau teisę savo tekstuose tiesiogiai „išsilieti“, nesiekda-
mas literatūrinių aukštumų. man buvo svarbu paliudyti 
tuometinį karštą politinį laiką ir savo pastangas, įnašą 
siekiant lietuvos laisvės ir nepriklausomybės – bėgs 
metai ir vis įdomiau bus skaityti, prisiminti karštus ra-
šinius: laišką tskP centro komitetui dėl internaciona-
lizmo, straipsnius, esė apie istorinių įvykių atminimo 
ir paminklų statymo svarbą, apie koliziją, kurią sukėlė 
liaudies rašytojo juozo baltušio požiūris į sąjūdį ir atsa-
kymas j. burokevičiui, j. kuoleliui, a. gureckui apie jų 
„rūpinimąsi“ lietuvių tautos likimu, ir apie pirmuosius 
nesantaikos požymius tarp pačių į sąjūdį pakilusių tau-
tiečių... knyga buvo kaip laiko dokumentas, ir tai yra 
tik roji jos paskirtis, o ne literatūrinių aukštumų šturmas. 
iš vienintelio tarp dvylikos neliteratūrinių tekstų – re-

cenzijos apie Valentino gustainio atsiminimų knygą Be 
kaltės – pradžios lengvai suprantama anuometinė mano 
būsena ir nuostata: „šiemet minties leidyklos išleistą Va-
lentino gustainio knygą Be kaltės skaičiau pagrečiui su 
Petro dirgėlos istoriniu romanu Joldijos jūra ir ričardo 
gavelio intelektualiniu romanu Jauno žmogaus memua-
rai. skaičiau, lyginau ir pirmenybę atidaviau gustainio 
knygai. kodėl? todėl, kad joje randi daug ką – ir paties 
autoriaus asmeninį skausmą, ir visos lietuvių tautos dra-
mą, ir bendrus XX amžiaus europos bei pasaulio istorijos 
verpetus...“  šiandien, suprantama, dėčiau kitokius ak-
centus – pagal žanro, pagal meninės kokybės reikalavi-
mus. Publicistinės knygos glaudžiai susijusios su laiko 
dvasia, su tikslu, kurį išsikelia autorius.

Daug reikšmingų ir svarių vertinimų bei pastebėjimų aku-
muliuota knygoje „ieškau Konstantos“ (2000). Jos pratarmėje 
postuluoji tezę „Aš – už Konstantą – sakramentalinę!“ Sky-
riuje „Quo vadis, homo?“ sutelki dėmesį į religinių motyvų 
paiešką lietuviškoje prozoje ir poezijoje. Ar tai sietina su Tavo 
darbu žurnale „Logos“?

taip, sąsajos tiesioginės. atsigręžę į savo gyvenimą, jame 
buvusius faktus, įvykius pamatome tam tikroje aplinky-
bių ir priežasčių grandinėje, kurią panarplioję suranda-
me dėsningumus, vedusius mus viena ar kita kryptimi. 
tie dėsningumai dažniausiai įsikūnija žmonių pavida-
luose – 1990 metais iš veiklos Vilniaus jaunųjų rašyto-
jų sekcijoje pažįstama literatė dalia stančienė pamažu 
įtraukė į religijos filosofijos klubo veiklą, o netrukus ir 
į religijos filosofijos ir bažnytinio meno žurnalo Logos 
atgaivinimą. šioje redakcijoje ir greta įkurtame Prano 
dovydaičio fonde (po poros metų įgavusiame Lumen 
pavadinimą) darbavausi penkerius metus ir tai buvo 
vienas įdomiausių mano biografijos tarpsnių, nes ne tik 
gilinausi į religinę filosofiją, bet ir pasinėriau į religinės 
literatūros leidimą, platinimą, susipažinau su ne vienu 
lietuvos bažnyčios hierarchu, su daugeliu kunigų, tarp 
jų ir užsienio. Pavyzdžiui, užsimezgusi pažintis su ku-
nigu, profesoriumi bei poetu kęstučiu trimaku tęsiasi ir 
šiandien; šių metų pabaigoje Nemuno savaitraštyje recen-
zavau naują jo poezijos rinkinį Jis dovanojo man būtį.
suprantama, kad ir mano literatūrinėje kritikoje atsirado 
naujų prasminių dimensijų, sakralinių motyvų atsirasda-
vo ir eilėraščiuose. iš prigimties esu labiau jausmo, o ne 
proto žmogus, todėl ir profesinių kokybinių pokyčių pa-
siekiau pirmiau patyręs modifikacijas jausminėje-etinėje 
sferoje. nuo 1990-ųjų mano recenzijose, straipsniuose 
dažnai mirguliuoja šventojo rašto, šv. Pranciškaus asy-
žiečio, šv. augustino, popiežiaus jono Pauliaus ii, anta-
no maceinos, andré frossard’o, ericho frommo, niko-
lajaus berdiajevo ir kitų mąstytojų mintys apie tikėjimą, 
dvasinį tobulėjimą, asmenybės vieningumą, kurių man 
gyvybiškai reikėjo – apgriuvusios senosios asmenybės 
rekonstrukcijai. Pro atsinaujinančio dvasinio pasaulio 
prizmę stebėjau posąjūdinės lietuvos tikrovę, gilinausi 
į literatūrą. to meto dvasiniai bei pasaulėžiūriniai ieš-
kojimai atsispindi rinkinio ieškau Konstantos biografi-
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niuose, išpažintiniuose tekstuose, jie paveikė ir naujųjų 
Vydo asto, Vaidoto daunio, mykolo sluckio, romual-
do granausko, raimondo kašausko prozos, Vladislovo 
blinstrubo, felikso jakubausko, zitos kirsnauskaitės, 
kęstučio trimako poezijos knygų traktavimo ypatumus. 
džiugu tą metą prisiminti ir todėl, kad už straipsnius re-
ligine tematika žurnalas Pasaulio lietuvis, savaitraštis XXi 
amžius paskyrė konkursines premijas, o laikraštis Europos 
lietuvis – porą padėkų. kritikai nėra šalti robotai, ir jiems 
reikia dėmesio, moralinio palaikymo.

K ū r y b i n i o  K e l i o  au K š t u m a
O dabar metas pažvelgti į Tavo kūrybinio kelio aukštumą – 
monografiją „Po aukštu dangum“, skirtą Vytauto Bubnio 
kūrybai. šio rašytojo romanistika bei apysakos (pavyzdžiui, 
populiarusis „Arberonas“) yra įvairios temomis ir problemo-
mis, stilistika bei kompozicija. Visa tai aprėpti, išanalizuoti ir 
įvertinti nelengva...

jeigu tai – aukštuma, vadinasi, į ją užkopta po truputį, 
įveikus ne vieną prie jos vedančių aukštumėlių. litera-
tūriniame darbe, kaip ir bet kuriame kitame, galioja al-
pinizmo taisyklės ir dėsniai – norint pasiekti užsibrėžtą 
viršūnę, reikia ilgai treniruotis, ruoštis ir fiziškai, ir dva-
siškai. kai monografija jau buvo mano rankose ir kai 
ją pristatinėjau skaitytojams, visada pasakydavau, kad 
psichologinį rengimąsi parašyti apie bubnį „kažką stam-
besnio“, jo kūrybos daugkartinį perskaitymą, profesinės 
bei papildomos „aplinkinės“ literatūros studijavimą aš 
prilyginu dar vieno universiteto, taigi tarsi ir savotiš-
kos aspirantūros, baigimui. monografinio uždavinio aš 
jau senokai buvau pradėjęs ieškoti, sudarinėjau įvairius 
projektus; galvojau rašyti apie keletą man įdomių pro-
zininkų, domėjausi finansinio parėmimo galimybėmis, 
prašiau valstybinės stipendijos, porą metų jos negavau, 
ir kai susikoncentravau ties V. bubniu, fortūna nusišyp-
sojo... darbas prie monografijos prasidėjo jau tada, kai 
apie šį prozininką dar negalvojau rašyti – 2002 metų pa-
vasarį seimo kavinukėje, į kurią atėjau „imti“ interviu 
iš V. bubnio – rašytojo ir lietuvos parlamento nario, tų 
metų rugsėjį turėjusio švęsti savo 70-metį. reikiamu lai-
ku rašinys pasirodė Literatūroje ir mene, po to dalyvavau 
jubiliejiniame renginyje m. mažvydo bibliotekoje...

Knygos įžangoje tvirtini,  kad „nelengva gliaudyti V. Bubnio 
romanų tekstų „riešutus“, tačiau tie, kas juos perkanda, patiria 
estetinį malonumą“. Tau pavyko tai padaryti...

sėkmę lėmė ir monografijos „herojaus“ geranorišku-
mas – V. bubnys patikėjo mano profesine galia kopti į jo 
kūrybos kalną, patikėjo ir mano etinėmis intencijomis, 
gana svarbiomis kritiniame vertinime, juo labiau kad 
aš glaudžiai siejau jo kūrybą su gyvenimu, su sociali-
niu-politiniu fonu. Prieš gerą dešimtmetį, kai ėmiausi 
šio sumanymo, lietuvoje madas užsakinėjo vadinamojo 
postmoderno estetika, jos skonis ryškėjo ir literatūrologi-
joje, todėl vidinę recenziją rašiusiai jaunai mokslininkei 
loretai jakonytei užkliuvo šis „sociologinis“ aspektas.

Gal ji priekabiavo prie knygos teksto periodizacijos – V. Bubnio 
gyvenimą ir kūrybą skirstai į penkis etapus, laikaisi chronolo-
gijos, gal čia ji neįžvelgė organiškos jungties?

Panašiai buvo. į mokslininkės priekabes atsakiau išėju-
sios knygos pratarmėje: „autoriaus užsiimta išeities po-
zicija – stovėti gana arti rašytojo biografijos faktų ir juos 
gretinti su kūriniais – gali kai kam nepatikti, jis gali būti 
apkaltintas ideologinės pozicijos iškėlimu ar kūrybos 
sociologizavimu. bet juk pasakyta, kad V. bubnys yra 
„senamadiškas“ rašytojas, ne žaidžiantis literatūrą (kas 
darosi šiandien įprasta), bet siekiantis ja ugdyti žmogų, 
auklėti visuomenę. V. bubnio gyvenimas ir kūryba yra di-
alektiškai susiję poliai, vienas antrą aiškiai veikiantys...“

Tavo knygos pratarmė pavadinta gan drąsiai „Etiketė – kore-
guotina“. Jinai byloja, kad buvai užsibrėžęs senus V. Bubnio 
suvokimo bei vertinimo stereotipus panaikinti ir įdiegti naujus, 
kitaip tarus, buvai pasiryžęs naujai perskaityti Bubnį...  Kokius 
V. Bubnio kūrybos bruožus stengeisi labiau paryškinti?

intuityviai jaučiau V. bubnio kūryboje esant daugiau se-
mantinių prasmių ir gelmių už tas, kurias buvo atskleidę 
kolegos kritikai ir aš pats kai kuriuose rašiniuose. ana-
lizės procese reikėjo tas „vietas“, tuos klodus atrasti, ir 
nudžiugau, kai išankstinis nusiteikimas atitiko realybę – 
ne vienas V. bubnio kūrinys patvirtino mano nuostatas. 
todėl galėjau paviešinti savo atradimą – koreguoti ligto-
linę V. bubnio vertinimo etiketę, perstatydamas šį kūrėją 
nuo realistinės prozos bėgių ant egzistencialistinės, me-
tafizinės ir dar pridurti: „gana anksti išryškėjo V. bubnio 
polinkis artinti, gretinti tolimas erdves, transformuoti 
laiko sampratą, subtiliai mistifikuoti tikrovę. sunku pati-
kėti, kad vien realistinės vaizdavimo tapatybės siekiantis 
bei racionalistine mąstysena besivadovaujantis rašytojas 
būtų ryžęsis tokiai nutrūktgalviškai „avantiūrai“, į kokią 
leidosi V. bubnys: turiu galvoje ir varginančias jo keliones 
į tolimąją indiją, ir tą problematiką, kurią jis gvildena esė 
knygoje Slaptingoji Prema, romane Balandžio plastėjime...“
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Suvokiu, monografijoje esama novatoriškumo – pajėgei ir 
nepabūgai parodyti visuminio Bubnio, nebe su vienu realis-
tinės prozos meistro sparnu, bet ir su antruoju, sukančiu jo 
kūrybą romantiško, idealistinio pasaulio linkme. Nepabijojai 
parodyti ir jo „senamadiškumo“ – jo knygų tekstuose nėra 
keiksmažodžių apkabų, nuogo sekso scenų bei kitokių šiandie-
ninės subkultūros „laimėjimų“. Įdomias paraleles nutiesi tarp 
J. ivanauskaitės romano „Sapnų nublokšti“ ir V. Bubnio „Ba-
landžio plastėjime“, taktiškai polemizuoji su religijotyrininku 
G. Beresnevičiumi dėl V. Bubnio ir E. Kurklietytės esė knygos 
„Slaptingoji Prema“ vertinimo... Jau treji metai prabėgo nuo 
„Po aukštu dangum“ pasirodymo – periodikoje kolegos profesi-
onalai rašė recenzijas, straipsnius, vertino ir skaitytojai. Kurių 
nuomonės tau buvo svarbiausios?

svarbios ir brangintinos visų, nes dabartiniu metu daž-
nai naujos knygos krenta kaip į vakuumą – apie jas nie-
kas neatsiliepia. Profesorius V. areška savo recenzijoje 
labiau akcentavo politinį ir sociokultūrinį foną, kuriame 
aš nagrinėju V. bubnio kūrybą, istorijos mokslų dakta-
rė, religijotyrininkė a. Vasiliauskienė atkreipė dėmesį 
į paties monografijos autoriaus „dievoiešką“, be kurios 
nebūtų giliau suvokęs nagrinėjamo rašytojo religinės 
problematikos. galėčiau pacituoti vieną mokslininkės 
mintį, kuri iš tiesų atspindi mano monografijos poleminį 
patosą, bet ji kai kam gali pasirodyti ir mano nekuklu-
mu, savigyra...

Kokia tai mintis?

tokia: „a. guščiaus knygos patrauklumą, manau, pa-
didins joje esanti polemika įvairiais klausimais. disku-

tuojama ir dėl konkrečių V. bubnio kūrinių vertinimo, ir 
apskritai dėl vertybių, principų, idėjų mene, literatūroje. 
skaudžios pylos gauna, pavyzdžiui, visokiausi moder-
nistai ir postmodernistai, ir visi besivartantys per gal-
vą, iškeliantys formą, įvairiausius triukus, o ne turinį ir 
prasmę. šiuolaikiniam dekadentizmui a. guščius tikrai 
nepakantus“.

Nieko baisaus joje neišgirdau. Poleminės ugnelės tavo mono-
grafijoje tikrai esama, nors P. Bražėnas savo straipsnyje sakė 
norėjęs ją matyti labiau įpūstą...

Petras bražėnas, kaip ir elena bukelienė, man labiausiai 
talkino rašant, – pavardžių rodyklėje jiedu minimi daž-
niausiai, o su Petru kai kur ir nuomonių, interpretacijų 
ietys sukryžiuojamos, nors dažniausiai mudu, patys pa-
našūs socialine kilme, estetine mokykla, gana tolygiai 
suvokiame V. bubnio meninę žmogaus koncepciją bei 
visą jo kūrybos pasaulį... išsamiame straipsnyje apie 
mano knygą (metai, 2007, nr. 7) kolega Petras dar kartą 
paliudijo kongenialiai suvokiantis mano kritinio mąsty-
mo evoliuciją, kintančios pasaulėžiūros ypatumus, nes 
pastebėjo ir toleravo tokius mano „kritinės filosofijos“ 
momentus, kuriuos, galvojau, kritikai apeis užuolankom 
arba visai nepastebės. turiu omenyje kolegos pastebėtą 
mano užmojį rašyti apie bubnio dvasines-vertybines as-
piracijas, psichologinę ir etinę motyvaciją: „skaitytojas 
nuo pirmųjų puslapių pajus, kad autoriui V. bubnio kaip 
žmogaus gyvenimas ir kūryba nėra atsitiktinis pasirin-
kimas, eilinis literatūrologinis objektas, kad pasirenkant 
tokį autorių, kritiko siekta ne tik objektyvaus rašytojo 
kūrybinių ieškojimo vaizdo, bet ir kuo adekvatesnės ne-
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slepiamai subjektyvių savo vertybinių apsisprendimų 
išraiškos... Kritiko nuostatose ir vertybių sistemoje yra įvykęs 
esminis lūžis. likdamas ne tik palankus ir dėmesingas li-
teratūros socialumui, jis nuosekliai remiasi krikščioniška 
socialine doktrina, iš jos pozicijų naujai perskaito visą V. bu-
bnio kūrybą, pakankamai argumentuotai įrodo, kad šio 
rašytojo kai kada intuityviai, kai kada sąmoningai artėta 
link jos. šiuo atžvilgiu a. guščius, be abejo, yra pirmeivis, 
atveriantis naują perspektyvą ne tik analizuojamo rašytojo, bet 
ir platesnio prozos kūrinių rato interpretacijoms.“ kaip sako-
ma tokiais citavimo atvejais – kursyvas mano. stebėjausi 
Petro bražėno įžvalgumu – iš tikrųjų nebūčiau ėmęsis 
stambios monografijos apie Vytauto bubnio prozą, jei-
gu joje man nebūtų atsiskleidusios giliosios prasmės, 
metafizinės temos, sakraliniai motyvai, gražiai rezonavę 
mano paties išsilaisvinusioje dvasioje. o jaunesnė litera-
tūrologė jūratė sprindytė į visus tuos poslinkius ir lūžius 
nekreipia dėmesio, tik aprioriškai tvirtina, kad V. bubnio 
7–9 dešimtmečių kūrybą aš analizuoju iš „ano laiko po-
zicijos“, kad cituoju „to meto oficiozinius reikalavimus 
atliepiančią kritiką“, kad noriu įteigti skaitytojams, jog 
bubnio „proza buvo ir išliko puikiausios kondicijos“... 
taigi kolegė pasigenda V. bubnio kūrybos analizės objek-
tyvumo ir interpretacijos naujumo.

Pala, jeigu nėra interpretacijos naujumo, tai kur tuomet dėti 
Tavo knygoje ne kartą sukritikuotą marksistinę žmogaus ir 
asmenybės koncepciją, visai kitokiais vertinimo akcentais pa-
žymėtus V. Bubnio romanus „Alkana žemė“, „Po vasaros 
dangum“, jau nekalbant apie romanų „Teatsiveria Tavo akys“, 
„Žalios sūpuoklės“, „Piemenėlių mišios“, „Atleisk mūsų kal-
tes“, „Žmogus iš tenai“ naujovišką perskaitymą? Galima būtų 
su Tavimi pasiginčyti nebent dėl pernelyg didelio kai kurių 
romanų personažų sureliginimo ar suromantinimo, bet tiktai 
ne dėl anų laikų raugo Tavo traktuotėje. Kur Jūratė „anais 
laikais“ matė kritikų interpretacijose viešai demonstruojamas 
ir adoruojamas idealistines bei religines pažiūras, arba, kaip 
pastebėjo P. Bražėnas, „krikščionišką socialinę doktriną“? O 
Tu, šituo naujuoju interpretavimo bei traktavimo instrumen-
tarijumi remdamasis, perskaitei visą V. Bubnio kūrybą ir iš 
tikrųjų šia prasme tapai kritiku pirmeiviu.

na, ką mes, mirtingieji, čia beišsiaiškinsime, va, jeigu 
pasitelktume į pagalbą deivę temidę, tuomet... gal į ją 
kreipėsi algimantas zurba, žurnale metai (2010, nr. 10) 
priekaištaudamas tokiems „aklai skutantiems“ literatū-
rologams ir nustatydamas tokio jų elgesio priežastį:  „la-
biausiai bado akis šiuo metu lietuvoje įsigalinti mada 
apie literatūrą šnekėti be jokios atsakomybės, skelbti ka-
tegoriškus nuosprendžius, – pačių kūrinių neskaičius...“  
Pridurčiau – neskaičius arba paviršutiniškai paskaičius 
(taigi, nusižengus tyrinėtojo etikai).

Suprantama, interpretacija yra toksai instrumentas, kuris vis 
kitaip suskamba kiekvieno interpretuotojo rankose, tačiau no-
rint kitą įvertinti, juo labiau sukritikuoti, būtina kuo atidžiau 
pažinti tiriamąjį objektą; žinoma, pataikyti į taikinio dešimtuką 
daug sunkiau nei į taikinio pakraščius.

taip, nes jeigu ir aš elgčiausi panašiai, tai apie minimą 
j. sprindytės straipsnį, ištraukęs iš konteksto štai tokias 
mintis: „lietuvių romanui trūksta universalumo, visuo-
tinumo, stambesnių mastelių, tradicijų ir naujovių orga-
niškos jungties. lietuviams retai pavyksta parašyti taip, 
kad nestigtų įtampos ir dinamikos, kad veiksmas svy-
ruotų tarp slėpiningos metafizinės sferos ir detektyvo 
intrigos“, galėčiau autorę apkaltinti, pasakydamas, kad 
čia ji nepasako nieko nauja, nes operuoja „apvaliais“ 
kaltinimais, jau ne kartą nuskambėjusiais sovietiniais 
laikais. tokiais kaltinimais bus galima operuoti ir po 50 
metų, nes jie – „apvalūs“... o kolegę jūratę citavau iš 
jos straipsnio Lietuvių romano SSGG (stiprybės, silpnybės, 
grėsmės, galimybės), išspausdinto leidinyje Lituanistica, 
2009, nr. 1–2.
na, o grįždamas prie Petro bražėno, dar noriu apiben-
drinti, – tai, kad kolega pastebėjo subtilius, vidinius pa-
saulėžiūrinius pokyčius mano profesinėje evoliucijoje, 
liudija ne tiktai apie jo paties profesinį akylumą, bet ir 
apie dvasinį jo jautrumą, sąžiningumą, vertybes, kurių 
literatūros kritikoje bei moksle niekada nebus per daug. 
kritika vystosi, auga ne tiktai tobulindama analizės bū-
dus, bet ir ugdydama dvasinį savo potencialą. ne veltui 
jį akcentuoja elena bukelienė savo testamentinėje kny-
goje Tarp rašytojo ir skaitytojo. Pripažindama, kad litera-
tūros kritika turi „skatinti ir kelti naujo daigus, drąsius 
kūrybos proveržius“, ji nenurašo ir kitokio tipo rašyto-
jų, priskiriamų labiau tradicinei meno sampratai; pasak 
gerbiamos Profesorės, negalima absoliutinti nė vienos 
krypties, nes „mene progreso nėra, vadinasi – ir vakarykš-
tės dienos“. šią mintį pabraukiu, nes ji yra labai svarbi, 
principinė. taip, mene progreso nėra, nežinau, gal ir tu, 
kaip aš, neretai vietoj neva šiuolaikinių autorių atsiverti 
dante’s, goethe’s, Puškino, rilke’s, aisčio, cervanteso, 
Hugo, flobert’o, melville’o, dostojevskio, zweigo kny-
gas ir iš jų pažįsti tikrovę bei patį save. tikrovė, supran-
tama, negali nekisti, tačiau kai dabartiniai postmoderno 
menininkai jos pagrindu laiko tiktai išorinius ženklus 
(simuliakrus), tikrovės ir tiesos santykis apsiverčia aukš-
tyn kojomis. naujoje puikioje knygoje missa vilnensis 
apie tai samprotauja tomas sakalauskas, analizuodamas  
architektūroje regimus negatyvius reiškinius: „žmogus 
nukirpo bambagyslę, jungiančią jį su didžiąja globtimi, 
desakralizavo erdvę ir prarado prieglobą, teikusią vieno-
vės su kosmosu pajautą. jis atsidūrė profaninėje terpėje, 
kurią V. toporovas pavadino „minus erdve“. o „minus 
erdvė“ yra devitalizuota, nužmoginta ir praradusi įpras-
mintą būtį...“ (p. 155)

l i t e r at ū r o S  K r i t i K o S 
t e n D e n c i j o S
Manding, nepaisant kai kurių neigiamų nuomonių, galima 
tarti, kad Tavo monografijoje švysteli bendrųjų lietuvių lite-
ratūros kritikos tendencijų atspindys?

kažin ar švysteli, nes nežinia, kokį atspirties tašką ren-
kamės kalbėdami apie tas bendrąsias tendencijas. juk, 
tarkim, vienaip tas tendencijas įvardina P. bražėnas, ki-
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taip – j. sprindytė.  kritika šiandien yra labai skirtinga, 
kaip, beje, buvo net tada, kai vyravo socialistinio realiz-
mo reikalavimai, – juk vienaip rašė V. kubilius, a. za-
latorius, k. nastopka, j. sprindytė, kitaip – j. lankutis, 
V. areška, P. bražėnas, e. bukelienė. ir aš skirtingai ra-
šiau skirtingais dešimtmečiais ir apie skirtingus autorius. 
Pamenu, gavęs užsakymą parašyti apie s. t. kondroto 
apsakymų knygą Įvairių laikų istorijos (1982), gal pus-
metį ieškojau priėjimo prie šio nestandartinio autoriaus. 
kamavausi ilgai, bet patyriau katarsį, nes teko sulaužyti 
ne vieną savo meninio mąstymo stereotipą, atnaujinti 
turėtų analizės priemonių arsenalą. talentingas autorius 
padiktuoja savo estetiką, kurią gali suvokti tik pritaikęs 
adekvatų jos suvokimo raktą. tokio rakto ieškojimas – 
kūrybiškiausias metas kritiko darbe. atidžiai į kūrybą 
besigilinančio kritiko nuomonė, skonis, vertinimai bus 
subjektyvūs, tačiau jie negali tapti subjektyvistiniais, su-
laužančiais ar paneigiančiais nagrinėjamo autoriaus este-
tiką, kūrybos šerdį. net apie aiškų broką kritikas turėtų 
mokėti pasakyti taktiškai, o tai man ne visada pavykda-
vo, nors nebuvau vadinamas kritiku-kirviu.

Metai ir dešimtmečiai bėga, daug kas pasikeitė ir socialiniame-
istoriniame laike, ir pačioje literatūroje, bet Tu dar daug rašai, 
kartais polemizuoji. Rašai margame kolegų būryje, – kokia karta, 
Tavo manymu, objektyviausiai atspindi literatūros nūdieną?

nelengva atsakyti, nes, vienaip pažvelgus, atrodytų, jog 
tai tinkamiausiai daro vyresnioji, kitais atvejais – jaunoji 
karta. amžius – netinkamas aspektas, nustatinėjant kriti-
kos objektyvumą, jos vertę. Pavyzdžiui, man didelę įtaką 
padarė daug jaunesnio už mane Vaidoto daunio estetika, 
jo kūrybiniai principai ir ypač jo etinė pozicija.

štai kodėl dedikavai jam įdomų eilėraštį ir parašei jautrią 
esė...

taip, aš glaudžiuosi prie tokių menininkų, kurie artimi 
man savo pasaulėjauta ir pasaulėžiūra. o tokių autorių 
galima rasti ir tarp jaunesnių, ir tarp vyresnių, net ir 
tarp prieš šimtmečius gyvenusių (prisiminkime: „mene 
progreso nėra“).

Tačiau jeigu polemizuoji, jaudiniesi, vadinasi, dėl kažko ir su 
kažkuo atsiranda takoskyra?

na, taip, esame gyvos būtybės. šiuo metu bandau įro-
dyti, kad kai kurie, ypač jaunesnės kartos, kritikai turėtų 
atsisakyti apriorinio požiūrio į tuos autorius, kurie atėjo 
iš sovietmečio. Polemizuoju su ta nuostata, kurią minė-
tame straipsnyje j. sprindytė apibendrina taip: „režimo 
suvaržytam menui būdinga ne tik idėjinė, bet ir estetinė 
rutina...“ formaliai žiūrint, toks nuosprendis tarsi tei-
singas, bet giliau nusileidus vaizdas keičiasi, nes nega-
lima visiems sovietmečiu kūrusiems rašytojams taikyti 
šitokios „konstantos“. Prieš šešetą metų apie tai rašiau 
žurnale metai, analizuodamas m. sluckio kūrybą. kad 
toks vertinimo kriterijus netinka ir V. bubniui, įsitikinau 
rašydamas monografiją. jeigu lemtų politinio režimo 
determinantė, kaip tuomet paaiškintume šedevrų atsi-
radimą diktatūros sąlygomis, kurių buvo visais amžiais? 
neturėtume nei dante’s, nei shakespeare’o, nei balzaco, 
nei Puškino, nei dostojevskio, nei pagaliau solženicyno, 
kuris savo Gulagą kūrė dar stalino diktatūros metais; o 
kalbant apie lietuvą – nei donelaičio, nei baranausko, 
nei maironio, nei cvirkos (geriausi jo kūriniai parašyti 
„smetoniniu“ laikotarpiu).
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Taip, kategoriškai smerkdami vienus metodus, nejučiomis 
formuojame kitus, gal kitaip pavadintus, bet kūrybą taip pat 
varžančius.

Varžo ne patys metodai, o jų taikymas, kai kūryba guldo-
ma į Prokrusto lovą ir matuojama pagal jos dydžius – kas 
joje netelpa, tas nukertama... o juk patys kūrėjai kuria 
nepaisydami nei režimų, nei metodų ir neretai šedev-
rus sukuria sunkiausiomis visuomeninėmis sąlygomis... 
liūdna tai, kad kūrybos ir politinio režimo santykio verti-
nimo situacija negerėja, o kartojasi. labai panašią proble-
mą kaip mudu gvildena žydrūnas drungilas pokalbyje 
su išeivijos kritiku, leidėju kęstučiu kebliu (bernardinai.lt, 
2010.11.17), tik jų pokalbyje dar įdomiau tai, kad „tary-
binius“ rašytojus nuo „tarybinių“ literatų aprioriškumo, 
išankstinių etikečių lipdymo bandė ginti kapitalistinio 
krašto rašytojai. štai ką pokalbyje priminė k. keblys: 
„Visą laiką pykdavomės dėl sluckio su tarybiniais lite-
ratais, nors aš mažiausiai nusikaltęs buvau, nes nieko 
apie sluckį nerašiau. bet kiti iš mūsų: ir maziliauskienė, 
ir kelertienė, galbūt ir šilbajoris buvo rašę apie sluckį 
arba užsiminę savo paskaitose. tad atvažiavę į lietuvą 
susitikdavome su vietiniais literatais dar sovietmečiu, jie 
mums sakydavo: ką jūs čia laiką be reikalo leidžiate dėl 
tokio komunisto. ar nežinot, kad jis komunistas? taip, 
bet mes ne apie komunizmą rašome, mes rašome apie jo 
kūrybą. jie atsakydavo: nesvarbu, kokia jo kūryba, jeigu 
jis komunistas, nėra reikalo apie jį kalbėti.“

O, čia jau grynas schematizmas ir apriorizmas! Gal geriau 
sugrįžkime prie padoresnių dalykų. Tavo „lyriniame kritiko 
dienoraštyje“ skaitau: „Į šulinį – į sielą nusileisti, / iškuopt jo 
dugną, išvalyti, / Dar vienu rentiniu į gelmę įsirausti...“ Ar 
tikrai esi įsitikinęs, kad „tik toks išganymas nuo troškulio – 
nuo dvasinės džiovos...“? Klausiu taip todėl, kad šiandien 
daug net kultūros, meno žmonių nuo „tos dvasinės džiovos“ 
gydosi apsieidami be Tavo metaforiško šulinio...

žinoma, kas kaip moka, taip šoka, tiktai dar noriu pa-
stebėti, jog neretai dvasinė džiova atsiranda nuo materi-
alinės... kai pajuntu buities ir materijos spaudimą, visą 
tą kasdienybės (tarkim, literatūrinės) vulgarumą, kuris 
nenyksta net laisvės ir demokratijos sąlygomis, tuomet 
traukiuosi į tą metaforinį šulinį, į „grynojo“ meno sferą. 
taip, meną reikia rašyti dvejopai, nes tasai be kabučių 
greitai uždusintų. „grožis išgelbės pasaulį!“ – skelbė 
f. dostojevskis; na, jeigu išgelbės, tai tik tasai be kabu-
čių. kiek kainuoja to grožio ar meno be kabučių kūrimas, 
sužinojau dar jaunystėje, išstudijavęs levo tolstojaus 
traktatą Apie meną. o to be kabučių meno randu ir levo 
tolstojaus, ir kitų praeities bei dabarties klasikų kūry-
boje. tikrai – tai neišsenkantis šaltinis, prie kurio verta 
brautis per visokias buitines kliūtis.

u ž  g y V e n i m ą ,  K u r į  š i r D i m  K u r i
Dabar geriau suprantu, kokia kontrastiška regimybė slypi po 
Tavo išoriškai ramiais eilėraščio žodžiais: „O, realybe, kokia 
tu paprasta!“ Tai eilėraščio ekspozicija, po kurios seka trečias 
grėsmingas posmas: „Už namo galo po plačiu skėčiu / Padūkęs 
vyras šaukia, darkos, verkia... / Automobilis dideliu greičiu / 
Pranėrė, stabdžiai cypia, klerkia...“

taip, visas mūsų gyvenimas vyksta ant jautrių realy-
bės–regimybės, tiesos–melo, gėrio–blogio, laimės–nelai-
mės svarstyklių... nenusiminti, ištverti būties išbandy-
mus man padeda tik sveikas, vitališkas ir harmoningas 
menas ir tokia pat žmonijos kultūra, kurią bando aploti 
ir pagraužti bedvasiai, destruktyvūs arba, kaip aiškina 
V. toporovas, iš „minusinės erdvės“ atsiradę, neva nau-
jąją kūrybą propaguojantys meno imituotojai.

Žinau, kad Tau padeda ir gyvybinga aplinka, kurioje gyveni – 
laisvomis nuo kūrybos valandėlėmis dainuoji visuose Vilniaus 
Lazdynų seniūnijoje veikiančiuose choruose, ansambliuose, 
neretai ir giedi psalmes bažnyčioje; esi aktyvus šio sostinės 
mikrorajono bendruomenės narys, tuo įsitikinau per Tavo ju-
biliejinį gimtadienį, kurį šventei būtent čia, ir kai atrodė, jog 
nebus galo norintiems tave pasveikinti...

taip. lazdynai, kiek tai įmanoma apskritai, pakeitė man 
gimtuosius mardosus, todėl jaučiu – greitai atsiras pos-
mai ir lazdynams, o kol kas šiemet užbaigiau informa-
cinę-kultūrinę knygą Lazdynai – mūsų namai, skirtą šio 
mikrorajono įkūrimo 40-ečiui...

Skaitytojams siūlome Tavo „Tostą“ iš rinkinio „Plastėk, šir-
die!..“:

Už tą gyvenimą, kurį
į dainą, muziką įliejai,
už tą, kurį širdim kuri
ir laistai ne tiktai aliejais.

Kūrybingo naujo gyvenimo dešimtmečio!

nuoširdžiai dėkoju tau už  kūrybingą pasibuvimą, o 
Naujosios Romuvos redakcijai ir skaitytojams linkiu to-
liau džiaugtis Vaidoto daunio dvasine aura, palikta po 
redakcijos skliautais, ir prisimenu šią asmenybę tokiais 
savo eilėraščio žodžiais:

Kam galva nenusvirus ir dvasia neapsunkus –
Kelia galvą aukštyn ir rašmenis Tavo išvysta:
„Neliūdėkit, brangieji! Mirusieji sugrįžta!
Jie kartu su gyvaisiais noksta
Visagalio delne...

                                                                                                
 2010, lapkričio 24, lazdynai–karoliniškės, Vilnius
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a n ta n a S  ž m u i D z i n aV i Č i u S
Po karo studijų kauno universitete metais m. k. čiur-
lionio muziejuje mačiau didelę a. žmuidzinavičiaus 
kūrinių parodą. muziejuje buvau, kai grupei lankytojų 
Valerija čiurlionytė-karužienė komentavo parodos pa-
veikslus. ji kalbėjo apie dailininkus, kurie daugiausia 
dirba vienoje srityje ir tampa savo žanro meistrais. tokie 
buvo rusų i. aivazovskis, tapęs vien jūrą, i. šiškinas – 
miško peizažo meistras, o mūsiškis žmuidzinavičius yra 
dangaus, debesų tapytojas – čia jis nepralenkiamas. tuo 
metu salėje pasirodė pats autorius ir menotyrininkė jį 
įtraukė į pokalbį. dailininkas savo peizažus – ir dangaus 
vaizdavimą – paaiškino daug paprasčiau, sugriovė gidės 
koncepcijas. ji jautėsi nuvilta, pasakė pasiliekanti savo 
nuomonę. mačiau ir vėliau rengtas parodas. įspūdinga 
Vilniaus dailės muziejuje surengta paroda. buvo didelis 
peizažas su plačia dangaus erdve. lankiau Palangoje vi-
durinėje mokykloje surengtą parodą.

dailininkas buvo populiarus – jo darbų matydavau 
privačiuose kolekcijose: pas teatrologą Vytautą maknį, bi-
bliografo Vytauto steponaičio namuose (vienas didelis po 
karo įsigytas peizažas ir pora mažesnių). įdomų peizažą 
mačiau aliodijos ruzgaitės bute – tai tėvo, bibliotekinin-
ko ir pedagogo Vinco ruzgo palikimas. keletą nedidelių 
peizažų jeruzalėje turėjo vilnietis antanas krutulis, žalią 
paveikslą su baltais datūros žiedais – beatričė grince-
vičiūtė. Paveikslų turėjo rygietis kolekcininkas Vladas 
tumas. Vienas didelio formato – lietuviška sodyba (tai 
Putvinskių dvaro kumečių namas) su koplytstulpiu. Pir-
mame plane jaunas vyras ir mergina prie vartų, oranži-
niai gaisų atšvaitai pro sodybos medžius. sentimentalo-
kas, bet paperkąs nuoširdumu, idiliška nuotaika. šį darbą 
prieš karą už 1000 latų buvo įsigijęs vienas rygos lietuvis, 
vėliau jis atiteko tumui. jis dar turėjo žmuidzinavičiaus 
Palangos peizažą su prie ronžės augančiais medžiais.

asmeniškai su dailininku susipažinau, kai, baigda-
mas universitetą, rašiau diplominį darbą Žemaitės visuo-
meninė veikla. žinojau, kad žmuidzinavičius su rašytoja 
bendravo – tapė jos portretą. Pirmą kartą patekau į dai-
lininko studiją. nustebino gausybė paveikslų ant sienų, 
ant grindų. kabėjo didelio formato vyro aktas, tapytas 
seniai, gal būnant amerikoje, o gal dar anksčiau. au-
torius paaiškino, kad jį laikąs, norėdamas stebėti, kaip 
keičiasi spalvos. kabėjo daug nedidelio formato peiza-
žų gana masyviuose rėmuose. apie žemaitės portreto 
tapymą dailininkas pasakojo nedaug – prisiminė, kad 
protingai kalbėjo, o tuo metu, kai tylėdavo, ji mąstė – ma-
tydavai veidu bėgančias mintis. dailininkas stengėsi tą 

V l a d a s  ž u k a s

Susitikimai 
su Kauno dailininkais

būseną užfiksuoti portrete. Paveikslas pradingo, vėliau 
bandė jį atkurti, bet nelabai pavykę.

antrą kartą pas dailininką buvau pradėjęs rinkti 
medžiagą m. k. čiurlionio bibliografijos rodyklei. čia 
suradau buvusių parodų katalogų, recenzijų. jos buvo 
laikomos tvarkingai – iškarpytos iš periodikos ir chro-
nologiškai suklijuotos didelio formato albumuose. Pu-
blikacijas, kuriose užtikau čiurlionio paminėjimus, bi-
bliografiškai aprašiau. Pasidomėjau dailininko studijos 
paveikslų likimu. Pasirodė, autorius stropiai registravo, 
kur kas iškeliavo, kas įsigijo. Pasakojo nutapęs apie tris 
tūkstančius darbų. žurnale Gaisai buvo reprodukuotas 
gražus, šviesus paveikslas Skynimo gėlės. „koks jo li-
kimas?“ – „jį kažkas išsivežė į londoną.“ – „iš repro-
dukcijos-atviruko pažįstamas paveikslas, vaizduojantis 
po medžiu dvi moteris – sėdinčią ir stovinčią, su saulės 
blyksniu fone. koks jo likimas?“ – „jį nupirko japoni-
jos pasiuntinys ir išsivežė į tėvynę.“ iš spalvoto atviru-
ko buvau įsidėmėjęs paveikslą Nelaimingoji šalis. saulės 
išdeginta žemė, kelias, vieniša pušis ir einantis senas, 
pavargęs žmogus. Viskas pavaizduota lyg nuo kokios 
aukštumos, spalvos – ruda, geltona, raudonai violetinė. 
man tai įdomiausias žmuidzinavičiaus paveikslas. Pa-
siteiravau, koks jo likimas. Pasakė, kad prieš karą buvo 
kažkur žemaitijoje, dabar apie jį nieko nežinąs. (šiuo 
metu jis yra m. k. čiurlionio galerijoje, bet grįžo api-
pjaustytais kraštais.) žemaitės apsakymą Prie užvertos 
langinės primena paveikslas, vaizduojantis prie lempos 
skaitantį jauną vyrą, matyt, studentą. Prieš Pirmąjį pa-
saulinį karą buvo išleistas nespalvotas jo atvirukas. buvo 
tamsiai žalio kolorito paveikslas, vaizduojantis siuvan-
čią moterį iš nugaros. žmuidzinavičius padovanojo ke-
lias savo paveikslų nuotraukas su dedikaciniais įrašais. 
tarp jų buvo salomėjos nėries portretas su nacionaliniu 
kostiumu – didžiavosi, kad vienintelis yra nutapęs taip 
apsirengusią poetę. tą kartą parodė velnių kolekciją. Pa-
sakojo apie jos pradžią – didelę medinę velnio skulptūrą 
dovanojo juozas tumas, paėmęs iš kažkokios bažnyčios. 
nuo to laiko renkąs „velnius“. yra lietuviškų, yra iš kitų 
kraštų atkeliavusių. jubiliejaus proga latvių dailininkai 
dovanojo kavos servizą, dekoruotą velnių vaizdais. Pa-
rodė justo Paleckio iš afrikos atvežtą velnią. kolekcijos 
pagrindu 1965 m. buvo įkurtas velnių muziejus. jį noriai 
lankė atvykstantys į kauną turistai.

dailininką vėl aplankiau bene 1966 metais, kai buvo 
baigiama rengti spaudai čiurlionio bibliografijos rodyklė. 
ieškojau kelių retesnių knygų, kuriose rašoma apie lietu-
vių dailininką. Patekau į senoviškai įrengtą saloną – daug 
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įstiklintų nuotraukų, paveikslų ant sienų, daug skulptū-
rėlių, vazų ir kitų indų spintelėse, ant staliukų. greta ka-
binetas su nemaža biblioteka. dailininkas priėmė labai 
palankiai – pradėjo laipioti kopėtėlėmis, ieškoti reikalingų 
knygų. surado vieną, surado kitą ir staiga išblyškęs atsisė-
do: „nebegaliu...“ šeimininkė susijaudino, subarė: „Profe-
soriau, tuojau į lovą!“ aš atsiprašęs išėjau. kelias dienas su 
baime imdavau laikraštį, bijodamas rasti nekrologą.

dar kartą teko pasikalbėti, kai žmuidzinavičiaus 
name buvo baigiamas įrengti muziejus. Pirmame aukš-
te ant sienų kabėjo daug nedidelio formato paveikslų. 
ten susitikęs dailininką pasakiau: „jeigu būtų mažiau, 
labiau atrinkti ir erdviau sukabinti – vaizdas būtų ge-
resnis.“ kažkas priėjęs pasakė, kad laikas eiti – muzie-
jus uždaromas. dailininkas sulaikė: „Palauk, palauk, jis 
protingai šneka...“

detaliau su žmuidzinavičiaus biografija, knygos, 
spaudos medžiaga apie dailininką susipažinau, kai va-
dovavau jo anūkės birutės gučaitės diplominiam dar-
bui A. Žmuidzinavičiaus bibliografija (1904–1917). Pagal 
įvairius šaltinius – dailininko knygą Paletė ir gyvenimas 
(1961), šeimos archyvo duomenis, parodų katalogus ir 
periodiką – autorė paruošė pagrindines gyvenimo ir 
veiklos datas. mokslas Veiverių mokytojų seminarijoje, 
mokytojavimas lenkijoje, studijos Varšuvoje, veikla or-
ganizuojant lietuvių dailės parodas ir lietuvių dailės 
draugiją, kelionės po užsienį: studijos Paryžiuje, kelio-
nės po Vokietiją, buvimas miunchene (gyveno su Petru 
kalpoku), lankymasis šveicarijoje, jaV. 1909 m. spalio 
10 d. vedė mariją Putvinskaitę, sutuokė kun. juozas tu-
mas-Vaižgantas, liudininkai – jonas basanavičius ir ona 

Vileišienė. Vestuvių dieną dailininkas nutapė žmonos 
portretą. 1909 m. lapkričio 29 d. Voterberyje, jaV, buvo 
atidaryta Šviesos draugijos surengta Pirmoji amerikos 
lietuvių dailės paroda, eksponuota žmuidzinavičiaus 
paveikslų. 1911 m. vasarį Peterburge įvykusiame an-
trajame rusijos dailininkų suvažiavime lietuvai ats-
tovavo žmuidzinavičius ir levas antokolskis. 1911 m. 
gegužės–birželio mėnesiais žmuidzinavičius su žmona, 
tadas ivanauskas su žmona ir Petras rimša keliavo po 
lietuvą. dailininkai parsivežė eskizų. 1914 m. gegužę 
žmuidzinavičius su ivanausku išvyko į šiaurės jūros 
pakrantę, darė gamtos eskizus. gučaitės bibliografinėje 
rodyklėje – 285 pozicijos (dailininko rašiniai, paveikslų 
reprodukcijos, literatūra apie jį ir kūrybą).

ne kartą teko skaityti ir girdėti gana prieštaringų 
žmuidzinavičiaus kūrybos vertinimų. Vieni, sakysim, 
balys sruoga, dailininką skyrė prie tokių kūrėjų grupės 
kaip rašytoja žemaitė – jie gyvenimą ne atkuria, o kopi-
juoja; kiti atvirkščiai – matė nutolimą nuo vaizduojamos 
gamtos, idealizavimą, saloniškumą, orientavimąsi į pla-
čiosios publikos skonį. man labiau patiko ankstesnioji kū-
ryba – prieš Pirmąjį pasaulinį karą nutapyti paveikslai.

2006 m. spalio 10 d. Lietuvos aido galerijoje dailininko 
vaikaičiai birutė, giedrė, rimas ir augis gučai surengė 
senelio 130-osioms gimimo metinėms skirtą parodą. eks-
ponatai iš jų asmeninių rinkinių, daugiausia nedidelio 
formato kūriniai: minėtą vestuvių dieną nutapytas žmo-
nos portretas, skulptoriaus Petro rimšos jaunystės metų 
portretas (1907), 1935 m. tapytas peizažas Ganykloje su 
galvijais prie ronžės upelio Palangoje: už upelio kopos, 
toliau jūra ir dangus, kairėje pusėje lietaus šuoras. tai 
augio gučo nuosavybė. Peizažas su violetinėmis pamiš-
kės gėlėmis Pukoniai (šalpusniai), tapytas 1941 m. rimo 
gučo nuosavybė. buvo visai mažo formato Saulėlydis 
(1908), kiek didesnis Saulėtekis (1949), treji metų prieš 
mirtį nutapytas nedidelis peizažas Akacija Druskininkų 
miške (1963, reprodukuotas kvietimuose į parodą).

j o n a S  b u r a Č a S
kaune, italijos gatvėje, gyveno mano žmonos tėvai, jos 
sesuo genovaitė su vyru juozu basčiu. svainis, prieš 
karą baigęs kauno politechnikos mokyklą, dirbo radijo 
fabrike inžinierium-konstruktorium. buvo apsiskaitęs, 
turėjo muzikinių gabumų. kažkokia proga susipažino 
su netoliese gyvenusiu dailininku jonu buraču, suartėjo, 
užsimezgė bičiulystė. dailininkas lankydavosi ypač ru-
dens, žiemos vakarais. nemažai pasakodavo apie studi-
jas Paryžiuje. basčiams dovanojo porą nedidelių aliejinės 
tapybos peizažų, iškarpė bastienės siluetinį portretą. bu-
račas lankydavosi ir naujame basčių bute V. juro gatvėje. 
į bičiulio šermenis atėjo anksti rytą, vos saulei patekėjus 
(buvo vasara).

kartu su basčiais lankėmės dailininko bute. buvo 
žiema, o kambarys, kuriame mus priėmė, menkai kū-
renamas, šaltas. iš gretimos patalpos, matyt, dirbtuvės, 
dailininkas nešė vis naujus paveikslus – aliejinės tapybos 
peizažus ir akvareles. Pasiteiravau apie kažkurio peizažo 
kainą – nurodė didelę, tokią, kaip muziejai moka.

asmeniškai daugiau bendravau nuo 1973 metų, kai 
bibliotekininkystės specialybės studentė rašė diplominį 
darbą – jonui buračui skirtą bibliografijos rodyklę. dai-
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lininkas padėjo diplomantei surašyti pagrindines gy-
venimo ir veiklos datas, suregistruoti parodų, kuriose 
dalyvavo, katalogus, spaudos atsiliepimus. kiek vėliau 
lankiausi su Vilniaus universiteto bibliotekininkystės bi-
bliografijos specialybės studentų grupe. dailininko butas 
buvo jau naujoje vietoje – P. cvirkos gatvėje. gyveno ku-
kliai, vieno kambario su virtuvėle bute. kambarys buvo 
pilnas paveikslų – nukabinėtos sienos, rietuvės sukrautos 
pasieniais, prikrauta skrynia. net sofa, ant kurios mie-
gojo, buvo pilna paveikslų. Vienas kitas portretas, daug 
peizažų – aliejinės tapybos ir akvarelių. ant sienų buvo 
matyti ankstesniųjų, studijų Paryžiuje metų, darbų. tai 
grakštūs, nedidelio formato, impresionistiniai urbanisti-
niai vaizdai. buvo nemažai vėlesnių realistinių darbų – 
etiudų ir didesnių drobių. Vienas kitas sentimentalokas 
peizažas su tvenkiniu ir gluosniais, namų su gėlynais iš 
romainių apylinkių. labiau imponavo meniškos akva-
relės, ypač peizažai, portretai. skrynioje sukrautų darbų 
nerodė – sakė nenorįs raustis: po mirties kas žiūrės, tas 
ras. buračas buvo sukūręs grafikos darbų – knygų ilius-
tracijų, pašto ženklų, mėgo kurti siluetinius portretus. jų 
taip pat buvo iškabinta. dailininkas pasakojo, kad yra 
sukūręs apie tris tūkstančius akvarelių ir tapybos darbų, 
o su grafikos kūriniais būtų apie keturis.

j. buračas buvo gana uždaras – iš jo kartais būdavo 
sunku išklausti net svarbesnius biografijos faktus, saky-
sim, iš studijų Paryžiuje metų. buityje buvo gal perdėtai 
taupus, rengėsi kukliai. nebuvo aišku, ar toks gyveni-
mas dėl didelio taupumo, ar iš neturėjimo, ar iš filosofiš-
ko abejingumo išoriniams dalykams. dailininkas atrodė 
vienišas, laikėsi atokiai nuo kolegų. gal tik su studijų 
Paryžiuje draugu steponu Varašium kiek daugiau ben-
dravo. būdinga buračo išvaizdai – stilingi, be rėmelių 
akiniai, kurie puošė gražų, jau metų paveiktą jo veidą.

didžiausias ir, pagal dailininko pasakojimus, reikš-
mingiausias darbas – Mažosios Lietuvos uostas: klaipėdos 
peizažas su laivais žvelgiant iš jūros. tai buvo konkursi-
nis darbas (kas skelbė, neprisiminė), užėmęs pirmą vie-
tą. už darbą buvo žadėta sumokėti 5 tūkstančius litų, 
bet gavo tik 3,5. kai dirbo iš natūros klaipėdoje, viskuo 

aprūpintas gyveno pensionate. Paveikslas buvo didelio 
formato – 2 × 4 m. jo eskizą, 75 × 150 cm, už tūkstantį 
litų nupirko klaipėdos laivų statybos įmonės savininkas 
vokietis lindenau. autoriaus nuomone, jis turėtų būti 
Vakarų Vokietijoje. didįjį paveikslą klaipėdos prekybos 
ir pramonės rūmai 1938 m. padovanojo kaune atidary-
tiems Prekybos, pramonės ir amatų rūmams. sovietinei 
valdžiai 1940 m. likviduojant minėtus rūmus, paveikslas 
aktu buvo padovanotas kauno m. k. čiurlionio dailės 
muziejui, bet jo direktorius Paulius galaunė nenorėjo 
priimti. autorius siūlė paveikslą eksponuoti vokiečių 
okupacijos metais surengtoje paveikslų parodoje, tikėda-
masis, kad gal iš čia pateks į muziejų. Parodos komisijos 
narys adomas Varnas nesutiko eksponuoti – vokiečiai 
čia gali įžiūrėti lietuvių pretenzijas į klaipėdą. auto-
rius rodė peizažo reprodukciją, paveikslas buvo geras. 
apie tolesnį paveikslo likimą pasakojo: „evakuojantis 
vokiečiams iš kauno atvyko sunkvežimis su 12 karinin-
kų, nuėmė drobę nuo porėmių, suvyniojo ant karties ir 
išsivežė. gal yra kur Vokietijoj, jeigu nesubombardavo. 
reikėtų paieškoti.“ dailininko sūnus akademikas anta-
nas buračas pasakojo, kad šį tėvo paveikslą norėjo turėti 
adolfas Hitleris.

j. buračas buvo nuoseklus realistinio meno adeptas, 
labai ištikimas tapomam objektui – portretuojamam as-
meniui, peizažui. dailininkas antanas martinaitis prisi-
minė, kaip buračas, aptardamas kažkurio kolegos kūri-
nį, atkreipė dėmesį į koloritą – jame pavaizduoti daiktai 
ir atspindžiai yra kitos spalvos, o tai neteisinga. kartą 
buračo bute apžiūrinėjome peizažų eskizus. dailininkas 
kalbėjo, kad paveiksle žemė, šešėlių spalva priklauso 
nuo dangaus spalvos – rodė du skirtingo spalvinio ko-
lorito žiemos peizažus. Prisimenu kitą pasakojimą: „sėdi 
prie ežero, tapai saulei šviečiant, bet užėjo debesėlis ir 
reikia nutraukti, palaukti, kol vėl pasirodys saulė, o jeigu 

svečiuose pas joną buračą

j o n a s  b u r a ča s . Genovaitės Bastienės portretas, 1964



a n t a n a s  žm u i d z i n aV i či u s . Sename sode, 1913

r i m t a s  k a l P o k a s . Senutė iš Palangos, 1926



j o n a s  b u r a ča s . Nida, 1933
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nepasirodo, tai viską susidedi ir keliauji namo.“ daili-
ninkas siekė autentiškumo. kazys šimonis pasakojo, kad 
buračas jį baręs, kam nukrypstąs nuo gamtos.

keletą kartų esu sutikęs buračą dailės muziejuje. su 
juo apžiūrėjome 1974 m. kovą atidarytą jono Vaičio tapy-
bos parodą. buračas piktinosi rengėjais – nerūpestingai 
surinkti darbai, nepaimti net tie, kurie yra muziejuje. Prie 
geresnių skyrė Vilniaus išvadavimą, du prieškarinius ne-
turtingųjų kvartalo – vadinamosios Brazilkos – peizažus. 
Vaičio peizažams dailininkas prikišo autentiškumo sto-
ką – peizažus tapė ne gamtoje, bet studijoje iš atminties. 
dėl to peizažai negyvi, išgalvoti. taip teigdamas buračas 
klydo: dailininkas daug tapydavo gamtoje – jo šeimoje 
teko matyti daug gamtos etiudų. muziejuje kartu žiūrėjo-
me didelę adomo galdiko parodą. buračas apgailestavo, 
kad dailininkas nedaug tapė gamtoje. dėl to paveiksluo-
se, ypač peizažuose, atsirado šabloniškumo, pasikarto-
jančių kompozicinių schemų: medis arba keli iš vieno ir 
iš kito šono, o viduryje – tolumos. ta schema pastebima 
net kai kuriose pusiau abstrakčiose drobėse, tapytose 
išeivijoje. buračo nuomone, toks „fotografinio“ kompo-
navimo būdas buvo pasisavintas iš štiglico mokyklos 
Petrograde, kurioje galdikas mokėsi. taip sukompo-
nuotame paveiksle atsiranda dvi lygiavertės pusės ir jos 
kontrastuoja. (būna, kad paveiksle dangus ir žemė kon-
trastuoja.) Prisiminė šio dailininko kūrybinę nuostatą: 
lygiai užtapyti visą paveikslą. dėstydamas kauno meno 
mokykloje, sakydavęs: „Paveiksle neturi likti tuščios vie-
tos, reikia visą užpildyti.“ buračas: „tokiame požiūryje 
esama pavojų – paveikslas gali pasidaryti monotoniškas 
lyg nuobodi zyzianti melodija, kurioje nėra akcentų. iš 
abiejų šonų medžiai, bet nė viena pusė nėra vyraujanti. 
čiurlionis naudojo muzikinius komponavimo principus 
ir jo darbai nėra monotoniški. šimonis mėgdžiojo čiur-
lionį, bet jis ne muzikas ir tapyba išoriška. stabrauskas 
kūrė alegorijas, fantastikas, bet kaip ne muzikas nepasie-
kė efekto. Panašias į stabrausko fantazijas kūrė ir kiti, bet 
tik čiurlionis savitas, autentiškas.“

1974 m. vasarį Vilniuje Parodų rūmuose buvo ati-
daryta didelė personalinė buračo paroda. ji buvo vie-
ninga savo realistine stilistika, bet tokie dailininkai jau 
buvo nelabai madingi. ją atidarant buvo matyti daugiau 
vyresnės kartos dailininkų. Pats autorius pasakojo apie 
kūrinių siužetus – ką kuris paveikslas vaizduoja, mažai 
apie kūrybines nuostatas.

Paskutinį kartą su dailininku susitikom jo namuose 
1976 m. pavasarį. buvom su katedros kolega domu kau-
nu ir dailės instituto studente asta užaite. domas foto-
grafavo dailininko buto interjerą. šeimininkas pasakojo 
apie kūrybinius planus, numatytus darbus gamtoje. bet 
jau tada padejavo dėl suprastėjusios sveikatos – tapyti 
darosi vis sunkiau, skauda kojas. 1977 m. sausio 20 d. 
jonas buračas mirė.

1978 m. sausio 16 d. dailininko j. buračo minėjime 
muziejininkė ieva aleksienė kalbėjo: „tokie vyrai kaip 
buračas po Pirmojo pasaulinio karo, kai lietuvoje dar 
nebuvo daug dailininkų, tiesė mūsų dailei pagrindus, 
savo iliustracijomis prisidėjo prie knygos formavimo ir 
neteisinga jį ir kitus (žmuidzinavičių) nustumti, esą jie 
nemoderniški. gera būti moderniam, kai tokių kaip bu-
račas buvo padėti mūsų meno pagrindai.“

r i m ta S  K a l P o K a S
dailininką rimtą kalpoką aplankiau kelis kartus. gy-
veno nedideliame stilingame tėvo Petro kalpoko staty-
tame mūriniame name žaliakalnio pradžioje. namelis 
ant kalvos šlaito tarp medžių, į namą veda laiptai. bent 
porą kartų ėjau su kauniete studente Pažemeckaite. ji 
rengė diplominį darbą – dailininkui skirtą bibliografinę 
rodyklę. gavom šiek tiek medžiagos, papildėm biografi-
nius duomenis „gyvenimo ir kūrybos datomis“ (būtinas 
bibliografinės rodyklės skyrius). dar kelis kartus buvau 
kitomis progomis. kambaryje ant sienos keletas Petro 
kalpoko paveikslų, vienas kitas ankstesnių metų rimto 
kalpoko: impresionistinis peizažas (pirmą variantą nu-
vežęs į Paryžių paliko Vytauto kasiulo galerijai parduo-
ti). įdomi taip pat ankstesnių metų Senutė.

Pats dailininkas gražus, pietietiškų bruožų, kieto 
vyriško charakterio, sarkastiškas. sentimentalumas, bet 
kokia egzaltacija – jam svetimi dalykai. nevengdavo 
atviro kritiško žodžio. jutėsi esąs nepelnytai nustumtas. 
mačiau ir tokį: su pirmos santuokos suaugusiu sūnum 
žaidžiantį kortomis. Pasirodo, jie susitinka ir taip paben-
drauja, pasikalba. rimtas kalpokas buvo daugiau pasau-
lio matęs dailininkas, palaikė ryšius su šveicarijoj gyve-
nusiais giminaičiais, italijoje turėjo studijų draugų.

štai vienas kitas iš paties dailininko išgirstas bio-
grafijos faktas. „gimiau 1908 m. Vokietijoj, miunche-
ne. motina vokietė, rašytoja, poetė. 1912 m. su motina 
lankėmės lietuvoje, iš čia keliavom į olandiją. 1914 m. 
prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui tėvas sukrovęs 
į konteinerius savo paveikslus siuntė į berlyną. matyt, 
norėjo pargabenti į lietuvą. Vagonas su konteineriais 
laiku nepasirodė ir paveikslai dingo. tėvui, mokančiam 
vokiečių kalbą, pavyko pasiekti šveicarijos sieną ir per-
eiti pasinaudojus dokumentu italų kalba. šveicarijoj tėvai 
turėjo namelį. deja, santykiai tarp tėvų iro. tėvas, pasa-

su rimtu kalpoku
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kęs motinai, kad eina su manim pasivaikščioti, nebegrį-
žo. išvyko į italiją – tai buvo 1915 m. gyveno prie ge-
nujos, skurdo. keletą metų dirbo pas fotografą. dvejus 
metus gyveno romoje, iš pradžių dirbo žaislų dirbtuvėje, 
palaikė ryšius su ten gyvenusiu kunigu kazimieru Pra-
puoleniu. 1920 m. tėvas grįžo į lietuvą. apsigyveno pas 
seserį. augau su pusbroliais. 1928 m. tėvas su dailininke 
ir šokėja olga dubeneckiene buvo išvykę į italiją. 1934 
m. nervų ligų sanatorijoje mirė motina, kapas šveicarijoj. 
ten gyveno ir motinos sesuo.

1921 m. įstojau į justino Vienožinskio piešimo kur-
sus, nuo 1923 m. tapusius meno mokykla. studijavau 
grafiką ir tapybą. 1928 m. iškilus meno mokykloje stu-
dentų konfliktui dėl dėstytojų, nupiešiau kajetono sklė-
riaus ir jo draugų karikatūrą. joną janulį pavaizdavau 
sklėriui tarp kojų. 1929 m. baigiau meno mokyklos ben-
drąjį skyrių, leidžiantį dirbti piešimo mokytoju viduri-
nėje mokykloje.

baigęs studijas kaune, išvykau į italiją, moncos pra-
moninės dailės institutą, kurį baigiau 1936 m. Pirmas ten 
sukurtas mano darbelis – linoraižinys Vartai (senamies-
čio). studijuodamas sugebėdavau per penkias minutes 
nuškicuoti ir nuspalvinti figūrą, piešiau daug karikatūrų. 
dalyvavau 1933 m. milane surengtoje jaunųjų lombardi-
jos dailininkų parodoje. eksponavau Natiurmortą, Pasni-
gus ir dar kelis. iš dviejų šimtų dalyvių buvau įtrauktas 
į geriausių dešimtuką. dailininkas cara atkreipė dėmesį 
į paveikslą Pasnigus („ryškus postimpresionizmo pavyz-
dys“). keletas italijoj tapytų darbų (triptikas Priemiestis 
ir kt.) vėliau atsidūrė suomijoje.

Pajiesyje, šalia borutos, turėjau savo namelį. Per karą 
sudegė, o borutos liko. sudegė kraitinė skrynia, neblo-
gas Venecijos peizažas, daug mano darbų, dokumentų. 
nebuvau namuose, gal būtų išvengta gaisro, gal tai – 
kaimynų darbas.

Profesinėse parodose pradėjau dalyvauti nuo 1927 m. 
[Lietuviškoje enciklopedijoje rašoma, kad nuo 1921 m.] 1928 
m. parodoj eksponavau apie 30 darbų, daugiausia peiza-
žų: Dubingių apylinkės, Vėjuota diena, etiudai. klaipėdoje 
po karo surado to meto mano paveikslą, rodos, Vėjuotą 
dieną. buvo priskirtas Petro kalpoko teptukui, vėliau iš-
siaiškino, kad tai mano. meno kritikė Veisbartienė (žydų 
tautybės) parašė apie dailininkų individualistų grupę di-
delį straipsnį. iš visos parodos išskyrė mano natiurmortą 
(aplakuota tempera), jį dovanojau recenzentei.“

1973 03 01. su studente diplomante keliaujame pas 
dailininką antrą kartą. šiek tiek nerimaujame, nes pirmą 
kartą buvo nekantrus („gal jau baigsite tuos savo rašy-
mus“). radome dirbantį sode. šį kartą dailininkas buvo 
labai malonus, vaišingas (vengriškas vynas, saldainiai), 
švelnus. Pasakojo apie patiriamas nuoskaudas: „slegia 
intrigos katedroje, įskaudino miknevičiaus straipsnis 
apie interjerą Pergalėje. autorius be jokių argumentų 
teigė, kad rimto kalpoko pano aludėje Rambynas yra 
blogas. kitas mane užgavęs dalykas: Literatūros ir meno 
redakcija paprašė parašyti recenziją apie Vaitkevičiūtės 
knygą Kauno meno mokykla. Parašiau, nurodžiau daug 
klaidų, iškreiptų faktų, neteisingo kai kurių asmenų įver-
tinimo, pavyzdžiui, kajetono sklėriaus. Pagal knygą jo 
veikla visai neigiama, o tai netiesa. neteisingai rašoma 
apie meno mokyklos muziejėlį, kurį įrengė ne kazys ši-

monis, o aš, kalpokas.“ Parodė to muziejaus nuotraukas. 
dailininkas tęsė: „ne viskas taip gerai buvo su adomo 
galdiko pedagoginiu darbu, kaip rašoma Vaitkevičiūtės 
knygoje. recenzijos Literatūra ir meno redakcija nedėjo. 
gal už tai, kad per daug aštri. ją atidaviau saugoti dukrai 
į respublikinės bibliotekos rankraščių skyrių kaip doku-
mentą. nesuprantu, kaip galima tiek netikslumų palikti, 
kai dar buvo galima daug ką patikrinti.“

Parodė savo nuotraukas – nemažai iš meno moky-
klos laikų. tai tikra mūsų dailės istorija: dėstytojai (dau-
giausia ten dirbo realistai), mokiniai – vienose dar pa-
augliai, vėlesnėse – jaunuoliai, suaugę vyrai: Vizgirda, 
samuolis, Valeška, gudaitis, mikėnas, žukas... Pluoštelis 
Petro kalpoko nuotraukų. atnešė tėvo dienoraštį, vieną 
kitą fragmentą paskaitė. nuvylė. graudu klausyti tokio 
įžymaus dailininko tokius nerimo kupinus sapnus, įdir-
gintos vaizduotės regėjimus.

„tėvas gyveno su moterimi, dailininke ir šokėja 
olga dubeneckiene, linkusia į bohemą. man buvo gana 
šiurkšti ir nedraugiška, nors jos atžvilgiu stengiausi 
būti korektiškas.“ maestro papasakojo porą skaudžių 
atsiminimų: „grįžusiam iš italijos neleido tėvo namuo-
se pailsėti. atėjusį aplankyti iš karinio dalinio, kuriame 
tarnavau, tėvas norėjo pavaišinti, bet pamotė pasakė, kad 
nieko neparuošta, o esami mėsos gabalėliai skirti šuniui. 
Petro kalpoko laiškus ir kitą medžiagą dubeneckienė 
greičiausiai atidavė balerinai kalbauskienei, rodos, buvo 
jos augintinė.“

maestro pasakojo apie dailininkus liudą truikį, 
adolfą Valešką: „labai kūrybingi, talentingi ir dideli 
intrigantai. Po karo truikys rašinėjęs skundus chruš-
čiovui, kritikavęs iš karto daugelį kauno dailės instituto 
dailininkų, dėl to efekto nebuvo.“ šeimininkas parodė 
savo paveikslų skaidres, sakė, kad didelių neturįs kur 
dėti – gal dovanoti ligoninėms?

dar vienas kitas susitikimas. 1972 m. liepos 20 d. 
matėmės Palangoje. be kita ko pasakojo: „rašau lyg atsi-
minimus, lyg beletristinį kūrinį apie tėvą Petrą kalpoką. 
bet rašymui negaliu skirti daug laiko.“

1976 11 09. su domu kaunu keliaujame pas daili-
ninką daryti nuotraukų. išgirdau priekaištų tiradą dėl 
techniniu ir meniniu atžvilgiu menkų anksčiau darytų 
nuotraukų. išgėrę itališkam kavinuke virtos kavos, pa-
vartę Picasso nuotraukų knygą, ėjome į studiją. Pasako-
jo kuriąs projektą kombinato interjerui, darysiąs ir salės 
interjerą, ruošiasi kauno dailininkų parodai. džiaugėsi 
prieš dvidešimt metų tapytu portreto etiudu – pagal jį 
šiuo metu tapąs portretą. dailininkas: „Viskas labai nu-
sibodo, nesinori eiti į institutą dėstyti. studentai didelio 
aktyvumo nerodo.“ nesutikau: „kontaktai su žmonėmis 
turėtų praskaidrinti, prablaškyti.“ maestro: „Visai nepra-
blaivo ir tokio kontakto nepasigendu.“ Parodė parodai 
atrinktus darbus, visi kalpokiško kolorito – žalios ir mė-
lynos deriniai. įdomesni ant sienos kabantys jaunystės 
metų peizažai, nedideli etiudai, kai kurie jau apsinešę 
dulkėmis. Vienas kitas peizažas labai patiko. kodėl vė-
lesnė kūryba, ypač pokario metų, silpnesnė? gal primesti 
ideologiniai varžtai, socialistinis realizmas sukaustė.

kartą telefonu pakvietė aplankyti studiją. nukelia-
vau – rodė keletą naujų nemažo formato paveikslų, pra-
šė muziejinės kainos – 500 litų. mane domino ant sienos 
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kabantys minėti žiemos peizažai. juos atsisakė parduoti. 
apvyliau dailininką kaip dailės kolekcininkas.

1976 05 08. Pas dailininką. neseniai grįžęs iš kelionės 
po šveicariją ir italiją. Parsivežė keletą įdomių meno kny-
gų (Picasso, chirico). Parodė studijų italijoje metų marini 
nuotrauką – dėstė skulptūrą. įdomi dailininko salvatore 
fiume tapybos ant abisinijos uolų spalvotų nuotraukų 
knyga. buvo priėmime pas milano merą, ten susitiko su 
fiume, gavo minėtą knygą su autografu. italijoje matė ta-
rybinės dailės parodą. daug lietuvių darbų – keramikos, 
gobelenų, apie 100 grafikos darbų, gintaro. keramika 
tarptautinio lygio, bet nieko lietuviško neturi, gobelenai 
lietuviškesni. Parodė bene kasmet leidžiamą informacinę 
meno enciklopediją, 1970 m. katalogą. iš jų galima spręsti 
apie Vakarų dailės raidos tendencijas, sužinoti žymesnes 
pavardes. Parodė leidinį su paveikslų kainomis: max 
ernst, chirico, boccioni – po keliolika tūkstančių dolerių 
arba 2, 4, 12 milijonų itališkų lirų. daug meno galerijų, 
kai kas net pinigus investuoja į galerijas, verčiasi prekyba 
paveikslais. italijoje rengiama daug parodų – milane per 
metus apie 2 tūkstančius. kalpokas: „chirico tapo gana 
prasto skonio portretus, figūras, peizažus. spalvotos re-
produkcijos tai patvirtina. bet prestižas, buvęs garsas 
(ankstesni mistiniai darbai) išlaiko aukštas kainas. Pas 
mus labai menkas meno gyvenimas – buvo respublikinė 
paroda, kita bus po metų ar dvejų. dėl to nėra noro kurti, 
nedaug ir tapau. maža paklausa, mažos kainos, kartais 
nuperka kokį paveikslą jubiliejų progomis kam dovano-
ti, užmoka 100 rublių ar mažesnę sumą.“

minėjo jauną vyruką, jauną kolekcininką egidijų 
jakubauską: turįs gerą Petro kalpoko paveikslą, arbit 
blato tapytą juozo Vaičkaus portretą, rimto kalpoko pei-
zažą. yra ir finansiškai pajėgesnių kolekcininkų, minėjo 
damą iš leningrado, už 1,5 tūkstančio rublių pirkusią 
paveikslą šventoji šeimyna.

kalpokas prisiminė savo studijų draugus italus: 
„gaetano olbolino (su juo susirašinėju), leonardo sprea-
fico, buvau susitikęs, bet dabar jau miręs, niccolo segota 
(parsivežiau jo paveikslą). kartu dirbau su iš sardinijos 
kilusiu costantino nivola. jis buvo gabiausias, gyvena 
jaV.“ minėjo šveicarijoj gyvenantį jacques’o lipschitzo 
mokinį lietuvį samogitą: „geras skulptorius, dirba savi-
tai – gražios, apibendrintos formos.“

1972 m. kovo 24 d. ėjau pas maestro užrašyti atsi-
minimų apie joną švažą. Pasakojimai lakoniški: kauno 
taikomosios dailės institute švažas dėstė perspektyvą. 
buvusio studento kūrybą apibūdino taip: „švažas sura-
do savo kūrybinį kelią: tarp nuobodaus natūralizmo ir 
sunkiai suvokiamo šiuolaikinio abstrakcionizmo.“

ta proga papasakojo apie taline sutiktą (buvo išvy-
kęs su lietuvių dailininkų grupe) žymią rusų skulptorę 
Verą muchiną: „tai gyva valinga moteris, kūryboje ne-
vengusi eksperimentų. lietuvių draugas – jos reputacija 
lietuvoje buvo geresne negu kitų maskviečių. dailinin-
kų sąjungos pirmininkas gerasimovas reikalavo, kad ta-
pyboj būtų laikomasi iljos repino tradicijų. buvo iškilęs 
klausimas, ar taikomojoje dailėje galima stilizacija.“

1978 04 21. kauno čiurlionio dailės galerijoje rimto 
kalpoko jubiliejinė (70 metų) paroda. dailininkas no-
rėjęs eksponuoti piešinius (kataloge reprodukuoti tik 
piešiniai), tik vėliau nutarė parodyti ir tapybą. Parodoje 

eksponuoti du pano. Vienas ant lentų – tai pirmas ban-
dymas su ta medžiaga. Pasidžiaugė gavęs labai gerą 
dirbtuvę – atsirado perspektyva dirbti. Pakalbėjo apie 
bėgantį laiką, malonumą stebėti žmones, kuriuos matęs 
vaikystėje, o dabar jie suaugę jaunuoliai. kalba negili, 
bet inteligentiška.

rimtas kalpokas iliustravo knygas. minėjo pirmą-
sias: antano giedriaus knygelę Trys pasakos vaikams, iliu-
minatos giedraitienės Katinėlis ir gaidelis. abi išspausdin-
tos tilžėje jagomasto spaustuvėje 1921 m. dėl kelionių 
įspūdžių knygos Atostogos iliustracijų jurgis savickis 
pirmiausia kreipėsi į telesforą kulakauską, bet nepati-
ko. Paprašė kalpoko – nupiešė apie trisdešimt piešinių. 
„Per daugumą kokios keturios–penkios buvo labai gerai 
pavykusios, – teigė dailininkas. – rašytojas gerai sumo-
kėjo. jam padovanojau italijos peizažą. savickis buvo 
labai malonus, kultūringas žmogus. iliustravau liudo 
dovydėno Jaujos pasakas, igno šeiniaus Tėviškės padan-
gėje [1938].“

švietimo ministerijos knygų leidimo komisijos už-
sakymu iliustravo leidžiamus antano Vienuolio Rinkti-
nius raštus. dailininkas šių eilučių autoriui rašė: buvau 
nuvykęs į anykščius pasikalbėti su autorium. Vienuolis 
parodė kai kurias kūrinį parašyti paskatinusias vietas. 
buvom kapinėse, kur palaidotas stambus žemvaldys Pu-
terleckis – gražus statinys: koplyčia su kapu <...> aplan-
kėm kaimą su centrine gatve ir trobomis abiejose kelio 
pusėse, prie kryžiaus, prie kurio Veronika meldėsi, prie 
ežero...“ Piešiniais Rinktiniams raštams dailininkas nebuvo 
patenkintas: „...iliustracijos, vertinant šiandieniniu mano 
požiūriu, yra menkos ir man daro tik negarbę... ir man 
skaudu tai pripažinti.“ Viešėdamas anykščiuose daili-
ninkas nutapė peizažą Miškas ir padovanojo rašytojui.

Pokario metais dailininkas buvo numatęs paruoš-
ti iliustracijas apsakymui Paskenduolė, buvo net maketą 
padaręs, bet leidykla nesusidomėjo (atiduosiąs maironio 
lietuvių literatūros muziejui).

iš viso rimtas kalpokas tarpukario lietuvoje ilius-
travo keturiolika knygų.

P. S. kolekcijoje turiu 1935 metų rimto kalpoko Palan-
gos pajūrio peizažą Etiudas (drobė, aliejus, 36 × 40 cm).

su rimtu kalpoku
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at V i r u m o  i m P e r at y Va S
tautą supantis pasaulis nuolat kinta, vis kitaip struktū-
rizuojasi, lokalizuojasi, institucionalizuojasi ir vienijasi. 
jis keičia ne tik išorinį veidą, bet ir substancionalumą, 
t. y. savo esmines kokybines savybes. atsiranda didesni 
jo segmentų skirtumai. jie įžiebia ir didesnius konfliktus 
bei potencialius jų židinius.

tauta gali evoliucionuoti tik būdama atvira pasau-
liui, pasiruošusi būti imli. tačiau šio atvirumo ir imlumo 
jokiu būdu nedera tapatinti su atlapumu, su visko tolera-
vimu, su nacionalinio orumo ignoravimu. mėgdžiojimas, 
mechaniškas sekimas kitų pėdomis nuostolingas jau dėl 
to, kad slopina tautos ir valstybės tvarumą, kuriamąsias 
jų galias, o per tai – ir paties pasaulio gyvybingumą.

atvirumą bei imlumą reiktų suprasti dar ir kaip 
socialinės ar politinės organizacijos atrankinę reakciją 
į išorinio pasaulio metamus iššūkius. kaip sugebėjimą 
atsirinkti ir adaptuoti savoje subkultūroje tai, kas gali 
sustiprinti pačią valstybės organizaciją, taip pat tautos, 

r o m u a l d a s  g r i g a s

„gelbėjimosi rato“ 
sociosofija: tik 12 imperatyvų

Nerasime mąstančio lietuvio, kurio nepersekiotų nerimas ne vien dėl savo tautos, savo valstybės 
likimo, bet ir dėl visuotinės dramos, vykstančios pasaulyje įsitvirtinus rinkos fundamentaliz-
mui. Taip nutiko paplitus tam gyvenimo būdui ir tai pasaulio tvarkai, kurias diktuoja vargiai 
besutramdomi ekonominiai interesai ir egoizmas. Bendrą šiuolaikinės civilizacijos foną bei 
kryptį lakoniška forma 2008 m. yra nusakęs popiežius Benediktas XVi: „Gyvename dvasios 
dykumoje...“ Tokiame vertinime prasiveržia tragizmo gaidelė.

Tauta ir valstybė – du skirtingi organizmai. Abu gyvenantys pagal savo dėsnius. Abu 
daugiasluoksniai ir nuolat kintantys. Tačiau valstybė, kaip tautos politinės organizacijos forma, 
pasižymi didesniu nei tauta kaleidoskopiškumu, daugiaveidiškumu, daugiaplaniškumu.

šį kartą pagrindinį dėmesį skirčiau valstybei. Galima sakyti, kad yra valstybė-teritorija su 
savo istorija, kultūra ir gyventojais (tai būtų artima tautos sąvokai), bet šalia yra dar ir valsty-
bė-administracija, politinės institucijos, kurias sudaro irgi gyvi, savo įsitikinimų, nuostatų ir 
interesų turintys žmonės. Būtent šitoje dvilypėje, dualistinėje erdvėje užgimsta, skleidžiasi ir 
gęsta įvairiausios įtampos bei destrukcijos, laimėjimai ir praradimai. Būtent šių dviejų tautą-
valstybę (socioetnosistemą) sudarančių sandų sankirtoje verda didžiausios aistros, formuojasi 
žmonių viltys, skleidžiasi arba yra gesinamos kilniausios idėjos bei sumanyti projektai.

Temos pasirinkimą ir tokią struktūrą bei akcentus lėmė susiklosčiusi realybė ir mus supan-
čio pasaulio iššūkiai, į kuriuos mes visi – ir eiliniai piliečiai, ir politikai – privalome atitinkamai 
reaguoti, apie visa tai mąstyti ir ieškoti išeičių. Taip pat ir „kurpti“ valstybės-administracijos 
elgsenos filosofines ir sociologines, psichologines ir politologines koncepcijas.

ieškodami atsakymų į klausimus, susijusius su žmogaus būtimi, apskritai – su kultūros 
likimu, galime remtis realiai egzistuojančia moderniųjų tautų istorinio tęstinumo ir jų valsty-
binio organizavimosi praktika. Tad filosofiniams bei sociologiniams apmąstymams pateiksime 
dvylika imperatyvų ir lakoniškai suformuluotą jų aprašą. Jų prisilaikymas, manyčiau, prisidėtų 
įtvirtinant lietuvių tautos tęstinumą bei valstybės tvarumą. Skaičius dvylika pasirinktas kaip 
simbolinis ir  jokiu būdu nesuabsoliutinamas, vertintinas tik kaip „projektinis“...

kaip pasaulyje savo unikalumu išsiskiriančios socialinės 
bendrijos, išlikimą ir kultūros bei civilizacijos prasme 
visavertį jos evoliucionavimą ir integravimąsi pasaulio 
bendrijoje. be visaverčio, pilnakraujo tautos evoliucio-
navimo neįsivaizduojamas bent kiek unikalesnis jos (ir 
valstybės) indėlis į visuotinę kultūrą. ir, žinoma, – pačios 
valstybės integralumas.

žmogus gyvena ir sąveikauja mikrogrupėje (šeimoje, 
bičiulių draugijoje, bendradarbių kolektyve). mikrogru-
pė – teritorinėje bendruomenėje, o ši – tautoje, pastaroji – 
pasaulyje. to gyvenimo rezultatas priklauso ne tik nuo 
atvirumo supančiam pasauliui, bet ir nuo sąveikaujan-
čių pusių pasirengimo tokiam gyvenimui. juo spartesnė 
aplinkinio pasaulio kaita, tuo didesnio, atidesnio pasi-
rengimo ir atvirumo pasaulis reikalauja iš savo subjektų. 
civilizacijų tyrinėtojas a. toynbee yra rašęs, jog svetimi 
elementai, patekę į kitą terpę ir neadaptuoti, elgiasi pana-
šiai kaip nesutramdomas chuliganas... jeigu jų nedaug – 
sistema susitvarko. kitaip ji pati ima mutuoti ir net byrėti. 
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kaip ir gamtoje, taip ir socialiniame pasaulyje, subjektas – 
ar tai būtų individas, ar organizacija – negali ištirpti. jis 
turi puoselėti, saugoti savo veidą – nuolatos rūpintis savo 
identitetu. kitaip sąveikavimas praranda prasmę ir veda 
į individualybės, į įvairovės susinaikinimą.

atvirumas provokuoja konkurenciją. tačiau būtina 
suvokti ir priešingą dalyką: būtent konkurencija provo-
kuoja ir suteikia identitetui „statybinės medžiagos“.

a D e K Vatau S  D i a l o g o  S u 
Pa S au l i u  i m P e r at y Va S
ir išorinis, ir „savas“ pasaulis kultūros požiūriu yra dau-
giasluoksniai. ne tik skirtingi pasauliai daugelyje skai-
dulų nesutampa tuo komplikuodami sąveikavimą, „sa-
vasis“ pasaulis – individas, asmenybė – taip pat visada 
yra prieštaringas. kartais net iki kraštutinumo. Prigimti-
nis individo prieštaringumas ir dėl to atsirandantys skir-
tingi interesai neišvengiamai persiduoda ir bet kurios 
atskiros organizacijos (kurioje individas veikia), ir visos 
valstybės elgsenai...

šio prieštaravimo sprendimą lengvina vadinamasis tre-
čiasis balsas, kitais žodžiais tarus – individo ir pasaulio 
tarpininkas. juo gali būti ne tik fizinis asmuo, visų pri-
pažintas autoritetas, bet ir kokia nors doktrina, vadybinė 
koncepcija, principiniai tokios koncepcijos teiginiai (pa-
vyzdžiui, teiginys, jog organizacija yra ta erdvė, kurioje 
realizuojama kūrybinė asmens prigimtis ir paskirtis); 
kokia nors sąveikaujančioms pusėms priimtina ideologi-
nė platforma (kad ir dekalogas, atlanto chartija, „tautos 
idėja“ ir pan.).

Pasaulyje regime pakankamai skirtingas pagal soci-
alinį vyksmą bei kultūros brandą, t. y. bendrąją istoriją, 
susiformavusias „eismo juostas“ – užtenka palyginti lie-
tuvą su ilgą demokratizacijos kelią nuėjusiomis Vakarų 
europos šalimis. tačiau nesidairykime į „tolius“: imkime 
kad ir atskiras savo tautos bei valstybės skaidulas. toks 
pokyčių bei skirtybių pobūdis asmeniui, organizacijai 
diktuoja būtinybę išmintingai sekti, konstruoti ir nuolat 
tikslinti dialogą su supančiu išoriniu makro- ir net mikro-
pasauliu, būtinybę teisingai įvertinti socialinį ir „savo“, ir 
„kito“ (mus supančio) pasaulio kontekstą. ir viena, ir kita 
pusė gali disponuoti gana skirtingu kultūriniu potencialu, 
lemiančiu sąveikavimo sėkmę. tą potencialą būtina pa-
žinti, nuolat analizuoti ir daryti išvadas – koreguoti savo 
elgseną. kitaip tariant, būtina mokėti gyventi su „kitu“ 
pasauliu, mokėti pateikti jame save ir jausti jį savyje.

adekvataus „kitam“ pasauliui ir savo galimybėms 
dialogas nusako civilizuotos, brandžią kultūrą pasieku-
sios tautos ir jos valstybės būvį.

šis principas išryškina ir anksčiau aptartą atvirumą, ir 
dar labiau patį gebėjimą suvokti save ir aplinkinį pasaulį 
bėgančio socialinio laiko bei kintančios socialinės erdvės 
kontekste. taip pat – remiantis plačiu, o kartu ir kritišku, 
be išankstinės nuostatos to konteksto suvokimu – gebėji-
mą formuoti ir priimti toliaregiškumu išsiskiriančias soci-
alinio veiksmo, vadybinės elgsenos programas.

socialinį laiką suprantame kaip gyvenamojo laikotarpio 
aktualijas, dominuojančias vertybes ir jomis prisodrin-
tus mikro-, mezo- ir makrosocialinius santykius, kurie 
įspaudžia savo antspaudą socialiniams veikėjams.

S u b S i D i a r u m o  i m P e r at y Va S
tai yra „mažesnio“, silpnesnio socialinio segmento teisių, 
prilygstančių ar lygiaverčių „didesniojo“, stipresniojo 
seg mento teisėms, garantavimas. taip pat pripažinimas, 
kad „mažesnysis“ yra autonomiškas ir pajėgus atlikti 
tas pačias funkcijas kaip ir „didesnysis“. ir tik dėl savai-
minio pastarojo dominavimo „mažesnysis“ reikalauja 
papildomo dėmesio ir „globos“. dėl tokios tolerancijos 
ir dėmesio ne tik sustiprinamas „mažesniojo“ segmento 
savipakankamumas, bet ir atsiranda viena iš pamatinių 
sąlygų (kad ir kaip būtų keista), garantuojančių „dides-
niojo“ segmento savipakankamumą, socialinės raiškos 
(ar funkcionalumo) visavertiškumą. Priešingu atveju įsi-
tvirtinęs „didesniojo“ dominavimas, žvelgiant iš plates-
nių pozicijų, veda prie jo deformavimosi, o tai reiškia – ir 
prie bendražmogiškojo, civilizacinio jo išsigimimo.

subsidiarumo imperatyvas įtvirtina turininę, pras-
minę segmentų tarpusavio priklausomybę ir garantuoja 
viso sociumo gyvybingumą – subalansuotą tvarumą.

šį imperatyvą lengviau suvoksime išskleidę sociali-
nių segmentų ir jų tarpusavio priklausomybės grandinę: 
asmuo–šeima–darbovietė–teritorinė bendruomenė–kor-
poracija (asociacija)–valstybė–valstybių sandrauga. su-
prantama, kad kurio nors vieno segmento „pasiligo-
jimas“ lemia visų kitų „negalavimus“. Vadovaujantis 
subsidiarumo imperatyvu galima spręsti apie dvasinę 
individo ir visuomenės kultūrą, apie pilietinės visuome-
nės brandą, apie politinį valstybę tvarkančių institucijų 
sąmoningumą, apie tautos ir valstybės sutarimą, jų inte-
gralumą bei tęstinumą ir t. t.

žvelgiant į lietuvių tautą ir lietuvos valstybę, tiesiog pli-
ka akimi matyti subsidiarumo imperatyvo pažeidimai – 
dažnas didesnėmis galiomis disponuojančio dominavi-
mas ir net akiplėšiškumas.

subsidiarumo imperatyvas, jo laikymosi praktika 
ypač aktuali bendraujant tautoms, įveikiant „didžiųjų“ 
tautų savaiminį spaudimą „mažosioms“. apie jį garsiai 
buvo kalbėta plečiant europos sąjungą, bet dabar kaž-
kodėl aprimta...

įsimintinas lenkijos lietuvių bičiulių draugijos įkū-
rėjo ir jos ilgamečio pirmininko profesoriaus leono 
brodowskio pastebėjimas: jeigu lietuvių ir lenkų 
santykis yra 1:10, tai ir dėmesio, atjautos lietuviams 
turėtų būti dešimteriopai daugiau...

K o n S e n S u S o  ( P i l i e t i n i o 
S u ta r i m o )  i m P e r at y Va S
subsidiarumo imperatyvas susijęs su vertikaliaisiais, vie-
naip ar kitaip hierarchizuotais socialiniais santykiais, o 
štai konsensuso imperatyvo atveju dėmesys fokusuoja-
mas į lygiavertes arba lygiagrečias pozicijas užimančių 
„partnerių“ santykius, t. y. į horizontaliai susiklosčiusių 
socialinių santykių tinklainę.

socialiniai vienetai (institucijos, organizuotos žmo-
nių grupės, atskiri asmenys) turėtų sąveikauti atsisa-
kydami vienos kurios nors pusės dominavimo, ne nu-
rodinėdami, kokią poziciją kita pusė privalo užimti, o 
postuluodami abipusę įtaką bei supratimą.

šiuolaikiniams lietuviams gana būdinga vadinamo-
ji monologinė pozicija, t. y. tik savęs teigimas. Politikoje, 
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pavyzdžiui, netgi priešingų pusių dialogas – retas daly-
kas, nekalbant jau apie poliloginį klausimų sprendimo 
būdą. Pastarasis gali atsirasti tik giliai įsisąmoninus ben-
dresnių, aukštesnių tikslų siekiamybę. tokiais tikslais tu-
rėtų būti: nacionaliniai interesai, socioetnosistemos tva-
rumas bei tęstinumas, visuotinė gerovė, supratimas, kad 
skurdo priežastys – ne atskirų žmonių elgsena, o visuo-
menės sąmoningumas ir valstybės tvarkymosi praktika.

nors tai gal ir ne klasikinė konsensuso kultūros ilius-
tracija, bet prisiminkime vabzdžių – bičių ar skruzdžių – 
gyvenimą: jos nemaištaudamos atlieka kiekvienai skirtą 
vaidmenį. žvelgiant iš čia į „lietuviškąją tikrovę“, didelį 
nerimą kelia savaip legitimizuotas konsensuso kultūros 
siaurėjimas, atskirų valstybės institucijų ir socialinių gru-
pių nesusikalbėjimo, netgi konfrontacijos sklaida. dažna 
kilnius tikslus skelbianti organizacija metams kitiems 
prabėgus apmaudžiai subyra tik dėl nesusikalbėjimo.

nuo konsensuso kultūros, nuo abipusėmis nuolai-
domis siekiamo sutarimo priklauso ne tik sugyvenimui 
privalomo bendruomeniškumo „norma“, bet ir keitimasis 
socialiniam veiksmui būtina informacija bei patirtimi. tik 
taip elgiantis gali būti laiduotas toliaregiškesnių, efekty-
vesnių sprendimų priėmimas bei jų įgyvendinimo prak-
tika. konsensuso kultūra (jeigu ji puoselėjama jau nuo 
mokyklos suolo) padeda įveikti spontaniškai, dėl sociali-
nės raidos netolygumo atsirandantį susvetimėjimą, susi-
priešinimą. apskritai nuo šios kultūros priklauso ir eilinių 
tautos narių jungtis, ir visuomeninių bei politinių struktū-
rų sąveika, ir organizacijų bei valstybės institucijų veiklos 
darnumas. Pilietinio sutarimo kultūra vaizdžiai nusako 
integralumo, sinergijos, gyvybingumo sklaidos lygį.

Pagal subsidiarumą bei konsensuso kultūrą mes ga-
lime labai lengvai atsekti ir politinių jėgų, ir visuomenės 
pilietinės brandos, taip pat tautos ir jos valstybės suartė-
jimo, t. y. vienovės arba atskirties, laipsnį.

K o m u n i ta r i z m o  i r  P r i Vat u m o 
D e r m ė S  i m P e r at y Va S
žmogus – socialinis gyvis, yra teigęs aristotelis. kad ir 
kaip žiūrėtume, žmogaus prigimtyje kirba bendruome-
ninio sugyvenimo pradas. jis prasiveržia pačiais įvai-

riausiais pavidalais: nuo fizinės savisaugos užsitikrinimo 
iki gyvenimo įprasminimo bendrai suprantamais sim-
boliais, meno formomis. tačiau žmoguje taip pat kirba 
ir individualybės realizavimo siekis, netgi atviro indivi-
dualizmo, egocentristinės pozicijos įtvirtinimo siekis (jis 
ryškesnis vakariečių nei rytiečių prigimtyje). antai ne-
brandžios demokratijos šalyje verslininkui tiesiog sunku 
(o gal ir nepriimtina) suvokti, kad nacionaliniai interesai 
yra aukščiau jo, t. y. privačių, interesų. tokią mąstyseną 
skatina ir valstybės politika, jeigu ji yra linkusi prikištinai 
demonstruoti liberalizmu pridengtą savo diktatorystę. 
Vokietijos (kuri priklauso brandžios demokratijos šalių 
kategorijai) konstitucijoje teigiama, jog privati nuosavy-
bė turi tarnauti bendriems nacijos interesams. to nega-
lėtume pasakyti apie savo valstybės praktiką – greičiau 
čia elgiamasi priešingai...

suprantama: kolektyvizmas, jeigu jis tampa domi-
nuojančiu, gali slopinti individualias kūrybines asmens 
galias. bet kita vertus – tos galios gali būti gausinamos 
tik dėl įgyto kitų žmonių pripažinimo. kolektyvizmo 
ir individualizmo (lygiai kaip ir komunitarizmo ir pri-
vatumo) santykis skirtingose kultūrose yra susiklostęs 
skirtingai. Pavyzdžiui, japonijoje asmens ar grupės indi-
vidualybė, net ir pavaldi kolektyvizmui, dar ir šiandien 
duoda didesnį rezultatą. taip ar panašiai susiklostė tra-
dicijos ir kitose rytų šalyse.

susidarius saugesnėms gyvenimo sąlygoms ir ypač 
išsiskleidus vartojimo tendencijai, egocentristinis žmo-
gaus prigimties pradas ima blokuoti prigimtinį ben-
druomeniškumą, bendruomeninių interesų paisymą. 
tai viena priežasčių, kodėl, suirus komunizmo ideolo-
gija grįstai politinei-ekonominei sistemai, komunitariz-
mo idėja net Vakarų pasaulio šalyse įgauna ne tik kito-
kią, palankesnę, interpretaciją, bet ir didesnę socialinę 
paklausą. komunitarizmo paklausa kyla ir iš žmonėms 
būdingo prigimtinio bendruomeniškumo, ir iš grynai 
praktinių interesų, siekiant socialinės tvarkos ir kultū-
ros tęstinumo. ta vadybos praktika, kuri sugeba visa 
tai suvokti ir įvertinti, visada laimi kur kas daugiau nei 
grindžiama tik ekonominių interesų primatu ir netgi jų 
presingu.
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siekiant bendro socioetnosistemos gyvybingumo 
turi būti laikomasi tarp individualių ar grupinių (pri-
vačių) interesų ir bendrųjų arba bendruomeninių (ko-
munitarinių) interesų dermės. imperatyvas akcentuoja, 
kad egocentristinių interesų persvara atsirado nunykus 
bendruomeninei sanklodai (t. y. Gemeinschaft visuome-
nės tipui); kad pernelyg gilias šaknis suleido savanau-
diškumu paženklintas, pasaulinės kapitalizmo sistemos 
išpuoselėtas vartojimo ir juslinių poreikių tenkinimo 
kultas. jis pažeidžia ne tik būtiną organišką socioetno-
sistemos integralumą, destabilizuoja bendrąją socialinę 
situaciją, bet dėl to dar ir apsunkina grynai individualių, 
taip pat ir grupinių, atskiros organizacijos interesų bei 
tikslų siekimą. individualizmo, privatumo dominavimo 
atveju bendrieji tautos, visuomenės (ir net civilizacijos) 
egzistenciniai tikslai išsprūsta iš akiračio.

rimtą susirūpinimą kelia tai, kad komunitarizmo 
ir privatumo santykis lietuvoje yra esmingai pažeistas, 
kad įsigalėjusi ir privati, ir valstybinė elgsena linkusi ir 
toliau slopinti privalomą komunitarizmo „normą“.

D Va S i n g u m o  ( i D e a l i ų j ų 
V e rt y b i ų )  i r  m at e r i a l u m o 
( D a i K t i š K o j o  Pa S au l i o )  D e r m ė S 
i m P e r at y Va S
žmogui iš gamtos pasaulio išsiveržti padėjo ne tik įran-
kiai ir technologijos, bet ir meno pasauliui priskirtinų 
artefaktų, kultūrinio elgesio normų, kultūrinės atmin-
ties, taip pat ir transcendencijos įprasminimo simbolių 
kūrimas. be šių dvasinių pastangų neįsivaizduojami ir 
technologiniai laimėjimai. o ir pati žmonija be dvasinio 
gyvenimo kūrimo būtų panašesnė į tobuliausiai organi-
zuotų vabzdžių bendruomenę. jau neandertalietis gy-
veno kurdamas tuos simbolius ir susimąstydamas apie 
savo gyvenimo prasmę. jau jo dvasia bandė įveikti kūno 
(materialumo) jam uždėtą kiaukutą.

šiuolaikinis agresyvus, su niekuo nenorintis taikytis 
vartojimo kultas, kornukopija, instrumentinio proto (vi-
sur ieškančio ir siekiančio vien apčiuopiamos naudos) 
ekspansija ir pan. – visi šie civilizaciją lydintys reiškiniai, 
rodos, intuityviai jungiasi tam, kad iš pamatų sugriautų 
dvasinės kultūros palikimą, kurį dabartinėms tautoms 
ir žmonijai yra palikę prieš šimtmečius ir tūkstantme-
čius gyvenusios ir savo dvasinio gyvenimo patirtį kau-
pusios kartos. o juk istorinė kultūrinė žmonių, tautos 
atmintis, išmintingas jos praktikavimas kaip tik ir yra 
vienas pamatinių dvasingumą įtvirtinančių būdų. dva-
sinė kultūra, jos puoselėjimas gali būti prilyginti grafito 
vaidmeniui atominių elektrinių reaktoriuose: ši medžia-
ga blokuoja grandininę atomo reakciją ir radiaciją. ne-
reikia net įrodinėti, jog susilpnėjus dvasingumo pradui 
civilizacijos „negatyvas“ ir jo radiacija prasiveržia tik su 
didesne jėga...

neatmestina prielaida, jog amerikietiškojo gyvenimo 
kornukopiškumas (arba tiesiog „amerikonizacija“) tarsi 
savaime provokuoja konfliktą su tomis kultūromis bei 
civilizacijomis, kurios išpažįsta kitokį mąstymo ir gyve-
nimo būdą.

turėtume blaiviai mąstyti bei pripažinti ir tą nea-
bejotiną tiesą, jog negali būti įvairių organizacijų ir kitų 

socialinių konstrukcijų sklaidos, o ir kūrybos – be grio-
vimo; kad naujo, tobulesnio įteisinimas dažniausiai sa-
vaime atmeta tai, kas yra sena, atgyventa. bet nesunku 
pastebėti, kad griovimas arba istorijos sukaupto kapitalo 
nurašymas, jeigu jis dorai nesureguliuojamas ir nesunor-
minamas, spartėjančių pokyčių sąlygomis pavirsta netgi 
savotiška manija ir lenktyniavimu. netgi blogio domi-
navimu. kartais garsiai, o dažniausiai tyliai nurašoma ir 
tai, kas gali būti pritaikyta naujam funkcionavimui. igno-
ruojant net ir tai, kas apskritai sudaro žmogaus ir tautos, 
kultūros ir civilizacijos prasmę, egzistencijos pagrindą ir 
lemia žmonijos ateitį.

aptariamas imperatyvas akcentuoja socialinį atsar-
gumą: siūlo elgsenos, veiksmo saikingumą. kitaip ta-
riant, akcentuoja sacrum ir profanum pusiausvyros paieš-
ką ir išsaugojimą.

S e g m e n ta c i j o S 
( D i f e r e n c i a c i j o S )  i r  V i e n i j i m o S i 
( i n t e g r a c i j o S )  D e r m ė S 
i m P e r at y Va S
Postmodernus visuomenės būvis neįsivaizduojamas be 
skaidymosi, be specializuoto arba individualizuoto (ne-
retai netgi aiškiu savanaudiškumu paženklinto) atskirų 
fragmentų funkcionavimo. nesvarbu, ar tai būtų super-
stambaus, teritorialaus sociumo, ar tik atskiros organiza-
cijos darbo kolektyvo lygmuo. svarbiausia: segmentaci-
jos sklaida įtvirtina išsamesnę, mažiau varžomą atskirų 
fragmentų, atskirų socialinių monadų kūrybinių galių 
raišką, jų plėtrą. greit kintančiomis sąlygomis sociumo 
segmentacija sustiprina jo gyvybingumą. sociumo pajė-
gas gausina ir socialinė trintis, socialinės įtampos, atsi-
randančios tarp savąsias pozicijas natūraliai energingiau 
užimančių ir jas ginančių segmentų. apskritai segmen-
tacija prasideda jau nuo skirtingo amžiaus žmonių skir-
tingų pozicijų, nuo skirtingos socialinių grupių reakcijos 
į gyvenamojo meto iššūkius.

socialinė segmentacija rodo demokratiškumo di-
mensiją, jos poreikį ir praktinį įteisinimą ir įsiteisinimą. 
Pagaliau socialinė segmentacija sutampa su pačios gam-
tos pastangomis kurti ir įteisinti įvairovę. čia viskas 
vyksta ne tik natūraliai, bet ir „išmintingai“...

betgi... segmentacija reiškia ir atskirų monadų bei 
fragmentų nesusikalbėjimo, susvetimėjimo, jų tarpusa-
vio konkurencijos ir aiškios kovos sklaidą. ji, peržengusi 
tam tikras ribas (tapusi bekompromisė), ir atskirą orga-
nizaciją, ir visą socioetnosistemą daro nebeorganizuota 
ir nebepajėgia spręsti ne tik strateginio pobūdžio klausi-
mus, t. y. ilgalaikes programas, bet ir grynai taktinio, eg-
zistencinio pobūdžio uždavinius. deja, visą tokio pobū-
džio dramą pernelyg dažnai galime regėti plika akimi.

su segmentacija, kaip socialinio gyvybingumo for-
ma, aktualėja ir „jungiamosios medžiagos“ segmentams 
paieška ir įtvirtinimas. tiesiai kalbant, aktualėja bendrų-
jų vertybių, bendrosios kultūros vaidmuo. ir – žinoma – 
dvasingumo, taip pat tolerancijos kitoniškumui vaid-
muo. suprantama, kad kiekvienu konkrečiu socialiniu 
laiku ir kiekvienoje konkrečioje teritorijoje (ar sociume) 
„jungiamoji medžiaga“ bus kitokia. Vienokio pobūdžio 
ji bus neformaliųjų santykių lygmenyje ir kitokio – for-
maliųjų ar oficialiųjų. Vienokio pobūdžio ji bus individų 
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bendravimo, kitokio – pragmatinius uždavinius spren-
džiančių organizacijų ir dar kitokio – visos valstybės 
lygmenyse. aišku viena: „jungiamosios medžiagos“ (se-
gmentų koherentiškumo) paieška negali būti grindžiama 
vien pragmatiniais, vien materialaus ar juslinio žmonių 
gyvenimo inspiruojamais interesais. ji turi „užkabinti“ 
prigimtinį žmonių balsą. Privalo jį pakylėti virš daiktų, 
virš materialumo. Privalo sustiprinti dvasinį pasaulį ir jį 
visais įmanomais būdais plėtoti.

taigi nuolat turi būti mąstoma apie sacrum pozici-
jas, jų sklaidą. apie sacrum elementų iškėlimą prieš pro-
faniškumą. 

K u lt ū r o S  n o r m at y V u m o  i r 
m o D u l u m o  D e r m ė S  i m P e r at y Va S
Postmoderniajam pasauliui būdinga ne tik socialinė delo-
kalizacija (nuvietinimas, išvietinimas, atsitraukimas nuo 
tradicijos), kultūros eksteritorialumas (teritorinių ribo-
ženklių naikinimas), bet ir fragmentiškumas, laikinumas, 
kaleidoskopiškumas, įvairių formų mimikrija, t. y. lanks-
tus prisitaikymas prie aplinkybių (netgi atsisakant to, kas 
yra autentiška, individualu). Postmodernizmui būdinga 
sociomutagenezė – negrįžtantys prigimtinės kultūros bei 
tapatybės pokyčiai, kultūrinis išsigimimas ir pan.

Visa tai – objektyvūs, socialinį vyksmą spartinan-
tys, jo kryptingumą lemiantys moduliniai reiškiniai. bet 
tai nereiškia, jog jie gali būti „paleisti“ savieigai ir jiems 
duota visiška laisvė užkariaujant visas socialinės orga-
nizacijos erdves, darkant žmogaus ar tautos gyvenimą. 
Valstybė tam ir yra, kad slopintų globalizacijos sklei-
džiamą negatyvą. ji disponuoja gana gausia priemonių 
palete. o kaip ji, valstybė, elgiasi iš tiesų? Pavyzdžiui, 
gana prieštaringą poziciją šiuo požiūriu užima šiuolai-
kinė teisė. iš pirmo žvilgsnio ji tarsi „bylinėjasi“ už kul-
tūros sunorminimą. bet savo praktiniais žingsniais, pati 
ignoruodama kultūros tradiciją ir jos skiepijamą elgsenos 
„padorumą“, ji daugeliu atvejų remia kultūros modu-
lumą ir net dorovinį nihilizmą, kuris nebetelpa į jokius 
sveiko proto rėmus.

modulumą nusakantys reiškiniai gali (ir privalo) eg-
zistuoti, gali (ir privalo) būti pripažinti, bet tik su viena 
neginčijama sąlyga. intensyvių transformacijų, taip pat 
akivaizdžiai besiplėtojančių socialinių deformacijų (nei-
giamų reiškinių) sąlygomis privalu skirti kur kas orga-
nizuotesnį dėmesį bendrajai kultūrai. tai ji savo natūra-
lumu bei visuotinumu labiau nei teisė ar teisėsauga gali 
veikti socialinę elgseną ir jos sunorminimą. o tai reiškia, 
jog privalu nuolatos ir atsakingiau rūpintis pamatinėmis 
humanitarinėmis vertybėmis, palaikančiomis demokra-
tinės bei pilietinės, taip pat ir tautinės kultūros tęstinu-
mą, etnokultūriniu paveldu ir praktiniu jo panaudojimu. 
kur ir kas tuos dalykus akcentuoja? bendrojo lavinimo 
mokykla? universitetai?..

neįmanoma tikėtis ateities, lygiai kaip neįmanoma 
tikėtis socialinės tvarkos, didesnio egzistencijos pras-
mingumo, jeigu įsigali superpragmatiškųjų organizaci-
jų, net ir valstybinių, bei žiniasklaidos pamėgta praeities 
užmiršimo, neigimo, nurašymo pozicija. ji akcentuoja 
vien modulinę (nepastovią, nuolat kintančią ir kurpia-
mą iš atsitiktinių elementų) kultūrą, modulinį socialinio 
vyksmo subjekto pasirodymą bei jo, tik kaip vartotojo 

(arba kaip šoumeno), elgsenos konstravimą. įsigalėjus 
tokiai pozicijai, ateitis tampa neprognozuojama. socia-
linė organizacija tampa panaši į poligoną, kur nedrau-
džiamai gali siautėti įvairiausi „skersvėjai“ ir deforma-
cijos, savo šaknis suleidžiančios į socialinės patologijos 
reiškinius.

nuostolingiausia, kai kultūros modulumu, nuo kul-
tūrinės tradicijos išsilaisvinusia elgsena „užsikrečia“ ne 
tik jaunoji karta, ne tik politinės struktūros, bet ir inte-
lektualinės pajėgos. tai rodo, kad mimikrija, t. y. beape-
liacinis prisitaikymas, atmetantis tradicinę, kultūros su-
normintą elgseną, jau yra tapusi vienu dominuojančių 
tautos ir jos valstybės požymių.

i n t e l e K t o  i r  V e i K S m o  D e r m ė S 
i m P e r at y Va S
modernėjant pasauliui visuomenės intelektas tampa ka-
pitalu, keliančiu savo kainą. daugiau negu akivaizdu, 
kad šis kapitalas vis labiau lemia tautos, visuomenės, 
žmonijos likimą ir labiausiai – negausios tautos, jos au-
tentiškumo civilizacijoje išsaugojimą. socialinis pasaulis 
sparčiai kinta, sudėtingėja jo struktūros, visuminio vyks-
mo sąlygos, auga stochastiškumo (t. y. nenuspėjamumo, 
neapibrėžtumo, stichiškumo) lygis. Visa tai reiškia, jog 
intelekto vaidmuo, „bylinėjantis“ kad ir su stochastišku-
mu, yra ypatingas, išskirtinis. tai taip pat reiškia, kad nū-
dienos pasaulyje daugiau laimi ta šalis, ta valstybė, kuri 
ne tik sugeba sėkmingiau plėtoti intelektualinę kultūrą, 
bet ir suranda geresnių ekonominių, politinių, teisinių, 
socialpsichologinių ir kitų būdų skleistis, organiškiau 
suvienyti intelekto ir veiksmo struktūras.

jeigu politiniame veiksme ima reikštis neišprusi-
mas, nesugebėjimas suvokti determinacinių ryšių ir ypač 
amoralumas – socialinių destrukcijų grandinė ima gar-
siau „džeržgėti“. manytina, kad tai labai artima arba net 
prilygsta tautos „išsivaikščiojimo“ bei valstybės ardos 
bacilai.

intelekto ir veiksmo dermės imperatyvas atkreipia 
dėmesį ir į tautos „kūrybinę mažumą“, t. y. turtingesne, 
pasionariškesne prigimtimi apdovanotą žmonių dalį, jos 
padėtį, realų jos dalyvavimą organizacijos, visuomenės 
ir valstybės gyvenime. „kūrybinė mažuma“ – genetinis 
tautos aukso fondas, kuriuo disponuoti valstybė privalo 
itin atsargiai ir sumaniai. nuo jo sunaikinimo bei užslo-
pinimo okupantas ar aneksuotojas ir pradėdavo. blo-
giausia, kai toks dalykas vyksta savo pačių statytuose ir, 
rodos, saviškių kontroliuojamuose namuose.

žmogaus mintis lemia jo veiksmą. analogiškai ga-
lėtume teigti, kad pažangos kelias ten, kur tautos inte-
lektualinė kultūra turėtų teigiamai lemti jos organizaci-
nių struktūrų (ypač valstybinių) veiklą, jų kryptingumą. 
betgi... socialinio veiksmo arenoje įsitvirtinus finansinė-
mis, politinėmis, teisėkūros bei teisėsaugos galiomis, taip 
pat vienakrypte žiniasklaida disponuojančioms struktū-
roms, intelektualinei kultūrai atstovaujančios, ją palai-
kančios struktūros neretai atsiduria „paraštėse“, netgi 
stumte nustumiamos į užribį. jų potencialas dažniausiai 
panaudojamas tik tiek, kiek tai sutampa su anomis ga-
liomis disponuojančių struktūrų interesais. įsitvirtinus 
tokiai praktikai, intelektualinės struktūros ima gyventi 
savo, į ezoteriškumą, „psichologinę emigraciją“, politinį 
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irzlumą linkusį gyvenimą. arba, negaudamos pripažini-
mo ir išėjimo į socialinę areną, lengviau pasiduoda (kaip 
ir anos, apsvaigusios nuo įgytų galių) degradacijos baci-
lai. žodžiu, pralaimi abi pusės.

spartėjanti raida ir jos prieštaringumas akivaizdžiau-
siai byloja apie minties, ypač strateginės – numatančios ir 
kuriančios gyvybingas raidos trajektorijas – stygių, apie 
pozityvios kritinės minties aktualumą.

n a c i o n a l i n ė S  K u lt ū r o S  i r 
S u P r a n a c i o n a l u m o  D e r m ė S 
i m P e r at y Va S
Vienas pagrindinių modernaus pasaulio bruožų – jo 
virštautiškumas, t. y. supranacionalumas. tai – objekty-
vus reiškinys, imanentinė socialinės evoliucijos savybė, 
persmelkianti visų tautų ir kultūrų, žengiančių moderni-
zacijos keliu, gyvenimą. tačiau ir civilizacija, ir kultūra, 
gali būti gyvybingos ir prasmingos tik savo įvairove, in-
variantiškumu. įvairovė, jos plėtra turi kosminę, gamtos 
prigimtį. daugiau negu akivaizdu, kad būtent kultūrų 
invariantiškumas (multikultūralizmas) lemia socialines, 
civilizacines trintis, įtampas, kurios suteikia ir lokaliai 
socioetnosistemai, ir pačiai civilizacijai didesnį gyvybin-
gumą. imperijos, siekusios monokultūralizmo, anksčiau 
ar vėliau „pavargdavo“ arba pereidavo į agresoriaus 
pozicijas su visomis iš to išplaukiančiomis pasekmėmis 
savo pačios ir kitų tautų kultūroms.

tauta gyvena pasaulyje ir pasaulis – tautoje. Vargu 
ar įmanoma surasti sterilią nuo kitų kultūrų įtakos na-
cionalinę kultūrą. kiekvienas jos elementas dažniausiai 
atkartoja šalia esančių kitų kultūrų elementus, išsiskir-
damas tik tam tikrais istorinio paveldo bei lokalumo są-
lygotais niuansais. Visi gerai žinome: pagrindinis tautos 
ir pasaulio tarpininkas šiandien yra valstybė, įvairios 
politinės organizacijos, todėl jos privalo prisiimti ir visą 
atsakomybės kultūrų sąveikoje naštą. Pavojingiausia šio-
je sąveikoje situacija susidaro ten, kur suleidžia šaknis 
globalizmo ideologijos avangardas – vadinamasis multi-
kultūralizmas, neigiantis bet kokius riboženklius, kultū-
rinės, taip pat ir etnokultūrinės tradicijos tęstinumą. kai 
valstybė – tautos politinė bei administracinė organizaci-
ja – tik „skėsčioja rankomis“...

šis imperatyvas veiksmo subjektus orientuoja į tai, 
jog supranacionalinė kultūra jokiu būdu neatmetama. 
kad ir ji turėtų persmelkti visas žmogaus, visuomenės, 
valstybės gyvenimo ir atskirų organizacijų raiškos for-
mas bei erdves. tačiau tautinės kultūros pagrindas turė-
tų būti adaptuojamos, transformuojamos įtakos, taip pat 
ir tos, kurias teikia technologinė modernizacija ir globali-
nė kultūrinė bei politinė integracija. tik tokia įvairių įta-
kų „nacionalizacija“, o kartu ir „hibridizacija“ gali ne tik 
suteikti socioetnosistemai būtiną unikalumą, identiteto 
tęstinumą moderniajame pasaulyje, bet ir apskritai – taip 
didinant jos tvarumą – pagausinti ir autentišką jos indėlį 
į bendrą kultūros ir civilizacijos lobyną, t. y. pačiai civili-
zacijai suteikti didesnį humanistinį prasmingumą (šiuo 
atveju ypač ryškus pavyzdys gali būti japonija).

supranacionalumas, įgaudamas vis didesnę jėgą, 
natūraliai griauna tautiškumo statytas ir puoselėtas už-
tvaras. tačiau kita vertus, pati socialinės organizacijos 
prigimtis gimdo ir gimdys, skatino ir skatins naujesnes, 

modernesnes lokalinės, tautinės kultūros raiškos formas. 
kaip jas kurti ir atsirinkti? tai problema, kurios nesuvo-
kimas, juolab ignoravimas yra tolygus socialinės bei po-
litinės organizacijos gyvybingumui, tvarumui slopinti.

tau t o S  i r  Va l S t y b ė S  V i e n o V ė S 
( D a r n o S )  i m P e r at y Va S
absoliuti europos valstybių dauguma remiasi kuria nors 
viena tauta, dažniausiai – etnine, rečiau – etniškai miš-
ria, politine. tauta, atlikdama istorinės atminties, kul-
tūrinio paveldo išsaugojimo funkcijas, kartu atlieka ir 
politinio solidarumo įtvirtinimo funkciją. tautos narių 
sąmoningumas, tapatybės pajauta valstybės karkasui 
suteikia stabilumo, o tauta per valstybę užsitikrina savo 
pačios tęstinumą. Valstybė – tautos saviteigos, saviraiš-
kos ir sąveikavimo su pasauliu forma, nuolatinių, kas-
dienių problemų sprendimo būdas. juo mažesnė tauta, 
juo labiau ji buvo maigyta istorinių aplinkybių, tuo jos 
ir valstybės darna turi būti labiau akcentuojama. Priešin-
gu atveju tauta eis dūlėjimo, nykimo kryptimi, o valsty-
bė vis labiau ims reikštis kaip privataus vietinio ir ypač 
tarptautinio kapitalo interesų sergėtoja. Politiniame jos 
organizme laisviau galės vešėti įvairiausios deformaci-
jos ir destrukcijos.

Valstybė, atitrūkstanti nuo tautos, kaip dvasinėmis 
vertybėmis grindžiamos bendruomenės, neišvengiamai 
išsigimsta: jos struktūros biurokratizuojasi, korumpuoja-
si; pragmatiškumas ir savinauda agresyvėja. tokia vals-
tybė tarp kitų tampa beveide. netgi baisiau: tokia vals-
tybė nevalingai „eksportuoja“ ne tik savo pasionarus 
(gyvybingesnę gyventojų dalį) – ji lengviau iš pasaulio 
priima (ir jam duoda) civilizacijos negatyvą. todėl civili-
zuotai evoliucionuoti siekianti valstybė privalo puoselė-
ti tautinę savivoką, savimonę jau vien dėl to, kad ne tik 
pateisintų, bet ir užsitikrintų savo egzistavimą. Valstybė 
– pasaulio kultūrinės įvairovės, dvasinio dėmens įtvirti-
nimo ir puoselėjimo būdas, praktinis mechanizmas.

organiškesnis abipusis tautos ir valstybės ryšys, vie-
novės siekis prasideda nuo to, kaip verslininkas elgiasi 
su savo pavaldiniais, o valdininkas – su atsilankiusiu kli-
entu. jeigu kitam žmogui nerodoma pagarba – iš dalies 
kalta ir valstybė, neakcentuojanti vienos ir kitos pusės or-
ganiškumo. ji bus kalta ir tada, kai asociacijoms nesutei-
kiama įstatymo iniciatyvos teisė; tada, kai neįsiklausoma 
į visuomeninių organizacijų balsą. šiuolaikiniame spartė-
jančių kokybinių pokyčių pasaulyje ne mažiau svarbus, 
kaip jau pastebėjome, intelektualinės kultūros skleidėjos 
– vadinamosios kūrybinės klasės (kūrybinės mažumos) 
plėtojimas ir realusis jos statusas visuomenėje. būtent 
tokio kūrybinio, intelektualinio elito dėka gali būti už-
tikrinama ir organizacijų plėtra, ir moderni nacionalinė 
savivoka, ir geidžiama tautos bei valstybės vienovė.

Valstybinių švenčių renginiai, pakilios prakalbos, 
garbės kuopos žygiuotė Prezidentūros kieme ir pan. 
vargiai priskirtini prie tautos ir valstybės vienio įtvirti-
nimo, jeigu valstybinės institucijos (netgi universitetai) ir 
toliau ignoruoja istorinę atmintį ir tautinį sąmoningumą, 
orumą ir patriotizmą, jeigu ir vėl savo juodais sparnais 
tebesklando siauragrupiniai interesai ir niekada nepa-
sisotinančio kapitalo jėgų valia, jeigu eilinis žmogus ir 
toliau paliekamas rūsčios realybės ėduoniui...
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tai tarsi ir papildomas bylojimas apie tai, kad tau-
tos ir valstybės vienovė ir čia aptariamo imperatyvo lai-
kymasis bene labiausiai priklauso nuo politinio veiks-
mo subjektų. ta proga pravartu pastebėti, kad, ko gero, 
mindaugui tapus valdovu organiškas lietuvių tautos ir 
valstybės ryšys buvo pradėtas įtvirtinti, o mindaugą nu-
žudžius – beveik nuosekliai gesintas...

m ą S t y m o  S K l a i D o S  i m P e r at y Va S
apie jį galėtume ir nebekalbėti. bet šis imperatyvas turi 
tik jam priklausančius kontūrus ir erdvę. šiuo atveju pri-
simintina prieškario lietuva. deja, istorija jai atseikėjo tik 
du dešimtmečius. tačiau kokie buvo tie dešimtmečiai! iš 
istorinių griuvėsių atgimusioje valstybėje sugebėta taip 
pasidarbuoti, jog dvasinio, pasaulėžiūrinio, tautinio są-
moningumo ir susiklausymo pakako net ir po penkias-
dešimties metų vėl atkuriant nepriklausomybę. Pakako, 
net praradus visą per tą trumpą dvidešimties metų lai-
kotarpį sumeistrautą konstrukciją, praradus savo elitą 
ir elitizmo visuomenėje ir valstybėje tradiciją. bet buvo 
pasėta sėkla ir ji net pašaliuose išleido daigus...

Pagrindinę, ypatingą misiją mąstymo sklaidoje tada 
atliko švietimo sistema – mokyklų tinklas, universitetinis 
ugdymas. tačiau tautos atgimimo dvasia, jos įvalstybi-
nimas vyko turbūt visose tautos-visuomenės ląstelėse ir 
valstybės-administracijos institucijose bei struktūrose. 
čia prisimintinos ir starto pozicijos: s. daukanto, m. Va-
lančiaus, j. basanavičiaus, maironio ir kitų iškilių asme-
nybių įtaka; knygnešių žygdarbis; Aušros ir Varpo leidi-
niai bei daugelis kitų artefaktų. sulaukęs savo istorinio 
momento, lietuvių tautinis ir valstybinis sąmonėjimas 
(tarsi ilgas sausras atlaikiusi grybiena) plėtėsi ir gilėjo 
ne aritmetine, bet geometrine progresija. Visai tikėtina: 
būtume žengę koja kojon su skandinavijos šalimis.

o kaip šiandien? socialinis pasaulis plečiasi ir sudė-
tingėja tiesiog mūsų akyse, tad ir mūsų išmintis, įsiklau-
symas į tą plėtimąsi privalėtų irgi adekvačiai skleistis ir 
gilėti. o kaip iš tiesų? matome gana prieštaringą situa-
ciją. na, kad ir minties (intelekto) atskirtį nuo veiksmo. 
betgi žinome ir kitą, ne mažiau karčią tiesą: ne tik atski-
ro žmogaus, bet ir kolektyvinio proto imlumas turi savo 
ribas. štai nuo čia prasideda visos socialinės dramos ir 
tragedijos. ne tik atskiro žmogaus, ne tik tautos bet ir 
civilizacijų... ypač kai susimąstome ne vien apie kolek-
tyvinio proto imlumą, jo sankaupas (pagal mastą – neį-
tikėtinas!), bet ir apie jo praktinį panaudojimą.

žinoma, ne imperatyvų formulavimo „lenktynėse“ 
išryškėja pagrindinė mąstymo sklaidos skatinimo pro-
blema. ją rodo mūsų civilizacinė negalia, mūsų negebėji-
mas priešintis įsisenėjusio (dar nuo sovietinės okupacijos 
metų) sociopolitinio mąstymo krizės simptomams. Vie-
nas tipiškiausių susiaurinto mąstymo požymių – mūsų 
valstybės asmenų pamėgtas kreipinys: „lietuvos žmo-
nės!“ ar galime įsivaizduoti, kad taip į savo tėvynainius 
kreiptųsi Prancūzijos, rusijos ar lenkijos prezidentai?.. 
bet tikroji mąstymo sklaidos problema, ko gero, bus tai, 
kad vėluoja (o gal ir blokuojamas) ne tik teorinis, bet ir 
grynai pilietinis kintančios socialinės realybės pažini-
mas, nerimą keliančių socialinio vyksmo trajektorijų iš-
siaiškinimas ir suvokimas. Vėluoja ir praktiškoji vadybi-
nė elgsena tvarkant privačių organizacijų ir savivaldybių 

veiklą, pavienių piliečių reikalus ir valstybės institucijų 
darbą. Vietoj dvasinių, patriotinių vertybių jaunajai kar-
tai brukamas žmogaus asmenybę naikinantis merkanti-
lizmas, o vietoj mąstymo ir jo pavertimo veiksmu – vien 
žinojimo „kompiuterizacija“. atrodo, kad ir mokykla, 
jeigu joje jaunosios kartos ugdymas atliekamas formaliai, 
be pedagoginio pašaukimo ir išradingumo, be pilietinio 
veiksmo ugdymo, prisideda prie tautos, prie visuomenės 
bukinimo ir įvairių deformacijų ir net visuotinį pobūdį 
įgyjančių krizių.

* * *
suformulavome ir apibūdinome dvylika pilietinį bei po-
litinį sąmoningumą ir veiksmą nusakančių imperatyvų. 
juos lėmė mūsiškė, lietuviška, realybė. kaip jau buvo mi-
nėta, dvylika – grynai simbolinis skaičius. jų gali būti ir 
mažiau, ir daugiau. skonio reikalas... bet ir pateiktieji lei-
do lakoniškesne forma ir aprašyti susiklosčiusią lietuvoje 
situaciją, ir ieškoti iš jos išeičių. daugeliui mūsų nerimą 
kelia ir užslenkanti demografinė krizė, ir dvasinis, sociali-
nis tautos „išsivaikščiojimas“, ir toji iš netolimos praeities 
atsinešta „komjaunuoliška kupra“, t. y. savo nacionalinio 
orumo ir interesų sąskaita būti sąjungoje su kuriuo iš „vy-
resniųjų brolių“ (dar blogiau, kai pripažįstami du ar trys 
ir siekiama jiems įsiteikti), ir bendras valstybės integra-
lumo, jos ideologinio arba strateginio kryptingumo sty-
gius. gaištamas laikas, skirtas suvokti, jog esmingai kei-
čiantis pasauliui, esmingai keičiasi ir sąlygos, nuo kurių 
priklauso tautos tęstinumas ir valstybės tvarumas. kartu 
su supermodernaus pasaulio sklaida tiesiog akyse tirpsta 
tradicinis įvardintų bruožų įtvirtinimo mechanizmas. tai 
reiškia, jog būtina kitaip, išmintingiau, susitelkus jį stebėti 
ir drąsiau ieškoti jo atnaujinimo būdų.

daugeliui gali susidaryti vaizdas, jog tai, apie ką 
kalbam, yra retrogradiška. kad puoselėti tautiškumą ir 
net valstybinį patriotizmą nėra jokios būtinybės. kad vi-
sam tam tiesiog nėra rimtesnių priežasčių, nėra ir fizinių 
priešų. gerai būtų, jeigu taip būtų... Priešų pakanka. tik 
jie su visai kitais, netradiciniais veidais. bet pirmiausia: 
ar įmanoma išsaugoti humanistinę kultūrą ir ja naudotis 
kad ir vardan integruotų centrų (tautų, valstybių), kurie 
sudarytų tvirtesnę, labiau integruotą pasaulio tinklainę, 
jeigu lokaliuose centruose nurašoma istorinė atmintis ir 
ne šimtais, o tūkstančiais metų kurtas etnokultūrinis pa-
veldas? atsakymas labai aiškus. Viso to atsisakius, tik dar 
plačiau atveriami vartai suzombėjimui ir nužmogėjimui. 
taigi, priešų turime. na, kad ir globalizmo ideologijos 
pastangos „užgrobti pasaulį“, stiprinant savo avangar-
dą – multikultūralizmą. kas vietoj dvasinių, tradicinių 
vertybių siūloma? kornukopija, pasak z. brzezińskio, 
t. y. fiziologinių juslių laisvė ir visko visur vartojimo 
kultas. suprantama, iš čia – ir siauragrupinių, ir grynai 
individualistinių interesų plėtra. Priešų įvardinimą baig-
siu tuo, jog savaip į dvasinį pasaulį, į tautos tęstinumą ir 
valstybės tvarumą kėsinasi ir daugelio nusiteikimas tapti 
tik pasaulio piliečiu. neonomadai globalizmo ideologijai 
labai parankūs jau tuo, kad savaime ardo tradicinius ri-
boženklius ir plečia erdves rinkos fundamentalizmui.

kaip matome, rimtų trikdžių, o kartu ir paskatų na-
cionalumui ir patriotiškumui, tautiškumui išlikti ir vals-
tybingumui gyvuoti apstu. tauta, kuri po truputį praran-
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da savo istorinio ir civilizacinio vaidmens suvokimą (t. 
y. istorijos subjekto supratimą ir jo realizavimą), iškrenta 
iš civilizacinio vyksmo. o ir valstybė, nesuvokianti šių 
reiškinių esmės, taip pat nebeatlieka jai skirto vaidmens. 
ją pačią ima graužti irimo ėduonis... Visuotinės krizės 
požymiai įgauna visuotinės mutacijos pavidalą. esant 
tokiai situacijai ir tauta, ir jos valstybė tampa nepajėgios 
pasipriešinti šešėliniams globalios integracijos padari-
niams, kurie visada kėsinasi į kultūros prasme tvarų, 
integralų socialumą.

jeigu pripažintume, kad dabartinė lietuvos valstybė, 
apskritai lietuviškoji socioetnosistema užkrėsta deforma-
cijomis ir yra nepakankamai įgali civilizacijos vyksme – 
tai, ko gero, būtų panašu į startines pozicijas keičiant esa-
mą situaciją į geresnę. tada ir tokį „susimąstymo“ būvį, 
kalbant kibernetikų kalba, galėtume įvertinti kaip bifur-
kacinį. tai reikštų, kad iš to paties būsenos taško galėtų 
nusidriekti kokybiškai skirtingos lietuvių tautos bei jos 
valstybingumo raidos trajektorijos, kurios rodytų „ropš-
timąsi“ iš marginalaus būvio. tai galėtų atsitikti, tarkim, 
piliečiams aktyviau, išmintingiau dalyvaujant valstybės 
gyvenime (ypač rinkimuose). jei valdžioje atsidurtų pa-
doresnės politinės jėgos ar iškilesnės asmenybės. jei įvyk-
tų koks nors proveržis intelektualiame, politinės sąmonės 
ir kultūros pasaulyje, pavyzdžiui, jei būtų skleidžiama 
adekvatesnė informacija apie susiklosčiusią realybę ir 
įgyvendinamos rimtesnės korekcijos vadybos strategijoje. 
netgi jei įvyktų kokia nors stichinė nelaimė ar demogra-
finė katastrofa... Privalu pastebėti, kad ir integravimasis 
į es nuo pat pradžių turėjo būti laikomas ne strategija, o 
taktine priemone, kuri padėtų siekti strategiškai svarbes-
nių, tautos tęstinumą garantuojančių ir grynai nacionali-
nių tikslų (panašiai kaip elgiamasi lenkijoje).

Prisiminkime mūsų protėvius. tai jie, įtvirtindami 
labai turtingą savo dvasinę kultūrą, savo tapatybę ir 
galimybę išlikti, rankomis(!) pylė piliakalnius, pastatė 
daugybę pilių. daugelis tų piliakalnių buvo visai ne pi-
liakalniai, o šventikalniai, t. y. tikrų tikriausios teritorinių 

bendruomenių šventyklos po atviru dangumi – krikš-
čioniškų bažnyčių ir cerkvių analogai. tas labai tankus 
piliakalnių ir šventikalnių tinklas mūsų protėviams pa-
dėjo išlikti, sukurti savo valstybę. betgi pastaroji kažkaip 
„išslydo“ jiems iš rankų. tačiau kai kurie išskirtiniai jų 
tapatybės ženklai, elementai išliko iki mūsų laikų. o pa-
tys piliakalniai, šventikalniai? jie liko mūsų, t. y. jų ainių, 
pamiršti ir netgi dergiami... Po nedovanotinos užmarš-
ties ir plebėjiškumo sluoksniu stūkso tai, kas iš tiesų yra 
neįkainojamas mūsų bendros europos kultūros ir civili-
zacijos įrodymas. ir unikaliausią turtas...

Visa tai byloja apie būtinybę įvairiausiais aspektais – 
sociosofiniu ir istoriosofiniu, politologiniu ir kultūrolo-
giniu – plėtoti bendrą lietuvių tautos (sudarančios abso-
liučią lietuvos gyventojų daugumą) socioetnogenezės, 
taip pat ir lietuvos valstybingumo strategijos teoriją. 
ypač ji turėtų būti skatinama ir populiarinama aukštojo 
mokslo įstaigose: bakalaurų, magistrantų ir doktorantų 
studijose bei darbuose. ar galime tokia pastanga šian-
dien pasigirti?

o laikas nelaukia. lietuvių tauta ir jos valstybė dra-
matiškėjančių pasaulio iššūkių akivaizdoje negali lik-
ti – kaip dabar – „išsivaikščiojimo“, kultūrinės ir ypač 
politinės dezintegracijos pozicijoje. tai būtų artima ne 
tik savanoriškam tautos susinaikinimui, bet ir jos pastan-
gomis kurtos valstybės išsigimimui.

2010, birželis

P. S. jeigu skaitytojas priėjo prie šių Post scriptum eilučių, 
tikiu – jis susipažino su imperatyvų sąvadu, kurį auto-
rius sumąstė kaip tautinio bei valstybinio sąmoningumo 
filosofiją. tačiau tikiu ir tuo, kad skaitytojas (na, gal ne 
kiekvienas) gali prikišti autoriui neadekvatų realybės, 
kurioje visi mes gyvename, suvokimą. ką gi, pasiteisin-
damas atsakysiu taip: kiekviena filosofija pakyla aukš-
čiau realybės, ji linkusi priartėti prie fantazijos pasaulio. 
betgi mąstymas, svajonė – vienintelis turtas, kurio nie-
kas, ničniekas iš mūsų atimti negali...
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MOZAIKA

prakiuro mediniai tvoros pirštai rūke ištirpo vėtros nagai
laužo anglimi ant sienos nupiešiu liūdną vėją 
iš lauko akmenukų sudėliosiu legendų mozaiką
ąžuolo lapuose paslėpsiu šukių saulę
stebėsiu debesis kol šešėliais patvins juodvarnių takai
atšals greitos skruzdėlių pėdos

PASKUTINĖ PILIS

dunkso laisvoje girioje toli nuo kelių takų
akmeniniai bokštai rymo prie bedugnės krašto
ir tirpsta užburtoje migloje tyla gaubia senus aukurų akmenis
palaimintus stogastulpius šventus ąžuolus medinius dievų veidus
ūkanotame milžinkapių slėnyje sidabriniame žalčių ežere
nakvoja jaunas svajingas mėnulis anksti ryte pateka dangiška upė
į amžiną kovą plaukia gyvi ir mirę staugia nepalūžęs vėjas
žaibuoja debesų vėliavos lietus laidoja bailias mintis
Vinkšnynės piliakalnyje aštrus dangus midumi
girdo žalvarinius akmenis pakalnėje veša laisva žolė
ošia atšipę pušų spygliai nepastebimai gęsta
Švaistiko pilies šešėliai nepakeliama lemtis
be kelio atgalios

ALKA AUGA DEBESŲ RŪKE

ąžuolų nėra tik skaudi akimirka mirtinas kirvio gurkšnis
žalsvas geležtės kraujas skiedromis verkia sužeistas dangus
mišku ošia kelmai brendu kankorėžių iškirstu taku
pageltusius eglių spyglius glosto kiauros akys
pamiršto piliakalnio aikštelėje būriuojasi varnos
rūdija apvalus aukuro skausmas pasvirę stogastulpiai remia įstrižą lietų
nepaliauju kartoti alka auga debesų rūke
užkimau nuo užgesusių žarijų gausmo pušų sakais ašaroja rankos
vėjas nuplėšė smaluotą kaukę atgręžė į rytus riedančią saulę
dar nenutrūko melsvos sutartinių gijos skamba aukštos smilgų kanklės
vėjas siuva laumėms dulkių kepures gėlių juostas audžia grioviai
paparčių salos dengia miglotus slėnio stalus
krenta išalkusios žvaigždės galiu pramušti prievarta įsiūlytą dangų
su švento laužo dūmais augu į atminties bedugnę skaistėju

a l g i m a n t a s  l y v a

legenda
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RAMYBĖ

į dreves sulindo tingūs varnai pastvėręs šešėlių pustyklę
vėjas galanda viksvų peilius senas žvejų valtis
lenktyniauju su laumžirgiais galiu pavyti debesis
aplenkti greitą žolę skaidriame upelyje
gerti iš bet kur

ŠALPUSNIAI

ryte pamėlo dangus
pašėręs tvorą ąsočiais
gerklėje dega pernykštė žolė
už staigaus žvyrkelio posūkio
karvės atrajoja dalgius
sužvarbau
šienaudamas šalpusnius

PRIEŠ AUDRĄ

debesys semia vilkauoges
verda upė rūke brinksta pušų sakai
diena tarsi balų migla alkana drignių valktis
žvaigždė išlupta iš vaiduoklio akies
kai audra užtemdys dangų
lietumi pagirdysiu žaibo vėtrungę
kad smėlis nevirstų pelenais
ir vandeniu žolė

LAUKYMĖ

klykia žuvėdros lauko akmenys verda rūke
į griovius virsta ašarotos pievos
siaura angies akis taiko į dangų
į apvalų debesų ąsotį dugną slibino taurės
pelėdos riksmas šipina smilgas
iš rasos vario nukalti žaibai medžioja alkaną lietų
nepalūžęs piliakalnis saugo laukymę

VARNALĖŠOS

kai gieda vėjas
vilkdalgiams greitai atauga ašmenys
džiūsta nušienautos pievos siūbuoja šakotos pušys
gaudžia aštrios spyglių kepurės tvoros dvelkia rūku pakelta velėna
varnalėšos geria pilkus debesis žemesnius nei prarastas aisčių dangus

LAISVĖ

lietus daužo pušis
šėlsta slibinų kanopom užgaląsti žaibai
pageltusius klevus griauna žolė
stimpa supuvusi tvora
putoja alus
geriu debesis
medum spalvinu taurę
piešiu saulę
gyvenu be sienų
be spalvotų naktų

TYLA

girdžiu veriantį pelėdos riksmą
tyla vienintelė akimirkos realybė
be ženklo ar pėdsako nakties
ant stalo snaudžia dulkės
užverčiu knygas
skubu pabusti
jau stiebiasi aušros šešėliai
norėdami perskaityti
mano baltą sapną

SNIEGO EŽERAS

mėnuo apdairiai metęs šešėlį
užklojo plaštakę gaubtu
naktis negali pagauti drugelio
sugrąžinti praeities
pagaulias pasakas seka tamsa
brendu prieš žodžių srovę
už debesų horizonto
regiu sniego ežerą
pilną šviesos

Vilnius, 2009–2010
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K a S  S u K ū r ė  K u Lt ū r o s  b e n D r o V ę
lygiai prieš 90 metų, 1920 m. lapkričio 26 d. grupė kai-
riųjų pažiūrų inteligentų, gyvenusių beveik visai karo 
sugriautuose šiauliuose, finansų ministerijoje įregistra-
vo bendromis lėšomis steigiamą kooperatinę Kultūros 
bendrovę, kuriai nubrėžė tokius uždavinius: organizuoti 
knygų leidybą, steigti ir turėti spaustuves, knygų ir ra-
šomosios medžiagos sandėlius, parduotuves, leisti pe-
riodinius leidinius, steigti Kultūros būrelius, skaityklas, 
liaudies namus, kino teatrus, rengti kursus, konferencijas 
švietimo ir mokslo klausimais, koncertus, skaityti pas-
kaitas, statyti spektaklius ir t. t.3. tokie užmojai šiandien 
turbūt būtų per dideli net tokiai valdiškai struktūrai kaip 
kultūros ministerija. tačiau stebina ne šiauliečių planai 
(gerų norų dažnai netrūksta), o tas neginčijamas faktas, 
kad jie, pradėti vykdyti tuščioje vietoje, buvo iš karto 
sparčiai ir sėkmingai įgyvendinami plačiu mastu visoje 
lietuvoje. kodėl taip galėjo būti?

j o n a s  r u d o k a s

Kultūros sąjūdis šiauliuose
Nepriklausoma Lietuva kūrėsi po Pirmojo pasaulinio karo ne tik ekonomiškai caro valdžios ir 
žiaurios vokiečių okupacijos nualintame krašte. Jis buvo ir kultūros požiūriu labai atsilikęs 
nuo kaimyninių kraštų – dėl dešimtmečius užtrukusio spaudos bei kultūrinių organizacijų, galima 
sakyti, dėl bet kokios kultūrinės veiklos draudimo ir caro valdžios bandymo nutautinti kraštą per 
rusiškas mokyklas. Pakaks, tikiuosi, priminti, kad latviams, estams protestantų pastoriai jau XiX a. 
viduryje neleisdavo tuoktis, jeigu jaunieji būdavo neraštingi1, o Kauno gubernijoje 1897 m. skaityti, 
rašyti mokėjo tik 54 procentai gyventojų, Vilniaus – dar mažiau – tik 29 procentai2.

Todėl tikrai su didele pagarba ir dėkingumu turime prisiminti tuos šviesuolius, kurie, 
vos atsikūrus mūsų valstybei, 1918–1920 metais puolė visomis išgalėmis kovoti prieš tamsą, 
neraštingumą. Ypač daug niekieno neraginami šioje srityje per trumpą laiką sugebėjo 
nuveikti šiauliečiai.

aišku, buvo įvairių priežasčių – lietuvoje tuo metu 
buvo juntamas didžiulis mokslo, žinių, knygų poreikis, 
kurį patenkinti savoje valstybėje tik dabar atsirado pa-
lankesnės sąlygos. tačiau svarbiausia, manau, tai, kad 
bendrovę įkūrė entuziastai, pasišventę kilniai idėjai – 
labai energingi, bet drauge ir praktiški, apsukrūs, išma-
nantys verslo paslaptis. ne veltui jie pasirinko koopera-
tinę organizacijos formą – skurdžioje šalyje tik sutelkus 
jėgas buvo galima nemažai padaryti. kas gi buvo tokie 
šviesuoliai – realistai, kokių taip dažnai pasigendame? 
Paminėsiu nors keletą.

šiandien tikriausiai daugelį gali nustebinti, kiek 
daug teko nuveikti tiems, kurie kūrė nepriklausomą lie-
tuvą, kokie platūs buvo jų interesai, kaip jie sugebėjo taip 
vaisingai dirbti labai skirtingose veiklos srityse – politi-
nėje, administracinėje, kultūrinėje ir net versle. ypač tai 
galima pasakyti apie pirmąjį Kultūros bendrovės valdy-
bos pirmininką, bene svarbiausią iš šiauliečių inteligentų 

šiauliai Pirmojo 
pasaulinio karo metais
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Peliksą bugailiškį (1883–1965). jis buvo aktyvus pasku-
tinio mūsų tautinio judėjimo etapo veikėjas, lietuviškos 
spaudos bendradarbis, didžiojo Vilniaus seimo daly-
vis, lietuvių konferencijos, įvykusios Vilniuje 1917 m., 
sekretorius, aršus kovotojas už lietuvių teises Vilnijoje. 
nepriklausomoje lietuvoje jis, aukštos kvalifikacijos tei-
sininkas, ėjo svarbias šiaulių apygardos teismo pirminin-
ko pareigas, buvo šiaulių miesto savivaldybės tarybos 
narys, savo straipsniais ir brošiūromis propagavo koo-
peratinį judėjimą. Viso to, regis, galėjo pakakti kokiems 
trims vidutinio masto veikėjams, bet ne P. bugailiškiui: 
svarbiausia savo veiklos sritimi jis vis dėlto laikė kraš-
totyrą, muziejininkystę ir gailėjosi skyręs tam per mažai 
jėgų ir laiko: „negaliu sau dovanoti praleidęs tiek daug 
negrąžinamų progų ir galimybių neįkainojamoms senie-
nų vertybėms iškelti ir apsaugoti nuo išnykimo, tiesiog 
nusikalstamai, nors ir nesąmoningai leidęs daugybei jų 
akyse žūti“4. nors, regis, šioje srityje jam pavyko ypač 
daug padaryti: išjudinti kraštotyrininkų, paminklų ap-
saugos judėjimą visos lietuvos mastu, o šiauliuose įkurti 
geriausią kraštotyros muziejų periferijoje – vien visuo-
menės pastangomis.

turbūt todėl 1925 metais P. bugailiškis perdavė ben-
drovės vairą kitam įžymiam šiauliečiui kazimierui Ven-
clauskiui (1880–1940), kuris, pasak savo pirmtako, nuo 
tada „buvo jos nuolatinis pirmininkas, iki pat galo ištvėręs 
jos didįjį sunkmetį“5. ir prieš tai jis jau buvo spėjęs daug 
nuveikti tautiniame judėjime, visuomeniniame gyveni-
me, kultūros srityje: platino ir rėmė draudžiamą spaudą, 
vadovavo šiaulių Varpo dramos, muzikos draugijai, kuri 
1908–1914 metais buvo vietinių lietuvių kultūrinio gyve-
nimo centras, vaidino mėgėjų spektakliuose, kūrė gimna-
ziją, joje dėstė ir t. t. kuriantis nepriklausomai lietuvai, 

k. Venclauskis išgarsėjo kaip politikas – socialdemokratų 
partijos veikėjas, buvo vienas aktyviausių steigiamojo ir 
i seimo narių. ten jį vadino „kietu žemaičiu“6, ypač toks 
jo būdas išryškėdavo, kai tekdavo ginti demokratiją, pi-
liečių teises. ir dar – jis buvo vienas geriausių, garsiausių 
lietuvos advokatų, gana turtingas žmogus, kuris, kaip 
nedažnai pasitaiko, savo uždirbtomis lėšomis dosniai 
dalijosi su neturtėliais, rėmė švietimą, kultūrą, meną, 
finansavo daugelį Kultūros bendrovės sumanymų, savo 
šeimoje užaugino ir išleido į gyvenimą didelį būrį (apie 
šimtą) našlaičių, pamestinukų – jo namuose kartais vienu 
metu tokių augintinių būdavo iki trisdešimties.

reikia paminėti ir kitą žymų šiaulietį – socialde-
mokratą, vieną šios partijos lyderių kiprą bielinį (1883–
1965), garsiojo knygnešio jurgio bielinio sūnų, ypač ak-
tyvų per tautinę 1905 metų revoliuciją, sakiusį ugningas 
kalbas (tada jas vadino pamokslais) bent trisdešimtyje 
mitingų įvairiuose lietuvos miesteliuose, už tai penke-
rius metus praleidusį caro kalėjimuose. Vėliau jis buvo 
steigiamojo, ii ir iii seimų nariu, pastarajame bandė pasi-
priešinti 1926 m. kariniam perversmui7. k. bielinis ne tik 
pasiūlė steigti Kultūros bendrovę, bet ir visus jos gyvavi-
mo metus buvo aktyvus jos valdybos narys, dalyvavo ir 
kitų kooperatyvų veikloje. 1944 m. pasitraukė į Vakarus, 
ten dalyvavo Vlik ir kitose išeivių organizacijose, parašė 
vertingus atsiminimus apie 1905 metų įvykius.

dar bendrovės darbe aktyviai veikė Vaclovas būlskis, 
jackus sondeckis, mokytojas stasys brašiškis, matininkas 
feliksas daugėla, kooperatininkas jonas fledžinskis, teisi-
ninkas stasys lukauskis ir kiti šiaulių inteligentai. būtina 
prisiminti žymų mecenatą, bendrovės revizijos komisijos 
narį Vladimirą zubovą (1862–1933), ypač nusipelniusį 
šiaulių kraštui, „raudonąjį grafą“, daug rėmusį mūsų tau-
tinį judėjimą, net socialdemokratus, taip pat Vincą micke-
vičių-kapsuką. iš pradžių bendrovėje buvo 18 narių-stei-
gėjų, 1925 m. narių skaičius išaugo iki 161, tačiau Kultūros 
„potencialas pasireiškė ne jos narių skaičiumi, bet dalyvių 
bendradarbių solidarumu ir pasiryžimu“8.

K n y g ų  l e i D i m a S
įgyvendindama užsibrėžtus tikslus, bendrovė pirmiau-
sia ėmėsi knygų leidybos. tai buvo ne tik plataus masto, 
bet ir kryptinga, planinga veikla. natūralu, kad, norint 
padėti žmonėms gauti mokslo žinių, visų pirma reikė-
jo leisti vadovėlius, kurių tuo metu, sparčiai plečiantis 
pradinių ir vidurinių mokyklų tinklui lietuvoje, labai 
trūko. todėl teko ieškoti patyrusių, kūrybiškų peda-
gogų, ir tokių atsirado: tai jonas murka, j. trečiokas, 
s. brasiškis, mečislovas Vasiliauskas, antanas busilas ir 
kiti. žinoma, neretai tekdavo versti vadovėlius ir iš sve-
timų kalbų. įvertindama mokyklų pageidavimus ir savo 
galimybes, bendrovė daugiausia leido istorijos, gamtos 
mokslų, matematikos, pedagogikos, piešimo vadovėlius 
ir mokymo priemones.

šie leidiniai daugiausia buvo skirti vaikams, jauni-
mui. suaugusiems bendrovė taip pat išleido daug labai 
reikalingų knygų, visų pirma tiems, kurie dėl karo, poka-
rio suirutės, mokyklų ar lėšų stokos buvo mažaraščiai, bet 
nenorėjo tokie likti. jiems buvo skirti leidiniai, padedan-

Peliksas bugailiškis, Kultūros bendrovės pirmininkas 
1920–1925 m. makso rubinšteino nuotrauka, apie 1924 m.



52NAUJOJI ROMUVA, 2010, NR. 4 (573) 

tys siekti mokslo savarankiškai – patarimai, kaip dirbti su 
knyga, įžymaus rusų švietėjo nikolajaus rubakino raštai. 
kita leidinių kategorija – populiarios knygos apie medici-
ną, vaikų auginimą ir auklėjimą, namų ruošą, žemdirbys-
tę, patarimai scenos mėgėjams, įžymių žmonių biografijos 
ir t. t. bendrovė leido, platino ne tik populiarią mokslinę, 
bet ir grožinę literatūrą, skirtą ir suaugusiems, ir vaikams. 
tai pasaulinės literatūros klasikų W. shakespeare’o, o. 
Wilde’o, r. tagorės, m. gorkio, V. Hugo raštai, j. rainio 
poezija, lietuvių rašytojų Vienuolio, butkų juzės, jovaro 
knygos. Vaikams skirtos knygelės, pasakos buvo gausiai 
ir puikiai iliustruotos, spalvotos – tokių iki tol mūsų kny-
gų rinkoje iš viso nebuvo.

įvertindama, kad to meto skaitytojai dažnai buvo 
neturtingi, Kultūros bendrovė leido ir nedidelių, pigių 
knygelių seriją – iš viso jų išėjo net 66. greta to ji pateikė 
keletą labai vertingų, puošnių leidinių: tai garsių tapyto-
jų raffaello, a. feuerbacho spalvotų reprodukcijų albu-
mai, didelis, gausiai iliustruotas lietuvių liaudies dainų 
rinkinys Dainos, kurį sudarė kazys binkis, o iliustravo 
kazys šimonis. sudarytojas pratarmėje rašė, kad jie abu, 
„jausdami didžiausio pasigėrėjimo, stengėsi šiuo darbu 
atkreipti plačiosios visuomenės akį į mūsų tėvų paliktąjį 
meno turtą. jei kas, įsiskaitęs į šias daineles pajus reika-
lo gelbėti tą kasdieną žmonėse nykstantį turtą, tai mūsų 
tikslas bus pasiektas“9.

šios ir nemažai kitų knygų buvo spausdinamos 
leipcige, todėl išsiskyrė aukštu poligrafijos lygiu. savo 
leidinių kokybei bendrovė visada skyrė didelį dėmesį: 
rankraščius atrinkdavo speciali redakcinė komisija, kal-
bą taisė pats jonas jablonskis. dar knygos buvo spaus-
dinamos geriausiose kauno, klaipėdos, rygos, miun-
cheno, tilžės spaustuvėse. įdomūs buvo ir leidybos 
planai ateičiai: Vaclovui biržiškai 1924 m. pasiūlius, 
buvo nutarta leisti enciklopediją, tiesa, ne visuotinę, o 
tik lietuviškų dalykų, pirmasis tomas turėjo pasirodyti 
jau 1926 m., planuota paruošti leidinius Lietuva, Lietuvių 
literatūros antologija, Botanikos atlasas ir kitus10. gaila, dėl 
įvairių kliūčių šie planai nebuvo įvykdyti, bet vis vien 
Kultūros bendrovės knygų leidybos rezultatai įspūdin-
gi: 1921–1927 m. išleista 140 pavadinimų knygų net 621 
tūkst. tiražu11.

K u Lt ū r o s  b ū r e l i a i
analizuojant šiauliečių darbus kultūros srityje, stebina 
ne tik jų užmojai ir laimėjimai, bet ir puiki veiklos orga-
nizacija, dabar pasakytume – vadyba. nors šis mokslas 
tada dar lietuvoje nebuvo žinomas, šiaulių inteligentai 
jau išmanė, kaip reikia dirbti, kad pasiektų gerų rezul-
tatų gana nelengvomis sąlygomis. jie suprato, kad, no-
rint išplėtoti švietimo, kultūros kėlimo veiklą viso krašto 
mastu, maža turėti entuziastų būrį šiauliuose ir atsitik-
tinius ryšius su pavieniais pagalbininkais periferijoje – 
būtina sukurti specialią struktūrą, jungiančią bendra-
minčius kaimuose ir miesteliuose. taip atsirado Kultūros 
būrelių judėjimas, apėmęs visą lietuvą: per trumpą laiką 
susikūrė 300 tokių būrelių su 3000 narių, tai buvo labai 
reikalinga ir svarbi bendrovės sukurtos kultūrinės vei-
klos sistemos grandis.

1922 m. pavasarį visuotinis Kultūros susirinkimas pri-
ėmė instrukciją apie tokių būrelių organizavimą, faktiškai 
jie atsirado 1923 m. pradžioje, jų tikslas – dirbti švietimo ir 
kultūros darbą savo apylinkėje – jis buvo išreikštas trum-
pu ir gražiu šūkiu: „švieskis ir šviesk.“ Panašios jaunimo 
organizacijos veikė dar prieš karą jaV ir ten išugdė daug 
energingų, darbščių, savarankiškų žmonių savo kraštui, 
šiauliečiai pasinaudojo šiuo pavyzdžiu12. būrelio nariais 
galėjo tapti visi norintys, jame turėjo būti ne mažiau kaip 
penki nariai, jiems reikėjo mokėti nario mokestį – 16 lt 
per metus. būrelio veiklos sfera buvo gana plati: bibliote-
kų, skaityklų, liaudies universitetų, liaudies namų, scenos 
mėgėjų, chorų, orkestrų, sporto švenčių organizavimas, 
gamtos, kultūros paminklų globa ir t. t.

Kultūros bendrovė ne tik registruodavo tuos bū-
relius, aprūpindavo juos veikimo instrukcijomis, pa-
tarimais, kaip organizuoti darbą: siųsdavo jiems visus 
bendrovės leidinius su 30 % nuolaida, stambesniems 
vienetams savo lėšomis padėdavo įsteigti bibliotekas, 
mažesniems siųsdavo kilnojamas bibliotekėles, radijo ir 
kino aparatus ir filmus. buvo rengiami apskričių ir vi-
sos lietuvos būrelių suvažiavimai – atliktais darbais pa-
sidžiaugti, pasitarti, kaip įveikti sunkumus, pasidalinti 
patyrimu. 1926 m. prie bendrovės buvo įsteigtas būrelių 
centras – jų veiklai koordinuoti  ir konsultuoti, jam vado-
vavo jaunas, energingas literatas, būsimasis akademikas 
kostas korsakas. buvo sukurti ir pagaminti ženkleliai 
būrelių nariams, 1925 m. rudenį paskelbtas konkursas 
jų himnui sukurti, kuris turėjo išreikšti būrelių siekius 
ir idėjas, kelti jų narių dvasią, žadinti norą, pasiryžimą 
šviestis ir šviesti, darbuotis žmonių gerovei. štai posmas 
iš vieno šio himno projektų, sukurtas to paties k. korsa-
ko kosto galvainio slapyvardžiu:

kazimieras Venclauskis, Kultūros bendrovės pirmininkas 
1925–1939 m. apie 1938 m.
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Suburkim tad jėgas kultūros vardu
ir mokslo iškelkim žibintą!
šalin tad iš kelio siautimas vaidų,
Tėvynės dangus tenušvinta!13

aktyviai veikiančių būrelių buvo daug ir miestuo-
se, ir miesteliuose. jų rūpesčiu liaudies universitetai, 
įkurti šiaulių P. Višinskio universiteto pavyzdžiu, vei-
kė Pasvalyje, Pilviškėse, kybartuose, rozalime, jurgė-
nuose (Pumpėnų valsčius), buvo skaitomos paskaitos 
suaugusiems. nuo 1926 m. vidurio būreliai ėmė steigti 
dramos, sporto, muzikos, kraštotyros sekcijas, daugelis 
jų propagavo blaivybę. ypač daug stiprių būrelių veikė 
mokyklose, jie leido šapirografu dauginamus laikraštė-
lius su populiariais straipsneliais mokslo, meno temo-
mis, savo kūrybos bandymais – kybartuose, tauragėje, 
kauno technikos mokykloje ir kitur14. kai kurie būreliai 
įkūrė mokinių kooperatyvus – kad pigiau aprūpintų 
juos knygomis, rašomąja medžiaga. Patys garsiausi ir 
energingiausi būreliai veikė kauno universitete ir lie-
tuvos žemės ūkio akademijoje dotnuvoje, abu jie išplėtė 
savo veiklą toli už mokslo įstaigų ribų: jų nariai per atos-
togas savo tėviškėse organizuodavo kultūrinius rengi-
nius, rengdavo kursus, skaitydavo paskaitas apylinkės 
gyventojams.

ž u r n a l a S
1923 m. rugsėjį bendrovė išleido pirmą mokslo populia-
rinimo žurnalo Kultūra numerį, ir tai buvo labai reikš-
mingas žingsnis šiauliečių kelyje. štai kaip žurnalo re-
dakcija nusakė pagrindinę jo paskirtį: „knyga ir raštai 
yra vieni svarbiausių švietimo šaltinių. tačiau įvairios 
kliūtys ir sąlygos neleidžia knygai išsiplatinti ir pasiek-
ti plačiosios liaudies sluoksnių. be kita ko, čia nusveria 
daug nežinojimas, kaip pasinaudoti knygų turtais, kaip 
jas skaityti ir t. t. taigi negana leisti knygas, – reikia dar, 
kad jos pasiektų, kam skiriamos, kad jos vykdytų savo 
uždavinį – tamsos ūkanas sklaidytų. reikia jos priartin-
ti plačiajai visuomenei. Kultūros žurnalas tada eina pa-
galbon visuomenei, kuri trokšta šviesos ir lavintis nori.“ 
greta šio svarbaus tikslo redakcija numatė, duodama 
pavyzdžių iš kultūringų tautų gyvenimo, žadinti visuo-
menėje kūrybos dvasią15. Pirmuoju žurnalo redaktoriu-
mi dirbo P. bugailiškis.

tai buvo pirmasis ir iš esmės vienintelis tokio pobū-
džio žurnalas tarpukariu, todėl jis žadėjo tapti plataus 
profilio leidiniu – rašyti gamtos, visuomenės, technikos, 
ūkio klausimais, aiškinti literatūros ir meno paslaptis, 
duoti patarimų, kaip lavintis savarankiškai, ir t. t. tuos 
pažadus jis gana sėkmingai įgyvendino, pasitelkęs labai 
platų mokslo, kultūros žmonių ratą. leidžiant pirmuo-
sius žurnalo numerius, bendradarbiavo tokie garsūs 
mūsų inteligentai, profesoriai kaip mykolas ir Vaclovas 
biržiškos, Vincas čepinskis, tadas ivanauskas, jonas 
yčas, stepas kolupaila, Petras leonas, antanas Purėnas, 
juozas tumas-Vaižgantas ir kiti. kiek vėliau jų gretas 
papildė juozas baldauskas, jonas šopauskas, konradas 
aleksa, mykolas römeris, Vladimiras stankevičius, dzi-
das budrys, Paulius slavėnas ir daug kitų.

toks pajėgus bendradarbių kolektyvas leido Kultū-
rai aprėpti labai plačią tematiką. joje daug rašyta apie 
lietuvos gamtą, geografiją, apie mūsų praeitį, jos veikė-
jus, bet lygiagrečiai žurnalo puslapiuose pasirodydavo 
straipsnių ir apie tolimas, egzotiškas šalis, įdomius, keis-
tus gamtos reiškinius, rašinių filosofijos, politikos, litera-
tūros ir meno temomis, poezijos, beletristikos. agrono-
mai, medikai duodavo patarimų, kaip saugoti sveikatą, 
ūkininkauti, auginti gyvulius ir t. t. žurnalo redakcija 
nepamiršo ir jaunimo: kartu su antruoju 1924 m. nume-
riu išėjo nemokamas, iliustruotas priedas Daigai – leng-
vesnio turinio, rašomas žinomų, patyrusių pedagogų ir 
mokslo populiarintojų.

labai didelis žurnalo nuopelnas, kad jame buvo 
daug rašoma apie kraštotyrą, tautosakos, įvairių senie-
nų rinkimą ir saugojimą, apie muziejų organizavimą, jų 
veiklą – juk tada tai daugeliui buvo naujiena, nes tautos 
kultūrinio paveldo apsauga ir tyrimai pas mus žengė 
kuk lius pirmuosius žingsnius. todėl šiauliečiai tapo ir 
šios srities lyderiais lietuvoje.

greta tiesioginės paskirties – mokslo populiarini-
mo – žurnalas atliko ir kitą gana svarbią – organizacinę: 
padėjo bendrovės valdybai plėtoti kultūrinę ir švietimo 
veiklą visoje lietuvoje. jame buvo nuolat spausdinama 
informacija apie ruošiamas leisti ir išleistas knygas, apie 
renginius, patarimai, kaip organizuoti suaugusiųjų švie-
timą, kaip mokytis savarankiškai ir kuo čia gali padėti 
Kultūros bendrovė16 ir t. t. žurnalas daug padėjo Kultūros 
būreliams: išspausdino jų įstatus17, instrukcijas, praneši-
mus apie jų nuveiktus darbus, sunkumus ir trukdymus 
jų veiklai, taip pat patarimus, kaip jų išvengti. būrelių 
nariai žurnalą gaudavo veltui, už tai aktyviai dalyvavo 
platinant jį ir kitus bendrovės leidinius.

Kultūros žurnalas – įdomus mūsų spaudos istori-
jos faktas dar ir tuo, kad jis ėjo taip ilgai – nuo 1923 iki 
1941 metų, iki pat karo pradžios. tiesa, leidėjai, leidimo 
vieta ir redaktoriai keitėsi: nuo 1927 m. jį leido kultū-
ros švietimo draugija, nuo 1933 m. redagavo P. leonas, 
1938–1940 m. – a. Purėnas, 1940–1941 m. – k. korsakas. 
nuo 1930 metų žurnalas buvo leidžiamas kaune, tada 
jo profilis kiek pasikeitė: jame atsirado daugiau grožinės 
literatūros, čia savo kūrinius spausdino kazys boruta, 
Petras cvirka, julius būtėnas, teofilis tilvytis ir kiti kai-
riųjų pažiūrų rašytojai. tai vienintelis nepriklausomos 
lietuvos žurnalas, išlikęs ir po 1940 metų birželio. ži-
noma, nuo tada jo turinys labai pasikeitė, nes jam teko 
populiarinti ir marksizmą-leninizmą18, tačiau įdomių, 
vertingų straipsnių pasitaikydavo ir tada.

l a i m ė j i m a i  i r  b ė D o S
kaip matome, Kultūros bendrovė savo užmojais ir veiklos 
rezultatais buvo unikalus reiškinys mūsų krašto kultūros 
gyvenime tarpukariu.

anksčiau paminėtų kai kurių bendrovės sėkmės 
priežasčių sąrašą reikia papildyti ir kiek plačiau aptarti 
specifines ekonomines jos veikimo sąlygas. jos susida-
rė todėl, kad šiuo atveju kultūra ir verslas dirbo ranka 
rankon, padėjo vienas kitam. kad taip būna labai retai, 
turbūt nereikia daug aiškinti: paprastai verslas nustelbia 
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kultūrą, diktuoja jai tokias sąlygas, kad kultūros beveik 
nebelieka, geras (tiksliau – liūdnas) tokios padėties pa-
vyzdys – dabartinė mūsų televizija. tarpukario šiauliuo-
se buvo visai kitaip: siekdami skleisti, platinti kultūrą 
šiauliečiai plačiai naudojo verslo srityje taikomus pa-
klausos skatinimo metodus, dabar sakytume – rinkoda-
ros, bet tokio mokslo tada taip pat dar nebuvo. bendro-
vė už savo leidinių platinimą teikė nemažas pinigines 
premijas – nuo 12 iki 768 lt, rengė specialius konkursus, 
kurių prizai būdavo ne tik geriausi ir gražiausi jos pačios 
leidiniai, pavyzdžiui, jau minėtos Dainos, bet ir radijo 
imtuvai, dviračiai, laikrodžiai, kuliamosios ir siuvamo-
sios mašinos19 – labai viliojantys laimikiai, ypač neturtin-
giems kaimo jaunuoliams. žinoma, savo veikloje bendro-
vė plačiai ir sumaniai naudojo įvairių formų reklamą. o 
tai savo ruožtu didino bendrovės apyvartą, gerino eko-
nominius jos rezultatus. štai keletas skaičių: metinis jos 
balansas 1922–1925 m. išaugo 16 kartų, knygų apyvarta – 
20,2 karto20 – tokiais rezultatais ir augimo tempais galėtų 
didžiuotis bet kuri verslo įmonė. tačiau šiuo atveju kur 
kas svarbesnis kitas klausimo aspektas: šie rodikliai liu-
dijo, kiek daug dvasinių vertybių gavo mūsų piliečiai, 
kokia sparti buvo pažanga kultūros srityje.

žinoma, kad bendrovės ekonominių rezultatų ge-
rumą lėmė j. fledžinskio (1885–1965) veikla joje. tai 
buvo aukštos kvalifikacijos ekonomistas, mokslus ėjęs 
Peterburge, berlyne (dar prieš karą), aktyvus visuome-
nininkas, kuriantis nepriklausomai lietuvai – žymus 
kooperatinio judėjimo dalyvis, kooperatyvų steigėjas ir 
vadovas šiaulių krašte: „jei k. Venclauskis buvo pilieti-
nio gyvenimo ašis bei vairas, tai ekonominėje srityje tas 
vaidmuo priklausė j. fledžinskiui kaip plataus masto 
kooperacijos ir mūsų ekonomikos kūrėjui ir vairuotojui 
per patį sunkųjį ir kritiškąjį lietuvos pokario ekonomi-
kos laikotarpį.“21

dar viena, galima sakyti, išskirtinė aplinkybė: Kul-
tūros bendrovė daug prisidėjo, kad šiauliai taptų svarbiu 
lietuvos kultūros centru, kartais konkuruojančiu net su 
laikinąja sostine – kaunu. štai ką apie tai rašė šiaulių 
metraštis praėjus dešimtmečiui, kai šios bendrovės veikla 
buvo nuslopinta: „ji užima ypatingą vietą savo vidaus 
struktūra ir veikla, įvairiais keliais ir priemonėmis veik-
dama savo apygardos ir viso krašto pažangos gyvenimą. 
ji savo įstatuose turėjo ir bendrų kultūros švietimo už-
davinių, organizavo viso krašto plote kultūros būrelius, 
kurie savo bibliotekomis, skaityklomis, scenos mėgėjų 
teatrais, chorais, orkestrais, radijo imtuvais, kursais, net 
liaudies namais neretai tapdavo savo rūšies kultūriniais 
branduoliais provincijoje. šiaulių būrelio teatro sekcija 
padėjo šiaulių teatro idėjai iškilti, jos pradėtos viešos 
paskaitos išsivystė į P. Višinskio liaudies universitetą su 
savo statutu. šiauliuose buvo projektuojamas komerci-
nių mokslų institutas, kurio realizavimas užkliuvo švie-
timo ministerijoje.“22

žinoma, įtaka buvo abipusė: Kultūra kėlė šiaulius, o 
šiauliai sudarė palankias sąlygas bendrovei plėsti savo 
veiklą ir štai kodėl – tai „buvo vienintelis miestas lie-
tuvoje, turėjęs savitą veidą, savo inteligentiją, savo kul-
tūrinį gyvenimą, originalų darbininkų judėjimą, mies-

to savivaldybę, kuri vienintelė gal lietuvoje jautėsi iš 
tiesų savivaldybe, už visa tai šiauliai didele dalimi turi 
būti – ir buvo – dėkingi zubovams ir jų bendrakelei-
viams. tai miestas, kuris turi savo didelius žmones ir 
savą mitologiją“23.

tačiau bendrovėje susibūrusiems entuziastams rūpė-
jo ne tik savojo miesto, bet ir visos lietuvos kultūros rei-
kalai, kuriems įtaką jie stengėsi daryti ne tik per Kultūros 
būrelius. 1924 m. jų ir lietuvos švietimo Vinco kudirkos 
draugijos iniciatyva buvo sušauktas lietuvos švietėjų su-
važiavimas, kuriame po ilgų diskusijų buvo nutarta steigti 
kultūros tarybą. ją sudarė trylikos organizacijų atstovai – 
be jau minėtų lietuvos mokytojų varpininkų draugijos, 
Spaudos fondo, žiežirbininkų (socialdemokratiškos jauni-
mo organizacijos), lietuvos valstiečių liaudininkų sąjun-
gos ir kitų24. taryba kasmet rengė kultūros kongresus 
aktualiems klausimams aptarti: mokyklų organizavimo 
ir visuotinio privalomo pradžios mokslo įgyvendinimo, 
kovos su alkoholizmu, kūno kultūros vystymo, viešųjų 
bibliotekų organizavimo ir kitiems. Pavyzdžiui, 1928 m. 
birželį įvykęs iV kultūros kongresas svarstė tautosakos 
rinkimo, liaudies meno išsaugojimo, kraštotyros muziejų 
organizavimo reikalus25, natūralu, kad apie tai iš savo pa-
tyrimo šioje srityje šiauliečiai, ypač P. bugailiškis, turėjo 
daug ką įdomaus, naudingo papasakoti. tarybos darbe 
aktyviai dalyvavo žymūs mūsų inteligentai, profesoriai 
Pranas augustaitis, Paulius galaunė, a. Purėnas, Vladas 
lašas, Petras mašiotas ir kiti. taryba stengėsi suteikti 
kultūros ir švietimo darbams lietuvoje planinį, sisteminį 
pobūdį: parengė suaugusių švietimo įstatymo, kultūros 
fondą statuto, liaudies universiteto programų projektus, 
1929 m. išjudino vis stringančią lietuviškosios enciklope-
dijos leidimo idėją – šio darbo ėmėsi Spaudos fondas, lie-
tuvių katalikų akademijai bendradarbiaujant; pirmasis 
tomas pasirodė 1933 m. pavasarį.

tačiau ši plataus masto, gerai organizuota ir labai 
reikalinga Kultūros bendrovės veikla, deja, truko neil-
gai, tik apie septynerius metus – 1921–1927-aisiais, nes 
jai koją pakišo politika. tokia išvada kai kam gali pasi-
rodyti keista, nepagrįsta – kas nežino politinės padėties 
mūsų valstybėje tarpukariu. Pirmaisiais nepriklausomy-
bės metais labai didelę įtaką krašte turėjo krikščionių 
demokratų partija, nuo 1922 metų vasario iki 1926 metų 
gegužės ji buvo vienvaldė lietuvos šeimininkė, negana 
to, smarkiai reiškėsi klerikalizmas, nes dauguma krašto 
gyventojų buvo religingi. tai demokratinei visuomenei 
buvo svetimas reiškinys, jį kritikavo, smerkė ne tik kai-
rieji, bet ir žymus filosofas antanas maceina, pavadinęs 
jį gyvenimiška buržuazijos apraiška religijoje: „krikščio-
nybė eina per įsitikinimą ir laisvę. klerikalizmas eina per 
prievartą ir jėgą“26.

O Kultūros bendrovėje daugiausia veikė arba akty-
vūs socialdemokratai, arba nuolat juos remiantys – ne-
sutaikomi krikdemų priešai. reikia pabrėžti, kad lie-
tuvos socialdemokratų partija neturėjo nieko bendro 
su komunistų partija, ji daug nuveikė siekiant lietuvos 
nepriklausomybės, o savo tikslą – socializmo, socialinio 
teisingumo įgyvendinimą – siejo ne su revoliucija, prie-
varta, proletariato diktatūra, o su demokratijos plėtra ir 
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evoliucija. tačiau aršioje politinėje kovoje dažnai naudo-
jamos ir nesąžiningos priemonės: būdami valdžioje, krik-
demai persekiojo socialdemokratus beveik taip pat kaip 
ir komunistus, ypač todėl, kad jie laikėsi  materialistinės 
pasaulėžiūros ir propagavo ją, netgi Kultūros bendrovės 
leidiniuose, būrelių veikloje.

todėl valdžia ir dvasininkija dažnai slopino ben-
drovės veiklą: neleisdavo rengti susirinkimų, paskaitų, 
suvažiavimų, trukdė platinti leidinius, vadovėlius – net 
ir tais atvejais, kai pripažindavo esant tinkamiausius, 
keikė bendrovę, iš sakyklų vadindama ją „velnio 
organizacija“27, ir t. t. įdomi, klastinga buvo ir komu-
nistų pozicija: jie piktai kritikavo kultūrininkų veiklą – 
kad ji smulkiaburžuazinė, neryžtinga, menkai duoda 
naudos darbo žmonėms28, tačiau neretai dalyvaudavo 
būrelių veikloje, pasinaudodavo jais savo tikslams.

kultūrinė bendrovės veikla dar labiau pasunkė-
jo, tapo beveik visai neįmanoma po 1926 m. gruodžio 
karinio perversmo: naujoji valdžia visoje lietuvoje įve-
dė karo padėtį, bet kokiam žmonių susibūrimui reikė-
jo karo komendantų leidimo, o Kultūros bendrovei, jos 
būreliams jų paprastai neduodavo. bendrovės vadovy-
bė kvietė būrelius griežtai vengti politikos, pateikė vy-
riausybei pareiškimą apie jos veiklos trukdymą visame 
krašte: skaityklų uždarymą, kratas, būrelių draudimą, 
šmeižtų platinimą ir prašė paveikti vietinę valdžią, kad ji 
liautųsi – juk tai kultūros trukdis29, tačiau nieko nelaimė-
jo. ypač naujiems vadovams nepatiko kultūros būreliai: 
atėję į valdžią su kariuomenės pagalba, jiems pavojingos 
atrodė bet kokios organizacijos. todėl būreliai buvo už-
daryti, bandymai juos atgaivinti pasisekė tik kur ne kur, 
kai kurie jų nariai pateko į kalėjimą. bendrovę atakavo 
ir dvasinė valdžia: telšių vyskupas j. staugaitis 1927 me-
tais savo rašte paskelbė, kad „visi Kultūros draugijos lei-
diniai yra katalikui pavojingi, iš jų skaityti negalima“30. 
buvo draudžiama tuos leidinius platinti, laikyti mokyklų 

bibliotekose ir pan. o tai stūmė bendrovę į bankrotą, ji 
siaurino savo veiklą ir 1935 m. buvo likviduota. jos darbą 
bandė kukliai tęsti kultūros švietimo draugija – išleido 
šiek tiek knygų, tęsė žurnalo Kultūra leidimą.

taigi bendrovės sukurtas labai pajėgus potencialas 
mūsų krašto kultūrai kelti buvo menkai panaudotas ir 
sunaikintas. tačiau gražius šiauliečių inteligentų ir jų 
bendraminčių visoje lietuvoje darbus, gerus norus verta 
prisiminti ir šiandien.
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sūnui sperai mirus, „valdiniai, jį mylėjusieji, jo atminimui 
romėnų papročiu pastatė stabą ir praminė jį spera. o pas-
kui tie žmonės, gyvenantys aplinkui, ėmė jam atnašauti 
aukas ir laikyti jį dievu. Paskiau, kai tas stabas sutrūnijo, 
jie garbino tą ežerą bei vietą ir laikė dievu“. kalbant apie 
medinių ir akmeninių baltiškųjų figūrų prigimtį, reikėtų 
atkreipti dėmesį į jono basanavičiaus pastebėjimą, kad 
kai kurie mažosios lietuvos laidojimo paminklai – krikš-
tai primena stilizuotus žmonių kūnus su išskėstomis ran-
komis ir kojomis. Pasak tyrinėtojo, mirusiųjų deginimo 
laikotarpiu ant stulpų (kuriems galbūt suteiktos žmogiš-
kos formos) galėjo būti statomos urnos su mirusiųjų pa-
laikais. žvelgiant į prūsiškas bobas, tokia idėja galima ir 
suabejoti – tiesiog jų galvos nėra pritaikytos tokiam daly-
kui. tačiau vis dėlto palaikai galėjo būti nebūtinai kasami 
į žemę, o paliekami ar išbarstomi šalia. 

didžiausias lietuvos metraščio duomenų ir apta-
riamų figūrų skirtumas tas, kad prūsiškos bobos yra 
akmeniniai, o ne mediniai stabai. skirtingų medžiagų 
naudojimas galbūt liudija ir kiek kitokias tikėjimo ypa-
tybes, ir aukštesnį medžiaginės kultūros lygį. negalima 
sakyti, kad akmuo nebuvo naudojamas įkūnijant senojo 
lietuviško tikėjimo formas – priešingai, daugybė šventų 
akmenų liudytų ką kita. Vykintas Vaitkevičius nurodo 
egzistuojant maždaug penkis šimtus iki mūsų dienų iš-
likusių akmeninių senojo tikėjimo reliktų. tiesiog lietu-
voje religiniame gyvenime verstasi su mažiau apdorotais 
riedulių pavidalais. jų vardai – įvairiausi mokai, užkeik-
tos mergos, šarūnai (taip pat esama akmeninių suolų, 
lovų) – neretai rodo žmogiškas jų „kilmės“ šaknis. tačiau 
tokio konkretumo, kokį galima pamatyti Prūsijoje, lie-
tuvoje vargiai galima aptikti. geriausiu atveju įmanoma 
pamatyti vertikaliai įkastus akmenis-stelas, savotiškus 
menhyrų giminaičius. 

šioje vietoje truputį reikėtų pataisyti norbertą Vėlių, 
savo fundamentaliuose Senovės baltų pasaulėžiūros tyri-
muose teigusį, kad akmenų vaidmuo mažėjo lietuvoje 
einant iš vakarų į rytus. taip, galbūt rytinėje lietuvoje 
akmeninis kultas nebuvo taip išvystytas kaip vakaruose, 
tačiau šią ypatybę atskleidžia ne mažesnis akmenų nau-
dojimas, o jų apdirbimas. einant iš vakarų į rytus akme-
nų apdorojimas mažėjo. 

didžiausia problema būtų ne prūsiškųjų ir lietuviš-
kųjų, o prūsiškųjų ir klajoklinių statulų sąsajos.

trūkstamą grandį prūsiškųjų bobų genealogijoje ga-
lėtų ženklinti vadinamieji senovės graikų ksoanai (xoa-
na – pasak Pausanijaus – drožtas daiktas) – ikiklasikinės 
graikijos stabai (drožti iš medžio), vaizdavę ir vyriškos, 
ir moteriškos lyties dievybes bei pasižymėję prūsiškoms 
boboms analogišku suprimityvintu formų traktavimu. 
Pasak diodoro siciliečio, ksoanai buvo užmerktomis aki-
mis, prie kūno prispaustomis rankomis. Vėliau iš jų kilo 
hermos – dievui Hermiui (o ir dionizui, Panui) dedikuoti 
keturkampiai stulpai, kurių viršus baigdavosi skulptūri-
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akmeninės prūsų bobos

gana nekultūringai – prūsų bobomis – pavadintos 
akmeninės skulptūros (kurios, kaip rodo pats 
pavadinimas, aptinkamas jau išnykusios Prūsi-

jos kraštuose) yra vienas paslaptingiausių ir daugiausiai 
diskusijų tarp mokslininkų bei istorijos mėgėjų sukėlęs 
senųjų baltų meno objektas. 

Pirmiausia reikia trumpai paminėti, kaip atrodo tos 
nežinomų menininkų sukurtos skulptūros. jos pagamin-
tos iš paprasčiausio, rytiniam baltijos regionui būdingo 
akmens – pilkšvo, rusvo, rausvo granito. bobos esti maž-
daug pusantro metro aukščio, vienos jų kresnos, kitos 
laibesnės. ne visai tikslus yra bobų pavadinimas, nes 
menamos „bobos“ greičiausiai yra nebarzdoti vyrai (tiesą 
sakant, lytinė priklausomybė nėra išryškinta, todėl net ir 
čia galima spekuliuoti iki begalybės ir vienodai sėkmin-
gai kalbėti apie jaunus karius arba karingas amazones). 
boba – tai akmeninis stulpas, kuriame gana negrabiai iš-
ryškinta galva ir visas likęs kūnas, nežymiai paryškintos 
rankos (viena dažnai laiko ragą, kita gali spausti kalaviją). 
žodžiu, šiuos dalykus kūrę žmonės arba labai nesistengė, 
arba stengėsi, tačiau jiems išėjo taip, kaip išėjo… 

antra, būtina apibrėžti prūsiškųjų bobų paplitimo 
arealą. tai yra pamedėnų, bartų, varmių genčių teritori-
jos. čia jų aptinkama daugiausia. iš viso prūsiškųjų bobų 
nėra daug – akmeninių statulų su ryškiais antropomor-
finiais bruožais suskaičiuojama viso labo tik truputėlį 
daugiau nei dvidešimt. galima sakyti, kad mažas šių 
daiktų skaičius simbolizuoja nedidelį (ir nenumaldomai 
mažėjantį) pačių baltų palikuonių kiekį... 

beje, kai kurios iš bobų lenkiškai (bent jau barštyne) 
vadinamos „bartkais“, tai yra bartais. kai kurias netgi 
bandoma sieti su konkrečiais istoriniais asmenimis – mi-
nėtame barštyne vienas akmuo vadinamas barteku (kai 
kurių praeities mėgėjų bei tyrinėtojų nuomone, tapatina-
mas su Vaidevučio sūnumi), kitas – gustebalda (pasak 
vieno pasakojimo – suakmenėjusi prūsų kasandra). bet 
tai jau legendų ir padavimų, kartais netgi vėlyvų, sfera, 
kuria galima tikėti, bet ne remtis aiškinantis tikrovę. 

sunkiausia yra nustatyti šių figūrų atsiradimo laiką 
ir paskirtį. nelengva tai padaryti vien jau dėl tos prie-
žasties, kad retas akmeninis figūrinis atvaizdas išliko 
pirminėje atsiradimo vietoje. dabar didžiuma po atviru 
dangumi saugoma lenkijos muziejuose. 

tikra sensacija tapo 2007 metais Poganovo vietovėje 
(lenkijoje, netoli sienos su kaliningrado sritimi) aptik-
ta akmeninė skulptūra. reikšmingiausias dalykas yra 
tai, kad objektas rastas pirminėje savo paskirties vieto-
je – šventyklos komplekse (sudarytame iš ratu išdėstytų 
akmenų ir neaukšto pylimo, išorėje buvusio iš akmenų 
sudėlioto židinio, be to, jame aptikta paaukotų gyvūnų – 
ypač daug arklių – kaulų). 

šis radinys paliudytų vėlyvame rašytiniame šaltiny-
je – lietuvos metraštyje – aprašytą lietuvišką paprotį gar-
binti mirusius valdovus. legendinio romėno Palemono 
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ne galva. neretai vaizduotos ir sukryžiuotos rankos, lyties organai. Hermos statytos 
kryžkelėse, naudotos kaip kelių ar ribų ženklai. 

Prūsiškose bobose panašių požymių įmanoma aptikti ir devintuoju amžiumi da-
tuojamo vieno iškiliausių ikikrikščioniškųjų slaviškojo tikėjimo monumento – vadina-
mojo zbručės stabo – fragmentuose. Vienoje keturkampio (ir keturveidžio) stulpo (jo 
aukštis – daugiau nei du su puse metro) pusėje, aukštutinėje dalyje yra vaizduojama 
moteris su ragu. Paprastai ši būtybė siejama su vaisingumo deive mokoša. 

tačiau prūsiškiesiems artimiausi analogai egzistuoja pietrytinėse europos stepėse 
(o ir kur kas didesniame areale – iki pat sibiro ir mongolijos). akmeninės bobos šioje 
pasaulio dalyje pirmą kartą pasirodė gana seniai – pirmąsias akmenines stelas (stulpus) 
su išryškintais žmogiškais bruožais didžiojoje stepėje tarp dunojaus ir dono pradėta 
statyti vėlyvajame akmens ir bronzos amžiais – iV–ii tūkstantmečiais prieš kristaus gi-
mimą. (beje, reikia pastebėti, kad ir zbručės stabo struktūra yra siejama su šiame regi-
one egzistavusia duobinių kapų kultūra.) šių paminklų atsiradimas paprastai siejamas 
su indoiranėnų gentimis. Vėlesnė šių objektų atmaina – tai skitų (irgi indoiranietiškos 
kilmės tautos) bobos (Vi–iii a. pr. kr.). Vi–Vii amžiais iš altajaus ir mongolijos į vaka-
rus migravusios klajoklių gentys (daugiausia tiurkiškos kilmės) taip pat turėjo paprotį 
daryti akmenines žmonių pavidalo statulas. 

ypač daug jų Xi–Xiii amžiais dabartinėje pietinėje ukrainoje bei rusijoje pastatė 
klajokliai polovcai (arba kumanai), kuriuos nukariavo ir islamizavo mongolai. Vizua-
liai prūsų bobos yra panašiausios į skitų kūrinius, chronologiniu požiūriu jos artimiau-
sios polovcų stabams. su skitiškais analogais prūsiškus sieja gana atsainus akmens 
apdirbimas, menkai išryškintos kūno dalys ir personažų atributai. Polovcų ir prūsų 
figūros pasirodė ir egzistavo panašiu metu. didžiausias skirtumas toks, kad klajoklių 
kūriniuose kreipiamas dėmesys į įvairias detales (atskiros kūno dalys, išryškinta lytinė 
priklausomybė, akcentuoti įvairūs atributai). 

daugiausia analogijos tarp prūsų bobų ir vėlyvųjų polovcų gaminių (pasirodžiu-
sių Xii amžiaus pabaigoje – XViii amžiuje) – šie yra ne taip detalizuoti, prastesnė jų 
išorė formų suteikimo prasme. Panašus ir jų likimas – prūsus ir jų kultūrą nušlavė iš 
vakarų pasirodę kryžiuočiai, polovcus – iš rytų atėjusi mongolų banga. 

be to, remiantis rastuoju Poganovo egzemplioriumi, kukliais rašytiniais šaltiniais, 
galima daryti prielaidas apie panašias abiejų šių bobų grupių panaudojimo ypatybes. 
abiem atvejais šie akmenys greičiausiai buvo susiję su mirusiųjų garbinimu. 1253 me-
tais per kumanų žemę keliavęs Prancūzijos karaliaus liudviko iX pasiuntinys, vienuo-
lis guillaume’as de rubrouckas taip aprašė polovcų laidojimo papročius: „kumanai 
supila aukštą kalną virš numirusio ir pastato jam statulą, orientuotą veidu į rytus ir 
laikančią prie bambos puodelį.“ (tai, beje, analogiška lietuvos metraščio duomenims). 
kaip užsimezgė šios, regis, sunkiai suvokiamos (dėl geografinių atstumų) sąsajos – 
sunku pasakyti. Vieni mokslininkai, plėtodami idėją apie didžiojo kraustymosi metu 
užsimezgusius skirtinguose europos ir azijos kampeliuose gyvavusių tautų ryšius, 
nemato čia didelės problemos. kiti – griežtai tai neigia ir postuluoja mintį apie kaž-
kokį savaiminį, lokalų prūsiškųjų bobų atsiradimą. 

Pirmuoju atveju toks galėtų būti rusų tyrinėtojas Vladimiras kulakovas, teigęs, 
jog tiurkų kariai Prūsijoje atsirado Viii–iX amžiais (jų egzistavimą liudijąs specifi-
nis laidojimo paprotys, kai į mirusiojo kapą guldomas ne visas žirgas, o tik jo oda ir 
kai kurios dalys) ir jų misija čia buvo užtikrinti gintaro kelio saugumą. šiuo punktu 
mokslininkas nėra originalus – jis tik modernizuoja vėlyvųjų Viduramžių ir renesanso 
istoriografijos idėjas, kuriose daug dėmesio skirta baltiškoms (tiksliau – prūsiškoms 
arba lietuviškoms) ir įvairių nomadinių tautų, genčių sąsajoms. antai albertas Vijū-
kas-kojelavičius taip rašė: „Polovcai – tos pačios kilmės gentis kaip ir prūsai, lietuviai 
bei latviai, šitaip teigia tie, kurie juos matė; polovcų likučiai, įsikūrę prie suomijos 
upės korelos, maskvos valdose, dar praėjusiame amžiuje kalbėję šneka, artima lietu-
vių kalbai. Polovcų sodybos buvo išmėtytos nuo Volgos iki suomijos.“ realias baltų 
ir tiurkų sąsajas liudytų ir tokia paprasta detalė, kaip tiurkiškųjų tribriaunių strėlių 
antgalių radimas ne vienoje lietuvos vietoje. 

kiti mokslininkai, pavyzdžiui, adomas butrimas, prūsų ir polovcų statulų sąsajas 
neigia ir akcentuoja baltiškas stilistines ypatybes, nurodančias vietinę šių paminklų 
kilmę. toks požiūris irgi gali būti teisingas, nes kultūros ir meno (o ir apskritai žmo-
nijos minties) istorijoje ne viena panaši idėja egzistavo tuo pat metu, bet geografiškai 
toli vienas nuo kito nutolusiuose taškuose. tai paliudytų kad ir minėtųjų ksoanų pa-
vyzdys... 

kad ir kaip ten būtų, prūsiškosios bobos yra vienas iš nedaugelio išlikusių šios 
senos baltų tautos meno paminklų (gal ir ne jų pagamintų) bei egzistavimo liudi-
ninkų. 

V i d o  P o šk a u s  nuotraukos
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civilizacija nėra tapati kultūrai – ar šis postulatas 
akivaizdus, ar būtina jį nuosekliai aiškinti, kai 
kasdienos gyvenimas tai apsčiai iliustruoja? ci-

vilizacija, kaip totali ir bazinė žmonių bendrijos sąvoka, 
apimanti ir kultūrą siauresne prasme, nūdien suskilusi 
ir fragmentuota, naujomis plytomis lopoma nelyginant 
didingi nuo laiko nukentėjusios katedros mūrai, ir todėl 
kažin ar galima kalbėti apie jos vientisumą, nebent ša-
lia kultūros sąvokos įkurdintume nežinia kur išstumtą 
barbarybės sąvoką kaip lygiavertį civilizacijos dėmenį, 
kad ir kaip paradoksalu tai būtų. civilizuotas žmogus 
šiandien nebūtinai yra išsilavinęs ir kultūringas, nors 
apibrėžimas tai tarsi nurodo. arba tenka atmesti pačią ci-
vilizacijos apibrėžtį ir daryti hipotezę, jog ji susiaurėjo iki 
technologijų darymo, susitraukė lyg šagrenės oda ir ne-
beatitinka didingos paskirties, o dėl žmonijos laimėjimų 
viršūnių ir valdymo nūdien tarpusavy kovoja dvi amži-
nos galios – kultūra ir barbarybė. tiesą sakant, taip buvo 
visada. kultūra niekada nebuvo visų žmonių savastis, 
o barbarybė visada buvo apatinė froidiškojo ledkalnio 
dalis, kuri daugeliui suteikė tvirtą ir savą pagrindą. tik 
mitiniai brandžių civilizacijų laikai mūsų sąmonėje išlai-
kę teisingą vertybių hierarchiją, kuri, gyvenant šiuolaiki-
niame pasaulyje, esti sumišusi, turi grėsmingą tendenciją 
visiškai susijaukti ir galiausiai apvirsti aukštyn kojomis. 
o gal ta hierarchija išsikristalizuoja per ilgą laiką ir iš 
amžių atstumo geriau matyti? jei laikas padeda išvysti 
vertybių hierarchijos esmę, reikia klausti, kas lemia, jog 
laikui bėgant kaip aukščiausios vertybės iškyla vien gė-
ris, grožis, tiesa ir – vieni su džiaugsmu, kiti iš bejėgys-
tės „išrast“ kažką nauja – šioms vertybėms suteikiame 
amžinumo statusą?

šiuolaikinis pasaulis yra pasaulis, kuriame viešpa-
tauja barbarybė, prisidengusi žmogaus teisių ir politi-
nio korektiškumo figos lapu. tas lapas traukiasi ir be-
veik nebepajėgia pridengti veidmainystės, kai mėginama 
įrodinėti, jog bjaurastis yra graži, nemokšiškumas – tai 
naujas stilius, instinktų viešinimas turi teisę būti vadi-
namas kultūros raiška, o visa, kas iš esmės patologiš-
ka, – sveika. tačiau šios grimasos apibūdintinos vienu 
žodžiu – kvailybė. neišmanymas ir nekultūringumas 
(neišsilavinimas) yra šiurkšti materija, natūrali sąlyga, 
iš kurios sunkiai dirbant pamažu formuojasi žinojimas, 
įgūdžiai, kultūra ir šventos būties sferos. net vulgary-
bę galima aptašyti, jei medį lenksi, kol jaunas. tačiau 
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kvailybė, idiotizmas ir kretinizmas yra tokios somatinės 
ligos formos, kurių protu ir išmintimi nepaversi. nely-
ginant usnių sėklos kultūros lauką jos paverčia dykyne, 
tarsi daugelio kartų pastangos sukultūrinti gyvenamąją 
visuomenės dirvą būtų nieko vertos. kvailybė yra deši-
nioji melo ranka arba geidžiamoji sutuoktinė. o ar ga-
lima iš tokios poros tikėtis padorių palikuonių? Viltis, 
kad dvasia gims tamsybėje, o tiesą tars lūpos būtybės, 
kuri neturi sielos?

mūsų kultūros lauke, nuvertusi teisėtus įpėdinius, 
karaliauja surogatinė melo ir kvailybės pora. ji diktuoja 
madas ir skirsto pinigus. ką gi, ir vėl nieko nauja. tačiau 
kultūra išlieka tik tada, kai visuomenė nepraranda kriti-
kos galios. o ką nūnai daro kultūros kritikai? jie mėgina 
įteisinti uzurpatorius. dėkui dievui, dar ne visi. tačiau 
sumaištis ir tam tikra rezignacija matyti kaip ant delno. 
Pirmiausia tai sąvokų painiava. štai pogrindžio meninin-
kus mėginama įtraukti į aukštosios kultūros lauką ap-
rašinėjant jų propaguojamas „periferines (anti)menines 
formas“ ir nagrinėjant jų „(anti)kūrybos bruožus“. jeigu 
menininkas kuria antikūrybą, o jo darbai vertinami kaip 
antimenas, jis ir pats turėtų būti įvardijamas kaip antime-
nininkas ir antikūrėjas. tikras menininkas yra tas, kuris 
negali kurti antimeno. tai ne tik žodinis oksimoronas. 
žodis turi ne vien galią, bet ir prasmę. gal todėl „me-
nas“ ir „menininkas“, kaip aptakios, vis menkiau įparei-
gojančios postmodernistinės sąvokos, išstumia gražius 
lietuviškus žodžius „dailė“, „dailininkas“. „dailė“ yra 
tai, kas dailu, gražu (taip pat gera ir teisinga). dailinin-
kas yra tas, kuris kuria dailę, o ne tai, kas jai priešinga. 
Pažvelkime, kiek lietuvoje likę tikrų dailininkų, o kiek – 
šiaip „menininkų“, tarsi šis žodis ar diplomas pajėgtų 
pridengti jų gaminamą antimeną. kritiko pareiga suvok-
ti, kas yra dailės ir kūrybos esmė, ir nepailstamai teigti 
aukščiausius ir vienintelius kriterijus, kurie dažų dėmes 
ir linijas paverčia menu. taip pat vaizdo projekcijas ir ki-
tas dabartines išraiškos priemones. kai (anti)menininkai 
kovoja su „meno sistema“, tai yra socialinio protesto ju-
desys, kuris su tikra kritika ir juo labiau tikru menu ne-
turi nieko bendra, ir vien dėl to menu vadinti (anti)meną 
nėra jokio pagrindo. nebūtini ir skliausteliai. dailės kū-
rinys vertingas tik dėl meninių estetinių savybių, o ne 
dėl pagiežos, absurdo, tyčinio „bukumo, retrogradišku-
mo, tiesmukumo, naivumo, kičo“ ir panašių „vertybių“, 
kurias deklaruojamas galima rasti kritikų rašiniuose. 
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absurdas yra ne tai, kad jaunas žmogus angažuojasi so-
cialiniam protestui, o faktas, kad jo veiksmai yra vertina-
mi neadekvačiai. kita vertus, tikras menininkas estetine 
forma, jei norės, išreikš tą protestą, ir jeigu jis kūriniui 
nepridės vertės, tai ir netrukdys. šį reiškinį – madą būti 
undergrounde, manant, jog tai yra tikrasis avangardas ir 
didžiausia vertybė – įvardijau „meko sindromu“ (turiu 
galvoj ne paties j. meko poziciją ar asmenybę, bet jo re-
cepciją šalyje). tačiau mekendamas tikros meno kalbos 
neišmoksi. kai sąmojingų žmonių pokštai lieka ten, kur 
ir turi būti – kovos su „meno sistema“ fronte, tai yra 
linksma, bet jeigu jie iš antimeno manifestų vadybininkų 
iniciatyva tampa elitinio meno šedevrais, o antikūrėjai 
pelno prestižines nacionalines premijas? manyti, kad tai 
supergudri nacionalinė kultūros politika, kuri „suvalgo“ 
potencialų revoliucionierių ir visuotinės darnos priešą, 
paversdama jį tyliu sočiu avinu, reiškia smarkiai klysti. 
nes tikrasis oponentas – gudrus makleris – tyliai juokia-
si, kol solidi visuomenė mėgina išspręsti rezonansinių 
artefaktų bylas, iš kurių naudos turi vien jis – oro par-
davėjas. argi uždrausta pelnytis iš kvailybės? giliausias 
antimeno protestuotojų kompleksas – nekompetencija ar 
negalėjimas patekti į meno olimpą, o didžiausias troški-
mas – būti pripažintiems, garsiems ir turtingiems. istorija 
moko, kad išimčių šioje taisyklėje nėra.

subjauroti muziką yra nepalyginamai sunkiau, nors 
ir ji vejasi meno šauklius. kalbėjau apie civilizacijos re-
dukciją iki technologijų darymo. barbarystę apibūdina 
tai, kad ne žmogus valdo technologijas (juk gali būti vietoj 
teptuko ir fotoaparatas), bet technologijos diktuoja žmo-
gui sąlygas, kurių jis dar nepajėgia sužmoginti, transfor-
muoti. jaunesni kompozitoriai apie kūrybą kalba ne kaip 
kūrėjai, o kaip aukščiausių technologijų inžinieriai, tarsi 
kompiuteris juos savaime daro itin vertingus. tačiau me-
chanizmai neturi sielos, o dailės, poezijos ar muzikos kū-
rinys be sielos yra niekas. kalbant apie techniką, praran-
dama pirminė šio žodžio prasmė, reiškianti įvaldą, technē. 
geriausiu atveju šiuolaikinė muzika apeliuoja į intelektą, 
tačiau kiek žmonių, išėję iš Gaidos festivalio ir panašių 
skambių renginių, pasijunta patyrę kažką nauja, pratur-
tėję, nušviesti aukštesniųjų jausmų saulės ar bent menkos 
žvaigždutės? Vienas kitas blyksnis savitesnių kompozito-
rių kūryboje, ir tiek. žinoma, blyksnis, praregėjimas, vi-
dines stygas užgaunantis virpesys geroje medžiagos kan-
voje – taip pat gerai. o šiuolaikinę operą vertinti beveik 
nebėra prasmės, nes ji perdėm atitrūkusi nuo šio žanro 
kanonų, joje naujovės diegiamos skiepijant svetimūglius, 
perrašant siužetus, šokiruojant barbariškais aktais. tačiau 
opera – sinkretinis žanras, ji be apgalvotos, integruotos 
visumos prasmės neturi. į tradicinę operą integruoti ne-
suvaldytus instinktus nėra jokių galimybių, o naujosios 
operos akcijos turi rasti savus kelius. nehumanizuoti, 
netranscenduoti civilizacijos teikiami techniniai prana-
šumai kultūrą stumia moderniosios barbarybės link. jau-
nam kūrėjui iš tiesų pravartu suvokti amžiną tiesą: išmok 
didžiųjų meistrų pamokas, tada galėsi tarti naują žodį. 
nusmukti žemiau pasiekto humanistinio lygmens – dar 
nėra naujovė. Pirmiausia atkurkime tikrąsias estetines 

sąvokas, tikruosius meno tikslus. tegu tarnauja šie pa-
vyzdžiai gilesniam diskursui.

Visa tai nereiškia, kad lietuvoj nebeliko talentų ar 
genijų. jų yra ir bus, tik viskas priklauso nuo to, kurią 
civilizacijos pusę – barbarybę ar kultūrą – jie pasirenka. 
kūrinio poveikis ir priemonės magiškai pasikeičia, jei 
pakinta slaptieji kūrėjo troškimai ir motyvai. jei iš ryto 
pabudęs jaunasis genijus neklausia savęs: „kokią vėlia-
vą nešiu iškėlęs? kam atstovauju?”, vadinasi, jis mintija: 
„ką aš šiandien valgysiu? koks fondas už mano projektą 
duos pinigų?“ o ką tai turi bendra su didžiąja kultūra? 
ką bendra su ja turi valstybėje įsigalėjęs metodas aklai 
sekti bet kurio madų diktuotojo, kad tik jis būtų iš sve-
tur, baksnojimais piršteliu į vieną ar kitą pusę? ne kažin 
ką, išskyrus nepasitikėjimą savais žmonėmis, užsienio 
kapitalo spaudimą ir politikos klystkelius. kitaip sakant, 
paklusimą kažkieno ketinimui mus paversti kultūros 
dykviete, kurioje galima sėti eksperimentinius augalus. 
apskritai esame mėgdžiojimo, mimezės fazėje. gud-
resnis, apsukresnis geba pirmas iš užjūrių nukopijuoti 
madą ir pateikti kaip naujieną čia, tėvynėje. šis procesas 
kaip smėlis sugeria paskutinius gyvybiškai svarbius fi-
nansinius kultūros išteklius. kita vertus, sukūrę ką nors 
reikšminga pasaulio kultūrai, lengva ranka atiduodame 
tai kitiems, leidžiame pasisavinti savus nuopelnus.

kad ir ką darytume, vis dar reikia, kad mus palai-
mintų didysis brolis iš bet kurios galios diskursą vai-
ruojančios valstybės. o juk prieš dvidešimt metų išsi-
kovojome savo balsą pasaulinėje tautų bendrijoje, tad 
kodėl juo nesinaudojame? suprantama, lietuviai negali 
konkuruoti, pavyzdžiui, kosmoso ar ginkluotės srityje. 
civilizaciniu požiūriu menki gamtinių išteklių pajėgu-
mai nesuteikia tokios galimybės. tačiau kultūra – ne 
vien fiziniai ištekliai. kultūros brandą lemia brandžių 
asmenybių apsisprendimas dirbti lietuvos labui. esminė 
sąlyga – laisvė visuose savikūros lygmenyse. kada, jei ne 
dabar, metas kurti savą globalinę nacionalinę kultūrą, į 
kurią sutekėtų pasaulyje gyvenančių lietuvių viltys ir 
darbo vaisiai? kultūra yra vienintelis išlikimo garantas, 
nes ji nepriklauso nuo tautos dydžio, nuo geografinių 
apibrėžčių ir net istorijos, nes kaskart, kas akimirką ku-
ria save iš naujo. jau šiandien galime pradėti rašyti nau-
ją savo istorijos puslapį, nepriklausomą nuo praeities. 
Pagrindinė idėja – ar mes, lietuviai, norime būti ir kurti 
kartu – aukštesniųjų instancijų iki pat dangaus bus palai-
koma ir įgis medžiaginį pavidalą tada, kai prisiminsime 
(juk dar nepamiršome) laisvės kainą, skonį ir jėgą. nūnai 
ta jėga išbarstoma, iškreipiama ir panaudojama užsienio 
bankams plėšti, užuot jaunų vyrų energiją nukreipus į 
natūralią kultūrinės sklaidos vagą. štai jaunos lietuvos 
krepšininkų komandos pergalė pasaulio čempionate ne 
tik vaizdingai teigia tautos potenciją, bet ir nurodo tei-
singą kryptį, kuria turi dirbti valstybės vadovai.

laisvas apsisprendimas būti amžinąsias vertybes 
išpažįstančios kultūros pusėje – tai dieviškasis motyvas 
(netgi didžiąsias kultūras smelkiantis leitmotyvas), kuris 
turi galią ardyti barbarizmo bastionus. šito niekas nega-
li atimti, padiktuoti, uždrausti. nūdienos pasaulyje ne-
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rasime nė vienos stiprios nacijos, kuri nesuprastų, kaip 
svarbu yra išsaugoti ir stiprinti nacionalinį identitetą. šis 
suvokimas auga lygiagrečiai su globalizacijos atnešamais 
konfliktais ir milžiniškomis problemomis, su kuriomis 
susiduria ir lietuva. tiesiog įdomu, kiek jaunų dailinin-
kų, literatų ir muzikų puoselėja lietuviškąjį identitetą. 
kūrėjo be identiteto nebūna, jis pasirenka tapatybę savo 
valia ar aplinkybių verčiamas. nuo kūrėjų priklauso lie-
tuvos ateitis. jei pavieniui užsisklęsime savo menkuose 
kasdienos rūpesčiuose ir mėginsime išsaugoti sveiką kai-
lį, netruks pasirodyti eilinis barbaras iš rytų ar Vakarų, 
kuris jį nudirs nepalikdamas nei ragų, nei nagų. į klasiki-
nį klausimą „ką daryti?“ yra vienintelis atsakymas: „at-
sisakyti savo menko asmenybės ego dėl visos tautos ego“. 
tai pirma ir neišvengiama sąlyga. tik suformavus sveiką 
nacionalinį ašybės branduolį, jį galima kaip čiurlionio 
saulę delnuose iškelti kuo aukščiau ir galiausiai paau-
koti ant žmonijos ir amžinybės aukuro. tai užkoduota 
čiurlionio vizijose. mūsų vizionieriai, numatę saulėtą 
lietuvos ateitį, yra tikrieji tautos vedliai.

nacionalinė kultūra yra savaime pakankamas dy-
dis, tačiau ji nėra uždara. kartu su pavojais nacionalinei 
kultūrai randasi ir naujų, modernių galimybių ją stiprin-
ti, kultivuoti, telkti. kasdien studijuojama istorija, kau-
piamas ir saugomas paveldas, gausinama biblioteka bei 
kryptingas visiems prieinamas švietimas – tai kertiniai 
lietuvių nacionalinės kultūros bastiono akmenys. o juk 
valstybiniu lygmeniu regime priešingą, todėl ardomąjį 
procesą. jeigu kiekvienas lietuvių tautai save priskirian-
tis žmogus per gyvenimą padėtų nors vieną tokį akme-
nį, kad ir nedidelį, bet tikrą akmenuką į bendrą statinį, 
lietuvos vizija ateities projektuojamame ekrane įgytų 
visiškai konkrečius kontūrus. kol kvailybė šoka barba-
rišką šokį ant civilizacijos pamatų, sveikas protas budi 
prie gimstančios kultūros lopšio. amžinumo statusą jos 
vertybėms gali suteikti vien sieloj skambanti tiesa, iš-
reikšta naujais grožio pavidalais ir naujų sąmoningumo 
viršūnių siekiu.

2010, lapkričio 1

m i k a l o j u s  k o n s t a n t i n a s  či u r l i o n i s . Bičiulystė, 1906
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N    ašlaičiai nėra kažin kokio sambūrio, išpažįstančio 
artimus kūrybos principus ar vienodai suvokian-
čio ir vertinančio architektūrą apskritai, pavadi-

nimas. nereikėtų šio pavadinimo sieti ir su tikrąja žodžio 
„našlaitis“ reikšme. greičiau tai – kartos, kuri turėjo lai-
mę ar nelaimę gimti tokiu laiku, pavadinimas.

„našlaitis guga“, – prisistatydavo telefonu gedimi-
nas baravykas – charizmatiškas, intelektualus, kūrybiš-
kas, aistringas – realus mūsų kartos, suvokiamos gana 
išplėstai, lyderis.

daug kuo mūsų kartos architektūros samprata buvo 
panaši, bet nevienoda, gal tik meilė profesijai vienoda.

Našlaičių parodoje, kuri atidaryta nacionalinėje dai-
lės galerijoje (ekspozicijos autorius r. kučinskas; veiks 
iki 2011 m. sausio 9 d.) pristatomos talentingos ir ganė-
tinai skirtingos asmenybės, kurios jau pasitraukė iš gyve-
nimo – aiškiai per anksti, nualintos socialinių, kūrybinių 
peripetijų...

ar mes jautėmės našlaičiais tada, kai mums buvo 
trisdešimt ar keturiasdešimt? dažniausiai ne. ar gali jau-
nas kūrėjas, sėkmingai pataikęs į savo pašaukimo vagą, 
jaustis nelaimingas. kartais taip. kai suvokdavom aplin-
kos galimybių ribas. ribas visame kame, bet svarbiausia 
limituotoje kūryboje. arba ribų nebuvimą – Prahos pava-
sario uždusinimą. tai, atrodo, nukėlė svajones apie nepri-
klausomą lietuvą į beveik nesuvokiamus tolius.

dabar, kaip dar išlikęs našlaitis, senokai įkėlęs koją 
į septintą dešimtmetį, manau, kad apibrėžimas „našlai-
čiai“ iš tiesų mums tinka. tame gyvenime, į kurį mus 
įmetė tėvai, gūdžiais ir pavojingais karo ar pokario me-
tais. reprodukavę mus galbūt iš baimės ar nevilties, su-
radę aistringą užsimiršimo minutėlę... 
mums iš esmės buvo primesta viskas – 
santvarka, moralė, galimybės. mes neal-
savome tarpukario lietuvos atmosfera, 
mes nedalyvavome pasipriešinimo ju-
dėjime, mes pusiau sąmoningai suvokė-
me režimo baisumą. matėme savo tėvus, 
kurie neemigravo, dažnai dėl to, kad 
mes gimėme ne laiku. gal dėl to mūsų 
likimai buvo sulaužyti didžiąja kūrybine 
prasme. Po truputį suvokdami pasaulį, 
supratome savo kūrybinių galimybių ri-
bas, nors su pavydu akies krašteliu vis 
žvalgydavomės į Vakarus... supratome, 
kad, nepaisant beatodairiško atsidavi-
mo profesijai, techninės bei finansinės, o 
ir ideologinės galimybės pasmerkė mus 
tarsi autsaiderių likimui... mums tai ne-
patiko, todėl, kai tik atsirado maža gali-

l e o n a r d a s  Va i t y s

Našlaičiai
 

mybė dalyvauti tarptautiniuose konkursuose, dirbome 
apimti euforijos, nors ir varginančios. mus pastebėdavo. 
tačiau neretai mestelėdavo: „matyt, dirba jauni žmonės, 
kurie braižo tarsi pasistiebę ant pirštų galų, stengdamie-
si pademonstruoti visapusiškas moderniosios pasaulinės 
architektūros žinias.“ todėl kartais ir susvyruodavom 
pasistiebę, ir persistengdavom... reikėjo laiko subręsti, 
kad  suprastume, jog kaimietis europoje gali būti įdo-
mesnis nei tipinis, beveidis „tikrasis“ europietis.

kad ir kaip reglamentuota, kūryba tapo gyvenimo 
būdu, kuris dėl alinančios įtampos akivaizdžiai atsilie-
pė „našlaičiams“, kurių jau nebėra. o nepriklausomy-
bė tik pradėjo skleistis... iš pradžių ji mums atsiskleidė 
labiau emociniu kūrybinės laisvės pojūčiu nesuvokiant 
realių galimybių. apmaudu. gerai tik tai, kad nemažai 
suspėta. tai, kas suspėta padaryti – mūsų architektūros 
aukso fondas. o, jeigu ne trūkčiojantis lietuvos kelias, 
iškreipęs emocijas, įpratinęs „idėjiškai maskuoti“ realius 
kūrybinius siekius, nuskurdintas marazmatiškos ekono-
mikos...

iš parodos galima matyti, kad „našlaičiai“ tikrai 
talentingi, nes darbuose dar daug tikrumo, atsinešto iš 
tylios disidentinės aplinkos ir skurdžių, tačiau kūrybin-
gumą skatinančių galimybių ir jau tvyrančio ore globa-
lizacijos monstro, kuriam ši karta dar sugebėjo nepasi-
duoti. ar suprasime, kaip tai svarbu? reikėtų. Vardan 
talentingų maksimalistų meistrų – „našlaičių“.

ekspozicija nacionalinėje dailės galerijoje sumanyta 
ne kaip „našlaičių“ kūrybos ataskaita, greičiau kaip pa-
slaptingas idėjinių paieškų proceso atskleidimas – per 
eskizus, piešinius, brėžinius...
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g e D i m i n a S  b a r aV y K a S  
( 1 9 4 0 – 1 9 9 5 )
gediminas, didysis „našlaičių“ kartos „našlaitis“, įsiveržė į 
lietuvos architektūros padangę kaip jaunas, švytintis me-
teoras. deja, tokiems, matyt, lemta šviesti ryškiai, bet trum-
pai. galima drąsiai tvirtinti, kad po pirmosios (nuo antrojo 
pasaulinio karo) lietuvos profesionalių architektų kartos, 
kurios branduolys – keli žinomi kūrėjai, vėlesnių kelių kar-
tų simboliu buvo tapęs g. baravykas.

emocija gedimino architektūroje – išskirtinis kertinis 
akmuo. Visos pastato funkcijos, planinės struktūros, erdvi-
nės kompozicijos buvo derinamos prie jos. žmogus jo archi-
tektūroje turėjo išgyventi, gyventi, mirti ir švęsti.

S au l i u S  š a r K i n a S  ( 1 9 5 0 – 1 9 9 9 )
saulius, pasak e. guzo, priešinęsis daugelyje to meto pro-
jektų dominuojančiam principui bet kokio statinio struktū-
roje maksimaliai jungti funkcines patalpų grupes, erdves 
ir tūrius, stengėsi „išardyti“ komponentų visumą, norėjo 
visiems dėmenims suteikti savarankišką išraišką ir plane, 
ir tūrių kompozicijoje.

šis „polivalentinės destrukcijos“ principas, deklaruo-
jamas bei propaguojamas postmodernizmo šalininkų ir 
maksimaliai išplėtotas pripažintų naujausių laikų architek-
tūros „grandų“ kūryboje, tapo ir sauliaus šarkino vizitine 
kortele. gal tiksliau – tandemo su leonidu merkinu firmi-
niu stiliumi. 

g y t i S  r a m u n i S  ( 1 9 5 0 – 1 9 9 9 )
gytis – chrestomatiškas komandinis „žaidimo“ partneris. 
darbas kolektyve (iš pradžių su gediminu baravyku, vėliau 
su kęstučiu Pempe) visada šlifavo ne tik bendrai kuriamą 
objektą, bet ir charakterius, kai einant bendro tikslo link ne-
išvengiamai tenka kai kur užspausti savąjį matymo kampą 
ir suderinti vektorius. akivaizdu, kad tai jiems sekėsi.

Pasak k. Pempės, gytis buvo nepralenkiamas planinės 
pastatų schemos kūrėjas. Visus aukštų planus gytis nupieš-
davo ant vieno kalkės lapo. kas tai yra, galėjo suprasti tik jis 
vienas. tačiau kai tie planai būdavo perkelti į materiją, ža-
vėjo kontekstualumu ir pagarba aplinkai, medžiagiškumu 
ir raiškia, stilinga plastika. netgi ten, kur funkcija reikalau-
davo radikaliai „įsibrauti“ į esamo pastato vidaus struktūrą, 
neišvengiama kolizija būdavo interpretuota subtiliai, mode-
liuojant medžiagas, naudojant spalvas, apšvietimo taškus.

g e d i m i n a s  b a r aV y k a s . m. mažvydo bibliotekos priestato eskizas

g e d i m i n a s  b a r aV y k a s . Opéra de la Bastille. eskizas

s a u l i u s  ša r k i n a s . Poilsio namų kompleksas Rugelis Vanagupės g. Palangoje. eskizas. 1980–1984

g e d i m i n a s  b a r aV y k a s . Valdovų rūmų atstatymo koncepcija. 
eskizas. Vilnius. 1994
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g i n tau ta S  t e l K S n y S  ( 1 9 4 5 – 2 0 0 3 )
meninis gintauto telksnio palikimas XX a. lietuvos ar-
chitektūroje išsiskiria originalumu, individualumu, neį-
prasta kompozicine traktuote, sodria formų plastika. ar-
chitektas, kurį galima vadinti menininku didžiąja raide, 
peraugo specialybės ribas. sunku iš gintauto telksnio 
kūrybinio palikimo išskirti ir aptarti tik indėlį į archi-
tektūrą, nes raiški plastika, turtinga kompozicija ir gilus 
prasminis turinys visą meninę jo veiklą susiejo į vienin-
gą visumą. tokį apibūdinimą diktuoja eglės navickienės 
studija Architektas Gintautas Telksnys (2005).

„jam reikėjo būti skulptoriumi“, – šitie žodžiai iš-
sprūsta lyg ir savaime. o gintas buvo architektas. gal 
jis buvo kaip tik tuo, kuo norėjo būti? gal droždamas 
savo medinius šviesos lizdus jis buvo laimingas? daug 
laimingesnis už tuos, kuriems „pavyko“ labiau, tačiau 
tik išoriškai? mūsų lemties melancholija: gestas tuštumo-
je – štai ir visas mūsų gyvenimas. o jei šis gestas palyti 
akmenį, debesį, beržo kamieną, obels žiedą ar žvaigždę, 
jei iš palytėto pliūpteli šviesa – ar dar ko trūksta? taip 
apie gintą kalba filosofas arvydas šliogeris (Architektas 
Gintautas Telksnys).

g i n tau ta S  l i K š a  ( 1 9 4 3 – 2 0 0 9 )
gintautas likša atėjo į architektūrą nenutampytas pieši-
mo mokyklų, nemokytas specialiųjų kompozicijų – sava-
rankiškai, sunkiai. tačiau jo estetinių standartų nepalies-
toje sąmonėje, matyt, jau buvo užkoduota intriguojanti 
plastikos poezija. Pradėdamas kurti naują objektą, jis 
visada stengdavosi susigalvoti vietovės legendą, api-
mančią geografines pasaulio kryptys, vyraujančius vė-
jus, žemės magnetinius ir saulės zenito ar ekvinokcijos 
vektorius.

kurdavo plastišką architektūrą, tarsi ne visada ade-
kvačią aplinkai, bet visada labai raiškią, ir būtent šie 
pabrėžtino plastiškumo bruožai, jų meistriškas, kartais 
kiek hipertrofuotas balansas – vienas skiriamųjų ginto 
architektūros bruožų.  

g i n t a u t a s  t e l k s n y s . tarptautinių komunikacijų centras La Défense aikštėje, Paryžiuje. eskizas. 1980 

g y t i s  r a m u n i s . Eltos agentūros pastato projektas. bendraautoris – kęstutis Pempė. brėžinys. 1978–1988
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a l g i m a n ta S  a l e K n a  ( 1 9 4 4 –
2 0 0 7 )
„ordnungas yra ordnungas“, – mėgstamas al-
gio posakis tapo jo architektūros principu.

kompozicinė tvarka generaliniame plane, 
tūryje, planuose baigdavosi tobula kompozicija 
ant vatmano lapo. svarbiausia, kad pedantiz-
mas kažin kokiu stebuklingu būdu netapdavo 
„sausumu“, – jo kūriniai įsiterpdavo į aplin-
ką jautriai, tačiau įpareigojamai, – architektūra 
disciplinuodavo ją.

man teko laimė būti kartu su juo ir gin-
tautu telksniu. būtent būti! ir tai buvo nuosta-
būs ir alinantys kūrybos metai. kauno autobu-
sų stotis, La Défense aikštė Paryžiuje, Politinio 
švietimo namai Vilniuje – konkursai, kuriuose 
galėjome pasijusti architektais kūrėjais. o kur 
dar kasdienybė? kasdienybė buvo neeilinė – 
tarptautinis Vilniaus oro uostas. įdomu tai, kad 
trijulės darbuose koncepcijos lygmenyje algis 
natūraliai tapdavo lyderiu.

g i n t a u t a s  l i k ša . 
gelbėjimo stotis Palangoje. 
brėžinys

a l g i m a n t a s  a l e k n a . Vilniaus tarptautinio oro uosto keleivių terminalas. 
bendraautoriai – g. telksnys, l. Vaitys. eskizas. 1983–1993 
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ž Va i g ž D r a S  D r ė m a  ( 1 9 4 3 – 2 0 0 9 )
architektūra žvaigždrui buvo misija, kurią privalu vyk-
dyti visiškai atsidavus. gal tai tėvo, garbiojo Vlado drė-
mos, įtaiga, gal genetika. gerai susipažinęs su pasaulinės 
architektūros tendencijomis, jau tada sugebėjo santūriai 
ir savaip adaptuoti šią informaciją savo kūryboje. tai 
liudijo bendrą kultūrinę jo erudiciją, sugebėjimą objek-
tyvizuoti įtakas. 

Pedantiškas parengiamajame projektavimo etape, 
normų ir reikalavimų žinovas, išanalizavęs situaciją, ryž-
tingai priimdavo optimalius sprendimus ir įgyvendinda-
vo juos iki finišo, nuo makrokoncepcijos iki mikrodeta-
lės – viską pats, viską savo rankomis.

H e n r i K a S  K ę S t u t i S  š i l g a l i S 
( 1 9 4 4 – 2 0 0 7 ) 
Henrikas kęstutis šilgalis – vienas ištikimiausių archi-
tektūros kaip religijos išpažinėjų.

bekompromisis charakteris iškėlė Henriko reiklumą 
sau į galbūt jam vienam suvokiamas aukštumas, kurios 
netgi šalia esančiam partneriui neretai atrodydavo gąsdi-
nančios. gal dėl to visa jo kūryba yra perdėm individua-
li, kai konceptualūs sprendimai priimami absoliučiai sa-
varankiškai, visiškai įsitikinus jų teisingumu. ne visada 
ilgam. Paskui vėl gimdavo naujas variantas... ir vėl...

atrodo, visą laiką skendintis savo idėjose, jis intui-
tyviai buvo itin pilietiškas. trys kryžiai, Valdovų rūmai, 
paminklas gediminui, Vivulskio bažnyčios regeneraci-
ja – tai vis jo, niekieno neprašytos, dažniausiai neatly-
gintos kūrybos vaisiai. 

Puikiai žinodamas pasaulinę moderniosios architek-
tūros klasiką, sugebėjo atsiriboti nuo konkrečių meistrų 
įtakos. tai padarė jo architektūrą išskirtinę. tai reta.           

H e n r i k a s  k ęs t u t i s  ši l g a l i s . kultūros namai radviliškio rajone. 
eskizas

H e n r i k a s  k ęs t u t i s  ši l g a l i s . muziejaus gizoje, egipte, 
interpretacijos

žVa i g žd r a s  d r ėm a . Valstybinio banko spalio skyrius l. giros g. 
Vilniuje. eskizas. 1973–1979
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Pa b i r a S  e n r i K o  K a Č i n S K o 
Pa S a K o j i m a S
kaip aš stasį mačiau? buvo staselis, nieko bendro nei su 
Panevėžiu, nei su mumis neturėjęs. mūsų civilizacijos 
šiukšlyne jis buvo atskira salelė. Padorumo, dvasingu-
mo, darbingumo sala, į kurią visi mes ėjome. jis nešau-
kė nei vieno, nebėgiojo po visur, neieškojo nei tavęs, nei 
manęs...

aš pasakyčiau, kad tai – juodoji skylė, kuri siurbė 
viską į save. Visi pas jį ėjo, nors jis jokių pastangų ne-
dėjo.

mane jisai tiesiog priversdavo dirbti. aš tinginys 
iš prigimties, o jam nereikėjo apsimest, kad dirba, jam 
nereikėjo apsimest, kad nori dirbti, juk pusė lietuvos 
jo madonas pažįsta. nedarbštus žmogus negalėtų šitiek 
padaryti. būdavo tiesiog pasako: „Viskas, sudie, aš einu 
dirbti.“

jis tarsi sustabdydavo laiką: duodavo laiko pagal-
vot apie save, pafilosofuot. Viena vertus, jis buvo dievo 
mylėtojas, kita vertus – baisus keikūnas. staselis netilpo į 
jokius rėmus. jis tapė savo autoportretą kiekvieną dieną, 
bet tokiom ryškiom spalvom: paimdavo į saują dažus ir 
tėkšdavo. kartais galėdavai juo pasišlykštėt, kitąsyk žiū-
rėdavai kaip į stebuklą. Visi mes kažkokios civilizacijos 
padorumo rūbus esam apsivilkę – žinom, kaip elgtis, o 
jis nusispjovė į elgesio normas.

aš nežinau, iš kur tas varpelis skambėjo, kad visi 
apie jį žinojo. jis juk nedarė jokių žygių, kad jį žinotų. 
mes visi jį garsinom – jis nė piršto nejudino, kad iš tik-
rųjų būtų žinomas.

jis šventą raštą skaitė savais žodžiais, savom min-
tim: ne tai, kas parašyta, o tai, kas turi būti parašyta. 
kai kalbėdavom apie dievą ir aną pasaulį, jam nerei-
kėjo apsimesti tikinčiu, nes jis iš tikrųjų buvo tikintis. 
mes esam truputį pagadinti civilizacijos, o jis kažkuriuo 
metu suspėjo atsitraukti nuo jos ir likti gamtos pradu. 
nors ir civilizacijos pilnumoje egzistavo, vis dėlto buvo 
atsitraukęs ir neįsipareigojęs. mes esame įsipareigoję ci-
vilizacijai: to negalima, tą galima, to reikia, to nereikia... 
jis lyg ir nenusikalto tiems dėsniams, bet buvo visiškai 

bitlas – neįminta, 
gal net neįmenama mįslė
„...klausydamas, kaip Jonas Mekas liūdnai kartoja: „Jurgis Mačiūnas – tai genijus... genijus... 
genijus“, pagalvojau: o kas gi tuomet toks Stasys Petrauskas?“ – prieš beveik dvidešimt metų 
svarstė Giedrius Gabrėnas („Krantai“, 1991, Nr. 33–34, p. 62). Per šiuos du dešimtmečius 
menininkas nemažai nuveikė, gal net pagarsėjo (beje, ne oficialiai, o tik tam tikrame, nors ir 
gerokai pagausėjusiame, bičiulių rate). Bet ir šiandien, vadinamajam Bitlui staiga mirus šių 
metų pavasarį vos įžengus į septintą gyvenimo dešimtmetį, vėl klausiame: kas gi iš esmės buvo 
Stasys Petrauskas? šie keli puslapiai – kuklus bandymas veikiau ne atsakyti, o tiesiog dar sykį 
iškelti, priminti, užakcentuoti šį jaudinantį ir opų kiek sutrikusiems po keistuolio menininko 
mirties bičiuliams klausimą.

laisvas. ir mus traukė ta jo laisvė: nepriklausoma mintis, 
nepriklausomas žodis ir beprotiškas mokėjimas pajusti 
grožį. jis net skiedrelėj matė grožį, o didybei, prieš kurią 
visi keliaklupsčiauja ir beveik meldžiasi, nesuteikė jokios 
reikšmės. man jis liks mįslė visą laiką. net kai bendra-
vome, jis man buvo mįslė. buvo labai ramus: kaip ramu, 
kaip gera, jokio įsipareigojimo, nieko – bet kada gali ateit, 
bet kada gali išeit. jokios įtampos.

toks laisvės pajutimas: bet kada pas jį atėjęs pajusda-
vai, kad čia gali būti, gali skraidyti, gali smegti, gali daryt 
ką tik nori. ir jis priimdavo mus tokius, kokie esam, jokių 
reikalavimų nekeldavo. tačiau ko nepriima, tai nepriima – 
kas jo prigimčiai svetima, niekad jam neįpirši. niekad. bet 
jis tai darydavo neįžeisdamas žmogaus. ir pas jį ėjo tik tie, 
kurie tikrai išsiilgę kažko nekasdieniško ir tikro.

jis dirbo daugiausia naktimis. ir buvo laikas, kai jis 
man pasakydavo: „nepyk, aš dabar dirbsiu.“ bet, kai 
siaus davo, tai siausdavo... oi!

maždaug iki 12 ar 13 valandos jo buvo galima neieš-
kot. Paskui keldavosi ir anksčiau, bet visą naktį tapyda-
vo. aš sakydavau: „staska, kaip tu akių nesugadini? Prie 
tokios švieselės ištisom naktim.“ bet aš žiūrėjau, kaip jis 
tapė – reikia tiesiog pavydėt.

jis nesiblaškė. jis pamišęs dėl renesanso, gotikos. 
kiekvienas stilius tiesiog jame buvo. jis nežinojo, bet 
jame tie stiliai buvo. kiti išmoksta, bet jis juk specialiai 
nesimokė, nelankė jokių dailės mokyklų...

jis bet kokiu stilium galėjo tapyt. ar impresioniz-
mas, ar primityvizmas – jam viskas pavaldu. tarsi įsi-
kūnija dailininkas, kurį jis tapo, ir iškart potėpiai to dai-
lininko daromi – net nebe stasio. man tik gaila, kad jis 
savo netapė. aišku, yra nutapyta ir jo, grynai, kaip jis 
tapo. yra pirmesni siurrealizmo darbai... aš esu matęs 
pačioj pačioj pradžioj.

man atrodo, kad jis buvo be galo šiltas ir nuoširdus 
su visais žmonėm. tai mes sugadinti buvom. tai mes 
žiūrėdami galim sakyt, kad jis truputį fantazuodavo, tru-
putį pridėdavo. mes iš savo sugedimo pusės galim taip 
sakyt, bet aš manau, jis buvo beprotiškai nuoširdus. tai 
ir nupirko mus. jis turėjo dovaną.
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jis netingėjo gyventi. mes kartais atidedam ką nors 
kitai dienai, net bendravimą su žmogum atidedam, o jis 
visą savo laiką skyrė visam laikui. sąvoka „aš neturiu 
laiko“ jam neegzistavo, bet darbas buvo šventas: „dabar 
gersim, dabar kalbėsim, bet dabar dirbsiu.“

Planų jis turėjo milijoną. kai mes jį buvom sutikę 
savaitę prieš mirtį, pasakojo, ką jis darys... „eik tu, sta-
siuk, mes tiek negyvensim, ką tu čia, šitiek sugalvoji“, – 
sakau. „ne, ne, ne, ne. tuoj pradės ilgėti dienos, baigsis 
šalčiai, prasidės gražios dienos – dirbsim, dirbsim, dirb-
sim“, – atsakė.

jis savęs nesureikšmindavo, bet ir nemenkino. į save 
jis išvis nekreipė dėmesio. sakydavo: „Va, matai, kokia 
marija, kokia ašarytė, va, kaip gyva padaryta.“ bet niekada 
nesakydavo: „aš nutapiau tą ašarytę, va, matai, kaip pada-
riau.“ jis kaip į svetimą daiktą į savo kūrinius žiūrėdavo.

jis tikrai beprotis buvo – pamišęs dėl gotikos. jis 
vartydavo žurnalus su tais šventaisiais. man tie paveiks-
liukai nė pusės nesakė to, ką stasys ten matė. galvojau, 
gal apsimeta, na negalima šitaip bepročiaut. jis tikrai 
bepročiavo tuo laikotarpiu. gimė jis ne gotikos laikais, 
bet taip ją dievino...

jo grožio suvokimas yra išskirtinis – mes niekad jo 
nesuprasim ir aš net nesistengsiu suprasti, nes net ne 
keista, o pusiau beprotiška man būdavo, bet gera.

kas jam vaikystėj švystelėjo galvon, aš nesuvokiu. 
mane irgi, iš vaikystės atsimenu, į bažnyčią kai nuvedė, 
skulptūrytes kai pamačiau, tai irgi po šiai dienai meno 
supratimas kita linkme visai ir nepasisuko. tai aš ir gal-
voju, kas jam švystelėjo, kad jis nuėjo tuo keliu, nes jis 

ištikimas liko tam pradui. jis jo neišsižadėjo iki pat galo, 
tiktai gilino...

ir jis nenusipigino blaškymesi, trankymesi po pa-
saulį – jis nenupigino savo minties, savo gyvenimiško 
suvokimo. Visur taip sukondensuota – grynai stasiškai 
sukondensuota mintis. niekam kitam nepriskirtum – iš-
girdęs posakį iškart žinotum, kad tai jis mąsto.

jis buvo laisvas žmogus. ir kokia šeimoj laisvė: vai-
kams laisvė, žmonai laisvė, pats pasiėmęs laisvę. buvo 
tokia laisva respublika.

yra žmonių su aurom, kurie traukia ir prie kurių 
auros nori prieiti – kad ir nepajudint, nors pasižiūrėt į tą 
švytėjimą. labai mažai tokių žmonių. o stasiuko aura... 
nebūtinai ten prieit iki jo mąstysenos, pažiūrėt, kas ten. 
užteko to švytėjimo.

i š  r i m o  i D z e l i o  P r i S i m i n i m ų
susitikome turbūt šokiuose, kai abiem buvo gal po septy-
niolika. jokių „bendrų interesų“ nebuvo, nebent su mer-
gom pabendrauti... jokios ypatingos reikšmės tai pažin-
čiai aš neteikiau. Paplepėjom, susitikom dar kartą ir taip 
spontaniškai susidraugavom. kadangi abu tapėm, buvo 
galbūt vienas „interesas“: katras katrą apspjaus, katras 
geresnis tapytojas... o mokėmės tiesiog iš savęs, nes ži-
nojom, kad jokių šansų mums kur nors įstot nėra. kai aš 
paskui buvau įstojęs į telšių dailės technikumą, stasiui 
tai buvo didžiulis impulsas: velnias, idzelis menininkas 
dabar bus, reikia jį kaip nors apšaut. bet paskui mane 
išmetė iš to technikumo...

stasys Petrauskas su sūnumi matu. 
algimanto aleksandraVičiaus 
nuotrauka
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stasys buvo jau susipažinęs su dobrovolskiu (nežinau, 
per ką ir kada) ir mane atvežė pas jį. taip viskas ir pra-
sidėjo – tai buvo pirmas žmogus, kuris mus priglaudė. 
dobrovolskis, beje, įžvelgė, kad aš gana gabus visokiems 
rankdarbiams, kryželiams, tad aš jam buvau reikalingas, 
ir man buvo gerai. taip pat ir stasį dobrovolskis gerokai 
įkvėpė. taip viskas natūraliai klostėsi. dobrovolskis net 
ėmė pamažu mus lenkti į katalikybę, o aš toks palaidas 
krikščionis, galvoj juk jokio kompaso nebuvo... bet kartą 
supratau, kad man jau gal per daug – persižegnojau ir 
išėjau iš bažnyčios. stasys iš pradžių irgi buvo taip „iš 
tolo“, bet paskui, kai aš buvau išvažiavęs, ėmė vaikščio-
ti į bažnyčią, praktikavo... ir jo menas irgi iš bažnytinio 
meno, iš dobrovolskio užsakymų: jis pradėjo analizuoti 
gotiką, renesansą, visas tas manieras, „rankytes“, paskui 
tam tikrą savo schemą atidirbo...

Panevėžy buvo du dėmesio verti objektai: miltinio teat-
ras ir Petrauskas – po spektaklio visi pas Petrauską va-
rydavo. ką gi Panevėžy svečiui parodysi – tik miltinį ir 
Petrauską... Pats stasys sakydavo, kad pas jį visi eidavo 
gauti velnių. net gabrėnas, toks protingas, apsiskaitęs, 
ateidavo pasitikrinti, ar tikrai yra kietas... stasys kaipmat 
atpažindavo menkiausią pasididžiavimą: „o kaip kaf-
kė?“ kokia kafkė?.. nei anas žino, kas ta kafkė, nei kafkos 
ką nors skaitė... „na ką, – sakydavo stasys, – paglostai 
tikį ir paleidi...“ šalia tikrai išsilavinusių žmonių stasys 
netgi kartais susikonfūzydavo, nes tikrai gerbė išsilavi-
nimą ir iškart nustatydavo gilų, tikrą supratimą; bet taip 
pat staigiai demaskuodavo apsimetėlį.

stasys, ko gero, buvo ne tapytojas ir ne mąstytojas: pir-
miausia jis, sakyčiau, buvo dainininkas. jeigu būtų nuė-
jęs į muziką, būtų pasiekęs viršūnę. bet nenuėjo, o šiaip 
nuolat dainuodavo, tik ne scenoje... beje, jis viena ausim 
negirdėjo, bet su ta kita girdėjo daugiau nei kiti su ke-
turiom... manau, geriausiai jis būtų save atskleidęs dai-
nuodamas.

oficialiai apie stasį pasakyt neįmanoma. Pagal visas lie-
tuvių gramatikos taisykles negali apie jį parašyti nieko – 
tik didžiausiai melas rašomas be klaidų. ką, gal šitaip: 
„stasys Petrauskas buvo impozantiškas vyras, aukštes-
nis nei vidutinio ūgio, gana lieknas; pakankamai žino-
mas uždarose sferose – išprususioj aplinkoj; tapė, turėjo 
aštrų liežuvį, buvo dosnus, linksmas, prieštaringas...“ ir 
viskas!

Vienai žurnalistei stasio mirties dieną pasakiau 
maždaug taip: kožnas miestas turi savo veidą, kožnas 
veidas turi savo šypseną – iš Panevėžio šypsenos iškrito 
toks dantis, kurio jau nebeprotezuosi...

K e l i  P o V i l o  u r b š i o  Pa S t e b ė j i m a i
Vienintelis jo reikalavimas kitiems – neapsimetinėti.

niekad nemačiau, kad stasys skaitytų kokią literatūrą – 
jo išmintis buvo neknyginė.

bendraudamas stasys tarsi kurdavo savo spektaklį – pats 
režisuodavo ir vaidindavo. ir mes norėjome būti su juo, 
dalyvauti šiame spektaklyje. Per jį mes geriau pažinda-
vom save.

spaudai parengė l a u r a  r a g a i šy t ė ir 
a n d r i u s  k o n i c k i s

s t a s y s  P e t r a u s k a s . eskizas, apie 1994 m.
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žmogus nelaidojamas kapo duobėje, ten jis 
pasmerktas dar sykį gimti.

ką padarei vakar – pasiimsi rytoj, bet nieko 
nepadarysi rytoj, kad pasiimtum šiandien.

kad ir kiek kainuotų gyvybė, mirtis ją pasiims dykai, 
kad ir kiek kainuotų mirtis, už ją sumoki gyvenimu.

kas moka kentėti – dvigubai džiaugiasi, o kas 
dvigubai džiaugiasi – keturgubai turi. ir niekam 
nekeršyk – blogis turi lemtį, nes dar baisiau 
pasakysiu – lemtis pati yra kerštas.

Visada tarnaukime didžiūnų nelaimei, nes tik 
atstumtieji ir silpnieji valdys mūsų laimę. ir te kairė 
mums duoda tik prisilaikyti, o dešinė – išsilaikyti. 
nes ne nuo bado mirštame, o nuo nežmoniškumo, ir 
išlikti žmogum reiškia išlaikyti žmoniją. ir nelaikyk 
širdyje kitų vertybių – tik norą padėti žmogui!

Veikla nesiteisina, neveikla turi tūkstančius 
pasiteisinimų.

kuris iš mūsų jautėsi didžiausias prie motinos 
krūties?

kuris iš mūsų jausis didesnis užkasamas į žemę?

Prisijaukink save ir niekam nebūsi našta!

gudruoliai naštą neštuvais nešasi.

S t a s y s  P e t r a u s k a s

mintys ir sentencijos
Esu skurdžios savo aplinkos tyrinėtojas ir savo paties tikėjimo konsultantas, taip sudarydamas 
sau kliuvinį į puikybę ir atverdamas duris paprastumui ir pagarbai Aukščiausiajam – leisti man 
rašyti pasakymus, rastus gyvenimo kely ir perleistus per kuklią mano išmintį – taip atsiprašy-
damas išmintingesnių už filosofinę sinchroniją, kuri gaubia krikščioniškąjį mąstymo panašumą.

kas bėga nuo garbės – garbė jį vejasi. kas eina į 
garbę – visada su ja prasilenks.

jėzus tarė: kaip danguje, taip ir žemėje. ir 
bepročiai iš karto pasirinko dangų.

kūryba aukštesnė už įsitikinimus, o beprotybė – 
už abu kartu.

nežinojimas guodžia, žinojimas liūdina, viltis 
džiugina! 

Viskas, kas žemiška, pasiekiama per savigarbą.
kas dieviška – per nusižeminimą.
kas išmoksta plūduriuoti, nemokės plaukti.
kas pameta savo kryžių, nebesuranda ir savęs.
bėk nuo žvaigždžių, kad pats pražystum.
svajojantys apie laimę, nutolina ją.
Vargstantys dėl laimės, priartina ir gyvena su ja.

netvenkite savo ašarų, kad nenuskęstumėte! 
neklokite akmeninio stogo, kad neprislėgtų. 
ir netverkite erškėčių tvoros, kad nieko 
neatstumtumėte! ir nebūkite šventesni 
už Pranciškų, kad nenutoltumėte vienas 
nuo kito. aukokite, kad neperturtėtumėte! 
gailėkite, kad nesužvėrėtumėte! ir varkite, 
kad nenuskurstumėte. mylėkite, kad 
nesuakmenėtumėte. nekaupkite į save dievo – 
tesklinda dievas iš jūsų.



70NAUJOJI ROMUVA, 2010, NR. 4 (573) 

Pamąstymai pasmerktiesiems myriop

žmogus teisia mirtimi, o Viešpats gelbsti mirtimi.
atsidusk ir sušuk mintyse: „jėzau, pasigailėk“ ir 
jo rankos neleis tau pražūti.
nubausto kūno atleista siela!

malda 

kodėl nesimeldi, žmogau?
įsiklausyk,
gamta meldžiasi rūku,
medžiai – šlamėjimu,
žvėrys – miegu,
žmogus – nerimu,
nusidėjėlis – atodūsiu,
jūra – ramybe.

Maldos sakralizacija Nr. 1

Viešpatie, meldžiuosi už tai, ko nenujaučiu, 
meldžiuosi už tai, ką praleidau nepastebėto ir 
nesuvokiamo. meldžiuosi už tai, ką padariau 
blogo nesuvokdamas ar negerasties apakintas. 
meldžiuosi už tai, ko neįžiūriu, neįvertinu ar 
neį tikiu per savo neįžvalgumą reikšmės to, ko 
nepamenu, pamiršau ir neįžvelgiu būtinumo.

Maldos sakralizacija Nr. 2

Viešpatie, meldžiuosi už plintančias jūsų dovanas, 
kurių nesuvartoja mano ribotumas. nesu vertas 
priimti šio gyvenimo sėkmę, kuri liejasi per jūsų 
rankas į manąsias. nesu tobulas jas perduoti 
kitiems, nes pats atsiriboju nuo aplinkos.

kiekvienam žmogui Viešpats atsiveria skirtingai, 
nes absoliuti sąvokos ir proto dozė susprogdintų 
smegenis. o žmogus atsiveria dievui, tik skirtingu 
laiku. laikas taip pat laukia savo laiko, panašiai kaip 
vienišas sugrįžta į savo vienatvę. yra žmonių, kurie iki 
mirties neatsiveria dievui, keldami klausimą, ar dievas 
neatsivėrė žmogui, ar žmogus neatsivėrė dievui. 

kai žmogų žadina širdies skausmas, jis tampa 
žmogumi. Po to žmogų žadina angelas. ir jis atsikelia. 
o į tą vietą nukrenta nelaimė.

šios dienos nuovargis palengvina rytdieną.

Vargšas darbas, jei darbininkas – ubagas.

tą rakursą žvelgti į žmones iš viršaus paliki Viešpačiui. 
žvelk visada iš apačios, ir žmonėse daug rasi 
Viešpaties. tik taip gali susitikti žvilgsniai.

siela, nevedanti dialogo su aukščiausiuoju, tėra 
asmeninių geismų landynė. siela tik nori slėptis nuo 
minios akių. yra praregėjusi. kūno jėga privalo būti 
sielos komforto garantas ir jos slėptuvė.

kvaila sakyti pamokslą vargdieniams ir tamsuoliams – 
jie pusės nesupras. dar kvailiau sakyti turčiams ir 
išpuikėliams – jie jo net neklausys.

s t a s i o  P e t r a u s k o  skulptūros



s t a s y s  P e t r a u s k a s . Aktoriaus Enriko Kačinsko portretas 
(nebaigtas), apie 1997 m.

s t a s y s  P e t r a u s k a s . Autoportretas, apie 1986 m.

s t a s y s  P e t r a u s k a s . Rašytojo Kazio Sajos portretas, apie 1990 m.



stasys Petrauskas prie savo bute sukurto altoriaus
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Veik prieš keturis dešimtmečius (1972–1973) moks-
lo istorijos reikalai mane suvedė su jaunu ir smal-
siu mokslininku iš rygos janiu stradiniu (jānis 

stradiņš) – pirmosios knygos apie theodorą grotthussą 
autoriumi1. supažindinęs su jo paties ilgai ir kruopščiai 
surinktomis žiniomis apie įžymųjį elektrolizės teorijos 
kūrėją, gyvenusį žiemgalos krašte, jis nuoširdžiai palin-
kėjo man sėkmės mokslo istorijos baruose.

tie linkėjimai ir dramatiškai skambanti praeities 
mokslininko lemtis mane skatino plėsti jo palikimo tyri-
mus. šis pažinimo kelias po kelių dešimtmečių nuvedė 
mane prie galutinio rezultato – antrosios knygos apie 
grotthussą, kurioje išryškinau naujas, nepastebėtas jo 
veiklos ypatybes ir reikšmę elektrodinamikos raidai2. 

P i r m o j i  r y g o S  m o K S l o 
i S t o r i K o   S t u D i j a
j. stradinis, nukreipęs dėmesį į cheminės krypties grott-
husso veiklos tyrinėjimus, sukūrė jo, kaip garsaus che-
miko, portretą. mano tyrimų rezultatai liudijo, kad šis 
vienišius iš pietiniame žiemgalos pakraštyje įsikūrusio 
gedučių dvarelio, peržengęs vienos mokslo srities ri-
bas, nuveikė labai daug. Po stažuotės Paryžiuje nuvykęs 
į neapolį, sukūrė ir paskelbė pirmąją pasaulyje elek-
trolizės teoriją. šis neįtikėtinai greit pagarsėjęs moksli-
ninkas, kilus politinei įtampai napoleono žygio į mas-
kvą išvakarėse, buvo priverstas grįžti į savo tėvoniją. 
užkampyje, šalia žeimelio, turėdamas tik primityvias 
sąlygas originaliems eksperimentams, jis nustatė kelis 
fundamentinius gamtos mokslų dėsnius. nagrinėjant 
fizikos istorijos įvykius, man pavyko nustatyti ypatingą 
grotthusso indėlį į elektrodinamikos pažangą. tai svar-
bus istorinis faktas turint galvoje tolesnę mokslo raidą, 
kurioje išryškėjo lemiamas elektrodinamikos vaidmuo 
mokslininkams skverbiantis į mikropasaulį ir aiškinant 
aptinkamus čia kvantinius reiškinius. nagrinėdamas 
vėlesnių laikų mokslininkų raštus, kuriuose naudotasi 
t. grotthusso straipsniais, supratau, jog mūsų tėvynai-
nio kūryba turėjo pastebimą poveikį būsimiems gamtos 
tyrinėtojams.

savo knygoje stradinis daugiausia dėmesio skyrė 
grotthusso cheminiams tyrinėjimams. gilinantis į rašy-
tinį mokslininko palikimą, man pasirodė, kad stradinis 
neturėjo pakankamai laiko nagrinėti paties grotthusso 
parašytų darbų: visą dėmesį jis turėjo skirti tiesioginiai 
savo darbo tematikai. šiandien jau aišku, kad stradinis 

A s M E n y B i Ų  G A L E r i J A

j u o z a s  a l g i m a n t a s  K r i k š t o p a i t i s

janis Stradinis

pirmas pradėjo gilintis į XiX a. archyvinę medžiagą, ku-
rioje buvo galima aptikti svarbių faktų apie grotthusso 
veiklą. jam pavyko praplėsti jau esančią mokslininko 
biografinę apybraižą ir parašyti puikią mokslinę studi-
ją. mano paties tyrinėjimai, užtrukę tris dešimtmečius, 
leidžia pasakyti kai ką naujo apie elektrolizės teorijos 
autoriaus iš nugyvento gedučių dvarelio nuopelnus. 
galiu patvirtinti: tokių temų realiai neįmanoma išsemti 
iki galo. kiekviena mokslininkų karta į praeitį žvelgia 
jau kitaip: iš savo patyrimo lygmens, kuriame atsispindi 
ir gyvenamasis metas, ir naujos koncepcijos, ir permąs-
tytas mokslinės veiklos palikimas. taigi kiekviena karta, 
savaip perskaitydama praeities istoriją, iš naujo perrašo 
arba bent jau naujais faktais pagilina istorijos vadovėlių 
turinius.

P o K a l b i S  l at V i j o S  S o S t i n ė j e
Prisimenu, rygoje stradiniai mane pasikvietė į svečius. 
Po šilto, nuoširdaus priėmimo ir pokalbio apie organi-
zacinius baltijos šalių mokslo istorikų reikalus stradinis 
man priminė, kad jis jau neketina toliau gilintis į grott-
husso mokslinio palikimo problematiką, nors čia lieką 
platūs neartų dirvonų laukai. jis manąs – lai dabar ten 
braunasi kiti. tačiau jis nedrįstų niekam rekomenduoti 
eiti tuo keliu. taip taręs, jis mįslingai nutilo. tylėjome 
abu. Po tokio paslaptingo daugtaškio pranyko noras ką 
nors pridurti. keblumą išsprendė stradinio žmona, po-
nia laima. ji priminė, kad mūsų dar laukia kvapni arbata 
su tik rygoje aptinkamais pyragėliais.

ir vis dėlto man knietėjo sužinoti, kas slypi stradi-
nio užuominoje. gudriai vingiuodamas priartėjau prie 
klausimo:

– matyt, grotthusso problematikoje yra neišspren-
džiamų klausimų – tikriausiai dėl nepasiekiamos archy-
vinės medžiagos?

– taip, ir čia yra baltų dėmių, – tarė kiek patylėjęs 
stradinis, – tačiau reikalas susijęs su lemtingais įvykiais 
mano šeimoje. keisti sutapimai verčia mane nusiteikti 
mistiškai. kai tik ką nors rimtesnio parašau apie grott-
hussą, mano šeimą ištinka tragiški įvykiai – artimųjų 
mirtys, tarp jų sesers savižudybė. man ši tematika – tarsi 
gedučio dvarininko užkeikimas, apie kurį bylojo vietinių 
senų pasakorių legendos. tiesiai tariant, aš jau nedrįstu 
prisiliesti prie gedučio atsiskyrėlio, tragiškai užbaigusio 
savo gyvenimą, darbų. todėl niekam nelinkėdamas blo-
go, nenoriu siūlyti rizikingos istorinės temos.
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i n t e l e K tą  u g D a n t i  a P l i n K a
janis stradinis nuo pat mažens augo aplinkoje, prisod-
rintoje intelektinės veiklos, kurioje tvyrojo darbštumo, 
patriotiškumo, pareigos ir kūrybinio polėkio dvasia. jis 
brendo tarp knygų, mokslo, kultūros ir meno žmonių, 
aktyviai kuriančių tarpukario latvijos politinį ir kultū-
rinį gyvenimą. tai formavo vertybinę jaunuolio orienta-
ciją. o aplinka buvo ypatinga. Pats stradinis su didžia 
pagarba dažnai prisimindavo savo tėvus.

janis gimė 1933 m. gydytojų Paulo (1896–1958) ir 
ninos stradinių šeimoje. šeimos galva – janio tėvas, ga-
vęs puikų teorinį ir praktinį pasirengimą rusijoje, sugrį-
žo į tėvynę 1923 m. (tai buvo metai, kai ir pagrindiniai 
lietuvos universiteto kūrėjai pasuko lietuvos link.) gy-
dymo ir diagnozės žinias įgijo asistuodamas plačiai pa-
garsėjusio chirurgo n. Pirogovo mokyklos atstovams bei 
fiziologui i. Pavlovui, o įvairiapusė praktika karo lauko 
ligoninėse tapo patikimu pagrindu tolesnei veiklai, at-
nešusiai Pauliui stradiniui visuotinį pripažinimą ir šlo-
vę tėvynėje. jaunas medikas, sugrįžęs į gimtinę, garsėjo 
ne tik kaip talentingas gydytojas ir pedagogas, bet ir 
kaip latvijos medicinos krypčių iniciatorius ir institucijų 
steigėjas, aktyvus visuomeninio gyvenimo dalyvis. jis, 
ugdydamas latvių visuomenės istorinę savimonę, nu-
sipelnė gilios tautos padėkos ir neformalaus patriarcho 
vardo. ir šiandien pagarba jo asmenybei išliko, panašiai 
kaip ir jono basanavičiaus ar brolių Vileišių lietuvoje. 
klaidžiodamas latvijos kaimų ir miestelių gatvėmis, ne-
sutikau asmens, nežinančio stradinio pavardės. ją išta-
rus, visi surimtėdavo, pasitaikydavo, kad kas ir kepurę 
pakeldavo.

istorinė mintis visuomet buvo gerbiama stradinių 
šeimoje. janio tėvas priklausė tai latvių inteligentijos 
plejadai, kuri XX a. pradžioje kartu su kitais baltijos ša-
lių etninės kultūros puoselėtojais įsitraukė į nacionalinį 
atgimimo sąjūdį, plintantį europoje. tautinis identitetas, 
tradicija, gimtinės istorija, kylantys iš etnoso gelmių, iš 
janio rainio, iš aspazijos kūrybos lobyno – tai tos ver-
tybės, į kurias rėmėsi stradinių giminė.

jaunuolio janio stradinio mokslinė veikla iškart ša-
kojasi dviem ryškiomis kryptimis. Pirmoji vedė į fizinės 
chemijos labirintus, antroji – į plačias mokslo istorijos 
lankas, kuriose kruopščiai rinkdamas duomenis, jis atsi-
dėjo baltijos šalių gamtos mokslų raidos studijoms. čia 
jis sutelkė dėmesį į aukštųjų mokyklų, mokslinių centrų 
bei institucijų veiklos tyrimus, domėjosi latvijos moks-
lininkų nuopelnais pasauliniam mokslui, parašė pirmąją 
knygą apie theodorą grotthussą (maskva, 1966), leido 
knygas ir apybraižas apie įžymius baltijos šalių ir iš čia 
kilusius mokslininkus, leidinius apie latvijos mokslą, 
apie Petrinos akademiją jelgavoje, paskelbė seriją bio-
grafinių apybraižų, skirtų įžymiems mokslininkams – 
W. ostwaldui, g. f. Parrotui, d. grindeliui ir kitiems.

m o K S l i n ė S  b r a n D o S  z e n i t e
1998 m. pasirodė fundamentalus, didelės apimties (712 
puslapių) profesoriaus akademiko janio stradinio vei-
kalas Latvijos mokslų akademija: atsiradimas, raida ir per-
tvarka. tai knyga, analizuojanti ir nušviečianti latvijos 
mokslo centro raidą ir jo atnaujinimą, nuopelnus šalies 

kultūrai, intelektinio potencialo ugdymui, ekonomikai. 
Veikalas yra vertas atskiro ir rimto aptarimo. dabar 
galima pasakyti tik tiek, kad mes tokio masto knygos 
greitai nesulauksime, nes dar neturime istoriko, kurio 
išsilavinimas, patirtis ir žinių horizontas būtų panašių 
parametrų. Visi leidiniai bei leidinukai apie lietuvos 
mokslų akademiją – tai smulkių pabiručių kratiniai, su-
kurpti tenkinant formalius dabarties poreikius. tad vi-
siškai natūralu, kad latvijos akademinė bendruomenė 
suteikė janiui stradiniui istorijos mokslų garbės dakta-
ro vardą (Dr. hist. h. c.). džiugu, kad ir lietuva įvertino 
jo nuopelnus gamtos mokslams ir baltistikai: jis buvo 
išrinktas lietuvos mokslų akademijos užsienio nariu. 
kalbant apie tai, būtina priminti įsidėmėtiną faktą: pir-
maisiais baltijos valstybių atkūrimo metais janis stradi-
nis buvo pakviestas kelti savo kandidatūrą latvijos pre-
zidento rinkimuose. išsiaiškinau, latvijoje beveik niekas 
neabejojo, kad po rinkimų jis būtų šventęs triuškinančią 
pergalę. tačiau stradinis į šį eiliniam piliečiui viliojantį 
reikalą pažvelgė kitaip. reikalas tas, kad tarp latvijos, 
kaip ir lietuvos, valdžios siekiančiųjų jau ryškėjo elgse-
nos nuosmukis. jis suprato, kad tautos labui jis nuveiks 
daugiau likęs ten, kur jau yra pasiekęs mokslo pasaulio 
ir savo šalies pripažinimą3. šis argumentas nulėmė oraus 
mokslo vyro apsisprendimą.
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linkęs į humanitarinius dalykus, bet įsitvirtinęs pa-
sauliniame gamtos mokslų elite, stradinis sukūrė specifi-
nę organinių junginių analizės metodiką, atliko esminius 
tyrimus, kurie leido sukurti originalius medicininius 
preparatus. netrukus jis tapo pripažintu poliagrafijos ir 
molekulinės elektrochemijos autoritetu tarptautinėje are-
noje. šiandien plačiai žinomi stradinio darbai, skirti elek-
trocheminiam laisvųjų organinių radikalų generavimui. 
jis pirmasis susintetino nitrofuraninius joninius radika-
lus, kurie yra trumpalaikiai tarpiniai biologiškai aktyvių 
junginių redukcijos produktai. jo knygos ir straipsniai 
verčiami į pagrindines pasaulio kalbas. keblu būtų ap-
rėpti plačią jo veiklos panoramą, todėl nevardinsiu visų 
jo nuopelnų, apdovanojimų, nes tai – jo biografų reikalas, 
vertas storos knygos, didesnės nei jau skelbtos4.

du janio ir laimos stradinių sūnūs Pēteris ir Pau-
las taip pat buvo apgaubti aplinkos, palankios ugdyti 
intelektines galias, puoselėti tradiciją ir pagarbą tėvo ir 
senelio veiklai. šiandien Pēteris garsėja rygoje kaip ga-
bus kardiochirurgas, Paulas – kaip fizikas, sėkmingai 
besidarbuojantis tai jaV, tai japonijos universitetuose bei 
mokslo centruose. jų motina laima stradiņa, ilgus metus 
dirbusi asistente latvijos medicinos akademijos farma-
cijos fakultete, dabar rūpinasi namų jaukumu ir padeda 
savo vyrui, pasiklydusiam tarp rankraščių šūsnių.

m o K S l o  i S t o r i K ų 
V e i K l o S   b a r u o S e
man, kaip dabartiniam lietuvos mokslo istorijos ir filo-
sofijos bendrijos pirmininkui, perėmusiam iš akademiko 
Pauliaus slavėno vadovavimą šiam jo sukurtam ir išug-
dytam sambūriui, svarbu pabrėžti, kad Paulas stradinis 
ir jo sūnus janis buvo pirmosios baltijos šalių mokslo is-
torikų konferencijos steigėjai (1958). Prie šios iniciatyvos 
prisidėjo ir Paulius slavėnas, aktyviai atstovavęs lietu-
vos mokslo istorijai. šis baltijos krašto istorikų forumas, 
sunkmečiu puoselėjęs tautinę savimonę, tęsia savo su-
važiavimų tradiciją ir šiandien5. janio stradinio, kaip ir 
mano, veikla, skirta puoselėti mokslo istorikų sambūrį, 
yra susijusi su baltijos šalių istoriniais įvykiais.

trijų respublikų mokslo istorikų lyderiai, suvieniję 
savo pastangas, nuo 1958 metų pradėjo kas dveji treji 
metai rengti bendras konferencijas, nepaisydami reika-
lavimo tokius renginius derinti su maskvos institucijo-
mis. mat vietinės respublikų mokslo istorikų bendrijos 
priklausė tsrs nacionaliniam gamtos mokslų ir tech-
nikos istorijos susivienijimui: jos buvo įtruktos į šios 
organizacijos struktūrą kaip respublikiniai padaliniai. 
rodyti sąlyginį savarankiškumą tuomet buvo akibrokš-
tas, erzinantis represines institucijas. tačiau stradinių 
šeimos – tėvo ir sūnaus – apdairumas bei diplomatiniai 
manevrai paskatino latvijos padalinį išsirinkti „tinka-
mą“ vadovą – Pēterį Valeskalnį, turintį rimtų nuopelnų 
spalio revoliucijos „raudoniesiems“. tuomet tsrs ma 
gamtos mokslų ir technikos istorijos institutui vadova-
vo akademikas bonifacijus kedrovas, darantis lemiamą 
įtaką imperinės šalies mokslo istorijos tyrimams. jis ar-
timai bičiuliavosi su Valeskalniu. draugystė užsimezgė 
jiems abiem beveik du prieškario dešimtmečius aktyviai 

darbuojantis saugumo sistemoje. o tai savo ruožtu ga-
rantavo jiems tam tikrų sprendimų laisvę. šių buvusių 
aukšto rango čekistų šešėlyje baltijos krašto mokslo is-
torikai gana savarankiškai plėtojo savo veiklą; ypač tam 
reikalui tiko kolektyvinės raiškos forma – konferencijos. 
būtent baltijos istorikų forumuose brendo laisva min-
tis – mokslo istorikų kelias sąjūdžio link. čia buvo pa-
skelbiami tokie tyrimų apibendrinimai, tokios tautinei 
savimonei svarbios išvados, kurių sovietmečiu nedrįstų 
atvirai išsakyti baltijos konferencijų dalyvis, sugrįžęs į 
savo respubliką.

l a i S V o S  m i n t i e S  P r o V e r ž i S
1987 m. neoficialiai susitikę trijų baltijos respublikų 
mokslo istorijos lyderiai nusprendė pasitraukti iš tsrs 
nacionalinio gamtos mokslų istorijos ir filosofijos su-
sivienijimo, į kurio priklausomumą ir jo centralizuoto 
valdymo tinklą buvo patekusios sąjunginių respublikų 
istorikų bendrijos, veikiančios kaip jo padaliniai.

atėjo laikas proveržiui – jau subrendusiai laisvai 
minčiai ryžtingai prasiskleisti. estų mokslo istorikų ly-
deriai, tiesdami prieš metus iškeltai idėjai kelią, paskel-
bė, kad įkuriama baltijos mokslo istorikų koordinacinė 
taryba. aktyviai veikiant janiui stradiniui, koordinacinę 
tarybą 1988 m. vasario 10 d. patvirtina latvijos ma Pre-
zidiumas. tam žingsniui pritaria ir estijos ma vadovy-
bė. netrukus, tarpininkaujant lietuvos mokslo istorikų 
patriarchui akademikui Pauliui slavėnui ir man kaip re-
aliam bendrijos pirmininkui, analogišką sprendimą pri-
ima ir lietuvos ma vadovybė. tačiau šie žingsniai – tik 
pasitraukimo iš priklausomumo maskvai pradžia. klos-
tantis tinkamai situacijai, baltijiečiai jau privalėjo daryti 
galutinį šuolį.

1988 m. gegužės 19 d. maskvoje prasideda nacio-
nalinio gamtos mokslų ir technikos istorijos susivieni-
jimo plenumas. jame dalyvauja trijų baltijos respubli-
kų atstovai (kaip sakė maskviečiai – эти непокорные 
балтийцы) – j. a. krikštopaitis, k. martinsonas, k. si-
ilivaskas, j. stradinis, t. Vilcinis. Prašome janį stradinį 
tarti žodį mūsų visų vardu. jis tai atlieka, plačiai išdės-
tydamas mūsų jau aptartą sumanymą. Pagrindinę idėją 
išskleidžia labai mandagiai ir diplomatiškai, išsakyda-
mas reikalo argumentus taip, kad jie nesuerzintų impe-
riškai nusiteikusių maskviečių. akademikas pabrėžia, 
kad įkurta baltijos koordinacinė taryba, remdamasi trijų 
respublikų mokslų akademijų sprendimais, vadovaus 
savame krašte bendrai mokslo istorikų veiklai. taryba ir 
toliau palaikys ilgus metus turėtus ryšius su tsrs moks-
lo istorijos tyrinėtojais.

Vertas dėmesio faktas: plenumui vadovavo tuome-
tinis gamtos mokslų ir technikos istorijos instituto di-
rektorius nikolajus ustinovas6. iš jo tikėjomės piktos 
reakcijos. bet, mūsų nuostabai, jis pareiškia: baltijie-
čių deklaracija neprieštarauja m. gorbačiovo pertvarkos 
sampratai, todėl jos autoriams reiktų palinkėti sėkmės, 
skubant jų pačių pasirinktu keliu. kaip tik to mums ir 
reikėjo – taikiai ir tyliai išslysti iš „meškos“ glėbio.

ši gana rami centralizuoto sovietinio valdymo ne-
sėkmė paspartino tolesnius įvykius: 1990 m. spalio 



76NAUJOJI ROMUVA, 2010, NR. 4 (573) 

29 d. įkuriama baltijos šalių mokslo istorijos ir filoso-
fijos asociacija, apimanti jau savarankiškai veikiančių 
estijos, latvijos ir lietuvos nacionalinius padalinių ko-
mitetus7.

S Pa rt i  K r y P t i n g a  į V y K i ų  r a i D a
asociacijos steigimo procedūrai parinkome mums pa-
rankią situaciją – ją sutapatinome su mokslo istorikės 
Helles martinson, pagarsėjusios mokslo sociologijos ty-
rinėjimais, disertacijos gynimu rygoje. į renginį atvyko 
trijų baltijos valstybių mokslo istorikų bendrijų vadovai. 
čia kaip disertacijos oponentai dalyvavo maskvos profe-
soriai dmitrijus trifonovas, jurijus solovjovas ir sergejus 
kara murza. Pastaruosius du pažinojome kaip ištikimus 
panslavizmo propaguotojus.

Pasibaigus disertacijos gynimui likome atlikti aso-
ciacijos steigimo procedūros. disertacijos oponentai, nu-
girdę apie mūsų ketinimus, prisidėjo prie posėdžio klau-
sytojų. nors jie aktyvumo nerodė, bet apie jų sąmonėje 
kilusį irzulį bylojo veidų grimasos. Po įsteigimo akto 
janis stradinis, jau kaip tik ką išrinktas asociacijos pre-
zidentas, užtruko diskutuodamas su iš karaimų genties 
kilusiu sergejumi kara murza. jie mėgino aptarti baltijos 
šalių politinę perspektyvą. dalyvauti pokalbyje neturė-
jau laiko, nes, po steigimo formalumų tapęs asociacijos 
viceprezidentu, turėjau organizacinių reikalų.

netrukus – 1991 m. sausio 13 d. – pirmasis baltijos 
šalių mokslo istorijos ir filosofijos asociacijos prezidentas 
janis stradinis per rygos radiją, kreipdamasis į viso pa-
saulio visuomenes, pasmerkė žudynes prie Vilniaus tV 
bokšto. o metų gale, – spalio 4–6 d., – pasiūlius janiui 
stradiniui, man teko garbė organizuoti Vilniuje jau 16-ąją 
baltijos mokslo istorikų konferenciją. tai buvo pirmasis 
trijų nepriklausomų valstybių mokslo istorijos tyrinėto-
jų forumas. Po dvejų metų XiX Pasauliniame mokslo is-
torikų kongrese (saragosa, 1993 m. rugpjūčio 22–29 d.) 
baltijos asociacija, atstovaujama dviejų jos vicepreziden-
tų karlo siilivasko ir šių eilučių autoriaus, buvo priimta 
į tarptautinę mokslo istorijos ir filosofijos sąjungą. toks 
buvo šios tarptautinės mokslininkų sąjungos sprendi-
mas, patvirtintas per kongresą sušauktoje asamblėjoje.

g r ė S m i n g o S  at e i t i e S 
P r a n a š y S t ė
Praslinkus dvidešimčiai metų po asociacijos įsteigimo 
susitikome su janiu stradiniu taline vykusioje XXiV bal-
tijos mokslo istorijos konferencijoje. čia vėl prisiminėme 
pokalbį su sergejumi kara murza, kuris jau buvo pagar-
sėjęs kaip politikos filosofas ir sociologas, propaguojantis 
didžiarusiškas ambicijas bei rodantis simpatijas „kietos 
rankos“ režimui. j. stradinis papasakojo judviejų prieš 
du dešimtmečius vykusio pokalbio turinį: „...su juo kilo 
gan įdomi ir įsimintina diskusija, beje, skirta ne tiek di-
sertacijos reikalams, kiek Pabaltijo šalių mokslo ateičiai. 
remdamasis Vengrijos patirtimi, kara murza pareiškė: 
žlugus tarybų sąjungai posocialistinių šalių mokslas 
jokių perspektyvų neturės, iškils nauja verslininkų ir 
pramonininkų karta, kuriems mokslo nebereikės. jeigu 
prireiks, reikalingo mokslo rezultatus jie importuos. ir 

antra, ką tuomet išsakė kara murza: Pabaltijys neatliks 
tarpinio vaidmens tarp Vakarų europos ir rusijos moks-
lo, kaip kai kurie tikisi, galės būti mediatoriumi tik tada, 
jeigu išliks rusijos dalimi. žodžiu, perspektyvų nėra. 
„štai kodėl jūs ilgai būsite sąstingyje ir tolimai ateičiai 
auginsite tik būsimojo mokslo sporas“, – tai s. kara mur-
za žodžiai. <...> kol kas pasiteisino kara murza progno-
zė. akivaizdžiai matome, kad baltijos šalys atomizuojasi, 
t. y. tolsta viena nuo kitos. galimas dalykas, kad ateity-
je iš tų sporų, kurias minėjo kara murza, išaugs nauji 
mokslo židiniai, mokslo centrai. žinoma, jeigu tik mums 
užteks proto ir bus tam tikros sąlygos.“8 skaudu susitai-
kyti su mintimi, kad kara murzos prognozės pildosi.

l a i š K a i ,  b y l o j a n t y S  a P i e 
t i K r ą   b i Č i u ly S t ę
šiandien, sklaidydamas janio stradinio korespondenci-
ją, jaučiu apmaudą, kad nesugebėjau išsaugoti visų tu-
riningų šios nepakartojamos asmenybės laiškų, kurie po 
kelių dešimtmečių – tvirtai žinau – taps istorine verty-
be. stengsiuos toliau nedaryti tokių klaidų. liūdžiu, kad 
praradau janio laiškus, rašytus po apsilankymų mano 
sodyboje prie Peršokino ežero. tuomet kalbėjome apie 
istorinę lietuvos praeitį, kuri nebuvo palanki mūsų gi-
miningų tautų konsolidacijai, prisiminėme sėlius, įsikū-
rusius dabartinės latvijos ir lietuvos paribio plotuose. 
mano bičiulio laiškai buvo kupini nuoširdžių žodžių 

janis stradinis juozo algimanto krikštopaičio sodyboje
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apie turiningas valandėles, prabėgusias nuostabios gam-
tos prieglobstyje.

dabar pasiūlysiu skaitytojams kelis išlikusių laiškų 
fragmentus, verstus iš rusų kalbos. jie paliudija žmonių 
santykių šilumą, ištikimybę bendriems kultūros reika-
lams. autentiški žodžiai daugiau pasako apie asmenį 
nei kalbėjimas apie jį.

Brangus Bičiuli, širdingai sveikinu Tave su praėjusiu jubi-
liejumi, šiek tiek liūdnoku, bet kartu ir įkvepiančiu. Mokslo 
istorikui 70 metų – tai ne amžiaus bėda, bet naujas gyvenimo 
etapas. Tad linkiu Tau viso ko geriausio mokslo istorijos baruo-
se ir gyvenime. Dovanok, kad rašau tik dabar, nes pastarosio-
mis dienomis ir savaitėmis nesugebėjau rasti laisvos minutės 
tarp ligos ir kitų reikalų9. <...> Mūsų likimai susipynė mokslo 
istorijos kelyje ir aš tikrai laimingas, kad mes jau tiek metų 
sugebame darbuotis kartu. Jūs sėkmingai tęsiate akademiko 
Slavėno reikalą. Jūsų nuopelnai mokslo istorijoje tikrai dideli; 
tik aš bijau, kad mudviem pasitraukus iš aktyvios veiklos (nėra 
reikalo slėpti – taip galop atsitiks) šie reikalai sustos, bet aš 
tikiuosi – dar negreit taip nutiks. Baltijos šalių konferencijos 
(mokslo istorikų – jakr.) privalo tęstis ir XXi amžiuje. Viso 
geriausio, Bičiuli! Taip pat širdingi mūsų šeimos – Laimos, 
Pēterio ir kolegų sveikinimai. ištikimas Jūsų Janis Stradinis. 
(ryga, 2001, kovo 25)

štai mano laiško stradiniui ištrauka:

Mielas Jani, man nerimą kelia Tavo žinia apie ligą. O dėl to, 
kad Tau operaciją atliko Olandijoje, manau, Tavo atvejis yra 
ypatingas, nes mūsų padangėje vožtuvus įdeda ir šuntuoja 
savi aukšto meistriškumo medikai. Žinia, kad Tu ir po ope-
racijos tęsi plačią veiklą, liudija neabejotiną tiesą – Stradinis 
nenugalimas! Toks mums buvai ir esi visuomet. Klausei apie 
mano organizuotą simpoziumą Pekino Kongrese10. Tad atsa-
kau: viskas vyko be priekaištų. Kinai, organizuodami ir ves-
dami kongresą, pasirodė puikiai. Tai pripažino ir amerikiečiai, 
visuomet aukštos nuomonės apie save. Dabar aš pradedu mūsų 
tradicinės – XXii Baltijos šalių mokslo istorijos konferencijos 
pirmus organizavimo žingsnius. Jau laikas mums pagalvoti 
apie plenarinius pranešimus. Laukiu Tavo samprotavimų apie 
tai. Galbūt plenariniam tiktų tema „Mokslo istorija Baltijos 
šalyse XXi a. pradžioje: rezultatai ir perspektyva“? Bet tai tik 
mano siūlomos gairės. <...> Tau ištikimas J.A.Kr. (Vilnius, 
2005, gruodžio 12)

stradinis nedelsdamas man atsako:

<...> Mano būklė po operacijos pakankamai stabili, nors dar 
nepavyksta sureguliuoti kraujo koaguliacijos; gydytojai vis 
dar bijo kraujagyslių trombozės. Greit pavargstu. Tenka at-
sisakyti mano širdžiai mielų pareigų. Sausį atsisakau fizinės 
organinės chemijos laboratorijos vedėjo pareigų Organinės 
sintezės institute (jas pastaraisiais metais vykdžiau forma-
liai). Jame darbavausi 49 metus nuo pat jo įsteigimo 1956 m. 

gruodžio 20 d. Norėtųsi čia išsilaikyti iki instituto 50-mečio. 
Tau ir Tavo šeimai – patys šilčiausi kalėdiniai ir naujameti-
niai palinkėjimai; sveikatos ir sėkmės 2006-aisiais; sėkmingos 
konferencijos Vilniuje. Visuomet Jūsų Janis Stradinis. (ryga, 
2005, gruodžio 21)

<...> Dar jaučiu širdies operacijos pasekmes, ir tikriausiai man 
teks atidėti kelionę į Romą dėl sveikatos būklės, tačiau darbų 
ne tik nesumažėjo, bet padaugėjo – net pasitraukus iš Mokslų 
akademijos prezidento posto. Mane formaliai paskyrė valsty-
binės letonikos programos vadovu, o aš vėl sėdau prie knygos 
apie Latvijos mokslo istoriją (Xiii–XX a.) rašymo. <...> Nese-
nai gavau laišką iš Žeimelio gimnazijos mokytojos apie J. šlia-
vo11 mirtį. Ji įsitikinusi, kad jį nužudė kagėbistai; jį kruviną 
degančiame kambaryje mokytoja matė iš šalia esančio (namo 
– jakr.). Apie tai jai norėjosi papasakoti iki savo mirties. Tuo-
met buvo paleistas gandas, kad jis (šliavas – jakr.) rūkė ir, 
matyt, buvo neblaivus. Bet tai gryniausias melas! <...> Kas 
naujo Lietuvoje? Kaip sekėsi vasarą? Sveikinimai nuo Laimos. 
Jūsų ištikimas Janis Stradinis. (ryga, 2006, rugsėjo 4)

bendraudamas su profesoriumi janiu stradiniu ir jo šei-
ma, patyriau nuoširdų draugiškumą ir ypatingą atidumą 
žmogui, jo rūpesčiams ir viltims. nei apdovanojimai, nei 
pareigos, nei garbingi vardai nė kiek nepakeitė šios tau-
rios asmenybės elgsenos – visuomet kuklios ir garbingos. 
jo ramus balsas, platus akiratis, gilios žinios visiems daro 
ypatingą įspūdį: vaizdžiai tariant, virš jo visuomet tvyro 
kilnumo aura. dėkoju dievui, suteikusiam man galimy-
bę pažinti šią riterišką asmenybę ir būti apdovanotam 
jo draugyste.

1 Я. П. Страдынь. Теодор Гротгус. – Наука, Москва, 1966.
2 j. a. krikštopaitis. Pralenkęs laiką: Theodor Grotthuss. – Pradai, 

Vilnius, 2001.
3 šio teiginio pagrįstumą gali patvirtinti rašant šį straipsnį pasiro-

dęs fundamentalus janio stradinio veikalas Zinātnes un augstskolu 
sākotne Latvija. – lātvijas vēstures institūta apgāds, rīga, 2009, 
640 p. (Mokslo ir aukštojo išsilavinimo pradžia Latvijoje).

4 Academician of Latvian Academy of Science J. STRADiNS. Bibliograp-
hy. – latvian academic library, riga, 1993, 304 p., in latvian, 
english, russian.

5 Priminsiu: Pauliaus slavėno, kaip ir janio stradinio, tėvai buvo 
rusijoje pagarsėję Pirmojo pasaulinio karo gydytojai, sugrįžę kurti 
savo gimtinių savarankišką valstybinį gyvenimą. šis faktas turėjo 
reikšmės šių šeimų palikuonių bendrystei.

6 n. ustinovas – buvusio tsrs gynybos ministro d. ustinovo sū-
nus.

7 duomenis apie čia aprašomus mokslo istorikų veiklos įvykius bei 
jų dokumentų nuorodas galima rasti leidinyje Acta medico-historica 
Rigensia, vol. iX. – P. stradini museum Historiae medicinae, riga, 
2010.

8 cituojama pagal garso įrašą, gedimino zemlicko iššifruotą ir 
publikuotą savaitraštyje Mokslo Lietuva, 2010, nr. 19.

9 čia turimas galvoje janio stradinio pakartotinas išrinkimas latvijos 
mokslų akademijos prezidentu (2001).

10 XXii tarptautinis mokslo istorijos kongresas, Pekinas, 2005 m. 
liepos 24–30 d.

11 juozas šliavas, mokytojas, kraštotyrininkas; jis daug nusipelnė 
organizuodamas etnografines ekspedicijas žiemgalos krašte; 
surinko unikalią medžiagą apie th. grotthussą; turėjo autoritetą 
tarp moksleivių; nukentėjo dėl disidentinio pobūdžio pažiūrų.



78NAUJOJI ROMUVA, 2010, NR. 4 (573) 

***

Jis skuodžia neapykantos šaligatviu

ekstazei atviras.

Jame pabudintas plėšrūnas:
didesnė už nusikaltimo greitį
sulėtinimo neįmanomybė.

***

Genamas siaubo,

pasprunka ant mašinos laiptelio,
sąžinei tvinksint limfiniuose mazguos.

Tarpais regi taip aiškiai
it suprastų,

it vienintelė jo atgaila –
pakartot.

V E r t i M Ų  D i r B t u V Ė

j o r g e  m e l í c i a s
Jorge Melícias (g. 1970) – portugalų poetas, vertėjas. Penkių poezijos knygų autorius ir keleto – 
vertėjas.

Francis Baconas (su kuriuo Melíciasą sieja giminingi meniniai vaizdiniai) kartą yra pasakęs: 
„Mane visada stebina, kai kalbama apie smurtą mano darbuose. Nesuprantu, kodėl žmonės 
įsivaizduoja jį čia esant. Aš nesistengiu vaizduoti smurto. Mano paveiksluose egzistuoja 
realizmo elementas, kuris tikriausiai ir sukelia šį įspūdį. Bet juk gyvenimas kupinas smurto 
nepalyginamai didesnio už tą, kurį galėčiau sukurti aš! Žmogus nuolat yra veikiamas smurto, 
o mūsų dienomis, su atplūstančiais vaizdais iš viso pasaulio, smurtas egzistuoja visur ir visada. 
iš tikrųjų net negalėčiau pradėti mąstyti apie tai, kad mano darbai gali būti smurtingi.“

iš jorge melíciaso knygos Disruption  Žlugimas) įžangos

***

Apmąstykim nusikaltimą:
kaip išsitraukia ašmenys,
kaip jie pakinta.

Kiekvienas daiktas vis tik siekia
pranokti savąjį tikslumą. Tapt.

***

Preciziškai išluptas nervas.

Ant jo konstruoju metodą.

Implicitinis rezultatas ir aksioma:
griūtis neišvengiama.

Žmogus patenka į nusikaltimą per liudijimą.
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***

Ji varto geležį po liežuviu –
tarytum moko.

Metalinė menstruacija
įteka į burnos tiglį.

Ji tarpais išspjauna
tinkančią dalį jaunikliams.

Kol kraujas paklūsta instinktui.

***

Jei žvėris pakils iš dumblo,
archajiškas plautis
pasišiauš jam ant kupros –

tiksli hipotezė.

Ir glitumas 
blizgės ant žvynų
tartum užgaulė.

***

Gyvulys dingsta geležtėj.

Nei priešinasi, nei traukias.
Jis metalurgijos brutalios 
gyvieji ašmenys,

mechaniškai artikuliuotas siaubas.

Virš kraujo pliurzos –
burnojimas ir pagardai.

***

Jos pakils iš apokalipsės –
jungo venos, pulsuojančios gildančiu žiaurumu.

Prasitęsęs akordas
padrikos kaligrafijos virš peizažo,

tembras dievo išdainuotų natų.

iš anglų ir portugalų kalbų vertė s o n at a  P a l i u ly t ė

eilėraščiai versti 2010 metų kovo 15–19 dienomis Vila do conde 
mieste (Portugalija) vykusių poezijos vertimų dirbtuvių metu, kurias 
surengė organizacija Literature Across Frontiers.

eilėraštis Jis skuodžia neapykantos šaligatviu... publikuotas savaitraštyje 
Literatūra ir menas, 2010, rugsėjo 10 (nr. 3297).
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ne taip seniai dalis ekonomistų manė, jog krizes 
galima pašalinti, o ekonominė raida gali būti 
tolygi. jų įkvėptas 1960-aisiais jaV prezidentas 

l. johnsonas pareiškė, jog naujoji strategija amerikai lei-
džia išvengti pasikartojančių ekonominių nuosmukių, o 
cikliški gaisrai gesinami dar jiems neprasidėjus. deja, re-
alybė buvo ir tebėra kitokia. šiandien cikline rinkos eko-
nomikos raida jau niekas neabejoja. negana to – nemaža 
dalis ekonomikos ekspertų krizes laiko dievo rykšte, ant-
gamtiniu, nuo žmogaus valios nepriklausančiu reiškiniu. 
net ir mūsų šalies politikai, prasidėjus krizei, skėsčiojo 
rankomis nežinodami, ką daryti, nes, anot jų, „ekonomi-
kos vadovėliai neveikia“. bet ar tikrai taip?

kaip pastebi Prinstono universiteto profesorius Ha-
roldas jamesas, londono ekonomikos mokyklos naujojo 
pastato atidarymo ceremonijoje 2008 m. anglijos kara-
lienė elžbieta klausė, kodėl niekas nenumatė dabarti-
nės krizės, mat jos išvakarėse didieji finansininkai kaip 
susitarę viską neigė. nors, tiesą pasakius, neigė ne visi. 
lietuvos banko ekonomikos departamento direktorius 
ir kelių aukštųjų mokyklų dėstytojas dr. raimondas 
kuodis pirmasis dar 2004 m. vasarį moksliškai argu-
mentuotai įspėjo apie lietuvoje besiartinantį nekilnoja-
mojo turto rinkos burbulą. deja, pati burbulo samprata 
tada dar buvo miglota. didier sornette’as – šveicarijos 
federalinio technologijų instituto profesorius, ekonofizi-
kas, daugiau nei penkiolika metų tyrinėjantis pokyčius 
finansų rinkose – tais pat 2004-aisiais perspėjo, kad po 
poros metų jaV nekilnojamojo turto rinkoje įvyks rim-
tas sukrėtimas. bet ir juo niekas nepatikėjo – profesorius 
sornette’as daugelio ekonomistų buvo aršiai puolamas, 
o apie burbulų sprogimo tyrimus ekonomistai nenorė-
jo net girdėti. o niujorko universiteto profesoriui nou-
rieliui roubini tiesiog sekėsi. jis 2005 m. įspėjo, kad 
nekilnojamojo turto kainos jaV yra išpūstos, ir pro-
gnozavo, kad nekilnojamojo turto burbulo sprogimas 
greitai paskandins ekonomiką. 2006 m. rugsėjį roubi-
ni perspėjo tarptautinį valiutos fondą, kad jaV namų 
rinka neišvengiamai žlugs, vartotojų lūkesčiai bus labai 
nuvilti ir galiausiai ateis ekonomikos recesija. jis taip 
pat numatė, jog dėl to sutriks globali finansų sistema. 
tarptautinio valiutos fondo ekonomistas P. lounganis 
pavadino roubini pranašu. ekonomistas buvo prily-
gintas graikų mitologinei būtybei kasandrai, turėjusiai 
blogio pranašės įvaizdį. šiuo metu profesorius roubini 
yra vienas populiariausių ir žinomiausių dabarties eko-

S t a s y s  g i r d z i j a u s k a s

Pabaigos pradžia
Logisto samprotavimai permanentinės krizės tema

nomistų, geidžiamas ekonomikos laidų diskusijų krizės 
tema dalyvis.

ir „pranašus“, ir „balsus tyruose“ būtų galima var-
dinti ir toliau. kai kurie jų dabar gerai žinomi, nors rin-
kos pakilimo metu krizių pranašautojus mažai kas paste-
bėdavo; dauguma ekonomikos ekspertų nenorėjo girdėti 
kritiškų balsų. jie gerai žinojo, kad blogos naujienos gali 
pražudyti ir niekuo dėtas rinkas. tačiau ir tie, kurie tei-
singai numatė artėjančią krizę, niekaip negalėjo ir negali 
nurodyti tikrųjų krizės priežasčių. jie, kaip tie mėgėjai 
sinoptikai, pamatę artėjantį debesį, įspėja tautą apie lietų 
ar net audrą, bet niekaip nesugeba paaiškinti, iš kur ir 
kaip tas debesis atsiranda. apie kitus, gal dar svarbes-
nius, pranašautojus pakalbėsim vėliau, nes pirma būtina 
aptarti vieną, kaip vėliau matysime, mūsų nagrinėjamai 
temai labai svarbų fizinį reiškinį – prisotinimą.

šis terminas paprastai reiškia pilnumą, užpildymą 
iki ribos, visišką pripildymą, sotį. tokia samprata gam-
tos moksluose ir technologijų srityje yra labai paplitusi. 
žinoma daugybė prisotinimo reikšmių. jos dažniausiai 
siejamos su tirpalais, tačiau nebūtinai. štai kad ir prisoti-
nimo simbolis – rasos taškas. tai būsena, kai atmosferos 
drėgnumas pasiekia 100 % ir oras nebegali absorbuo-
ti daugiau drėgmės. medicinoje, deguonies terapijoje, 
praktikuojamas kraujo prisotinimas deguonies. fizikoje 
plačiai paplitęs medžiagų magnetinis prisotinimas. bio-
logijoje – populiacijos arealo talpumas ir su juo sietinas 
arealo prisotinimas.

ekonomikoje kapitalas, abstrakčiai vertinant, irgi 
yra populiacija. tad mes ir bandome išsiaiškinti, ar ka-
pitalo „tirpumas“ rinkoje yra begalinis ar ribotas. o ir 
rinkos, kitaip tariant, tie „tirpikliai“ taip pat ne visi vie-
nodi – mat vienose rinkose kapitalo „ištirpsta“ ribotas 
kiekis, o kitose yra begalinis. tad pravartu detaliau pa-
tyrinėti ir rinkos sampratą.

u ž D a r o S  i r  at V i r o S  r i n K o S
rinka – mainų sfera, kurioje vyksta pirkimo ir pardavi-
mo procesas. tai reiškia, kad rinkoje (neskaitant įvairių 
tarpininkų) veikia du dalyviai: pardavėjas ir pirkėjas. 
rinkos talpa gali būti suprantama kaip kapitalo kiekis, 
kuris galėtų būti efektyviai panaudotas investicinėje 
aplinkoje. Pavyzdžiui, verslininkas nedideliame mies-
te ruošiasi įsteigti paslaugų įmonę, tarkime, kirpyklą. 
akivaizdu, kad investicijos dydis priklausys nuo šios 
paslaugos rinkos talpos, tai yra nuo klientų skaičiaus. 
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be abejonės, jis bus ribotas, todėl rinką galima laikyti 
uždara, tačiau tik iš dalies, nes klientai gali migruoti, 
atvažiuoti iš kitų vietovių arba vietiniai gali išvažiuoti 
ieškoti paslaugų kitur. Vadinasi, rinkos gali būti uždaros 
ir atviros, pusiau uždaros (tokių rinkų yra daugiausia), 
bet, gaminant ir parduodant vis daugiau tos pačios rū-
šies prekių ar paslaugų, rinka po truputį vis dėlto už-
sipildo ir tampa prisotinta. galime prieiti prie išvados, 
kad visos rinkos turi savąją talpą. tik tuo atveju, jei rin-
ka yra begalinė, ji negali būti prisotinta, nes ir jos talpa 
yra begalinė. kad būtų visiškai akivaizdu, rinkos talpą 
galėtume palyginti su rezervuaru, pripildomu tam tikros 
substancijos (pavyzdžiui, dujų ar skysčio). Visi žinome, 
kad esama atvirų ir uždarų (sandarių) rezervuarų. inves-
ticijas į tokias rinkas galėtume palyginti su tų rezervuarų 
pripildymu tos substancijos. atviri rezervuarai prilygtų 
atvirai rinkai. jie būtų užpildomi nedideliu slėgiu pilant 
skystį į jį. skysčio perteklius nutekėtų į kitus rezervua-
rus arba tiesiog laukan. tai atitiktų investicijų perėjimą 
į kitas rinkas ar net nuostolingą investavimą. uždarą ar 
pusiau uždarą rinką atstotų sandarus (uždaras) rezervu-
aras. į jį skystis būtų pilamas iš pradžių nedideliu, vėliau 
vis didėjančiu spaudimu (dėl viduje nuolat augančio slė-
gio). čia skysčio pylimo slėgis sąlygiškai būtų prilygi-
namas investicijos grąžos normai. investuotas kapitalas 
didžiausio rinkos užpildymo atveju gali viršyti maksi-
malią rinkos talpą. tačiau tektų įsivaizduoti, kad san-
darusis rezervuaras yra elastingas ir perpildymo atveju 
šiek tiek prasiplečia.

Pateikti pavyzdžiai perša išvadą, kad prisotinimas, 
kurį galima stebėti daugelyje sričių, tokių kaip medicina, 
biologija, chemija, fizika, technologijos ir kitur, egzistuo-
ja ir socialinėje sferoje, daro įtaką ekonominiams proce-
sams. tokių užuominų vis dažniau pasitaiko pasaulinėje 
literatūroje. deja, jie apima tik išorinę, paviršutinę reikalo 

pusę. beje, lietuvoje 2002–2006 m. atlikti tyrimai pralenkė 
lūkesčius – paaiškėjo, kad prisotinimas finansų sferoje ne 
tik egzistuoja, bet iškyla paradoksaliu būdu ir dėl to yra 
vienas svarbiausių veiksnių, sukeliančių ekonominius ka-
taklizmus. apmaudu, kad nei tie ekspertai, kurie numatė 
dabartinę krizę, nei tie, kurie jos neįžvelgė, į ribotą rinkos 
talpą ir jos prisotinimą nekreipė jokio dėmesio. o kaip aiš-
kėja, būtent prisotinimas (ir ypač persotinimas) yra rinkos 
ekonomikos anomalijų priežastis. net ir modernieji eko-
nomikos ekspertai, nagrinėjantys statistines ekonominių 
reiškinių laiko eilutes ir atliekantys tyrimus tikimybiniais 
metodais, dėl rinkoje veikiančių paradoksų negali nusta-
tyti tikrųjų ciklinės ekonomikos raidos negalių ištakų. ki-
taip tariant, neaptikus viruso, vien pagal ligos simptomus 
neįmanoma išgydyti ligonio. čia ir prasideda nuolatinės 
ekonomikos ekspertų nesėkmės. taip pat ir politikų, įskai-
tant ir patį g20. „aklas veda neregį“, – pasakytų tūlas so-
dietis. aiškėja, kad šiuolaikinė ekonomikos teorija gali na-
grinėti tik procesus, kurie vyksta pradinėje rinkos raidos 
stadijoje, t. y. kol rinka dar neprisotinta ir kol nepradeda 
veikti paradoksalieji prisotinimo mechanizmai. Pastarųjų 
metų ekonomikos situacija reikalauja naujos teorijos, nes 
klasikinė jau paseno ir tapo bejėgė.

šiuolaikinės teorijos dažniausiai grindžiamos eko-
nomikos augimu – neįvertinant augimo ribotumo arba, 
kitaip tariant, rinkos prisotinimo, todėl jos nepajėgios 
aptikti dar nežinomų, bet realiai egzistuojančių ekono-
minių paradoksų, tarsi prieštaraujančių „sveikai ekono-
minei logikai“. ši svarbi kliūtis neleidžia suvokti ekono-
minės raidos ypatumų – krizių ar nuosmukių specifikos 
ir drauge šalinti ciklinės raidos trikdžių. <...> Vienas 
tokių trikdžių yra didėjančio pelningumo paradoksas, 
išryškėjantis tik prisotintose rinkose.

didėjančio pelningumo įtaką kai kurių rinkos da-
lyvių veiksmams vaizdžiai pateikė t. j. dun ningas, ci-
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tuojamas k. marxo Kapitale: „kapitalas bijo pelno stokos 
ar per mažo pelno, kaip gamta bijo tuštumos. bet esant 
pakankamam pelnui kapitalas darosi drąsesnis. garan-
tuokite 10 procentų, ir kapitalas sutinka imtis bet kokio 
darbo; esant 20 procentų – jis pagyvėja; esant 50 procen-
tų – tiesiog pasirengęs verstis per galvą; esant 100 pro-
centų – jis trypia visus žmogiškus įstatymus; esant 300 
procentų – nėra tokio nusikaltimo, kuriam jis nesiryžtų, 
kad ir žinodamas, jog gresia kartuvės.“ Vadinasi, net 
klasikai įspėjo saugotis burbulų, nors jų pasekmių nety-
rinėjo ir reikšmės gerai nesuprato. 

D i D ė j a n Č i o  P e l n i n g u m o 
Pa r a D o K S a S
dar prieš prasidedant pastarajai krizei, nedidelė lietuvos 
mokslininkų grupė, tirdama ekonominį prisotinimą lo-
gistinės analizės metodu, atskleidė vieną svarbiausių eko-
nominių prieštaravimų – didėjančio pelningumo para-
doksą. mąstydami logiškai, nesunkiai galime prieiti prie 
išvados, kad didėjant rinkos užpildymui kapitalu, t. y. 
didėjant prisotinimui, kapitalo augimo sąlygos prastėja. 
atrodytų, kad tai turėtų neigiamai atsiliepti pelningu-
mui – tolydus mažėjimas, kol pelno visai nelieka. tačiau 
modeliai rodo ką kita ir tikrovė patvirtina skaičiavimus. 
atidžiau patyrinėję rinkos prisotinimo atvejus, pastebi-
me, kad kiekvieną kartą ekonomikos kaitimas ir burbulo 
susidarymas yra sąlygotas nesaikingo investavimo ir pa-
sakiško pelno troškimo. beje, prisotinimo mechanizmas 
sukurtas gana seniai – tai vertybiniai popieriai, jų ateities 
sandoriai, leidžiantys sukurti perteklinį likvidumą, azar-
tinės varžytinės aukcionuose (retų prekių atveju) ir pan.

Pastebėti didėjančio pelningumo paradoksą yra pa-
prasčiau nagrinėjant atvirkščią įvykių seką – iš pradžių 
identifikuojamas galimas ekonominis burbulas, o paskui 
tyrinėjama, ar jis nėra susijęs su uždara ar iš dalies už-
dara rinka, ar ta rinka nebuvo prisotinta (ypač dėl ver-
tybinių popierių spekuliacijų). tokių pavyzdžių yra į 
valias. štai kad ir pagarsėjusi XVii a. olandijos tulpių 
svogūnėlių manija, kai už vieną svogūnėlį buvo gali-
ma nupirkti namą amsterdame. bet rinka greitai buvo 
persotinta prekiaujant biržoje būsimu dar nepasodintų 
tulpių derliumi. beje, ir tada didžiuma pirkėjų naudojo 
sandoriams ne nuosavas, o skolintas lėšas. nors tai ir ne 
tipiškas to laikotarpio reiškinys (kapitalistiniai santykiai 
dar nebuvo įsigalėję), jis gerai iliustruoja rinkos prisoti-
nimo padarinius. ir mūsų laikais panašių istorijų apstu. 
2001 m. pabaigoje žlugo septynių didžiausių jaV kom-
panijų lėšomis įkurta energijos pardavimo korporacija 
Enron. dar metų pradžioje įmonė klestėjo – užėmė do-
minuojančią padėtį rinkoje, dirbo stabiliai, jos pajamos 
neįtikėtinai augo, kilo akcijų kursas. liepą kompanija 
paskelbė, jog jos pajamos didesnės nei 50 milijardų do-
lerių – grėsmės niekas neįtarė. griūtis prasidėjo po to, 
kai konkuruojanti kompanija Dynegy atsisakė dalyvauti 
kompanijų susiliejimo procese ir jau gruodį buvo pradėta 
kompanijos bankroto procedūra. 

šiandien, remdamiesi logistine analize, galime teig-
ti, kad Enron, būdama monopolininke ir užėmusi didelę 

energetinės rinkos dalį, vykdydama ekspansyvią politi-
ką, padedant vertybinių popierių rinkai, „išpūtė“ neeili-
nį finansinį burbulą. rinka buvo persotinta, o bandymai 
ją išplėsti ar bent diversifikuoti, nors kiek sumažinant 
įtampą, nepavyko. tai davė impulsą spontaniškam rin-
kos susitraukimui (iš pradžių gal ir nežymiam) ir dėl to 
atsiradusiam esminiam akcijų kurso kritimui. 

2004 m. gegužės 4 d. Pablo Picasso paveikslas Ber-
niukas su pypke sotheby’s aukcione buvo parduotas už 
104 mln. jaV dolerių. 2010 m. vasario 3 d. tame pačiame 
aukcione žmogaus dydžio alberto giacometti bronzinė 
skulptūra Einantis žmogus i parduota už 104,3 mln. jaV 
dolerių. dar vienas Picasso paveikslas Apsinuoginusioji 
biusto ir žaliųjų lapų fone 2010 m. gegužės 4 d. parduotas 
už 106 mln. jaV dolerių. tai toli gražu ne visas meno 
kūrinių, pasiekusių rekordines kainas, sąrašas. aukštos 
yra ne tik meno kūrinių, bet ir šiaip retų prekių, antikva-
rinių dirbinių, archeologinių radinių kainos. kaipgi jos 
susiformuoja? juk jos niekaip neatspindi daiktų naudin-
gumo ar realių sąnaudų juos gaminant?

Pagrindinis veiksnys, formuojantis retų prekių kai-
nas, yra ribota, uždara rinka ir didelė paklausa. Viene-
tinių prekių rinką dažniausiai ir sudaro ta vienintelė 
prekė. meno kūrinių autoriai būna mirę, tad „konkuren-
tų“ kūriniui nėra ir atsirasti negali. dėl to tokios rinkos 
tampa absoliučiai uždaros. o jeigu pageidaujančių įsigy-
ti retą daiktą yra ne vienas, aukcionas yra tas prekybos 
būdas, kuris leidžia kainoms pasiekti „deramas“ aukš-
tumas. štai kad ir minėtoji giacometti skulptūra. kitos 
to paties autoriaus skulptūros gerokai pigesnės. galima 
manyti, kad Einantis žmogus i tapo ypač populiarus dėl 
to, kad būtent jo atvaizdas yra ant šveicarijos 100 frankų 
banknoto. šią skulptūrą panoro įsigyti net 10 pirkėjų, o 
rekordinę kainą aukcione ji pasiekė per 8 minutes. taigi 
retų prekių kainas taip pat veikia burbulo efektas, tačiau 
čia skirtumas toks, kad tokie burbulai nesprogsta, mat jų 
rinkos yra uždaros ir dėl to stabilios.

galima daryti išvadą, kad didėjant pelningumui 
dėl rinkos prisotinimo, didėja ir prekių kaina. tai didi-
na pasiūlą. Vartojimo paklausa mažėja, tačiau šį mažėji-
mą kompensuoja paklausa spekuliaciniais tikslais (ypač 
vertybinių popierių sektoriuje), todėl galiausiai paklausa 
didėja sparčiau už pasiūlą ir rinka pradeda kaisti. rinkos 
kaitimas yra siejamas su ekonomikos pagyvėjimu ir pats 
savaime yra teigiamas reiškinys. tačiau kaitimas turi būti 
valdomas, kad rinka neperkaistų ir burbulas nesprogtų. 
dėl to būtina rinkos stebėsena, kad rinkai įkaitus, būtų 
mažinama paklausa, ribojamas perteklinis likvidumas, 
reglamentuojama spekuliacinė prekyba. taigi, kaitimo 
arba didėjančio pelningumo paradoksas atsiranda tada, 
kai kapitalas investuojamas uždaroje ar pusiau uždaroje 
rinkoje, o didėjant prisotinimui, investicijos pelningumas 
didėja, išryškėdamas kaip nevaržomas vidinės grąžos 
normos didėjimas.

greta didėjančio pelningumo paradokso yra ir kitas 
panašus reiškinys, kylantis dėl tos pačios priežasties – 
rinkos prisotinimo. tai kredito spąstų paradoksas. jį 
galėtume apibrėžti taip: jei investuojama uždaroje (ribo-
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to talpumo) rinkoje, tuomet skolinto kapitalo (skolos) augi-
mas pralenkia nuosavo kapitalo dydį; be to, augimo greičių 
skirtumas, iš pradžių buvęs nežymus, po tam tikro periodų 
skaičiaus staiga ir esmingai išauga. Vadinasi, jei rinka yra 
neprisotinta, tuomet ir nuosavas, ir skolintas kapitalas 
auga identiškai; kitaip yra, jei investicijos rinka riboto 
talpumo. 

remiantis kredito spąstų paradoksu, galima teigti, 
kad, didėjant kapitalo prisotinimui, t. y. mažėjant rinkos 
talpos laisvajam sektoriui, tam tikram bankų klientų pro-
centui skolinto kapitalo dalis investicijų portfelyje išaugs 
tiek, kad skolos aptarnavimas taps nebepakeliamas. tai 
išprovokuoja bankrotų serijas su nepageidaujamomis 
pasekmėmis ir skolininkui, ir visai ekonomikai. Panašūs 
procesai vyksta ir su kai kurių valstybių skolomis. ypač 
tų valstybių, kurios turi dideles skolas, o bVP susietas su 
prisotintomis rinkomis. 

r i n K o S  ta l P o S  r a i D a  i r 
i š r a i š K o S  f o r m o S
išsiaiškinus, kad rinkos talpa išreiškiama galimybe tam 
tikroje aplinkoje (teritorijoje) per tam tikrą laiką parduo-
ti daugiausia prekių ar paslaugų, kyla klausimas, kokie 
veiksniai lemia tą didžiausią kiekį. tokie veiksniai galė-
tų būti: perėjimas į naujas teritorijas (rinkas) su esamais 
produktais (naujų rinkų užėmimas – globalizacija), nau-
jų produktų kūrimas (inovacijos – naujų, pažangesnių 
technologijų diegimas esamoje ir naujose teritorijose) 
ir vartojimo didinimas keliant gyvenimo lygį ir taikant 
kitą vartojimą skatinančią politiką. trumpai tariant, rin-
kos talpai lemiamą įtaką turi šie veiksniai: globalizacija, 
inovacijos ir gyvenimo (vartojimo) lygis.

kapitalistinio gamybos būdo raidos pradžioje rin-
kos talpa buvo begalinė (neribota). dėl to prisotinimo 
problema buvo neaktuali. Plečiantis ekonomikai, vis 
dažniau vieno ar kito produkto rinkos patirdavo priso-
tinimą ir iš to kylančias problemas. lygiagrečiai vyko 
naujų rinkų paieška, kuri po truputį peraugo į globali-
zacijos procesą. bet ir šis reiškinys nėra beribis. kai vie-
na ar kita rinka tampa globali, prasideda globaliosios 
rinkos prisotinimas. tuomet ieškoma kitų būdų rinkai 
išplėsti. efektyviausi iš jų – inovacijos. Priklausomai nuo 
naujovių pobūdžio, gali būti išplečiamos egzistuojančios 
rinkos arba sukuriamos visiškai naujos. rinkos talpą 
tiesiogiai veikia ir vartojimas. yra daug būdų jį skatin-
ti, tačiau vienas pagrindinių veiksnių – gyvenimo lygio 
kėlimas. Vartojimo priešingybė yra taupymas. kai kurių 
ekonomistų nuomone, jis ir yra pagrindinis ekonomikos 
plėtros variklis, leidžiantis investuoti į naujus gamybos 
metodus, spartinti ekonomikos augimą, kelti gyvenimo 
lygį ir ekonominę gerovę apskritai. taigi ir taupymas, ir 
vartojimas yra tos pačios srities kategorijos. Vartojimas 
gali būti nukreiptas į dabartį ir į ateitį (paklausa iš atei-
ties galėtų būti, pavyzdžiui, namų, automobilių ar kito 
ilgalaikio turto pirkimas), o taupymas yra atidėtasis var-
tojimas, t. y. vartojimas ateityje, kai tie patys dalykai bus 
įsigyjami tik sutaupius reikiamą sumą.

P e r P r o D u K c i j a  at V i r o S e  i r 
u ž D a r o S e  r i n K o S e
rinkos sąlygomis gamintojas negali tiksliai apskaičiuoti 
produkcijos paklausos ateityje. kai kada susiklosto to-
kia padėtis, kai gamybos apimtys gana ilgą laiką būna 
didesnės už paklausą, o naujų rinkų paieška rezultatų 
neduoda. tuomet sakome, kad rinkoje yra perprodukci-
ja. tai tokia gamybos situacija, kai produkcijos pagami-
nama daugiau, negu jos gali suvartoti asmenys, turin-
tys reikiamą perkamąją galią. nors dažniausiai (bet ne 
visada) dėl per didelės pasiūlos kainos krinta, o prekių 
perviršis gali sutapti su tų pačių prekių trūkumu tam 
tikrai gyventojų kategorijai. atskirose gamybos srityse 
perprodukcija mažina darbo jėgos paklausą, o kartu ir 
gyventojų grupių perkamąjį pajėgumą. tai gali daryti 
neigiamą įtaką ir kitų gamybos sričių produkcijos pa-
klausai. kad to būtų išvengta, reikia didinti paklausą 
(tam reikia kelti atitinkamų visuomenės sluoksnių gy-
venimo lygį) arba mažinti pasiūlą. Paklausos didini-
mas susijęs su vartojimo didėjimu, o tai ne visada yra 
priimtina aplinkos požiūriu, be to, pasiūlos mažinimas 
smukdo ekonomiką. 

Pasiūlą formuoja gamintojas, remdamasis potenci-
alia prekės paklausa ir kaina. jis pasirenka prekės kie-
kį, kurį gamins ir siūlys rinkoje. Pasiūlos dėsnis (law of 
supply) teigia, kad kai prekės kaina didėja, esant kitoms 
vienodoms sąlygoms, pasiūlos kiekis taip pat didėja, o 
kai kaina mažėja, kiekis irgi mažėja. tačiau dėl perpro-
dukcijos kainos paprastai krinta.

kai kada, norint sumažinti produkcijos savikainą, 
didinama gamybos apimtis. jei nepavyksta tiek pat padi-
dinti ir paklausos, atsiranda perprodukcija. Perprodukci-
ja žemės ūkyje gali atsirasti dėl neteisingai prognozuoto 
derlingumo ar pasikeitusių klimato sąlygų. jei perpro-
dukcija apima kelias gamybos šakas, ji gali sukelti krizę. 
Priimta manyti, kad perprodukcijos krizė – tai reiškinys, 
kai keliose gamybos šakose prekių pagaminama dau-
giau, negu jų gali suvartoti mokūs klientai. 

Vis dėlto reikia pastebėti, kad formuojantis krizei tipi-
nė perprodukcija nėra lemiamas veiksnys. logistinė anali-
zė rodo, kad svarbiau yra rinkos prisotinimas. tačiau net 
prisisotinus rinką, perprodukcija neišnyksta, o savitumas 
tas, kad ji atsiranda atviroje rinkoje, o prisotinimas – už-
daroje. Prisotinimo metu kainos sparčiai kyla (formuojasi 
burbulas), o tipinė perprodukcija kainas numuša. taip yra 
todėl, kad pirmuoju atveju veikia didėjančio pelningumo 
paradoksas, nes rinka uždara ir prisotinta, o antruoju atve-
ju jis neveikia, nes rinka yra atvira. Vėliau, burbului spro-
gus, vėl išryškėja tipinė perprodukcija. svarbu dar ir tai, 
kad tada, kai veikia didėjančio pelningumo paradoksas, 
procese aktyviai dalyvauja ir vertybinių popierių rinka; 
per tipinę perprodukciją vertybiniai popieriai dėl nepa-
kankamo pelningumo iš rinkos traukiasi. 

i n o Va c i n i a i  V e r S l o  c i K l a i
kalbėdami apie verslo ciklus, orientuosimės į naujoves, 
kurios sukuria didelio efektyvumo gamybos ar vartoji-
mo prekes, garantuoja jų kokybę, atitinkančią arba vir-
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šijančią regioninį ar net pasaulinį lygį. inovacijos būna 
radikalios (epochinės, pionieriškos, bazinės), kombina-
cinės (išradimai, nauji techniniai sprendimai) ir modi-
fikuojančios (tobulinančios ar iš dalies pagerinančios 
gaminio kokybę). Paprastai inovacijos gerina gaminių 
kokybę, padeda tobulinti ar diegti naują technologi-
nį procesą, pertvarkyti socialines struktūras, tobulinti 
jų funkcionavimą, reguliuoti rinkos aprėptį (sisteminti 
atsižvelgiant į jų lokalumą ir strateginę reikšmę). kai 
sujungiamos kelių tipų naujovės (greta bazinių atsiran-
da žemesnio lygio naujovių), susidaro inovacijų grupės 
ar kompleksai. antai derinant garo mašinų tobulinimą 
ir plieno lydymą, susiformavo geležinkelis, kuris savo 
ruožtu stimuliavo transportą, miestų augimą. šiuo metu 
susiliejo ryšio ir kompiuterinės technologijos ir t. t.

logistinė analizė rodo, kad verslo ciklai ir inovacijos 
yra glaudžiai susiję per inovacijų sukurtą rinką. apiben-
drinant verslo ciklų tyrinėtojo nikolajaus kondratjevo 
(1892–1938) atrastas ilgąsias bangas, galima teigti, kad 
jos susidaro veikiant inovacijoms, o jų atsiradimo mecha-
nizmas yra toks: atsiranda radikali inovacija (dažniausia 
inovacijų kompleksas), kuri, būdama išskirtinė, pirma 
atkreipia investuotojų, o vėliau ir vartotojų dėmesį. taip 
susidaro rinka. jei produktas yra patrauklus („nepatrau-
klius“ produktus kuriančios inovacijos savaime išnyks-
ta), rinka sparčiai plečiasi tol, kol pasiekia savo ribas. 
susiklosčius ribotai (dažnai sakome – uždarai) rinkai, 
išryškėja didėjančio pelningumo paradoksas – praside-
da kaitimo procesas. rinka tampa labai patraukli ir per 
vertybinių popierių rinką yra persotinama. tokia rinkos 
būsena yra nestabili ir, jai susitraukus, krinta pelningu-
mas, prasideda krizė. kai prisotinamos kelių inovaci-
jų sukurtos rinkos ir jų burbulai sprogsta vienu metu, 

krizė būna itin gili. tuomet sakoma: atėjo „kondratjevo 
žiema“ – šį kartą jau penktoji. susidarius tokiai situaci-
jai, imama sparčiai ieškoti naujų, efektyvesnių inovacijų. 
dažniausiai jos jau būna sukurtos per ekonominį paki-
limą, bet nepanaudotos, nes klestėjimo periodu nebūna 
jų poreikio. krizė išgrynina tokias inovacijas, jas papildo 
palydinčiomis (trūkstamomis) ir procesas prasideda iš 
naujo. tačiau tai kelia pavojų. dėl globalizacijos rinkos 
kaskart darosi vis labiau integruotos – vienos išnyksta, 
kitos atsiranda, tačiau ryškėja jų stambėjimo ir skaičiaus 
mažėjimo tendencija. kai kurių produktų rinkos jau ir 
dabar yra globalios. jei sprogtų globali rinka, ji gali ir 
nebeatsigauti... nieko čia nauja neatradome – panašiai 
žlugdavo imperijos, pasiekusios aukščiausią raidos sta-
diją, gal net ištisos civilizacijos.

P l a n i n ė  e K o n o m i K a 
a r  l a i S V o j i  r i n K a ?
tai ne retorinis klausimas. liberaliosios rinkos proble-
mos akivaizdžios. modeliai aiškiai rodo, kad efektyvi 
ekonomikos plėtotė gali vykti tik „šuoliuojant per ban-
gas“: pakilimas–krizė–pakilimas... dar didesnė proble-
ma, kad tos bangos darosi dažnesnės ir vis labiau kom-
plikuotos. kitaip tariant, liberali rinka yra sprogi ir gali 
sukelti globalią katastrofą. gal tai bus dar negreit, bet 
ta linkme judame gana sparčiai. gal tinkamiausia išei-
tis – planinis ūkis? tačiau jau esame patyrę, kad toks 
ūkininkavimas primena nuolatinę krizę. Vis dėlto išeitis 
yra – sukurti valdomą rinką. tik valdyti reikia ne taip, 
kaip buvo daroma iki šiol. ekonomikos pagrindą turi 
sudaryti rinkos ekonomika, valdant rinkos prisotinimą 
(rinkos grąžą), neleidžiant jai per daug įkaisti. fiskalinė 
politika, kuri paprastai taikoma ekonominio nuosmukio 
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metu, netinka ekonominio pakilimo fazėje, nes rinka jau 
yra prisotinta. Po krizės, kai susiformuoja nauja rinka, 
reikia leisti veikti ir net plėtoti liberalią (laisvąją) rinką, 
vėliau, kai ji prisisotina, reikia imtis reguliavimo. ypa-
tingą dėmesį būtina atkreipi į vertybinius popierius, jų 
sukuriamą perteklinį atskirų rinkų likvidumą. taikant 
naujovišką fiskalinę politiką, verslo ciklai išliktų, tik 
bangos pailgėtų, o krizės – priešingai – taptų ne tokios 
grėsmingos ir skaudžios.

kruopščiai analizuojant bankų veiklą, aiškėja, kad jų 
vaidmuo „kaitinant ekonomiką“ yra svarbus, bet ne le-
miamas. juos taip pat derėtų atidžiau prižiūrėti ir, esant 
reikalui, reguliuoti. ir ne tik jų pinigų srautus, bet ir fon-
dų bei prekių biržų veiklą, subalansuoti fiskalinę politiką 
ir t. t. Vadinasi, vėl iškyla valstybės vaidmens svarba, bet 
čia privaloma viena sąlyga: kad vyriausybės galėtų val-
dyti, jos turi suprasti procesus, vykstančius ekonomiko-
je. deja, šiuo metu taip nėra. Vyriausybėms „ekonomikos 
vadovėliai neveikia“. suprantama, kai kurie jų paseno, o 
naujieji kažkodėl neskaitomi. ieškant išeities, pirmiausia 
derėtų pradėti nuo akylo rinkos stebėjimo (monitorin-
go). ir tai reikia daryti visoms pagrindinėms prekėms ir 
paslaugoms ir visame pasaulyje. daug kas pasakys, kad 
tai neįmanoma, per brangu, nesame pasirengę tokiai vei-
klai. bet ar krizės pigios? manoma, kad pastaroji nusine-
šė apie 50 trilijonų dolerių pasaulio turto. ir nėra jokių 
garantijų, kad tai galutiniai nuostoliai. nepigi yra ir orų 
prognozavimo sistema. bet ji egzistuoja, nes apsimoka 
žinoti orų kaitą, jų keliamas pasekmes. taip apsimokėtų 
stebėti ir rinkų prisotinimo lygį ir palaikyti „darbinę rin-
kų temperatūrą“. rinkų kaitimas pats savaime nėra blo-
gas reiškinys. įkaitusios rinkos yra efektyvesnės už neį-
kaitusias. blogai tai, kad tokios rinkos ima ir perkaista. 
Panašią situaciją turime technologijų pasaulyje: įvairūs 
varikliai ar reaktoriai gerai veikia tik įkaitę iki darbinės 
temperatūros. blogai, kai perkaitę jie ima ir sudega.

K a S  m ū S ų  l au K i a
mėginant atsakyti į šį klausimą, būtina detaliai išanali-
zuoti padėtį. mokslininkai, sistemiškai vertindami da-
bartinę pasaulio situaciją, konstatuoja, kad krizė nėra 
pasibaigusi, nes nepašalintos svarbiausios jos atsiradimo 
priežastys. dauguma rinkų tebėra prisotintos ar beveik 
prisotintos. dėl to kiek atsikvėpusios jos vėl ims kaisti. ir 
nežinia kuo visa tai baigsis. naujas dugnas gali pasiro-
dyti besantis daug giliau nei šis. Per pastaruosius metus 
taikytos antikrizinės priemonės yra laikinos, kosmetinės. 
be to, nukreiptos ne ta linkme, ne į rinkų prisotinimo 
mažinimą. kad prasidėtų nauja kylanti banga, naujos, 
radikaliosios inovacijos privalo sukurti naują – laisvą 
(tuščią ) – rinką. tada pasaulio ekonomikos ims esmingai 
augti. dabar jos augti neturi nei kur, nei iš ko. gali tik 
kaisti ir „burbuliuoti“. o epochinių inovacijų kol kas ne-
matyti. tiesa, kai kurie tyrinėtojai mano, kad naujas pa-
kilimas prasidės įsibėgėjus bio- ir nanotechnologijoms, 
ir tai, žinoma, teikia šiokios tokios vilties, bet dauguma 
jų dar tebėra gemalo stadijoje ir gelbėjimo rato mesti da-
bartinei visuomenei dar nepajėgios. tai tik lūkesčiai ir 

spėlionės, o gelbėtis būtina nedelsiant, nes po metų kitų 
gali būti vėlu. dabartinės situacijos alternatyva – rinkų 
prisotinimo reguliavimas. iš pradžių tikslinga būtų at-
likti bent tokio reguliavimo galimybių studijas. Vėliau 
tektų imtis platesnių darbų – kurti globaliąją stebėsenos 
(monitoringo) sistemą. lietuva čia galėtų suvaidinti ly-
derio vaidmenį. belieka tik išnaudoti „istorinę galimy-
bę“. deja, mes pratę neskubėti ir vertinti tik „istorines 
klaidas“.

K l a S i K a i  i r  D a b a rt i e S 
e K o n o m i K o S  m o K S l o  K o r i f ė j a i
rinkos prisotinimas apskritai nėra naujiena. netiesiogiai 
jis stebimas jau gana seniai. Vienas iš šiuolaikinės eko-
nomikos teorijos kūrėjų a. smithas 1776 m. savo veikale 
Apie tautų turtingumo prigimtį ir priežastis taikliai paste-
bi, kad didžiausi pelnai atsiranda tuomet, kai kompanija 
ar net visa šalis jau būna ant bankroto slenksčio. čia jis 
aprašo didėjančio pelningumo paradokso apraišką, nors 
pats paradoksas nebuvo žinomas iki pat šių dienų. jis 
aptiktas tik pradėjus tirti ekonominį prisotinimą logisti-
nės analizės metodais. tai, kad prisotinimas iki šiol buvo 
netiriamas ir dėl to didėjančio pelningumo paradoksas 
buvo nežinomas (o ir dabar su juo susipažinę nedaug 
specialistų), kelia nemažą nusistebėjimą ir kartu skatina 
abejones ligšiolinio ekonomikos mokslo galimybėmis.

anglų ekonomistas ir sociologas t. malthusas 
1798 m. paskelbė darbą Gyventojų skaičiaus dėsnio tyri-
mas, padariusį didelę įtaką populiacijų augimo tyrinė-
jimams. šiame darbe mokslininkas teigė, kad pasaulio 
gyventojų populiacija didėja geometrine progresija (eks-
ponentiškai), o maisto kiekis auga tik aritmetine progre-
sija (tiesiškai). remiantis tokiais modeliais, buvo daroma 
išvada, jog vieną dieną visi pasaulio gyventojai patirs 
krizę – pritrūks maisto. tai trikdė ekonomistus ir demo-
grafus. nesunku suvokti, kad eksponentinis malthuso 
modelis turi esminį trūkumą: neįvertina prisotinimo, t. y. 
nepastebi, kad pastovus augimas (ir dar ilgą laiką) yra 
neįmanomas. tiriant uždarų biologinių sistemų kitimą, 
belgų matematikas, biologas ir demografas P. f. Verhüls-
tas 1847 m. pasiūlė logistinį populiacijos augimo mode-
lį, įvertinantį biologinės populiacijos arealo prisotinimą. 
šis modelis paskatino biologinių populiacijų tyrimus ir 
sudarė sąlygas sparčiai tolesnei biologijos mokslo raidai. 
atrodytų, kad biologų patirtį turėjo nedelsiant perimti ir 
ekonomistai, juo labiau kad ir biologinės, ir ekonominės 
populiacijos turi daug bendrų bruožų. deja, taip neatsi-
tiko, nors tuo laikotarpiu gyveno nemažai įžymių ekono-
mistų (r. owenas, j. s. millas ir kiti), tačiau jie nekreipė 
dėmesio į kolegų biologų darbus. Vienas tokių buvo ir 
karlas marxas. ekspertai pripažįsta, kad marxas Kapita-
le pateikė gana logišką kapitalistinės gamybos modelį. 
Pažvelgę į jį iš logistinės analizės pozicijų, įsitikinsime, 
kad jis prisotinimo nevertina, tačiau ekonominį augimą 
pripažįsta. jau čia galime įžvelgti prieštaravimą, nes au-
gimo be ribų apskritai nebūna. nepaisant to, Kapitale yra 
atskleistos esminės kapitalizmo sistemos tendencijos, vi-
diniai raidos dėsniai. deja, paaiškinęs tendencijas, raidos 
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jis nesuprato, nes nesugebėjo (o gal nenorėjo) modeliuoti 
prisotinimo (nors perprodukciją nagrinėjo nuodugniai), 
neskyrė atvirų rinkų nuo uždarų, nesigilino į prekybos 
biržose specifiką, neapčiuopė pagrindinio krizes suke-
liančio veiksnio – didėjančio pelningumo paradokso. o 
medžiagos tiems reiškiniams paaiškinti buvo apsčiai. 
1857 metais prasidėjo pasaulinė ekonominė krizė, am-
žininkų vadinama mėgstamiausia marxo krize. Prieš ją 
visą dešimtmetį vyko intensyvus ekonominis augimas. 
didžiosiose ir turtingosiose Vakarų šalyse buvo statomos 
didelės gamyklos, tiesiami geležinkeliai, plėtojama lai-
vininkystė, stiprėjo bankininkystė. kitaip tariant, naujo-
sios technologijos (geležinkelis, laivininkystė, metalurgi-
ja, naujieji finansiniai instrumentai) sukūrė didelę, tačiau 
uždarą rinką ir per dešimtmetį ta rinka buvo prisotinta. 
taip susiformavo burbulas, o jam sprogus, įvyko kri-
zė – bankrutavo gamyklos, bankai, krito akcijų kursas, 
smuko gamyba, augo bedarbystė. daugeliui ekonomis-
tų krizės pasirodymas buvo netikėtas ir nesuvokiamas. 
marxas pasinaudojo ja ne tiek plėtodamas ekonominę 
teoriją, kiek kurdamas revoliucinę doktriną. kita vertus, 
marxui pavyko įžvelgti esminę kapitalizmo sistemos 
tendenciją – neišvengiamą liberaliosios rinkos žlugimą. 
nors neomarksistai šią įžvalgą laiko perlenkimu, tačiau 
logistinė analizė patvirtina principinį laisvosios rinkos 
nestabilumą ir galimą jos žlugimą (kad ir tolimoje atei-
tyje ir tik su sąlyga, jei rinka bus laisva ir globali). dėl to 
visame pasaulyje stiprėja tendencija liberalią rinką keisti 
valdoma rinka.

 klasikinė verslo ciklo teorija rėmėsi prielaida, kad, 
šaliai patekus į ekonominę krizę, ekonomika pati pajėgi 
įveikti nuosmukį ir grįžti į pusiausvyros būseną be išo-
rinio poveikio, t. y. laisvoji rinka pati skatina gamybos 
apimčių augimą bei nedarbo mažėjimą ir taip sulygina 
paklausą bei pasiūlą visose rinkose. Problemas sukelia 
valstybė – jeigu ji nesikištų, rinka pati viską sutvarkytų, 
teigė fundamentalieji klasikai. tačiau klasikų siūlomi 
krizės įveikimo būdai pasirodė neefektyvūs ir atvedė 
prie dar gilesnės duobės. klasikinės politinės ekonomi-
jos pradininkas adamas smithas iškėlė idėją apie spon-
taniškai įsivyraujančią tvarką: „leiskite žmonėms laisvai 
bendrauti, garantuokite jų teises į nuosavybę ir laisvę ir 
tvarka įsivyraus be centralizuoto vadovavimo.“ deja, 
klasikas buvo teisus tik iš dalies: rinka pati gali „susire-
guliuoti“, jeigu yra visiškai atvira, neprisotinta. beje, ka-
pitalizmo užuomazgoje ji tokia dažniausiai ir buvo. šiuo 
metu dauguma rinkų jau yra prisotintos (uždaros) ir dėl 
jau minėtų paradoksų pačios susireguliuoti nepajėgios. 
tokias rinkas reikia valdyti, ypač kaitimo fazėje. 

klasikinės teorijos ribotumas paskatino naujų idėjų 
atsiradimą. keinsistai kėlė teiginį, kad modernioje eko-
nomikoje savireguliacijos mechanizmai gali ir neveikti. 
nesant išorinio veiksnio, galinčio daryti įtaką ekonomi-
niams procesams, recesija gali užsitęsti gana ilgą laiką. 
Patirtis įrodė, kad nereguliuojamos rinkos nuolat pati-
ria kritimus ir žlugimus, o griežtas reguliavimas galėtų 
tai sutrukdyti. tik nuolatinės vyriausybės pastangos ir 
didelės valstybės išlaidos gali neleisti recesijai pavirsti 

depresija. ši teorija moko, kad rinkos iš prigimties yra 
ribotos ir dėl to pažangios valstybės jas turi reguliuoti 
ir gerais, ir blogais laikais. Pagal ją pagrindinė ekonomi-
kos nuosmukių priežastis yra nepakankama visuminė 
paklausa. logistinė analizė patvirtina daugelį keinsizmo 
postulatų, ypač jie svarbūs išvedant ekonomiką iš recesi-
jos, aktyvi fiskalinė politika reikalinga kovojant su dide-
liu nedarbu. tačiau logistinė analizė atkreipia dėmesį ir į 
jos trūkumus – pirminė nuosmukių priežastis yra rinkos 
persotinimas, o nepakankama paklausa atsiranda vėliau. 
dėl to ir fiskalinė politika turi būti orientuota į rinkos 
talpos didinimą ir kitokį rinkos reguliavimą, ypač jos 
kaitimo metu. Per ekonominę stagfliaciją nieko nedarant 
gali ištikti katastrofa. kadangi keinsizmas neįstengė iš-
spręsti visų laikotarpio problemų, susidarė sąlygos iškilti 
alternatyviai monetarizmo teorijai. ji teigia, kad pinigų 
pasiūla lemia gamybos apimtis, kainas, o kartu nedar-
bo lygį ir kitus pokyčius. monetarizmas nustato pinigų 
įtakos ekonomikai principus, o valstybės biudžeto vaid-
muo makroekonominiame reguliavime lieka antraeilis. 
bet nei keinsizmas, nei monetarizmas negalėjo paaiškinti 
rinkos perkaitimo esmės, nes į prisotinimą nekreipė dė-
mesio. taip didėjančio produktyvumo paradoksas ir liko 
nepastebėtas. mat vertinant verslo ciklų priežastis, buvo 
per daug sureikšminti lūkesčiai ir masinių nuotaikų kai-
tos įtaka investicijų lygiui. kaip matėme, krizės įvyksta 
ne dėl lūkesčių ar nuotaikų kaitos, o dėl rinkos persotini-
mo. nors keynesas ir priartėjo prie problemos esmės, bet 
jis nesuprato ir nevertino matematinių modelių svarbos. 
žymusis ekonomistas teigė, kad ekonomika neprivalo ir 
negali veikti kaip niutoninė fizika. beje, jeigu jis būtų pa-
sinaudojęs anksčiau minėto belgų matematiko ir biologo 
Verhülsto beveik šimtmečio senumo patirtimi ir diferen-
cialinę populiacijų augimo lygtį būtų pritaikęs kapitalui 
(kapitalas – irgi populiacija), tikriausiai klastingasis di-
dėjančio pelningumo paradoksas būtų seniai pastebėtas 
ir šiandien krizes valdytume daug sėkmingiau.

Praėjusio šimtmečio aštuntą dešimtmetį sparčią kai 
kurių šalių ekonomikų raidą pradėjo stabdyti stagflia-
cija – augant kainoms mažėjo gamybos apimtys. čia ir 
išryškėjo keinsizmo ribotumas – ši teorija negalėjo pa-
siūlyti tinkamų ekonomikos skatinimo priemonių, todėl 
atsirado galimybė atgimti liberalizmui. tai padarė milto-
nas friedmanas (1912–2006), pasiūlęs atgaivinti keinsiz-
mui alternatyvų monetarizmą. dar 1963 m. friedmanas 
knygoje Jungtinių Valstijų monetarinė istorija (1867–1960) 
įrodinėjo, kad didžiąją depresiją sukėlė valdžios nesu-
gebėjimas valdyti pinigų pasiūlos. Vyriausybės pagal 
friedmaną turėtų apsiriboti vien pinigų pasiūlos regu-
liavimu, t. y. turėtų garantuoti adekvačią pinigų pasiūlą. 
rinkos šalininkai, tokie kaip f. knightas, j. Vineris, g. sti-
gleris, vadovaujami friedmano, būrėsi čikagos mokyklo-
je. juos palaikė libertariška austrų mokykla (l. misesas, 
f. Hayekas, m. rothbardas). jie buvo tvirtai įsitikinę, kad 
rinkos pačios susitvarko ir geriausia išeitis – pašaliniams 
nesikišti, o aktyvi valstybės politika yra problemos dalis, 
bet ne jos sprendimas. friedmanas, žinoma, buvo ryš-
kiausias dabartinio liberalizmo skatintojas. beje, jis iškėlė 
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ir „mokinio krepšelio“ idėją, pasiūlė šauktinių armiją pa-
keisti profesionalia kariuomene ir daugelį kitų naujovių. 
Profesionalios armijos sukūrimą galbūt galima būtų svei-
kinti, tačiau „mokinio krepšelio“ diegimą galima vertinti 
kaip liberalų bandymą įkišti ranką į valstybės kišenę. lo-
gistinė teorija, analizuodama liberalų ekonominę politiką 
ir jų siūlomą valstybės nesikišimo į rinkos reikalus prak-
tiką, aptinka daug netobulumų ir net ydų. Pavyzdžiui, jie 
nemato tikrųjų didžiosios depresijos priežasčių. Visiškai 
akivaizdu, kad didžiajai depresijai, kaip ir daugumai 
kitų ekonominių nuosmukių, tinka „klasikinis“ mode-
lis – sprogo beatodairiškai išpūstas akcijų kainų burbulas, 
beje, taip ir turėjo atsitikti prisisotinus uždarai rinkai. bir-
žų spekuliacijos tokiems prisotinimo ir net persotinimo 
procesams sudaro visas sąlygas. amerikoje taip ir atsiti-
ko – iki 1929 m. spalio 24 d. vyravo visuotinis pakilimas. 
imigrantai iš viso pasaulio veržėsi į jaV kaip į stebuklų 
šalį. žmonės žavėjosi „amerikietiška svajone“ – neribota 
asmeninė iniciatyva, nuolat augantis pelnas nenumaldo-
mai artino visuotinę gerovę. darbininkai ir fermeriai dėjo 
pinigus į bankus, nes šie mokėjo neblogas palūkanas. su-
kauptus pinigus bankai pelningai investuodavo. įsitvir-
tinęs pasitikėjimas ateitimi daugumai amerikiečių leido 
gyventi skolon (išskaidant ir išdėstant išmokas už vers-
lą, nuosavą namą ar automobilį daugeliui metų į priekį). 
klestinčios šalies gyventojai patikėjo, kad toks gyvenimo 
būdas yra tobulas ir saugus. Visuotinai buvo platinama 
„stebuklinga“ formulė: „masinė gamyba plius reklama, 
plius pirkimas kreditan garantuoja klestėjimą dabar ir 
visada.“ tačiau tai buvo tik priemonė kuo smarkiau 
išpūsti kainų burbulą ir apdumti neišmanėliams akis. 
Vietinės rinkos jau buvo prisotintos (mat buvo pernelyg 
uždaros), o naujų rinkų paieška pavėluota. ir niekas ne-
skubėjo jomis rūpintis – naujosios rinkos nebuvo tokios 
patrauklios. dėl tokio lengvapėdiško nerūpestingumo ir 

ekonominio nemokšiškumo perdėm liberalizuota rinka 
pateko ten, kur ir turėjo būti – gilioje krizės duobėje. nors 
krizė subrendo dėl procesų, vykstančių uždaroje rinko-
je, tačiau netruko persimesti (tarsi viduramžių gaisras ar 
maro virusas) ir į kitas rinkas bei valstybes. matyt, tokia 
jau krizių logika.

logistinė analizė teigia, kad ciklinė laisvųjų (ne-
reguliuojamų) rinkų plėtotė yra esminis jų bruožas. 
natūrali tokių rinkų raida pereina etapus: inovacija–
uždaros rinkos susiformavimas–augimas–prisotinimas–
persotini mas–sprogimas–krizė. dėl dažnos perproduk-
cijos ir prisotinimo verslui tenka ieškoti naujų rinkų. tai 
skatina globalizacijos procesą, kurio tikslas – vientisa 
globali rinka. jei rinka ir toliau išliktų nereguliuojama, 
tikėtina, kad tokios rinkos krizė reikštų civilizacijos ci-
klo pabaigą, o nauja civilizacijos ciklo banga prasidėtų 
negreit. šitoks rinkos raidos scenarijus perša mintį, kad 
rinka turi būti reguliuojama. be to, rinkos augimo stadi-
jos pradžioje reguliavimas turi būti minimalus, o rinkai 
įkaitus iki leistinos ribos – maksimalus. Vis dėlto tokio 
scenarijaus pamatas yra rinka, o ne planinė ekonomika, 
nors tikėtina, kad, kai bus įgyta patirties ir pasiekta aukš-
ta rinkos reguliavimo kokybė, bus galima pereiti prie 
planinio ūkio. tačiau tai įvyks dar negreitai, gal tik kitą 
tūkstantmetį. nors kas čia žino...

Pastaroji ekonominė krizė pademonstravo liberaliz-
mo pažeidžiamumą. Po XiX ir XX amžiais patirtų krizių 
atgimstančios liberalizmo idėjos pakartotinai susidūrė su 
naujais iššūkiais. kad šie iššūkiai būtų įveikti, teks atsisa-
kyti senų ekonominių pažiūrų ir kurti naują, šiuolaikiš-
ką ekonominę teoriją. transformacijos būtinos ir kitame 
krašte. ar neteks liberalams ir keyneso šalininkams vie-
nytis? jei ir toliau bejėgiškai blaškysimės, laukdami ste-
buklo ar malonių iš dangaus, pabaiga gali būti ir be ištęs-
tinės pradžios – tiesiog pabaiga arba globali katastrofa. 
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a l o y z a s  te n d z e g o l s k i s

Didysis mažylis
auksinis plaktukas ir geležines lubas prakala.

lietuvių liaudies patarlė, užrašyta 1932 metais marijampolėje

Pasaulio neapibūdinsi dviem trim sakiniais, tik vienu.

Antras sakinys dairosi trečio, kai pirmasis pats byloja.

Aforistas gyvenimo painiavoje regi tiesų siūlą.

Aforizmas daug pasako todėl, kad dar daugiau nutyli.

Didžiausia pasaka – tai maksima.

Aforizmai – seni kaip pasaulis: ir jie atsirado iš sprogimo.

Aforizmas bekraštis, nes neturi įžangos, intarpų ir tęsinio.

Aforizmas iš prigimties laisvas: nesėdi prie stalo.

Jungiami aforizmai tampa vienas kito priedu.

Aforizmas trokšta erdvės ne kur nors kitur, o šalia savęs.

Aforizmas gimsta, kai mažas pagrindinis žodelis įveikia didelius šalutinius.

Kiekviena raidė siekia, kad aforizmas būtų svarus, svarbus ir skvarbus.

Kam kalbėti trumpai, kai galima trumpiau.

Aforizmas – tai amžina valstybė: nedaloma, neplečiama ir nenykstanti.

Jei pliaukši botagas, ar jo nemėgdžios virvė?

Kiekvienas romanas apibendrinamas aforizmu.

Aforizmai tarpusavyje nedraugauja, todėl nedaugiažodžiauja.

Aforistas nė nepradeda pasakojimo: vis vien užbaigtų jį sakiniu, kurio užtektų ir vieno.

Nieko nesako trumpiausi žodžiai taip ir ne, kol pastebime, kad taip kyla iš ne.

Aforizmas nešvelnėja, kaip himnas nevirsta himneliu.

Aforizmas – išminties žanras, kurį kiekvienas gali kvailinti.
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Kaip tu pasakysi ką nors nauja po to, kai pasakė tūkstančiai mąstytojų; kaip tu nepasakysi 
nieko nauja po to, kai pasakė tūkstančiai mąstytojų.

Aforizmus rašo netgi tautos, turinčios kitokią abėcėlę!

Net antkapio aforizmas neturi datos.

Aforizmas skrieja ir meno, ir mokslo sparnais.

Logika neturi kito ginklo, tik paradoksą.

Pasaulyje kasdien užrašoma tūkstančiai naujų aforizmų, o neužrašoma milijonai.

Kuo kūrinys trumpesnis, tuo skaitytojas reiklesnis.

Nuostabiausia aforizmo savybė ta, kad jį lengva išmesti.

Būryje kiekvienas nėra būtinas.

Prasminga aforizmus skaityti, beprasmiška skaičiuoti.

Nuomonių įvairovę parodo tai, kad kiekvienas skaitytojas iš pluošto aforizmų išsirenka vis kitą.

Vis dėlto sparnuota mintis – ne lėktuvas, ne raketa, o paukštis!

Aforizmus skaito visi, netgi neskiriantys geros minties nuo blogos.

Iškritikuoti galima viską, išskyrus absurdą.

Kiekvienas aforizmas yra pirmas ir paskutinis.

Aforisto antkapiui nerasi aforizmo.

Aforizmo prigimtimi gali domėtis tik laisvas žmogus – nei rašytojas, nei kritikas, nei 
literatūrologas.

Aforizmų knyga turi būti stora: niekas iš tolo nepastebės netgi taikliausių minčių, jeigu jų 
nebus daug.

Dangiškas yra tas, kuris į aforizmus žiūri iš aukšto.

Kuo pertvarkos darbuose liejikas geresnis už kirtiką?

Kaip tu apsieisi be aforizmų, jei neapsieina nei literatūra, nei filosofija?

Perskaitysi 100 aforizmų ar 1000, vis vien įsiminsi 10 – tai tik nulių skirtumai.

Mintis sparnuota, autorius basas.

Nė viena patarlė nepataria ją įsiminti.

Aforizmų niekas nesieja, tik autoriaus portretas.
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degant is  m iegas

kriauklelėj sapno ugnys ošia stirnom,
aplimpa sraigės atspindį bepročio
matai benzinas povo plunksna virto
ir veidrodėja veidas dievo, godžiai

lietaus prisijaukinęs seną našlę
geri geri jos delnus, krūtis, plaukus
ir tik prabėgus stirnai, sako neprošal
ugnies kriauklelėj vėl išgirst palaukes

išgirsti veidą atsimušusį nuo veido
matyt, kaip ima iš po žemių kaltis žiogas,
o sapno erdvės degančios išmaino
tave į lapkritį už lango, slogiai

atrodo kiemsargis pririšęs seną vėją
prie medžių kaulų, sapno stirnų, plunksnos
kuria užrašo lietūs turi krantą, spėju,
lietaus žibuoklėm  tavo kūnan sunkiantis

e r n e s t a s  n o r e i k a

i lges ingas

sakė, tave prarijo rūkas per patį žvaigždžių lietų, 
po to karto sodai pakeitė žydėjimo kryptį, 
balandžiai išskrido ir liko vienuolika mėnesių, 
 
ir liko rašaluotos urnos pieno plunksnoms augti, 
geltonas narvas apsivijęs neiššautą rudenį, 
susirgęs kosmosas žmogaus palatoje bintuotas, 
 
dar žuvys sidabrinės siuvinėtos vandens odoj, 
matydavau ant kranto sėdinčią, tapydavai laivus, 
pakildavai kaip rūkas, kuris prarijo tavo veidrodį 
 
gatvelės ramios tyli kaip prieš žingsnių audrą, 
išgrįstos vėžlio kiautais, lietaus metalofonas 
skamba tik tas vėžlys taip tyliai krimstelėjęs laiko...
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kambarys  nr .  ruduo

sako, namas tai, rudenys nuomoja kambarius,
ir gyvenam tik nuojautom, knygom, mirimais,
lango kaily lietus šluostos kojas, tad atdaros
sraigių durys į rojų, rugsėjų marinimais

krenta medžių vaikai, baisiai dūžtantys gilėmis,
medžių ugnį išryškina saulės juostelės,
taip ir girgždam laike dar sielakauliais ilsimės,
ieškom šlaito, apsėto mažom žibuoklėlėm,
girdis - trūkčioja trumpas žiogų sujungimas,
sako, greitai pabusim ir būsime pjaustomi,
tik įsimena liūdnas tų medžių snigimas
ir kentėjimas vandens, mirties, tarsi kausto

planetų žaidimai, karstadirbio rankose
limpa lentos prie šonų drugių suspaudimais,
vysta mėlis, žiogai, ir taip tuščia, kad renkamės
žaist rudens kambariuos dar negimusiais
kapsint lietui 
raudoni obuoliai, tik menstruacija rudens 
ir sako kapsint lietui išprotėjama 
 
dar sraigių vėlės kiautą žolėse ridens 
kas rudenį daugiau mirties, mažiau tikėjimo 
daugiau kapų, bažnyčių, vienuolynų, jūros 
ir dievas įtempia stygas iš moters kūno 
planetų šonkauliuos bangų arkliukai niūrūs 
 
ir skleidžias lietūs puokštėje perkūno 
ir skleidžias dvasios kapinių rožynuose 
šį spalį sodininkas petro raktais karpo 
girdžiu šešėlių rūką kylant knygose 
 
ugnies siūleliais sąmonėje ieškai tarpo 
kur užaugintum gelsvą rudenio arkliuką 
išplėštą antakį lietaus planetos 
 
tik tiek, kad knygos, kapinės išlieka 
taip pat kaip tu, mediniai lietūs

niekas nesibaigia šiandien
pripustyta tarsi vėjas užuolaidom 
kambary kur tiek liūdesio varvančio 
riša ir tvarsto šaltą plunksną poeto 
 

visos bekampės apvalios ir lietos 
balto metalo liejykloj kur formos 
išganytos iki juvelyrinio tikslumo 
 
nė vieno tetervino tik vyno nemaža 
išliečiau ant sniego ir per gurkšnį 
šalčiau per pėdą artėju alsuoju į 
 
žingsnį kažkur jau garuojantys bokštai 
kepyklos ir kiemsargiai susiderinę  
lopetas dirba už duobkasius 
 
tie sušalę paukšteliai kapeliai maži 
jiems gal pavasarį atitirps ir tik 
plast ant šakos kur tiek sniego 
 
nebūta kur užuolaidos bintu jau nedera 
ir tik liūdna prisimenu snigo ir radau 
tave pasiklydusią mėlyno liūdesio pozoj

pr i eš  upę .  2

girdėjau, jog tai tik žibuoklė apkrėtusi veidrodį, tyliai išdygusi
apraizgiusi veidą medituojančio krišnos pirštų šešėliais
ir skambantys vėjo varpeliai tik skaudančios liūdesio styginės
ir raktai vaškiniai nuo sapno taip tirpsta pašėlusiai

kaip lakštingala veidrodžio narvą įskėlei ir baigta
lietūs paišo balas, lydo žaibą povų išprotėjusiam rytui
o šios sienos atspindinčios slyvos žydėjimą baikščiai
savo tramdomais trauklapiais tavo veidą užgydo

lyg nebuvo nei veidrodžio, kuriame spietės mirtys
lyg nebūtų kvepėję tavim, povo plunksnom, eglišakiais
tik tas kūnas toks mėlynas, upės kailis nudirtas
dar dabar vis matau žibuoklėjančią ugnį 

tik beliko per lietų susisukti į sraigę mėnulio
ir užmiršti liepsnojančio atspindžio žudantį karštį
iki šiol duodu lesti erškėtrožių paukščiams ir gulim
kol lietus baigia tavo  veidrodį upėj išneršti
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Juozas keliuotis – charizmatiška asmenybė. su tuo tu-
rėtų sutikti ir j. keliuočio šalininkai, ir jį ne itin mėgę 
žmonės. j. keliuočio redaguojama Naujoji Romuva 

(1931–1940) išsiskyrė iš kitų tarpukario lietuvos leidinių 
plačia straipsnių tematika, aprėpiančia opiausias kultū-
ros problemas (kurios buvo sprendžiamos ir Naujosios 
Romuvos bičiulių klubo susirinkimuose), iliustracijomis, 
savita rašymo stilistika. didelis dėmesys skirtas mokslo 
populiarinimui: laikytasi nuomonės, jog mokslas – ne 
vien civilizacijos, bet ir kultūros išraiška1. žurnale išskir-
tini gamtos mokslai (ypač reliatyvumo teorija ir kvantinė 
mechanika), kuriuos buvo stengiamasi aptarti kartu su 
religija. toks neįprastas derinys iškart krinta į akis ir ke-
lia klausimus: kodėl gamtos mokslai buvo tokie svarbūs 
Naujojoje Romuvoje ir kuo jie susiję su religija?

teko girdėti, kad j. keliuotis buvo laikomas neokata-
liku (geriau būtų jį vadinti moderniosios katalikybės šali-
ninku). kyla ir tokių klausimų: ar modernus j. keliuočio 
požiūris į katalikybę atsispindėjo ir pačioje Naujojoje Romu-
voje? ar jis apskritai galėjo atsispindėti, kai žurnalo leidimą 
rėmė dvasininkai, kai tarpukario lietuvoje vyravo tradicinė 
(arba konservatyvi) katalikybė? tokiomis sąlygomis skelbti 
moderniosios katalikybės idėjas galėjo būti pavojinga, net 
katastrofiška leidinio atžvilgiu. Vis dėlto moderniajai kata-
likybei buvo skirta nemažai Naujosios Romuvos puslapių.

Visų pirma derėtų susimąstyti, kodėl j. keliuotis 
buvo atitolęs nuo tradicinės katalikybės ir linko į mo-
derniąją. moderniosios katalikybės sąvokai aptarti pasi-
naudosiu b. kuzmicko knyga Katalikiškoji filosofija: XiX 
ir XX amžiai. modernioji katalikybė – tai orientacija 
ir judėjimas, kurie gaivino nusistovėjusias katalikybės 
tendencijas. modernieji katalikai, pritardami religijos ir 
mokslo bendradarbiavimo principui, kritikavo klerika-
lizmą, tradicinę dogmų traktuotę, scholastinę filosofiją, 
spekuliatyviuosius dievo buvimo įrodymus. modernio-
ji katalikybė labiausiai išryškėjo Prancūzijoje, kurioje ir 
pats j. keliuotis 1926–1929 m. studijavo literatūrą, meną, 
filosofiją, žurnalistiką ir sociologiją. studijuodamas su-
sipažino su moderniąja katalikybe, kuri jam buvo itin 
artima, o klerikalistinė, jo žodžiais tariant, „krikščionių 
demokratų“, katalikybė buvo atstumianti – sustabarėju-
si, nesugebanti prisitaikyti prie modernaus žmogaus po-
reikių2. studijos Prancūzijoje praplėtė j. keliuočio pasau-
lėžiūrą, ypač jis susidomėjo filosofu H. bergsonu, stipriai 
paveikusiu jo pažiūras. Prancūzų filosofą jis laikė ne tik 
vienu svarbiausių moderniosios katalikybės skleidėjų, 
bet ir gerbtinu asmeniu, sugebėjusiu suderinti gamtos ir 
religijos vaidmenis žmogaus egzistencijoje, atitraukti in-
dividą nuo „naujosios mokslo religijos“ – ateizmo arba 
kitaip – scientizmo ir pragmatizmo darinio.

moderniosios katalikybės šalininkai rėmėsi naujau-
siais fizikos laimėjimais, o tradicinės katalikybės – pozity-

D a i v a  D a r č i a n o v a i t ė

Katalikybė ir gamtos mokslai 
Naujojoje Romuvoje

vistiniu pasaulėvaizdžiu, priderintu prie tradicinės kata-
likybės mokymo. tradicinė katalikybė pasisakė už griežtą 
materijos ir dvasios, sielos ir kūno, dievo ir kūrinijos du-
alizmą, materija buvo suvokiama remiantis vien jutimo 
organais. kitokio požiūrio laikėsi XX a. fizika, pateikusi 
naują materijos sampratą: materija tarsi sudematerialėjo, 
riba tarp dvasios ir materijos išnyko. būtis tapo prieinama 
žmogaus protui, kartu įgydama dvasinės prigimties3.

Naujoji Romuva atmetė ateistinį mokymą, teigusį būtį 
esant materialią, kaip praradusį pagrindą, tačiau nepalai-
kė tradicinio bažnyčios mokymo, deklaravusio dvasios 
ir materijos dualizmą, todėl nenuostabu, jog susilaukė 
konservatyviųjų pasauliečių ir dvasininkijos nepasiten-
kinimo. žurnalo autoriai atsargiai siekė įveikti pasenusį 
požiūrį į moderniuosius atradimus gamtos moksluose, 
o palankumas jiems (ypač einsteino reliatyvumo teorijai 
ir kvantinei mechanikai) buvo, jei taip galima pasakyti, 
„užkoduotas“. straipsniuose gamtamokslinė problemati-
ka nagrinėjama įvairiais lygmenimis – ir iš mokslinių, ir iš 
filosofinių pozicijų, svarstoma naujųjų technologijų svar-
ba moderniajam žmogui, apžvelgiamos naujos mokslo 
teorijos ir jų moksliškumo vertė. gamtamoksliniai klau-
simai pirmiausia išryškėjo užsienio autorių publikacijose; 
pamažu juos ėmė spręsti ir patys lietuviai, stengdamiesi 
kelti lietuvių kultūrą (mokslą) į aukštesnį lygį. šios pu-
blikacijos išsiskyrė moderniškumu ir pozityvumu, tačiau 
svarbiausia tai, kad klasikinei fizikai buvo oponuojama 
aptariant moderniosios fizikos atradimus.

daugiausia dėmesio ir diskusijų Naujojoje Romuvo-
je susilaukė a. einsteino reliatyvumo teorija ir kvanti-
nė mechanika. Problemiškumas atsiskleidė visatą ėmus 
aiškinti filosofiškai. Pasirodžius g. Papinni straipsniui, 
pabrėžtinai iškeliančiam a. einsteino mokslinius atradi-
mus, konservatyviai dvasininkijai atstovaujantis prelatas 
a. jakštas (visad jautęs antipatiją j. keliuočiui) pasisakė 
už klasikinę fiziką, akcentavo neigiamą požiūrį į XX a. 
fiziką ir jos skelbiamus atradimus ir ypač audringai 
sutiko a. einsteino pagrįstą dualizmo paneigimą, nes, 
pasak einsteino, „visi mokslai šiandieną remias fizika, 
pastaroji gali būti suvesta į vieną vienintelę formulę... 
apibūdina žmonijos galutinę sintezę“. a. jakštas atmetė 
a. einsteino monizmą, jį pavadinęs fenomenu, ir pripa-
žino tik jo atradimus fotoenergijos srityje. galimos ke-
lios priežastys, lėmusios tokią a. jakšto reakciją. Pirma, 
dvasininkija baimingai sutiko šias naujoves, nes kėsinta-
si paneigti ontologinį tradicinės religijos dualizmą, pri-
pažįstant monistinį religijos pamatą – tradicinė religija 
būtų užginčijama moderniosios krikščionybės mokymu, 
grįstu naujaisiais fizikos laimėjimais; antra, dvasininkijai 
buvo nepriimtina a. einsteino erdvės ir laiko baigtinu-
mo koncepcija, paneigianti absoliutybę; trečia, a. jakšto 
išreikšta aštri straipsnio kritika kaip atsargumo priemo-
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nė, ginanti nusistovėjusias katalikybės dogmas, nes, pa-
sak a. Plėšnio, „gamtos mokslas... neturi būtino sąlyčio 
su religijos ir krikščioniškosios doros mokslu ir pats sau 
nustato savo raidos kryptis“4; ketvirta, galima manyti, 
jog bijotasi tradicinės krikščionybės interpretacijų, kurios 
galinčios sukelti kraštutinumų – modernios krikščiony-
bės judėjimą ar netgi ateizmą. Patys Naujosios Romuvos 
bendradarbiai tokį dvasininkijos priešiškumą ir reakcin-
gumą moderniųjų gamtos mokslų atžvilgiu aiškino taip: 
a. Puodžiukynas teigė, jog dvasininkijos reakcingumą 
lėmę moderniųjų gamtos mokslų teorijos, naikinusios 
mistinį religijos paaiškinimą5; P. slavėnas aiškino, jog to-
kią dvasininkijos poziciją lėmė moderniosios fizikos rė-
mimasis „viršgamtiška intervencija pasaulio pradžioje“6, 
taip atsiranda iššūkis tikėjimui dievu.

Naujoji Romuva neleido dvasininkijai užginčyti moder-
niosios fizikos laimėjimų, todėl kritinis a. jakšto straipsnis 
sulaukė žurnalo bendradarbių reakcijos siekiant reabili-
tuoti a. einsteino reliatyvumo teorijos moksliškumą. štai 
j. graurogkas tvirtino, jog „vertinant reliatyvumo teorijos 
nuostatus, svarbu neišleisti iš akių šių lygčių minties“ ir 
jos neinterpretuoti, nes „nurodytas absurdas nėra reliaty-
vumo teorijos išdava“7; P. slavėnas teigė, jog reliatyvumo 
teorija negalinti būti paaiškinta iš filosofinio ir matematiš-
ko požiūrio, nes ji priklausanti pati sau ir aiškina fizikos 
dėsnius8, a. einsteino mokslas nėra griaunantis, o tik re-
novuojantis fizikoje egzistavusius netikslumus9.

apskritai Naujojoje Romuvoje galima rasti nemažai 
gamtamokslinių publikacijų, kuriose pateiktas moder-
niosios katalikybės santykis su gamtos mokslų pažanga. 
skaitytojams aiškiai išsakoma pozicija ateizmo klausi-
mu – tvirtinama, jog ateizmas tėra trumpalaikė ir naivi 
religija, paneigianti gamtos mokslų ir religijos bendra-
darbiavimą. žurnale išskiriamas pagrindinis religijos ir 
gamtos mokslų skirtumas: dievas gamtos mokslams rei-
kalingas pažinti pasaulio, o religijai – pagrįsti žmogaus 
egzistenciją, tačiau reziumuojama, jog iš esmės tai yra vie-
na kitą papildančios pozicijos10. suvokdama antireliginio 
judėjimo grėsmę, Naujoji Romuva netgi pateikė galimus 
ateizmą naikinančius būdus ir apgynė religiją kaip esan-
čią aukščiau už gamtos mokslų išvestą materialistinį ate-
izmą. žurnalo bendradarbiai straipsniuose arba neliesda-
vo religijos, arba aprašydavo gamtos mokslų laimėjimus 
nenuneigdami katalikybės svarbos (štai a. Puodžiukynas 
rašė, jog religija ir modernieji mokslai prieštarauja vieni 
kitiems dėl „pigių mokslo populiarintojų“11, kurie pateikė 
savaip interpretuotą gamtamokslinę sampratą (ypač evo-
liucijos teoriją), kur religija transformuota į gamtos ma-
terializmu grįstą mechaninį ateizmą). svarbiai religijos ir 
gamtos mokslų darnai pabrėžti būdavo pateikti užsienio 
autorių straipsniai. Pavyzdžiui, fizikas a. s. eddingtonas 
kritikavo gamtos filosofiją teigdamas, jog religijos negali-
ma išvesti vadovaujantis vien fiziniais metodais ar gamtos 
pažinimu; minčių įtaigumu ir kontroversiškumu išsiski-
ria ir H. speyer straipsnis Moderninė visuomenė ir pasaulio 
sukūrimas, kuriame gamtos mokslai aiškinami remiantis 
krikščioniška samprata ir tvirtinama, jog dievas yra ant-
gamtiškas ir jo gamtos mokslais negalima paaiškinti.

kaip vieną svarbiausių moderniųjų gamtos mokslų 
ir katalikybės santykius nagrinėjančių autorių būtina 
išskirti patį j. keliuotį, asmeniškai palaikantį moder-
niuosius gamtos mokslus, tačiau kovojusį su ateizmą 
sukūrusiais kraštutinumais – mechanišku determiniz-
mu, scientizmu, pozityvizmu ir materializmu. moder-
niąją katalikybę ir gamtamokslinę sampratą j. keliuotis 

aptarė remdamasis Vakarų kultūros pavyzdžiais, išskyrė 
Prancūzijoje vykusį katalikybės atgimimą (įžvelgiama 
bergsoniškosios filosofijos, aiškinančios, jog modernieji 
mokslai yra suderinami su tikėjimu, įtaka). j. keliuotis 
skaitytojams aiškiai atskleidė naujos „gamtos mokslų re-
ligijos“ žalą moderniam žmogui – tai nihilizmas, nebūtis, 
anarchija. taip pat tvirtino, jog materialistinis žmogus 
materijoje negalįs atrasti egzistencijos pamato, mokslas 
neturįs vien materialaus prado, nes jis yra dinamiškas – 
„kiekvienas naujas organizmas nėra pakartojimas seno, 
nėra rutinos ir paveldimo determinizmo padaras“12, o re-
ligija, grįsta mechanine gamtos samprata – „absurdiškas 
surogatas“13. j. keliuotis laikėsi nuomonės, jog vienas 
mokslas yra nepajėgus išspręsti ontologinių žmogaus 
problemų. jis skaitytojams siekė įrodyti, jog netgi pasau-
liniu mastu aukščiausieji katalikų bažnyčios hierarchai, 
supratę moderniojo žmogaus sąmonės pokytį, palankiai 
priima kraštutinumų nesiekiančias moderniųjų gamtos 
mokslų teorijas. laikydamasis vidurio linijos tarp gam-
tos mokslų ir religijos, j. keliuotis tvirtino, kad nauji 
gamtos mokslų laimėjimai katalikui atneša naudą – to-
kie žmonės sugeba būti didžiausiais revoliucionieriais, 
patriotais, o katalikų mokslininkai – kalbėti naujausio 
mokslo, atsieto nuo pozityvizmo ir scientizmo, vardu. 
kaip sektiną pavyzdį j. keliuotis vėlgi pateikė Prancū-
ziją, kur buvo atgaivinta gamtos mokslų ir religijos san-
tarvė, sugebėjusi prikelti iš griuvėsių katalikybę ir užimti 
garbingą vietą moderniojo gyvenimo arenoje.

naujausi XX a. pradžios fizikos laimėjimai stipriai 
paveikė j. keliuočio pasaulėžiūrą – jie tapo filosofiniu 
pagrindu jo katalikybės sampratai ir visuomeninėms-
politinėms-kultūrinėms koncepcijoms. Visa būtis, kaip ir 
žmogaus laisvė, turi ontologinio pagrindo, žmogus nede-
terminuotas. toks buvo ir j. keliuotis – laisvas žmogus, 
veikęs ir sprendęs savarankiškai, nepaisydamas bažny-
čios magisteriumo direktyvų arba tiesiog jas apeidamas.

1 P. slavėnas. Naujosios Romuvos mokslo linkmė // Naujoji Romuva, 
1936, nr. 42, p. 822.

2 tokie j. keliuočio tvirtinimai aiškiai yra matomi jo knygoje mano 
autobiografija: atsiminimai (lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2003) 
ir rankraštiniuose atsiminimuose.

3 naujosios fizikos šalininkai buvo kritiškai nusiteikę klasikinės fizikos 
atžvilgiu. klasikinei fizikai buvo svarbi tik materija (masė), kuri esti 
absoliuti (nejudanti), o naujoji fizika teigė, kad materija (šviesa) sklei-
džia bangas (tolydumas), tačiau ji sudaryta ir iš daugybės netolydžiai 
veikiančių atomų. tai reiškia, jog šviesa kartu yra tolydi ir netolydi. 
taip pat naujoji fizika teigė, jog išnyksta linija tarp materijos (masės) ir 
kvantų (netolygiai sklindančių atomų). naujoji fizika pateikė pavyzdį – 
einsteino reliatyvumo teoriją, kurioje materija tiesiog prarado savo 
materialumą, kur dualizmo sąvoką pakeičia monizmo. taigi kartu su 
naujais fizikos pasiekimais buvo paneigiamas tradicinės katalikybės 
šalininkų klasikinės fizikos modelis – tai reiškia, jog paneigiamas ir 
jų propaguojamas dualizmas (materija ir dvasia).

4 a. Plėšnys. Priešstata: liberalizmas ir krikščioniškoji socialinė doktrina // 
Naujoji Romuva, 1995, nr. 5, p. 52.

5 a. Puodžiukynas. Gamta, religija, mokslas // Naujoji Romuva, 1938, 
nr. 29–30, p. 594.
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p. 784.
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8 P. slavėnas. Keletas pastabų dėl Reliatyvybės teorijos // Naujoji Romuva, 
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9 P. slavėnas. Erdvės problema dabartiniame moksle // Naujoji Romuva, 
1933, nr. 142, p. 737.

10 a. Puodžiukynas. Gamta, religija, mokslas // Naujoji Romuva, 1938, 
nr. 35–36, p. 672.

11 ten  pat , 1938, nr. 29–30, p. 593.
12 j. keliuotis. Žmogaus asmenybė. iš ciklo naujasis humanizmas // Naujoji 

Romuva, 1937, nr. 20, p. 443–444.
13 j. keliuotis. Katalikybės atgimimas Prancūzijoje // Naujoji Romuva, 

1931, nr. 31, p. 744.
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sunku pasakyti, ar graikų mitologijos personažas si-
zifas lietuvoje yra taip gerai žinomas, kaip dažnai 
minimas jo vardas. bene labiausiai jį išpopuliarino 

ir pavertė mada į lietuvių kalbą išverstas albert’o camus 
veikalas Sizifo mitas. čia jis mums pristatytas kaip „ab-
surdo žmogaus“, „absurdo herojaus“ simbolis: įnirtingai 
ritina tas „dievų proletaras“ jam skirtą akmenį kaip savo 
likimą, o gal ir likimą kaip akmenį į kalną, žinodamas, 
kad viršūnėje jis vėl nuriedės žemyn. „čia matai tik ne-
žmoniškai įtemptus raumenis, siekiant išjudinti milžiniš-
ką akmenį, užritinti jį aukštyn ir vėl pradėti viską iš nau-
jo šimtąjį kartą; matai mėšlungiškai iškreiptą veidą, prie 
akmens prispaustą skruostą, petį, parėmusį moliną luitą, 
jį prilaikančią koją, ryžtingai stumiančias akmenį rankas, 
labai žmogišką dviejų žemėtų delnų tvirtumą. galiausiai 
po šitų ilgų pastangų, matuojamų erdve be dangaus ir lai-
ku be gelmės, tikslas pasiekiamas. ir tada sizifas regi, kaip 
akmuo per keletą akimirkų nurieda apačion, iš kur jį vėl 
reikės užritinti į viršūnę. sizifas vėl leidžiasi į lygumą.“1

kurdamas savąjį mitinio personažo sizifo simbolį, 
camus kaip svarbiausią dalyką padarė ne tai, kad jis at-
lieka pelnytą bausmę už neteisingą gyvenimą, kaip pa-
sakoja rašytinė senovės graikų mitologija, bet kad tai yra 
modernus žmogus, visai nepriklausomai nuo gyvenimo 
būdo įsisąmoninęs beviltišką ir kaip tik dėl to beprasmišką 
(t. y. absurdišką) buvimą žmogumi. tas įsisąmoninimas, 
žinoma, nedaug ką reikštų, jeigu prie jo camus nebūtų 
priklijavęs iš savo paties filosofijos paimto maištavimo, 
kurį jis sutapatina su bejėgio žmogaus panieka savo li-
kimui. ir štai bene visa mitinio įvaizdžio kvintesenci-
ja: „nėra tokios lemties, kurios nebūtų galima įveikti 
panieka.“2 žodžiu, jis turi tik tokią laisvės galimybę. Pri-
skirdamas sizifui maištavimą prieš nenugalimą likimą, 
camus mėgina jį heroizuoti. įvykdoma esminė trans-
formacija: nelaimingasis sizifas gali džiaugtis ir net būti 
laimingas. atseit žmogaus likimas priklauso tik nuo per-
sonalinės nuostatos pasirinkimo. bet jeigu likimui įveik-
ti pakanka paniekos, vadinasi, visais atvejais nesunkiai 
galima tapti herojumi. tas heroizmas būtų visai kitoks 
nei antikos stoikų propaguota nesujaudinamumo nuos-
tata, kuriai išugdyti reikia daug treniruočių, įgūdžių ir, 
žinoma, valios pajėgų. neabejotinai tai supranta ir pats 
camus. kad toji panieka atrodytų oresnė, prie sizifo 
likimo camus prideda visai kitokio kalibro mitologinį 
personažą – aklo likimo negandas iškentėjusį oidipą. 

k r e s c e n c i J u s  s t o š k u s

Σισύφος tarp kopimo 
ir nusileidimo
Lietuviškas variantas

šis netyčia nužudo savo tėvą, veda neatpažintą motiną, 
o paskui pats save už tai nubaudžia. Pats save apakin-
damas, jis atkuria pirminį teisingumą. ir štai šis nepelnytai 
daug iškentėjęs žmogus po jaunos mergaitės prisilieti-
mo gyvenimo pabaigoje ištaria žodžius: „Pripažįstu, jog 
viskas – gerai.“ šiuos žodžius tariantis sizifas jau visai 
mažai ką turi bendra su antikiniu personažu, apie kurį 
Homero odisėjas taip pasakoja:

Ten ir Sisifą mačiau aš, vargstantį vargą be galo.
Plušo su akmeniu jis, plačiai už kraštų įsitvėręs.
Net įsiręžęs žmogus darbavosi rankom ir kojom,
Risdamas uolą į kalną, ir kai jau galėjo atrodyt
Viršų pasieksiąs bemat – pusiausvyrą pameta vargšas,
ir kaip griaustinis akmuo atgal į pakalnę nudunda.
Vėl tada griebiasi darbo, ir visąlaik prakaitas karštas
Srūva jo kūnu stambiu, o galva gi dulkėse skęsta.3

camus „absurdo žmogaus“ simbolis taikomas rea-
liam moderniojo žmogaus gyvenimui charakterizuoti, o 
homeriškasis sizifas, šiaip ar taip, yra nusikaltėlis, t. y. 
pelnytai dievų bausmę atliekantis Hado „gyventojas“. 
bausmė čia koreliuoja su nusižengimais dievų ir žmonių 
nustatytai tvarkai. dievai nori pasakyti, kad sizifas gy-
veno sukto, klastingo, apgaulėmis grindžiamo, savanau-
diško žmogaus gyvenimą, išsisukinėjo nuo priedermių ir 
pareigų, kurias užkrauna papročiai. dėl to jie atėmė iš jo 
tą išsisukinėjimo galimybę: jis yra priverčiamas amžinai 
dirbti sunkų ir niekad nepabaigiamą darbą. tiesa, iliadoje 
jis pristatomas gana pozityviai, t. y. kaip „mitriausias“ iš 
„žmonių trumpaamžių“, bet kitur jis tiesiog apgavikas, 
klastūnas, net galvažudys (pavyzdžiui, Hygino Sakmėse, 
stacijaus Tebaidoje). bet vėliau susiformavo gana stereo-
tipiškas požiūris: jau nuo antikos laikų buvo įprasta si-
zifą traktuoti kaip gudragalvį savanaudį korinto miesto 
įkūrėją, dievų ir žmonių tvarkos ardytoją.

negalima pasakyi, kad camus visai apeina šiuos 
prieštaringus sizifo charakterio bruožus. nutyli tik 
žmogžudystes. bet jo aiškinimu, sizifo charakterio bruo-
žų įvairovė atsiradusi vien iš vertintojų nuomonių skirtu-
mo. camus jį mėgina reabilituoti: sizifas buvęs nubaus-
tas tiesiog „už panieką dievams, neapykantą mirčiai ir 
geismą gyventi“, atseit už gyvenimo aistrą, kuri kaip tik 
labiausiai žavi camus. štai čia esminė tradicinio ir ra-
šytojo siūlomo sizifo takoskyra, kartu ir paaiškinimas, 
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kodėl camus advokatauja sizifui prieš dievus. nugy-
ventas laikinas mirtingojo gyvenimas buvo lengvas ir 
viltingas, o pomirtinis – sunkus, amžinas ir beviltiškas. 
reinterpretuodamas sizifo įvaizdį, camus ne tiek siekia 
atskleisti antikinį jo turinį, kiek jį pritaikyti kuriamajam 
absurdo fenomenui.

šį dvejopą mitologinį kontekstą labai praverstų at-
gaivinti kiekvienam, kas žiūrės naują antano maciulevi-
čiaus filmą Ugnies medžioklė su varovais, arba Sizifo akmuo. 
ne dėl to, kad antikinį mitinį personažą režisierius imi-
tuoja ar specialiai interpretuoja. išskyrus antrąjį pavadi-
nimą, paties filmo struktūroje antikinio sizifo nėra. bet 
yra tai, ką būtų galima pavadinti sizifo darbu, galų gale 
virstančiu... nieku. ne, ne; ne apie tą madingą postmo-
derniojo nusivylimo, destrukcijos ir nihilizmo nieką, pa-
verčiantį žmones gyvais lavonais, užteršiančiais vandenį, 
orą ir viską, prie ko tik prisiliečia, bet esminį gyvenimo 
lūžį ar ciklo pabaigą primenantį sutrikimą ir nerimą, ku-
riame visai neišnyksta produktyviam gyvenimui būtina 
vilties ir bet kokios prasmės galimybė. filmo branduolį 
formuoja sunkus, entuziastingas, tarpais net euforiškas 
jaunų žmonių susitelkimas kūrybai, o jį užbaigia mino-
rinė išsivaikščiojimo atomazga. sizifo įvardijimas bene 
labiausiai reikalingas tam, kad žiūrovas filmo pabaigo-
je nepražiopsotų dramatiškiausios vietos: užuominos į 
ūkanotą ateitį ir talentų ištekėjimą iš savos šalies.

filmo centre – g. kuprevičiaus miuziklas Ugnies 
medžioklė su varovais, kurį mikalojaus daukšos viduri-
nėje mokykloje pastatė kelių Vilniaus bendrojo lavini-
mo mokyklų mokiniai: be daukšiečių, jame dalyvauja 
Vilniaus licėjaus, Valdorfo mokyklos, mykolo biržiškos 
gimnazijos, salomėjos nėries gimnazijos, šv. kristoforo 
vidurinės mokyklos moksleiviai. jiems talkino ir j. tal-
lat-kelpšos konservatorijos bei muzikos akademijos stu-
dentai. miuziklo siužetas, švelniai tariant, banalokas 
tarybinių laikų paveldas, todėl statytojai stengiasi jį iš 
naujo įprasminti. bet kuprevičiaus muzika jau įveikė 
savo epochą. ji artima ir dabartinio jaunimo jausenai. 
žinoma, tai – ne opera, bet, šiaip ar taip, veikalas, skir-
tas suaugusiems, muzikinį pasirengimą turintiems žmo-
nėms; ji reikalauja profesionalių gebėjimų. Visai galėjo 
atrodyti, kad darbas – ne moksleivių pajėgoms. tai ge-
riausiai suprato pedagogai, režisieriai ir patys atlikėjai. 
Papildomojo ugdymo ekspertas Vacys Paulauskas sako 
tiesiai: idėja atrodė beprotiška – vaikai vaidins miuziklą. 
Prieš juos buvo kalnas, į kurį jie ėmė kopti specialiai tam 
suburtomis ir suvienytomis jėgomis. Visko reikėjo mo-
kytis – ne tik dainuoti, groti, bet ir bendrauti, kalbėtis, 
vaidinti, net nusiimti šiuolaikines kaukes, būti pačiu sa-
vimi. reikėjo įgyti iki tol net nesapnuotos patirties, su-
prasti, kas iš tikrųjų yra gyvenimas, meilė, ištikimybė, 
išdavystė ir mirtis. mokiniai mokėsi ne tik iš mokytojų, 
režisierių, bet ir iš savo draugų. išmoko mokytis net iš 
savęs. savo ruožtu mokytojai nevengė pasidaryti savo 
mokinių mokiniais. buvo būtinas kraštutinis kuriamųjų 
jėgų sutelkimas.

išvardinusi pagrindinius muzikinių įgūdžių ugdy-
mo sunkumus, muzikos mokytoja lina Veiverienė sako, 
kad didžiausias vargas buvęs ir didžiausias džiaugs-
mas – atsirado dainuojanti, muzikuojanti ir vaidinanti 

mokykla. įtemptas darbas, įvairūs trukdžiai ir galų gale 
premjera, netikėtai sulaukusi net paties kompozitoriaus 
komplimentų. Po miuziklo premjeros pagrindinio vaid-
mens atlikėja elzita girčytė apgailestavo, kad suyra ma-
loni kompanija ir kad jai tenka palikti dalį savęs tokios, 
kokia ji galbūt niekada nebūsianti.

Premjeros sukeltą euforiją ir užgimstantį netekties 
jausmą filme gerokai neutralizuoja bei sutaurina šven-
tinis valso lydimas brandos atestatų įteikimo ritualas. 
su jais kartu visi bendraklasiai, mokytojai, tėvai. rankų 
paspaudimai, padėkos gėlės, pasibučiavimai ir... lėtas iš-
siskirstymas kas sau. iškilmių salėje lieka tik nesėkmin-
gai mėginanti susikaupti elzita. ji sėdi ir tyli: kur ir kas 
dabar? jai teks daryti rizikingiausią, lemtingiausią ir at-
sakingiausią pasirinkimą. ir ne jai vienai – visiems ab-
solventams, priklausiusiems toms geriausioms Vilniaus 
mokykloms, iš kurių gabiausieji ir protingiausieji jau 
daug metų iš eilės masiškai išvažiuoja iš lietuvos. už 
lango tiršto rūko apgaubti miškai. ji prieina prie lango 
pažiūrėti, kas jos laukia. kartu su žiūrovu ji išeina ne tik 
už miuziklo, bet ir už mokyklos ribų. gatvėje, po puoš-
niu gotikiniu portalu, regime pritūpusią jauną moterį, 
kuri apsikabinusi ramina mažametį berniuką. gal taip 
savo vaikais privalėtų pasirūpinti lietuva? o gal čia kaip 
tik tas beviltiškas motinos bandymas paguosti savo vai-
ką, kuriam niekas negali atsakyti į klausimą, kodėl taip 
ilgai iš airijos negrįžta jo tėvelis.

toliau vieną po kito išsiblaškiusius skirtingose 
miesto vietose tarp atsitiktinių praeivių išvystame ki-
tus miuziklo atlikėjus. ar jie kada nors pašauks vienas 

monika – elzita girčytė, rolandas – jonas ilevičius. 
ūk a n o s  k a P a či a u s k a i t ės  nuotrauka
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kitą, ar atsilieps į tokį šaukimą, ar kada nors dar susi-
rinks toje vietoje, kur gimė spektaklis? išsivaikščiojan-
čio miuziklo motyvas ima pintis su išsivaikščiojančios 
lietuvos likimu.

gal ir gerai, kad šitas susipynimas nėra ryškiau 
akcentuotas: tik vyresnės kartos žmonės žino, kaip po 
trumpo tautos susitelkimo išvešėjo agresyviausias susi-
priešinimas, po išsivadavimo triumfo – tauriausių vilčių 
ir lūkesčių sudužimas. lyg netyčiomis filmas primena 
pastarųjų dešimtmečių lietuvą bei dabartinę jos būklę, 
dramatiškai paveikusią ir paties filmo kūrėjo šeimos li-
kimą. šios kartos žmonėms tai buvo pats viltingiausias 
ir morališkai skausmingiausias akmens ritinimas į kalną. 
Netyčia pasakiau „buvo“. o gal iš tikrųjų jau buvo? kiek 
dar kartų teks lietuvai kurti pasaulį iš naujo: vėl mo-
kytis kalbėti, rašyti, dėkoti, vengti necenzūrinių žodžių, 
mokytis garbingumo, padorumo, sąžiningumo, mandagumo, 
pareigingumo, atsakomybės it daugybos lentelės. gal vėl, 
išnykus iš žemėlapio, teks keltis iš nebūties? ar apskri-
tai šiai tautai ir kultūrai nėra skirtas sizifo likimas? gal 
jai niekad nelemta pasiekti tą normalią būklę, kurioje 
gyvena kitos šalys. juk žemai, apačioje ji būti nenori ir 
negali, o kalno viršūnėje įsitvirtinti neįstengia ir todėl 
yra priversta amžinai kabintis, daryti kvailystes ir am-
žinai pralaimėti:

...ir kai jau galėjo atrodyt
Viršų pasieksianti bemat – pusiausvyrą pameta vargšė,
ir kaip griaustinis akmuo atgal į pakalnę nudunda.

ne taip jau paprasta įsiskaityti į tą pusiausvyrą pame-
ta vargšė. Per šimtmečius esame įpratinti kaltinti išorines 
jėgas ir nepalankias istorines aplinkybes. o kaip tada len-
gva išlikti nekaltam, palaikyti neapykantos ideologiją ir 
rašyti kankinio istoriją. mums visai normalu, kad dažnai 
to paties griebiamasi ir šiandien. nepastebima net to, kad 
visa karta dar tebėra savo istorijos liudininkė: jos akyse 
didžiausios klaidos ir nusižengimai  padaryti saviškių. 
Politikai to nė neslepia: tik „dešinieji“ jų ieško „kairėje“, 
o „kairieji“ „dešinėje“.

ką iš to tauta sužino? Paradoksalų dalyką: kad visi 
politikai kalti ir visi nekalti. nėra iš ko pareikalauti at-
sakomybės. aišku tik viena, kad pusiausvyrą pametė varg-
šė, o mes be murmėjimo esame priversti nešti klasikinio 
sizifo naštą. sunkumas gula ant visų. iš čia kyla didysis 
tautos nusivylimas, tragizmas ir melancholiškas rūpes-
tis, bet jokiu būdu ne camus sizifo maištingumas. mūsų 
atkaklumas labiau primena antikinį sizifą, „vargstantį 
vargą be galo“, ar j. girniaus rūpintojėlį, „stiprų savo 
silpnybe“ negu maištininką, paniekos apimtą absurdo 
žmogų, kuris nebemąsto apie tuos nusižengimus, prie 
kurių jis pats tariamai yra daugiau ar mažiau prisidė-
jęs. maištas visada nukreipiamas į išorę, į kaltuosius, į 
kitus. o mes kaltų nerandame ir dar patys esame be pa-
liovos kaltinami, kad visada balsuojame ne už tuos, už 
kuriuos reikia.

kas mums belieka? kadangi tenka nuolat pralaimė-
ti, esame išmokę atkaklumo ir kieto užsispyrimo. užsi-
spyrimas orientuotas ne tik į išorę, bet ir į save patį. jis 
pagrįstas suvokimu, kad patys darome didelių klaidų ir 

niekada nesugebame užbėgti joms už akių. gyvename 
pagal kažkokius atsitiktinius impulsus ar postūmius: 
kai pasitaiko proga – pristingame sveiko proto, kai at-
siranda sveikas protas – pritrūksta valios, kai atsiranda 
valia – jau būna šaukštai po pietų. tas begalinis atkaklu-
mas, maksimalus susikaupimas ir stiprus užsispyrimas 
grumiantis dėl išlikimo daug ką gelbsti. bet daug kas ir 
neatlaiko: žudosi arba bėga iš lietuvos. Privalu pasaky-
ti, kad šis bėgimas, arba išsivaikščiojimas, nėra nei toks 
lengvabūdiškas, nei toks išmintingas, nei toks nekaltas, 
kaip jį vaizduoja politikai, nuostabiai sutardami su masi-
ne žiniasklaida... beveik visi jie sprendžia kaip impulso, 
momento, šios akimirkos, „čia ir dabar“ žmonės.

bet grįžkime prie miuziklo. Visi istoriniai sizifo 
vargų variantai yra siejami su prievartiniu būdu uždėta 
bausme ir likimu. Visi žino, kad autonomišką žmogų 
prievarta slegia. net menkiausios priedermės gali su-
kelti jo pasipriešinimą, jei kas nors iš šalies savo valia 
be įtikinamo motyvavimo jas nustato ir verčia atlikti. 
miuziklo statytojai taip pat nebuvo visai laisvi: sunkus 
akmuo jiems buvo duotas iš šalies. bet jie jau buvo įgiję 
mokymosi motyvaciją. kitaip tariant, jie jau iš anksto ži-
nojo, kad tekęs akmuo bus bandomasis, ugdomasis, o tai 
reiškia, kad jie jau ne kartą buvo patyrę, koks yra sunkių 
uždavinių išsprendimo džiaugsmas.

filmas mums pristato stebėtinai brandų ir mąslų šių 
dienų bendrojo lavinimo mokyklų jaunimą, tarytum al-
ternatyvią subkultūrą, kuri skiriasi nuo to skubraus pa-
viršutiniškumo, vulgarumo („be tabu“, „be kompleksų“, 
be drovumo, be gėdos, be savitvardos, be savikontrolės, 
be priedermių, be įsipareigojimų, be atsakomybės ir t. t.) 
standartiško hedonizmo bei infantilumo, iškylančio vien 
jusliniais malonumais, impulsyviais norais, primityvia 
rėksminga savireklama, aklu pasitikėjimu savimi, nemo-
tyvuotu judrumu, perdėta gestikuliacija, standartinėmis 
pozomis bei įžūlumu, kurį žinome iš garsiausių lietuvos 
masinės komunikacijos priemonių. gana valingai ir oriai 
savo noru jie įsikimba į sunkiausią akmenį, kad išbandy-
tų savo jėgas ir talentus.

jiems talkina mokytojai ir pats režisierius, mėginda-
mas juos pririšti prie neišsemiamos klasikinės bei moder-
niosios kultūros tradicijos, palaikančios savarankiškos 
asmenybės formavimąsi ir intensyvų augimą. tuo keliu 
eidamas, buvęs j. miltinio mokinys a. maciulevičius ma-
žute turisto kamera Sony DCR-PC8E išgauna tokį ekrano 
vaizdą, kokio galėtų pavydėti net kai kurie su moder-
niausia profesionalų aparatūra dirbantys žmonės. Pasi-
ryžimas, atsidėjimas, atkaklumas, užsispyrimas padary-
ti tai, kas iš pradžių atrodytų neįmanoma. tokia veikla 
suponuoja visą filmą lydinčią dvasinę įtampą. žinoma, 
ne tą, kuri grindžiama sensacija, intrigos forsavimu, bet 
tokią, kuri vis labiau sureikšmina asmenis, jų būsenas, 
situacijas, veiksmus, faktus. ji kyla iš patvaraus siekimo 
restauruoti žmogaus veiklos prasmingumą, įveikti buiti-
nį lėkštumą ir prastumą, vartotojo nuostatų nykumą, tuš-
čios kasdienybės banalybę, konformizmo skurdą, įprastą 
suvokimų ir vertinimų inerciją. iš užankančių gyvenimo 
šaltinių mėginama išgauti neišsenkančius kūrybos re-
sursus. ne be reikalo filme kartojami žodžiai „be galo“. 
čia sutelkiama visa tėvo stanislovo išaukštinta „sunkio 
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dvasia“, arba sąmoningas apsisunkinimas, kad atsirastų 
profesionalumas, suteikiantis kūrybai pergalingo len-
gvumo žavesį.

originaliai ir paslaptingai parodyti senojo architek-
tūrinio Vilniaus kiemai, portalai, vartai, bažnyčių ertmės, 
aptriušusios plytų sienos, bažnyčių interjerų detalės – ne 
tik pasitaikantis jaunų žmonių susitikimų fonas; doni-
zetti, rodinas – ne atsitiktinai patekę istoriniai vardai, o 
sizifas – ne paprastas įvaizdis. Visa respektabilioji euro-
pos kultūra dalyvauja įprasminant kūrybines pastangas. 
ji sureikšmina ir beveik sakralizuoja viską, kas vyksta 
jaunų ir suaugusių žmonių gyvenime. ši kultūra visais 
laikais buvo laikoma vartais į amžinybę. galbūt tai – tik 
anų laikų iliuzija, bet ji didi ir išdidi. ji nepripažįsta si-
muliacijų, imitacijų, pozų, neleidžia plaukti paviršiumi, 
bet reikalauja visiškos koncentracijos ir atsidavimo. ji 
įpareigoja atsidėti, atkakliai skverbtis, nerti gilyn, įveikti 
sunkumus – ir tuos, kuriuos žmonės patys užsikrauna, ir 
tuos, kuriuos užkrauna likimas. svarbiausia, kad jaunoji 
karta čia visai nesijaučia svetima. ir tai jau ne abstrakti, 
anoniminė karta, o pamažu išsiskiriančios įdomios indi-
vidualybės, pradedančios mąstyti savo galva ir, atrodo, 
pajėgios gana atsakingai spręsti.

bene labiausiai išryškinta daukšos mokyklos 11 kla-
sės mokinė birutė leiputė, kurią antanas maciulevičius 
pasistato greta savęs kaip kuriamo filmo bendraautorę. 
filme jai skirtas svarbiausias vaidmuo. jai pavesta orga-
nizuoti išorinį kuriamo miuziklo kontekstą, klasikinį in-
telektualinį jo įrėminimą: bandydama susiorientuoti post-
moderniame pasaulyje, ji ne tik pati samprotauja, bet ir 
kalbina moderniosios kultūros žmones, įvairių profesijų 
vyresniosios kartos atstovus. jos „kelionė“ į Vilniaus cen-
trą kelia aliuzijas į seną istorinę tiesos, teisingumo, žinių 
ieškotojų tradiciją.

kita vertus, ši „kelionė“ prasideda nuoroda į mono-
tonišką sizifo kopimą. filmo pradžioje birutė ramiai ir 
ilgai eina tuščiomis Vilniaus gatvėmis, paskui akmenuo-
tu grindiniu, vedančiu į gedimino kalno viršūnę. ritmiš-
kas žingsniavimas akmeniniu grindiniu, pereinančiu į 
masyvius pilies sienų akmenis, lyg ir turėtų priminti at-
kaklų akmens ritinimą į kalną. šiame ėjime esama tam 
tikro ceremoniškumo, nustatytos tvarkos laikymosi, ri-
tuališkumo. labai jau rimtas šis neskubrus gimnazistės 
žingsniavimas ten, kur statomas miuziklas, painiojasi iš 
svetimų šalių atvykę turistai ir turėtų koncentruotis jos 
pokalbiui reikalingi žmonės. Viršūnė pasiekta. tačiau 
ten „pusiausvyrą pameta vargšė“... kažin? taip tik išo-
riškai atrodo. atsiverianti architektūrinė miesto panora-
ma išryškina žiūrovams ėjimo tikslą – teritoriją, kurioje 
statomas miuziklas, turėtų vykti pokalbiai, o ji leidžiasi 
žemyn. galima interpretuoti ir šiek tiek sizifiškai: as-
mens savikūra skatina kopti į kalną, bet ten, išvydusi visą 
kultūros žavesį, ji priverčiama leistis žemyn, kur gyvena 
jai užsiangažavę žmones.

apačioje pasigirsta populiariosios Kregždutės, kregž-
dutės..., kiti spektaklio fragmentai. o po jų – i dalis, pa-
vadinta Pamatykit mane – aš esu! rodos, tiesiai iš šiuolai-
kinės reklamos: tatuiruotos nugaros, akrobatiniai triukai 
arba tiesiog save eksponuojančios jaunutės panelės. ka-
tedros aikštėje poilsiaujantis jaunimas – lyg turgaus pre-

kės. tturistai rikiuojasi prie grindinyje įklijuotos plokštės 
Stebuklas: vieni tik paliečia ją batais, kiti ant jos atsistoja, 
treti nusiauna batus, ketvirti eina aplinkui, penkti užlipę 
sukasi kaip kokie rytų dervišai. ritualas paprastai atlie-
kamas gana rimtai ir susikaupus ar nukreipus žvilgsnį 
į dangų. jau šiais kadrais brėžiama ryški perskyra tarp 
kultūros kūrėjų ir jos vartotojų, tarp susitelkusiųjų dar-
bui ir atsidavusių pramogai, tarp tų, kurie produkuoja 
kūrinius, ir tų, kurie demonstruoja kūnus, tarp mėginan-
čiųjų išugdyti savo gebėjimus ir laukiančiųjų stebuklo. ji 
parengia birutės pasiryžimą atsakyti į titruojamą klausi-
mą: „kas yra laimė?“

jeigu tektų atsakyti teoriškai, klausimas mokiniui 
tik riausiai būtų per sunkus. bet praktiškai į jį galima 
atsakyti ir taip, kaip sako birutė: ne sotus dykaduonia-
vimas, bet geri žmonių tarpusavio santykiai, trumpai 
tariant, meilė. Vadinasi, kalbama apie asmeninį verty-
bių pasirinkimą. kiekvienas, tokį klausimą keliantis, 
priverstas pats susirasti atsakymą – svetimi sprendimai 
čia negalioja. ši individuali priedermė nuveda filmo ben-
draautorę iki pasaulyje plintančių jaunimo subkultūrų, 
kurios naikina asmens individualumą. o gal tik jį pasle-
pia, užmaskuoja? bet ne tai svarbu, nes čia yra kai kas 
esmingesnio, ko nederėtų nutylėti: tos subkultūros nėra 
tik paprastos kaukės, slepiančios jaunų žmonių skirty-
bes. jos visos yra kontrkultūros reiškiniai, liudijantys ca-
mus sizifui giminingą maištavimą, t. y. panieką vartotojų 
visuomenei ir oficialiajai kultūrai. gal ši tema buvo verta 
platesnio aptarimo, tačiau ji galėjo nuvesti į šalį nuo pa-
grindinio susitelkimo kūrybai.

iš čia svarstymai persikelia į V. mykolaičio-Putino 
muziejuje įsikūrusį renesanso klubą. šis pavadinimas 
savaip paženklina ir primena moderniosios civilizacijos 
pradžią ir universaliųjų asmenybių atsiradimą. ne atsi-
tiktinai čia asmenybės individualumas aptariamas kaip 
savikūros šaltinis ir savarankiškų įsitikinimų formavimo 
padarinys. bet postmodernybė jau bene yra pasakelbu-
si šios civilizacijos pabaigą, o kartu ir asmenybės suiri-
mą. kiti laikai – kiti papročiai... „nieko nėra blogiau, 
kai žmogus neturi stuburo“, – sako muziejaus vadovė 
r. šorienė.

antrasis pokalbis vyksta gamtos prieglobstyje su 
anksčiau minėtu ekspertu V. Paulausku, kurį labiausiai 
jaudina šiuolaikinio jaunimo agresyvumas. mat buvo su-

miuziklo choras. ša r ūn o  s n a P k a u s k o  nuotrauka
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naikinta užklasinių užsiėmimų sistema ir vaikai palikti 
likimo valiai. norėdami save išreikšti, jie geria ir smur-
tauja. uždavęs vaikams klausimą, ką jie veikia laisvalai-
kiu, išgirdęs tokį atsakymą: „mes geriam alų.“

nepaprastai sarkastiškai esminę šių laikų kultūros 
ligą įvardina stasys Petronaitis, buvęs Panevėžio miltinio 
teatro aktorius. Vieno ryškiausių ir talentingiausių teatro 
veteranų likimas ir apsigyvenimas vagonėlyje geriausiai 
liudija šios ligos pobūdį. Visu savo gyvenimu jis prikiša-
mai teigia, kad anksčiau buvo profesionalus, turiningas, 
giliamintiškas teatras, skatinęs žiūrovą stiebtis, moky-
tis ir augti. dabar jis nieko nereikalauja, tik pataikauja, 
sekdamas paskui minią, ir dėl to negalėjo nenusmukti. 
žiūrovo teatras ir režisierių atsiveda iš gatvės, todėl mes 
nieko iš jo negalime nei tikėtis, nei reikalauti. Prie tokio 
gyvenimo jis negalįs prisitaikyti ir dėl to atsidūręs miške, 
vagonėlyje. Verslininkų natūros žmonės mus įtikinėja, 
kad pirmiau praturtėkim, o paskui pasirūpinsim kultūra. 
bet taip gyvenime nebūna. žmonės pripranta prie pato-
gumų, ir jiems gyvenime daugiau nieko nereikia, užten-
ka pramogų, „mergaičių  kratomų užpakaliukų“. „bet 
būkim smagūs, būkim smagūs. išgerkim „čierkutę“ už 
dabartinį kaitalizmą“, – užbaigia jis savo pokalbį.

sugrįžimas iš Panevėžio į Vilnių paženklinamas pla-
čia sostinės panorama iš paukščio skrydžio. lyg keliu į 
šventovę artinamasi prie dailės akademijos, kurioje su 
jaunimo tapybos studija dirba tapytojas giedrius kazi-
mierėnas. jo darbas imamas gretinti su tuo, kuris vyksta 
daukšos vidurinėje mokykloje. tik ten darbas kolekty-
vinis, o čia – visiškai individualus ir, pasak dailininko, 
garbingai konkurencingas. tas, kuris ateina į mokyklą, 
turi skirti norą mokytis nuo svajonės būti įžymiu. kad 
mokiniai sužinotų, ką gali, jie privalo daug dirbti. ir 
dirbti ne retkarčiais, o nuolat, iš metų į metus ir tai dar 
neduoda jokių garantijų, kad bus tikri menininkai. stu-
dijoje jie tik pramoksta piešti, modeliuoti formas, kitaip 
tariant, išmoksta tapybos kalbos, bet kaip pasakyti ir ką 
pasakyti, jau priklausys nuo jų galvos ir širdies. tapyto-
jo studijos mokiniai patys pripažįsta, kad čia jie išmokę 

kitaip matyti aplinką, spalvas, gilintis į viską, suprasti 
paveikslų unikalumą.

tapytojo komentarai savaip iliustruojami ir patvir-
tinami įspūdingu monumentalių jo drobių pristatymu, 
lydimu prakilnios donizetti muzikos. klasikines freskas 
primenantys paveikslai ima patys skambėti, sakralizuo-
dami unikalius ir didingus lietuvos istorijos įvykius.

ii dalis paskelbia: Menas padeda suvaldyti prigimtį. 
ji sugrąžina žiūrovą į m. daukšos vidurinę mokyklą, 
kad nuo pat pradžių išdėstytų visą miuziklo kūrimo 
istoriją...

Puiku, kad m. daukšos vidurinė mokykla turi tokią 
stiprią kino ir vaizduojamojo meno klasę, kurioje galė-
jo atsirasti filmas, ne tik išsaugantis miuziklo kūrimo 
istoriją, bet ir išryškinantis tai, kas dabartinėje lietuvos 
kultūroje yra svarbiausia rimtam, sąžiningam, atsakin-
gam ir produktyviai gyventi nusiteikusiam žmogui. ne 
tik tiems, kurie visą gyvenimą mokosi ir nėra praradę 
gyvenimo ir išgyvenimo aistros, bet ir jaunimui, kuris 
yra pajutęs aukštosios kultūros veikimo jaudulį ir išgy-
venęs asmeninio brandumo galią. beveik kiekviename 
veiksme, kiekviename pasiryžime gali stebėti, kaip už-
simezga nedrąsus kartų suartėjimas, atsiranda intymus 
susikaupimas ir gabumų atsivėrimas, suplazda kūrybi-
nio ieškojimo, netikėto susitikimo su pačiu savimi virpu-
lys, tarytum drovus tos jaunos ir žavios tapybos studijos 
lankytojos šnabždesys prieš atsuktą filmavimo kamerą: 
„(Viešpatie) man dabar reikės kalbėti.“ bet kartu išgyve-
ni nerimą ir įtampą, atsirandančią iš mąslaus ir atsakingo 
jaunimo susidūrimo su gana užtamsinta, daugybę prob-
lemų keliančia lietuvos, o iš dalies ir visos moderniosios 
civilizacijos ateitimi.                                                                

1 a. camus. Rinktiniai esė. – Baltos lankos, Vilnius, 1993, p. 230.
2 ten pat, p. 231.
3 Homeras. Odisėja. Хi 594–600 (1979 m. antano dambrausko 

vertimas. 1937 m. jeronimo ralio vertime kalbama apie akmens 
išsprūdimą iš rankų: „bet kaip tik prisitaiko per pačią / kalno 
viršūnę praversti į antrąją pusę – akmuo jam / rieda pakalnėn, 
iš rankų išsprūdęs, atgal šokinėdams.“

Po premjerinio spektaklio
Vilniaus mikalojaus 
daukšos vidurinėje 
mokykloje
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varovas            

būk varovu klaidžioms mano sielos avims
kai likimas pames neįterpęs nė žodžio,
gal melisos – ne dilgėlės – atskirs pievas tris
sutvertoms pasibūt be kaltės šventovėms... 

pasistiebk, kad matytum, kaip laša dangus,
kerpant šilumą nuo verkiančio viešpačio,
gal tik taip mano žemė nuo tvano išdžius,
maldas kalbančiam kelrodžiui šviečiant...

žymė                 

staktoj kasmet įtvirtinamos suvokimo žymės pralenkimu
dangstau tyros gėdos parausvintus skruostus
tie kanalai dabar jau užakmenėję užsklandomis
buvo mūsų ėjimai vienas į kitą
tavo išdirbtomis pratybų pelkėmis
kur susirgę džiovinomės basi apsiviję aukštos įtampos lyną
nors tu tik įsikalbėjai tą naštą be atsako
dėl manęs
ir laukei įdukrinimo lūpomis per kaktą
prieš tai padovanojęs meditacijos skrydį
būsimam mano nusiskausminimui
atsiskinant prinokusia žemiška aureole
ir išsunkus savastį
ja pasirašant „Tavo mažylė“

a g n ė  S u t K u t ė

Pašauk imas   

aukštybių (pa)siuntiniai,
apgaubę namų šiluma,
išmokę pirmųjų žingsnių,
stveria srove kritimui
į savęs nemylėjimo agoniją. 

Pusiaukelėj įtikina esant
ištikimam sparnuotam sargui,
kuris ten, apačioj, pagaus... 

tada dangus nusileidžia
į tavo pėdsakų žemę –
dar ir tam, kad sumeluotų
saugumą, kito skrydžio.

galer i Ja             

nesustodama
krykštauju
koridoriais
kol pamažu
tiesos ima gūžtis
į kiautus 

grįžtu
kur dar įžiūrimas paveikslas 

sustoti
pajusti 

kaip pėdomis viršun į kūną
palengva teka
penas 

augimui 

lauk ima i              

kai tik nutilsiu
žiemą upe – 

sugerk mane
bundančią ašarom
ir grąžink palytėjimu
savo akių 

kad prakalbėtų lūpos
stingdomos
dar nepraėjusio
laiko

( s i e los )  brol iu i

alksta vaikai vieniši ten meilę išlytinčių rankų,
karstosi dievo namuos, varpu sau siūbuoja lopšinę.
ten liūtis akmenų – nuo bandos atsilikę apanka.
Pameni? grįžom, ratą apsukę, mele pasiklydę... 

maldomis ten bandoma pirkti, neperpranta niekas –
sumokėta per daug, ir mokės dar už pamestą valią.
gyvenome tuneliuos, verkėme: „kas mums belieka...“
nejudinom pirštų, juodoj nebūty ir likom įšalę... 

dabar gi, brolau, mums leidžiasi glostomi debesys,
kai davėme negalioj priesaikas kilt per save iš duobių.
nuo šiol mes jau žinom, į ką tos viršukalnės remiasi –
į šviesą dabar kaip ir tu, paskui tėvo žodžius,  išeinu...
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dabar, kai į kurpiamą rašinį galima sumesti bet ką: min-
čių, žodžių nuolaužas, kalbos šiukšles ir kitokį intelek-
tinį šlamštą ir tą darinį pavadinti kūriniu – eilėraščiu, 
poema, novele ar net romanu, malonu paimti į rankas 
leidinį, kuriame įprasminta kiekviena raidė, skiemuo, 
garsas, cezūra, nekalbant apie visuminį jo pavidalą. kur, 
kaip sakoma, žodžiui erdvu, o minčiai ankšta, ir ji verž-
te veržiasi naujam, dar aukštesniam ir intensyvesniam 
polėkiui. bet autorius to daryti nė neketina, jis neskuba, 
taupo ir savo, ir skaitytojo energiją bei laiką, gerbia abiejų 
pastangas pasiekti maksimalaus efekto. ir jam pavyks-
ta. o tiksliau, jiems abiem nusišypso sėkmė – stebuk-
las įvyko. kūrinėliai trumpučiai, jų nedaug: pirmame 
skyriuje, pavadintame Liudijimas – penketas, antrame – 
Draugams – vienuolika, trečiame, ketvirtame ir šeštame – 
Kareivio bliuzas, Sezonas baigtas, Gyventi – vėl po penketą, 
penktame – Atplaišos – devyni, o paskutiniame – Pašnibž-
dom – vėl vienuolika. iš viso tik pusšimtis su trupučiu. 
galima būtų suskaičiuoti net eilutes ir skiemenis, nes ir 
jie prasmingai dalyvauja šiame tapsmo procese – eilėraš-
čio, knygos tapsmo, brandinto ištisą dešimtmetį, nes pir-
masis antano šimkaus eilių rinkinėlis Skradžiai pasirodė 
dar aname tūkstantmetyje – 1999-aisiais.

siekiant detaliau susipažinti su jauno autoriaus, 2010-
ųjų jaunojo jotvingio premijos laureato, darbais, tektų 
bent trumpai aptarti beveik kiekvieną jo kūrinį, nes iš ti-
krųjų tai – mažieji romanai, novelės, vaizdeliai. juose ne 
tik minčių, jausmų ir nuojautų sankaupos, bet ir intriguo-
jančios istorijos, tik užkoduotos, apipintos metaforomis.

Tik taip atkartoju ištvertą sutvertą pasaulį –
šnabždu kaskart daugiau sidabru, katinėlių pėdutėm,
Ant pirmojo sniego mieste, nuvilnijusiam šiaurėn,
Lopšinėm niūniuoju gatves, nes reikia šiąnakt išbūti. (p. 6)

K n y G o s

V y t a u t a s  g i r d z i j a u s k a s

reikia šiąnakt išbūti
juk tai programiška – reikia išbūti. ir ne tik šiąnakt – 

gyvenimą privalu ištverti. ir tas buities ir būties kalnas, 
tas jo sunkumas autorių slegia, matyt, nuo pirmųjų žo-
džių ir įspūdžių, nuo to meto, kai ėmė suvokti, jog yra, 
jog būna ir privalės tą buvimą pratęsti. iš pradžių poe-
tas mėgino garsiai rėkti, maištauti, juk ne veltui pirmasis 
rinkinys pavadintas Skradžiai. skradžiai tą gyvenimą, tą 
kasdienybę, tas niekšybes ir šunybes – skradžiai žemę – 
viską į prapultį. sunaikinti net patį save. leidžiant tą 
knygelę, buvau netoliese, mėginau paspartinti jos atsi-
radimą, skatinau ir drąsinau jaunąjį poetą. dabar tai jau 
praeitis – daug kas susigulėjo, nugrimzdo, o iš tikrųjų 
išsikristalizavo, aprimo, nuskaidrėjo, nors tam procesui 
išbaigti prireikė viso dešimtmečio.

Kad tas laikas ne veltui, o brangiai –
Sumokėjai, išmokai. išeik.
Tavo vieton ateina gyventi
Vėl kiti. Vėl skolingi. Atleisk. (p.10)

Poetas dar nevisiškai susitaikė, dar neatsiskaitė su 
visais skolininkais, bet jau aprimo, elgiasi išmintingai, tik 
įspėja, kad ateinantieji taip pat bus skolingi. žinoma, tik 
tie, kurie jaus būties naštą. jis supranta, kad tokių gretos 
bus retokos, kur kas daugiau atsiras tokių, kurie reika-
laus grąžinti skolas, nes tiems visi kiti yra skolingi.

Durniau, jie man pasakė,
Nemoki žaidimo taisyklių.
Jos tokios paprastos, kaip takas,
Kuriuo moterys vaikšto į pirtį. (p. 21)

ne, dar ne, nevisiškai susitaikė ir prisitaikė, nes... 
padegė pirtį. ir tie lemtingieji klausimai niekur nedingo. 
jie tebekyla kasdien ir kasnakt. ir ne vienam, dar kažkam 
yra negera, skaudu ir pikta.

Net jei tau virš plaštakos kryžius. Net jei kažko labai trūksta.
Net jei vaikštai dviese. Su išlaužyta šypsena. Kryžius.
Pakviesčiau kelionėn. Į kelią. Pasaulin.
Kas iš to, pasakytum. šypsočiaus. (p. 25)

ir tų klausimų nesumažėjo nei sau, nei kitiems, tik 
skradžiai žemę jau nesinori prasmegti, noris čia būti, 
nors ir nelegalo statusą turint.

O dabar paklausykit, kaip buvo. Tikrai, prašau, paklausykit.
Diena nuostabi pasitaikė. Netgi negėriau. Tiesa, į vakarą
Draugui paskambinau, sakau, susitikim. Juk gera
Draugus pamatyti bent kartais. Nesgi ne visad gali pasakyti,
Kad diena nuostabi pasitaikė – (p. 26)

antanas šimkus. 
Sezonas baigtas. – 
lietuvos rašytojų 
sąjungos leidykla, 
Vilnius, 2010
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tai ne visai kareiviškas bliuzas, tai muštynės ben-
drabutyje, kur nukentės ne kas kitas, o nelegalas. tai 
net ne eilėraštis apie tai, o novelė, apysaka ar drama, kur 
mėginama paaiškinti, „...ką aš veikiu...“, nes toks gyve-
nimas, kurį būtina ištverti. nesvarbu, kad...

Jei tu ne mano, man visi keliai tušti,
Visi į niekur (p. 34)

nutapęs spalvingą bohemos paveikslėlį, pasišaipęs 
iš savęs ir iš sugėrovų, kituose eilėraščiuose autorius pa-
nyra į asmenišką šiltą ir trapią lyriką, kur daug lietaus, 
tamsos, tylos ir šnabždesių. tie posmai kažkaip „susi-
šneka“ ar „susiliečia“ su prieškario poetų lyrika. tik ne 
žodžiais, ne sakiniais – gal nesugrotomis melodijomis, 
gal prasmės ilgesiu, gal anapusybe.

Kaip ilgesio banga, kuri pasiekia iš anapus
Tiesos ir melo, karo ir taikos
Nuplėšus stogus. Tik skausmas, gėda, sielos alkis
Lyg noras šitą laiką išraudot
Į vėją juodą. Bet ir šio nėra. 
Telieka sapnas. Vabalas lange. (p. 60)

neviltis ir skausmas, žinoma, liko, tik labiau su-
kaupti, tylesni ir prasmingesni. Vienišumas taip pat.

Atjaunėję
Delnai vėjo
Ligi pilnaties.
Tartum vėlės

Mažutėliai
Laiko ir nakties
ir nuėjo
Jų šešėliai
iš giesmių giesmės.
Metų metais
Metų metais
Pro mane. (p.69)

tų nuėjimų rinkinyje ne vienas ir ne du. išraudojimų 
ir maldų taip pat, tik ne visi ir ne visos taip deklaraty-
viai iškalbami, o grakščiai išdainuojami, profesionaliai 
suposmuojami, prasmingai sukeičiant žodžių tvarką, 
perkeliant punktuacijos ženklus į kitą vietą.

Pašnibždom iškošiu
Kartais,
Tėve, mūsų nėra.
Man to skradžiai užtenka. (p. 65)

tas vienas žodelis „skradžiai“ sujungia praeitį su da-
bartimi, kuri ne kažin kiek pakito, bet poetas jau ne anas 
šėliojantis ir šūkaujantis vaikėzas, o brandžiais žodžiais 
ir vaizdais mąstantis apie save ir pasaulį, apie meilę ir 
būtį. kartais sakantis visai kitus ir kitokius žodžius arba 
visai nutylintis, paliekantis tik jausmų ir minčių virpe-
sius, kurie stebuklingai suvirpina ir skaitytojų širdis. juk 
visiems mums kartu reikia šiąnakt išbūt. ir naktis gali 
būti ilga – vos dienai prabrėškus, vėl užplūsta tamsa.

Vilnius, 2010, lapkričio 8

skaitydamas jau trečią psichoterapeutės genovaitės 
bončkutės-Petronienės knygą – Gerųjų žmonių šešėliai, 

a l g i m a n t a s  l y v a

Kerintys šešėliai
prisiminiau seną legendą apie narcizą, besigrožintį savo 
atvaizdu vandens paviršiuje ir liūdinčią nimfą echo. 
echo mylėjo narcizą, bet šis, deja, mylėjo tik pats save. 
atstumtoji nimfa meldėsi afroditei prašydama mirties. 
šis mitas puikiai iliustruoja šiuolaikinį vakarietišką in-
divido požiūrį į save ir kitus žmones. šiuolaikinis žmo-
gus – tai egoistas, nusigręžęs nuo kito problemų ir gal-
vojantis tik apie save. sunku vienareikšmiškai vertinti 
šią knygą. ar autorės darbas – tai dvasios problemų 
bei terapinių rekomendacijų rinkinys, o gal ši knyga 
yra post modernus literatūros kūrinys, pastiprintas psi-
chologija? jeigu individo gyvenimas – tai psichologinis 
karas su pasauliu, su savimi, tai autorė šią nuožmią 
kovą siekia transformuoti, įprasminti, paversti psicho-
loginėmis pratybomis. manding, reikia pažinti pasau-
lį ir save, bet ne užvaldyti, okupuoti. egoistinis kelias 
žaloja asmenybę, ją menkina, sukelia ligas ir psichines 
deformacijas. 

genovaitė bončkutė-
Petronienė. Gerųjų 
žmonių šešėliai: 
psichologinės išpažintys 
ir esė. – Versus aureus, 
Vilnius, 2010
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kiekvienoje novelėje autorė braunasi į pacientų dva-
sios gelmes, jas tiria, analizuoja. klausydamasi pacientų 
„nuotykių“, rašytoja nejučia įsibrauna ir į savo vidų, 
todėl išvysta reginį, kurio niekada anksčiau nematė, pa-
tiria tai, ko anksčiau niekada nepatyrė. ir kuo didesnis 
yra „atitrūkimas“, tuo labiau rašytoja priartėja prie pa-
ciento problemos. šis paradoksas – tai sėkmės raktas. 
autorė ir pašnekovas išgyvena kelionę kartu. bet rašy-
toja nėra tik bendrakeleivė, ji – patyrusi gidė, ligotoje 
dvasios panoramoje matanti kelią į laisvę. ši knyga yra 
tarsi rašytojos kelionių laivo borto žurnalas, stropiai ra-
šomas ir komentuojamas. būtų klaidinga šnekėti apie 
autorės kančias, nepakeliamą „kelionių“ įspūdžių svorį. 
autorė visada išlaiko distanciją ir niekada netampa pa-
ciento „ligos“ auka. rašytoja perša mintį, kad mes visi 
esame kažkieno primestų psichologinių kelionių įkaitai 
tol, kol neišlavinsime ir neišlaisvinsime unikalaus savo 
mastymo, kol neišmoksime saugiai atsiriboti nuo kito 
problemų. be vienokio ar kitokio psichologinio pasiren-
gimo būsime nelaimingi ir be pozityvios ateities. nepra-
rasdami savęs – pabūkime kitais, t. y. išmokime klausyti. 
kunigas klauso, psichoterapeutas klauso, tikras draugas 
taip pat klauso. jie mums padeda, nes mus girdi. rašy-
toja ragina – nebūkime panašūs į narcizą. mes trokšta-
me kitų dėmesio, supratimo, pagalbos, bet galvojame tik 
apie save. „mylėk savo artimą kaip patį save“, – moko 
šventasis raštas. ir ne veltui – tai, ko gero, vienintelis ke-
lias pasveikti, išsivaduoti iš kompleksų. autorė stengiasi 
suvokti, kodėl žmonės tokie savanaudiški, kodėl mąsto 
taip keistai, iš kur atsiranda blogos emocijos. ji teigia, 
kad tikras psichoterapeutas yra tarsi veidrodis, kuriame 
pacientas gali išvysti ne kaukę, ne gražų asmenybės fa-
sadą, o tikrąjį savo veidą. ir vis dėlto, nepaisant gilaus 
psichologinio krūvio, ši knyga yra novelių rinktinė, bet 
ne mokslinis referatas, todėl galima patirti itin retą skai-
tymo džiaugsmą ir malonumą. na, o slaptas knygos už-
taisas? jis, be abejo, yra. atidus skaitytojas pajus gydo-
mąjį pavasarinį sprogimą šiek tiek rudenėjančioje savo 
širdyje. manding, knygos struktūra truputį gremėzdiš-
ka. ir jeigu autorė novelėse paslėptų kursyvu parašytus 
„kulinarinius“ receptus ir pateiktų tik pagrindinį patie-
kalą, būtų lengviau virškinti ne visiems skanias psicholo-
gines doktrinas. todėl knyga tarsi praranda beletristinę 
pusiausvyrą. Viena vertus, autorei, rašančiai panašias 
noveles, reikėtų atsiriboti nuo bet kokio teoretizavimo, 
terapinių rekomendacijų, o tik pasakoti intriguojančias, 
įdomias istorijas. kita vertus, kursyvu parašyti skyriai – 
tai irgi novelės, nes postmoderniame pasaulyje bet kokie 
verbaliniai ieškojimai – sveikintina ir legitimu. 

skaitydamas autorės teorinius apmąstymus (ir ne 
vien!), pajutau artimumą amerikiečių psichoterapeuto 
rollo may pažiūroms: „žmogus didžiąja dalimi yra at-
sakingas už tai, koks yra ir kaip klostosi jo gyvenimas.“ 
šias noveles inspiravo pacientų istorijos. taip nuoširdžiai 
rašyti gali tik vienišas specialistas. autorės kūryba yra 
tarsi jūreivio, kriminalisto, alpinisto pasakojimai – gana 
hermetiški, bet prieinami ne tik šių profesijų atstovams ir 
galbūt todėl tokie įdomūs ir laukiami. skaitydamas no-

veles supratau, kad praktinė psichologija gali tapti dva-
siniu keliu, kartais ir vienintele galima religija sekuliari-
zuotoje visuomenėje. grynasis literatas dažnai jaučiasi 
bejėgis, nes autorė suranda ne vieną ir ne du unikalius 
personažus, bet atveda skaitytoją į didžiulę galeriją pil-
ną keisčiausių, neišgalvotų, autentiškų portretų. minėti 
personažai užburia, stulbina, piktina ir... juokina. bet šis 
juokas, deja, liūdnas, pro ašaras. 

kitas šios knygos pranašumas – nežinau, pasiektas 
sąmoningai ar ne (o koks skirtumas!) – yra tas, kad ra-
šytoja atmeta pseudoliteratūrines, XX a. naftalinu dvel-
kiančias novelių įžangas, neatgraso, neatbaido skaitytojo 
nuobodžiu moralizavimu, nebūtinais peizažo ar veiks-
mo viražais, o eina tiesiai prie reikalo, kerta iš peties. 
tai džiugina, skatina skaityti, nesustoti, versti puslapį 
po puslapio. keisčiausios istorijos teka kaip vanduo iš 
čiaupo ir nekyla ranka užsukti rankenėlės. sustabdyti 
sraunią išgyvenimų srovę gali tik pati autorė, žinanti, 
o gal intuityviai jaučianti, kada padėti tašką. džiugina 
jos atvirumas, drąsa. jei rašytoja slapukautų, knyga tap-
tų snobiška, pilka. susidūręs su atvira tiesa, metu į šalį 
aroganciją, gebėjimą greitai „perlaužti“ knygą ir tampu 
autorės „pacientu“, kurio liga – tai desperatiška pastan-
ga pakilti aukščiau ilgamečių autorės patirčių, būti pro-
tingesniam ir mokyti specialistę. girti taip pat nedrįstu, 
nenoriu būti pataikūnas ar juokdarys. taigi, beliko tik 
vienas kelias – kantriai skaityti ir bloknote užrašyti šias 
kuklias pastabas. įspūdžių patyriau daug, bet, vis dėlto 
norėčiau, kad autorė ilgiau „padirbėtų“ su konkrečiu 
personažu, patyrinėtų jo poelgių dinamiką, asmenybės 
pokyčius ir neskubėtų prie kito, ne mažiau įdomaus, 
veikėjo. tikiuosi greitai išvysti naują autorės romaną su 
giliai išjaustu, psichologiškai motyvuotu siužetu, be te-
orinio ekskurso į mokslų gelmes. 

autorės kalba graži, ji neabejotinai valdo žodį, sa-
kinį, veiksmą. esu pratęs prie ilgų epinių darbų, todėl 
pasigedau vientiso turinio, kietai „sukalto“ knygos sce-
narijaus, logiškos ar alogiškos įvykių sekos. 

šioje knygoje vis dėlto yra vienas centrinis persona-
žas – manyčiau, pati autorė, bandanti įvaldyti chaosą, 
paruošti skanią mišrainę ar sukurti modernų videoklipą, 
kuriame žvaliai skrietų žmonės, įvykiai, vaizdai. greitis 
kaip kine – 24 kadrai per sekundę, na, viename, slap-
tame, 25-ame kadre užkoduotos svarios mintys, šaltas 
kosminis jausmas ir santūrus gerumas. 

Gerųjų žmonių šešėliai – tai katalizatorius, paskata 
pačiam tirti save, nelaukti to momento, kada reikės spe-
cialisto pagalbos. Perskaitęs pasijutau tarsi sugrįžęs iš 
tolimos kelionės su begale įspūdžių. Paklaustas, kaip se-
kėsi kelionė, ką mačiau įdomaus, sutrikau, nežinojau, ką 
pasakyti... Vienintelė išeitis – nebandyti vienu žvilgsniu 
aprėpti visos knygos, o kantriai gilintis į konkrečią nove-
lę. tada bus ką pasakyti! šioje kiek neįprastoje recenzijoje 
aprašiau savo potyrius ir išgyvenimus, pabandžiau juos 
motyvuoti, paaiškinti. norėčiau, kad šis pristatymas tap-
tų dar viena, jau mano „ligos“ istorija – nauja, nemato-
ma novele. aišku, galimas ir kitoks šios įdomios knygos 
vertinimas ir interpretavimas.
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giliai tikinčių žmonių dabartinėje visuomenėje nėra daug, 
o ir ta nedidelė tikinčiųjų dalis dažniausiai vyresnio am-
žiaus. Vidmantės jasukaitytės romane su antikristu ir vi-
sais kitais šėtoniškais apžavais kovoti taip pat imasi gar-
baus amžiaus žmogus, tekste vadinamas tiesiog seniu.

apie pagrindinį romano veikėją nedaugiažodžiau-
jama, jo paveikslas nusakomas keliais sakiniais: buvęs 
kunigas, tarnystę dievui iškeitęs į meilę moteriai, mylin-
tis tėvas, teisingai savo gyvenimą nugyvenęs žmogus. jo 
sielos stiprybė ir grožis išryškėja sekant senio nuveiktus 
dorus darbus, šiam klajojant po jaunystės ir brandžių 
dienų prisiminimus. net ir metęs kunigo kelią, jis iki 
pat gyvenimo pabaigos lieka ištikimas dievui. gilaus 
vidinio tikėjimo neužliūliuoja ramus šeimyninis gyve-
nimas, nesužlugdo sovietų valdžios vykdoma politika. 
svarbu tai, kad V. jasukaitytė kone pirmoji iš lietuvių 
autorių sukūrė personažą, kuriame kunigo pašaukimas 
ir idiliškas šeimos gyvenimas puikiai dera, vienas kitą 
papildydami, o ne konfliktuodami, kaip iki šiol buvo 
įprasta vaizduoti (prisiminkime liudo Vasario dramą 
Altorių šešėlyje).

meilė romane iškeliama kaip aukščiausias mora-
linis imperatyvas. ji pati savaime yra kuriančioji jėga, 
kurios neįmanoma skirstyti į jokias rūšis. meilė gamtai, 
moteriai, vaikui yra nė kiek ne menkesnė negu meilė 
dievui. kai abejonių dėl savo pašaukimo kankinamas 
jaunas kunigas atlieka išpažintį kanauninkui, išmintingi 
pastarojo žodžiai tampa pamatu visam tolesniam senio 
gyvenimui: „mano sūnau, dievas yra meilė, ir turi ne 
kentėti, kad ją sutikai, o priimti ir dėkoti. <...> blogų ku-
nigų pakanka, o gerų krikščioniškos šeimos tėvų trūksta. 
ir žinok, kad tobulai meilei prireiks tobulos tiesos, kuri 
ves į tobulą išmintį. <...> žinok, atstumti didelę, tyrą mei-
lę – tai atstumti dievą. dievui nereikia, kad mes jį gar-
bintume skausmo suspaustomis širdimis, dievui labiau 
patiks, jei mes jį garbinsime džiaugdamiesi. jei nebegali 
dievo garbinti su džiaugsmu, daryk tai, kur galėsi išlieti 

džiaugsmą. sukurti dorą šeimą ir būti laimingam – tai 
irgi didelė, graži auka dievui.“ (p. 46–47)

laikydamasis moralės principų, senis nugyvena gy-
venimą, siekdamas tobulos išminties. senatvėje jo rašomi 
laiškai antikristui ir yra aukščiausia išminties išraiška. 
tarsi mitinis Prometėjas, nešęs žmonėms ugnį ir gelbėjęs 
juos nuo tamsos, senis imasi kovoti su pačiu šėtonu, ser-
gėdamas žmoniją nuo blogio. tiesa, jis kovoja vien rašyda-
mas laiškus ir savotiškai skaitydamas pamokslus pačiam 
velniui, kuris, tiesa, išsigąsta priešmirtinių vienišo senio 
sapaliojimų. Pragaro valdovas, besiginčijantis su seniu, 
atrodo komiškai, bet romano siužete, supintame kaip ne-
pertraukiamas vidinis senio monologas su sapnų ir haliu-
cinacijų intarpais, toks paradoksas atrodo įtikinamai.

neįtikinamai, o gal pernelyg naiviai ar primityviai, 
atrodo autorės bandymas antikristais paversti visus buvu-
sius ir dabartinius politikos atstovus, vyriausybės vadovus 
ir ministrus. leninas ar stalinas dėl jų vykdytų represijų ro-
mane, kur autoriaus fantazijai apynasrio neuždėsi, perkel-
tine prasme dar galėtų būti tokiais laikomi. tačiau papras-
čiausių žinių per televiziją žiūrėjimas, kiekviename mitinge 
matant vien šėtono pavaldinius, jau atrodo juokingai.

galiausiai piktosios jėgos romane virsta abstrakci-
ja, kuri įvardijama vienu žodžiu – materija. „materija!!! 
materijos dėsnis, veikiantis žmoguje, grupėje žmonių, 
valstybėje, – štai kas yra šėtonas!” (p. 129), – prisiminęs 
spalio socialistinės revoliucijos žiaurumus, komunizmo 
statybą ir lenino stabą, prie stalo vienišoje savo trobelėje 
vidury laukų pravirksta senis. apmąsčius pasaulio ne-
teisybes, kilusios idėjos rašyti laiškus antikristui tikslas 
yra sugėdinti „tamsos kunigaikštį“, „įrodyti jam savo 
tiesą ir jį sustabdyti“ (p. 163).

užsidegęs šia mintimi, aukojantis šventas mišias, 
giedantis, besimeldžiantis, laiškus šėtono įpėdiniui ra-
šantis ir vėliau užklydusių nusikaltėlių skriaudžiamas 
senis primena šventąjį kankinį. į jo trobelę įsiveržusi 
gauja nusikaltėlių su nėščia moterimi, smurtas ir paty-
čios suteikia seniui naujų jėgų. jis imasi gelbėti naują gy-
vybę: kalėdų rytą, nešinas ką tik gimusiu kūdikiu, senis 
pabėga iš gimtų namų, savo brangų nešulį gabendamas 
pas kaimyną. iki pat mirties, kaip dera giliai tikinčiam 
žmogui, pagrindinis veikėjas lieka doras ir teisingas. taip 
romane sukuriamas idealaus herojaus paveikslas, kuris 
savo tobulumu atrodo nerealus.

senio mirtis romano pabaigoje yra sakrali, mistiška: 
„nuo sodybos virš medžių pakilo šviesos lopas – tiesiog 
šviesos, be jokio šaltinio – ir lėtai plaukė jų link. jie susi-
glaudę stovėjo ir žiūrėjo iškėlę galvas į dangų.“ (p. 245) 
senis taip ir nespėja pamatyti iš užsienio pas jį skuban-
čios dukros, bet savo misiją įvykdo – laiškus antikristui 
parašo. tačiau, kaip ir būna stebuklinėse pasakose, už-
rašams nelemta išlikti. atvykusi dukra prie mirusio tėvo 
lovos randa tik krūvelę pelenų.

a n g e l ė  j a s e v i č i e n ė

tikėjimo galia, arba religinis fanatizmas

Vidmantė jasukaitytė. 
Senis, arba laiškai 
Antikristui. – alma 
littera, Vilnius, 2009
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romano moralas aiškus – morališkai stiprus, dva-
sinėmis vertybėmis besivadovaujantis žmogus pajėgus 
pasipriešinti materijai, nors bekompromisis tikėjimas 
romane kartais primena religinį fanatizmą. kaip apie 
savo kūrinį viename interviu yra pasakiusi pati autorė: 
„norėjau, kad į mūsų literatūrą įžengtų personažas, ku-
ris, esant visiškai bejėgystei, apleistumui, ryžtųsi užstoti 
kelią pačiam antikristui. norėjau, kad šis herojus būtų 
vyras, nes vyrams šiandien labiausiai trūksta dvasinės 
tvirtybės ir suvokimo, kas juos blaško iš tikrųjų. ir tą 
padariau. gerai ar blogai – jau ne aš turiu spręsti. bet 
tai mano kryptingos, sąmoningos pastangos. <...> daug 

suvokti ir paprastai gyventi – tai dvasinės galios ir tautos 
moralės stabilumo garantas. ir vertybės, kurios, atėjusios 
iš senų senovės ir susipynusios su krikščioniškomis, pa-
dėjo neprarasti kalbos, rašto, žmogiškumo, jautrumo, 
meilės grožiui ir darnai... žmogaus vertė juk priklauso 
ne nuo to, kiek jis įgijo, o nuo to, kiek jis sugebėjo atsi-
sakyti. ir vardan ko...“ (Tarp gėrio ir blogio pavidalų // Res-
publika, 2009, vasaris).

šiomis autorės mintimis savo pamąstymus ir baigiu, 
prisimindama žodžius iš tomo evangelijos: „dievo kara-
lystė yra tavo viduje.“ tikėjimas – labai stipri varomoji 
jėga, tik svarbu pasirinkti teisingą tikėjimo kryptį.

žmonės seniai pastebėjo gyveną nuolatos pavidalus kei-
čiančiame pasaulyje, o graikai tą judėjimą ir kitimą įpras-
mino fraze „Viskas teka“ (Pantha rei). kai kurie gamtos 
pasaulio procesai (žemės drebėjimai, uraganai, nukritę 
meteoritai ir pan.) staiga pakeičia tam tikros teritorijos 
ar net visos mūsų planetos gyvenimą, bet dažniau, pa-
sak antikos ir naujųjų filosofų, gamta šuolių nedaro, 
kaita vyksta pamažu, viena kokybė virsta kita pamažu. 
kita pokyčių grupė susijusi su žmogaus veikla. žmonių 
vykdomos revoliucingos socialinės, kultūrinės ar ūkinės 
sferos permainos dažnai esmingai pakeičia ištisų tautų 
ar valstybių būtį. be to, žmogus nuolatos linkęs keisti 
savo buitinę aplinką: mus persekioja amžina kompiuteri-
nių programų, automobilių markių ir kitų buities daiktų 
kaita, vis girdime reklaminį raginimą keistis ir keisti, gy-
vename pasaulyje, kuriame mainosi ne tik „rūbai margo 
svieto“, bet net ir lytis ar rasė. tačiau, kita vertus, jau la-
bai seniai žinoma ir tai, kad minėtoje begalinėje maiša-
lynėje esama per šimtmečių šimtmečius nekintančių da-
lykų, kad, nepaisant išorinės aplinkos pokyčių, žmogaus 
vidus lieka nepakitęs. kitaip tariant, jo širdyje glūdi tos 
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Vaistai nuo pykčio
pačios dorybės ir, deja, tos pačios ydos. Pirmąsias nuo-
latos puoselėjame ir ugdome, su antrosiomis grumiamės 
ir kovojame. kaip šluostydami ar siurbliuodami dulkes 
rūpinamės buto švara, taip neleisdami pernelyg išsike-
roti ydoms tobuliname sielą. 

stoicizmo filosofijos atstovas, romėnų filosofas lu-
cijus anėjus seneka (4 m. pr. kr. – 65 m. po kr.), nuta-
ręs padėti mums atsikratyti labai paplitusios pykimo 
ar piktinimosi ydos, parašė traktatą Apie pyktį. mat jo 
laikų stoikai* buvo įsitikinę, kad svarbiausias filosofijos 
uždavinys – tobulinti žmogaus dvasinį pasaulį. Prieš du 
tūkstančius metų parašyti senekos žodžiai skamba la-
bai aktualiai, nes nė kiek nepasikeitė nei pykčio esmė, 
nei jo mastai. ir XXi amžiuje niršulio esama be galo ir 
krašto: pykstame ant valstybės valdžios, ant pavaldinių, 
ant darbdavių, baisūs pykčiai tolydžio sukunkuliuo-
ja tarp vyrų ir žmonų, tarp vaikų ir tėvų, tarp giminių 
ir kaimynų, tarp draugų ir bendradarbių. širstame dėl 
svarbių dalykų ir dėl smulkmenų, keikiame net saulę, 
lietų ar vėją. rašytojas bando atsakyti į klausimus, kas 
yra pyktis, ar turime jį tramdyti, ar leisti lietis per kraš-
tus, ar apskritai verta rūstauti, ar esama pateisinamo ir 
teigiamai vertintino pykčio atvejų, pavyzdžiui, kaip ver-
tinti sportinį pyktį? seneka kalba ne abstrakčiais ir sun-
kiai suvokiamais terminais, kaip kai kurie kiti filosofai, 
o labai paprastai, nesudėtingai ir patraukliai. nuolatos 
kreipdamasis į pašnekovą, jis emocingai įrodinėja savo 
tiesas. kupinas įtikinėjimo įtampos jo stilius sužavi ir pa-
gauna skaitytoją. tai neleidžia užgesti vilties kibirkštėlei, 
kad perskaitęs šį kūrinį žmogus nors mažumėlę apgydys 
sielą ir pajėgs nuslopinti bent vieną jį užplūdusio pykčio 
bangelę.   

*  žodis kilęs iš graikiško žodžio „stoja“, reiškiančio pasivaikščioji-
mams skirtą kolonadą. kadangi šios krypties pradininkai būriavosi 
vienoje atėnų stojoje, tai jie buvo praminti stoikais.
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