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K o n t r o l i u o j a m a s  p o K a l b i s
pirmą	kartą	„savo	poetą“	sutikau	1990	metais.	atvažiavo	
pagerbti	 savo	bičiulio,	 lietuvių	poeto	tomo	Venclovos,	
kuriam	 krokuvos	 Alma Mater	 suteikė	 garbės	 daktaro	
vardą.	buvau	paskutinė	tarp	žurnalistų,	laukiančių	eilėje	
gauti	miłoszo	interviu.	ir	gerai,	nes	nuo	kalbų	pavargęs	
poetas	pasiūlė	man	pasivaikščioti	po	senamiestį.	mūsų	
kelionę	baigėme	prie	Sukiennice,	noworolskio	kavinėje.	
už	mūsų	per	tam	tikrą	atstumą	ėjo	nobelisto	brolis	an-
drzejus	(dabar	jau	miręs),	tomas	Venclova	ir	profesorius	
janas	błońskis.	susėdome	atsigerti	kavos,	leisdami	iš	pa-
doraus	 atstumo	mus	 stebinčiam	dienraščio	Gazeta Wy-
borcza fotoreporteriui	 jerzy	szczęsny	spragsėti	 fotoapa-
ratu.	tada	plaukus	dar	pyniau	į	storą	kasą,	kuri	man	tą	
„pasaulinės“	reikšmės	valandą	atrodė	 labai	netinkama.	
(reikėjo	 turėti	 vaizdingesnę	 šukuoseną	 ir,	 pavyzdžiui,	
nešioti,	kaip	kad	miłoszas,	kai	jį	stebėjo	kameros,	kepu-
rę	su	snapeliu.)	tačiau	poetas,	 regis,	nepastebėjo	mano	
sutrikimo.	 savo	 namą	 berklyje	 jis	 vadino	 vienišiaus	
urvu,	pasakojo,	kad	užsidaręs	jame	ištisus	mėnesius	in-
tensyviai	 rašo	 ir	 kad	 draugiją	 jam	 palaiko	 tik	 katinai.	
kad	 labai	 vertina	 dėstymą	 universitetuose,	 ypač	 crea-
tive writing	 (kūrybinio	 rašymo)	 užsiėmimus,	 kurie	 yra	
gera	mokykla	 ir	 studentams,	 ir	 dėstytojams.	 iš	 visų	 tų	
pasakojimų	parašiau	trumpą	interviu	savaitraščiui	Gość 
Niedzielny,	 kuriame	 dirbau.	 bet	 šimtą	 kartų	man	 buvo	
svarbesnis	 asmeninis	 pokalbis,	 na	 ir	 kas,	 kad	 nuolatos	
kontroliuojamas	 trijų,	 vaidinančių,	 kad	 nieko	 negirdi,	
liudininkų.	Visą	laiką	buvau	tikra,	kad	galėjo	būti	daug	
blogiau,	jeigu	būčiau	savo	klausimus	uždavusi	per	spau-
dos	konferenciją.

dar	 prieš	 mums	 susėdant	 prie	 lauko	 staliukų,	 iš-
ėmiau	 iš	 kuprinės	 ką	 tik	 išėjusį	 pirmąjį	 savo	 eilėraščių	
rinkinį	Atsigerti pirmojo vandens.	ant	trečiojo	knygos	vir-
šelio	nors	ir	nelabai	tikėdama,	kad	ką	nors	lems,	„dėl	viso	
pikto“	užrašiau	šratiniu	savo	namų	adresą.	po	kurio	laiko	
pasirodė,	kad	lėmė.	nes	jeigu	nebūčiau	tokia	apdairi,	tik-
riausiai	mūsų	susitikimas	nebūtų	turėjęs	tokio	man	neti-
kėto	tęsinio.	po	mėnesio	į	mano	namus	čeladzėje	oro	paš-
tu	iš	kalifornijos	atkeliavo	laiškas.	ant	geltono	laiškams	
skirto	popieriaus	mėlynu	rašalu	Czesławo	miłoszo	ranka	
buvo	parašyta:	„brangi	ponia	barbara	–	jūsų	rinkinėlyje	
labiausiai	man	patinka	trumpi	eilėraščiai.	geriausias	yra	
Meilė.	į	jus	turėtų	kreiptis	red.	illgas	iš	Znako,	su	kuriuo	
kalbėjau	 apie	 jūsų	 eilėraščius.“	 iš	džiaugsmo	 šokinėjau	
iki	lubų.	deja,	„red.	illgas“	niekada	į	mane	nesikreipė.	bet	
nuo	to	laiko	prasidėjo	mūsų	su	miłoszu	susirašinėjimas.	

C z e s ł a w u i  M i ł o s z u i  –  1 0 0

b a r b a r a  G r u s z k a - Z y c h

mano poetas

iki	šiol	turiu	lokio	kalne	parašytus	laiškus,	iš	tų	laikų,	kai	
poetas	dėstė	berklio	slavų	kalbų	ir	literatūrų	fakultete.	jo	
parašytas	ir	kitų	mano	knygų	recenzijas.

„palaimintoji	barbara,	nes	vis	dėlto	manau,	kad	pa-
laiminta	už	savo	poeziją,	kuri	mane	džiugina	ir	jaudina	
savo	lenkų	kalba,	ji,	kaip	reta	tarp	poetų,	labai	lenkiška	ir	
nebijanti	gerų	jausmų,	meilės,	maldos.	labai	giriu	jus	už	
rinkinį	Privati teritorija	ir	linkiu	jums	ir	jūsų	vaikams	vis-
ko,	kas	geriausia,	susirūpinęs,	kad	jie	auga	silezijoje,	nes	
lankydamasis	lenkijoje	stebėjau	krokuvoje	vaikus	ir	gal-
vojau,	kad	jie	visi	kažkokie	smulkučiai,	išblyškę,	turbūt	
dėl	užteršto	oro.	jūs	turbūt	laukiate	literatūrinės	kritikos,	
konkrečių	 eilėraščių	 įvertinimo.	 perskaitęs	 visus,	 esu	
linkęs	 pateikti	 bendrą	 savo	 įspūdį,	 geri.	 turbūt	 visada	
mane	traukia	aprašantieji	eilėraščiai,	tokie	kaip	Obuolys.	
atskira	kalba	apie	religinius	eilėraščius,	jūsų	pačios,	ir	ne	
tik.	yra	tam	tikras	lenkų	religinių	eilėraščių	stilius,	tarsi	
toks	 idiliškas,	 primenantis	 kalėdines	 giesmes,	 šiek	 tiek	
vaikiškas,	 kurio	 esmė	 –	 prisijaukinti	dieviškumą.	man	
kryžius	kelia	siaubią	ir	nesuprantu,	kaip	jis	taip	lengvai	
tapo	simboliu.	 juk	 tai	blogiau	nei	kartuvės,	 romėnų	 iš-
galvota	kankinimo	priemonė,	ir	kokios	reikia	sadistinės	
vaizduotės,	kad	mirties	bausmę	pakeistum	lėta	mirtimi,	
nes	pati	mirtis	būtų	per	maža	bausmė.	kartais	mąstau,	
kad	jų	imperija	žlugo	todėl,	kad	šitaip	baudžiamų	vergų	
kančios	galų	gale	pasiekė	dievo	ausis.	taip,	kaip	išnyko	
amerikos	 indėnai,	 juk	 jų	 kaimai	 –	 visi,	 vyrai,	moterys	
ir	 vaikai	 –	mielai	 rinkdavosi	 pasižiūrėti	 itin	mėgstamo	
lėto	kankinimo	reginio,	kuris	baigdavosi	karo	belaisvių	
mirtimi.	argi	tai	galima	lyginti	su	korida?	Mama, aš irgi 
moteris	turbūt	geriausias	iš	eilėraščių,	skirtų	marijai,	bet	
tai	–	sunki	tema,	jeigu	norima	ištrūkti	iš	idilinio	rato.	Ei-
lėraščiai	apie	egzotiškas	šalis	man	mažiau	patiko,	tie	su	
lenkijos	gamta	geriausi.	artėja	kalėdos,	linkiu	laimingai	
jas	sutikti	su	šeima,	palaimintoji	barbara.

berklis	94.	11.	30.“
(dalį	savo	apmąstymų	apie	kryžių	poetas	po	dauge-

lio	metų	panaudojo	Pakelės šunytyje.)

pa l a i d i n ė  b a lta i s  ž i r n e l i a i s
kai	1993	m.	birželį	miłoszas	atvažiavo	į	katovicus,	kur	
silezijos	teatre	vyko	garbės	daktaro	titulo	suteikimo	jo	bi-
čiuliui,	rusų	poetui	josifui	brodskiui,	iškilmės,	jau	buvo-
me	šiek	tiek	pažįstami.	atsimenu,	kad	nobelio	premijos	
laureatas	 kėlė	 siaubą	 žurnalistams,	 ypač	 televizijos.	 jis	
nekreipė	dėmesio	į	jų	klausimus,	tylėjo,	kai	jie	ateidavo	ir	
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prašydavo	pakomentuoti,	pavyzdžiui,	„kaip	jam	patinka	
kamerinėje	 scenoje	 pastatytas	 jo	 draugo	Marmuras“.	 iš	
pradžių	ir	aš	bijojau,	kad	manęs	nepažins.	priėjome	prie	
jo	teatro	fojė	su	mano	šiandien	jau	mirusia	kolege	iš	lei-
dinio	Gość Niedzielny,	rašytoja,	publiciste,	lenkų	rašytojų	
sąjungos	skyriaus	katovicuose	įkūrėja	renata	zwoźnia-
kowa,	kurią	vadinome	nata	(taip	ji	pasirašinėjo	po	savo	
feljetonais).	 man	 nereikėjo	 prisistatyti.	 poetas	 iš	 karto	
mumis	susidomėjo	ir	pradėjome	kalbėtis	apie	vietos	lite-
ratūrinį	gyvenimą	(vos	tik	jam	įėjus	į	teatrą,	jį	klūpomis	
pasveikino	šiandien	jau	miręs	poetas-kalnakasys	józefas	
krupińskis).	nata	po	kiek	laiko	mus	paliko,	o	miłoszas	
užvertė	mane	savo	originaliais	apmąstymais	apie	litera-
tūrą.	man	netgi	pavyko	padaryti	greitą	interviu	su	juo,	
kuris	paskui	pasirodė	leidinyje	Gość Niedzielny.	jis	kalbė-
jo,	kad	pasaulį	ir	emigraciją	šiandien	jis	mato	kitaip:

–	man	 pasaulis	 egzistuoja	 tarp	 lenkijos	 ir	ameri-
kos,	tam	tikra	prasme	tarsi	be	Vakarų	Europos.	gal	net	
paprasčiau	 yra	 parskristi	 iš	amerikos	 į	 lenkiją.	 todėl	
sąvoka	„emigracija“	kinta.	Emigracija	–	tai	jau	nereiškia	
atsiskyrimo,	nes	namuose	turiu	faksą	ir	 juo	siunčiu	lei-
dėjams	knygų	bei	straipsnių	korektūras.	iš	vienų	namų	
į	kitus.

jis	labai	kritiškai	kalbėjo	apie	ameriką:
–	 amerika	 yra	 nepaprastai	 daugialypė,	 sudėtinga	

šią	šalį	apibūdinti.	aš	ten	gyvendamas	beveik	nežiūriu	
televizijos	 –	 nemėgstu	 siaubo	 filmų	 ir	 erotinių	 progra-
mų.	taip	pat	neskaitau	masiniam	skaitytojui	 leidžiamų	
populiarių	knygų,	kurios	lenkijoje	yra	verčiamos	ir	lei-
džiamos	milijoniniais	tiražais.	pasirodo,	galima	gyventi	
amerikoje,	bet	būti	visai	ne	amerikietiškame	pasaulyje.	
daug	tokių	pasaulių	ten	yra.	amerika	–	daugeliu	aspek-
tų	yra	laukinio	kapitalizmo	šalis,	kapitalizmo,	kuris	ne-
gali	niekam	būti	pavyzdys,	nes	juk	galų	gale	egzistuoja	
tam	tikri	humanistiniai	reikalavimai	ir	neprivaloma	gy-
venti	jų	nesilaikant.

jis	netausojo	ir	lenkijos:
–	jeigu	kalbėsime	apie	lenkiją,	mane	stebina	įprotis	

skųstis.	beje,	mrożekas	rašė,	kad	lenkai	taip	įprato	vai-
dinti	 kankinius,	 kad	 galima	 būtų	 juos	 piene	 ir	meduje	
maudyti,	 vis	 vien	 jie	 skųsis,	 kaip	 baisu,	 kokia	 kančia,	
kokia	neviltis.

paklaustas	apie	poeziją,	jis	pradėjo	kalbėti	apie	savo	
bičiulį,	susitikimo	herojų:

–	mano	kolega	josifas	brodskis	turi	kur	kas	kilnesnį	
supratimą	 apie	 poezijos	 ir	 literatūros	 vaidmenį	 nei	 aš.	
aš	esu	šiek	tiek	skeptiškas,	ir	turiu	šiek	tiek	vilties,	kad	
poezija	išgelbsti.	manau,	kad	mano	eilėraščiai	atsiranda	
dėl	 religinių	 išgyvenimų.	 jeigu	 jau	 kalbėsime	 apie	 nu-
sikaltimų	ir	nuodėmių	sąrašą,	tikiu,	kad	geri	eilėraščiai	
gali	atpirkti	daug	nuodėmių.

pasakojo	ir	apie	savo	gyvenimą	kalifornijoje:
–	berklis	yra	vietovė,	kurios	kvadratiniam	kilomet-

rui	 tenka	 didžiausias	 pasaulyje	 nobelio	 premijos	 lau-
reatų	skaičius.	ten	nesijauti	atliekąs	kokį	nors	išskirtinį	
vaidmenį,	nesi	labai	reikšmingas.	malonu,	kai	kartais	kas	
nors	prieina	prie	manęs	gatvėje	ir	dėkoja	už	eilėraščius.	
bet	taip	nedažnai	nutinka.	tiesiog	esi	vienas	iš	daugelio,	
ir	viskas.	kiekvieną	dieną	dirbu	–	rašau,	studijuoju,	skai-
tau.	Esu	labai	užsiėmęs,	kitiems	darbams	nelieka	laiko.	

retai	būnu	kokiuose	nors	pobūviuose.	toks	gyvenimas	
leidžia	pasiruošti	būsimoms	išvykoms,	tokioms	kaip	ši.

nata,	matydama,	kaip	smagiai	mudu	kalbamės,	ge-
ranoriškai	pakvietė	mane	 į	Corner	 restoraną	 iškilmingų	
pietų,	kuriuos	novelistų	garbei	organizavo	lenkų	rašy-
tojų	sąjunga.	tik	 jiems	pasibaigus	išaiškėjo,	kad	dėl	šio	
mielo	jos	gesto	pakliuvome	abi	į	sąjungos	vadovybės	ne-
malonę.	aš	–	kad,	nebūdama	sąjungos	nare,	dalyvavau	
išrinktiesiems	 skirtame	 priėmime.	 ji	 –	 kad,	 kviesdama	
mane,	 nepasitarė	 su	 vadovais.	 iš	 tikrųjų,	 įsižiūrėjusi	 į	
miłoszą,	visai	nepagalvojau,	kad	būsiu	įsibrovėlė.	pajuo-
kaudami,	pašmaikštaudami,	patekę	į	svečių	srautą,	įlipo-
me	į	mus	iki	restorano	turintį	nuvežti	autobusą.	norėda-
ma	išnaudoti	kiekvieną	akimirką,	sustojau	prie	sėdynės,	
kurią	užėmė	poetas.	draugiją	jam	palaikė	graži	atlasiniais	
marškinėliais	vilkinti	blondinė.	maniau,	kad	jo	sekretorė.	
ji	 šypsojosi	 ir	 taktiškai	nesikišo	 į	mūsų	pokalbį.	staiga,	
kai,	norėdama	kažką	aiškiau	pasakyti,	pasilenkiau	prie	
poeto	ausies,	kaip	kulka	 iš	 šautuvo	 iš	mano	palaidinės	
baltais	žirneliais	iššovė	saga.	gerai,	kad	nepataikė	mano	
pašnekovui	 į	 akį.	bet	 tiesiai	 į	miłoszo	akis	 įkrito	mano	
staiga	 atsidengusios	 juoda	 liemenėle	 prilaikomos	 krū-
tys...	 tarsi	 pagal	 komandą	 visi	 trys	 pratrūkome	 garsiu	
juoku.	nors	iš	tikrųjų	man	buvo	ne	iki	juokų.	nuraudau,	
nusisukau	ir	–	vaidindama,	kad	esu	rami	–	susisegiau	pa-
laidinę	žiogeliu,	kurį	per	stebuklą	suradau	rankinėje,	kad	
atrodytų,	jog	nieko	čia	neatsitiko.	bet	atsitiko.	praradau	
pasitikėjimą	savimi.	turbūt	tai	pastebėjo	ir	šalia	miłoszo	
sėdinti	blondinė.	pažiūrėjo	į	mane	tylėdama,	bet	supran-
tančiu,	moteriškai	palaikančiu	žvilgsniu.	tik	po	tam	tikro	
laiko	sužinojau,	kad	tai	buvo	Carol,	antroji	poeto	žmo-
na.	jie	abu	pademonstravo	gero	elgesio	manieras	toliau	
bendraudami	tarsi	niekur	nieko.	kartu	susižavėję	apta-
rinėjome	už	 lango	bėgančių	secesinių	katovicų	pastatų	
puošmenas.	Viskas	baigėsi	laimingai:	po	to,	kai	restorano	
Corner	fojė	visi	buvo	iškilmingai	sutikti,	profesorius	pa-
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kvietė	mane	atsisėsti	prie	stalo	šalia	 jo.	 iš	kairės	sėdėjo	
žmona,	 šalia	 jos	 –	 brodskis,	 toliau	 tuometinis	 silezijos	
universiteto	rektorius.	 iš	dešinės	–	aš,	bronisławas	ma-
jus,	andrzejus	szuba.	kitoje	stalo	pusėje	–	barańczakai,	
andrzejus	drawiczius.	Visi	norėjo	pakalbėti	su	miłoszu,	
bet	iš	tikrųjų	man	teko	išskirtinė	proga.	pietūs	truko	be-
veik	 dvi	 valandas.	 nei	 baltutėlio	 porceliano	 indai,	 nei	
sidabru	 žvilgantys	 pusdubenių	 dangčiai,	 nei	 nuolatos	
iš	 blyksčių	 plykstelinti	 akinanti	 šviesa	 netrukdė	mums	
kalbėtis.	pro	Carol	 ir	„česliavo“	–	kaip	kad	 jį	vadino	–	
nugaras	pradėjo	su	manimi	kalbėtis	ir	brodskis.	po	pietų	
uždaviau	 jam	 visai	 tuo	 atsipalaidavimo	metu	 netinka-
mą,	 bet	man	būdingą	 rimtą	 klausimą:	 „ar	poezija	 gali	
suteikti	nemirtingumą?“	kalbėjo	angliškai,	o	kadangi	ne	
viską	supratau,	paprašė	pagelbėti	stanisławą	barańcza-
ką.	o	paskui	perėjo	į	rusų	kalbą:	„Staszek, Staszek, znaješ 
li ty eti stročki Wally Stewensa?“	 ta	 barańczako	 išversta	
„stročka“	skambėjo:	kūnas miršta, kūno grožis gyvas	ir	tai	
buvo	atsakymas	 į	mano	klausimą.	šią	citatą	atsiminiau	
brodskiui	mirus,	kartu	ausyse	suskambo	 ir	 jo	vyriškas,	
bet	kažkaip	moteriškai	minkštas,	labai	charakteringas	ir	
visada	itin	jausmingas	balsas.	jis	išsakė	visą	tiesą	apie	po-
eziją	tomis	svetimomis,	nes	juk	ne	brodskio,	ne	miłoszo	
ir	ne	mano	eilutėmis.	tada	iš	atminties	iškilo	ir	tų	dviejų	
vyrų	paveikslas	–	su	džinsiniais	ar	velvetiniais	švarkais,	
rodos,	smulkiais	langeliais	marškiniais	(reikėtų	pasižiū-
rėti	 nuotraukas).	 Vienam	 buvo	 per	 penkiasdešimt,	 ki-
tas	–	jau	peržengęs	aštuoniasdešimt,	taigi	abu	jau	rimto	
amžiaus,	o	juk	nesimatė,	kad	tie	praėję	metai	būtų	palikę	
jų	veiduose	nuovargo	pėdsakų.	juokėsi,	šmaikštavo,	žiū-
rėjo	moterims	į	akis	su	tokia	aistra,	kokią	retai	matyda-
vau	daug	už	juos	jaunesnių	akyse.	žiūrėjo	įsitikinę,	kad	
savo	pašnekovėje	mato	daug	daugiau,	nei	ji	pati	sugeba	
pamatyti	žvelgdama	į	veidrodį.

tos	dešimtys	skaitytojų,	 suėjusių	 į	bendrą	autorinį	
jų	vakarą,	viską	pasakė.	tomis	dienomis	silezijos	teatras	
tapo	 labiausiai	katovicuose	apgulta	vieta.	po	pietų	au-
tobusas	vėl	atvežė	mus	į	Varšuvos	gatvę.	užsikalbėję	su	
brodskiu,	užuot	ėję	į	teatrą	per	šonines	duris,	patekome	
į	centrinio	 įėjimo	 link	besiveržiančią	minią,	kuri	 troško	
patekti	į	susitikimą	su	poetais.

–	ar	iš	tikrųjų	jie	visi	eina	klausytis	eilėraščių?	–	ste-
bėjosi	naujasis	vietos	universiteto	garbės	daktaras.	

ir	 ėjo	 neatpažintas,	 kelis	 kartus	 net	 savo	 gerbėjų	
buvo	nesąmoningai	apstumdytas,	nes	prie	durų	besiver-
žianti	minia	buvo	kupina	kažkokio	poetinio	įkarščio.

l a i š K a i  i r  p e r s i K ė l i m a s
mūsų	susirašinėjimas	nenutrūko	 ir	profesoriui	grįžus	 į	
berklį.	1996	metų	vasarį,	perskaitęs	dar	vieną	mano	ei-
lėraščių	rinkinį	Nieko neatsitiko	(1995),	vėl	mane	„lepino“	
savo	laiške	tvirtindamas:

„turiu	 silpnybę	 jūsų	 eilėraščiams,	 nes	 juose	 atsi-
spindi	 daugelio	 žmonių	 kasdienybė,	 kurios	 pasigendu	
šiuolaikinėje	 jaunojoje	 poezijoje.	 kalbu	 apie	 gyvenimą	
santuokoje,	vaikus,	šeimą.	šiandien	lenkiškai	rašoma	po-
ezija	yra	siaubingai	subjektyvi	ir	egoistiška,	tai	yra	vieni-
šo	„aš“,	savo	įspūdžius	į	žodžių	nuotrupas	suskaldytais	
sakiniais	užsirašinėjančiojo	poezija.	jūs	tikriausiai	žinote,	
kad	dabar	užsiimu	Świrszczyńska	ir	mano	esė	apie	ją	iš-

augo	iki	knygelės,	kurią	netrukus	išleisiu.	galvojau	apie	
ją	skaitydamas	jūsų	Perėjimą per veidrodį.	man	patinka	šis	
eilėraštis,	bet	tai	nereiškia,	kad	tie	trumpiausi	man	nepa-
tinka.	kas	dėl	Lindisfarne	–	amerikoje	yra	tokia	nedidelė	
leidybos	firma	Lindisfarne Press,	su	kuria	bendradarbiau-
ju.	 jūsų	 poezijoje	 visų	 pirma	 ieškau	 „turinio“,	 ieškau	
žmogaus	santykio	su	kitu	žmogumi,	nors	man	patinka	ir	
tokie	eilėraščiai	kaip	„po	vėjo	dalgiu“.	nežinau,	ką	galė-
čiau	jums	patarti	dėl	poetinės	technikos,	tikriausiai	siūly-
čiau	sustiprinti	tą	jau	esamą	tendenciją,	–	nupiešti	plunks-
nele	 tam	 tikrą	žmogaus,	visų	pirma	mūsų	visų,	bendrą	
situaciją.	labai	šiltai	galvoju	apie	jus,	su	džiaugsmu,	nes,	
atvirai	 prisipažinsiu,	 kai	 žiūri	 į	 savo	 buvusį	 gyvenimą,	
gaila,	kad	jis	toks	painus.	geriausi	linkėjimai.“

kitame	 laiške	 jis	 rašė	 apie	 savo	mėgstamus	 skaiti-
nius:	„mano	pasirinkimas	nėra	 labai	originalus,	 jis	 išti-
kimai	 seka	 tuo,	 ką	 teigia	mano	giminaitis	oskaras	mi-
lašius.	 biblija,	 todėl,	 kad	 tai	 daugiau	 nei	 literatūra,	 tai	
paties	pono	dievo	padiktuota	knyga.	o	Dieviškoji kome-
dija ir Faustas	–	tai	du	krikščioniškosios	civilizacijos	vei-
kalai,	nagrinėjantys	išganymo	temą.“

dar	 paaiškino	 biblijos	 tekstų	 vertimų	 priežastis:	
„įvairialypiai	buvo	psalmių	ir	jobo	knygos	vertimų	mo-
tyvai,	tačiau	ne	mažiau	čia	buvo	svarbus	iškilios	kalbos	
ieškojimas,	kurią	iš	lenkiškų	tekstų	išstumia	žurnalistinė	
kalba,	netgi	iš	verčiamų	biblijos	tekstų.“

šių	 žodžių	 papildymą	 radau	 jo	 rašytoje	 įžangoje	
jobo	knygai:

Ko labiausiai reikia lenkų kalboje? Išlaisvinančio žodžio, 
kuris vien savo buvimu saugo nuo tuščiakalbio, šab lonų 
ir dvireikšmio audinio. Nuo akimirkos, kai pradingo loty-
nų kalba, šiam žodžiui iškilo grėsmė dėl puolančio vieno, 
jau visuotinio, žurnalistinio stiliaus, įsiveržiančio net į 
Šventojo Rašto vertimus.

psalmių	knygos	įžangoje	jis	pastebėjo:

Egzistuoja daug pasenusių, bet vis dar žinomų žodžių ir 
apibūdinimų... ir juos dar galima išgelbėti. Su viena są-
lyga: kad bus vartojami, ir ne tam, kad papuoštų tekstus, 
bet dėl jų pačių, nes jie tikslūs.

toks	požiūris	į	biblijos	vertimus	nepatiko	jo	kolegei,	
biblijos	 žinovei	annai	 kamieńskai,	 kuri	 Varšuvos	 uni-
versitete	ta	tema	skaitė	visą	ciklą	paskaitų.	(jos	pasirodė	
1985	metais	knygoje	Ant žodžio slenksčio	(Na progu słowa).	
bet	laikui	bėgant	ta	uoli	jo	ištikimybė	pirmajam	knygos	
žodžiui	susilaukė	savų	gerbėjų.

baigiantis	 devintajam	 dešimtmečiui	 miłoszas	 vis	
dažniau	 atvykdavo	 į	krokuvą.	čia	 gyveno	 jo	 bičiuliai,	
leidėjai,	 pasirengę	 publikuoti	 jo	 knygas.	atvažiuodavo	
skaityti	paskaitų,	į	susitikimus	su	skaitytojais.	1989	metų	
spalio	 2	 dieną	 (jogailos	 universiteto	 senato	 1981	metų	
nutarimas)	 jam	 buvo	 suteiktas	 garbės	 daktaro	 titulas.	
iškilmės	vyko	Collegium Maius.	1989	metų	spalį	savo	pa-
sisakymu	Su lenkų poezija prieš pasaulį Collegium Novum 
miłoszas	 pradėjo	 trijų	 paskaitų	 ciklą	 jogailos	 universi-
teto	 studentams.	 į	 visas	 susirinkdavo	 susidomėjusiųjų	
minios.	net	ant	grindų	pritrūkdavo	vietos.
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1993	metų	lapkričio	6	dieną	krokuvos	miesto	taryba	
suteikė	miłoszui	krokuvos	miesto	garbės	piliečio	titulą.	
senąjį	butą	tomašo	gatvėje	jis	paliko	prieš	pusę	amžiaus,	
kai	su	pirmąja	žmona	janka	išvažiavo	į	ameriką.	dabar	
buvo	pradėta	ieškoti	kito	buto,	tinkamo	keliomis	dešim-
timis	vyresniam	šeimininkui.	patraukliausias	Czesławui	
miłoszui	ir	jo	žmonai	Carol	thigpen-miłosz	pasirodė	bu-
tas	netoli	bulvaro	bogusławskio	gatvėje	nr.	5.	miłoszas	jį	
išsipirko,	suremontavo,	o	Carol	pradėjo	rinktis	baldus	–	
patogius,	 sukuriančius	 nepakartojamą	 rašytojo	 dirbtu-
vės	 atmosferą,	 taip	 pat	 svečiams	 atvirų	 namų	 vaizdą.	
tie	namai	buvo	sukurti	šeimininkų	rankomis,	kiekviena	
detalė	išpuoselėta.	Carol	nuo	pat	pradžių	rūpinosi,	kad	
vazose	 nuolatos	 žydėtų	 šviežios	 gėlės.	 o	 po	 virtuvės	
langu	 netgi	 sukūrė	 mažą	 darželį,	 kurį	 laistydavo	 prie	
virtuvės	čiaupo	pritaisyta	žarna.	 ji	neišvyko	iš	Valstijų.	
bet	–	kaip	sakydavo	–	kartu	su	vyru	dalijo	gyvenimą	 į	
kalifornijoje	 ir	krokuvoje.	 juokėsi,	 kad	lenkijoje	 ji	 yra	
miłoszo	 žmona.	amerikoje	 iki	 santuokos	 buvo	 Emory	
universiteto	atlantoje	dekanė	 ir	darė	karjerą.	 jos	profe-
sija	–	švietimo	 istorija.	miłoszas	 juokaudavo,	kad	 ji	de-
moralizuoja	amerikiečių	vaikus.	be	 to,	dar	 turėjo	aistrą	
fotografuoti.	jie	susipažino	būtent	universitete,	kuriame	
ji	 dėstė.	miłoszas	 jame	 turėjo	 skaityti	 paskaitų	 ciklą.	 ji	
buvo	nusiųsta	į	atlantos	oro	uostą	jo	pasitikti.	kai	jie	su-
sitiko,	įspūdis	buvo	toks	stiprus,	kad	ji	pamiršo,	kuriame	
iš	daugiaaukštės	automobilių	stovėjimo	aikštelės	aukštų	
paliko	savo	automobilį...

lenkijoje	 ji	 pradėjo	 naują	 gyvenimą.	 pažino	 kro-
kuvą	 važinėdama	 dviračiu	 su	 pirkiniams	 skirtu	 pintu	
krepšeliu.	 iš	 tikrųjų	 turėjo	 kelis	 dviračius,	 nes	 naiviai	
palikdavo	juos	neprirakintus	prie	parduotuvių.	be	namų	
šeimininkės	vaidmens,	 ji	dar	prižiūrėjo	vyro	leidybines	
sutartis,	sekė	jo	publikacijas,	rūpinosi	jo	knygų	apipavi-
dalinimu.

kai	 1994	 metais	 Czesławas	 miłoszas	 su	 žmona	
persikėlė	 gyventi	 į	 krokuvą,	 liovėmės	 susirašinėję,	 bet	
prasidėjo	 telefoniniai	 pokalbiai	 ir	 susitikimai.	 į	 pirmą	
susitikimą	 „namuose“	 1998	 m.	 rugpjūčio	 29	 d.	 atėjau	
neperspėjusi	su	vyresniuoju,	tada	dvylikamečiu,	sūnumi	
tymeku,	nes	 labai	bijojau,	kad	tas	susitikimas	gali	būti	
vienintelis	ir	paskutinis,	nes	kas	gali	nuspėti	„didžiųjų“	
nuotaikas.	darydama	interviu,	visada	apgailestaudavau,	
kad	tik	man	suteikta	garbė	bendrauti	su	labai	svarbiais	
žmonėmis.	todėl	kartais,	 nesilaikydama	 taisyklių,	 leis-
davau	 vyresniajam	 sūnui	 praleisti	 pamokas	 ir	 pasiim-
davau	 jį	kartu	„daryti	medžiagos“,	kad	 ir	 jis	 atsimintų	
„mano	pašnekovus“	–	kur	kas	ilgiau	nei	aš.	profesorius	
nustebo	išvydęs	dar	vieną,	ir	dar	mažametį,	„svečią“.

s u  l i u d i n i n K u
–	turiu	susilaikyti,	kad	jo	nedemoralizuočiau,	–	kartojo	
kviesdamas	mane	sėstis	ant	sofos	gretimame	kambaryje,	
esančiame	kairėje	koridoriaus	pusėje.	

ir	 iš	tikrųjų	 jo	atsakymai	į	klausimus	buvo	trumpi,	
tarsi	šiek	tiek	abejotų.	tymekas	sėdėjo	priešais	mus	ant	
kėdės.	 (prieš	 tai	 laukėme	 profesoriaus,	 kuris	 kaip	 tik	
baigė	valgyti	pietus.	kai	atėjo	pas	mus,	ant	jo	liežuvio	ir	
lūpų	dar	buvo	užsilikę	žalių	lapelių,	turbūt	petražolių	iš	
sriubos.	sėdėjome	arti,	veidas	 į	veidą,	 todėl	mačiau	 tas	

kulinarines	detales.	paskui	tymekas	pasakojo	draugams,	
kad	didysis	poetas	yra	toks	kaip	ir	mes,	kaip	ir	visi,	valgo	
sriubą	tarškindamas	šaukštu	į	lėkštę.)

–	jūsų	gimtieji	šeteniai	–	tai	dvaras	lietuvos	provin-
cijoje,	bet	 jūs	nemaištavote	prieš	tą	„provincialumą“.	o	
mano	vaikai	nepatenkinti,	kad	gyvena	mažytėje	čeladzė-
je.	jų	idealas	–	amerika.

–	aš	ten	gyvenau	nesuskaičiuojamą	daugybę	metų	
ir	manau,	kad	tokie	norai	yra	naivūs,	ar	net	kvaili,	–	pro-
fesorius	įdėmiai	nužvelgė	tymeką.	–	amerika	yra	ne	tik	
amerika,	bet	ir	visos	žmonijos	atspindys,	žmonijos,	kuri	
šiandien	eina	ne	pačiu	geriausiu	keliu.	deja,	dėl	jūsų	sū-
naus	 turiu	 labai	 atidžiai	 parinkti	 žodžius.	manau,	 kad	
pramoginės	kultūros,	kurios	srityje	pirmauja	Holivudas,	
įsigalėjimas	yra	didelė	žmonijos	nelaimė.

–	bet	juk	žmogus	gali	būti	laimingas	nepriklausomai	
nuo	to,	kur	jis	tuo	metu	būna,	–	nutariau	tęsti	temą.

–	pilnatvės	 jausmo	negalima	 susieti	 su	 jokia	 vieta.	
žmogus	arba	yra	laimingas,	arba	nėra,	ir	tai	visai	nepri-
klauso	nuo	vietos.	manyti,	kad	kur	nors	yra	ideali	šalis,	
yra	naivu.	kiekvienas	turi	pasikliauti	savimi,	o	ne	galvoti	
apie	laimingas	šalis.	dešimt	metų	gyvenau	prancūzijoje.	
iš	ten	emigravau	į	ameriką,	nes	privalėjau	išlaikyti	žmo-
ną	ir	vaikus.	išvažiavau	į	ameriką,	kaip	ir	milijonai	kitų	
žmonių,	finansinės	padėties	verčiamas.

(praėjus	keletui	metų	iš	mano	cituojamo	sūnaus	an-
tonio	 laiško	 sužinojau,	 kad	 tada	 prancūzijoje	 finansinė	
miłoszų	padėtis	buvo	 labai	sunki,	o	etatas	berklio	uni-
versitete	tapo	poetui	kaip	laiminga	likimo	dovana.)

„neturėjau	 žalio	 supratimo	 apie	 baisiai	 sunkią	
mūsų	 šeimos	 padėtį	 šeštą	 dešimtmetį,	 –	 rašė	 antonis	
miłoszas.	–	pasiūlymas	dirbti	berklio	universitete	buvo	
stebuk	lingas	įvykis.“

(adamas	zagajewskis,	pasakodamas	man	apie	savo	
ir	mano	meistrą,	jo	nepaprastą	tų	laikų	darbštumą,	taip	
nusakė:	„Viena	ranka	jis	laikėsi	lempos,	o	kita	rašė.“)

–	būtent	 tuo	pagrįsta	nuolatinė	protų	emigracija	 iš	
Europos	į	ameriką,	–	tęsė	savo	mintį	miłoszas.	–	tai,	kad	
man	pasisekė,	nereiškia,	kad	pasisekė	milijonams.	mane	
jaudina	 jų	 kančios	 ir	 skurdas.	aš	 svarstau	 stebėdamas	
susižavėjusius	 jaV:	 juk	 jie	 žiūri	 amerikietiškus	 filmus,	
ar	padaro	kokias	nors	išvadas?

–	Emigracinėje	tikrovėje	jūs	sąmoningai	laikotės	len-
kų	kalbos.	ar	su	ja	liko	ir	jums	artima	istorinė	patirtis?

–	kiekviena	kalba	turi	savo	istorinę	patirtį,	negalima	
sakyti,	kad	viena	ar	kita	kalba	yra	 labiau	patyrusi.	yra	
poetų	 grupė,	 kurią	 vadinu	 lenkų	mokykla,	 kurių	 poe-
zijoje	 istorinė	 patirtis	 labai	 stipriai	 įrašyta.	 tarp	 jų	 yra	
Herbertas,	aš,	różewiczius,	Świrszczyńska,	zagajewskis.	
ši	poezija	užėžėmė	labai	gerą	vietą	pasaulyje.	ta	istori-
nė	 patirtis	 yra	 joje	 perfiltruota.	 szymborska	 irgi	 tokia,	
nors	ji	visa	tai	modeliuoja	kitaip,	skeptiškai.	pavyzdžiui,	
szymborskos	eilėraščiai	puikiai	skamba	išversti	į	švedų	
kalbą,	į	vokiečių,	prasčiau	–	į	anglų.	Świrszczyńska	irgi	
turi	savo	gerbėjų	amerikoje.

–	už	tą	metų	metais	rašymą	lenkų	kalba	jūs	sumo-
kėjote.

–	už	rašymą	moku	didelę	kainą	ir	ne	kartą	apie	tai	
rašiau	savo	knygose.	už	viską	gyvenime	mokame,	nie-
ko	 nėra	 veltui.	 amerikoje	 gyvena	 toks	 vienas	 kvailys,	
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tvirtinantis,	kad	aš	pardaviau	sielą	velniui	(juokiasi).	tai	
kvailys,	bet	reikia	įsiklausyti	į	tai,	ką	kalba	kvailiai.	no-
rėdamas	kurti	didžią	poeziją,	turi	pasirašyti	tam	tikrą	ci-
rografą,	nebūtinai	su	velniu.	bet	tai	nereiškia,	kad	reikia	
būti	blogu	žmogumi,	kad	rašytum	gerus	eilėraščius.	

–	Kur Tavo lobis, ten ir Tavo širdis, –	byloja	šventasis	
raštas.

–	 literatūra	 nelabai	 suderinama	 su	 šia	 Evangelijos	
nuoroda.	nes	rašytojo,	kaip	ir	kiekvieno	kūrėjo,	lobis	per-
nelyg	giliai	tame,	ką	jis	daro,	o	tai	susiję	su	jo	paties	asme-
niu.	jau	vien	prielaida	šitiek	laiko	praleisti	pačiam	su	savi-
mi	kelia	pavojų,	kūrėjas	taip	atsiriboja	nuo	kitų	žmonių.

–	tomas	Venclova	yra	man	sakęs,	kad	rašyti	jam	pa-
deda	artimos	moters	buvimas	šalia.

–	gal	jis	turėjo	mintyje	savo	žmoną.	deja,	rašytojas	
per	daug	 tikisi	 iš	moters.	norėtų,	kad	 tai	būtų	žmona,	
meilužė,	 draugė,	mūza	 viename	 asmenyje,	 o	 taip	 retai	
nutinka.

–	 kūrėjai	 paprastai,	 kaip	 sklinda	 legendos,	 būna	
sunkiai	sugyvenami	žmonės.

–	psichopatų	tarp	poetų	yra	labai	daug,	žinoma,	ne-
būtinai	daugiau	nei	 tarp	nerašančių,	 bet	 faktas	yra	 tai,	
kad	daugelis	poetų	balansuoja	ant	pamišimo	ribos.	taip,	
kaip	 stachura...	 bet	 tai	 nesumažina	 jo	 poezijos	 vertės.	
aš,	 žinoma,	 nenorėčiau	 savęs	 priskirti	 prie	 psichiškai	
sergančių,	bet	kas	žino...	jeigu	iš	arti	pasižiūrėtum	į	va-
dinamuosius	„vidutiniuosius“,	irgi	galima	pamatyti	itin	
kraupių	dalykų.

–	jūs	esate	poetas,	bet	dažnai	pasisakote	įvairiomis	
visuomeninėmis	temomis.

–	na,	nes	poetas	vis	dėlto	yra	visuomeninis	asmuo.	
ir	jį	veikia	įvairūs	spaudimai,	bangos,	vibracijos,	niekur	

nuo	 jų	nepasislėpsi.	bet	poetui	neturėtų	rūpėti,	kaip	 jis	
bus	klausinėjamas...	kartais	netgi	tyčia	stengiuosi	kalbė-
ti	apie	ką	nors	kitą,	o	ne	apie	poeziją.	nes	tai	yra	tema,	
kuria	žmonės	kalba	nesustodami.

–	kokia	poezija,	jūsų	nuomone,	yra	vertingiausia?
–	 šiandien	 poezija	 tapo	 labai	 subjektyvi,	 visi	 rašo	

apie	save,	ir	tai	jai	kenkia,	tai	yra	siaubinga.	man	patinka	
tai,	kad	jūs	rašote	apie	šeimą,	apie	paprastus	dalykus.

–	o	ką	jūs	skaitote?
–	pavardžių	vardijimas	visada	tampa	savotiška	rek-

lama,	todėl	esu	gana	atsargus.	kai	kuriuos	poetus	labai	
vertinu.	 szymborską	 galiu	 nebaudžiamas	 reklamuoti.	
różewiczių	taip	pat,	zagajewskį.	yra	nemažai	ir	jaunes-
nių	autorių,	bet	negaliu	garsinti	tų	pavardžių...

–	Vis	dar	kuriama	religinė	poezija,	nors	ją	rašyti	tur-
būt	sunkiausia...

–	 lenkų	 religinė	 poezija	 yra	 idilinė,	 ji	 grindžiama	
dieviškumo	prisijaukinimu.	ne	vienas	XX	amžiaus	len-
kų	poetas	nerašė	tokių	grynai	katalikiškų	eilėraščių	kaip	
kad	amerikiečių	poetė	denis	levertov	–	revoliucionierė,	
agnostikė.	 jos	eilėraščiai	–	vieni	geriausių	 iš	man	žino-
mų	religinių.	jie	kalba	apie	apreiškimą,	prisikėlimą,	apie	
netikintį	tomą.	tai	puiki	naujojo	testamento	iliustracija.	
bet	 turbūt	 reikia	 būti	 revoliucioniere	 ir	 agnostike,	 kad	
gyvenimo	 pabaigoje	 galėtum	 parašyti	 tokių	 eilėraščių	
(juokiasi).	

–	kas	jums	yra	svarbiausia?
–	susilaikau	nuo	atsakymo.	prašom	paskaityti	mano	

tekstus,	–	miłoszas	išraiškingai	pasižiūrėjo	į	mano	sūnų.	
ir	nieko	daugiau	jau	nenorėjo	kalbėti.	bet	dar	mus	sulai-
kė.	akimirką	ieškojo	knygos,	kurią	norėjo	mums	pado-
vanoti.	išėjome	su	ką	tik	pas	mus	išleista	jo	iš	graikų	kal-
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bos	išversta	Išminties knyga.	tą	biblijos	vertimą	jis	padarė	
berklyje,	šalia	dešimt	metų	sergančios	pirmosios	žmonos	
jankos.	kaip	tik	tada	jis	pradėjo	mokytis	graikų	ir	heb-
rajų	kalbų	(biblija	buvo	parašyta	koine	–	paprasčiausia	
šnekamąja	kalba).	paskui	vertė	Psalmes,	Jobo knygą,	Gies-
mių Giesmę,	Rutos knygą,	Raudų knygą,	Koheleto knygą ir 
Esteros knygą	bei	Išminties knygą.	 iš	naujojo	testamento	
pasirinko	Evangeliją	pagal	morkų	ir	Apokalipsę.

tai	buvo	labai	atidus	šventojo	rašto	skaitymas.	kai	
man	padovanojo	Išminties knygą,	priėmiau	ją	kaip	mūsų	
pokalbio	išvadą.	atverčiau	kur	pasitaikė	tą	baltais	virše-
liais	knygą:	Visi panašiai ateina į gyvenimą / ir visi panašiai 
išeina.

išeidami	dar	kartu	nusifotografavome,	tos	nuotrau-
kos	dabar	kabo	mano	kambaryje.	Važiuodama	traukiniu	
atgal	į	katovicus,	užrašų	knygelėje	parašiau	eilėraštį.	tik	
po	daugelio	metų	nusprendžiau	jį	įdėti	į	2004	metais	pa-
sirodžiusį	eilėraščių	rinkinį	Pasitikrinimas, ar esu	beveik	
nieko	nekeisdama.

p o K a l b i s  s u  p o e t u,  K l au s a n t i s
m a n o  d v y l i K a m e č i a m  s ū n u i

didis	poetas
nenorėjo	kalbėti
nejaučiau	kvėpavimo
ant	savo	veido
nors	sėdėjome
vienas	šalia	kito
kaip	autobuse
priversti	mandagiai
pasikeisti	sakiniais
–	šalia	vaiko
privalau	būti	atsargus	–
be	reikalo	bijojo
kad	gali	ką	nors
demoralizuoti
pamiršo	kad	senatvė
negali	sugadinti
nes	viskas	kūne
jau	sugedę
o	galvoje	slypinti	išmintis
nematoma	iš	pirmo	žvilgsnio
kvėpavimo	plaukais
prieš	savo	valią
liečiau	jo	nesuvytusį	veidą
kai	pasilenkdavau
beveik	skiemenuodama
prie	dešiniosios	ausies
klausimai	vietoj	eilėraščių
tik	akys	jo	atsiverdavo
per	daug	plačiai
tarsi	didesnė	erdvė
jas	būtų	tempusi	žemyn
pridengtas	mūsų
matymo	laukas
liežuvis	po	pietų
su	žalumynų	likučiais
judėjo	atverdamas
visą	poeto	švelnumą

pasisotinusio	žole
nešiojančio	ją	ant	liežuvio
priešingai	nei	plėšrūnai
o	juk	plėšriai	
saugojo	savo	paslaptis
trumpomis	atsakymo	iltimis
nukąsdavo	mano	klausimus
lendančius	jam	po	oda
pasirašė	mums	knygas
nusifotografavome
kad	liktų	šio	pokalbio
įrodymai
ramiai	atsidavė
apsaugos	prieš	atminties
gedimą	procedūroms
nes	juk	liks	raštai
ir	pėdsakai	klišėje
filmo	kadras
puslapio	kadras
kambario	kadras
vietoj	žodžių
liežuvis	su	žaliais
svogūnų	arba
petražolių	likučiais
neįtikėtinai
rami	pantera
dantų	narve.

pa s K u t i n i s  G i m ta d i e n i s
sugrįžusi	iš	romos,	kur,	gavusi	stipendiją,	praleidau	visą	
mėnesį,	2003	metų	gruodį,	artėjant	šventėms,	paskambi-
nau	profesoriui.

–	buvote	romoje,	turbūt	nieko	negalėjote	pamatyti,	
nes	viską	užstojo	japonų	turistai?	–	juokavo.

–	atvirkščiai,	į	amžinąjį	miestą	reikia	važiuoti	gruo-
dį,	tada	visur	tau	pirmenybė,	–	pasakojau	jam,	kaip	buvo.	
linkėjau	jam	gerų	kalėdų.

po	naujųjų	sužinojau,	kad	poetas	pasijuto	prasčiau,	jau	
nebeišeidavo	iš	namų.	per	Velykas	jau	nepriėmė	svečių.

2004	metų	gegužės	20	dieną	švenčiau	juokingą	žur-
nalistinio	darbo	trisdešimtmetį	–	pirmasis	mano	rašinys	
pasirodė	harcerų	laikraštėlyje	Świat Młodych.	toje	šven-
tėje	mėnraščio	Śląsk	redakcijoje	katovicuose	šalia	Wojcie-
cho	kilaro,	profesoriaus	mareko	szczepańskio,	turėjo	da-
lyvauti	ir	suteikti	renginiui	garbės	agnieszka	kosińska,	
literatūros	 kritikė	 ir	 profesoriaus	 atstovė.	neatvažiavo.	
turėjo	ieškoti	lovos.	tokios,	kurios	galvūgalį	būtų	gali-
ma	 pakelti,	 kad	 būtų	 lengviau	 aptarnauti	 gulintįjį.	 tas	
gulintysis	buvo	Czesławas	miłoszas.

praėjus	kelioms	dienoms	kartu	su	kitais	poetais,	ro-
mualdo	mieczkowskio	organizuojamo	poezijos	festivalio	
Gegužė prie Neries	svečiais,	paskambinome	poetui	iš	Vil-
niaus,	iš	Wojciecho	kasso	telefono.

pats	jau	nepakėlė	ragelio,	bet	perdavė	linkėjimus	per	
agnieszką.	paskui	juokėsi	akimirką	pasijutęs	geriau:	„ką	
ten	ta	gruszka	veikia	su	tuo	kassu?“

birželio	 30-ąją	 –	 93-asis	 profesoriaus	 gimtadienis.	
paskambinau	 į	 namus	 bogusławskio	 gatvėje.	 išgirdau	
marčios	joannos	balsą.	perdaviau	linkėjimus.
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–	kaip	jis	jaučiasi?	–	paklausiau.
–	silpnutis,	–	atsakė	drebančiu	balsu.
–	linkiu	jam	ir	jums	visko	ko	geriausio.
–	jums	taip	pat,	–	atsakė.	–	ačiū,	labai	malonu,	bye,	

bye!
tarkštelėjo	 ragelis.	 tarkštelėjo	 į	 šaldytuvą	 kišami	

metaliniai	neštuvai	su	palaikais.	kišami	su	kūnais	į	šaltą,	
o	paskui	iki	raudonumo	įkaitusią	krosnį.	staigus	tempe-
ratūrų	pokytis.	staigi	nebūtis.	ragelis	kaip	dirbtinė	ran-
ka,	kurią	paduodame	vienas	kitam	per	nuotolį.

s e n o j o  K a r a l i au s  m i rt i s
2004	 metų	 rugpjūčio	 27	 diena.	 paprastai	 važiuodavau	
rugpjūtį	pas	profesorių.	 išsigandusi,	kad	mano	eilėraš-
čiai	pradings,	nusimes,	jeigu	jis	į	juos	nežvilgtelės.	šian-
dien	einu	ne	į	bogusławskio	gatvę,	o	į	turgaus	aikštę,	ne	
į	vidų,	o	priešais	marionų	baziliką,	nes	traukinys	vėlavo.	
pagaliau	 juk	 nebuvau	 susitariusi	 konkrečiai	 valandai.	
neišgirsiu	 telefonspynėje	 „alio“	 arba	 „klausau“.	 Visi	
devyniasdešimt	 treji	 metai,	 surinkti	 viename	 žmoguje,	
kažkur	 išsibarstė,	pabėgo.	 jau	neuždarys	 jų	dryžuotoje	
pižamoje,	kurios	kišenėje	laikydavo	plunksną	tam	atve-
jui,	jeigu	sapne	atskristų	koks	nors	eilėraščio	laumžirgis.	
neįkainojama	plunksna,	be	kurios	negalėjo	apsieiti	kaip	
kad	be	lazdos	ar	akinių.	ar	naktį	jį	aplankantys	žodžiai	
patys	gulėsi	po	plunksna,	įsitverdavo	plonyčių	languotų	
sąsiuvinio	lapų?	nežinia,	ar	susidėliodavo	jo	galvoje,	ant	
minčių	juostelės,	kurioje	iš	anksto	buvo	numatyta	žodžių	
tvarka.	netgi	gulėdamas	 ligoninėje,	profesorius	 labiau-
siai	norėjo	rašyti.	tik	po	to	valgė	pusryčius,	žiūrėjo	į	per	
plyšelius	įslystančią	saulę	ir	atlikinėjo	kitus	su	pasauliu	
jį	 siejančius	 veiksmus.	 (Eilėraštyje Dabar privalau	 rašė:	
... bet akimirka ževesio / saulės dryželiu ant sienos, volungės 
trelėmis, veidu, irisu / eilėraščių knygele, žmogumi tęsiasi ir 
švytėdama grįžta.)	kiek	pastaruoju	metu	 jis	 prisijaukino	
ligoninių	palatų?

ilgai	tęsėsi	jo	atsisveikinimas.	tie,	kurie	buvo	drau-
ge,	atsimena,	koks	jis	buvo	drąsus.	kai	ateidavo	aplanky-
ti	marekas	skwarnickis,	poetas	uždėdavo	savo	delną	ant	
jo	 ir	 taip	abu	tylėdami	sėdėdavo.	kartą,	pasakojo	man,	
paklausė	gulinčiojo:

–	apie	ką	galvojate?
–	žinau,	kad	mirštu	ir	laukiu	mirties,	–	išgirdo	atsa-

kymą.	tas	 laukimas	 baigėsi	 šeštadienį,	 2004	metų	 rug-
pjūčio	14	dieną	11.10.	poetas	 iškeliavo	atlikęs	 išpažintį,	
priėmęs	švenčiausius	sakramentus.	akimirką,	 išėjus	 tė-
vui	dominikonui	zbigniewui	krysiewiczui,	 jis	 liko	vie-
nas.	jie	buvo	pažįstami,	nes	profesorius	visada	su	Carol	
ateidavo	į	prie	Vavelio	esančią	„kamerinę“	šv.	Egidijaus	
bažnytėlę,	 kur	 tėvas	 laikė	 mišias	 anglų	 kalba.	 (dabar	
kiekvienų	metų	rugpjūčio	20	dieną	joje	yra	laikomos	mi-
šios	už	mirusįjį.)	šiek	tiek	anksčiau	rinkinyje	Tai	jis	prašė	
Maldoje:	Mano agonijos valandą būk su manim Savo kančia / 
Kuri negali išgelbėti pasaulio nuo skausmo.

2004	 metų	 birželio	 1	 dieną	 išsirengiau	 į	 šetenius,	
esančius	kėdainių	rajone.	kaip	į	piligriminę	kelionę	pro-
fesoriaus	vaikystės	keliais.	ten	jis	gimė	1911	metų	birže-
lio	30	dieną	aleksandro	miłoszo	ir	Veronikos	kunataitės	
šeimoje.	pirmagimis.	nevėžio	slėnyje,	vėliau	pavadinta-

me	isos	slėniu,	tarp	kėdainių	ir	krekenavos.	ten,	su	kele-
rių	metų	pertrauka,	kai	tėvas	–	kelių	ir	tiltų	inžinierius	–	
buvo	su	šeima	išvykęs,	jis	gyveno	iki	1921	metų.

karštas	žvyras	lipo	prie	mane	vežančios	b.	j.	auto-
mobilio	padangų.	sėdėjau	ant	užpakalinės	sėdynės	 lyg	
tyčia	su	skaudančia	gerkle,	gal	kad	per	daug	nekalbėčiau.	
Iš Kėdainių, kur šiandien auginami agurkai, po dailiausiais pa-
saulyje debesimis, kurie mus veda į Jūsų Šetenius, siunčiam 
linkėjimus,	 – rašėme	 profesoriui	 žinutę,	 išsiuntėme	 ją	 į	
agnieszkos	kosińskos	mobilųjį.	jau	netoli	tikslo	prisimi-
niau	ligoninėje	pasakytus	poeto	žodžius:	„norėčiau	dar	
nuleisti	kojas,	 atsistoti,	paliesti	 žemę,	pajusti	 žolę.“	 jau	
keletą	mėnesių	jautė	po	jomis	tik	orą,	paklodę,	iš	tikrų-
jų	–	tuštumą,	kuri	būdinga	visiems,	esantiems	horizon-
talioje	 padėtyje.	 šeteniuose	 žolė	 siekė	 kelius.	 kažkoks	
pareigingas	 globėjas	 nupjovė	 ją	 prie	 kūrybos	 namais	
tapusio	 svirno.	 išgirdau	 pasakojimą,	 kad	 kai	miłoszas	
sugrįžo	čia	po	52	metų,	ieškojo	lazdyno,	iš	kurio	išsipjau-
davo	 lankus	 ir	 svaidykles.	nesurado.	galbūt	 kas	 nors,	
besirūpindamas	 tvarkinga	 aplinka,	 iškirto	 jį,	 nes	 buvo	
sunykęs,	neišvaizdus?	Neatpažįsti manęs, bet tai aš tas pats 
/ Kurs pjaustė tavo rusvas šakas darydamas lankus <...> Gaila, 
kad nesu anas berniukas, matai, vaikštau su lazda,	–	vėliau	
kalbėjosi	poetas	su	medžiu	eilėraštyje	Lazdynui.

brisdami	 per	 aukštas	 žoles,	 ieškojome	 ąžuoliuko,	
kurį	 prieš	 keletą	 metų	 čia	 pasodino	miłoszas.	 išaugęs	
aukščiau	 už	 kitus,	 kuriuos	 čia	 buvo	 pasodinę	 žinomi	
žmonės.	tai	 iš	vienos,	 tai	 iš	kitos	buvusio	dvaro	pusės	
tarsi	pasikeisdamos	plyšavo	gegutės,	 skaičiavo	gyveni-
mo	 trukmę.	nežinia,	 ar	mums,	 čia	 dabar	 esantiems,	 ją	
pranašavo?	o	gal	skaičiavo	kadaise	čia	gyvenusių	žmo-
nių	metus?

sekdami	miłoszo	pėdomis	nuolatos	 jautėme	už	nu-
garos	tekantį	nevėžį.	Vietomis	plačiai	išsiliejusį,	apaugusį	
keliais	aukštais	nesutramdomos	žolės,	atspindintį	augalų	
ir	prie	jo	stovinčių	žmonių	šešėlius.	akimirkomis	jis	pri-
minė	kažkokią	nežemišką	pilkšvai	žalią	į	praeitį	vedančią	
gatvę.	upės	pavadinimas,	taip	dažnai	kartojamas	miłoszo	
tekstuose,	 tarsi	mylimosios	 vardas.	 iš	 čia,	 iš	 šetenių,	 jis	
plaukdavo	su	tetomis	nevėžiu	į	šventybrasčio	bažnyčią.	
iki	šiol	prie	šventovės	stovi	gražiai	aptvarkytas	jo	senelės	
iš	motinos	Veronikos,	vadinamos	Vecia,	pusės	józefos	sy-
ruciowos	paminklas,	kuriai	jos	vyras	zygmuntas	kunatas	
parašė	„geriausiai	žmonai“.	Keliautojas iš Kalifornijos, sau-
gau talismaną, Šventybrasčio kalvelės nuotrauką, kur po ąžuo-
lais guli senelis Zygmuntas Kunatas...	–	rašė	eilėraštyje	Mano 
senelis Zygmuntas Kunatas.	kaip	tik	ten	gimė	mano	eilėraš-
tis	apie	paauglio	Czesławo	pėdas,	kurios	nunešė	jį	iš	čia	
iki	kalifornijos,	net	už	vandenyno.	dabar,	po	devynias-
dešimties	metų,	pėdos	jo	nebeklausė.	Vėliau,	skaitydama	
miłoszo	laiškus	marekui	skwarnickiui,	perskaičiau	poeto	
prisipažinimą:	Ramiojo vandenyno krantas kažkaip suaugo su 
vaikyste ir ankstyva jaunyste, o tarp jų – skylė.

iš	lenkų	kalbos	vertė	b i r u t ė	j onu ška i t ė

šis	tekstas	yra	Naujosios Romuvos	spaudai	rengiamos	
barbaros	gruszkos-zych	ir	birutės	jonuškaitės	knygos	

Mūsų Poetas	fragmentas
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Burtas mestas

O parkas auksu apsikaišęs kaip čigonė
Vis siekia rankos, burt likimą žada.
Mes pėdom tirpdom ploną balų ledą
Ir šeriam antis paskutine duona.
Bet pirmą žodį šiandien tart nelengva
Po raidę liežuviu tik pavoliojam,
Per pusmetį tyla išsikerojus
Variniais ilgesio varpeliais skamba.
Tik drykst staiga išsprūdęs juokas
Sudrasko pilką dangų gabaliukais,
Tu į metrus sijono klosčių įsisukęs
Čirški žvirbleliais, ūbauji apuokais,
Verti žolėn, įsikuiti į skreitą,
Šiltai alsuoji į šlaunis ir pėdas
Ilgi rudens šešėliai dangsto gėdą
Ir pirmos snaigės leidžiasi ant veido. 
Pamiršk laukimą ėdantį bekraštį!
Minutė šį link amžinybės tįsta –
Prisiekę rojaus soduos susitikti 
Šypsodamiesi neriame į šaltį.

Kelionė

Pažiūrėk dar atgal, tai nužymi ėjimą į pradžią, 
Išmatuok, kas nueita, jei pametei, kur atsispirti. 
Priešais stojasi piestu ristūnas likimas be vadžių, 
O jo karčiuose pinasi brangūs gimimai ir mirtys. 

Koks dangus pasimainęs – pamėgintum įspėti jo spalvą, 
Pasirodytų mažas žodynas po šitiekos metų! 
Ir mėnulis į parytį visiškai pameta galvą, 
Aukštas skliautas žvaigždes atsainiai į bedugnę nukrato. 

Įsikibk į ristūną, kurs žvengia, kaip ašmenys dalgės, 
Kai suguldo į lygias gretas aukštą žolę rasotą. 
Jei išsaugosi tylą sustojus ties pragaro vartais 
Dar šiandieną raškysi vaisius Dievo soduos.

Butaforija (iš ciklo Scenos)

Siužetas slepia neišdirbtą lapės kailį
Ir visą kūriniją 
Po iliuzijos skraiste.
Kol čeža folijos lapeliai – pilasi lietus į salę,
O scenoje troški rūsti sausra.
Ir karas, ir taika čia pat,
Kaip gniaužtai traukia,
Kur traukiasi likimas nemarus.
Aukštesnio ir aukščiausio
Buvimas tarpe mūsų – nuolankus.
Kas nuodą gėrė,
Nuodijosi vynu, 
Išlaistė tiesą po lašelį iš taurės
Dar dieną nugyveno
Ir nurimo
Po sunkiasvoriu kryžiumi buities.

Nešiau ikoną, šventinau ir keikiau,
Ir apverkiau pametus pakelėj. 
Ir velnias – angelas – nerimstąs klounas
Į mano vietą stojo iškentėt. 

Ne vaidmuo (iš ciklo Scenos)

Man nuslinko plaukai  ir apnuogino
Palengva tebekrinkantį protą,
Nebeliko draugų, kas paprotina,
Bet išsižada likę skubotai.

Nepaliko grynųjų statymams –
Lobiai mano visi neatstatomi.
Ir tikriausia viltis nebepaperka,
Tik parduodantys sumuša rankomis.

Čia dabar tikras teatras prasideda,
Prie kasų orūs klounai būriuojasi,
Vien beveidžiai salėje trinasi,
Netikras gėles meta po kojomis.

Susitinkame būtį paliudyti?
Iš akimirkų ašarom lošiame.

Šunys mano sumigo: ne pjudyti,
O palaiminti lieka suluošinę.

a s t a  s t a n k ū n a i t ė 
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Arena (iš ciklo Scenos)

Kai šiapus ir anapus scenos
Tu kupinas tik piniginėj,
O mano storas senas grimas
Tikru juoku nesidalina,
Taip norisi tave prarasti,
Pamest lyg sraunią žodžių tėkmę
Kad kitąkart minty suklupus
Tavęs giliai nebegirdėčiau.
Kad liktų tik artumo aidas,
Iš tolo žiūrintis į šviesą,
Gal laukiąs, kol vidun pakviesiu
Ir pasikoręs neįleistas.

Anapus, o gal šiapus scenos
Vynioju svetimą likimą,
Ir kaltu nukapoju grimą,
Krūtinėj išskobiu areną.

Ryto adagio

Tirštas auksas per sieną ir patalą liejas, 
Palengva minkštas svoris užgulęs sutramdo.
Atsainiai lyg nematomas stoji, plėšiesi
Išlakia figūra tartum Klimto paveikslo.

Ašen užgulu laikrodį, laiką, dalelę visatos
Ir visai užsimiršusi žemės nusimetu trauką
Verias sienos, trys vėjai įsisuka ratais –
Tai kilimas, kurio po visų suartėjimų laukiau!

Tolsta miestas, prityla garsai ir nurimsta
Baltas kūnas įklimpęs į auksą, nuglostytą Klimto.

Vandens pardavėjui

Taip lyja, beviltiškai lyja, 
ir ilgesio grūdą nokina. 
Parduok man vandens kaip lelijai,
kurios rausvą žiedą nuskynei. 
Įliek to saldaus, ligi soties
pripildyki manąjį žiedą.
Parduoki mane kaip beprotę,
Nežinančią, kas yra gėda.

Gili vakaro meditacija

Mano namai.  
Pro kiaurą stogą laikas liejasi  
Ir kambariai tušti užtrokšta dulkėmis,  
O knygos pameta žodžius, kuriais kalbėjomės,  
Lentynose po vakaro šešėliais gūžiasi.  
Mano namai –  
Tuščia laukimų kryžkelė –  
Kaip dykumoj juose nėra krypties nei kelio.  
Sustoję laikrodžiai skubėjimą nusimeta,  
O vėjas atminty gražius vaizdus išvalo.

Reabilitacija 

Man juokinga, kai leidžiasi laikas, 
Intraveninius skausmo malšinimui, 
Tu kaip žgutas man kvapą sulaikęs 
Nutyli tai, ko šiandien nežinome. 
 
Ūžia miestas, galvoj ūžia pamazgos, 
Aš mazgotė panūdusi svetimo. 
Ir prieš miegą nebeseku pasakos, 
Tik verkiu to, ką laimė apakino. 
 
Rausta rytmečiai, naktys kai skleidžiasi. 
Kai glamonių taurė prisipildo, 
Suprantu aš, kodėl laikas badosi. 
Intraveniškai vėl tavim gydausi.
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neseniai	 lenkijos	 spauda	 paskelbė	 sensacingą	
informaciją	 apie	 prūsijos	 galindijoje,	 dabar-
tinės	 lenkijos	 mozūrijoje,	 prie	 nidajno	 ežero	

rastą	 lobį,	 įvardytą	 kaip	 „baltų	 genties	 galindų	 kario	
kapas“1.	

kodėl	ši	žinia	yra	sensacinga?	ogi	todėl,	kad	keičia	
mūsų	sampratą	apie	baltų	ryšius	su	visa	to	meto	Europos	
pagoniškąja	oikumena,	praplėsdama	juos	vakarų	krypti-
mi	net	iki	ispanijos.	bet	apie	viską	iš	eilės.

lobio	amžius	–	apie	V	a.	pr.	kr.,	radimvietė	–	olštyno	
vaivadijos	piečki	(pieczki)	valsčiaus	čaškovo	(Czaszkowo)	
kaimas	(čia	kadais	gyveno	senovinė	baltų	gentis	–	galin-
dai).	rasta	apie	šimtą	įvairiausių	daiktų,	daugiausia	–	gin-
klų,	kai	kurie	jų	sulaužyti,	taip	pat	papuošalų,	pagaminti	
iš	juodosios	emalės	bei	gryno	aukso	ir	sidabro.	tyrimams	
vadovavęs	 archeologas	 dr.	 tomaszas	 	 nowakiewiczius	
apibūdino	 radinius	 kaip	 „verčiančius	 susimąstyti	 ir	 ne-
tikėtus“.	išties	lobis	pateikė	daug	netikėtumų	–	ir	dėl	to,	
kad	rastas	ežero	(buvusio)	dugne,	ir	dėl	brangių	radinių	
medžiagų	bei	jų	pagaminimo	technologijų;	ir	dėl	to,	kad	
ant	ginklų	ir	papuošalų	yra	deginimo	pėdsakų	–	atrodo,	
kario	palaikai	buvo	pirma	sudeginti,	o	po	to	paskandinti	
ežere,	o	tai	yra	neįprasta	šiam	regionui	–	ir	t.	t.

tačiau	apsistosime	 ties	vienu	radiniu	–	papuošalu,	
kuriame	pavaizduotas	plėšrus	žvėris.	šį	žvėrį	lenkų	ar-
cheologai	 įvardija	kaip	 liūtą,	o	papuošalų	stilistiką	pri-
skiria	bizantiškajai	įtakai.	bet	atidesnis	žvilgsnis	į	šį	efek-
tingą,	aukštos	meninės	vertės	radinį	verčia	daryti	kitokią	
išvadą	–	šis žvėris, ko gero, yra mitinis vilkas Fenriras.

šis	 mitologinis	 skandinavų	 personažas,	 kosminio	
blogio	ir	vyriškojo	aršumo	įsikūnijimas,	buvo	populiarus	
ne	 tik	 senovėje,	 bet	 ir	 dabar	 –	 nuo	 specialiųjų	 dalinių,	
task-forces pavadinimų	iki	animacinių	filmų,	internetinių	
fantasy	 stiliaus	 monstrų.	 ši	 eschatologinė	 pabaisa	 yra	
siejama	 su	 pasaulio	 pabaigos	 (Ragnarok)	motyvu.	daž-
niausi	yra	du	siužetai.	pirmasis	–	Fenriras	praryja	saulę,	
po	 to	žemę	apgaubia	 tamsa,	kosminis	blogis	 triumfuo-
ja	 (kitas	 šio	 siužeto	variantas	–	Fenriras	praryja	odiną,	
vyriausiąjį	dievą,	o	jo	sūnūs	keršydami	įstato	Fenrirui	į	
nasrus	smaigą).	antrasis	siužetas	–	kai	Fenriras	nukan-
da	mitiniam	herojui	tyrui	dešinę	ranką.	abu	šie	siuže-
tai	yra	plačiai	pavaizduoti	meno	kūriniuose	–	pradedant	
Edomis	 ir	 baigiant	 raižiniais	 ant	 akmens	 bei	 piešiniais	
manuskriptuose.

a l g i r d a s  p a t a c k a s

Fenriras,
arba ką byloja ežero dugno lobis 
apie galindus ir gotus

beje,	yra	ir	trečiasis	siužetas,	mažiausiai	žinomas	ir	
gal	keisčiausias.	keliaujant	po	ispanijos	galisiją,	senovi-
nėse	jos	bažnyčiose	(galisijoje	krikščionybė	įsitvirtino	jau	
V–Vi	amžiuje!)	dažnai	tekdavo	aptikti	keistą	raižinį	ant	
akmens	–	vilką	su	labai	ilgu,	iš	gerklės	tįsančiu	liežuviu.	
tačiau	išties	tai	yra	ne	liežuvis.	pagal	senovinę	legendą,	
Fenriras	perkando	paukščių	taką	sutrikdydamas	kosmo-
so	stabilumą,	 ir	 tada	 iš	 jo	nasrų	pradėjo	 tekėti	dvi	kos-
minės	upės.	 šis	 siužetas	 rečiausias	 ir	 yra	 atvaizduotas,	
rodos,	tik	snorri	sturlusono	Edoje.	radinys	baltiškoje	ga-
lindijoje	vaizduoja	būtent	šį	siužetą	–	iš	žvėries	nasrų	aiš-
kiai	matyti	kyšantis	liežuvis	–	kosminė	upė.	lyginant	su	
„galisiškuoju“	 vilku,	 pavaizduotu	 realistine,	 „nearšia“	
maniera,	baltiškasis	 laimi	–	 jame	siurrealistine	maniera	
pavaizduotas	 žvėris	 vaizdžiai	 manifestuoja	 plėšrumą,	
jo	 stilizuotos	galingos	 letenos,	neproporcingai	 išdidinti	
nagai	ir	nasrai	daro	pabaisą	vienu	įspūdingiausių	pago-
niškojo	meno	kūrinių.

G a l i n d a i  i r  G o ta i
šis	artefaktas	–	baltiškoji	vilko	Fenriro	versija	–	kelia	 ir	
kitokių	minčių.	be	abejo,	ir	šis,	ir	kiti	radiniai,	taip	pat	ir	
laidojimo	būdas	 sietini	 labiau	 su	gotais	nei	galindais	 –	
laidojimai	ežere	yra	žinomi	gotų	ir	skandinavų	kultūro-
se,	pavyzdžiui,	jutlandijos	pusiasalyje.	tačiau	jau	seniai	
jūratės	statkutės	de	rosales	kultivuojama	antigermaniš-
ka-baltiška	gotų	kilmės	versija	čia	gauna	stiprų	švietalą.	
juk	 radinys	 rastas	pačiame	baltiškosios	galindijos	 cen-

radinys	prūsijos	galindijoje,	dabartinėje	lenkijoje
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tre,	jos	girių	glūdumoje,	mozūrų	ežeryne.	galbūt	tai	yra	
karo	 grobis,	 gal	 atsitiktinis	 precedentas,	 bet	 negalima	
nuneigti,	kad	jis	liudija	artimos	gotų	ir	galindų	bendrys-
tės	naudai.	prisiminkime	 įžymiojo	slavisto-baltisto	Vla-
dimiro	toporovo	hipotezę	apie	galindų	kelionę	 į	vaka-
rus	(paskui	gotus	arba	kartu	su	jais)	–	paukščių	taku	iki	
ispaniškosios	galisijos	–	bei	 jų	pėdsakus	 toponimikoje.	
savo	ruožtu	esu	rašęs2,	kad	šių	pėdsakų	yra	ir	hidronimi-
koje,	ir	liaudies	mene,	ir	netgi	ispanų	epe	El Sidas.	šiame	
gal	seniausiame	Europos	epiniame	šedevre	(Xi	a.)	vaiz-
duojamas	kilmingas	riteris	galindas	garsija,	don Galindo 
García el Aragón,	„narsioji	ietis“	(lanca ardida),	vienas	iš	El	
sido,	epinio	ispanų	herojaus,	palydos	„kompanjerų“.	be	
to,	galindezų	(t.	y.	galindaičių)	dinastija	 iX–X	a.	valdė	
aragono	karalystę.

galindaičių	dinastija
aznar	i	galíndez	 	809–820	m.
garcía	i	galíndez	 	820–833	m.
galindo	garcés	 	833–844	m.
galindo	i	aznárez	 	844–867	m.
aznar	ii	galíndez	 	867–893	m.	
galindo	ii	aznárez	 	893–922	m.
andragoto	(?)	galíndez,	grafienė	 	922–943	m.
(j.	terrero	–	j.	reglá. Historia de España)

prisiminkime,	 kad	 simonas	 grunau	Prūsijos kroni-
kose	(1529)	rašė:

„galindas	 [galyndo]	 –	 aštuntasis	 Vaidevučio	 [Wi-
dowuti]	 sūnus,	 kaip	 ir	 jo	 broliai,	 stojo	 prieš	 savo	 tėvą	
ir	krivaitį	 [kirwaito]	 ir	prisiekė,	 ir	 jo	 tėvas	paskyrė	 jam	
žemės	nuo	alnos	[allo],	lawoso	upių	iki	nustatytų	ma-
zovijos	[masono]	sienų.	Šias žemes jis ilgainiui užvaldė ir 
ant aukšto kalno pasistatė pilį Galindą [Galindo], kuri dar ir 
šiandien vadinasi Galinderbergu.	ši	tauta	ilgainiui	sustiprė-
jo	ir	labai	pagausėjo.“

tad	ar	nebus	anoji	galindezų	dinastija	–	baltiškosios	
tęsinys?	šiaip	ar	taip,	gotų	ir	baltų	sąsajas	po	šio	radinio	
bus	 sunkiau	 vaizduoti	 kaip	 fantazijas	 ir	 marginalijas.	
aišku,	tai	nekeičia	esmės,	mentaliteto	dalykų	–	jau	vien	
Fenriro	 įvaizdžio	 pakanka	 suvokti	 šių	 dviejų	 pasau-
lėžiūrų	 –	 gotiškosios	 ir	 baltiškosios	 –	 skirtybę	 ir	 netgi	
priešybę,	tačiau,	kita	vertus,	šie	du	pasauliai	buvo	greta,	
tokie	artimi,	kad	galima	kalbėti	apie	galindus	kaip	apie	
tarpinę,	„kraštinę“,	pereinamąją,	arba	dar	tiksliau	–	„sū-
niškąją“	gotų	 ir	baltų	gentį3.	 ir	dar	–	ar	nebūta	 ir	atsa-
komojo	 ryšio?	kaip	kitaip	 artefaktas,	 dažnas	 ispanijoje	
ir	skandinavijoje,	galėjo	patekti	į	baltiškąsias	girias?	juk	
nuo	kauno	 iki	nidajno	ežero	 tėra	kiek	daugiau	nei	du	
šimtai	kilometrų.

žengus	dar	toliau	–	mokslininkai	yra	pastebėję	tam	
tikras	ahrimano,	senovės	iranėnų	„blogosios“	dievybės,	
ir	Fenriro	paraleles.	šiuo	atžvilgiu	galindijos	fenomenas	
gali	tapti	itin	įdomus	–	kaip	pakraštinė,	naujus	darinius	
gimdanti	erdvė	tarp	baltiškosios,	„motininės“,	kultūros	
ir	begimstančios	„sūniškosios“	su	vyraujančiu	vyriškuo-
ju	 pradu.	 kaip	 žinome,	 baltai	 kadaise	 turėjo	 tiesioginį	
ryšį	 su	 stepių	 iranėnais	 –	 tai	 liudija	 jotvingių	 genties,	

Fenriro	atvaizdas	vienoje	santjago	de	kompostelos	bažnyčių
 

Vilkas	Fenriras.	
Edda Snorra 
rankraščio	
fragmentas.	
apie	1680	m.
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„baltiškųjų	iranėnų“,	genetika.	iš	čia,	iš	didžiosios	baltų	
(aisčių)	girios	pakraščių,	jos	pagirių	„sūniškosios“	kultū-
ros	buvo	išplėstos	iki	ispanijos	į	vakarus	ir	irano	plokš-
tikalnės	bei	toliau	į	rytus.

Vienaip	ar	kitaip,	dabar	mūsų	pasaulėjautai	atsiran-
da	daugiau	erdvės	ir	laisvės.	štai	kur	gali	nuvesti	nedi-
delis	atvaizdas	su	paslaptingu	plėšrūnu,	rastas	išnykusio	
ežero	dugne...

p o s t  s c r i p t u m
matas	praetorius	(1635–1704)	yra	parašęs	knygą	Prūsijos 
įdomybės	(Deliciae Prussicae oder Preussische Schaubuehne),	
kuri	laikoma	prūsistikos	klasika.	ateina	laikas	rašyti	šią	
knygą	iš	naujo	–	prūsijoje,	šiame	nelaimingame,	bet	kar-
tu	paslaptingame	baltiškų	žemių	lopinėlyje	randama	vis	
daugiau	įdomybių,	tarsi	apvaizda	atlygintų	už	netiesą	ir	
nusikaltimus,	padarytus	prūsų	tautai.	tai	ne	tik	šis	lobis.	
štai	kad	ir	tokia	žinia:

„senojoje	prūsų	žemėje,	girios	pakraštyje	prie	dai-
nos	upės,	netoli	nuo	dainavos	ežero	stovi	bauselauko	pi-
lis	(iš	prūsiško	Bauselawke –	Bausio	(?)	laukas;	vok.	Bäslack,	
lenk.	Bezlawki).	pirmą	kartą	pilies	vardas	šaltiniuose	pa-
minėtas	1371	m.	ši	pilis	yra	glaudžiai	susijusi	su	lietuvos	
istorija	–	 ji	tarnavo	kaip	atramos	punktas	kryžiuočiams	
puolant	 lietuvą.	 kronikose	 užfiksuota,	 kad	 1402	m.	 iš	
žygio	 į	 lietuvą	 čia	 grįžo	 komtūras	Vilhelmas	 fon	Hel-
fenšteinas.	1402–1408	m.	ši	pilis	buvo	neramiojo	švitri-
gailos,	 tuo	metu	 susidėjusio	 su	 ordinu,	 rezidencija,	 iš	
šios	pilies	jo	pasiuntiniai	nuolat	kursavo	tarp	ordino	ir	
lietuvos.	Vėliau	pilies	griuvėsiai	buvo	perstatyti	į	evan-
gelikų	 bažnyčią.	 teigiama,	 kad	 būtent	 šioje	 pilyje-baž-
nyčioje	 buvo	paslėptas	 šv.	gralis.	 legenda	byloja,	 kad	
šv.	gralis	galėjo	atsidurti	prūsų	giriose	iš	anglijos,	kur	
po	Hastingso	mūšio	(1066)	karaliaus	Haroldo	godwin-
sono	sūnūs,	slėpdamiesi	nuo	persekiojimo,	traukėsi	per	
lietuvą	ir	kijevą	į	bizantiją.	du	sūnūs	liko	lietuvoje,	o	
vyresnysis	 tapo	karaliaus	Vladislovo	 jogailos	protėviu.	
inventorinėse	bažnyčios	knygose	yra	aprašytos	jogailos	
brolio	švitrigailos	dovanos	bažnyčiai	 –	graikiškas	ante-
pediumas (dekoratyvinis	altoriaus	aptaisas),	taip	pat	Eu-
charistijos	taurė,	kuri	ir	yra	šv.	gralis.	1520	m.,	užpuolus	
totoriams,	taurė	buvo	paslėpta	–	užmūryta	bažnyčios	sie-
noje.	toliau	jos	likimas	nežinomas	–	liko	tik	anga	sienoje,	
kur,	anot	legendos,	yra	buvusi	slėptuvė.

reikia	pastebėti,	kad	ši	vietovė	nuo	seno	turi	paslap-
čių.	štai	visai	šalia	yra	šventosios	liepos	(Święta Lipka – 
lenk.)	 vienuolynas.	 legenda	 pasakoja,	 kad	 dar	 senųjų	
prūsų	 garbintos	 galingos	 liepos	 lapijoje	 apsireiškė	 šv.	
mergelė	marija.	bažnyčioje	yra	 iš	sidabro	nukaltas	me-
delis,	 o	 jo	 šakose	 –	dievo	motinos	 atvaizdas,	 laikomas	
stebuklingu	(1519	m.	šią	šventovę	pėsčiomis	ir	basomis	
aplankė	kryžiuočių	ordino	didysis	magistras	albrechtas	
Hohenzollernas,	ji	gausiai	piligrimų	lankoma	ir	dabar).

įdomiausia,	 kad	miestelio	 (ir	 viso	 valsčiaus)	 herbe	
yra	 vaizduojamas	 lokys	 su	 vyskupo	 lazda!	negana	 to,	
pastoralo	viršūnė	–	 spiralė,	primenanti	paparčio	ūglį	 –	
yra	 auksinė,	 todėl	 švytinti	 (paparčio	 žiedas	 irgi	 švyti).	
susilieja	 du	 svarbiausi	 grališkieji	 motyvai	 –	 paparčio	

žiedo	 ir	 krikščioniško	 liturginio	 reikmens	 –	 insignijos,	
antros	pagal	svarbą	po	Eucharistijos	taurės,	kurią	aistijos	
girių	glūdumoje	saugo	lokys,	girių	valdovas...

taigi	 visai	 šalia,	 vos	 už	 pusantro	 šimto	 kilometrų,	
turime	 ryškų	 šventosios	 legendos	 pėdsaką.	 apvaizdai	
lėmus,	 slėpiningoji	 paparčio	 misterija,	 apsukusi	 gerą	
galą	 pasaulio,	 vėl	 sugrįžo	 į	 savo	 ištakas	 –	 į	 šventąsias	
girias.“4

tad	lankykime	šventąją	prūsų	žemę,	neužmirškime	
jos	 –	 protėvių	 vėlės	 atsidėkodamos	 atskleis	mums	 dar	
ne	vieną	paslaptį.

P. P. S.	neseniai	 įvykęs	p.	 jūratės	statkutės	de	rosales	
vizitas	lietuvoje,	entuziastingos	jos	sutiktuvės	ir	 jai	su-
teiktas	 Edukologijos	 universiteto	 honoris causa	 vardas	
rodo,	 kad	 baltų–gotų	 tematika	 yra	 svarbus	 mūsų	 tau-
tos	savimonės	fragmentas.	šių	eilučių	autorius	taip	pat	
domisi	šia	tema,	yra	publikavęs	keletą	straipsnių,	para-
šęs	knygelę,	tačiau	laikosi	kiek	kitokios	nuomonės,	kuri	
dažnai	 yra	 neteisingai	 suvokiama	 ir	 interpretuojama.	
naudodamasis	proga,	norėčiau	dar	kartą	 savo	poziciją	
patikslinti:

a)	česlovo	gedgaudo	skelbiamos	teorijos	apie	baltų	
proistorę	 yra	 anapus	 istorijos	 mokslo	 ribų.	 Vienintelis	
teigiamas	 jų	 bruožas	 –	 kad	 žadinamas	 susidomėjimas	
ikirašytine	tautos	istorija.

b)	nors	 p.	 jūratė	 statkutė	 de	 rosales	 yra	 česlovo	
gedgaudo	 sekėja,	 tačiau	 jos	 sukaupta	medžiaga,	 įsigi-
linimas	 į	 istorinius	 lotyniškojo	 pasaulio	 šaltinius,	 arši	
pangermanistinio	 požiūrio	 kritika,	 originalus,	 nors	 ir	
ginčytinas	mokslinis	 instrumentarijus,	 nuopelnai	 supa-
žindinant	 ispanakalbes	 tautas	 su	 baltų	 pasauliu	 nelei-
džia	ignoruoti	 jos	darbų.	mūsų	akademinė	terpė,	sken-
dinti	parapijiniam	snūde,	turės	į	juos	reaguoti,	nes	kitaip	
pati	bus	tautos	ignoruota	ir	neteks	moralinės	paramos.

c)	 kai	 dėl	 gotų–baltų	 problemos,	 pripažindamas	
glaudžius	 istorinius-geografinius,	 iš	 dalies	 genetinius	
šių	 dviejų	 etnosų	 ryšius,	 niekaip	 negaliu	 jų	 tapatinti.	
atvirkščiai	 –	 šalia	 kraštutinai	 matricentrinės	 baltiško-
sios	 kultūros	 susiformavęs	 grynai	 vyriškojo-sūniškojo	
prado	 gotų	 etnosas	 yra	 radikaliai	 kitoks,	 orientuotas	 į	
išorę,	plėtrą,	dinamiką,	 formų	pasaulį.	o	baltų	kultūra	
yra,	pasak	Vaižganto,	„glūdinčioji“,	orientuota	savęsp,	į	
esmių	pasaulį,	 į	etoso	kultūrų	vertybes,	absoliučiai	sėsli	
(su	 „galindiškąja“	 išimtimi,	 tik	patvirtinančia	 taisyklę).	
tai	nereiškia,	kad	neturime	domėtis	gotų	(gudų)	istorija,	
tačiau	sukeisti	vietomis	šias	dvi	mentalines	priešpriešas	
būtų	nedovanotina	intelektualinė	klaida,	galinti	turėti	ir	
jau	turinti	(migracija)	realių	neigiamų	pasekmių.

 
1	 http://archeowiesci.pl/2011/04/22/8622/
2	 a.	patackas. Galindiana, arba kelionė paskui mūsų protėvius į Santjago 

de Kompostelą, į pasaulio pakraštį, finis terrae, per erdvę ir laiką...	 –	
kaunas,	 2010.

3	 a.	patackas.	Gotai ir baltai	 //	Naujasis Židinys-Aidai,	 2008,	nr.	1–2,	
p.	 38.

4	 a.	patackas.	Papartis ir šv. Gralis. Krikščioniškojo ir ikikristinio simbolių 
dvasinė giminystė	 //	 Ba ltų kultūros sakraliniai aspektai (mokslinės	
konferencijos,	vykusios	lietuvos	kultūros	tyrimų	institute	2010	m.	
lapkritį,	medžiaga).
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robertas antinis
su	kauniečiu	skulptorium	robertu	antiniu	(1898	12	03–	
1981	11	19,	kaldabrunioje,	latvijoje)	teko	kalbėtis	ke-
letą	kartų.	pirmas	susitikimas	įvyko	1975	metais,	kai	
studentė	E.	seliuginaitė	ruošė	diplominį	darbą	–	jam	
skirtą	bibliografinę	rodyklę.	skulptorius	diplomantei	
papasakojo	 įdomesnius	gyvenimo	epizodus,	pasida-
lijo	mintimis	apie	kūrybą.

1921	metais	 jis	 atvyko	 į	kauną	 ir	 įstojo	 į	 justino	
Vienožinskio	piešimo	kursus.	Vėliau	 studijavo	meno	
mokykloj.	iš	pradžių	mokėsi	tapybos.	mokytojai	–	mi-
nėtas	Vienožinskis	ir	petras	kalpokas.	perėjus	į	skulp-
tūros	 skyrių	 –	 dėstė	 kajetonas	 sklėrius.	 1926	metais	
padėjo	sklėriui	atlikti	dekoratyvinę	skulptūrinę	grupę	
kauno	bankui.	1927	m.	baigė	meno	mokyklos	aukštąjį	
skyrių.	 tais	metais	 širvintose	 buvo	 pastatytas	 diplo-
minis	darbas	–	paminklas	nepriklausomybės	kovų	au-
koms.	1928	m.	kaune	mokytojui	Vytautui	Endziulaičiui	
pastatė	antkapinį	paminklą.	tai	buvo	vienas	pirmųjų	
memorialinių	meno	kūrinių	lietuvių	skulptūroje.

1928	metais,	gavęs	stipendiją,	išvyko	studijuoti	į	
paryžių.	 įstojo	 į	aukštąją	 nacionalinę	 dekoratyvinės	
dailės	mokyklą	(École national supérieure des arts déco-
ratifs).	Vadovavo	auguste’o	rodino	mokinys	 garsus	
prancūzų	skulptorius	François	paulis	nichollsas.	taip	
pat	lankė	privačią	juliano	akademiją,	mokėsi	pas	žino-
mus	akademinės	krypties	skulptorius	H.	boucharde’ą	
ir	paulį	landowskį.	1930	m.	lankėsi	šveicarijoje,	porą	
savaičių	gyveno	pas	daktarą	 juozą	gabrį,	kitais	me-
tais	 buvo	 belgijoje.	 1933	 m.	 sukūrė	 paminklo	 Mes 
buvom, esam ir būsim kartu – Vilnius, Kaunas, Klaipėda 
projektą,	 bet	 sumanymas	 nebuvo	 įgyvendintas.	 jo	
nuotrauka	 išspausdinta	 1933	 m.	 paryžiaus	 žurnale	
Art & Décoration.	1933	m.	gegužės	23	d.	baigė	studi-
jas.	žinios	įvertintos	taip:	skulptūra	ir	aukštoji	skulp-
tūra	–	i	laipsnio	medalis;	antikinė	figūra	–	ii	laipsnio	
medalis;	figūra	iš	natūros	–	i	laipsnio	medalis;	orna-
mentas	–	i	laipsnio	medalis;	eskizai	–	ii	laipsnio	me-
dalis.	tais	pat	metais	dalyvavo	paryžiuje	 surengtoje	
dekoratyvinio	meno	parodoje.	grįžęs	 į	lietuvą,	mo-
kytojavo	tauragės	mokytojų	seminarijoje	ir	komerci-
nėje	mokykloje.	kitais,	1934,	metais	paskirtas	į	kauno	
iV	gimnaziją	dėstyti	grafikos	dalykų.	po	poros	metų	
susirgo	tuberkulioze.	gydydamasis	sanatorijoje	sukū-
rė	Vytauto	didžiojo	paminklo	projektą.	 1941	metais	

v l a d a s  ž u k a s

susitikimai su 
Kauno dailininkais

hitlerininkai	 iš	 sanatorijos	 išvarė.	 dėstė	 skulptūrą	 kauno	
taikomosios	ir	dekoratyvinės	dailės	institute,	kol	okupantai	
jį	uždarė.	1962–1963	m.	 sukūrė	salaspilio	 (latvija)	pamin-
klo	konkursui	kelias	kompozicijas	–	laimėjo	antrąją	premiją.	
1974	m.	 kaune	 buvo	 atidaryta	 roberto	antinio	 ir	 sūnaus	
roberto	skulptūrų	paroda.

porą	kartų	buvau	antinio	studijoj	kaune,	nemuno	pa-
krantėje.	tuo	metu	tėvo	ir	sūnaus	studijos	buvo	greta.	susiti-
kimai	su	abiem	skulptoriais	buvo	šviesūs,	kalbos	liete	liejosi	
peršokant	 nuo	 vienos	 temos	 prie	 kitos.	 Vyresnysis	 kalbėjo	
apie	liaudies	meno	reikšmę.	iš	šiuolaikinių	minėjo	lionginą	
šepką,	sakė,	kad	jo	paukščiukas	yra	vertesnis	už	kito	didelę	
profesionalo	skulptūrą,	minėjo	talentingą	skulptorių	stanislo-
vą	riaubą.	paklausiau,	kuo	paryžiuje	daugiau	domėjosi	–	ro-
dinu,	bourdelle’iu	ar	modernistais?	„rodinas	atrodė	pasenęs,	
žavėjausi	jacques’u	lipchitzu,	ossipu	zadkine’u,	švedu	Car-
lu	millesu.“	Vartė	skulptūrų	albumą	ir	žavėjosi:	„o	tai	dieviš-
kasis	brâncuşi,	o	tai	manzù!“	jaunasis	antinis:	„mačiau	mas-
kvoj	–	tai	realistas.“	Vyresnysis:	„tai	kur	kas	aukščiau	negu	
realizmas.“	kalbėta	apie	jacques’ą	lipchitzą	ir	Ernstą	barla-
chą,	 jeaną	robert’ą	 ipoustéguy.	taip	buvo	aptarta	nemažai	
žymesnių	Vakarų	 skulptorių,	 kuriuos	 vyresniajam	antiniui	
teko	matyti	arba	kuriuos	pažįsta	iš	reprodukcijų.	kiekvienam	
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rastas	epitetas,	kiekvienu	pasidžiaugta.	pasakojo	apie	stu-
dijas	paryžiuje,	studijų	draugus	(mikėną,	pundzių,	gudai-
tį,	trumpam	atvykusį	Cvirką).	prisimena:	„bent	porą	kartų	
buvo	galimybė	vesti	prancūzę,	viena	buvusi	gana	turtinga.	
bet	norėjosi	grįžti	 į	lietuvą,	o	 ji	nesutiko	vykti.	paryžiuj	
mane	globojo	 teisininkė	 jonė	deveikytė	–	 ji	gaudavo	bi-
lietų	į	įvairias	retas	šventes,	dėl	to	teko	matyti	prezidentą	
ir	kitas	įžymybes.“	tą	kartą	iš	vyresniojo	antinio	dovanų	
gavau	terakotinę	skulptūrėlę	Dūdorius.

„kaip	 lietuviai	 studentai	 buvo	 vertinami?	atrodo,	
kad	teigiamai,	nurungdavo	kitus,	–	samprotauja	 jauna-
sis	antinis.	–	bet	jie	ten	vykdavo	jau	baigę	kauno	meno	
mokyklą,	amžiumi	buvo	vyresni,	parenkami	gabesnieji.“	
Vyresnysis	su	tuo	iš	dalies	sutiko,	nors,	kai	jis	atvykęs	į	
paryžių	pradėjo	dirbti,	jo	profesorius	pasakė:	„jūs	ne	lip-
dote,	o	piešiate	molyje.“	–	„ką	tai	reiškia?“	atsakymas:	
„atsižvelgiama	tik	į	dvi	dimensijas	ir	nepaisoma	trečio-
sios	 –	 giluminės.“	 tąsyk	 kalbėjom	 apie	 abiejų	antinių	
darbus,	kūrybinį	jų	bendradarbiavimą.	Vyresnysis	pasa-
kojo,	kad	sūnus	kartais	jo	idėją	rutulioja	toliau,	suteikia	
jai	drąsesnę,	modernesnę	formą.	buvo	prisiminti	 tik	ką	
paskelbti	juozo	keliuočio	atsiminimai	apie	juozapą	al-
biną	Herbačiauską.	pasidžiaugėm.	antinis	pažino	ir	vie-
ną,	ir	kitą:	„Herbačiauskas	ir	Cvirka	buvę	pokštininkai,	
tik	kiekvienas	kitaip.	jeigu	Cvirka	draugijoj	–	gali	tikėtis	
kokio	pokšto,	paradokso.“	kalbėjom	ir	apie	vaikus.	pa-
sakojo,	kad	vedęs	tik	50	metų,	bet	dar	išauginęs	dukterį	
ir	sūnų:	„gaila,	kad	vėlai	vedžiau	–	reikėjo	bent	10	metų	
anksčiau,	 sūnus	 daugiau	 būtų	man	 padėjęs.	 padeda	 ir	
dabar.“	 sūnus	kalbėjo	 apie	 išsivadavimo	 iš	 tėvo	 įtakos	
procesą,	manąs,	kad	jam	pavykę	–	nuėjo	į	modernizmą.	
įdomų,	džiaugsmingą	pokalbį	pratęsėm	Tulpės	kavinėj.	
studijoj	 susitikus	 antrąkart	 (1977	 metų	 vasarą),	 vyres-
nysis	antinis	buvo	kiek	pavargęs.	pasakojo,	kad	ilgokai	
tašė	 skulptūrą	 iš	 kreivo	 ąžuolo	 (Motina ir vaikas).	nors	
skulptūra	jau	buvo	padaryta	ir	komisijos	gerai	įvertinta,	
bet	dirbo	iš	naujo	–	retai	pasitaiko	tokia	medžiaga.	bū-

sianti	 pastatyta	nėries	 gatvėje.	 įtemptas	 darbas	 užver-
tus	galvą	nuvargino	–	savaitę	gulėjo.	o	čia	reikia	rygoje	
ruošti	bendrą	su	sūnum	parodą,	turi	kvietimą	iš	myko-
lo	žilinsko	į	Vakarų	berlyną	ir	miuncheną.	norėtų	nors	
trumpam	pasiekti	paryžių,	aplankyti	luvrą.	kita	proga	
pasakojo	 apie	 berlyniškio	 žilinsko	 paveikslų	 kolekciją:	
„prieš	porą	metų	buvau	berlyne,	dariau	jo	biustą.	sakė,	
kad	turi	Chagallo,	utrillo,	kandinskio	darbų.	paveikslų	
daug,	į	lietuvą	atvežta	tik	nedidelė	dalis.“	(Vėliau	buvo	
parvežta	visa	kolekcija.)	Vyresnysis	antinis	apie	lietuvių	
tapytojus:	 „iš	 vyresnės	 kartos	 geri	 yra	adomas	Varnas	
(stiprus),	 Vladas	 Eidukevičius,	antanas	 gudaitis	 (darė	
įtakos	kitiems),	Viktoras	Vizgirda	–	buvo	vyrų!	protin-
gas,	 turi	 ką	 papasakoti	 leonardas	 kazokas.	 Vis	 dirba	
kazys	šimonis,	tiesa,	silpniau.	jeigu	sulaukęs	aštuonias-
dešimties	dirbčiau	blogiau,	nenorėčiau	gyventi.“

kauno	 menininkų	 rūmuose	 roberto	 antinio	 80-
mečio	minėjimas.	 susirinko	 apypilnė	 salė.	algirdo	 pil-
velio	 darytų	 jubiliato	 nuotraukų	 paroda.	menotyrinin-
kas	 donatas	 Valatka	 apžvelgė	 skulptoriaus	 gyvenimo	
ir	kūrybos	kelią,	papasakojo	apie	 studijas	kaune	 ir	pa-
ryžiuje	–	mokėsi	iš	rodino,	bourdelle’o,	maillolo.	pirmi	
darbai	–	Motina,	paminklas	širvintose,	paminklas	rokiš-
kyje.	Cituoja	jubiliato	mintis:	„juo	daugiau	subyra	svajo-
nių,	 tuo	daugiau	atsiranda	aistros	kurti“;	„mane	vilioja	
gamtos	 paslaptingumas,	 tautosakos	menas...“	 skulpto-
rius	ištikimas	bourdelle’o	priesakui:	„tikras	menininkas	
niekada	nėra	patenkintas	 savo	kūriniu,	 kaskart	 iš	nau-
jo	 prie	 jo	 grįžta,	 tobulina.“	antinio	 kūrybos	 ypatybės:	
„tradicinio	 ir	modernaus	meno	sintezė,	 ritmas	kompo-
zicijoje,	 formų	 harmonija,	 dekoratyvumas,	 statiškumas	
ir	dinamiškumas.“	sveikino	miesto	valdžios,	dailininkų	
sąjungos	atstovai.	kalba	m.	k.	čiurlionio	muziejaus	di-

ro b E r ta s 	ant in i s .	Ateitis

rob E r ta s 	ant in i s .	Susimąstymas
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rektorius	petras	stauskas:	„kaip	greitai	bėga	metai,	bet	
netuščiai	–	daug	iš	jų	sulaukėme.	yra	dinastija	–	dirbate	
kartu	 su	 sūnumi.“	 skulptorių	 vardu	 sveikina	 jadvyga	
mozūraitė-klemkienė	 ir	 leonoras	 strioga:	 „ačiū,	 kad	
gyvenate,	ačiū,	kad	kuriate	ir	džiuginate	mūsų	lietuvą.“	
netrafaretiškai	 pakalbėjo	 grafikų	 atstovas	 romualdas	
čarna.	rimtas	kalpokas	kalba	 senos	kauno	meno	mo-
kyklos	vardu	ir	dovanoja	dvigubą	tėvo	ir	sūnaus	antinių	
portretą:	„jūs	turite	tąsą	–	antiniai,	tėvas	ir	sūnus,	labai	
gražiai	puošia	mūsų	miestus.	yra	vidinė	jėga,	tiek	daug	
optimizmo	 –	 atrodo,	 kad	 velniškai	 ilgai	 trauksi.“	 du	
vyrai	 architektų	 sąjungos	 vardu:	 „jūsų	 darbai	 papildo	
mūsų	kūrybą.“	sveikina	miesto	rašytojai	aldona	puišytė	
ir	Vytautas	martinkus,	kai	kurie	dailininkai.	gydytojas	
kazimieras	kavaliauskas	 pasakoja	 apie	 sunkią	 ligą,	 iš-
tvertas	penkias	operacijas	–	niekad	nedvejojo,	ar	daryti:	
„turėjot	 valią,	 velnišką	 troškimą	gyventi.“	keturis	 kar-
tus	operavo	profesorius	Vladas	kuzma,	 asistavo	kava-
liauskas.	žodis	suteikiamas	jubiliatui:	„ilgai	klaidžiojau	
ieškodamas	savo	braižo.	gal	anksčiau	 tiek	nepadariau,	
kiek	metų	buvo	praėję,	 bet	po	operacijų	 sukūriau	 apie	
100	darbų.	džiaugiuosi	šiuo	vakaru,	susirinkusiais.	tarp	
jaunų	 ir	 aš	 pajaunėju.	gyvenant	 nereikia	 šposyti	 –	 kol	
gyveni,	 turi	 laimę	gyventi,	 tad	 reikia	 ir	dirbti.“	 jubilia-
tas	 atgabeno	 nemažą	 rinkinį	 nedidelių	 skulptūrėlių	 ir	
keraminių	dirbinių	dovanų	šventės	svečiams.	man	teko	
glazūruoto	molio	plokštė	Įšoko oželis.

Vaišės	 prie	 švediško	 stalo	 su	 stipresniais	 gėrimais,	
alum	 ir	 kava,	 žuvim,	 sūriu	 su	 pipirais,	 sumuštiniais...	
pokalbiai	 grupėmis.	 gydytojas	 kavaliauskas	 pasakoja	
apie	darytas	operacijas,	skulptoriaus	ryžtingumą,	valią.	
keramikas	 Voldemaras	 manomaitis	 prisiminė	 pokalbį	
1939	m.	rudenį	gatvėj.	buvo	ką	tik	atgautas	Vilnius.	an-
tinis:	„nuvažiuosiu,	pamatysiu	Vilnių	ir	galėsiu	mirti.“

robertą	antinį	ne	kartą	teko	stebėti	iš	tolo.	juozo	gru-
šo	gimimo	metinių	minėjime	kauno	dramos	 teatre	 išėjo	
vienas,	kuklus,	su	degto	molio	skulptūrėle	rankose,	kažką	
negarsiai	pasakė,	rodos,	kad	jūsų	raštai	padeda	mano	kū-
rybiniam	darbui,	paliko	dovanėlę	ir	 išėjo.	1976	m.	birže-
lis	–	rygoj	atidaroma	pabaltijo	skulptūrų	paroda	(patekau	
atsitiktinai).	darbai	 eksponuoti	muziejaus	 sodelyje,	 prie	
aikštės	 esančiame	 skvere.	 iš	 tolo	 matomas	 dainuojantis	
kanklininkas	ir	vaikai	–	tai	vyresniojo	antinio	darbas.	Vai-
šės	kavinėje.	kaunietis	svečias	tarp	vyresnės	kartos	latvių	
skulptorių,	 gyvas	 šurmulys	 –	 kalbasi	 latviškai.	matome	
skulptorių	antinį	kazio	šimonio	laidotuvėse.	priėjęs:	„ge-
rai,	kad	atvažiavote,	kad	pakalbėjote.“

robertas	apie	tėvą:	„gimė	kauno	gubernijoj,	jekope-
lio	rajone.	sakydavo:	„aš	esu	paskutinis	sėlis.“	buvo	neiš-
vaizdus,	neaukštas,	kaimietiškos	prigimties,	grumblotas,	
kalbėjo	 rokiškėnų	 tarme,	mėgo	 vaikus,	 nebuvo	 plepus,	
nelabai	 tvarkingas,	 išsiblaškęs.	nebuvo	knygius,	buičiai	
abejingas.	Vienintelis	tikslas	–	dvasinis	gyvenimas,	sieki-
mas	ką	nors	verto	visuomenei	padaryti.	buvo	įsitikinęs,	
kad	 gyveno	 už	 sau	 skirto	 amžiaus	 ribų,	 tad	 brangino	
laiką.	siejo	 tuos	du	dalykus	–	 laiką	 ir	sveikatą.	nerūkė,	
nors	paryžiuje	buvo	pradėjęs	(prancūzų	kalbos	mokytoja	
buvo	rūkanti),	nepakentė	geriančių.	tikslingumas,	kryp-
tingumas.	perkopęs	70	metų,	vartė,	žiūrinėjo	enciklope-
diją,	aiškinosi,	kiek	kuris	dailininkas	išgyveno,	sakė,	kad	
ilgaamžiai	daugiau	padarė.	sakydavo,	kad	tas,	kuris	turi	
mėgstamą	darbą,	ilgai	gyvena.	man	patardavo	nepereik-

voti	energijos	jaunystėje	–	jos	labai	prireiks	sulaukus	vy-
resnio	 amžiuje.	 nedaug	 turėjo	 draugų,	 sakydavo,	 kad	
geriausias	poilsis	yra	darbas.	dirbant	užsimiršta	nesklan-
dumai,	nemalonumai.	mėgo	jaunų	moterų	draugiją.

nebuvo	 nei	 romantikas,	 nei	 sentimentalus,	 tačiau	
romantikų	kūrybą	mėgo,	bet	dėl	kitų	priežasčių	–	impo-
navo	dinamiškumas,	spalvingumas	(Hectoro	berliozo	ir	
Franzo	liszto	muzika),	mėgo	aramą	Chačaturianą,	skai-
tydavo	Victoro	Hugo	romanus.

iš	skulptorių	vertino	zadkine’ą,	lipchitzą,	turėjo	įta-
kos	ir	barlachas.	abu	su	tėvu	važiavom	į	maskvą	žiūrėti	
bourdelle’o	parodos.	nei	Henry	moore’as,	nei	giacomo	
manzù	 nebuvo	 dievukai.	 Constantiną	 brâncuşi	 labai	
brangino.	berlyne	abu	matėm	ipoustéguy	darbus.	tėvas	
sakė:	„kodėl	 jis	nebijo	 literatūriškumo	–	nebijok	 ir	 tu.“	
patiko	 skulptorius	 savamokslis,	 dantų	 gydytojas	 sey-
mouras	liptonas.	sakydavo:	„žiūrėk,	tas	dantistas...“

apie	 juozą	mikėną	sakydavo:	„tai	geras	žmogus.“	
abu	buvo	 iš	vieno	krašto,	 abu	vyrai	kaimiečiai.	turėjo	
ir	nuoskaudų:	iš	vakaro	abu	su	mikėnu	vaišinosi,	o	kitą	
dieną	 jis	antinio	kūrinį	atmetė.	kai	pastatė	tėvo	skulp-
tūrą	Eglė	palangoje,	 susitiko	vyrų	paplūdimy	mikėnas,	
bogdanas	ir	antinis.	mikėnas	skaitė	Tiesoj	 išspausdintą	
straipsnį	apie	šį	darbą.	jokio	straipsnio	ten	nebuvo	–	im-
provizavo,	 tokia	 forma	 išsakė	savo	nuomonę	apie	 tėvo	
darbą.	(beje,	Eglės	bareljefą	sukūrė	1941	metais.)

iš	lietuvių	skulptorių	įspūdį	padarė	Vlado	Vildžiūno	
Trys karaliai.	abu	važiavom	pasižiūrėti.	tada	tėvas	darė	
savo	Kanklininką.	 pamatęs	 keitė	 kompoziciją,	 sakė,	 kad	
norėtų	šiek	tiek	asimetrijos.

rudenį	būdamas	klaipėdoj,	susirgo	plaučių	uždegi-
mu.	gydėsi	romainių	sanatorijoj.	ir	čia	gulėdamas	lipdė	
iš	plastilino,	svajojo	apie	personalinę	parodą.	gyvenimo	
pabaigoje	buvo	pamėgęs	lipdyti	arklius,	nesvetimi	buvo	
erotiniai	motyvai.	Visą	gyvenimą	buvo	optimistas,	nie-
kados	 nesiskųsdavo,	 net	 paskutinę	 dieną	 gydytojo	 pa-
klaustas,	 kaip	 jaučiasi,	 atsakė,	 kad	gerai.	mirė	vežant	 į	
kauną,	 į	 reanimacinį	skyrių.	atrodė,	kad	gal	 ir	šį	kartą	
viskas	baigsis	laimingai.	deja!“

rob E r ta s 	ant in i s .	Bičiulystė
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stepas varašius
Biografijos bruožai.	kaunietis	dailininkas	stepas	Varašius	
(1894–1982)	gimė	tytuvėnuose	muzikalioje	šeimoje.	mo-
kėsi	miestelio	mokykloje,	raseinių	keturklasėje,	artėjant	
1914	m.	mobilizacijai	 įstojo	 į	kauno	kunigų	seminariją.	
1916	m.	 tęsė	mokslą	petrogrado	dvasinėje	 seminarijoje.	
po	metų	iš	seminarijos	išstojo	ir	ėmėsi	pedagoginio	darbo	
drūkščių,	vėliau	betygalos	valsčiaus	kaimo	mokyklose.	
1919	m.	įstojo	į	juozo	naujalio	vadovaujamą	kauno	mu-
zikos	mokyklą,	vėliau	tapusią	konservatorija.	netrukus	
ją	palieka	ir	pereina	į	atidarytus	piešimo	kursus,	o	atida-
rius	kauno	meno	mokyklą	pereina	ten.	1923	m.	su	pagy-
rimu	baigęs	bendrąjį	kursą,	perkeltas	į	aukštąjį,	į	justino	
Vienožinskio	tapybos	studiją.	baigęs	pirmąjį	skyrių,	tėvų	
ir	giminių	remiamas	išvyksta	tęsti	studijų	į	paryžių.	stu-
dijuoja	privačioje	meno	mokykloje	Académie de la grande 
Chaumière.	 1926	 m.	 debiutuoja	 paryžiaus	 dailės	 salone	
(Salon de la Société Nationale Beaux-Arts)	eksponavęs	Se-
nio portretą,	buvo	reprodukuotas	parodos	kataloge.	grįžo	
į	lietuvą	 ir,	gavęs	valstybinę	stipendiją,	vėl	 išvažiavo	 į	
paryžių	tęsti	studijų.	1927	m.	lapkritį–gruodį	drauge	su	
kaziu	šimoniu	kaune	surengė	savo	kūrinių	parodą.	po	
metų	–	vėl	paryžiuje.	šalia	akademinių	studijų	imasi	ko-
pijuoti	meistrų	(rembrandto,	Halso,	riberos	Van	dycko,	
trojano)	tapybos	darbus,	lanko	prancūzų	kalbos	kursus.	
1929	m.	grįžo	į	lietuvą,	po	metų	surengė	originalių	dar-
bų	 ir	kopijų	parodas	kaune,	marijampolėje	 ir	Vilkaviš-
kyje.	keletą	darbų	pardavė.	1930	m.	pabaigoje	 išvyko	 į	
romą	 –	 galerijoje	 Borghese	 padarė	 baffoni	Madonos su 
kūdikiu	 kopiją.	 kitų	 metų	 pradžioje,	 gavęs	antalieptės	
bažnyčios	užsakymą,	vyksta	į	paryžių	kopijuoti	murillo	
paveikslo	Nekaltas prasidėjimas.	 1935–1936	m.	dalyvauja	
keliose	parodose	kaune.	kunigo	Vailokaičio	užsakymu,	
pakartoja	murillo	kopiją	sintautų	bažnyčiai	(per	karą	pa-
veikslas	žuvo).	1937–1940	m.	dalyvavo	keliose	parodose,	
1939	m.	už	paveikslus	Eik ir nebenusidėk ir Šv. Antanas ap-
lanko Povilą atsiskyrėlį	gavo	premiją.	penkis	darbus	ekspo-
navo	1940	m.	birželį–liepą	apžvalginėje	parodoje.

1941	 m.	 įstojo	 į	 kauno	 vastybinės	 konservatorijos	
kompozicijos	 klasę,	 iš	 pradžių	 studijavo	 pas	 Vladą	 ja-
kubėną,	 vėliau	 pas	 juozą	 gruodį.	 1943	 m.	 vokiečiams	
uždarius	 konservatoriją	 mokslas	 nutrūksta.	 dalyvavo	
keliose	 okupacijos	metais	 surengtose	 parodose.	antros	
sovietinės	 okupacijos	 metais	 tapo,	 dalyvauja	 parodose	
ir	 nebaigęs	 konservatorijos	 1947–1952	 m.	 moko	 skam-
binti	fortepijonu	kauno	mokytojų	seminarijoje.	1946	m.	
rugpjūtį	lietuvos	Centrinė	valstybinė	biblioteka	užsakė	
Varašiui	padaryti	Vilniuje	esančio	konstantino	sirvydo	
portreto	kopiją.	tokios	kopijos	matyti	neteko.

Vladas Grybas.	Varašius:	„su	Vladu	grybu	susipažinome	
kauno	meno	mokykloje,	mokėmės	skirtingose	grupėse.	
grybas	 buvo	 lyg	 liejimo	 instruktorius	 –	 pegasą	 pada-
rė	čia.	kai	 išvykau	 į	paryžių,	 susirašinėjome.	atvykęs	 į	
pary	žių	 skulptorius	kurį	 laiką	gyveno	viešbutyje	mon-
parnaso	bulvare	nr.	35.	ten	kurį	laiką	gyveno	ir	skulpto-
rius	robertas	antinis.	gyventi	viešbučiuose	buvo	įpras-
ta	 –	 kartais	 patys	 paryžiečiai	 viešbučiuose	 gyvendavo.	
Vėliau	grybas	persikėlė	pas	paryžietį	skulptorių	jocaitį.	
kokio	pobūdžio	buvo	šio	skulptoriaus	darbai,	nepame-

nu	–	buvo	liejikas.	grybas	pas	jocaitį	buvo	palikęs	statu-
lėlę,	prašė	atsiųsti,	bet	nepamenu,	ar	gavo.

su	grybu	 lietuvoje	 visą	 laiką	 palaikėm	 ryšius.	 jis	
darė	 sintautų	 bažnyčios	 altorius	 (kunigo	 Vailokaičio	
užsakymas).	 grybas	 rekomendavo	 kunigui	 ir	 šis	 man	
užsakė	 murillo	 paveikslo	 Nekaltas prasidėjimas	 kopiją.	
užsakymą	 atlikau	 1937	 metais.	 grybas	 jurbarke	 buvo	
įsirengęs	 studiją,	 gaudavo	užsakymų	 (Vytautas Didysis,	
Žemaitis	ir	kt.)	kaip	draugas,	stengėsi	mane	palaikyti	–	iš	
parodos	pirko	mums	kopijuotą	riberos	Madoną su kūdi-
kiu.	pirko	už	tūkstantį,	išsimokėtinai,	turi	grybienė.	no-
rėjo	luvro	muziejuje	esančios	rafaelio	Madonos	kopijos.	
taip	pat	pirko	vieną	akvarelę,	bet	nespėjo	paimti	–	taip	
ir	liko	pas	mane	su	grybo	parašu.“

1975	metais	apsilankęs	Vinco	grybo	muziejuje	jurbar-
ke	kai	kuriuos	dokumentus	nurašiau.	tai	1925	m.	grybo	
laiškai	Varašiui	į	paryžių	ir	1932	m.	laiškas	raseinių	savi-
valdybei	Žemaičio	paminklo	statymo	reikalu.	ruošiau	laiš-
kų	publikaciją	Kultūros barams	 (1975,	nr.	10).	dėl	grybo	
nuotraukų	publikacijai	kreipiausi	į	Varašių.	gavau	laiškelį	
ir	porą	tado	adomėno	knygoje	Vincas Grybas	nepanaudo-
tų	nuotraukų	–	vienoje	skulptorius	prie	kudirkos,	kitoje	
prie	daukanto	paminklo.	buvo	išspausdintos.

Petras Vaičiūnas.	 Varašius:	 „1927	 m.	 grįždamas	 iš	 italijos	
Vaičiūnas	užsuko	į	paryžių	ir	ten	susipažinom.	tuo	metu	
ir	kazys	šimonis	 ten	buvo.	ta	proga	nupiešiau	Vaičiūno	
ir	šimonio	portretų	eskizus.	apie	1927	m.	į	paryžių	buvo	
atvykusi	rašytojų	ir	žurnalistų	grupė:	juozas	petrėnas	[ta-
rulis],	augustinas	gričius,	stepas	zobarskas.“	Varašiaus	ar-
chyve	buvo	keletas	1937–1942	m.	Vaičiūno	laiškų	Varašiui	
iš	kauno	ir	Vilniaus.	(rašytojas	vokiečių	okupacijos	metais	
vadovavo	lietuvos	mokslų	akademijos	bibliotekai.)

Mielas p. Stepai!
Nuoširdžiai dėkoju už atviruką ir laišką. Džiaugiuosi, kad 

laimingai pasiekei Paryžių ir ėmeisi darbo. Vaikščiojimas su 
nupirkta drobe paveikslui – juokingas dalykas. Mano žmona 
net nenori tuo tikėti. Kas gi ten per durys, kad negalima įnešti 
paveikslo į kambarį?

Aš taip pat galiu pasigirti. Ryt poryt baigsiu rašyti nau-
jo veikalo juodraštį. Tą savo veikalą manau pavadinti „Aukso 
gromata“ [pasirodė	1938	m.]. Iš anksto žinau, kad kalbinin-
kai bus nepatenkinti tuo mano pavadinimu.

Klausi apie „vilą“? Nieko gero neišeina. Matyti, liksime 
be savo vilos. Vasarosim greičiausiai Berčiuose.

Apie Paryžių kol kas negalvoju. Jei žmona norės, lai svei-
ka važiuoja. Turės progos patikrinti savo prancūziškų studijų 
vaisius.

Buvau sutikęs p. V. Jocaitį [kritikas,	vertėjas]. Jis į Pary-
žių labai nori važiuoti, bet vienas pribijo, o su ekskursija nenori 
keliauti. Iškviesk jį, Stepai, būtinai atvykti pas save.

Linkiu viso geriausio. Labų dienų p. S. Zobarskiui. Mano 
žmona ir Arnas [sūnus] siunčia Jums geros sveikatos.

Bučiuoju.
P. Vaičiūnas
1937.	iV.	17	kaunas

Mielas Stepai!
Jie tikrai turi Rėzą [iš	karaliaučiaus	 į	kauną	pateko	

rėzos	portretas], prisistatyk jį kovo pradžioj [akademijos	
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bibliotekai], nes vėliau bus sunkiau gauti už jį pinigus. Gal 
turi naminio tabako, tai malonėk man atsiųsti paštu ar per kokį 
nors asmenį. Linkiu sveikatos

Petras V.
1942.	ii.	12	Vilnius

Jonas Buračas.	1978	01	19.	stepo	Varašiaus	studijoj	didelis	
gamtoje	 tapytas	 jono	 buračo	 portretas.	apgailestavau:	
„štai	dailininko	ir	nebėra.“	Varašius:	„jis	pats	kaltas	–	jo-
nas	ir	balys	buračai	vargo,	bet	iš	šykštumo.	jonas	be	rei-
kalo	savo	paveikslams	tokias	aukštas	kainas	kėlė	–	pigiau	
leisdamas	daugiau	būtų	realizavęs.	Vienas	mano	pažįsta-
mas	norėjo	pirkti,	bet	dailininkas	paprašė	500	rub	lių.	juk	
darbų	turėjo	gausybę.	būtų	turėjęs	daugiau	lėšų	studijai,	
butui.	bet	ir	jo	brolis	nesutiko	kultūros	ministerijai	par-
duoti	lietuvos	etnografinių	nuotraukų	negatyvų	ir	gana	
vargo.	 jonas	buračas	buvo	 labai	 geras	 akvarelistas,	 sil-
pniau	tapydavo	aliejiniais	dažais.	bet	tapė	gal	dėl	to,	kad	
už	 juos	brangiau	buvo	mokama.	buračas	buvo	nutrau-
kęs	ryšius	su	šeima	ir	nenorėjo,	kad	vaikai	paveldėtų	jo	
paveikslus.	Vis	dėlto	paveldėjo	sūnus.	su	buraču	buvom	
mokslo	draugai	–	kartu	studijavom	paryžiuje,	palaikėm	
ryšius	vokiečių	okupacijos	metais.“

Česlovas Kontrimas.	Varašius:	„susitinku,	pabendrauju	su	
česlovu	kontrimu.	tapau	jo	žmonos	portretą.	susitinku	
pas	paulių	galaunę.	kartu	ėjom	žiūrėti	parodos	rotušės	
aikštėje.	galaunė	pasakė,	kad	 jam	patinka	paro	doj	eks-
ponuoti	Valerijos	ostrauskienės	 ir	mildos	kulikauskie-
nės	paveikslai.	pasakiau:	„tai	tas	pat,	jeigu	imtum	šokti	
bugi	 vugi.“	 su	galaune	 ėjom	aplankyti	kazio	 šimonio	
jo	jubiliejaus	proga.“

Valentinas Držkovičius.	Varašiaus	studijoj	kabėjo	grakštus	
piešinys	–	pavargęs,	apskuręs	vyras	su	maišeliu,	veidas	
paslėptas	 –	 užsidengęs	 ranka.	 išraiškinga	 plati	 figūra.	
piešta	 ant	 rusvo	 popieriaus	 juodu	 ir	 baltu	 pieštukais.	
Varašius:	 „tai	 mano	 studijų	 draugo	 paryžiuje	 slovako	
Valentino	držkovičiaus	piešinys.	buvo	kunigas,	bet	me-
tęs	kunigystę	išvyko	į	paryžių	studijuoti.	iš	pradžių	buvo	
labai	geras	piešėjas	–	realistas,	vėliau	pasidavė	paryžiaus	
modernizmo	įtakai,	ėmė	deformuoti	figūras,	aktus.	turiu	
keletą	piešinių	ir	tapybos	darbų,	bei	nuotraukų	iš	pary-
žiaus	laikų	ir	iš	čekoslovakijos	–	kurį	laiką	prieš	karą	pa-
laikėm	ryšius.“	dailininkas	parodė	bičiulio	nuotraukas,	
turėjo	apie	jį	knygą.

Apie meną.	 Varašius	 sakė,	 kad	 luvre	 eidavęs	 tik	 iki	
Cézanne’o.	užsukęs	į	luvrą	galdikas	rado	Varašių	kopi-
juojantį	kažką	iš	senųjų	meistrų.	sakąs:	„ko	tu	čia	sėdi,	
einam	 į	 naujesnių	 laikų	 sales.“	 Varašius:	 „mokslas	 ir	
technika	daro	 stebuklus,	 o	menas	degraduoja.	kadaise	
menas	buvo	pasiekęs	aukštumų,	bet	jis	blaškosi,	eina	kas	
kartą	žemyn	–	nuo	renesanso	nekyla.	girdėjau,	lenki-
joje	pakabina	žuvies	kaulus,	ir	tai	–	 jau	menas.	liūdna,	
kad	nėra,	kas	pranoktų	rembrandtą,	tizianą,	Véronèse.	
tik	ne	picasso,	ne	modigliani	juos	gali	pranokti.	nietzs-
che	pasakė,	kad	meno	nuopuolį	rodo	menininkų	gausa.	
panašūs	reiškiniai	ir	muzikoj.	studijavau	kompoziciją	su	
Eduardu	balsiu,	julium	juzeliūnu.	juzeliūnas	galėjo	būti	
geras,	melodingas	kompozitorius.	balsys	sako:	„to	reika-
lauja	laiko	dvasia.“	sekimas	visada	durnas	daiktas.“

Minoriški akcentai.	užėjęs	pas	Varašių,	radau	skambinantį	
kažką	iš	gounod	Fausto.	ruošiasi	parodai,	pats	rėmina,	
bronzuoja	 rėmus.	 Viskas	 primityvoka.	 bet	 ką	 darysi	 –	
išlaidos,	o	muziejus	iniciatyvos	nerodo.	kas	surinks	pa-
veikslus	iš	žmonių,	o	yra	ir	tapybos	darbų,	ir	akvarelių.	
lipdo	skulptoriaus	grybo	bareljefą:	„o	ką	darysi	–	akys	
silpnėja...“	tapo	Sukilėlį.	Visą	su	grybu	susijusią	doku-
mentinę	medžiagą	atidavė	Vilniaus	valstybiniam	univer-
sitetui,	savo	archyvinę	medžiagą	–	Valstybiniam	literatū-
ros	ir	meno	archyvui.

1977 06 09.	aplankiau	dailininką	Varašių.	seniai	buvau	–	
šiek	tiek	nudžiugo.	rėmina	savo	piešinius	–	yra	visai	gra-
žių.	ėjom	žiūrėti	man	pažadėto	paryžiaus	etiudo.	parodė	
ir	kitą,	įdomesnį,	bet	jį	norįs	pasilikti	sau.	padejavo,	kad	
parodos	surengti	neleidžia	m.	k.	čiurlionio	galerijos	di-
rektorius	petras	stauskas,	vis	atidėlioja:	„muziejus,	ma-
tyt,	nelabai	nori.	surengti	parodą	savo	lėšomis	brangu	–	
česlovui	kontrimui	kainavo	400–500	rublių,	o	dar	savo	
lėšomis	 rengė	 vaišes.	 tai	 tau	 ir	 veteranų	 pagerbimas.“	
Varašius	su	didele	širdgėla	pasakė,	kad	jį	išmetė	iš	dai-
lės	istorijos	–	neįtraukė	į	knygą	Lietuvos tapyba.	„iš	kur	tų	
priešų	atsirado	–	rodos,	niekam	blogo	nedaręs,	į	politiką	
nesikišęs.	 įdėti	lietuvą	palikę	 emigrantai,	 o	 čia	 likusių	
nėra.	nėra	nei	česlovo	kontrimo	(juk	sklėriaus	akvarelės	
yra;	visur	akvarelė	laikoma	tapyba).	nėra	Valerijos	zales-
kienės	 –	 ji	 daug	dirba,	 nėra	Valerijos	 juškienės.	matyt,	
buvo	kokia	atrinkimo	komisija.	tas	 įvykis	smarkiai	pa-
kirto	visų	norą	dirbti.	gal	dėl	to,	kad	aš	mėčiaus	–	dailė,	
muzika.“	ką	galėjau	pasakyti?	man	rodos,	buvo	galima	
surast	visai	įdomų	Varašiaus	paryžiaus	metų	etiudą,	gra-
žią	kontrimo	akvarelę.

aišku,	 vėl	 pasiginčijom	 dėl	 meno,	 dėl	 Cézanne’o,	
modigliani,	modernizmo.	Varašiui	 gamta,	 reali	 tikrovė	
yra	 šventas	 įstatymas,	 negalima	 pažeisti.	 dailininkas:	
„yra	vienas	tikras	kelias	–	senų	meistrų	kelias.“

1978 01 19.	Varašius	pasakoja,	kad	pas	jį	buvo	atvykusi	
moteris	iš	istorijos	instituto	parinkti	paveikslų	nuotrau-
kų	 lietuvių	dailės	 istorijai.	mat	partijos	Ck	pavedė	dar	
parinkti	 įvairesnių	dailininkų.	irena	kostkevičiūtė	dau-
giau	parūpino	skulptūros	ir	grafikos	kūrinių	nuotraukų.	
numatyta	leisti	lietuvių	dailės	istoriją	be	spalvotų	repro-
dukcijų	–	pigiau.

Varašius	dovanojo	nedidelį	paryžiaus	etiudą	–	vaiz-
deliai	 abiejose	 kartono	pusėse:	Laivai Senoje ir Garlaivis 
Senoje.	atsiimsiu	 po	 jubiliejinės	 parodos.	 bus	 1979	m.,	
dailininko	85-mečio	proga:	„reikia	tvarkyti,	paskirstyti,	
nes	metai	bėga	–	reikia	ruoštis...“	pasakiau,	kad	ir	man	
tas	 pat.	 dailininkas	 užginčijo:	 „jums	 dabar	 pats	 laikas	
dirbti.“	pakalbėjom	apie	Varašiaus	tapomą	česlovo	kon-
trimo	portretą,	jo	foną	–	portretuojamas	dailininkas	nori	
tamsaus.

dar	 žodis	 kitas	 su	 dailininku	 apie	 Vlado	 grybo	
muziejų	jurbarke,	ten	buvusius	dokumentus,	laiškus,	jų	
apsaugą.

1982	 m.	 vasario	 13	 d.	 dailininkas	 stepas	 Varašius	
mirė.

P. S.	dovanotą	dvigubą	etiudą	ant	kartono	restauratorės	
atskyrė,	tad	turiu	du	senos	peizažus	su	laivais.
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tapybos	 trienalėje	 (1987	 06	 14)	 susitikau	 jadvygą	mo-
zūraitę	ir	Vytautą	klemką.	Viena	kita	pastaba	apie	eks-
ponuotus	 paveikslus.	 skulptorė	 mozūraitė:	 „gražūs,	
įdomūs	 leopoldo	 surgailio	 darbai,	augustino	 savicko	
tapyba.	 jaunimui	 nepatinka	 kazimiero	 žoromskio	 pa-
veikslai.“	kita	tema	–	žmonių	tarpusavio	santykiai,	jau-
nimo	bendravimo	su	vyresniais	forma.	„amžiumi	galįs	
būti	vaiku	jaunuolis	į	mane	kreipiasi	vardu	–	jadvyga.“	
gerai	 ar	 blogai?	man	atrodo	neblogai	 –	nenustato	 am-
žiaus	 atstumo.	 skulptorė:	 „blogai,	 jeigu	 tokio	 atstumo	
nejaučia“.

1987 07 12.	pas	dailininkus	klemkas.	apžiūrinėjom,	
aptarinėjom	Vytauto	klemkos	grafikos	darbus	ir	akva-
reles	–	ruošiasi	parodai.	padejavo:	„susilpnėjo	akys,	ne-
gali	toliau	kurti	grafikos,	reikės	operuoti“.	Vėliau	pokal-
bis	apie	mozūraitės	skulptūras.	ypač	geri	juozo	grušo,	
česlovo	kontrimo,	kazio	 jankausko	 portretai	 –	 ne	 tik	
išorinis	panašumas,	bet	ir	psichologinė	charakteristika.	
ypač	 dvasingas	 grušas.	 istorija	 bus	 dėkinga	 už	mūsų	
amžininkų,	už	žymių	meno	ir	mokslo	veikėjų	portretus.	
įspūdinga	buvo	jadvygos	mozūraitės	1983	m.	spalio	19	
d.	 personalinė	 skulptūros	 paroda.	 skulptorė:	 „juozo	
mikėno	darbai	 buvo	 lyg	nustumti	 į	 šalį	 –	 juk	 jis	 buvo	
sukūręs	 juliaus	 janonio	paminklą,	bet	kažkaip	nuslėp-
tas	 ir	kūrė	kitas	žmogus.	profesorius	aleksandravičius	
niekam	nesipriešina,	net	jeigu	kalbama	apie	skulptūros	
meniškumą.	save	laikau	mikėno	sekėja.	Komjaunimo tie-

soje	neteisingai	sukritikuoti	skulptoriai	juozas	kėdainis	
ir	bronius	Vyšniauskas,	netiesa,	kad	jie	studentams	nie-
ko	negali	duoti.	kiekvienas	turi	 išmokti	abėcėlę	–	ana-
tomiją,	 išmokti	 valdyti	 medžiagą,	 o	 šito	 gali	 išmokyti	
minėti	 profesoriai.	 Vyšniauskas	 –	 stropus,	 atsakingas	
dailininkas.“

su	pagarba	skulptorė	minėjo	 joną	švažą	–	„švažas	
visuomet	aplankydavo	kauniečių	parodas.	jį,	matyt,	do-
mino	kai	kurie	tapytojai	 (antanas	martinaitis,	ričardas	
Vaitiekūnas).	 kartą	 pasakė:	 „malonu	 pamatyti	 kuklius	
kauniečių	darbus,	be	didelių	pastangų	imponuoti.“

j.	mozūraitė	apgailestavo,	kad	skulptorius	konstan-
tinas	bogdanas	iš	maskvos	pasikvietęs	kelis	skulptorius,	
primetė	savo	projektą	aikštei	dešinėje	neries	pusėje	(su	
mikėno	skulptūra	–	moteris	su	kregždėmis).

šeimininkai	apgailestavo,	kad	kauno	dailininkai	ne-
turi	gilesnių	ryšių	su	dailės	gyvenimu,	atsilieka,	nėra	su	
kuo	aptarti	darbų,	padiskutuoti.	jeigu	skulptoriai	kartais	
užeina,	net	nepastebi	grafikos	–	ne	jų	sritis.

1992 05 10.	pas	skulptorę	jadvygą	mozūraitę-klem-
kienę.	kalbėjo	apie	neseniai	mirusį	vyrą:	„jaučiuosi	vie-
na	 tarp	 keturių	 sienų.	 keturiasdešimt	metų	 kartu	 gra-
žiai	sutariant,	žmogiškai	ir	kūrybiškai	bendraujant.	abu	
pirkdavom	 daug	 meno	 knygų,	 lankėm	 visas	 Vilniaus	
parodas.	sirgo	imuniteto	deficitu	apie	dešimt	metų,	mirė	
staiga.	gyveno	gražiai,	 tvarkingai,	elegantiškai	 ir	 iš	gy-
venimo	taip	išėjo.“

jadvyga ir vytautas Klemkos

Vy tauta s 	k l Emka .	Besiilsintis žvejas,	1969
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antanas martinaitis
paveikslų	 „troškulys“	 nuvedė	 ir	 į	 dailininko	 antano	
martinaičio	studiją.	ji	buvo	kauno	centre,	nemuno	pa-
krantėje.	patalpa	dirbti	buvo	nepatogi	–	siaura,	pailga	–	
nei	 dirbti,	 nei	 į	 paveikslus	 pasižiūrėti.	 tada	 dar	 buvo	
likusių	ankstyvųjų,	 samuoliškų,	 stambiais	potėpiais	 ta-
pytų	paveikslų.	gal	dar	profesiniu	atžvilgiu	ne	visai	su-
brandinti,	bet	žavūs	jaunatvišku	atvirumu,	improvizaci-
jos	laisvumu.	toje	dirbtuvėje	apsilankiau	keletą	kartų.

ričardas	 Vaitiekūnas	 ir	 antanas	 martinaitis	 buvo	
daugiausia	dailininkus	ir	meno	mėgėjus	dominę	jaunieji	
kauno	tapytojai.	apėjęs	didelę	kauno	dailininkų	parodą	
m.	k.	čiurlionio	galerijoje,	profesorius	antanas	gudaitis	
reziumavo:	„įdomiausias	–	martinaitis.“

martinaičio	tapyboje	labiau	negu	kurio	kito	poka-
rio	dailininko	kūryboje	 buvo	matomas	 ryšys	 su	 lietu-
vių	tarpukario	daile.	leonardas	kazokas	matė	bendrų	
bruožų	 su	Valdo	 Eidukevičiaus	 kūryba	 –	 ne	 tik	 kolo-
ritas	 buvęs	 panašus,	 bet	 ir	 bandymai	 išgauti	 faktūrą.	
tiesa,	 Eidukevičiui	 ji	 atsirasdavo	 dėl	 tapymo	 techni-
kos,	 naudotos	 medžiagos,	 o	 martinaitis	 specialiai	 ją	
darė.	man	 atrodė,	 kad	 dailininkas	 artimesnis	adomo	
galdiko	 tradicijai,	 bent	 atskiri	 paveikslai	 kėlė	 tokias	

prielaidas.	šviesų	galdikišką	žydinčių	medžių	peizažą	
mačiau	justino	marcinkevičiaus	namuose.	tačiau	galė-
jai	pamatyti	ir	visai	kitokių	paveikslų.	solisto	Valentino	
adamkevičiaus	 šeimoje	mačiau	 didoko	 formato	 labai	
tamsaus	 kolorito	 peizažą,	 dovanotą	 iš	 jaV	 atvykusio	
dailininko	brolio.

kalbėtis	 su	martinaičiu	 būdavo	malonu	 ir	 įdomu.	
buvo	apsiskaitęs,	į	literatūrą	linkęs	dailininkas,	pats	rašė	
eilėraščius.	 jo	 tėvas	 jonas	 martinaitis	 buvo	 kilęs	 nuo	
šeduvos	 (tai	man	pažįstamas	kraštas,	 ten	 lankiau	gim-
naziją).	dailininkas	pasakojo	apie	savo	vaikystę,	 lanky-
mąsi	 tėvo	gimtinėje.	 jutai	pagarbą	 tėvo	atminimui,	kū-
rybiniam	palikimui.	parašęs	straipsnį	apie	tėvo	kūrybą,	
nusiuntė	 į	Literatūrą ir meną,	 bet	 neišspausdinę,	 kodėl,	
svarstė	straipsnio	autorius.	o	juk	jis	sukūrė	apie	150	dar-
bų	 (akvarelių,	 piešinių),	 juose	 atsispindėjo	 prieškarinė	
lietuva.	liko	nespausdinti	ir	straipsniai	apie	joną	šilei-
ką,	Vladą	Eidukevičių.	domino	antanas	samuolis,	rinko	
apie	 jį	medžiagą.	kaip	šeimos	relikvija	buvo	saugomas	
šio	 dailininko	 tapybos	 darbas	Moteris su vaiku.	 marti-
naitis	buvo	geranoriškas	–	personalinės	parodos	proga	
parašiau	kelis	palankius	 žodžius,	po	kiek	 laiko	 sutikęs	
padėkojo,	kvietė	užeiti	ką	nors	pasirinkti.

apsilankęs	pas	dailininką	 (1977	 05	 11),	užsirašinė-
jau	pasakojimus	apie	 joną	švažą.	 jam	švažas	pirmame	

šytos	 bene	 septynios	 dramos.	kazys	 jankauskas	 stebė-
davosi	Eugenijum	matuzevičium:	ruošė	kazio	inčiūros,	
Vytauto	mačernio	raštus,	kažkurio	emigranto,	pagaliau	
paties	jankausko:	„ko	jis	gaišta	dėl	kitų	–	galėtų	tą	laiką	
skirti	savo	kūrybai.“	–	„o	kas	pasirūpins	kitais?“	–	svars-
tė	skulptorė.

atsisveikindama	padovanojo	terakotinį	torsą.

j adVyga 	mozūra i t ė-k l Emk i En ė.	Mūza,	1979

kartu	 nukeliavom	 į	 pomirtinę	klemkos	 ir	 žmonos	
parodą.	 (dailininkas	 yra	 kalbėjęs	 apie	 būsimą	 bendrą	
parodą.)	 skulptorė	aiškino	grafikos	darbų	 techniką	–	 ji	
gana	įvairi;	šiek	tiek	apie	atskirų	kūrinių,	ciklų	atsiradi-
mą.	(„išoriškai	buvo	ramus,	bet	viduje	romantikas,	mėgo	
jūros	 temą.“)	 man	 atrodė,	 kad	 dailininkas	 buvo	 geras	
piešėjas,	 valdė	 techniką,	 emocionalus,	 tačiau	 šiek	 tiek	
iliustratyvus,	literatūriškas.	parodoje	gražūs	mozūraitės	
portretai:	juozo	grušo,	g.	kuprevičiaus,	algimanto	ma-
siulio,	Viktoro	katiliaus,	ievos	aleksienės,	dekoratyvinės	
skulptūros.

su	skulptore	malonu	ir	įdomu	kalbėtis	–	daug	skai-
čiusi,	šiek	tiek	keliavusi,	turi	savo	požiūrį	į	picasso,	Cha-
gallą,	kandinskį	(„ar	jie	būtų	tokiais	tapę,	jeigu	nebūtų	
išsiveržę	į	Europos	kultūros	centrus?“).	prisiminė	stasio	
ušinsko	žodžius:	„dailė	negali	suklestėti,	jeigu	nėra	pa-
lankių	sąlygų.“	kalbėjo	apie	jaV	abstrakcionisto	j.	pol-
locko	 kūrybos	 grožį.	gėrėjosi	 lietuvių	 tapytojų	 surgai-
lio,	džiaukšto,	švažo	paveikslais,	pagarbiai	minėjo	lėtai	
dirbusį	 skulptorių	 juozą	mikėną:	„jo	kristaus	mozaika	
kažkurioje	kauno	bažnyčioje	–	puikus	kūrinys.	robertas	
antinis	 (senasis)	 labai	 lietuviškas	 skulptorius.	daryda-
ma	skulptūras	 turėjau	progos	pabendrauti	 su	daugeliu	
puikių	 žmonių	 –	 rašytojų,	 aktorių,	 mokslininkų.	 por-
tretui	 pakakdavo	 penkių	 seansų.	 įdomu	 buvo	 lipdyti	
profesorių	ruokį	–	atmintinai	 cituodavo	ovidijų,	daug	
pasakodavo	Viktoras	katilius.	profesorius	Vladas	lašas	
gyveno	kuklioje	aplinkoje,	nors	savo	name.	trys	vaikai.	
juozas	grušas	ilgai	nebuvo	deramai	įvertintas.	jis	daug	
padarė,	dirbdavo	keletą	valandų	rytais.	taip	buvo	para-



NAUJOJI ROMUVA, 2011, NR. 2 (575) 21

rinkinį.	apžiūrėjo	kolekciją	(diduma	paveikslų	jau	buvo	
sukaupta),	 prie	 kuklių	 vaišių	 aptarinėjom	 čia	 esamus	
paveikslus.	 svečias	dalinosi	mintimis	 apie	 šių	paveiks-
lų	 autorių	 kūrybą	 apskritai.	 buvo	 kalbėta	 apie	adomą	
galdiką,	petrą	kalpoką,	Vladą	Eidukevičių,	kazį	šimonį,	
Viktorą	Vizgirdą,	antaną	gudaitį,	 joną	švažą,	augusti-
ną	savicką,	Vincą	kisarauską,	joną	čeponį	ir	kitus.	po	to	
palydėjau	 į	 stotį,	 įsodinau	 į	 traukinį.	atsisveikindamas	
ironizavo	ar	rimtai	pasakė:	„jūs	kaip	tikras	tėvas	mane	
globojate.“

kitą	kartą	pakalbėjo	ir	apie	save:	dailininkui	atrodė,	
kad	 per	mažai	 tapąs,	 metai	 bėga,	 o	 paveikslų	 sukuria	
nedaug.	 Vėliau	 labai	 intensyviai	 tapė	 didelio	 formato	
paveikslus	 (tokie	buvo	 rodomi	parodose),	 jie	 turėjo	di-
delį	pasisekimą,	bet	tuo	metu	asmeniškai	su	dailininku	
mažai	bendravau.

aštuntojo	dešimtmečio	pradžioje	įsigijau	tris	marti-
naičio	paveikslus.	kainos	buvo	nedidelės,	mėgėjui	įkan-
damos.	turiu	nedidelį	ankstyvąjį	Žemaitijos peizažą,	turė-
jau	mišraus	siužeto	paveikslą	su	natiurmorto	fragmentu	
(neišsaugojau)	ir	1971–1972	metais	tapytą	didoko	forma-
to	gražų	tamsaus	kolorito	Natiurmortą su paukščiu.

1987 07 12, sekmadienis.	m.	 k.	 čiurlionio	 galerijoje	
antano	 martinaičio	 paroda.	 per	 60	 darbų.	 ankstyvie-
ji	 daug	 kartų	matyti	 studijoje.	 čia	 jie	 visi	 „subrendo“.	
kiekviena	darbų	grupė	 atspindi	nueitą	 etapą,	 nors	pa-
sikeitimų	 buvo	 nedaug.	 Vis	 dėlto	 geriausi	 paskutinių	
metų.	kompozicija,	koloritas,	 tematika,	nuotaika	mažai	
pasikeitė,	bet	vėlesniuose	daugiau	meistriškumo,	išbaig-
tumo.	su	geroku	sielvartu	dėl	ankstyvos	dailininko	mir-
ties	kaskart	vis	iš	naujo	ėjau	pro	paveikslus.	man	atrodė,	
kad	atskirai	nagrinėti	jų	negalima	–	jie	lyg	vieno	didelio	
paveikslo	dalys	arba	tas	pats	paveikslas,	tik	nuolat	besi-
keičiantis.	junti	autorių	–	paprastą	ir	geraširdį.

kurse	dėstė	tapybą	–	švažas	mokėjo	džiaugtis	studentų	
laimėjimais.	 studentams	 švažo	 tapyba	 atrodė	naujesnė	
negu	kitų.

prisiminė	 1966	 metais	 surengtą	 kauno	 dailininkų	
parodą.	į	atidarymą	atvyko	profesorius	antanas	gudai-
tis,	 jonas	 švažas.	 dailininkų	 sąjungos	 rūmuose	 įvyku-
siame	parodos	aptarime	kalbėjęs	švažas	pastebėjo,	kad	
dailininkai	neatspindi	epochos	dvasios	–	laikai	neramūs,	
įtempti,	o	sprendžiant	iš	kauno	dailininkų	darbų,	čia	vis-
kas	labai	ramu.	negalima	provincialiai	žiūrėti,	negalima	
nepaisyti	technikos	ištobulėjimo.

prisiminė	ir	savo	kauno	muzikiniame	teatre	sureng-
tą	 tapybos	 parodėlę.	 ją	 aplankė	 dailininkai	gudaitis	 ir	
švažas,	abu	pasirašė	atsiliepimų	knygoje.

kita	proga	(1973	08	26)	dailininkas	kiek	plačiau	pa-
kalbėjo	apie	 realistinę	 lietuvių	dailės	kryptį,	dailininko	
jono	buračo	kūrybą:	 „Visas	 jo	gyvenimas	praėjo	 lygiai,	
vienodai,	 be	 esminių	pakitimų,	 be	 sukrėtimų,	 be	paki-
limų	ir	nuosmukių.	sąmoningos	gamtos	kopijos,	bet	 to	
juk	nepakanka.	tai	gali	atlikti	fotografija,	ypač	spalvota.	
meno	 esmė	 yra	dailininko	požiūris	 į	 tai,	 ką	 vaizduoja.	
buračas,	 aptardamas	 vieno	 dailininko	 kūrinį,	 atkreipė	
dėmesį	į	tai,	kad	daiktai	ir	jų	atspindžiai	yra	kitos	spal-
vos,	o	tai	neteisinga.	ieškojo	autentiškumo.	per	visą	gy-
venimą	jis	nesukūrė	nė	vienos	kompozicijos.	(prisiminė	
antano	gudaičio	posakį:	„buračas	nepasižymėjo	intelek-
tualumu.“)	gyveno	skurdžiai,	net	į	Vilnių	važiuodavo	su	
batais	be	kojinių	–	iš	šykštumo	ar	abejingumo?“

apie	ričardą	Vaitiekūną:	 „jis	 lyg	 krizę	 išgyvena	 –	
mažai	dirba,	o	juk	pirmieji	jo	darbai	buvo	nuoširdūs...“	
kauniečiui	 dailininkui	 j.	 čigonų	 šeima	 užsakė	 iš	 seno	
sentimentalaus	atviruko	nutapyti	paveikslą	–	padidintą	
kopiją.	užsakovai	žiūrėjo,	ar	gerai	padaryta,	žadėjo	atsi-
vesti	svainį	pažiūrėti...	martinaitis	piktinosi,	kam	prasi-
deda	su	čigonais.	man	šis	epizodas	pasirodė	įdomus	ir	
nieko	smerktino	jame	nemačiau.

antanas	martinaitis	palaikė	ryšius	su	vyresnės	kar-
tos	 dailininkais,	 juos	 paglobodavo.	 sakysim,	 jis	 ekspo-
navo	1980	m.	rugpjūčio	14	d.	kauno	paveikslų	galerijoje	
surengtos	leonardo	kazoko	parodos	paveikslus.	su	šiuo	
dailininku	martinaitis	palaikė	glaudesnius	ryšius.	kazo-
kas	ne	kartą	minėjo	jaunesnio	bičiulio	mintis,	nuomonę	
vienu	ar	kitu	klausimu.	po	minėtos	parodos	atidarymo	
sėdime	 kavinėje	 prie	 vieno	 staliuko	 muziejininkė	 ieva	
aleksienė,	 literatas	Valys	drazdauskas	ir	antanas	mar-
tinaitis.	kalbame	apie	atsiminimus.	martinaitis	pasakojo,	
kaip	užrašinėjo	atsiminimus	apie	antaną	samuolį,	kaip	
Kultūros barai	patarė	išbraukti	iš	atsiminimų	jo	užrašytas	
eiles.	tą	kartą	ar	kita	proga	suabejojo	atsiminimų	pati-
kimumu	 apskritai.	 pavyzdžiui,	 kazokas	 pasakojo,	 kad	
prieš	 karą	 kaune	 gyvenęs	 žydas	 dailininkas	 neemija	
arbitblatas	 nemokėjo	 lietuvių	 kalbos.	 bet	 štai	 po	 tris-
dešimties	metų	šis	dailininkas,	atvažiavęs	iš	paryžiaus	į	
lietuvą,	gerai	kalbėjo	lietuviškai.

dailininkas	 apgailestaudamas	 kalbėjo	 apie	 mūsų	
tautos	rykštę	–	alkoholizmą.	pasakojo,	kad	kelmės	rajono	
gyventojai	per	metus	išgeria	po	200	tonų	degtinės	–	jam	
sakęs	gėrimus	į	šį	rajoną	vežiojantis	žmogus.

atvykęs	į	Vilnių	iš	dailės	fondo	pasiimti	už	paveiks-
lą	honoraro,	aplankė	mane	–	norėjo	pažiūrėti	paveikslų	
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elena janulaitienė
Kaunas, 1978 12 14.	aplankiau	 profesoriaus	augustino	
janulaičio	 našlę	 Eleną	 janulaitienę.	 gyveno	 nuosava-
me	name.	 jos	 tėvas	 jurašaitis	buvo	kilęs	 iš	provincijos,	
Vilniuje	turėjo	fotografijos	ateljė.	prieš	pirmąjį	pasaulinį	
karą	yra	išleidęs	atvirukų	ir	didesnio	formato	nuotraukų	
su	zubrais.	dideliame	prieškambaryje	pora	 tokių	nuo-
traukų	 kabėjo	 ant	 sienos.	 duktė	 Elena	 mokėsi	 dailės,	
ištekėjo	 už	 advokato	augustino	 janulaičio.	 tarpukariu	
tapė	 –	 jos	 portretai	 buvo	 eksponuoti	 keliose	 parodose.	
ant	sienos	pieštuku	pieštas	jaunos	merginos	portretas	–	
tai	jos	studijų	draugo	levino	piešinys.	kalbame	apie	jos	
turimus	 paveikslus.	 antano	 žmuidzinavičiaus	 miško	
peizažas,	kitas	nedidelis	 taip	pat	 jo	–	 įdomus	nedidelis	
etiudas.	o	štai	adomo	Varno	tamsaus	kolorito	peizažas,	
dar	 vienas	 to	 paties	 autoriaus.	 E.	 janulaitienė:	 „Varnas	
buvo	mano	mokytojas,	kai	mokiausi	Vilniaus	meno	mo-
kykloje.	Vėliau	 taip	pat	 susitikdavom,	nors	dailininkas	
nemėgo	 vaikščioti	 į	 svečius.“	 petro	 rimšos	 peizažas	 –	
mėnesiena,	ežeras,	lyg	ant	stiklo	tapyta.	pirmą	kartą	čia	
pamačiau	skulptoriaus	rimšos	tapybos	darbą.

tęsia	 pasakojimą:	 „prisimenu	 čiurlionį	 –	 Vilniuje	
vadovavo	chorui,	koncertams.	draugavau	su	čiurliony-
tėmis,	 tad	 ir	 su	 juo	 buvau	 pažįstama,	 susitikdavau	 su	
sofija	kymantaite-čiurlioniene,	aplankydavo,	tapiau	jos	
portretą.“	prieškambaryje	du	 janulaitienės	 tapyti	čiur-
lionienės	 portretai.	 Vienas	 pastelinis,	 dar	 jaunos,	 kitas	
didesnis,	tapytas	aliejiniais	dažais	–	sėdinčios	moters	fi-
gūra.	portretas	gana	autentiškas.	kabo	režisieriaus	kons-
tanto	 glinskio	 ir	 pastelinis	 glinskienės	 portretas.	 yra	
maironio,	 jono	 jablonskio	portretai.	paklausiau,	ar	 turi	
adomo	galdiko	paveikslų.	pasirodo,	neturi	–	apgailes-
tavo,	nes	su	juo	buvo	gerai	pažįstama.	janulaitienė	dau-
giausia	 kūrė	 pastele.	 galdikas	 sakęs:	 „jeigu	 aš	 pastele	
dirbčiau,	labai	daug	būčiau	sukūręs.“

Augustino Janulaičio biblioteka.	šiuo	metu	jos	namuo-
se	nėra	–	įsigijo	kauno	viešoji	biblioteka.	rinkinį	sudarė	
daugiau	kaip	14	tūkstančių	tomų.	lentynos	buvo	susta-
tytos	 dviejuose	 kambariuose	 ir	 prieškambaryje.	Vienas	
kambarys	buvo	skirtas	specialiai	bibliotekai,	taip	ir	buvo	
vadinamas	 –	 biblioteka,	 kitas	 –	 profesoriaus	 kabinetas.	
pasieniais	 taip	 pat	 stovėjo	 knygų	 prikrautos	 lentynos.	
jos	išliko,	gana	dailios	–	tai	rodo,	kad	profesorius	daug	
dėmesio	skyrė	bibliotekai,	aplinkos	estetikai.	turėjo	savo	
ekslibrisą	 –	pelėda	 ant	knygos.	namuose	 liko	nemažai	
knygų.	 tai	 grožinė	 literatūra,	meno	 knygos	 –	 jos	 dau-
giausia	priklausė	žmonai.	liko	ir	istorijos	knygų.	su	anū-
ku	ramūnu,	būsimu	inžinierium,	labai	maloniu	vaikinu,	
apžiūrėjom	lentynas	–	jose	buvo	nemažai	įdomių	istori-
jos	veikalų,	tęstinių	leidinių	(Praeitis),	žurnalų	Skaitymai,	
Švietimo darbas	ir	kitų	komplektai.	pastebėjau	W.	gąsio-
rowskio	monografiją	Emilia Plater.	janulaitienė:	„reikia,	
kad	nors	kiek	knygų	liktų	anūkams.	kai	profesorius	1950	
m.	mirė,	anūkų	tėvui	buvo	šešiolika	metų.“

pasiteiravau	 apie	 knygų	 skolinimą:	 girdėjau,	 kad	
profesorius	skolindavęs	 labai	nenoriai.	 janulaitienė:	„ir	
gerai	 darė,	 skolintos	 knygos	 dingsta.	 profesoriui	 ignui	
jonynui	buvo	paskolinęs	knygą,	šis	dar	kažkam,	taip	ir	
žuvo.	bandė	teirautis,	bet	veltui.	profesorius	savo	biblio-

tekoj	leisdavo	dirbti	studentams,	čia	galėdavo	naudotis	
knygomis.	ieva	andrulytė	čia	ilgai	dirbo,	rodos,	kai	rašė	
diplominį	darbą.	daug	studentų	ateidavo.	artimi	bičiu-
liai	buvo	su	konstantinu	jablonskiu,	skolindavo	vienas	
kitam	knygas.	aš	 jį	 pažinojau	dar	 prieš	 pirmąjį	 karą	 –	
studijų	metais	atvažiuodavo	į	Vilnių.	kai	jablonskis	atėjo	
atsiimti	paskolintos	knygos,	profesorius	jau	sirgo.	paži-
nau	ir	juliją	jablonskytę-petkevičienę,	taip	pat	buvo	dai-
lininkė.	janulaitis	draugavo	su	profesorium	ignu	jonynu,	
dažnai	ateidavo.	draugavo	su	mykolu	ir	Vaclovu	biržiš-
komis,	 su	 pauliumi	 galaune.	 su	 bičiuliais	 dažniausiai	
matydavęsi	 fakultete,	 tad	 namuose	 rečiau	 susitikdavę.	
profesorius	nemėgo	vaikščioti	 į	 svečius,	neturėjo	kokių	
nors	 pomėgių,	 nemėgo	 lošti	 preferanso,	 nors	 mokėjo.	
zofija	smetonienė	labai	mėgo.	Vienas	kompanionų	buvo	
Vaclovas	 biržiška.	 janulaitis	 su	 juozu	tumu	buvo	 seni	
pažįstami.	kai	1902	metais	janulaitis	bėgo	į	užsienį,	prieš	
tai	tumas	(matyt,	kuliuose)	nuskuto	jam	barzdą.

janulaitis	 buvo	 lietuvos	 istorijos	 draugijos	 pirmi-
ninkas,	 tai	 pas	 jį	 kartą	 per	 mėnesį	 vykdavo	 susirinki-
mai.	ateidavo	keliolika	kauno	 istorikų,	posėdžiaudavo	
valgomajame.	 paruošdavau	 kavos.	 daugiausia	 lankėsi	
vyrai,	bet	ateidavo	ir	moterų.	 jeigu	būdavo	kaune,	už-
sukdavo	marija	urbšienė,	 lankydavosi	Vanda	 sruogie-
nė,	 iš	 jaunesnių	 –	 jonė	 deveikytė,	 gal	 būdavo	 ir	 kitų.	
profesoriaus	rankraščių	yra	daug.	kol	buvo	gyvas,	juos	
perrašydavau	mašinėle,	ir	po	mirties	rašiau,	bet	dar	yra	
neperrašytų.	ką	perrašau,	perduodu	istorijos	institutui.	
dabar	ieškau	mašininkės,	kuri	galėtų	man	padėti.“

parodė	kaizerinės	okupacijos,	1915–1916	metų,	die-
noraštį.	rankraščiai	nesunkiai	įskaitomi.	„artinantis	vo-
kiečių	 armijai,	 1915	 metais	 janulaitis	 pats	 iš	 lietuvos	
nebėgo	 ir	 kitus	 ragino	 nesitraukti	 –	 neliks	 inteligentų,	
nebus	kam	su	vokiečiais	kovoti.“

E l Ena 	j anula i t i En ė.	Profesoriaus Leono portretas,	1932



antanas 	mart ina i t i s . Peizažas Žemaitijoje,	1971

s t E pona s 	Vara ši u s .  Laivas Senoje,	apie	1923	m.



j adVyga 	mozūra i t ė-k l Emk i Enė.	Rašytojas Juozas Grušas

Va i dota s 	žuka s .	
Roberto Antinio portretas,	1982
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Juliau, šiemet Tau sukako 50 metų, esi pusiaukelėje – gy-
venimo ir kūrybos. Tavo biografija spalvinga: gimei 1961 
metais kovo 3 dieną Vilniuje, baigei Juozo Tallat-Kelpšos 
aukštesniąją muzikos mokyklą (dabar – Vilniaus konserva-
torija), dainavai berniukų ir jaunuolių chore „Ąžuoliukas“, 
studijavai VU Filologijos fakultete, Ilinojaus valstybiniame 
universitete Čikagoje, esi laisvųjų menų magistras (MFA), 
tarptautinio PEN klubo narys, Lietuvos rašytojų sąjungos 
narys, Lietuvos fotomenininkų sąjungos narys. Išleidai 7 
poezijos knygas, rašai pjeses, kuri projektus teatrui, esi ap-
dovanotas kūrybinėmis premijomis Lietuvoje ir JAV, Tavo 
fotografijos keliauja po Lietuvos, JAV, Rusijos, Švedijos 
parodas, puošia privačias bei nacionalines kolekcijas, be 
to, rašai straipsnius spaudai, organizuoji įvairius kultūros 
renginius... Man sunku ir išvardinti visus Tavo darbus ir 
nuopelnus. Aprėpei daug meno sričių. Tavo kūryba ir bio-
grafija yra plačiai nušviesta internete ir spaudoje, todėl, 
siekdamas išvengti pasikartojimų, užduosiu kiek neįpras-
tus klausimus. Manau, skaitytojams bus įdomu išgirsti 
Tavo mintis, besislepiančias už poetinio teksto eilutės, re-
gėti vaizdus, esančius už fotokameros objektyvo, sužinoti, 
ką gi slepia teatro užkulisiai ir pagaliau – sužinoti, kokios 
gi stichijos verda audringoje kūrėjo sieloje.

Taigi, ar plati kūrybinės raiškos sričių paletė yra tik 
blaškymasis, ar tikrojo kelio paieška? O gal Tu it Renesanso 
žmogus sieki universalumo? Galbūt pasiekęs kūrybos ze-
nitą pasirinksi tik vieną kūrybos sritį ir tik jai skirsi likusį 
savo gyvenimą, o gal atsiras naujų kūrybos šakų?

man	už	visa	ką	įdomesnis	yra	kūrybos,	įkvėptos	vaiz-
duotės,	 procesas,	 nesvarbu,	 ar	 tai	 teksto	 rašymas,	 ar	
fotografijos	seansas.	čia	labiausiai	rūpi	plastinis	jude-
sys,	judėjimas,	atsirandantis	realizuojant	kokį	nors	kū-
rybinį	žingsnį,	idėjos	įkūnijimas.	ar	tai	išties	svarbiau-
sia,	nežinau,	galbūt	ir	nenoriu	žinoti.	surasti	galutinę	
verifikuotą	 tiesą,	 reiškia	 ją	 sunaikinti,	 –	 teigė	 vienas	
prancūzų	filosofas.	taigi	–	ieškoti,	bet	ne	atrasti	ir	už-
rakinti	 savo	 patogioj	 privačioj	 spintelėj.	 pritardamas	
sakyčiau,	kad	nesiblaškydamas	blaškausi	ir	eilėraščio,	
ir	kitų	menų	bei	žanrų	dykumoj,	tyrinėdamas	kažką,	
ko	nepažįstu,	bet	ką	viliuosi	bent	šiek	tiek	suvokti.	kitų	
kūrybos	 šakų	 vargiai	 beatrasiu.	 baleto	 nebešoksiu,	
muzikos	 nerašysiu,	 greičiausiai	 ir	 nediriguosiu,	 nors	
vaikystėje	 turėjau	miglotų	 fantazijų.	o	 kas	 neturėjo?	
manau,	kad	viskas,	ką	darai	nuoširdžiai	ir,	viliuos,	šiek	
tiek	 gebėdamas,	 ir	 yra	 tikrasis	 kelias,	 kuriame	 verta	
pasiblaškyti,	 pabūti	 netikslingam,	 dvilypiam,	 nes	 tai	
trikdo.	kūryba	 turi	 trikdyti,	 būti	 sklidina	 paslapties,	
atverti	 kokį	 nors	 lig	 tol	 neregėtą	 aspektą	 –	 čia	 nieko	
naujo.	tad	noriu	ir	trikdyti,	ir	blaškytis.	ir	jau	senokai	

C o n V e r s a t o r i u M

tu – tai aš
Poetą, dramaturgą ir fotografą Julių Kelerą kalbina rašytojas Algimantas Lyva

tuo	nustojau	stebėtis.	jeigu	atsiranda	daiktas,	kurio	iki	šiol	ne-
buvo	ir	kuris	gali	nustebinti,	tai	jau	labai	daug.	Einu	jo	link.

Papasakok apie Tau brangius ir artimus žmones, padariusius di-
džiausią įtaką Tavo kūrybai, ir apie mūzą, o gal ir mūzas, kurios 
įkvėpė, suteikė ugninius sparnus?

turėjau	daug	gerų	lietuvių	literatūros	mokytojų	(marija	tu-
revičiūtė,	genovaitė	grigėnienė,	Valerija	mockienė),	tačiau	
pati	geriausia,	sakyčiau	nenorėdamas	kitų	nei	įžeisti,	nei	ki-
taip	kaip	paniekinti,	ko	gero,	buvo	onė	baliukonytė.	sparnų	
turbūt	ji	nesuteikė,	tačiau	padėjo	skristi,	kaip	ir	marcelijus	
martinaitis,	sigitas	geda,	Vytautas	bložė,	Viktorija	daujo-
tytė.	be	 jų	poveikio	mano	sparnai,	 jei	 tokių	 turėčiau,	būtų	
tikrai	kitokie.	nors	abejoju,	kad	jų	turėčiau	apskritai.	beje,	
pati	abejonė	irgi	yra	mokytoja,	ir	gana	rimta,	tačiau,	kad	ją	
išklausytum,	privalai	subręsti.	o	tai	skausmingas	gyvenimo	
ir	kūrybos	taškas,	nes	atgal,	kaip	kokiam	greitkely,	grįžti	jau	
nebegali,	ir	tai	puikiai	suvoki.	tačiau	ir	galėdamas	grįžti,	tik-
riausiai	nemėginčiau.	„į	nusikaltimo	vietą	sugrįžti	galima,	į	
meilės	vietą	–	niekada.“	(josifas	brodskis)

Pasak kritikų, Tavo kūryboje juntami egzistenciniai motyvai. Kas 
Tau artimesnis – Hermannas Hesse ar Samuelis Beckettas, Jeanas 
Paulis Sartre’as ar Antanas Maceina, Franzas Kafka ar Arvydas 
Šliogeris? O gal norėtum pasiūlyti kitokias Tau artimesnių asme-
nybių priešpriešos (o gal ir bendrumo) variacijas?

nemanau,	kad	 reikia	ką	nors	priešpriešinti.	mano	bičiulis	
tapytojas	Viktoras	binkis	apie	jo	skoniui	svetimus	meninin-
kus	sako	–	„nesuprantu,	lieku	abejingas“.	o	ir	tai,	ką	supran-
ti,	ką	supratai,	kartais	geba	nutolti	už	šviesmečių.	šiuo	metu	
greičiausiai	rinkčiausi	beckettą,	pinterį,	kafką.	kažkada	tur-
būt	būčiau	rinkęsis	kitas	konfigūracijas.

j u l i u s 	k E l E ra s .  Autoportretas
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Kas Tave skatina kurti? Gal esi slaptas mistikas? Ar kūry-
ba – tai Tavo siekių pabaiga, o gal tik laiptelis siekiant kažko 
gerokai didingesnio?

kūryba	–	tai	paslaptis,	su	kuria	verta	gyventi,	kuri	gali	
apšviesti	daiktus	 ir	gyvenimus	kitaip,	nematytu	 rakur-
su,	netikėtai	 išryškindama	esmes.	kūryba,	mano	galva,	
pirmiausia	yra	savęs	kūrimas,	mėginimas	praplėsti	savo	
ribas	 patiriant,	 išgyvenant	 egzistencinio	 nuotykio	 žais-
mę.	 Egzistencialistai	 sakytų,	 jog	 čia	 svarbios	 jų	 temos:	
nerimas,	nebūtis,	absurdas,	autentiškumas.	tai	man	irgi	
artima,	 juolab	 Camus	 yra	 vienas	 man	 artimiausių	 ra-
šytojų.	norėčiau	priklausyti	kuriančiųjų	draugijai,	kuri	
nebūtų	niekur	registruota,	nemokėtų	 jokių	mokesčių	 ir	
jos	nekontroliuotų	jokie	už	pinigus	rašantys	kritikai,	ku-
rie	visa	savo	rašyba	neretai	rodo	į	pilvą	–	mums,	vansi,	
reikia	gyventi,	pavalgyti,	tad	turiu	per	dieną	pagaminti	
20000	ženklų,	į	kuriuos	įeitų	ir	tavo	eilėraščių	publikaci-
jos	aptarimas	kokiam	nors	dienrašty.	Vansi,	aš	esu	labai	
rimtas	 ir	 viską	 žinau.	apskritai	 po	 Vytauto	 kubiliaus,	
alberto	zalatoriaus	 ir	rimvydo	šilbajorio	–	visai	nesa-
vanaudiškų	ir	niekuo,	išskyrus	estetiką,	nesuinteresuotų	
kritikų	–	mirties	lietuvoje	 išliko	vos	keli	aukšto	valen-
tingumo	kritikai.	akademinis	pasaulis	susigūžė	 ir	 tapo	
beveik	 nepasiekiamu	 getu,	 kuriame	 rūstūs	 lietuvių	 li-
teratūros	 instituto	 teisėjai	 prieš	 knygų	 mugę	 išrenka	
kūrybingiausias	knygas	arba	su	universitetų	dėstytojais	
dalyvauja	ginant	bakalaurinius	darbus.	pozityviai	agre-
syvios	 literatūros	kritikos,	kuriai	 taip	gražiai	 atstovavo	
Vytautas	kubilius,	nebėra.

Parašei knygą – ar tai pabaiga? Kas būna parašius knygą, 
scenarijų ir pan.?

pabaigus	 knygą,	 nebesinori	 daugiau	 prie	 jos	 liestis,	 o	
jeigu	ir	norisi,	tai	nebent	viską	perrašyt	iš	naujo.	tai	ta-
rytum	miręs	dalykas,	tuščia	numalšinto	troškulio	taurė,	
svetimas,	nebeprieinamas	objektas.

Ar Tavo kūrybai ir pasaulėžiūrai turėjo įtakos kontrkultūra? 
Ar trokšti pakeisti pasaulį? O gal nori pakeisti save? Ar manai, 
kad konkreti gyvenimo situacija yra tobula, o žmogaus evoliu-
cija baigta, todėl neverta keisti nei pasaulio, nei savęs?

manau,	 kad	 kontrkultūra	 ir	 dabar	mane	 veikia.	galbūt	
net	stipriau	nei	kada	nors	anksčiau.	ištisus	dešimtmečius	
esame	prisiklausę	kliedėjimų,	kaip	norėta	pakeisti	pasau-
lį,	tačiau	iš	visų	tų	demagoginių	postulatų	ištekėjo	kraujo	
upės	ir	paaiškėjo,	jog,	be	savanaudiškų	motyvų,	žmogus	
beveik	nieko	neturi.	tad	 formuluoti,	kad	noriu	pakeisti	
pasaulį	ar	save,	reikštų	pasižadėti,	kad	būsiu	tobulesnis.	
o	juk,	ar	būsiu,	nežinau.	tenoriu	būti	kuo	autentiškesnis,	
o	tai,	žinoma,	irgi	yra	keistas	užkeikimas.	nesu	netgi	sa-
vęs	Viešpats,	tad	pranašauti	ar	spėlioti	sau	užginu.

Pirmoji poezijos knyga – tai poetinio tapsmo pradžia ir pabai-
ga, kartais pirmoji knyga chronologiškai nesutampa su anks-
čiausiai išleista knyga. Jei taip – tai kuri iš tikrųjų yra Tavo 
pirmoji poezijos knyga, lyrinio starto pozicija, nuo kurios bėgi 
į Olimpo aukštumas?

irgi	sunku	atsakyti,	nors,	kita	vertus,	toji	neišleista	kny-
ga	 Sapnuoti,	 kurią	 1984	 m.	 atmetė	 Vagoje	 algimantas	
baltakis,	 greičiausiai	 ir	 buvo	 tas	 akmuo,	 nuo	 kurio	 at-
sispyriau.	 tąsyk	 jis	 parašė	 vidinę	 recenziją,	 reziumuo-
damas	 –	 „sapnuoti	 –	 ir	 retkarčiais	 prabusti“.	 deja,	 nei	
tada,	 nei	 dabar	 nenoriu	 prabusti.	noriu	 sapnuoti	 savo	
sapną	ir	vieno	prašau,	kad	man	netrukdytų	–	nei	grupės 
draugų,	 nei	 portfelių	 pilotai,	 nei	 chebrytės,	 kurios,	 kaip	
susisiekiantys	indai,	persilieja	vienos	į	kitą.	man	du	di-
dieji	malonumai	šioje	žemėje	–	išjungti	kada	panorėjus	
mobilųjį	(ir	bet	kokį	kitą)	telefoną	ir	bendrauti	tik	su	tais,	
su	kuriais	norisi.

Tavo poezijai svetimi kraštutinumai, radikalūs ieškojimai, 
noras stebinti, šokiruoti. Ar esi aukso vidurio, pusiausvyros, 
harmonijos šalininkas? Ar nekyla noras nepaklusti mūzoms, 
maištauti?

j u l i u s 	k E l E ra s . 
Mano svajonės, 1,	2011
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manau,	kad	dabar	mano	maištas	yra	būtent	toks.	noriu	
maištauti	 ne	 sukandęs	 dantis	 ir	 apsimesdamas,	 kad	 iš	
kavos	 tirščių	buriu	 apokaliptinius	praregėjimus.	noriu	
maištauti	 prieš	 save,	 suvokdamas,	 jog	 tai	 nepavyks.	 ir	
sykiu	 ta	 viena	 maišto	 sekundė,	 kurioje	 priešingų	 jėgų	
prieštara	yra	minimali,	gal	yra	pats	gražiausias	daiktas	
šioje	nelygioje	kovoje.

man	 daug	 kas	 svetima	 lygiagrečiuose	 poetiniuose	 pa-
sauliuose,	 tačiau	 toji	 svetimybė	 kartais	 verčia	 pataisyti	
savo	iliuzijų	tinklą	arba	pripažinti	kito	pergalę.	galimas	
daiktas,	vėliausią	mano	poeziją	paveikė	teatrinė	retorika,	
t.	y.	noras	kalbėti	monologiškai,	pasakoti	istorijas	įsivaiz-
duojamam	klausytojui.	iš	esmės	klausytojui-vaiduokliui.	
Vienas	 reikalavimas	 –	 istorija	 turi	 būti	 papasakota	 itin	
įtaigiai,	ji	turi	byloti	ne	apie	išorinius	faktus,	o	apie	mane,	
apie	 tave,	 antraip	 geriau	 griebtis	 kasdienių	 laikraščių	
(nors	 šia	prasme	 esu	 ignorantas:	 jų	neskaitau).	 istorija,	
kurią	pasakoja	eilėraštis,	nebūtinai	yra	susijusi	su	siuže-
tu,	su	veiksmu.	Eilėraštis,	aišku,	pavykęs,	 turi	pasakoti	
istoriją	apie	tave,	o	tu	juk	neturi	siužeto.	nei	aš.

Ar Tau teatro scena – tai savita erdvė, kurioje gali gimti di-
džiausi kūrybiniai atradimai, ar tik postmodernių eksperimen-
tų cechas, naujovių gamybos faktorija? Lietuvoje (ir ne tik!) 
tikrovė dažnokai tampa akivaizdžiai absurdiška, o absurdo 
pjesės – realybe? Ko turi siekti dramaturgas išbalansuotoje, 
katastrofų, politinių skandalų, skurdo ir pertekliaus drasko-
moje visuomenėje?

kiekvienam	savo.	tikiuosi,	nesu	narciziškos	prigimties,	
tad	man	įdomiau	žiūrėti	ne	į	veidrodį	ar	atspindžius,	o	
į	kitą	–	tą,	kuris	yra	kitoks	ir	vis	dėlto	tas	pats,	toks	pat.	
dramaturgas	 turi	 siekti	 sukurti	paveikų	 sceninį	pasau-
lį,	kuris	įtikintų	ir	kitus.	ir,	galimas	daiktas,	čechoviškai	
juos	pakeistų.	ir	visai	nesvarbu	–	ar	tai	daroma	zimbab-
vėje,	 lietuvoje	 ar	 paryžiuje.	 rinkos	 sąlygos,	 be	 abejo,	

skirtingos,	 tačiau	 žaidimo	 taisyklės	 labai	 panašios.	 o	
žmonės....	pats	supranti.

Ar teatras – tai galimybė integruoti plačius savo kūrybos sie-
kius į bendrą erdvę, gyvai sujungti vaizdą, veiksmą ir žodį? 
Ar pasikliauji klasikinio teatro kanonais: vaikiška širdimi ir 
siužeto paprastumu? Ir kas tau svarbesnis – dramaturgas, re-
žisierius ar aktorius?

pasikliauju	intuicija,	kuriai	greičiausiai	vadovauja	anima 
(ne	animus).	taip,	vaikiška	širdis	yra	vienas	pagrindinių	
variklių,	 kurį	 užvedus	 paaiškėja	 daug	 įvairių	 tiesų	 ir	
prasmių,	spalvų	ir	niuansų.	užtat	geri	režisieriai	yra	di-
dieji	vaikai,	o	ne	didieji	racionalistai,	kurie,	nespėję	gim-
ti,	jau	mirė.	o	teatre	svarbūs	visi,	čia	negali	būti	išimčių.	
pieno	dėžutėje,	kurią	parsinešam	iš	RIMI,	juk	svarbus	ir	
kartonas,	ir	raidės,	ir	turinys.	nekalbant	jau	apie	kainą,	
jei	leisi	pajuokauti.

Teatrą suvokiu kaip kūrėjų komandą, kurią sieja bendri sie-
kiai, bendros idėjos. Išvardink Tau artimus teatralus, grupes, 
sambūrius, su kuriais teko dirbti, ir žmones, su kuriais svajoji 
kurti kartu?

jų	 nebuvo	 dar	 tiek	 daug,	 tačiau	malonu	 buvo	 dirbti	 su	
arnoldu	jalianiausku,	stebėti,	ką	iš	mano	medžiagos	daro	
yana	ross	ir	arvydas	kinderis.	teatras	visada	yra	postava-
rinės	būsenos	ir,	jei	nori	jame	dalyvauti,	privalai	to	neigno-
ruoti.	ten	nėra	ir	negali	būti	jokios	meilės	pagal	grafiką.

Tavo pirmasis fotoaparatas, pirmoji nuotrauka, paroda, pirma-
sis pripažinimo džiaugsmas ir pirmasis nusivylimo kartėlis? 
Kokios fotografijos Tave džiugina?

pirmoji	 fotografijų	 paroda	 įvyko	 lietuvos	 rašytojų	 są-
jungoje,	 rodos,	 2004	metais.	 o	 svarbiausioji	 –	 2006	m.	
galerijoje	Artima	(kuruota	margaritos	matulytės)	paroda	
Išeitys,	iš	kurių	išaugo	mano	Vilniaus šaligatviai.

j u l i u s 	k E l E ra s . 
Mano svajonės, 2,	2011
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Galbūt egzistuoja kažkoks slaptas, ypatingas, tik Tau būdingas 
ryšys, siejantis poeziją, teatrą ir fotografiją? O gal tokio ryšio 
nėra, galbūt Tu transformuojiesi, tampi kitu, kai rašai eiles, 
kuri pjeses, fotografuoji?

apgailestaudamas	turėčiau	paliudyti,	kad	visa	tai,	ką	da-
rau,	yra	susieta	su	poezija.	ir	kitaip	turbūt	nebebus.

Politiniuose Lietuvos kuluaruose sklando tokios nuostatos – 
kūrėjas turi skursti, jis negali turėti jachtų, namų ir pan., nes 
prabanga gadina menininką, atrofuoja kūrybines jo galias, to-
dėl reikia kūrėją remti tik tiek, kad jis nemirtų iš bado... Ar Tu 
pritari tokiam požiūriui?

nemanau,	kad	kūrėjas	turi	skursti,	tačiau,	kita	vertus,	ne-
suvokiu,	kodėl	jis	turėtų	melžti	valstybę	dusyk	per	dieną	
kaip	jauną	telyčią.	turi	egzistuoti	kažkoks	aukso	pjūvis,	
pusiausvyra,	kuri,	deja,	mūsų	krašte	yra	 retas	dalykas.	
bemaž	toks	kaip	mėnulio	užtemimas.

Kokie Tavo „nekūrybiniai“ interesai, ar turi hobį, kaip ilsiesi, 
ar mėgsti keliauti, gal ką kolekcionuoji? Papasakok, koks esi, 
kai eliminuojama kūryba, atsiribojama nuo poeto, dramatur-
go ir fotomenininko aureolės, kai lieki tik paprastu žmogumi 
iš minios?

keliauti	nemėgstu,	nebent	priverčia	kokios	nors	aplinky-
bės.	kadaise	esu	prisikeliavęs	ir	tai,	tikiu,	yra	likę	mano	
kraujotakoj.	tiesa,	porą	metų	labai	norėjau	nusitrenkti	į	
rusiją.	 ir	 dabar	 tai	 nutiko.	ką	 tik	dalyvavau	 tarptauti-
niame	poezijos	 festivalyje	Петербургские мосты	 sankt	
peterburge	 ir	 lekiu	 į	 milžinišką	 Vi	 tarptautinį	 knygų	
festivalį	maskvoje,	kur	mano	kūrybos	vakaras	vyks	ša-
lia	Eduardo	limonovo	 ir	 liudmilos	ulickajos.	Vežuosi	
nepaprastai	įtaigius	georgijaus	jefremovo	vertimus.	ma-
nai,	tai	neįpareigoja?

Tu ilgus metus studijavai ir dirbai JAV, kuo panašus ir kuo ski-
riasi Lietuvos ir išeivijos kultūrinis gyvenimas? Įdomu būtų 
sužinoti, ar JAV lietuviai menininkai yra padarę Tau įtakos?

išeivijoje,	 kad	 ir	 kaip	 žiūrėtum,	 tvyro	 ir	 permanentiš-
kai	 tvyros	nostalgiškas	 rūkas,	visada	bus	 lyginama	 tai,	
kas	išgyventa,	kas	gyvenama	ir	kaip	galėjo	būti.	netikiu	
emigracine	laime.	žmonės,	kurie	kūnu	ir	siela	vaidenasi	
svetimose	erdvėse,	negali	būti	laimingi.	pažįstu	žmonių,	
kurie	 negali	 prisijaukinti	 Vilniaus,	 o	 ką	 jau	 ten	 kalbėti	
apie	niujorką	ar	londoną.

man	 iki	 šiolei	 labai	 svarbi	Henriko	nagio,	alfonso	
nykos-niliūno,	Vlado	šlaito	poezija.	ar	šie	autoriai	darė	
man	įtaką?	neišvengiamai.	jeigu	ne	stilistiškai,	plastiškai	
tikrai.	ir	tuo	didžiuojuos.

Neslūgsta jaunimo emigracijos banga. Ar ji pražūtinga Lietu-
vos kultūrai? Ar naujos technologijos padės kompensuoti kū-
rėjų trūkumą Lietuvoje? Ar neemigruos visa pažangi lietuvių 
mintis į virtualią erdvę?

kad	 ir	 kaip	 ten	 būtų,	 kvaila	 smerkti	 tuos,	 kurie	 išva-
žiuoja.	Ubi bene, ibi patria,	 kaip	 rašė	markas	pakuvijus.	
smerkti	 galima	 tuos,	 kurie	 čia,	 švogerių	 respublikoje,	
tyliai	 ar	 garsiai	 užsiima	 savo	 reikaliukais.	 ir	 nebūtinai	
perregimais.	kitaip	tariant	–	būtinai	neperregimais.	bet	
apie	tai	turbūt	geriausiai	žino	tik	rytis	juozapavičius.	o	
kiti,	 švarieji	 ir	dorieji,	neįsipainioję	 į	politinius	voratin-
klius,	tegul	dirba	savo	sielai	mielą	darbą.

manau,	 internetas	 nėra	 panacėja,	 tai	 –	 tik	 patogus	
instrumentas,	kurį	dera	naudoti	pagal	paskirtį.	 jeigu	ša-
kutę	 bandysime	 nuryti,	 užuot	 paėmę	 ja	 silkės	 gabalėlį,	
bus	nekas.

Dėkoju už nuoširdų pokalbį, linkiu sėkmės kūryboje. 

ačiū.

j u l i u s 	k E l E ra s . 
Mano svajonės, 3,	2011
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salovartė – 2011
Po tam tikros pertraukėlės (Pivašiūnai – 2010) tradicinis N A U J O S I O S  R O M U V O S  ir 
N E M U N O  Poezijos pavasario renginys P O E Z I J A  K A I P  B E N D R AV I M O  B ūD A S  sugrįžo 
į Salovartę. Šį kartą susirinko rekordiškai daug dalyvių, o mūsų poetinė eglutė, pasodinta čia 
2005 metais, jau užaugo aukštesnė už aukščiausius poetus. Džiugu, kad kiekvienąsyk šalia 
„veteranų“, dalyvaujančių renginyje jau ketvirtą ar penktą kartą, atsiranda „naujokų“ – 
beje, ir patyrusių, ir jaunų talentingų poetų. Taigi mūsų poetinis bendravimas tampa vis 
smagesnis ir prasmingesnis.



30NAUJOJI ROMUVA, 2011, NR. 2 (575) 

d a i v a  č e p a u s k a i t ė

* * *

Koks tai medis – vyšnia, obelis, o gal kriaušė?
Peša žiedlapius vėjas lipnus ar ožka?
Tyliai plazda drugys ar tai tu į pakaušį
Man kvėpuoji ar klausi – kodėl ar už ką?

Dar pabūki, įkvėpki mane ar išspjauki,
Ar sutrupink ir vėlei tyloj sulesiok?
Metų laikas koksai ar tik laikas nejaugi?
Ar tik laikas tik šiaip sau? Tik laikas tiesiog?
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S. I. susimąsto apie pasaulio būsenas
 

Arno Schmidt: „Pagalvokit apie pasaulio mechanizmus: 
ėdimas ir gašlybė. Lupikavimas ir dusinimas.“

dvylikametis Ješua, „einantis minų kilimu“:
 
	 ↕
neįminta „pasaulio eiga“:

nors: kai kas „iš mūsų tarpo“ 
išsiveržė priekin

išskobęs žvairakį veršį, 
tvirtai pastatęs mūrus, 
pakasė parako statinę ir
išsprogdino pamatus:
 
	 ↕  
neužpūsk sugrudusios dvasios – nežinia 
varo iš proto, iš pastogės
senyvus kaulus gena laukan – vos
koją dedu, šešėliuotos gelmenys
sujuda
ir šiaušulys savo geležte
smeigia:
 
 ↕
pavojingi romūs, nenuspėjami bebaimiai:

a l b i n a s  G a l i n i s

 
 ↕
bet:
kuodą pašiaušus žiemiui ir
nusigręžus atminčiai,
godulys išguldė pusę vyrijos
nors:
 
kupriui (tarsi dvarponiui)
ganėjo vietos kuproj-
tėvonijoj:
 
 ↕
ir nejau
kitaip užrašyt Nojaus vardą?

prietaringi suklupo, nuteisti
atstumtieji, o gudreivos vis ieško
klepsidroj ugnies –

sulysus svirtis
įrūdijęs pjautuvas
ant girnapusės miega pelė.
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a n t a n a s  G u z e l i s

paukščių taku

Pabučiuok mane taip, kad naktis neskaudėtų
tik trumputis restart redaguok mano sąmonę
savo lūpų dažais tu pradėk nepradėtą
atsibodo sapnai praeities panoraminiai
o suklupus paberk amžinai Tėve mūsų
ir blakstienom paliesk tą palaimintą skrydį
aš klūposiu greta – toks į dvasią suklusęs
tarsi paukščių taku tarp žvaigždžių išsilydęs

Dvikojis primatas

Per šventa šita žemė, kad kristum,
per riebus, kad pakiltum į orą,
nors ir priimi „Corpus Kristi“,
bet per nuodėmę – truputį storas,
nes jau žindi visatos krūtį
ir springsti nuo išgerto laiko,
informacijos apie būtį,
kai pirštu į save nepataikai,
vis raikai naikintuvais dangų,
kad pagarbintum karo dievą,
visata nuo tavęs apanka, –

išsigandus nutraukia pieną.

Nėščias ruduo

Manyje jau ruduo pastojo 
ir praslinko be grimo gatvė. 
Aptašyk mane suodiną, broli, 
balso stygom papjoviau naktį.
Ir išskalbki juodžiausią genomą,
mano venom pumpuodamas sąžinę. 
Pats save nusitempsiu į lovą,
į akis nežinios susilašinęs 
pražydinsiu širdy pelargoniją,
išsijojęs save per rėtį. 
Aš per jaunas, kad tapčiau istorija, 
bet per senas ramiai mylėti.
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O kažkur

...įsikibs ir jau neišplauksi, 
kol iš dangaus byra sniego 
kąsnių mana, 
tu pakeli drėgnas 
kovo akis – 
 
paukštis lyg sulėtintam Barto 
filme stato namus iš savo sparnų, 
akių karoliuos atsispindi 
dalis tavo vaikystės, 
 
tarp vandens ir dangaus, 
tavo mažųjų vilčių pievos. 
 
O kažkur 
laukai kaip plaukai,
 
plaukai, kai laukai 
sulipdo kelius, 
prie kurių vasarą vertos 
žemuogės – 
mažosios mūsų dar 
neprijaukintos uogos. 
 
Kryžkelėj 
vienas į šiaurę – 
tenai toks liūdesio miestas su 
rytinių varnų pulkais, 
kitu galima eit į pietus,
kur degs akys ir kojos,
o plaukai sulips 
nuo lytėjimų. 
 
Plauki tarytum lauktum, 
lauki taip tarsi plauktum 
per mano (p)laukus... 
 
O jei nematytum, 
jei nors kartą galėtum nejusti, 
ar tos saulės properšos 
mūsų ledkalny, 
ar tų neatrastų kelių – 
į rytus ir vakarus – 
paslaptis išliktų paslėpta? 
 

O jeigu jau 
viskas – taip tarsi po
virtinės kalbų, 
neišjaustų muzikos taktų, 
skiemenavimo? 

...o kažkur ten jūra plaikstosi, 
o kažkur ten yra krantas.

G r e t a  l i s a u s k a i t ė
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e r n e s t a s  n o r e i k a

šukavimas

nežinau, kiek dar snigs, bet lietus užsilaižo žaizdas,
               stiklo valtys įskyla, mėnuo suraukia platinos veidą,
sako, meskime burtus ir žiogus iš šulinio semti eis tas,
                kuris yrės per lašą, per lempų krūtis ir irklą paleido,
o tada jį apleido švenčiausios ikonos, nes jos turi kūnus,
                už užuolaidų slepias mirtis, jas apgraužusios kandys
ir jauti, plyšta odos, kaulų pumpuras pramuša, kliūna
               už bintuotų stogų, lango pleistrų ir išbūnama kantriai,
žaibo mėlyni pirštai vyniojas ir stebi, kaip jis išriečia riešus,
              stipriai sugriebia puokštę plaukų iš skenduolių išrovęs
ir sodina į žiemišką sodą, o paskui atsisėdama priešais – –
              iki žiogo žydėjimo  
                                       perlų šukom  
                                                      šukuoti 
                                          prieš srovę

silpna. išpažintis

išpažino man nuodėmes lietūs ir ugnys, ir vėjai,
             ir dievas, kad bažnyčių tiek daug, jog nežino,
kurias žvakes užpūst, o kurių iki šiol dar nespėjo,
             nes vasarnamiuos lankos rečiau už būrėjas ir žynius

išpažino, kad lietų nulipdęs iš seilių, o ugnį iš strėno,
             kuriame sproginėja ugninių drugelių akutės,
sako, permirks mirtim ir tegul drugio kūnas ten mėtos,
             todėl skauda lietum, o čionai tiktai liūtys ir liūtys,

užsidegusios plaukus nuo strėno, nuo degančių medžių,
             nuo per ilgo buvimo kartu tarsi sraigių vienutėj,
kurioje klūpi dievas toks permirkęs ir kreipias į mačiusius:
             ugnį, lietų ir vėją dresuoti tik tie, kas įgudę,

nes vėjuota, o vėjas prie savęs prisiuvęs
              dar spurdančią katę
drasko lietų kaip raižytus rudenio kambario baldus,
             ugnies veidrody praskrenda mažas drugys,
tiktai tiek jį ir matėm,
             nes dresuotojas mokė taip slėptis,
                                                      kad nerastų mirtis,
                                                      ypač tu,
                                                      ypač maldos
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Alsuojantis vėsą

Nulinguoja palangėm baltų orchidėjų karietos,
išsidraiko sūpuodami vėją užuolaidų karčiai.
Tokią naktį, kai tyruose sielos nerandama vietos,
atrisnoja kažkas – į krūtinę dunksėdamas sparčiai.

Senas miestas užmiega, tik kuždasi pasakų puslapiuos
pabučiuotos gražuolės, nykštukai, narsuolių skeletai.
Debesų karavelės atplaukia tamsa išsipusčiusios,
salvės nuojautų persmelkia visa tai būnant prieš lietų.

Naktį tokią nemiega ir gatvėmis klaidžioja skersvėjai,
įsibrauna pro langus ir žvakėse liepsną suplėšo.
Pastuksena pirštukais lašai – tiktai niekas neperspėja
mano sapno arkliuko, į delnus alsuojančio vėsą...

Lietum

Kartais lyja...
varvekliai ir kaimas
eilėje prie balučių – ne duonos.
Pasileidusios vištos iš laimės
žiemą sulesa baltą raudonos.
Lyja kartais delniukais lelijų –
eilėmis ant stiklų liejas vartai
ir atsiveria vyriai užgiję.
Vėlei noris, kad imtų ir bartų
už išmėtytus trupinius vėjyje
ir lašus į duobutę raktikaulio,
grįžimus, vėl kas kartą išėjusius,
ir kaskart tris kartus – aš juk tykojau
vis tyliau ir giliau į pavasarį!
Vėl zigzagais ratu ir kartu –
man seniai jau nebeseka pasakų,
tiktai kartais nulyja – lietum...

 

(at)auš

Jau aušta.
Ir perpiet tikrai atauš –
ne labas rytas vyturį supančios,
kai dubeniuos akių blakstienos pasišiauš
ir saulę jau ne šaukštais sems, o samčiais.
Vėl pils į kiemą, ant palangių, dar grindų
ir sielos langines trankys ir varsčios –
pešiosiu debesis...
Kodėl aš nerandu
nė vieno plausto tirščiuos žemės barščių?
Susirangys ant sofos sakiniai be kirčių,
ties horizontu, pasiramstant patvoriais,
nepavaldus toks laikrodžio gegutės mirčiai
girtuoklis vakaras
su prasegtais
eilėraščiais
pareis.

G i e d r ė  m a y b e
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d o n a l d a s  K a j o k a s

apie nepažįstamą angelą

žydint bulvėms jie varės jį šakėmis
atsipeikėkit, vaikiščiai, sakėme
čiagi viešpaties angelas, šaukėme
bet išdidūs jie traukė palaukėmis
o jų vadas, džiūsnelė kekšyno,
pamiškėj kad užplėš smuikeliu – 

tu mylėjai mane man nežinant
man nežinant tave aš myliu
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Seung Shu*

Jei miške nuvirstų medis
ir niekas negirdėtų,
kokį garsą tai sukeltų?**

Mano tylusis Seung Shu,
kokios neperteikiamos Jūsų mintys –
tik lengvas oro judesys tarp lūpų –
kiniškas hieroglifas,
galįs sau reikšti dešimt tūkstančių daiktų,
žvaigždynų išsidėstymą po šimto metų ar
plaukiančių šventyklų kontūrus.

Taurusis mano Seung Shu,
kokia  gili ramybė – Jūsų akys,
jose gyvena meilė,
užvaldanti salas ir vandenynus,
šventuosius kalnus,
protėvių dvasias ir
varpo garsą, aidintį Visatoje.

Kokie lengvi ir peršviečiami Jūsų žingsniai,
Seung Shu,
lyg Budos delnuose nurimęs vėjas,

lyg laisvė, netrokštanti sau nieko – – –

klouno šypsena

dujoja – – –
senamiesčio stogus rugsėjo katės laižo
o šiltą drėgmę kiekviena ląstelė sugeria

eini eini eini sau
žemažiūrės grindiniu
pro riešutų medaus ir vaisių vitrinas
medžiotojų
pirklių namus
pro žolininkės vaistinėlę
pamoji batų blizgintojui
kaukšėjimą aulinių mintyse skaičiuoji

cigarais kvepia skersgatviai
espresso red mountain kava
ir Joe Dassino paskutiniojo pavasario melodija
Et si tu n’existais pas
aksomo miokardais dilgsi

vis tiek eini eini eini
iki mažyčio teatriuko
sapnuojamo daugybę kartų

ant jo durų – skrybėlė
it menės laikrodžio švytuoklė
tik-tak kairėn ir
dešinėn tik-tak tik-tak

ir žiūri į tave en face 
ir žiūri
kreidutėm vaiko nupiešta
didžiulė
klouno šypsena

dujoja – – –
senamiesčio stogus rugsėjo katės laižo
tik-tak tik-tak

ir klouno šypsnį su savim nusineši

i r n a  l a b o k ė

* Autorės sugalvotas vardas
** Garsusis zeno meistrų koanas
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j o n a s  b a l č i u s

Man viskas be galo...

Man viskas be galo
Čia kartais
Patinka –
Ir uolos, kurios
Kažkada
Susirinko
Pasauliui keliaujant
Į amžinus
Laimės kraštus,
Ir tylintis medyje
Strazdas,
Kadais giesmininkas,
Ir upės vanduo,
Toks kadaise 
Saldus,
Tarytumei bičių laukinių
Medus –

Bet buvo
Čia protėvių
Mano
Kadaise šalis.
Auksinė kaip saulė,
Šalta
Tarsi žiemą
Bemiegė naktis –

Žydėjo čia gėlės,
Išpuošusios
Trijų –
Kadaise –
Brolelių
Kapus,
Ir suposi vėjuos
Jų tylinčios
Vėlės,
Kardais padalintos
Kadaise
Perpus – –

Juk išeisiu, sakau

Juk išeisu, sakau, į tas vasarą žadančias pievas,
Kur margai išdažyta visa vabalėlių triukšminga minia.
Vaikšto ten parugėm mūsų protėvių užmirštas dievas,
O kartu su naktim dar sugrįžta vėsa.

Neliūdėk dėl manęs, aš tik menkas mažytis taškelis
Tarp dienos ir nakties, tarp vandens ir akmens –
Manęs laukia toli naktyje amžių nutiestas kelias,
Manęs laukia viltis ir baugi netiesa –

Bet tegul. Šitas kraštas jau baigia išnykti –
Jį paliko dievai, ir istorija vėl jį aplenks.
Taip lizduos užsimezgus sparnuotoji paukščio jaunystė
Niekada nesulaukia vėlyvo gimtinės rudens.

Tai išeisiu, sakau, į tas vasarą šaukiančias pievas –
Tegul džiaugias širdis, kol dar plaka krūtinėj beržų.
Kol dar teka vanduo, o rytais nuskaistėjusios ievos
Šoka amžiną šokį ant upės krantų –  –

* * *
Trečiasis, tikrai paskutinis, beviltiškai kvailas
Pasaulis be dievo kaip skliautas akių.
Pasvydęs, pasviręs tas Nojaus išgarsintas laivas,
Kuriuo aš tiek metų plaukiu –

Bet žemės – žiūrėjęs žiūrėk! – vien tamsa, nematyti –
Aplink ribuliuoja apgirtęs vanduo.
Svyruojančią laivę – gyvenimą mano mažytį –
Pasiglemžė šitas sustiręs, numiręs ruduo!

O aš juk ėjau į miškus garbanotus prašyti
Ir saulės, ir vėjo, ir linksmo kaip vaikas akmens
Pabūti dar čia, neišeiti lig ryto,
Kol šitas pasaulis gyvenęs gyvens – –
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l i n a  n a v i c k a i t ė

Rudeninis

gerai kad pririšo
vorasiūliu obelį
prie tuščios
šuns būdos
nes rūkui užslinkus
ypač rudenį
obelys tolsta
palieka ir sodą
ir poankštį
lango rėmelį
o dabar girdžiu
naktimis
amsi krintantys
obuoliai

Žiemos miniatiūra

tiktai pūga
   lyg užpustyta siela
                   pėdos
    tik piligrimas
            pažmogiui
                       nuėjęs

* * *
tavo sodas išskaidytas
mažais vielos rombais
į lietingą audrotą mozaiką
joje žydi medelis
ir dreba

* * *
nežmoniškai
sunkios upės
Velykos –
pavasarėjant
jai sumaudžia
ledus
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Bėgikė

Saulės nuoviras dingsta 
už kadro,
pilkuojantys medžiai, 
suklypęs senukas 
ir jo šuns natiurmortas 
sutęžta
kažkur į besitraukiančios 
šviesos kriauklę,
regis, būta čia, 
jau ne kartą prasukta
ir vėl
NAMAS 21
NAMAS 20
NAMAS 19A –
vieniši daugiabučiai 
girgžda po sportbačiais
tartum žvyras,
ji grakščiai 
juos aplenkia,
žaviai 
krypuodama klubais 
priverčia
sunaikinti nebylųjį kiną. 

Mažasis Versalis

Pranašaujantis
apie vietininkus, 
maistą jų
ir dangaus šlifavimo malonumą
taikos kanonados tavo labui trata,
joms reikia ugnies riksmo,
golemų žvangančių,
golemų iš titano
traiškančių saulės karius,
net jei nežinai, kur stiebiasi žvilgsnis –

m a n t a s  b a l a k a u s k a s

į dykvietę nuogą
ar keturviečių sūpuoklių geismą,
vis tiek kažkas išgers kiaušinius tupinėdamas ant šaligatvio.
Gal šlamančių?  
Gyvenimo truputį? 
Trauklapių iš vaikystės?
Druskos ant žaizdos?
Maldos po dešimt centų ir 
iš ryto šviesiau, kai ataušta net galvos,
jau tikrai paskutinė stotelė – mažasis Versalis,
po kaklu varpai dar neturintys liežuvėlių, 
nors  ir be jų suskamba 
vakarinis kryžiaus valdovas, 
išduodantis paslaptį:
Mirtis tėra sutartinis ženklas,
aukštesnė kartelė 
iš tėvo vidinės uolienos
iš guminio vištos kaulo
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m o n t ė

Kai tą čiulbesį pertrina būgnas pauau*

Paukštis išles mano sėklą. Popiet
čiulbėjęs smilkinyje, šokinėjęs
po nuplikusią kaktą. Ir atsivers
toje kaktoje horizontai, aliejum
tepti peizažai! Muselių buvo
sklidinos mano akys. Išles ir daugiau
nesirangys popietės miego kilpos,
užsmaugę gėles kambary: uždusę
linko žiedai, celiulitas ištiko
žiedlapius, – tik salsvas kvapas
kėlė čiaudulį, šleikštulį, pykino;
tik dulkių verpetai sukos languos,
lyg blizgus konfeti. Vis volungė, vis
suklų dulkelių grūdą sukusi iš giesmės.

* Indėnų ritualinis būgnas; apvali jo forma simbolizuoja visatą, o jo ritmas – 
visatos širdies plakimą. Dainos gyvena būgne ir palieka jį, kai jas iškviečia.

Sapno akrobatas

Girdėjau, kad sliekas
saulę kaip siūlą regi.

Mąstau:
jei erdvė būtų lynas,
o aš – akrobatas, jei žengčiau
anapus, kur krisčiau sapnuodamas?

Įveriu slieką į adatą
ir adau debesuotas kojines, –
bėgantis aš akmuo, sviestas
ant yrančio lango.
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n e r i j u s  c i b u l s k a s

Karantinas

Gyvatnešio žvaigždės − karoliai,
kurie bėga geliančiais pirštais.

Manęs neišleidžia iš aidinčių celių,
neišrašo iš senųjų ligoninių, laiko
kuo arčiau prie savęs
nebylė, užuodžianti tariamus žodžius.

Ji minta mano minties granitu.
Kelia sūkuriuojančias dulkes,
kad pasiklysčiau nakties pusiaukelėj.
Tai aš dėviu sukruvintą jos miražą.

Žvaigždžių gėrimas, kuriuo girdo −
karti atmintis apie atmintį.
Jos nebeužtenka, nes tai, ko nebuvo,
man kelia aitriausią troškulį.

Taip ir byra maldos skeveldros
į beribę skliauto amforą.

Taip krinta kalba į atsimerkusias lūpas. 

Dreifas

Judu žalios grafikos lakštais.
Greičiau − dreifuoju tartum įtartina 
nežinomo žemyno plokštė.

Ir vis tokie patys vandenys,
daugsyk nutekėję iš tos,
kuri gimdo mano paras.
Tiksinčias, nukenksmintas.

Kai pagaliau nebesimato kraštų,
šiaurinio taško neberegiu,
kai žiūriu iškart į abi
žiūronų puses.

Kuomet ilgi signalai kerta
ūko žvaigždyną ir veržiasi
kaip nors paklaidinti.

Net ir tais laikais priešaky,
pirmagalio strėlę pasibalnojusi,
skuba akla naktinė žuvėdra.
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p a u l i u s  n o r v i l a

visi mes vienodai

visi mes vienodai lipam
į tą patį Bekešo kalną
tarsi skruzdės į skruzdėlyną
septintą valandą ryto
ne, jau nesinori
miego anei degtinės

visi mes vienodai verkiam
galvas padėję ant knygų
kurių niekados neskaitysim
lygiai savo gyvenimo
su visom nevykusiom vietom
kurias šimtąkart pamiršom

visi mes vienodai staugiam
iš savęs į save sugrįžtam
ten, kur atviro lūžio būta
ten, kur kaulai kreivai suaugo
tekstas seniai nudžiūvo
niekas nepastebėjo

visi mes vienodai laikom
įsikibę vėliavos stiebą
pakaitomis mėginam
užsliuogt bent sekundei į viršų
arčiau debesies arčiau
to, kur ištiesęs ranką
laukia mūsų per amžius

visi mes vienodai esam
apsimetam, kad nepažįstam
to, kur praėjo pro šalį,
to, kur ištiesęs ranką,
to, kur paklaikęs žvilgsnis,
to, kur,
to, kur,
to, kur,
o po geros valandos
jau iš tiesų – nepažįstam.

ir todėl

visi mes vienodai stovim
užlipę ant Bekešo kalno
rankas ant galvos sudėję

laukiantys pirmojo smūgio. 

šią akimirką aš

šią akimirką aš –
tik nuvargęs konduktorius
dar nespėjusiam pajudėt traukiny,
 
žinau, jis sustos kiekvienoje,
net mažiausioj, maršruto stotelėj,
žinau, bus karšta ir nepatogu,
vienas kitas konfliktas,
vienas kitas apgirtęs keleivis,
vienas kitas be bilieto ir pinigų,
žinau, į kelionės pabaigą prasidės
chroniškas kosulys nuo tokio gyvenimo,
darbo ir pramogų, kuriomis vis bandau
palaikyti be nuodėmių ar paprasčiausių dėmių
savo mėlyną, bet
kartais ir žalią uniforminį švarką,
žinau, niekada nebebūsiu toks pat,
nebesėdėsiu ant bėgių ir nebelauksiu,
kol sušvitus aukštai link manęs pajudės
viena arba dvi šviesoforinės žvaigždės.
 
100 km/h, toks mano greitis, o aš
stoviu palinkęs
ir jau dvidešimt metų prašau
parodyti ar nusipirkti,
jau dvidešimt metų esu
tik cigaretė,
slepiama vidinėj kišenėj
nuo absurdo, gyvenimo teatro,
kažkada pridegta nuo žvaigždės,
tebesmilkstanti.
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p e t r a s  ve n c l o v a s

Laisvė

Laisvė – tai iš tiesų metafizinis dalykas. Jos visiškai ne-
suvokia laisvieji, tie, kurie ja naudojasi tarsi oru, tar-
si saulės šviesa, tarsi didele ir plačia upe. Jie gimsta ir 
miršta, jos nepasigedę. Nes laisvė jiems – kasdienybė. 
Lyg žemė po kojomis, lyg dangus virš galvos.
Vieną kartą nesuprantama kalba girdėjau dainą. Liūdną, 
ilgesingą, kupiną kartėlio ir nevilties. O kartu ir vilties. 
Vilties, kuri yra paskutinė žmogaus atrama. Ir supratau, 
kad ta daina apie laisvę. Juk taip liūdnai, ilgesingai, su 
kartėliu, su neviltimi ir su viltimi galima dainuoti tik 
apie laisvę...

Kalavijas

Kadaise kalavijas buvo grėsmingiausias ginklas. Juo 
priešai nušniodavo vienas kitam galvą. Judita, gindama 
savąjį miestą, meilės guolyje kalaviju nukirto Oloferną. 
Minezingerių laikais kalaviją guldydavo tarp įsimylėjė-
lių, kol jie nebūdavo palaiminti Dievo ir žmonių.
Kalavijas buvo materializuota sąžinė. Išnykus kalavijui, 
išnyko ir sąžinė.



NAUJOJI ROMUVA, 2011, NR. 2 (575) 45

Vienkiemyje prie Merkinės
                Stasiui Stacevičiui

Jokio dugno nebus.
Raibuliuoja Bedugnis
  be pradžios ir be ryšio.
Maukim kelnes ir dėkim rūbus –
kur beplauksim, vis tiek čia sugrįšim.

Negirdėsim dangaus
šiam nuklydusiam rojuj – Merkinėj:
miškas, upė ir vienkiemis gaus
ir atrodys gamta lyg laukinė –

suraukšlėta vyšnia
ir agrasto nuvytintas krūmas...
Auga paukščio sparne
ir lietus,
ir audra,
ir perkūnas.

O kai viskas nurims,
kai skaudės atmintis
  ir maus petys,
sužinosime trankant durims,
kad laukiniai – mes patys.

s t a n i s l o v a s  a b r o m a v i č i u s  

*  *  *

per šitiek metų
susinešiojo mano žvilgsnis
iširo gyvenimo siūlės
pabalo spalvos gamtoje
ir liko tik iškirstos obels kvapas

tarsi pamesto vakaro siūlas
driekiasi graudulys nuo mėlynosios saulės
ir byra susivėlę lietūs
į vakarą kuris nesišypso

ką nusinešiu
savo alpstančiai nuojautai atgaivinti
ką pasidėsiu
po miegančia vakaro nuojauta
jei negaliu pasiekti ranka savo gyvenimo
sklandančio palubėje
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a i v a r a s  ve i k n y s

ilgo, ilgiausio
 
 
* 
 
ilgo, ilgiausio gyvenimo –  
 
duonos, dantų; 
 
meilės neblėstančios: 
josios daiktinių įrodymų pilnos namų 
pakampės –  
 
mažmožių visokiausių, 
dulkančių sąmonės barškaliukų 
 
* 
 
mėlyno dviračio be sėdynės; 
savo jau baigusių meškerykočių, plūdžių; 
 
motinos užraugtų agurkų – – 
 * 

 
sprogus staiga lemputei, 
ertmę bandau pasišviesti degtukais, kuriuos 
visuomet su savim –  
 
tuščia, kol brūžinu –  
 
lengva 
 
* 
 
lengva, 
 
beveik nepakeliama 
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Žadinant žodį

Reikia rinkti žodžius,
nuolankiai pasilenkus prie žemės.

Rinkti žodžius
kaip nuraudusias spalgenas rudenį,
kaip laukines avietes
dygiuose kasdienybės brūzgynuose.

Reikia rinkti labai atsargiai,
kad nė vieno nesutraiškytum tarp pirštų,
nes vos tik suspausi grubiau –
ištrykš ryškiai raudonas kraujo upelis delne,
rūbus suteps,
ir kažin ar kada beatplausi...

Reikia rinkti žodžius
kaip rasotas nukritusias kriaušes,
kol lietūs dar iš vidaus nesupūdė –
pakelt ir žemes nuvalyti rankove.

Reikia rinkt, kol dar neužsnigo,
kol dar neužpustė.

Paskubėt,
nes jau artinas šalnos.
Nes kas gi daugiau, jei ne tu,
pasilenks ir surinks juos
nuo išdžiūvusios žemės burnos.

Reikia pasverti žodį kiekvieną
kaip auksą,
kaip priešnuodžių miltelius
ant sidabrinės svarstyklių lėkštelės.

O kartais reikia sverti žodžius
kaip druską –
ant nugaros užsimetus svorį,
didesnį už savo.
kaip graužiančią druską

ant neužgyjančių duonos žaizdų

Genetiškai modifikuotas sonetas apie meilę

Figūros liejasi paveiksluose Monet,
kai virkauja pavasariniai lietūs.
Alyvų šaką mintyse palietus,
tu virpteli – tai palietei mane.

Nudegusi pirštus nuo mano skruosto,
slepi rankas į šilko kišenes –
pūslėti pirštai lieka nuo manęs,
bet kitądien tą patį veidą glosto,

Ir nesibijo rūstesnių dienų,
kuomet kartojas skaudūs vėjo kirčiai.
Ir meilė tampa artimesnė mirčiai,
ir jau nebepalieka mūs vienų.

Už durų tyliai slepiasi ir stebi,
ir kvepia lietumi... Nuo šito kvapo
galva apsvaigsta, tampam vėl mažais

šitoj tuščioj, laukinėj Hesse’s stepėj,
kai tavo rankos mano veidą tapo
pasteliniais pavasario dažais...

va i n i u s  b a k a s
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r i t a  m a k s e l y t ė

procesinis (rašymo)

Tau sakė: 
– Parašyki knygą. 
Tu ir parašei.

Rašei ant užvertų langinių, 
jų vidinėj pusėj. Po žodį, 
sakinį, po strofą, 
kol baigei, 
tačiau ir baigęs 
negali nubusti, dar 
rankoj knygrišio 
kol įtempti lankai, 
kol neria puslapį 
po puslapio 
ant siūlo, vos 
tekstą laikančio, 
kaip tu save laikai, 
iš rankų nepaleisdamas, 
matai, kaip srūva akis, 
iširdama tau iš akies, 
išsineria iš delno kitas 
delnas ir jau nebežinai,  
ar tu renkies, ar tik tave 
pasirenka ir veda. 
Ir vedas vieškeliais 
ir neviešais takais. 
Tu nesipriešini. 
O ko gi prieštarauti?

Tau sakė: 
– Parašyki knygą. 
Tu ir parašei.

pasisveikinimas ant šventoriaus
                                              Ve rb ų  s e k m a d i e n i o  e l g e t a i

Varguoli, spaudžiu tavo ištiestą ranką be rodomojo piršto, –  
kad nesudegei Karo muziejaus kiemelyje ar Medininkuose,  
nenuvertei paskutinio sąstato, riedančio per Bražuolę,  
nepaleidai kulkų į miškan besitraukiančių savanorių nugaras,  
neiškritai, besišlapindamas per svetimo miesto viešbučio langą,  
neiš(si)davei, nes neturi piršto, kuriuo galėtum parodyti. 
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v i l i u s  d i n s t m a n a s

Kai nežydi mėnulyje rožės

Aš ilgiuosi tavęs kai nežydi mėnulyje rožės
ir per svetimas tau kad galėčiau paimti už rankos
du kartus nespalvotas už lapkritį baltą ir juodą 
kai nei šis nei anas per metus apskritai neaplanko
kai melodijos ima skambėti bet visos už sienų 
už bučiuotas mintis atmintis taip norėtų išgerti
parašyk man brangioji eiles kad ir sakinį vieną
aš į savo pirštus spinduliais tavo plaukus įvelsiu 
aš paimsiu žodžius į maldas pasiliksiu rožančių 
kai akliesiems neleidžia paeiti toks artimas kelias
panašu žmogumi  iš bedugnės į patalą plaukčiau
jei atrištų rankas ir kalti neskandintų medaliai
jei pavyktų nupiešti ant staltiesės išvirkščią dangų 
išvilioti iš žvakės širdies prijaukintą kometą
prikabinčiau iš naujo pasaulį ir priešpilnį jauną
bet nežydi mėnulyje sodai kai mūsų nelieka

Su gimtadieniu

Pagaliau aš negyvas ir keltis daugiau nebereikia 
iš pasaldintų lūpų girdžiu aš paklydusį balsą 
Aušros vartų kampe ant grindų pasimelst neateisi 
kai vėluojanti siela iš delno pasiima auksą 
kai nepakelia girto tavęs šimtas mylinčių rankų 
nepalydi gyvenimo gatvėmis tikinčios akys 
mums pasakė laikytis drauge aš ir vėl pasileidau 
laimės vedamas tiesiai į salą kur vienas ir svetimas 
kur per šventę pasveikina mintys per gedulą norai 
per sustojusią širdį prasiskverbia jūrinis šaltis 
vos tik spėjau numirti o laikas ir vėl atsibodo 
kaip kareivis pratybose tūkstantį kartų pašautas 
čia nelieka teisių nepažįstamas sąžinės jausmas 
neaplanko draugai ir nereikia jų niekas neprašo 
tik seniai pasibaigusi baimė nuo stalo nutolsta 
švenčiant pirmąjį savo gimtadienį vasaros gatvėje
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v i k t o r a s  G u l b i n a s

Riksmas

Savižudis ant tilto... Vėjas – – – – – Laisvė –
ribota, bet nevaržoma: ieškoti
užuojautos ir gailesčio tarp skubančių
ar nusigręžti nuo nepritariančio žvilgsnio?

– – – jis niekina pasaulį, tačiau laikosi
mėšlungiškai turėklų, kol nuo įtampos
užsiliepsnoja jo delne gyvenimo
vingiuota linija... ir pirštai atsigniaužia – – –
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Kai lauki

Išbrauki mane iš saulėlydžio,
iš horizonto išbrauki,
kai vakaras tyliai atsėlina
ir tu suartėjimo lauki;

kai ieškai manęs – nepamiršto,
tik pamesto netikėtai,
ištremki mane į atmintį –
kad vėl prisiminti galėtum...
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kęs tuči o 	s V ėr i o  ir g i Edr ės 	p u tn i ka i t ės 	nuotraukos
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šių	metų	gegužės	12	dieną	Lango	galerijoje	buvo	ati-
daryta	fragmentiška	tapytojo	jono	Vaičio	(1903–1963)	
darbų	paroda.	joje	buvo	eksponuojami	darbai	iš	mi-

kalojaus	 konstantino	 čiurlionio	 nacionalinio	 muziejaus	
fondų,	 iš	 šeimos	 rinkinio,	 keli	 kolekcininkų	 paskolinti	
darbai	 bei	 keliolika	mažų	etiudų,	 taip	mėgtų	dailininko,	
sukurtų,	vienu	atsikvėpimu	plenere.

paroda	 atidaryta	 kauno	 senamiestyje,	 kur	 prabėgo	
paskutinis	 dailininko	 pedagoginės	 veiklos	 dešimtmetis	
dėstant	piešimą	architektams	kauno	politechnikos	institu-
to	(dabar	–	kauno	technologijų	universitetas)	šeštuosiuose	
rūmuose	(Vyskupų).

kad	ir	nedidelė,	paroda	dramatiškai	atskleidė	dailinin-
ko	kūrybos	dvilypumą.	Viena	estetinė	platforma	–	jauno,	dar	
besiblaškančio,	bet	laisvo	jono	Vaicechavičiaus	(nuo	1930	m.	
Vaičio),	kita	–	sovietmečio	socialistinio	realizmo	ideo	logijos	
suvaržyta,	tačiau	liudijanti	aukštą	profesinį	lygį.

žvelgiant	į	šių	dviejų	periodų	darbus,	belieka	pritarti	
dr.	n.	tumėnienės	pastebėjimui,	kad,	jeigu	j.	Vaitys	būtų	
gyvenęs	 bent	 kiek	 ilgėliau,	 sulaukęs	 visuomenės	 demo-
kratėjimo	ir	 įtvirtinęs	tas	savo	estetines	nuostatas,	kurios	
lydėjo	jo	kūrybą	iki	karo,	šiandien	jo	kūrybinis	palikimas	
būtų	visai	kitoks.

pastebėtina,	 kad,	 ikikarinėje	 kūryboje	 pasirodęs	 kaip	
gabus	siužetinės	tematikos	su	plačiais,	ekspresyviais	potė-
piais,	įdomiais	rakursais	bei	apšvietimu	impresyvus	tapyto-
jas,	sovietinėje	realybėje	jis	pasitraukia	į	peizažo	sritį,	kur	so-
cialistinio	realizmo	reikalavimai	nebuvo	tokie	kategoriški.

Vienas	kitas	to	laikotarpio	bandymas	grįžti	prie	siuže-
tinių	drobių	nebuvo	sėkmingi	 ir	 liko	įdomūs	labiau	kaip	
anekdotiškos	ideologijos	iliustracija	su	visais	socialistinio	
realizmo	kanonais.

reikia	pripažinti,	kad	to	meto	gamtos	peizažai,	ypač	
pamėgti	 artėjančio	 pavasario	 vaizdai,	 rodo	 iš	 tiesų	 aukš-
čiausią	amato	lygį,	puikų	kolorito	valdymą.	tirpstantį	snie-
gą,	 neramų	pavasarišką	dangų	dailininkas	 tapo	 lyg	 lietų	
akvarelę:	 tepa	vienas	ant	kito	kelis	besiskiriančius	keliais	
tonais	persišviečiančius	aliejinių	dažų	sluoksnius.

atidarant	parodą	kalbėjęs	dailininko	sūnus	architek-
tas	leonardas	Vaitys	priminė	dar	vieną	svarbią	tėvo	veik-
los	sritį	–	pedagoginį	darbą.

jis	 prasidėjo	 1944	 metais,	 kai	 jonas	 buvo	 paskirtas	
taikomosios	dekoratyvinės	dailės	instituto,	tuo	metu	vie-
nintelės	 aukštosios	mokyklos	lietuvoje,	 direktoriaus	pa-
vaduotoju,	o	nuo	1946	metų	–	direktoriumi.

jauno,	 43	 metų,	 žmogaus	 paskyrimą	 į	 šias	 aukštas	
pareigas,	matyt,	lėmė	tuo	metu	labai	svarbi	proletarinė	kil-
mė.	jo	tėvas	buvo	geležinkelininkas	–	traukinio	mašinistas	
(vienas	įtaigiausių	j.	Vaičio	darbų	–	Mašinistas. Tėvo portre-
tas;	vėliau	jonas	švažas	pripažins,	kad	šis	darbas	padarė	
jam	didžiulę	įtaką).

matyt,	 ši	 aplinkybė	 leido	 gana	 ilgai,	 beveik	 dešimt	
metų,	 išbūti	 šiose	 pareigose.	 1951	metais	 j.	 Vaitys	 atlei-

a l g ė  G y l i e n ė

nepelnytai pamirštas dailininkas

džiamas	 „dėl	 socialistinio	 realizmo	nepakankamo	diegi-
mo	mokomajame	procese“:	jis	labai	rizikavo	dėl	savo	auk-
lėtinių	visada	juos	gelbėdamas,	o	rusijos	klapčiukai	sekė	
kiekvieną	žingsnį.

tai	 aprašyta	 2003	metais	 leidyklos	Artseria	 išleistoje	
jono	Vaičio	monografijoje,	kurioje	buvę	mokiniai	atsklei-
džia	tokią	asmenybę,	kuri	savo	drąsa	stebina	ir	netgi	šo-
kiruoja.	nesigilinant	 į	 šios	 j.	Vaičio	gyvenimo	 srities	pe-
ripetijas,	 galima	 drąsiai	 teigti,	 kad	 tokių	 lietuvos	 dailės	
grandų	 kaip	 gediminas	 jokūbonis,	 bronė	 Valantinaitė-
jokūbonienė,	 Vytautas	 Ciplijauskas,	 leonas	 žuklys,	 so-
fija	Veiverytė	galėjo	nebūti,	 jeigu	ne	rizikingai	drąsi	jono	
Vaičio	pozicija.

apskritai	jono	Vaičio	reikšmė	lietuvos	dailės	istorijo-
je	gal	kiek	nepelnytai	primiršta.	manau,	tam	buvo	kelios	
priežastys.	Viena,	kad,	 anksti	 –	dvidešimt	ketverių	–	 su-
kūręs	 šeimą,	 išvažiavo	mokytojauti	 į	 panevėžį,	 užuot	 su	
bene	artimiausiu	bičiuliu	l.	kazoku	ir	kitais	vykęs	mokytis	
į	paryžių.	paryžietiška	„patina“,	apgaubta	bohemiškos	šio	
miesto	mistikos,	 buvo	 tarsi	meistriškumo	 garantas,	 nors	
tai,	 deja,	 ne	 visada	 būdavo	 tiesa.	 antroji	 priežastis,	 gal	
ideo	logiškai	susijusi	su	pirmąja,	tai,	kad	jis	neprisidėjo	prie	
garsiojo	 judėjimo	Ars,	o	 įsitraukė	 į	nepriklausomų	daili-
ninkų	judėjimą,	kuris	savo	estetiniais	principais	skelbė	ne	
tik	modernizmą,	bet	ir	tautiškumą.	žinant	šios	dienos	glo-
balizacijos	pavojus,	tai	buvo	kilnūs	tikslai.

tapytojo	 jono	 Vaičio	 kūrybos	 vieta	 lietuvos	 dailėje	
pastebimai	 kinta,	 prie	 to	 prisideda	 kiekvienas	 viešas	 jo	
darbų	demonstravimas.	tad	ir	ši,	kad	ir	fragmentiška,	dai-
lininko	 paroda,	 tikiuosi,	 padės	 geriau	 pažinti	 jo	 kūrybą,	
tiksliau	nustatyti	jos	vertę.
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j ona s 	Va i t y s .  Prie Nemuno,	1950

j ona s 	Va i t y s .  Metelių ežeras prie Popiecių kaimo,	1954



j ona s 	Va i t y s .  Peizažas (Nemunas),	1933

j ona s 	Va i t y s .  Ruduo Brazilkoje,	1929

j ona s 	Va i t y s .  Prie atviro lango,	1935
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p i r m i e j i  pa ž i n t i e s  e p i Z o d a i
Vytautą	–	dar	tik	pradedantį	literatūros	teoretiką	ir	kriti-
ką	–	pastebėjau	1957–1959	metais	dailininkų	ir	literatų	ra-
teliuose.	tai	buvo	judrus,	smalsus,	draugiškas	vyrukas,	
mėgstantis	mestelėti	 netikėtą	klausimėlį	 ar	 sarkastiškai	
dygstelėti	kaimynui	į	pašonę.	po	aštrių	pastabėlių	skrais-
te,	sušildyta	švelnia	šypsenėle,	slypėjo	drovus	ir	jautrus	
žmogus,	nuolat	susirūpinęs	kultūros,	įkalintos	sovietinio	
režimo	sistemoje,	bėdomis.

Vėliau,	gal	1967	metais,	artėdamas	prie	literatės	ire-
nos	 kostkevičiūtės	 ir	 tapytojo	 aloyzo	 stasiulevičiaus	
sodybos,	įsikūrusios	prie	žaismingai	mirguliuojančio	Va-
juonio	ežerėlio,	jau	pamiškėje	pamačiau	čia	klegantį	bū-
relį	svečių.	stabtelėjęs	minutėlę	regiu:	saulėtą	liepos	die-
ną	miestelėnai,	paplaukioję	baidarėmis	greta	esančiuose	
aisieto	ir	galono	ežeruose,	genami	alkio,	sparčiai	tempia	
iš	gryčios	stalą,	stato	 jį	vešlioje	pievelėje.	man	atskubė-
jus,	šeimininkai	išdėliojo	dubenis	su	rūgpieniu	ir	garuo-
jančiomis	bulvėmis,	kvepiančiomis	krapų	ir	svogūnėlių	
mišiniu.	užgulę	stalą,	pradėjome	vasaros	puotą.	nutilę	
ir	užmiršę	nuostabaus	gamtos	kampelio	žavesį,	sparčiai	
rijome	kaimiškas	gėrybes.

ir	 tuomet	 nutiko	 linksmas	 epizodas:	 pusiau	 plyš-
tanti	 nepakenčiamai	 karšta	 bulvė	 iš	Vytauto	kubiliaus	
rankos	krenta	 į	 jam	 skirtą	dubenėlį.	literatūros	kritiko	
galva	mikliai	 palinksta	 žemyn.	 judesys	 staigus,	matyt,	
todėl	smaili	nosis	panyra	į	tirštą	pieno	masę.	atsitokėjęs	
žvelgia	 tarsi	 prasikaltęs	 berniukas	 į	 priešais	 sėdinčiuo-
sius	–	lyg	atsiprašinėja,	lyg	susigėsta	dėl	nuo	nosies	nu-
tįsusių	rūgpienio	varveklių.	komišką	vaizdelį	paryškina	
Vytauto	tvarkai	nepaklusnūs,	ant	kaktos	nusvirę	plaukai	
ir	ant	viršugalvio	 iškilęs	 jų	kuokštas.	sunku	buvo	pati-
kėti,	 kad	 regiu	 išmintingą,	 iš	netikėtumo	 taip	 sutrikusį	
pašaipūną,	gebantį	meistriškai	nardyti	literatūros	moks-
lo	ir	meno	užutėkiuose.

pa K v i e s t i e j i  ava n t i ū r a i
su	 Vytautu	 artimiau	 susidraugavau	 1968	metais.	 tuo-
met	 jis	 jau	buvo	perskaitęs	pirmuosius	mano	 leidinius,	
skirtus	kalnų	karalystės	vilionėms1.	tad	netikėtai,	beveik	
kaktomuša	susitikus	Vilniaus	skersgatvyje,	jis	man	tiesiai	
ir	sako:	„tai	kada	gi	mane	pavedžiosi	kalnų	tarpekliais?“	

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

vytautas Kubilius, 
klaidžiojantis mano 

atminties slėniuose

o	aš	iškart	atšaunu:	„na	ir	pataikei	–	ruošiu	ekspediciją	
į	rūsčiausią	pamyro	kalnyno	aukštumose	slenkantį	ledy-
ną.	pakviečiau	matematiką	Vytenį	kabailą,	dar	abejoda-
mas	galvoju	 ir	 apie	 lingvistą	Vytautą	ambrazą;	mat	 jo	
gali	neišleisti	šeimynėlė,	o	be	žmonos	jis,	kaip	žinai,	toks	
bejėgis	vargšelis.	ir	štai	tu	išdygai.	puiku	–	lekiam!“	pa-
simuistė,	pamikčiojo	iš	netikėtumo	ir	išlemeno:	„tai	kad	
netrukus	 į	spaustuvę	neš	mano	Salomėją Nėrį2,	 teks	dar	
paplušėt.“	pasišaipiau	iš	jo:	„tai	naujiena	–	be	autoriaus	
sustos	leidinio	gamyba.	nekrėsk	juokų.“	galop,	sutarus	
vykti	kartu,	mūsų	žaidimėlis	žodžiais	baigėsi.

ruoštis	kelionei	pradėjau	dar	1967	metų	rudenį.	stu-
dijavau	 literatūrą	 apie	 ilgiausią	 žemynuose	 aptinkamą	
ledyną,	 1928	metais	 pavadintą	 jo	 tyrinėtojo	 Fedčenkos	
vardu,	prasidedantį	5	km	aukštyje	–	ten,	kur	viešpatauja	
sustingę	ir	suledėję	sniegynai,	sukaustę	kalnų	viršūnes.	
šis	ledynas	–	tai	lėtai	kalnų	tarpekliais	vingiuojantis	veik	
80	km	 ilgio	 ledo	dinozauras.	kalnų	milžinas	mane	do-
mino,	nes	nuo	kelio	per	dantytą	jo	liemenį	prasidėdavo	
įžymieji	alpinistų	žygiai	į	rūstumu	garsėjančias	pamyro	
viršūnes,	pakilusias	aukščiau	nei	7	km.

surinkus	tyrinėtojų	schemas	ir	aprašymus,	prasidė-
jo	antrasis	reikšmingas	etapas	–	 inventoriaus	 ir	maisto,	
tinkamo	ekstremaliomis	aukštumų	sąlygomis,	ruošimas.	
sunku	buvo	gerai	tuos	reikalus	sutvarkyti	–	nebuvo	tuo-
met	alpinistinės	įrangos	ir	maisto	pasirinkimo,	dėl	kurių	
šiandien	nereikėtų	sukti	galvos.	teko	daug	ką	gamintis	
pačiam.	mano	bendražygiai,	neturėję	alpinistinės	patir-
ties,	mažai	 galėjo	 prisidėti.	ačiū	dievui,	 jie	manęs	 ne-
kankino	banaliais	klausimais.	žinojau,	kad	kabaila,	kaip	
patyręs	buriuotojas,	gerai	orientuosis	kertant	pavojingai	
sraunias	 kalnų	 upes,	 tėkmėje	 ridenančias	 milžiniškas	
uolienų	nuolaužas;	 tikėjausi,	kad	kubilius	 ir	ambrazas	
susidoros	su	jiems	skirtomis	užduotimis.

susitikimas	 su	 Fedčenka,	 išdidžiai	 šliaužiančiu	
drakonu,	 –	 įspūdinga	 avantiūra.	 nepaliestos	 gamtos	
kraštas,	gaudžiančios	ledo	luitų	griūtys,	smaragdu	žė-
rintys	ledynų	plyšiai	ir	nepajudinamų	tvirtovių	–	viršū-
nių	grandinės	lydi	kiekvieną	pramuštgalvį,	pasiryžusį	
skverbtis	 į	 paslapčių	 karalystę.	 tuo	 įsitikinome	 baigę	
savo	žygį.	bet	norint	apie	tai	kalbėti,	reikia	sumanymą	
pradėti.
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ir	štai	liepos	pabaigoje,	mes	–	keturi	„sahibai“,	kaip	
mėgo	 juokauti	ambrazas,	 arba	 ketveriukė	 „bajoraičių“	
(pagal	 kubilių),	 apsiniaukusią	 dieną	 lėktuvu	 iš	 mas-
kvos	 skrendame	 į	 taškentą.	 iškart	 paaiškinsiu	 čia	 dvi	
pavartotas	sąvokas.	reikalas	tas,	kad	prasidėjus	kelionei	
ambrazas	 prisimindavo	 vaikystėje	 skaitytas	 r.	 kiplin-
go	 knygas,	 kuriose	 anglų	 kolonistai	 (sahibai)	 išdidžiai	
vaikščiodavo	indijoje,	lydimi	jų	daiktus	tempiančių	čia-
buvių.	kubilius,	nenorėdamas	nusileisti	bičiuliui,	paste-
bėjo,	kad	visi	kelionės	dalyviai	yra	apgynę	disertacijas	ir	
turi	mokslinius	laipsnius,	todėl	jis	iškilmingai	prie	laužo	
suteiksiąs	 jiems	bajoro	 titulus.	taigi,	vėliau	priekalnėse	
ar	 tarpekliuose,	kai	čiabuviai	varydavo	nuolat	besispy-
riojančius	asilus,	apkrautus	mūsų	reikmenimis,	jautėmės	
esą	bajoriškos	kilmės	sahibai.

pa m y r o  p r i e i G ų  l i n K
įvairiais	 būdais	 prasibrovę	 į	 pamyro	 prieigas,	 1968	m.	
rugpjūčio	4	d.	bajoraičiai	iš	lietuvos	jau	oše	–	azijietiško	
stiliaus	mieste,	kuriame	mūsų	keliautojas	ir	sovietmečio	
tremtinys	 antanas	 poška	 darbavosi	 kaip	 archeologas.	
jo	 radinių	 eksponatus,	 pagarbiai	 saugomus	 vietiniame	
Etnografijos	muziejuje,	apžiūrėjome,	deja,	skubotai,	nes	
rūpėjo	mūsų	reikalai	–	nedelsiant	pradėti	savo	žygį	oše,	
nuo	seno	garsėjančiame	kaip	karavanų	kryžkelė;	dėl	 jo	
užvaldymo	 šimtmečiais	 vyko	 aršios	 pamyro	 užkariau-
tojų	kovos.

buvome	 sutarę	 rašyti	 ekspedicijos	 dienoraštį	 eilės	
tvarka.	šią	pareigą,	pavargę	ir	taupydami	žodžius,	vyk-
dėme	 tingiai.	 todėl	 užrašus	 tenka	papildyti	 praleistais	
minčių	 fragmentus.	štai	kaip	skamba	Vytenio	kabailos	
užrašyta	dienoraščio	ištrauka	apie	pirmos	dienos	kelionę	
sunkvežimiu:	„susėdom,	važiuojam...	<...>	bendrakelei-
viai	kirgizai	mus	linksmina:	padainuoja,	pakalba.	Vienas	
pasirodo	esąs	ketvirto	kurso	studentas,	 istorikas,	nebu-
vęs	Europoje	(į	Vakarus	nuo	uralo).	klausia,	kaip	atro-
do	europietiškas	miestas.	baisiausiai	nustemba,	išgirdęs,	
kad	mūsų	miestuose	nėra	„arykų“	 (drėkinimo	griovių,	
išvedžiotų	po	visą	miestą,	kuriais	iš	ledynų	teka	tirpstan-
tis	vanduo	ir	visos	miesto	atliekos	su	fekalijomis).	neti-
ki	mūsų	aiškinimu;	mano,	kad	mes	iš	jo	juokiamės.	čia	
daug	jiems	nepaaiškinsi	–	vis	vien	nepatikės.“

pernakvoję	 sary	 tašo	 perėjos	 užeigoje,	 rugpjūčio	
5	 d.	 vargais	 negalais	 sugavę	 pralekiantį	 sunkvežimį,	
skriejame	toliau.	Vytautas	kubilius	rašo:	„įlendam	į	kal-
nus.	galvos	nespėji	gręžioti	–	 iš	abiejų	pusių	didžiuliai	
masyvai,	 suspaudę	mūsų	kelią.	 <...>	uolų	 beveik	 nėra.	
kalnai	 atrodo	 supilti	 iš	 purios	 žemės,	 kuri	 čia	 pat	 gali	
nuslinkti.	<...>	Vieni	kalnai	atrodo	raudoni,	kiti	mėlyni,	
treti	žalsvai	pilki;	viršūnėse	šen	bei	ten	matosi	baltos	jų	
kepurės.	 <...>	 užmerki	 akis,	 bandydamas	 įsivaizduoti	
tuos	 reginius,	bet	 jų	neįmanoma	atkurti.	pamyras	–	 tai	
rūsčios	žemės	simbolis.“

trumpai	nakvynei	įsikuriame	geologų	pastogėje,	lai-
kinai	 įrengtoje	 šalia	kara	kulio	ežero,	keturių	kilomet-
rų	 aukštyje	 spindinčio	 tarsi	 įstabus	 akvamarino	brang-
akmenis	 šacho	 turbane.	 rytą	 vėl	 su	 kintančia	 sėkme	
gaudome	 lekiančias	perkrautas	kroviniais	mašinas.	su-
lipę	 į	 aplamdytą	 sunkvežimį,	 vairuojamą	 stiklinėmis	
akimis	 ir	 į	aplinką	nereaguojančio	europietiškų	bruožų	

žmogėno,	 skuodžiame	 tarpeklio	 šlaitais.	 dienoraštyje	
įrašyta:	 „algis	 su	Vytautu	 [krikštopaitis	 su	kubiliumi]	
kraipo	galvas	 ir	beviltiškai	 stengiasi	 išsiaiškinti,	ar	ma-
šina	su	stabdžiais,	ar	iš	viso	be	jų,	kokiu	greičiu	važiuoja	
ir	kaip	vis	dar	važiuoja,	nenuriedėjusi	nuo	šlaito	 ir	ne-
prasmegusi	bedugnėje.“

rugpjūčio	 7-ąją	 atvykome	 į	 kara	 čimo	 slėnį.	 jo	
pakrašty	 statome	 pirmąją	 savo	 stovyklą.	 iki	 šiol	 vyko-
me	mano	jau	aprašytu	didžiuoju	pamyro	keliu.	toliau,	
kaip	 jau	 numačiau,	 žygiuosime	dar	 nežinomais	 takais,	
kuriuos	 teoriškai	 buvau	 išstudijavęs	 pagal	 tyrinėtojų	
aprašymus.

s u  K u p r i n ė m i s  p i r m y n
ryte,	 nubudę	 po	 sunkaus	 miego,	 jaučiame	 nuovargį.	
kaip	liudija	dienoraštis,	iš	vieno	kuklaus	ir	labai	raštingo	
„bajoraičio“	 lūpų	išsprūsta	nepadori	 frazė:	„sapnuoda-
mas	mergas,	kankinausi	 tarsi	 romytas	būčiau.“	o	kitas	
jam	atliepia:	„mat	kaip	gerai,	kad	be	jų	keliaujame.“	am-
brazas,	pirmas	ropšdamasis	laukan,	sugriauna	palapinę.	
Visi	 pasipiktinę,	 o	 ypač	 kubilius;	 jis	 nesikuklindamas	
paleidžią	patį	žiauriausią	iš	jo	lūpų	išsprūdusį	keiksma-
žodį	 – po velnių.	 ir	 vėliau	 palapinė	 sugriūdavo,	 kai	 šis	
nekoordinuotų	judesių	bendražygis	prie	jos	priartėdavo.	
dėl	 šios	priežasties	kubilius	neleisdavo	ambrazui	pir-
mam	lįsti	 į	vidų.	įsitaisę	savo	guoliuose,	mes	rankomis	
pakeldavome	palapinės	viršų	ir	praplėsdavom	jos	šonus;	
tuomet	 pašaukdavome	 ir	 ketvirtąjį	 žygeivį.	 bet	 kartais	
šios	mūsų	pastangos	būdavo	bergždžios	–	palapinė	su-
pliukšdavo	vėl.
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tą	rytmetį	dar	nebuvome	spėję	aklimatizuotis,	todėl	
pusryčiavome	praradę	apetitą	ir	liūdnai	žiūrėdami	į	van-
giai	 liepsnojantį	 laužą.	mat	 surankiotos	drėgnų	krūmų	
šakos	netiko	užvirinti	vandens	puodui.	ypač	nekantravo	
mūsų	„ėdrūnas“	Vytukas	ambrazas.	jį	ramino	Vytautas	
kubilius,	pasakodamas	apie	savo	ginčus	su	leidyklų	re-
daktoriais	 ir	cenzoriais.	kalbėdamas	apie	 tai,	 labiausiai	
įsijautė	 atskleisdamas	 susidorojimo	 su	 Salomėjos Nėries 
lyrikos	rankraščiu	peripetijas.

laukdamas	arbatos,	kaip	žygio	vadas,	 jau	žinojau,	
kad	po	valandėlės	kilsime	į	kyzil	belės	perėją.	ją	perko-
pę,	lėtai	leisimės	į	kitą	tarpeklį,	pratęsdami	kelių	dienų	
aklimatizaciją,	 būtiną	 sėkmingai	 kelionei	 ledynu,	 slen-
kančiu	nuo	aukščiausių	pamyro	viršukalnių.

šiandien	prisimindamas	pamyro	epopėją,	galiu	tvir-
tinti,	kad	iki	Fedčenkos	ledyno	prieigų	mūsų	dar	laukė	
keli	 linksmi	 ir	 virtinė	 dramatiškų	 įvykių,	 ačiū	 dievui,	
pasibaigusių	be	liūdnų	pasekmių.	jiems	aprašyti	prireik-
tų	ilgo	pasakojimo.	manau,	skaitytojui	pakaks	trumpos	
santraukos.	 bet	 prieš	 tai	 pasiūlysiu	 porą	 linksmesnių	
epizodų.

iš	 didžiojo	 pamyro	 kelio3	 pasukome	 savais	 takais	
kalnų	perėjos	link.	iš	pradžių	skubame	alpine	pieva,	veš-
liai	žaliuojančia	ir	mirgančia	nesuskaičiuojamų	priekal-
nių	gėlių	žiedais.	Vytautas	kubilius	sustoja	ir	susirietęs	
mėgina	atsikratyti	žygio	batų.	žiūrime	į	jį	ir	tylime,	o	jis	
mums	aiškina,	kad	jo	pėdos	sukaito	–	geriau	bus,	jei	to-
liau	eis	basas.	aš	perspėju:	„mielas	bičiuli,	kalnų	pievos	
klastingos	–	po	šiurkščios	žolės	danga	slypi	aštrios	uolų	
skeveldros.	 jei	nusiausi	batus,	 susižeisi	kojas	 ir	 tuomet	
visiems	bus	tikrai	„karšta“;	gal	net	 ir	kelionę	teks	baig-
ti.“	bet	mūsų	ramus	ir	visuomet	paklusnus	bendražygis	
mąsto	 kitaip.	 nėra	 prasmės	 ginčytis.	 Einame	 toliau,	 o	
Vytautas	 tipena	 basas	 iš	 paskos.	 gal	 po	 dešimties	mi-
nučių	 atsigręžiu	 –	 bičiulis	 sėdi	 klastingoje	 pievelėje	 ir	
apžiūrinėja	kraujuojančias	pėdas.	išsitraukęs	iš	kuprinės	
jodo	tirpalą,	einu	prie		nukentėjusio	žygeivio,	o	jis,	nosine	

valydamas	pėdų	žaizdas,	 lemena:	„noriu,	 labai	noriu	 į	
gimtuosius	namus	sugrįžti,	kur	samanėlės	švelnios,	kur	
lakajų	ežerai	manęs	laukia,	o	jų	pakrantėje	džiūsta	varš-
kės	sūriai,	kybantys	sodybų	pastogėse.“

Vakare,	įrengus	pirmąją	mūsų	stovyklą	kalnų	perė-
joje,	 girdžiu	 išsigandusio	 kubiliaus	 balsą:	 „gelbėkite,	
Vytukas	dūsta!“	bėgame	prie	palapinės.	o	čia	duslūs	aik-
čiojimai	ir	trūkčiojančios	kojos	kyšo	iš	miegmaišio.	pasi-
rodo,	Vytukas	ambrazas	lindo	į	savo	migį,	kaip	ir	dera	
artojų	 gentainiui,	 galva	 pirmyn.	 taigi	 kojos	 šąla,	 galva	
kaista.	Vėliau,	kai	tik	mūsų	Vytukui	suskausdavo	galvą,	
o	tai	nutikdavo	dažnai,	Vytautas	kubilius,	nutaisęs	rimtą	
veidą,	vis	klausdavo	jo:	„ar	nešąla	kojos?“

K a l n ų  K a r a l i j o j e
kelias	 vingiavo	 stačiais	 byrančių	 uolienų	 šlaitais,	 kirs-
damas	 šniokščiančius	upių	 srautus.	 tiesą	 sakant,	 jokio	
kelio	 nebuvo:	 palikdami	 vėjų	 gairinamoje	 žemėje	 pėd-
sakus,	 brovėmės	 pro	 gamtos	 stichijų	 spąstus,	 tiesdami	
virves,	pasikliaudami	mano	kalnų	patirtimi,	„bajoraičių“	
jaunystės	galiomis	ir	mūsų	keturių	ledkirčių	plieniniais	
snapais.	Eidami	tarpeklius	drėkinančiais	ledynais	ir	sėk-
mingai	išsisukdami	nuo	prašvilpiančių	griūčių,	įveikėme	
grėsmingas	tėkmes.	čia	klupome	panirdami	į	kaustančią	
jų	šalčio	gelmę,	o	išnirę	pakibdavome	ant	įtemptos	alpi-
nistinės	virvės.	galop	 rugpjūčio	15	d.	 aptinkame	pasa-
kišką	oazę:	mums	–	 aukštumų	„kankiniams“	 –	 tuomet	
taip	 atrodė.	 tai	 buvo	 tarp	 grėsmingų	 uolų įsispraudusi 
ryškiai violetinių gėlių pievelė	 –	 taip	 ją	 apibūdino	Vytau-
to	 kubiliaus	 užrašyti	 žodžiai.	 nieko	 nelaukę	 puolame	
statyti	palapinę.	tąsyk	mus	–	tarsi	tikrus	aukštumų	pili-
grimus	–	 laimino	paskutiniai	 saulės	 spinduliai,	 suspėję	
rausva	 akvarele	 nulieti	 snieguotąsias	 pamyro	 keteras.	
dar	vienos	dienos	žygis	pleišėjančio	ledyno	pakraščiu	–	
ir	mes	jau	stovime	tanymaso	perėjoje,	o	už	jos	ant	tolu-
moje	kyšančios	uolos	regime	seniai	apleistą	ir	sunykusią	
astronominių	 tyrimų	 stotelę	 –	 beliajevo	 namelį.	 pasu-
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kę	 jazgulemo	kalnagūbrio	 šlaitu,	pasiekėme	šią	 laikiną	
užuovėją.	 skubame	 joje	pailsėti.	mums	 svarbu	 tai,	 kad	
randame	pastogę.	joje	tik	išklibęs	stalelis	ir	keturių	me-
talinių	lovų	rėmai	su	sulūžusių	spyruoklių	smaigaliais.	
mūsų	poilsiui	viso	to	pakaks.

atsitokėję	 ir	 išgėrę	 karštimo,	 paruošto	 ant	 benzi-
ninio	alpinistams	pritaikyto	primusėlio,	 lopome	 rūbus,	
taisome	 kaustytus	 batus	 ir	 šnekučiuojamės,	 laidydami	
kreivus	 žodelius.	 pradėjome	 kalbėti	 apie	 savo	 šeimas,	
likusias	 prie	 baltijos.	 ambrazas	 labiausiai	 gyrėsi	 savo	
sūnelio	 sauliuko	gebėjimais.	 tik	kubilius,	 ilgai	 patylė-
jęs,	 ištarė:	 „abejoju,	 ar	ką	gero	 sugebės	nuveikti	mano	
andriukas.“

temstant	 išlindom	 iš	 laikino	 prieglobsčio	 apsidai-
ryti.	artėjant	 nakčiai,	 mėnulio	 šviesoje	 sidabru	 subliz-
gėjusios	 kalnų	 viršūnės	 atrodė	 fantastiškai.	 Euforijos	
užkluptas	 Vytautas	 kubilius	 emocingai	 postringauja,	
kol	išprūsta	keistas	klausimėlis:	„ar	mes	prieškariu	bū-
tumėm	galėję	taip	toli	nukeliauti	ir	patirti	tokį	įspūdin-
gą	nuotykį?“	klausimėlis	mane	išveda	iš	pusiausvyros.	
aukštumos	paveiktas	rėžiu	jam	atgal:	„iš	kur	išdygo	tas	
tavo	komjaunuoliškas	mentalitetas?	gal	paveikė	janonio	
kūryba,	apie	kurią	taip	gražiai	rašei?“4	Vytautas	išrausta	
ir	nutyla.	kiti	taip	pat	nuščiuvę.	supratau,	kad	paliečiau	
skausmingą	 vietą.	 Vytukas	ambrazas	 kažin	 ką	mykia,	
o	Vytenis	kabaila	man	kužda:	„priminei	 jam	romantiš-
kai	skambėjusią	idėją	apie	visuotinę	lygybę	ir	kitus	po-
litizuojamus	 dalykėlius,	 kurie	Vytautą	 jaunystėje	 buvo	
pavilioję.	dabar	jis	pats	dėl	to	išgyvena.“	susigėdau	dėl	
savo	ne	laiku	ir	ne	vietoje	mestų	žodžių.	matyt,	deguo-
nies	trūkumas	pastūmėjo	mane	leptelėti	netinkamą	fra-
zę	(priminsiu:	į	padanges	užsikorus	gali	nutikti	visokių	
sąmonės	nukrypimų	į	pašales).	nuovargis	netrukus	mus	
įveikia.	sulindę	į	šiltus	maišus,	miegame	kietai,	nors	nak-
tis	–	 šalta.	nieko	nuostabaus	–	aukštis	veik	penki	kilo-
metrai	virš	jūros	lygio.

ava n t i ū r o s  K u l m i n a c i j a
ankstų	 rugpjūčio	18-osios	 rytą	Vytautas	kubilius	 susi-
kaupęs	 rašo	 ekspedicijos	 dienoraštį.	 štai	 keli	 fragmen-
tai:	„nuostabus	rytas	nuo	beliajevo	namelio	aukštumos.	
tekanti	saulė	nušviečia	didžiąsias	viršūnes,	o	paskui	 ir	
visą	masyvą.“	kol	dienoraščio	tekstas	ilgėja	literato	ran-
kose,	bajoraičiai	skuba	ruošti	pusryčius	ir	tvarkyti	kup-

rines.	dar	pusvalandis	 –	 ir	 keturi	vyrukai	 jau	atsargiai	
skverbiasi	per	lėtai	aižėjančio	Fedčenkos	ledyno	plyšius,	
mėgindami	apeiti	klastingas	tirpstančio	vandens	eketes.	
kubilius,	pakerėtas	atsivėrusio	vaizdo,	šūkčioja	nesuge-
bėdamas	numalšinti	emocijų.	tai	mane	stebina,	nes,	kai	
prieš	kelias	dienas	krisdami	ir	skęsdami	skverbėmės	per	
galingus	upių	srautus,	Vytautas	garsiai	 inkštė,	 sakyda-
mas,	kad	daugiau	niekas	 jo	nesuvilios	kalnų	žygiais.	 ir	
štai	 čia	 –	 Fedčenkos	milžino	 aukštupyje	 jo	 nuotaika	 iš	
esmės	 keičiasi.	 suprantama,	 mus	 supančios	 kalnų	 ka-
ralystės	 spindesio	 ir	 gaudesio	 įspūdis	 buvo	 nenusako-
mas.	Vakare	Vytauto	dienoraštyje	surašyti	žodžiai,	deja,	
nepajėgė	 perduoti	 sukrečiančio	 gamtos	 galių	 įspūdžio.	
nuosaikūs,	filologiškai	dar	redaguotini	sakiniai	rikiuoja-
si	tekste:	„nuostabus	vaizdas,	kai	iš	balto	ledyno	iškyla	
visai	balti	kalnai.	ledynas	tęsiasi	neužmatomai	–	tai	lyg	
arktikos	įspūdis	<...>	iš	pradžių	kelias	 lygus.	bet	priei-
name	plyšių	zoną.	 ir	 čia	prasideda	klaidžiojimas,	 šoki-
nėjimas,	 blaškymasis.	 plyšių	 gelmė	 neužmatoma	 –	 gal	
15–20	m,	o	gal	ir	giliau	<...>	kasamės	į	priekį	palengva,	
nes	aplink	vien	plyšių	labirintai.“

temstant	priartėjome	prie	meteorologinių	stebėjimų	
stoties,	 įkurtos	 ant	 didžiulės	 uolos,	 šalia	 ledyno.	 pasi-
girsta	sirena	 ir	 į	dangų	kyla	raketos,	pranešančios,	kad	
lietuvos	bajoraičiai	pastebėti	ir	yra	kviečiami	nakvynei.	
Vytautas	po	kelių	valandų	užrašė:	„po	dešimties	dienų	
pirmi	žmonių	veidai!	pagaliau	sužinome,	kuri	mėnesio	ir	
savaitės	diena.	Vėl	civilizacijos	prieglobstyje.	geriam	ar-
batą,	valgom	bulvių	košę	su	sviestu.	ir	visi	labai	laimingi.	
kalnuose	žmogus	yra	geras	žmogus,	artimas	ir	kažkoks	
mielas.	pagaliau	mes	pasiekėme	savo	ilgų	kelionės	dienų	
svajonę	–	meteostotį.“

į	aviacinį	angarą	panaši	tyrimų	stotis	stūkso	ledyno	
viduryje,	šiek	tiek	aukščiau	kairiojo	moreninio	jo	pakraš-
čio.	 pastatas	 šliejasi	 prie	 uolos	 iškyšulio,	 esančio	 veik	
4300	metrų	virš	 jūros	 lygio.	nuo	pat	antrųjų	tarptauti-
nių	poliarinių	tyrimų	metų	(1932–1933)	šioje	aukštumų	
„arktikoje“	be	pertraukos	registruojami	 ledyno	veiklos	
ir	reiškinių	rodikliai.	susipažinome	su	ištisus	metus	čia	
dirbančiu	 ekipažu,	 kurį	 kasmet	 keičia	 nauja	 tyrėjų	 pa-
maina.

išsikalbėję	 su	 atkakliais	 tyrėjais,	 sužinojome,	 kad	
karavanams,	 atgabenantiems	maisto	 ir	 būtino	 invento-
riaus	30-ties	kilometrų	ilgio	ledo	keliu	(skaičiuojant	nuo	
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jo	pabaigos),	tinkamas	laikas	trunka	vos	kelias	savaites.	
šiaip	ištisus	metus	ekipažas	yra	atskirtas	nuo	pasaulio.	
tik	radijo	ryšys	nuolat	perduoda	ledyno	pulso	duome-
nis.	o	aplink	–	vien	uraganinis	vėjas,	judesius	kaustantis	
šaltis	ir	aukštumose	sumažėjęs	deguonies	kiekis.	stoties	
darbuotojams	tenka	grumtis	su	beveik	tokiomis	pat	gam-
tos	 sąlygomis	kaip	 ir	 ekipažui	dreifuojančioje	arktikos	
stotyje.	o	kai	kuriais	atžvilgiais	gali	būti	ir	sunkiau.	at-
sitikus	 nelaimei,	 net	 ir	 sraigtasparniui	 nepavyktų	 čia	
nutūpti.	Vytautas	kubilius	klausosi	aiškinimų	ir	kužda	
man:	„po	velnių,	būdamas	jų	vietoje,	niekada	nerizikuo-
čiau	savo	galva	dėl	tokio	banalaus	reikalo.	pasaulis	pil-
nas	prasmingesnių	darbų.“

e G Z o t i š K a  p r a m o G a
šnekučiuojantis	 su	 „ledo	 ekipažu“,	 pasiteiravau	 apie	
pramogas,	kurios	praskaidrina	jų	intensyvaus	ir	rizikin-
go	darbo	savaites.	Ekipažo	vyresnysis,	tikriausiai	stoties	
politrukas,	nedelsdamas	išdrožia:	

–	jų	turime	net	kelias,	bet	žaviausia	prasideda	tuo-
met,	kai	čiumpam	karabiną	ir	einame	medžioti.

–	kur,	kaip?	kažin	ar	čia,	 į	 šią	 ledo	dykrą,	užsuka	
žvėris?	–	nustebęs	klausiu.

–	taigi,	 taigi,	 –	paslaptingai	mykia	 stoties	vadas,	–	
mus	linksmina	mielosios	naminės	žiurkės,	atkeliavusios	
vasarą	 su	 karavanu.	 tik	 radistas	 Vaska	moka	 paruošti	
mums	karališką	kepsnį	iš	sumedžioto	laimikio.

–	tai	bent	patiekalas!	–	pašokęs	sušunka	Vytautas,	
o	šalia	išsišiepę	sėdi	Vytenis	su	Vytuku,	patogiai	atsilošę	
stoties	pakampėse	išmėtytų	maišų	sąvartyne.

–	Vadinasi,	jums	trūkdavo	maisto,	–	sakau,	nepatik-
liai	žvelgdamas	į	pasakorių.

–	ne,	produktų	visuomet	 turime	per	 akis.	bet,	 su-
prantate,	koks	įstabus	šviežios	mėsos	kvapas	gūdų	žie-
mos	vakarą,	kai	konservai	jau	kelia	šleikštulį!

taip,	 tikrai,	 intensyvaus	darbo	sąlygos	čia	neįpras-
tos.	kalnuose	viešpatauja	kitų	matmenų	pasaulis	–	rūs-
tus,	 santūrus	 ir	 nepasiekiamas	 miestelėnams,	 patogiai	
įsitaisiusiems	šalia	tV	ekrano.	stoties,	tiriančios	ledynų	
reiškinius,	 ekipažo	 narys	 privalo	 pasižymėti	 fanatišku	
ryžtu,	stipriais	nervais	ir	būti	atsidėjęs	mokslui.

ryte	 apžiūrėję	 egzotiškos	 „hidro-meteo“	 stoties	
(taip	 oficialiai	 ji	 vadinama)	 įrenginius	 ir	 palaipioję	 uo-
lomis,	sėdome	su	tyrėjų	komanda	pietauti.	dar	šiek	tiek	
patvarkę	savo	inventorių,	leidomės	stačiu	šlaitu	ledyno	
link.	skubame,	bet	netrukus	mūsų	sparta	mažėja:	 artė-
jant	prie	 ledyno	žiočių,	plyšiai	platėja.	 juo	žemiau,	 tuo	
grėsmingiau	platėja	morenų	laukai,	slėpdami	klastingus	
plyšius,	laukiančius	žioplų	keliautojų.	galop	po	paskuti-
nės	nakvynės	susiaurėjusio	ledyno	glėbyje	pasiekiame	jo	
žiotis.	iš	jų	kriokdami	veržiasi	purvini	vandens	srautai,	
skelbiantys	žinią	apie	du	svarbius	faktus	–	apie	 ledyno	
pabaigą	ir	apie	jo	gelmėse	gimstančios	upės	pradžią.

mūsų	ketinimus	toliau	eiti	alajaus	kalnagūbrio	link	
numalšino	 nenumatyti	 kintančios	 situacijos	 veiksniai:	
realūs	nusileidimo	nuo	stačios	ledyno	„kaktos“	pavojai	
ir	 patvinusios	 upės.	 sutikti	 karavano	varovai	 perspėjo,	
kad	pereiti	kalnų	upių	po	čia	praūžusių	liūčių	nepavyks.	
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tad	nusprendėme	laukti	sraigtasparnio,	kuris,	pagerėjus	
orams,	 atgabena	 čia	 krovinius	 stoties	 tyrėjams,	 o	 atgal	
skrenda	su	alpinistais,	sugrįžusiais	iš	viršūnių.	po	ketu-
rių	parų	laukimo	drebantis	ir	springstantis	dėl	išretėjusio	
atmosferos	sluoksnio	sraigtasparnis,	vairuojamas	narko-
tikų	prisirijusio	lakūno,	mus	parskraidino	į	gyvenvietes,	
esančias	arčiau	civilizacijos.

a K a d e m i n ė s  v e i K l o s 
l a i K o ta r p i s
aktyvesnė	mūsų	draugystė,	prasidėjusi	prieš	du	dešimt-
mečius	kalnų	karalijoje,	atsinaujino	nuo	pat	pirmųjų	Vy-
tauto	didžiojo	universiteto	atkūrimo	žingsnių	1989	me-
tais.	abu	buvome	atkuriamojo	senato	nariai	ir	pirmieji	
universiteto	 profesoriai.	 tad	 matydavomės	 dažnai,	 o	
atkuriant	 universitetą	 ir	 steigiant	 struktūrinius	 padali-
nius	–	net	kasdien.

tuo	 intensyvios	 veiklos	 laikotarpiu	 esu	 pasakojęs	
kubiliui	 apie	mano	draugystę	 su	 iškiliu	 latvių	moksli-
ninku	janiu	stradiniu5.	Vytautas	atkreipė	dėmesį	į	man	
žinomą,	 bet	 dar	 menkai	 apmąstytą	 faktą:	 latvių	 švie-
suoliai	XiX	a.	brendo	vokiečių	kultūroje;	 jie	oficialiems	
reikalams	 vartojo	 vokiečių	 kalbą,	 panašiai	 kaip	 lietu-
viai	–	lenkų.	mūsų	pokalbiai,	važinėjant	tarp	Vilniaus	ir	
kauno,	–	skaityti	paskaitų	Vdu	ir	atlikti	kitų	akademinių	
pareigų,	–	dažnai	nukrypdavo	į	lietuvių–latvių	santykių	
klausimus;	aptardavome	skausmingus	mūsų	nesusikal-
bėjimo	atvejus,	kylančius	iš	skirtingos	istorinės	patirties,	
įgytos	 svetimųjų	 kultūrose.	 tie	 pokalbiai,	 papildomi	
mūsų	bendrakeleivių	kolegų	zigmo	zinkevičiaus	ir	nor-
berto	Vėliaus	pastabų,	buvo	susiję	su	pamąstymais	apie	
Vdu	perspektyvoje	 planuojamą	 letonikos	 plėtojimą	 ir,	
jei	seksis,	tyrimų	centro	steigimą.	mūsų	pokalbiai	dažnai	
nukrypdavo	ir	į	mitologijos	klausimus,	aptarinėdavome	
ir	algirdo	juliaus	greimo	tekstus.

kartą	 važiuojant	 mudviem	 į	 kauną	 (gal	 tai	 buvo	
1997	metai),	paklausiau	Vytauto	kubiliaus,	 ar	 jis	 tikrai	
yra	 patenkintas	 piliečių	 chartijos	 veikla,	 kuriai	 aukoja	
vertingo	mūsų	kultūrai	intelektinio	darbo	laiką.	jo	veidas	
paniuro.	kiek	patylėjęs	pakimusiu	balsu	paaiškino,	kad	
sambūrio	 veikla	 nepateisino	 jo	 vilčių;	 silpnėjant	 narių	
ryžtui	 ir	 esant	 dar	 gajam	 sovietiniam	mentalitetui,	 jau	
yra	neįmanoma	pozityvi	veikla.	tačiau	trauktis	nežada,	
nes	savo	 įsitikinimų	neketina	 išduoti.	pastarieji	žodžiai	
buvo	ištarti	emocingai	–	su	patoso	intonacija.	skubėda-
mas	užbaigti	pradėtą	mano	kolegai	nemalonų	pokalbį,	
tariau:	jei	bent	pusė	chartijos	narių	elgtųsi	pagal	jų	vado	
–	mano	bičiulio	Vytauto	–	principus,	tai	nekiltų	abejonių	
dėl	jų	perspektyvos.	deja,	aktyvieji	ir	pažadus	davusieji	
sambūrio	pirmininko	bendražygiai	elgėsi	kitaip:	susira-
dę	patogias	kėdes,	išsilakstė	ir	nutilo.	matyt,	taip	many-
damas,	buvau	teisus,	nes	po	kelerių	metų	(2001-aisiais)	
piliečių	chartija	užgeso.

Vytautas	kubilius	neturėjo	 tų	ypatybių,	kurios	bū-
tinos	 lyderiui.	 žygyje	 per	 pamyro	 kalnyno	 ledynus	 ir	

uolas	 įsitikinau,	kad	Vytautas	yra	 ištikimas,	paklusnus	
drausmei,	pasiryžęs	aukotis	bendražygių	 labui.	tai	ka-
rys,	drąsiai	 ir	atkakliai	besibraunantis	 tikslo	 link,	netu-
rintis	ambicijų	užgrobti	pirmaujančių	pozicijų.	 jis,	kaip	
didelės	 kompetencijos	 ir	 ypatingo	 darbštumo	 moksli-
ninkas,	buvo	kviečiamas	eiti	atsakingas	pareigas,	tačiau	
jų	kratėsi,	nes	suprato,	kad	yra	jam	mielų	tyrimų	sričių,	
kuriose	 galėtų	 sėkmingiau	 darbuotis.	 Vis	 dėlto	 atėjus	
svarbiems	mūsų	 valstybės	 istorijai	momentams,	 jis	 su-
tikdavo	 užsikrauti	 atsakomybės	 naštą	 ant	 savo	 pečių.	
šalia	plataus	išsilavinimo	jis	turėjo	įvairiems	apgavikams	
naudingą	bruožą	–	naiviai	patikėti	tariamų	patriotų	šū-
kiais.	didieji	mūsų	„pranašai“	tuo	naudojosi	begėdiškai.	
manau,	įsisukus	į	visuomeninių	iniciatyvų	sūkurį,	tai	ir	
buvo	Vytauto	veiklos	bėdų	dramatizmas.	mano	žiūros	
kampu,	 skaudu	 tai,	 kad	 jis,	 matydamas,	 kaip	 siautėja	
valstybės	turto	grobstytojai,	suprato	apgaulę.	bet	mane	
glumino	jo	įsitikinimas,	kad	privaląs	tesėti	duotą	pažadą,	
nes	yra	„ne	tik	ištikimas	ištartam	žodžiui,	bet	ir	niekad	
neišduos	kitų“.	tuomet	mūsų	pokalbį	baigiau,	mestelėjęs	
savo	pastabėlę:	„o	jie	tai	elgėsi	kaip	išdavikai,	viešai	 ir	
tyliai	tave	kaltindami;	negana	to	–	jie	išsilakstė	ir	paliko	
tave	vienui	 vieną	 tyruose;	 galop	 atsidūrei	 analogiškoje	
situacijoje	kaip	ir	mūsų	pokario	partizanai.“

* * *
2008	metų	rudenį,	praslinkus	keturiems	dešimtmečiams	
po	pamyro	 ledynų	epopėjos,	 atsiverčiau	keturių	žygei-
vių	rašytą	dienoraštį,	ketindamas	šitaip	paminėti	mūsų	
„avantiūros“	 jubiliejų.	 suprantama,	 būtų	 nuostabu	 vi-
siems	susitikus	prisiminti	egzotiškos	kelionės	įspūdžius.	
tačiau,	Vytautui	kubiliui	(1926–2004)	ir	Vyteniui	kabai-
lai	 (1929–1992)	 iškeliavus	 į	dausų	 kalnynus,	 likusiems	
dviem	žygeiviams	–	Vytautui	ambrazui	(g.	1930)	ir	šio	
rašinio	 autoriui	 (g.	 1931),	 jau	nebuvo	prasmės	 susitikti	
ir	 kalbėtis	 apie	 linksmus	 nutikimus.	 tad,	 skaitydamas	
mūsų	 dienoraštį,	 vėl	 keliavau,	 ropšdamasis	 uolų	 šlai-
tais,	 slydinėdamas	 ledo	 briaunomis.	 šį	 kartą	 virtualios	
realybės	kalnais	mane	vedė	vaizduotės	galia,	žadinama	
žygio	nuotraukų	rinkinio,	pabirusio	prieš	mano	akis.	o	
šiemet	sugrįžau	prie	prisiminimų,	kad,	vėl	virtualiai	pa-
kartodamas	kelionę,	tyliai	paminėčiau	Vytauto	kubiliaus	
85-ąjį	gimtadienį.

1	 j.	 a.	 krikštopaitis.	 Snieguotosios viršūnės: keletas žodžių apie alpi-
nizmą.	 –	 Vilnius,	 1960;	 j.	a.	 krikštopaitis.	Didžiuoju Pamyro keliu.	
–	Vilnius,	 1962.

2	 V.	kubiliaus	 studija Salomėjos Nėries lyrika.	 –	Vilnius,	 1968.
3	 taip	oficialiai	 vadinamas	plūkto	grunto	kelias	 (traktas),	 kertantis	
pamyro	 kalnyną.

4	 tai	 užuomina	 apie	 V.	 kubiliaus	 knygą	 Julius Janonis.	 –	 Vilnius,	
1962.

5	 apie	 tai	 plačiau:	 j.	 a.	 krikštopaitis.	 Nepakartojamos akimirkos.	 –	
Naujoji Romuva,	 Vilnius,	 2011,	 p.	 163–174.
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1958-ųjų	 gegužę	 po	 trylikos	 metų	 iš	magadano	 grįžęs	
į	 kauną,	mažai	 beradau	 pažįstamų,	 tad	 apsidžiaugiau	
sutikęs	laisvės	alėjoje	buvusį	gimnazijos	draugą,	išvežtą	
1941	metais,	Vytą	čarneckį,	taip	pat	neseniai	grįžusį	iš	ja-
kutijos,	ir	pasiguodžiau	vienišumu.	Vytas	pasiūlė	drauge	
nueiti	pas	mariją	nemeikšaitę,	kuri	esanti	labai	svetinga	
grįžusiems	iš	šiaurės.	o	svarbiausia	–	ten	galima	sutikti	
labai	įdomių	žmonių,	na,	ir	merginų.

įkalbinėti	manęs	 nereikėjo,	 jau	 kitą	 dieną	 buvome	
napoleono	gatvėje,	 prie	nepriklausomybės	metais	 sta-
tyto	 keturaukščio.	 marija	 nemeikšaitė,	 su	 kuria	 mane	
supažindino	 Vytas	 čarneckis,	 pasirodė	 tikrai	 nuoširdi	
ir	 svetinga,	 ir	 tuojau	 pat	 priminė,	 kad	 į	 ją	 kreipiamasi	
tiesiog	„maryte“.

butas	man	pasirodė	turtingas	paveikslų	ir	skulptū-
rų,	kilimai	buvo	ant	grindų,	o	ne	ant	sienų,	kaip	įprasta	
sovietų	sąjungoje.	marytė	noriai	dalinosi	naujienomis	ir	
pakvietė	ateiti	pas	ją	šeštadienį.

šeštadienio	 popietę	 nemeikšų	 bute	 šurmuliavo	
daug	 įvairaus	amžiaus	žmonių	–	 čia	 ir	 šeimininkas	dr.	
juozas	nemeikša,	akių	ligų	katedros	vedėjas,	su	dar	caro	
laikų	gydytoją	primenančia	barzdele,	kviečiantis	į	saloną	
paklausyti	dainuoti	pasiruošusios	beatričės	grincevičiū-
tės;	akompanavo	indra	(grįžęs	iš	lagerio	jis	kurį	laiką	gy-
veno	pas	nemeikšus,	 ir	gulinėdamas	ant	šalia	esančios	
sofos	parašė	savo	baletą).

„uiijoną,	 ulijoną“,	 –	 garsiai	 užsako	 dailininkas	
a.	žmuidzinavičius,	 jam	pritaria	 ir	kučingis	–	 taip	pat	
nuolatinis	svečias,	dainuosiantis	vėliau.	bea,	kaip	čia	 ją	
vadina,	pradeda	išraiškingą	liaudies	dainą,	kuri	nutildo	
visas	 kalbas,	 suteikia	melodijai	 beveik	mistinį	 poveikį.	
rimtį	išsklaido	keliomis	prancūziškomis	dainelėmis.

čia	daug	žmonių	žinomais	vardais	–	petras	klimas,	
generolas	 stasys	 zaskevičius,	 balys	 žygelis,	 dailinin-
kai	 tarabildos,Valerija	 čiurlionytė-karužienė,	 p.	 čar-
neckienė,	nors	mums	su	Vytu	daugiau	rūpėjo	pulkelis	
merginų,	jaunų	gydytojų,	kurioms		asistuoti	mus	kvietė	
marytė.

per	marijos	nemeikšaitės	vardines	 liepos	mėnesį	 ji	
mane	pasodino	greta	 jaunos	 	 kardiologės	kamilės	lai-
mutės,	ir	tai	nulėmė	artimesnę	mūsų	pažintį,	o	vėliau	–	
ir	gyvenimą.

gydytoja	kamilė	dirbo	prof.	z.	januškevičiaus	kli-
nikoje,	kuris	rūpinosi	žinomais	meno	ir	muzikos	žmo-
nėmis,	 pavesdamas	 konkrečiam	 gydytojui	 nuolat	 jį	
globoti.	 taip	 jai	 asmeniškai	 buvo	 pavesta	 globoti	 V.	
čiurlionytę-karužienę,	 kurios	 sveikata	 tuo	 metu	 jau	
buvo	gerokai	suprastėjusi	ir	reikalavo	intensyvios	prie-

m i n d a u g a s  b l o z n e l i s

valerija čiurlionytė-Karužienė

žiūros.	dažnai	teko	lankytis	jos	bute,	ypač	lydint	žmo-
ną	 vėlesniais	 rudens	 ar	 žiemos	 vakarais,	 ir	 dalyvauti	
pašnekesiuose.

bendraujant	 su	 p.	 Valerija,	 liko	 įspūdis,	 kad	 visas	
V.	karužienės	gyvenimas	buvo	skirtas	dailei	 ir	čiurlio-
nio	 paveikslams.	 dar	 druskininkuose	 ji	 su	 didžiausiu	
užsidegimu	dalyvaudavo	kastukui	tapant	paveikslus	ir	
išplaudavo	 jam	 teptukus.	 ir	 toliau	 gyvenime	 ji	 svajojo	
apie	 dailę.	 pirmojo	 pasaulinio	 karo	metais,	 1915	m.,	 ji	
organizavo	 čiurlionio	 paveikslų	 pervežimą	 į	 maskvą.	
ten	1916–1917	m.	lankė	k.	F.	juono	ir	i.	o.	dudino	stu-
dijas,	piešimo	ir	tapybos	klases.	ji	rūpinosi	ir	paveikslų	
grąžinimu	į	lietuvą.

1919	m.	susipažino	su	 iš	 jaV	atvykusiu	romu	ka-
ruža,	 susituokė	 ir	 po	vestuvių	nuvyko	pusei	metų	pas	
r.	karužos	šeimą.	būdama	jaV,	lankė	piešimo	ir	tapybos	
kursus.	po	to,	pro	bostoną	ir	čikagą,	pro	afrikos	pakraš-
čius	 ir	azorų	 salas	 aplankė	neapolį,	 romą,	 Florenciją,	
milaną	susipažindama	su	meno	galerijomis,	gamta,	gy-
venimo	būdu.

1920	m.	vyko	į	leipcigą	drauge	su	vyru	ir	savo	se-
serimi,	kuri,	karužoms	finansuojant,		pradėjo	studijuoti	
leipcigo	konservatorijoje.	 (r.	karuža	buvo	baigęs	pen-
silvanijos	universitetą	Filadelfijoje,	buvo	lietuvos	atsta-
tymo	 bendrovės	 pirmininkas,	 didelis	 idealistas,	 dėl	 to	
vėliau	nukentėjo.)	leipcige	gimė	pirmas	sūnus.

1922	m.	E.	orliko	studijoje	berlyne	pas	latvių	daili-
ninkus	E.	kuraus	ir	V.	Erdmaną	V.	čiurlionytė-karužienė	
studijavo	tapybą	ir	piešimą.	1925–1927m.	Ciuricho	uni-
versiteto	 	filosofijos	fakultete	 išklausė	4	semestrų	meno	
istorijos	kursą.	 1927–1928	m.	 ji	 studijavo	 	kauno	meno	
mokykloje	 (buvo	 įstojusi	 į	 iV	 kursą),	 tačiau	 prasidėjus	
riaušėms	 iš	 jos	 pasitraukė	 ir	 kurį	 laiką	 lankė	 j.	 Vieno-
žinskio	studiją.

pablogėjus	finansinei	 šeimos	padėčiai,	 –	r.	karuža	
buvo	 pasiturintis,	 bet	 patiklus	 žmogus,	 ir	 dėl	 nesąži-
ningų	bendradarbių	neteko	 turto,	 –	V.	karužienei	 teko	
imtis	darbo.

1928–1945	m.	dirbo	įvairų	pedagoginį	darbą	mokyk-
lose,	darželiuose,	vadovavo	kauno	gydomosios	pedago-
gikos	mokyklai.	1932	m.	prie	Vienos	pedagoginio	insti-
tuto	baigė	3	mėnesių	vaikotyros	 ir	psichologijos	kursą,	
atliko	100	valandų	gydomosios	pedagogikos	vaikotyros	
praktiką.

1945	m.	sausio	1	d.	pradėjo	dirbti	kauno	valstybinia-
me	m.	k.	čiurlionio	dailės	muziejuje		vyresniąja	moksli-
ne	bendradarbe,	vėliau	–	meno,	dailės	skyriaus	vedėja;	
nuo	1967	m.	m.	k.	čiurlionio	skyriaus	vedėja.
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mums	lankantis	pas	p.	karužienę	stebino	 jos	ener-
gija	 ir	nuolatinis	kovingumas	rūpinantis	čiurlionio	pa-
veikslais,	nors	jos	sveikata	tikrai	buvo	prasta.	ir	buitinės	
sąlygos	nebuvo	 jai	 palankios.	kadaise	didelį	 butą	 teko	
dalintis	 su	 agresyviu	kaimynu	griauzde,	 kurį,	 sugebė-
jus	įsiteikti	r.	karužai,	šis	laikinai	priėmė	nuomininku.	
dabar	 jau	 griauzdė,	 apsirūpinęs	 orderiu,	 neapsiribojo	
vienu	kambariu	ir	gerokai	dirgindavo	buto	šeimininkę,	
su	kuria	gyveno	duktė	ir	jau	paaugęs	dukters	sūnus.	tuo	
metu	vaikų	globos	namuose	buvo	jaunesnis	dukters	sū-
nus,	dėl	kurio	V.	karužienė	nuolat	sielojosi.	Vyrui	mirus,	
ji	 viena	 išlaikė	 šeimą,	 ir	 nuolatiniai	 rūpesčiai	 jai	 tikrai	
sveikatos	netaisė.

Vis	dėlto	 atėjus	 aplankyti,	 ji	 sugebėdavo	nusiteikti	
smagiai.	tarp	daugelio	meno	kūrinių	(V.	karužienė	teigė,	
kad	 iš	 jai	 dovanojančių	dailininkų	 stengėsi	 paimti	ma-
žiausiai	vertingus	kūrinius,	kad	jų	nenuskriaustų,	o	pati	
išdovanojusi	 savo	 labiausiai	 vykusius	 darbus)	 dėmesį	
traukė	didelė	kristaus	galva.	pasitaikius	progai	paklau-
siau,	kieno	tai	kūrinys.

–	tuojau	po	karo	mes	iš	muziejaus	važinėjome	gel-
bėti	nykstančių	meno	vertybių.	taip	patekome	į	jurbar-
ką,	 į	grybo	dirbtuves,	kuriose	radome	sudaužytą	kris-
taus	skulptūrą.	aš	susisukau	 į	 skarą	šią	kristaus	galvą	
ir	parsitempiau	 saugodamasi	 budrių	 ateizmo	apaštalų.	
skulptorius	b.	zalensas	paskui	atliejo	porą	kopijų.	(Vieną	
ir	mums	jis	dovanojo.)

man	visad	 rūpėjo	paties	m.	k.	čiurlionio	 santykis	
su	religija	–	tuo	metu	buvo	kalbama	apie	teosofiškas	jo	
nuostatas,	tuo	laikotarpiu	vyravusias	pozityvistines	sro-
ves,	tad	paklausiau	p.	Valerijos.

–	 jis,	 kaip	 ir	mūsų	 tėvai,	 buvo	 giliai	 tikintis	 žmo-
gus,	–	patvirtino	V.	čiurlionytė-karužienė,	–	ir	tai	matyti	
jo	paveiksluose.

Pokalbis 1976 m. spalio 23 d.	dabar	jau	čiurlionis	užėmė	
deramą	vietą	pasaulinėje	dailininkų	bendruomenėje:	 jis	
minimas	 ir	 pasauliniame	 kosminio	 meno	 rinkinyje,	 ir	
simbolistų	 rinkinyje.	 o	 aš	 atsimenu,	 kai	 vyko	 jo	 teis-
mas,	–	pasakojo	V.	karužienė.	–	žinote,	buvo	 toks	vei-
kėjas	 kamenskis	 ir	 buvęs	 didžiojo	 teatro	 direktorius	
solodovnikovas	 –	 jie	 kažkuo	 prasikalto	 (matyt,	 pateko	
į	 ždanovo	 surengtą	 kampaniją	 –	M. B.),	 ieškojo,	 kaip	
save	reabilituoti,	ir	atrado,	jog	čiurlionio	darbai	–	jiems	
labai	gera	proga	užsitarnauti.	na,	ir	prasidėjo	kampani-
ja,	nukreipta	prieš	jo	darbus,	centrinėje	spaudoje	–	jis	ir	
„mrakobies“,	 ir	 tamsybininkas,	 ir	 svetimos	 ideologijos	
diversantas.	 tai	 buvo	 apie	 1950	m.	 buvo	nurodyta	 su-
daryti	komisiją	jo	darbams	„apsvarstyti“,	nors	faktiškai	
tai	buvo	teismas.

kamenskio	 ir	 solodovnikovo	 oponentas	 buvo	gu-
dynas	 (ar	 gudaitis?).	 atsimenu,	 jis	 buvo	 atvažiavęs	 į	
kauną,	labai	nusiminęs,	susimąstęs	žiūrinėjo	paveikslus.	
kalbėjo	tie	kaltintojai	labai	aršiai.	pirmininkavo	banaitis.	
o	gudynas	išsigando	ar	apsimetė	neva	psichine	liga	su-
sirgęs	ir	nuvežtas	į	ligoninę.

kalbėjo	 daug	mūsiškių	 –	 ir	 visi	 pritarė	 smerkiant.	
Vienas	 toks,	 grįžęs	 iš	 sibiro,	 matyt,	 menkas	 žmogus,	
pasakė,	 jog	 kai	 jis	 užeinąs	 į	čiurlionio	 ekspozicijos	 sa-
les,	 turįs	kuo	greičiau	iš	ten	bėgti,	kad	nepradėtų	tikėti	
dievu!

paskui	 prasidėjo	 komisijos.	 paveikslai	 buvo	 nuka-
binti	 ir	 sudėti	 saugykloje.	 ėjo	 ir	 ėjo	 –	 ir	 vis	 kitos.	 gal	
koks	 40,	 ir	 žmonių	 jose	 –	 tai	 10,	 tai	 25.	Vieną	 sykį,	 jau	
po	poros	metų,	buvo	atvažiavęs	tsrs	kultūros	ministro	
pavaduotojas.	jį	lydėjo	visa	svita	mūsų	ministrų,	sekre-
torių,	 ir	 reikėjo	 matyti,	 kaip	 jie	 gaudė	 šio	 maskviečio	
nuotaikas!	 narkevičiūtė	man	 jį	 parodė	 ir	 pasakė:	 šitas	
svarbiausias!

pradėjo	aiškinti	untonis	(dailininkas	antanas	žmui-
dzinavičius	–	M. B.),	bet	iš	to	susijaudinimo	susipainiojo	
ir	 užuot	 apie	Zodiako ženklus,	 kalbėjo	 apie	 Pasaulio su-

kauno	valstybinio	m.	k.	čiurlionio	
dailės	muziejaus	kolektyvas	1966-
aisiais	–	iš	kairės	:	direktoriaus	
pavaduotojas	kęstutis	žitkus,	
restauratorė	bronė	pinkevičiūtė,	
atsakingoji	vadovė	Violeta	tėvelytė,	
mokslinė	bendradarbė	birutė	
ziutelienė,	mokslinė	bendradarbė	
etnografė	aldona	stravinskienė,	meno	
skyriaus	vedėja	Valerija	čiurlionytė-
karužienė,	profesorius	paulius	
galaunė,	mokslinė	sekretorė	Elena	
barščiauskaitė
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tvėrimą.	pradėjau	aiškinti	pati.	ką	aiškinti	–	tik	trumpai	
vardinti.

šis	žmogus,	pasirodo,	buvo	čiurlionį	matęs	dar	pe-
terburgo	parodoje.	„Žalčio sonata	mane	tada	žavėjo	–	как 
величественная мудрость!	(kaip	didinga	išmintis).“

Visi	 iš	karto	pradėjo	žavėtis	čiurlioniu	–	kokie	vis	
dėlto	tie	žmonės	įdomūs:	iš	karto	teismas	linko	čiurlio-
nio	naudai.	tačiau	kai	priėjo	prie	Rex	–	 jis	pasakė:	„все 
это пролистал – глупости“.	ir	vėl	visi	prieš	čiurlionį.	iš-
einant	iš	salės	pirmas	ėjo	a.	sniečkus	ir	garsiai	paskelbė:	
„čiurlionį	mes	patys	lietuviai	įvertinsim!“

po	dvejų	metų,	per	dekadą	maskvoje,	buvo	nuvežti	
36	čiurlionio	paveikslai,	bet	bendroje	ekspozicijoje	kro-
potkino	gatvėje	drauge	su	dobužinskio	ir	kitais	paveiks-
lais	buvo	pakabinti	tik	šeši.

kitą	dieną	mane	pamačiusi	tos	ekspozicijos	direktorė	
sako:	„salėje	jūsų	laukia	žmonės.“	pasirodo	–	atėjusi	gru-
pė	mokslų	akademijos	darbuotojų,	senų	profesorių,	kurie	
aiškinosi,	ar	 tik	 šeši	paveikslai	atvežti.	pasakiau,	 trisde-
šimt	šeši,	bet	kad	tik	tiek	buvo	nurodyta	pakabinti.

„čiurlioniui	turi	būti	vietos!	mes	būsim	ne	maskvie-
čiai,	jei	tie	paveikslai	nekabės.“

jie	mane	pasikvietė	į	mokslininkų	rūmus,	mes	labai	
maloniai	praleidome	vakarą,	o	ryte	man	atėjus	į	ekspo-
ziciją	direktorė	vėl	pasiūlė	ateiti	į	salę,	kur	manęs	laukia.	
kai	nuėjau,	vėl	buvo	tie	patys	profesoriai,	ir	kabėjo	visi	
čiurlionio	paveikslai!

Valerija	 čiurlionytė-karužienė	 buvo	 nesenai	 grįžusi	 iš	
amerikos,	kur	lankėsi	pas	sūnų,	o	drauge	aiškinosi	dėl	
čiurlionio	paveikslų	restauravimo.	tuo	tikslu	 ji	 lankėsi	
metropoliteno	ir	kituose	žinomuose	muziejuose.	ji	suži-
nojo,	kad	tokius	pastele	ant	popieriaus	pieštus	paveiks-
lus	 geriausiai	 restauruoja	 japonai,	 o	 jaV	muziejai	 per-
duoda	užsakymus	japonams.

drauge	V.	karužienė	norėjo	 išsiaiškinti	apie	priva-
čiai	 turėtą,	 po	karo	dingusį	 gražų	čiurlionio	paveikslą	
Žinia.	 susirado	 savininką	amerikoje,	 kuris	padovanojo	
paveikslą	čiurlionio	galerijai,	jis	nurodė	adresą,	kam	pa-
veikslas	buvo	pavestas	saugoti	lietuvoje,	kaune.	tuojau	
pat	grįžusi	 ji	aplankė	putvinskio	gatvėje	gyvenusią	šei-
mą.	kai	ji	atėjo,	šeimininkė	iš	karto	pasakė:	„žinau,	ko	tu	
atėjai.“	paveikslas	kabėjo	viename	iš	kambarių.	V.	karu-
žienė	perdavė	paveikslo	savininko	įgaliojimą	ir	be	jokių	
prieštaravimų	nugabeno	į	galeriją.

lankantis	pas	V.	čiurlionytę-karužienę	 ir	kalbant	 apie	
paveikslus,	 ji	 labiausiai	 išgyveno	 dėl	 paveikslų	 nyki-
mo	–	naudota	medžiaga	ir	dažai	sąlygojo	lėtą	jų	nykimą.	
ypač	ji	bijojo	restauracijos	lietuvoje	ir	kiek	įmanoma	tam	
priešinosi.

jai	atrodė,	kad	čiurlionio	paveikslų	restauracija	pa-
gal	pateiktas	 laboratorines	popieriaus	 ir	kitų	medžiagų	
ekspertizes	įmanoma	tik	japonijoje.

kartą	lankydamasis	čiurlonio	galerijoje,	a.	sniečkus	
patikino:	„dabar	jau	galėsime	imtis	reikalingų	darbų.“

V.	 čiurlionytė	manė,	 kad	 galima	 būtų	 atiduoti	 ja-
ponams	porą	paveikslų	už	 restauraciją,	 net	 ir	 penkis	 –	

bet	būtų	išgelbėti	likę	paveikslai.	o	be	to,	tie	atiduotieji	
paveikslai	gal	net	padidintų	čiurlionio	populiarumą	 ir	
gal	 patikimiau	 apsaugotų	nuo	 išnykimo	 (tuo	metu	 jau	
ligi	kauno	buvo	prasiveržęs	vienas	kitas	čiurlionio	ger-
bėjas	japonas).

tačiau	a.	 sniečkus	mirė,	 o	 l.	 šepetys	 tik	 rankom	
skėsčiojo	–	pusė	respublikos	biudžeto,	nėra	pinigų!

kol	 kas	 rezultatų	 nėra,	 o	 paveikslai	 intensyviai	
nyksta.

mes	matėme	Preliudą,	kurio	išblukusiame	paviršiuje	
beliko	tik	eldijos	piešinio	kontūrai.

ji	pasakojo,	kad	leningrade,	mokslų	akademijos	la-
boratorijoje,	šis	Preliudas	buvo	perfotografuotas	įvairiais	
spinduliais	ir	kai	kuriose	nuotraukose	piešinys	gana	ryš-
kus,	 išskyrus	 valty	 plaukiančio	 vyro	 figūrą	 su	 žibintu.	
tačiau	šį	paveikslą	galbūt	galima	tik	perkopijuoti	ranka,	
V.	 čiurlionytei	 koreguojant,	 koks	 turi	 būti	 koloritas	 ir	
piešinys.

man	atrodė,	kad	čiurlionio	paveikslai	buvo	pagrin-
dinė	visų	jos	rūpesčių	ašis,	ir	tik	antroje	vietoje	–	šeima,	
sveikata,	buitis.

–	čiurlionio	paveikslų	yra	leningrade	–	trys	(vienas	
geras),	lenkijoje	(tarp	jų	vienas	Tvano	ciklo	paveikslas).	
beje,	 leningrado	 Ermitaže	 man	 išdidžiai	 pareiškė,	 kad	
turi	čiurlionį	–	Rex	piešinį,	kurio	fone	dar	įvairiuose	ki-
tuose	čiurlionio	paveiksluose	naudoti	siužetai.	nustebo	
sužinoję,	kad	tai	jaunojo	benua	darbas.	maskvoje	mane	
pakvietė	pas	vieną	kibernetikos	profesorių,	renkantį	pa-
veikslus,	ir	paprašė	datuoti	vieną	kaip	čiurlionio	pirktą	
paveikslą.	 jis	pasirodė	labai	pažįstamas	ir	 tam	tikru	at-
žvilgiu	artimas.	„jūs	atpažįstat	čiurlionį?“	–	apsidžiaugė	
savininkas.	„ne,	–	sakau,	–	čiurlionio	inicialai	visai	kiti.	
stengiuosi	atpažinti	autorių.	galų	gale	man	paaiškėjo	–	
ruščicas.	net	 ir	parašas	panašus.“	 „o	 jis	vertingas?“	–	
susirūpino	savininkas.	„taip,	vertingas	–	tai	yra	įžymaus	
dailininko	darbas.“

V.	čiurlionytė	džiaugėsi,	kad	paiperio	knygoje	yra	pora	
čiurlionio	 reprodukcijų.	 jai	 atrodė,	 kad	 Vdr	 leistame	
leidinyje	apie	čiurlionį	spalvos	labai	prastos.	taip	pat	ir	
prancūzijoje	 spausdintame.	mūsiškis	 (lietuvoje	 leistas)	
spalviniu	 požiūriu	 geresnis.	 o	 geriausios	 yra	 1938	 m.	
leidinio	reprodukcijos.

ji	labai	priešinosi	paveikslų	vežiojimui	–	manė,	kad	
tai	 labai	kenkia:	 jie	 turi	 būti	 laikomi	 itin	 saugiomis	 są-
lygomis.

jau	po	jos	aštuoniasdešimtmečio	gydytojai	k.	l.	blozne-
lienei	lankant	V.	čiurlionytę-karužienę	darbe,	jai	prasi-
dėjo	priepuolis.	gydytoja	nustatė,	kad	ligonę	reikia	kuo	
skubiau	 gabenti	 į	 kauno	 klinikų	 kardiologinį	 skyrių.	
nesulaukusi	greitosios,	nedelsdama	rado	taksi,	 įsodino	
ligonę	ir	paprašė	vairuotojo	kuo	skubiau	nuvežti.	gatvė-
je	buvo	daug	automobilių,	tačiau	vairuotojas,	važiuoda-
mas	 šaligatviais,	 greit	 išvažiavo	 į	 laisvą	gatvės	plotą	 ir	
skubiai		nuvežė	į	klinikas.	kai	klinikose	gydytoja	norėjo	
vairuotojui	atsilyginti,	šis	užmokesčio	neėmė	–	jis	pažino	
m.	k.	čiurlionio	seserį.
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per	 visą	 žmonijos	 istoriją	 neabejotinai	 buvo	 labai	
paplitusios	įvairiausias	vertybines	orientacijas	tu-
rinčios	tautos.	tačiau	XXi	amžiuje	–	bent	jau	Euro-

poje	–	nemąžtantį	interesą	turėtų	kelti	ir,	be	abejo,	kelia	
bent	dvi	 iš	 jų:	rusija,	 tebesivadovaujanti	 iš	 feodalizmo	
epochos	 paveldėtu	 įsitikinimu,	 jog tauta – tai teritorija,	
ir	lietuva,	kad valstybė – tai valdovo nuosavybė.	nesiimu	
spręsti,	kokie	nutikimai	dėl	šių	dviejų	tautų	iš	viduram-
žių	paveldėtų	įsitikinimų	mūsų	visų	dar	laukia	artimiau-
sioje	ateityje,	tačiau	jau	šiandien	vargu	ar	kam	nors	gali	
kilti	 didesnių	 abejonių,	 jog	 sovietmečio	 laikų	 okupaci-
nio	lietuvos	generalgubernatoriaus,	vėliau	–	vyriausiojo	
kremliaus	 ideologo	m.	 suslovo	 svajonė	apie	Lietuvą be 
lietuvių	jau	tampa	realybe.

kad	nebūčiau	 apkaltintas	 voliuntaristiniu	 savo	 as-
meninės	nuomonės	piršimu,	ar	–	o	tai	dar	baisiau	–	mūsų	
pačių	rinktos	valdžios	šmeižimu,	nes,	kaip	ne	kartą	jau	
esu	 patyręs,	 lietuvos	 demokratija	 taip	 pat	 turi	 ir	 savo	
tautinę	specifiką,	pacituosiu	dar	ir	Lietuvos rytą:	„pirma-
dienį	 gyventojų	 surašinėtojai	 baigia	 savo	darbą.	 statis-
tikos	 departamentas	 skelbia,	 kad	 iki	 gegužės	 5	 dienos	
gyventojų	apklausos	metu	buvo	surašyta	1,7	mln.	gyven-
tojų	 ir	apie	900	 tūkst.	būstų.	surašyta	apie	80	procentų	
antrajame	surašymo	etape	planuotų	surašyti	gyventojų.	
kartu	 sudėjus	 ir	 susirašiusiuosius	 internetu,	 surašytų	
gyventojų	 skaičius	 gegužės	 5	 dieną	 siekė	 85	 proc.	 iš-
ankstiniais	 surašymo	 duomenimis,	 lietuvos	 gyventojų	
skaičius	nesieks	3	milijonų.	daugiau	nei	 4	 tūkst.	būstų	
gyventojai	atsisakė	dalyvauti	surašyme,	į	daugiau	nei	15	
tūkst.	būstų	surašinėtojai	išvis	nebuvo	įleisti“.

tiesa,	nespėjus	šiai	informacijai	nė	dar	kaip	reikiant	
paplisti	ir	prasidėjus	šiokiai	tokiai	panikai	apie	„tris	mi-
lijonus“	 garbinančios	m.	mikutavičiaus	 dainos	 likimą,	
valdžiai panorėjus, lydekai paliepus,	prieštaravimų	netole-
ruojančiu	balsu	iš	karto	buvo	pareikšta,	jog	3	milijonai	–	
ir	netgi	dar	su	trupučiu!	–	yra,	vadinasi,	ir	„krepšininkų	
tautai“	taip	pat	nesą	ko	nerimauti!

manytina,	 jog	ne	vien	 rusų	stebuklinių	pasakų	bei	
n.	gogolio	Mirusių sielų	 sovietinėje	mokykloje	privers-

D o L o r  n o s t e r

j o n a s  b a l č i u s

lietuva: valdymo forma – 
graibštukų respublika, 

valdymo rezultatas – 
duoneliautojų tauta

tinis	studijavimas	turėtų	dar	ne	kartą	mūsų	tautinei	val-
džiai,	vedančiai	tautą	į	šviesią	nekomunistinę	ateitį,	pa-
gelbėti.	Esu	girdėjęs	ir	baimingą	vienos	lrt	Ryto garsų 
laidos	klausytojos	nuomonę,	jog	kaip	gyvi	esą	buvę	su-
rašinėjami	ir	visi	pastaraisiais	metais	mirusieji...

švietimo	ministerijos	2011	m.	gegužės	28	d.	organizuo-
tame	 renginyje,	 skirtame	meilės	 lukšienės	 antriesiems	
skaitymams,	 be	 žinomų	 lietuvos	 politikos,	 švietimo	
strategijos	 ir	 taktikos	 autoritetų,	 dalyvavo	 ir	 dvi	 pa-
saulinio	 lygio	garsenybės:	profesoriai	a.	schleicheris	 ir	
t.	Welshas.

pastarasis	savo	pranešime	paminėjo	ir	emigrantų	iš	
lietuvos	skaičių,	kuris,	remiantis	paskutiniais	statistikos	
duomenimis,	siekiąs	700	tūkstančių.

su	liūdna	ir	kartu	kiek	ironiška	šypsenėle	garbusis	
Harvardo	universiteto	profesorius	pridūrė:	gyvenu	ma-
žame	anglijos	 miestelyje,	 kuriame	 yra	 ir	 mažytė	 baž-
nytėlė.	sekmadieniais	 joje	laikomos	šventosios	mišios	–	
pirmiausia	lenkų,	vėliau	lietuvių,	o	paskiausiai	–	anglų	
kalba.	į	anglų	mišias	lankytojų	susirenka	mažiausiai.

kai	 lietuvių	 emigrantų	 paklausdavęs,	 kada	 jie	 vis	
dėlto	 tikisi	 grįžti	 į	 tėvynę,	 šie	purto	galvas.	po	 to	gar-
susis	 profesorius	 dar	 pridūrė:	 visi	 emigrantų	 lietuvių	
vaikai	 jau	 kalba	 angliškai	 –	net ir tarpusavyje.	o	mano	
vaikaitė	prancūzijoje,	man	paprašius	kalbėti	su	manimi	
ne	prancūziškai,	o	angliškai,	 tik	žiūri	akeles	 išpūtus	 ir	
nieko	nesupranta.	turiu	vaikaičių,	kalbančių	vokiškai	ir	
arabiškai.	taigi	kai	per	didžiąsias	 šeimos	šventes	 susi-
renkame	prie	vaišių	stalo,	pokalbis	prasideda	angliškai,	
tęsiasi	 prancūziškai,	 o	 baigiasi	 arabiškai.	 jums,	 lietu-
viams,	matyt,	 irgi	 reikėsią	 prie	 to	 priprasti.	 Vis	 dėlto,	
pridūrė	prelegentas,	 tokio	masto	emigracija	 tokiai	ma-
žai	tautai	 jau dabar	gresia	ir	visų	valdžios	sumanytų	ar	
bent	 jau	 bandomų	 įvykdyti	 projektų	 žlugimu.	 tačiau	
laikydamasis	 tradicinio,	 vakariečių	 taip	 puoselėjamo	
politinio	korektiškumo	principo,	pasaulinė	edukologijos	
mokslo	 garsenybė	vis	dėlto	 nepasakė,	 jog	 tokio	masto	
emigracija	 tokiai	mažai	 tautai	kaip	mūsų	gresia	 jau	ne	
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tik	 visų	lietuvos	valdžios	projektų	 žlugimu,	 bet	 ir	 jos	
pačios	išnykimu.

išvardydamas	šalis,	kurioms	pavyko	pakeisti	ar	bent	
jau	 optimizuoti	 iš	 sovietinės	 epochos	 paveldėtą	moky-
mosi	 stilių	 ir	 gerokai	 jį	 pagerinti,	 t.	Welshas	 paminėjo	
lenkiją	ir	Estiją,	o	azijos	žemyne	–	kiniją...

pasirodo,	 kad	 šioje	 srityje	 lemiamą	 vaidmenį	 taip	
pat	suvaidinusios	ne	švietimo	ministerijų	biurokratų	po-
pierinės	svajonės	ar	tokie	pat	jų	„projektai“,	o	mokytojų	
atlyginimai	ir	pačių	geriausių,	talentingiausių,	dirbančių	
iš	 idėjos,	 o	 ne	 iš	 neturėjimo	kur	dėtis,	 pedagogų	 entu-
ziazmas.	 ir	 čia	 negalima	 nepasakyti,	 kad	 tauta,	 turinti	
šiam	tikslui	netgi	specialų	universitetą,	prie	ką	nors	šio-
je	srityje	pasiekusiųjų	nebuvo	priskirta.	tai	suprantama:	
Vilniaus	 pedagoginis	 universitetas	 jau	 seniai	 yra	 tapęs	
netgi	nuolatinių	Dviračio šou	patyčių	objektu.	ir	taip	yra	
dėl	to,	jog	mokytojas	dar	nuo	sovietinių	laikų	kaip	buvo	
laikomas	pastumdėliu,	taip	ir	liko	–	ir	profesijos,	ir	atly-
ginimo	už	šį	nelengvą	darbą	prasme.

ta	pačia	proga,	kalbėdamas	apie	senovės	graikijos	
ir	senovės	romos	filosofiją,	visada	pabrėžiu,	jog	ir	vieną,	
ir	kitą	pražudė	ne	vien	karai,	tarpusavio	rietenos,	korup-
cija	ar	demagogais	tapusių	politikų	retorika,	o	atsainus,	
niekinamas	požiūris	į	jaunosios	kartos	mokymą	bei	auk-
lėjimą:	 graikams	 ir	 romėnams	 jis	 visada	 asocijavosi	 su	
vergų	darbu	akmenų	skaldyklose,	dėl	to	ir	buvo	patikė-
tas	praprususiems	vergams.	kai	kurie	iš	jų,	pavyzdžiui,	
garsusis	 stoikas	 Epiktetas,	 tapo	 filosofais,	 padariusiais	
milžinišką	įtaką	netgi	imperatoriui	markui	aurelijui.

nepaisant	 to,	 net	 ir	 patys	 gabiausieji	 iš	 atleistinių,	
nebūdami	valstybės	piliečiais,	negalėjo	to	paties	perteik-
ti	ir	savo	auklėjamiesiems.	štai	dėl	ko	Epikteto,	senekos,	
marko	aurelijaus	filosofija	tapo	krikščionybės,	kaip	ver-
gų	ir	atleistinių	religijos,	ideologija	ir	pasaulėžiūra:	atsi-
ribojimas	nuo	pasaulio	ar	jo	neigimas	–	tiesiausias	kelias	
į	susinaikinimą	ir	dvasine,	ir	politine	prasme.

dėl	tos	pačios	priežasties	visada	maniau	ir	tebema-
nau,	 jog,	 jeigu	kam	nors	ir	 lemta	įveikti	šį	 iš	raudonojo	
pragaro	paveldėtą	antidorovinį	paveldą,	pirmiausia,	ži-
noma,	Estijai,	o	po	to	galbūt	ir	latvijai.	pastarajai,	žino-
ma,	bus	gerokai	sunkiau,	nes	iš	sovietinio	kolonializmo	
epochos	 ji	 paveldėjo	mažne	 pusę	 visų	 savo	 gyventojų,	
buvusių	kolonistų,	kurie,	kaip	žinoma,	niekada	nebuvo	
nei	protestantai,	nei	–	bent	jau	dauguma	jų	–	nepriklau-
somos	latvijos	piliečiai!..

kalbant	apie	lietuvą,	matyt,	atėjo	metas	pripažinti,	
jog	 tauta,	 kuri	 į	 savo	 pačios	 nepriklausomos	 valstybės	
politines	 institucijas	 per	 ištisus	 dvidešimt	metų	 taip	 ir	
nesugebėjo	išsirinkti	rimtų,	dorų,	kompetentingų,	visuo-
menei	atsakingų	valdžios	atstovų,	kurie	į	valdžią	eitų	ne	
„kombinuoti“,	vogti	ar	 juokų	krėsti	 (juk	 tai	per	minėtą	
laikotarpį	lietuvoje	ir	vyksta),	o	tiktai	ubagų karalius	arba	
profesionalius juokdarius,	 ne	 tik	 kad	nenusipelno	gyventi 
geriau,	bet	ir apskritai gyventi...

pabandysiu	vienu	kitu	žodžiu	paaiškinti	ir	pagrįsti,	ko-
dėl	protestantiškoji etika ir protestantiškoji tikėjimo praktika 
čia	labai	tinka.	tokios	nuostatos	pagrįstumą	ir	netgi	jos	

roka s 	g i Edr ė.	Joninės ant Dubingių piliakalnio,	2011
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faktiškumą	aprioriškai,	t.	y.	be	jokių	išankstinių	teorinių	
argumentų,	įrodo	ir	pagrindžia	visų	protestantiškų	kraš-
tų,	 tokių	 kaip	didžioji	 britanija,	 kanada,	 jaV,	 švedija,	
norvegija,	Vokietija	ir	t.	t.,	politinė	ir	ekonominė	gerovė,	
istorinis	jų	likimas		ir	pavyzdžiu	tapusi	jų	dabartis.	mat	
protestantizmo	etika	į	protestantiškojo	tikėjimo	doktriną	
įpina	dvi	labai	paprastas,	bet	neapsakomai	reikšmingas	
dorovines	 nuostatas:	 krikščioniškąjį tikėjimą ir dorą, sąži-
ningą, pasiaukojamą darbą.

tikėjimas,	 jog	 dievui	 patinkąs	 kiekvieno	 iš	 mūsų	
dorai	ir	sąžiningai,	t.	y.	savo	rankomis,	protu	bei	talentu,	
užgyventas	turtas,	kardinaliai	paneigia	iš	vergų	ir	alteis-
tinių	pasaulio	paveldėtąją	katalikiškąją	nuostatą	nekrauti 
turtų čia, žemėje, bet rūpintis amžinuoju gyvenimu danguje.	
atnaujintoje	protestantiškoje	etikoje	negąsdinama	ir	tuo,	
jog	 greičiau jau kupranugaris pralįsiąs pro adatos skylutę, 
negu turtingasis pateksiąs į dangaus karalystę.

Visa	kita,	žinoma,	asmeninio	apsisprendimo,	fideis-
tinių	vizijų	bei	lūkesčių	sfera.	tačiau	pagrindinis	protes-
tantizmo	etikos	deklaruojamas	 ir	 atstovaujamas	princi-
pas	ora et labora,	praktikuojamas	nuo	XVi	a.,	anksčiau	ar	
vėliau	padaro	 savo	darbą:	 tautos doroviškai ir socialiai iš 
tikrųjų pasikeičia – ir to paneigti neįmanoma.

Visuomenės,	 kurios,	 kaip	 mano	 minėtieji	 protes-
tantai,	 nesirūpina	 arba	 nepakankamai	 rūpinasi	 trimis	
pamatiniais	 jų	 išlikimo	 istorijoje	 garantais	 –	 švietimu, 
sveikatos apsauga ir teisėsauga,	 yra	 pasmerktos	 žlugti	 ir	
kaip	valstybės,	 ir	kaip	 tautos.	 ir	 tai	 anksčiau	ar	vėliau,	
tačiau	neišvengiamai,	visada	atsitinka.	bet	kokie	mums	
taip	gerai	 žinomi	kliedesiai	 apie	gamybinius	 santykius	
ir	apie	gamybines	jėgas	neturi	jokios	–	nei	istorinės,	nei	
socialinės	 prasmės	 ir	 neverti	 netgi	 to	 rašalo,	 kurį	 kaž-
kada	 išliejo	 apie	 visa	 tai	 rašydamas	 liūdnai	 pagarsėjęs	
komunistinės	 žmonijos	 ateities	 „teoretikas“	 k.	 marxas	
ir	 jo	sekėjai,	nes,	 jeigu	žmogui	kas	nors	apskritai	 ir	yra	
būdinga,	pirmiausia	 tai,	 jog jis, kaip būtybė, yra vertybių 
visatos kūrėjas ir jos pilietis.	Ekonomikoje, visuomenės ir vals-
tybės valdyme – taip pat.

apie	 visa	 tai	marksizmo	 filosofijos	 „korifėjai“,	 su-
prantama,	 nekalbėjo.	 jų	 galvose	 iki	 paskutinės	 sovie-
tizmo	bolševikinėje	rusijos	 imperijoje	 egzistavimo	aki-
mirkos	 „tebekabėjo“	vis	 tas	pats	 vaizdinys	 apie karietos 
statymą priešais arklį, – gamybos priemonių priešais darbinin-
kus, gamybinių jėgų priešais gamybinius santykius.

bene	nuostabiausia	 šioje	 istorijoje	yra	 tai,	 jog	 ir	po	
dvidešimties	metų	lietuvos	ekonomika	ir	lietuvos	val-
džia	vis	dar	tebėra	pseudonomenklatūrinė.	 ir	visa	tai	taip	
aiškiai	„išlenda“	net	ir	menkiausiose	smulkmenose.	ne-
abejotina	naujybė	mane	dominančiu	atveju,	pavyzdžiui,	
buvo	 ta,	 jog	 į	minėtuosius	m.	lukšienės	 skaitymus	 at-
vyko	net	 ir	patys	 aukščiausieji	mūsų	valdžios	 atstovai.	
tačiau	atskaitę	šiuos	savo	tradiciškai	valdiškus	praneši-
mus,	 švietimo	ministras	 ir	 premjeras	 iš	 karto	 didingai	
pasišalino...

sovietiniai	ministrai	ir	partijos	sekretoriai	retsykiais	
taip	pat	mėgdavo	„išeiti	 į	 liaudį“,	 tarkime,	kad	 ją	 „pa-
malonintų“	ir	patys	būtų	„pamaloninti“	–	pasiklausytų	
valiavimų	 ar	 aplodismentų,	 būtų	 apdovanoti	 gėlėmis,	
albumais	 ir	 panašiais	 suvenyrais.	 nepaisant	 to,	 jiems	
patiems	visi	 šie	 „tarybinės	 liaudies“	 lūkesčiai	 ir	 rūpes-

čiai	 nė	 kiek	 nerūpėjo,	 netgi	 buvo	 didžiai	 neįdomūs	 ir	
nepageidautini.	Vieninteliu	 „tikrai	moksliniu“	 būsimo-
sios	–	komunistinės	–	visuomenės	 laimės,	 laisvės	 ir	ge-
rovės	 kriterijumi	 ir	 nenuneigiamu	 argumentu	 jie	 laikė	
marksizmą-leninizmą.Visa	kita	–	 tik	nereikšmingi	prie-
dai,	dulkės	ant	kasmet	leidžiamų	marksistinio	utopizmo	
teoretikų	ir	praktikų	foliantų...

tačiau	mūsų	aukštoji	politinė	valdininkija,	išskyrus	
tolydžio	 vis	 labiau	 garsėjančius	 gerbiamojo	 premjero	
regėjimus,	viso	to	neturi.	tai	iš	kur	toji	visažinių	arogan-
cija,	tas	absoliutaus,	valdiškojo	„užimtumo“	demonstra-
vimas?

dėl	būsimos	–	ir	ne	tik	lietuvos,	bet	ir	visos	žmoni-
jos	–	šviesios	ateities	vizijos,	nesusilaikysiu	ir	pacituosiu	
vieną	iš	elektroninėje	spaudoje	pasirodžiusių	mokslinių	
straipsnių,	pavadintą	 Iki 2030 m. žmonijai prireiks antros 
Žemės:

„anglies	dvideginio	emisijos	ir	gamtos	išteklių	nau-
dojimo	mastai	pasiekė	„kritinį	lygį“.	jei	tokios	tendenci-
jos	išliks	ir	toliau,	dar	iki	2030	m.	žmonijai	prireiks	antros	
planetos	savo	vartojimo	poreikiams	patenkinti,	teigiama	
pasaulinio	laukinės	gamtos	fondo	(WWF)	parengto	tyri-
mo	Living Planet	ataskaitoje.	pasak	WWF	ekspertų,	2007	
metais	žemėje	gyveno	6,8	mlrd.	žmonių.	jų	vertinimais,	
tai	 sudaro	 50	 proc.	 žmonių	 populiacijos,	 kurią	 pajėgia	
atlaikyti	 mūsų	 planetos	 ekosistema.	 net	 kukliausiais	
jungtinių	tautų	specialistų	vertinimais,	dėl	žmonių	skai-
čiaus	bei	vartojimo	didėjimo	ir	klimato	kaitos	iki	2030	m.	
žmonijai	prireiks	dviejų	žemės	tipo	planetų,	kad	paten-
kintų	 poreikį	 ištekliams	 ir	 atliekoms	 šalinti.	 be	 to,	 jei	
visų	šalių	gyventojai	pasiektų	tokį	vartojimo	lygį,	kaip,	
pavyzdžiui,	jaV	ar	jungtiniuose	arabų	Emyratuose,	iki	
2030	m.	prireiktų	4,5	žemės.	tik	milžiniškas	vartojimo	
skirtumas	 tarp	 turtingų	 ir	 skurdžių	 valstybių	 apsaugo	
mūsų	 civilizaciją	 nuo	 ekologinės	 katastrofos,	 teigiama	
WWF	ataskaitoje.“	(balsas.lt,	2010	10	18)

tačiau	visai	gali	būti,	kad	ir	pasaulinio	garso	moks-
lavyrių,	 deja,	 ne	 tokios	 optimistinės	 kaip	 kad	 mūsų	
premjero,	 prognozės	 mūsų	 valdžios	 vyrų	 taip	 pat	 ne-
domina.	 svarbiausia	 –	 kaip	 sovietinės	 nomenklatūros	
viešpatavimo	laikais	–	aistringas	siekis	 išlikti	valdžioje.	
sovietinis	 lyderis	 n.	 Chruščiovas	 valdžios	 prigimties	
klausimu	 taip	pat	yra	 išreiškęs	 labai	 įdomią	nuomonę,	
jog	pačia	savo	prigimtimi	valdžia visada yra saldesnė ir už 
saldžiausią vyną, patrauklesnė už patraukliausią moterį!	

apie	pareigas	prieš	„socialistinę	valstybę“	ir	„tary-
binę	liaudį“	sovietiniai	lyderiai	buvo	linkę	pavograuti	ir	
kitomis	progomis,	pavyzdžiui,	per	didžiąsias	komunis-
tų	šventes,	tačiau	niekas	niekada,	matyt,	net	ir	sapnuose	
taip	ir	nesusimąstė,	„su	kuo	tai	valgoma“.

lietuva,	 kaip	 tauta	 ir	 valstybė,	 nepaprastai	 įdomi	 ne	
tik	posovietine,	bet	ir	visa	savo	istorija.	neseniai	rody-
tas	filmas	apie	garsųjį	rusų	baltistą	V.	toporovą	pateikė	
labai	įdomių	detalių	ir	apie	ankstyviausią	mūsų	protė-
vių	baltų	priešistorę.	pasaulinio	garso	kalbininkas	yra	
išsakęs	labai	 įdomią	mintį,	 jog	net	ir	dabartiniai	rusai,	
gyvenantys	Volgos	 aukštupyje,	 užklausti,	 kas	 ten	 „už	
artimiausio	miškelio	ar	kalnelio“	galėtų	būti,	vieningai	
pareiškia:	там Литва.	 suprantama,	 nė	 vienas	 jų	 ne-
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abejoja,	 jog	 jokios	 lietuvos	 ten	 seniausiai	 nėra	 ir	 būti	
negali,	 tačiau	bet	kurio	 etnoso	 savimonėje	 istorinė	 er-
dvė	ir	laikas	kaip	esamybė,	t.	y.	kaip	dabartis,	niekada	
neegzistuoja	 be	 dar	 vienos	 (papildomos)	 –	mitologinės 
dimensijos.	 o	 pastaroji	 per	 kelis	 priešistorinius	 tūks-
tantmečius,	remiantis	mūsų	etnologės	m.	gimbutienės	
kruopščiai	 surinktais	duomenimis,	 kaip	 tik	 ir	 egzista-
vusi,	 pavyzdžiui,	 kaip	 baltų–slavų	 prokalbė,	 taigi	 ir	
kaip	jų	tarpusavio	santykiai!

Vadinasi,	ir	visų	mūsų,	kaip	baltų	ar	netgi	prabaltų,	
istorija	 taip	pat	nuo	čia	būtent	 ir	prasideda:	 ikiistorinėje 
baltų–slavų etnoso atmintyje mes visada egzistavome ir tebe-
egzistuojame, nors jau ir seniai surusintų Okos ir Kamos au-
tochtonų pavidalu, t. y.  kaip Litva.

iš	 baltų	 kalbos,	 V.	 toporovo	 teigimu,	 yra	 kilęs	 ir	
„amžinosios“	didžiosios	rusų	upės	Volgos	pavadinimas:	
pradinė	 šio	 vardo	 forma	 yra	 buvusi	 Ilga,	 nes	 jau	 toli-
miausieji	mūsų	protėviai	žinojo,	kad	ši	upė	būtent	tokia	
ir	 yra;	 vėlesnė	 šios	upės	vardo	 raida	vyko	 taip:	 Ilga →	
Vilga → Volga.

tačiau	pradžioje	minėtas	baltų,	vadinasi,	ir	lietuvių	
požiūris	į	savo	valstybę	kaip	į	valdančiojo pono	–	kunigaikš-
čio, karaliaus, prezidento ar premjero – nuosavybę ir kišenę 
lėmė, kad mūsų, kaip teritorijos, veik ir nebeliko.

istoriniais	 laikais	 šią	 liūdną	 tradiciją	 kaip	 procesą	
pradėjo	 didysis	 kunigaikštis	mindaugas,	 kuris	 už	 lie-
tuvos	 karaliaus	 karūną	 teutonams	 užmokėjo	 žemaiti-
ja;	 procesą	 pratęsė	 didysis	 kunigaikštis	 jogaila,	 kuris	
už	 lenkijos	 ir	 lietuvos	 karūną,	 kaip	 ir	 derėjo,	 atidavė	
ldk	–	ar	ne	keturis	kartus	didesnę	už	tuometinę	lenkiją	
valstybę;	na,	o,	pavyzdžiui,	mūsų	laikais	garsusis	žurna-
listas	 j.	 paleckis	 raudoniesiems	 komisarams	 kremliuje	
iškilmingai	 „padovanojo“	 pirmąją	 lietuvos	 respubli-
ką.	procesą	užbaigė	–	juokinga	net	lyginti	–	profesorius	
V.	 landsbergis,	 pusvelčiui	 atidavęs	Mažeikių naftą	 kor-
poracijai	Williams,	 ir	prezidentas	a.	brazauskas,	matyt,	
iš	nevilties,	kad	nebeliko	 jau	ko	 ir	dovanoti,	broliukams 
latviams	atseikėjo	bent	jau	gerą	gabalą	baltijos	jūros!	ta-
čiau	bene	didžiausią	dovaną	sau	pačiai	padovanojo	pati	
lietuvių	tauta,		atidavusi	save	visą	Es	ir	pasauliui,	ir	šio	
proceso	rezultatų	tiesiog	jau	neįmanoma	nematyti:	saulei	
leidžiantis,	pavyzdžiui,	kad	ir	turėdami	valandėlę	laisvo	
laiko,	 pasižiūrėkite	 lietuvos	 kelių	 kelelių	 ir	 vieškelių,	
vedančių	 į	 Vakarus,	 kryptimi	 –	 juose dar nenusėdo dul-
kės nuo bėgančiųjų iš Lietuvos kojų!	senajame	testamente	
analogiška	situacija	vaizduojama	Išėjimo knygoje.	skirtu-
mas	tik	toks,	kad	žydai	bėgo	„iš	Egipto	nelaisvės“,	t.	y.	
iš	nepakeliamos	vergovės,	o	 lietuviai,	dar	 taip	neseniai	

l Eona s 	l agau ska s .	iš	ciklo	Senojo Vilniaus panoramos,	1973
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beginkliai	grūmęsi	su	rusų	tankais	dėl	savo	pačių	tauti-
nės	ir	valstybinės	nepriklausomybės	–	nuo	lietuviškosios 
nomenklatūros.	ir	čia	mums	jau	nebepadės	jokie	maldavi-
mai,	įpareigojimai	ar	ideologiniai	užkeikimai.

lietuviškoje	 tautinėje	 ideologinėje	 prieblandoje,	 vi-
sada	 aiškinusioje	 ir	 tebeaiškinančioje,	 kokie	 mes	 dori,	
gražūs,	darbštūs	ir	teisingi,	kad	iš	lietuvaičių	galvų	ga-
lutinai	išgaruotų	įsitikinimas,	jog	dėl	visų	lietuvą	tebe-
persekiojančių	 ydingo	 jų	 dorovinio	 identiteto	 bėdų	 ir	
negerovių	atsakingi	bolševikai,	esu	priverstas	dar	kartą	
(nors	viename	savo	rašinyje	jau	tai	dariau)	pacituoti	gar-
sųjį	lietuvos	lenkų	poeto	stanisławo	morawskio	eilėraštį	
apie	XiX	a.	lietuvą.	iš	šio	eilėraščio	kaip	tik	ir	paaiškėja,	
jog mes visada gerai mokėjome ne tik duoti, kišti, bet ir imti:

Kas ta šalis? Kur už parankės vaikšto
Tarsi dvyniai – banditas ir kvailys,
Parduotų tėvą! Jei kas pirktų, aišku...
Kas ta šalis?

Kas ta šalis, kurioj delnai teisėjo
Taip niežti, kad vis kišk, kitaip atims
Avis ir jaučius, arklius atbildėjęs;
Kas ta šalis?

Tu nežinai? Staiga visai aptemo
Tau akys? Bet pagaliau išvysk!
– Žinau! Žinau ją! Tai lietuvių žemė,
Mana šalis!

(cit	pagal:	Metai,	2010,	nr.	2,	p.	138)

Vadinasi,	kaip	tik	dėl	to	po	garsiosios	liublino	uni-
jos	lenkams	lietuvoje	viskas	kaip	iš	pypkės	taip	gerai	ir	
ėjosi:	prisijungę	ldk	žemes,	jie	tapo	imperija,	valdančia	
gerokai	daugiau	nei	milijono	kv.	km	teritoriją,	taigi,	pa-
sak	W.	tomaszewskio,	nuo	 tada	 lenkai	 jau	 ir	 iš	 tikrųjų	
galėjo	 teigti	 „visada	 čia	 gyvenantys“	 ir	 versti	 „chamus	
litvinus“	prie	jų	prisitaikyti.	kokiu	būdu?	ogi	tradiciniu:	
nutautinamuoju	–	per lenkų kalbą, bažnyčią ir raštą!

kitaip	tariant,	politinio,	socialinio,	dorovinio	ir	kul-
tūrinio	nevisavertiškumo	 idėją	mums	 į	makaulę	 įdiegė	
ne	rusų	bolševikai,	o	XVi–XViii	amžiais	viešpatavusios	
abiejų	 tautų	 	valstybės,	 įvardijamos	kaip	Rzeczpospolita 
Obojga Narodów,	ideologai!

lietuvių	filosofas	j.	girnius,	matydamas,	kaip	greitai	
lietuviai	nutausta	patekę	į	jiems	visiškai	svetimą	sociali-
nę,	politinę	ir	kultūrinę	aplinką,	pavyzdžiui,	jaV,	pirma-
sis	atkreipė	dėmesį	ir	į	tai,	jog	ir	tarp	tautybę	pakeitusių-
jų	 esama	 dviejų	 tipų	 atstovų:	 pasyviai	nutautėjusiųjų ir 
aktyviai	nutautėjusiųjų,	vadinamųjų	nutautėlių.	pastarieji	
ne	 tiktai	 lietuviams,	bet	 ir	kitoms	Europos	 tautoms	yra	
pridarę	 su	niekuo	nepalyginamų	nelaimių.	 pavyzdžiui,	
nutautėlis	 dzeržinskis	 –	 lenkams,	 stalinas	 –	 gruzinams,	
Hitleris	–	austrams,	pilsudskis	–	lietuviams.	maža	to,	vi-
sur	ir	visada	visa	tai	vyksta	pagal	vieną	ir	tą	patį	šabloną:	
iš mažesnės ir silpnesnės tautos perbėgama į didesnę ir stipres-
nę, be abejo, tikintis ir įspūdingesnės visuomeninės, politinės ar 
karinės karjeros.	Vadinasi,	kad	ir	kaip	atkakliai	W.	tomas-
zewskį	įtikinėtumėte,	jog	jo	protėviai	buvę lietuviai,	rezul-

tatas	visada	bus	toks	pat!	nes	ne	dėl	šių	trijų	jo	pavardės	
raidžių	w ir sz	 jis	 taip	 stengiasi:	 jam	 reikalinga	politinė	
platforma,	ant	kurios	užsikoręs	jis	ir	iš	tikrųjų	būtų	co to 
ja, co to figurka moja.	ypač	jeigu	lenkija	padėtų!

protingesni	 ir	geresni	dėl	 to,	kad	sulenkėjusi	 lietu-
vių	šlėkta	jau	nuo	XViii	a.	savo	tautinį	identitetą	galėjo	
įvardyti	ir	apibrėžti	lyg	gaidys	savo	dvigubą	gimstamu-
mą,	–	gente lituanus natione polonus,	 –	mes,	žinoma,	ne-
pasidarėme,	 tačiau	savo	pačių	kalbą	 ir	kultūrą	niekinti	
išmokome.	 ir	 kaipgi	 neišmoksi,	 jeigu	 lietuvis	 valstietis	
buvo	įvardijamas	kaip	valstietis ir katalikas,	o	lietuvių	kal-
ba	 –	 kaip	 didžiai	 prasčiokiška,	 netinkama	 nei	 grožinei	
literatūrai,	 nei	mokslui.	 dėl	 tos	 pačios	 priežasties	mes	
praradome	a.	mickevičių,	o.	milašių	ir	Cz.	miłoszą	ir	ne	
tik	juos!	o	s.	daukantas,	m.	Valančius	ir	a.	baranauskas	
savo	moksliniais	 ir	 grožiniais	 kūriniais	 per	 visą	XiX	 a.	
turėjo	įrodinėti,	jog	iš	tikrųjų	taip	nėra!	bet	tai	jau	buvo	
nebe	bajoriškoji,	o	valstietiškoji	lietuvių	intelektualų	kar-
ta.	sulenkėjusi,	tapusi	kitakalbe lietuviškoji	bajorija	galu-
tiniam	atsisveikinimui	mums	paliko,	pavyzdžiui,	kad	ir	
šias	nepaprasto	grožio	eilutes:

Litwo! Ojczyzno moja! Ty jesteś jak zdrowie.
Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie
Kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie
Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie.

tačiau	jas	vis	dėlto	reikėjo	išversti:

Tėvyne Lietuva, mielesnė už sveikatą!
Kaip reik tave branginti vien tik tas pamato,
Kas jau tavęs neteko. Nūn tave vaizduoju
Aš, ilgesy grožiu sujaudintas tavuoju.

(a.	mickevičius.	Ponas Tadas.	
Verte	V.	mykolaitis-putinas	ir	just.	marcinkevičius)

nepaprastai	skaudu	ir	slogu	girdėti,	kaip	dabartiniai	
anglomanai	nepriklausomos	lietuvos	seime	ir	vyriausy-
bėje	retsykiais	vis	išsišoka	su	pareiškimais,	kokia	ta	lietu-
vių	kalba	esą	netikusi	ir	kaip	sunku	esą	tokia	kalba	rašyti	
neabejotinai	pasaulinės	šlovės	bei	pripažinimo	nusipel-
niusius,	bet	vien	dėl	„prasčiokiškos“	lietuvių	kalbos	jos	
taip	ir	nesulauksiančius	jų	veikalus!

ta	proga	norisi	priminti,	jog	šiuolaikinėje	lenkijoje,	
pavyzdžiui,	 spausdinant	 mokslinį	 straipsnį,	 literatūra	
užsienio	kalbomis	nurodoma	tik	tuo	atveju,	jeigu	šių	au-
torių	veikalų	vertimų	nėra	lenkų	kalba.	ir	nė	vienas,	kiek	
man	žinoma,	lenkų	intelektualų	niekada	nėra	nė	pypte-
lėjęs,	jog	lenkų	kalba	netinkama	nei	mokslui,	nei	menui.	
priešingu	atveju	tai,	ko	gero,	būtų	paskutiniai	šio	veikėjo	
žodžiai	šioje	žemėje!

iš	 to	 kaip	 tik	 ir	 galima	daryti	 išvadą,	 jog	 lenkai	 ir	
per	 visą	 ldk	 laikotarpį	 iš	 tikrųjų	 buvo	 viešpataujanti	
žečpospolitos	tauta.	o	pas	mus	–	viskas	atvirkščiai:	juo	
daugiau	 ir	 juo	 įvairesnėmis	 kalbomis	 šaltinių	 pacituo-
si,	 tuo	 būsi	 „moksliškesnis“,	 nors,	 kaip	 seniai	 žinoma,	
daugiausia	kalbų	pasaulyje	moka	papūga.	ogi	žmogui,	
priešingai	nei	papūgai,	be kalbos visados dar prireikia ir gal-
vos!	tik	ne	kiekvienas	ją	turi...	galbūt	kaip	tik	dėl	to	jau	
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senovės	graikai	buvo	sukūrę	specialų	terminą	specialių	
gabumų	bei	polinkių	žmonėms	filosofijoje,	 įvardydami	
juos	 kaip	 doksografus	 (gr.	 δόξα–	 nuomonė),	 t.	 y.	 kaip	
svetimų	nuomonių	surašinėtojus.

tačiau	vargu	ar	jie	galėjo	numatyti,	 jog	būtent	toks	
„mąstytojų“	tipas	XX–XXi	amžiais	taps	labiausiai	papli-
tusiu	mąstant	apie	tikrovę,	o	patys	šie	„nuomonių	suraši-
nėtojai“	–	tikrais	ir	vieninteliais	mokslininkais:	tradicinė	
filosofo	samprata,	puošusi	filosofijos	istoriją	nuo	sokrato	
iki	m.	Heideggerio,	akivaizdžiai	išnyko	ir	jau	yra	tapusi	
filosofijos	 istorijos	 (ar	filosofijos	 archeologijos?)	mokslo	
objektu.

lietuviškoji	nemeilė	savo	gimtajai	kalbai	ir	kultūrai,	
prasidėjusi	nuo	aristokratijos	nutautimo	 ir	paplitusi	 su	
lenkiškais	posakiais	bei	 sąvokomis	 jak litwin, tak dureń,	
cham	 ir	 panašių,	 tęsiasi	 ir	mūsų	 laikais:	mūsų	 valdžia,	
pavyzdžiui,	 tebedemonstruoja	absoliutų	nepasitikėjimą	
ne	tik	savo	tauta,	rinkėjais,	kurie	visada	gali	nubalsuoti	
ne taip, kaip reikia,	bet	net	ir	savo	mokslininkais.	pastarasis,	
traktuotinas	 kaip	 nelygstamo	 akivaizdumo	 konkrečiu	
atveju	pavyzdys,	–	garsiojo	energetikos	ministro	a.	sek-
moko	kelionė	į	jaV	tam, kad sužinotų, kokių ir kiek vadina-
mųjų naudingųjų iškasenų slypi Lietuvos gelmėse!	šaunusis	
energetikos	ministras,	žinoma,	ne	už	savo,	o	už	mokesčių	
mokėtojų	 pinigus	 ten	 nuvažiavo	 ir	 sužinojo:	 skalūninių 
dujų. deja,	tai	buvo	duomenys,	apie	kuriuos	ir	be	kelio-
nės	į	jaV,	seniai	žinojo	lietuvos	geologai.	galbūt	jie	per	
mokslinę	 spaudą	 ar	 per	 asmeninius	 kontaktus	 bei	 po-
kalbius	apie	tai	pranešė	ir	vadinamiesiems	strateginiams	
mūsų	 partneriams.	 nepaisant	 to,	 pseudobajoriškasis,	
t.	y.	dar	iš	šlėktiškosios	„diduomenės“	laikų	atkeliavęs	ir,	
pasirodo,	sėkmingai	tebeveikiantis	valdžios	ponų	esmę,	
jų	 prigimtį	 įkūnijantis	 ir	 įprasminantis	 požiūris	 į	 save	
kaip	 į	 gente lituanus,	 skatinantis	 tradiciškai	 niekinamą	
požiūrį	 net	 ir	 į	 savo	mokslininkus	bei	 jų	darbus,	 buvo	
išsaugotas:	iš	valstiečių ir katalikų kilusiais	mokslininkais	
negalima	pasitikėti!

banalybe,	 nuvalkiota	 tiesa	yra	 tapusi	 nuostata,	 jog	
esame	bene	vienintelė	pasaulio	tauta,	kuri	nuo	„bomžų“,	
triūsiančių	prie	šiukšliadėžių,	iki	aukščiausiose	pareigy-
bėse	sėdinčių	„valdžios	vyrų“	ištikimiausiai	nebesimoko	
gimtosios	kalbos.	kalbu	ne	vien	apie	tai,	kad	ne	mažiau	
kaip	šimtmetį	aktyviai	tebetriūsiantys	kalbininkai	jų	taip	
ir	 neišmokė	 skirti	 žodžių	 skaitau ir manau semantinių	
reikšmių,	nes	daugelis	vis	dar	taip	pat	sėkmingai	„skai-
to“	kalbėdami	ir	apie	savo	asmeninę	nuomonę	(,,aš	skai-
tau,	kad...),	ir,	pavyzdžiui,	apie	laikraštį.	kalbu	apie	tai,	
jog	labai	neseniai	lietuvos	prezidentė	grąžino	ministrui	
pirmininkui	 liūdnai	 pagarsėjusius	 teisinius	 dokumen-
tus	–	būsimų	įstatymų	projektus,	kurių	tiesiog	neįmano-
ma	buvo	ne	tik	suprasti,	bet	ir	perskaityti!	taip	dirba,	o	
iš	tikrųjų	tik	imituoja	savo	darbą	mūsų	valstybės	vyrai	–	
garsieji	gente lituanus.	pabandykime	įsivaizduoti,	kas	at-
sitiktų,	jeigu	didžiosios	britanijos	ministras	pirmininkas	
su	tokiu	tekstu	„atbildėtų“	pas	anglijos	karalienę!..

Vaizdeliui	užbaigti	pateiksiu	iliustraciją	iš	jaunesnio-
sios	mūsų	kartos	–	studentų,	vyresniųjų	klasių	mokslei-
vių	gyvenimo.	kadangi	 tebesu	 tik	„troleibusų	 liūtas“,	 t.	
y.	 neturiu	 nei	 savo,	 nei,	 žinoma,	 valdiško,	 automobilio,	
tad	per	„eilę“	metų	prisiklausiau	ne	tik	apie	ką,	bet	kaip	

kalba	mūsų	tautos	ateitis.	pavyzdžiui,	 iš	pokalbio	mobi-
liuoju	telefonu,	rėkiant	taip,	kad	visi	girdėtų:	„karoče,	aš	
dabar,	tipo,	ta	prasme,	stipriai	važiuoju.	susitikę	turėsim	
gerą	 laiką,	 ble...“	 intelektualiai	 pažangesni,	 pavyzdžiui,	
kad	 ir	minėti	doksografai,	 savo	 išmaniųjų	 telefonų	pra-
turtintą	 kalbą	 papildo	 dar	 ir	 tokiais	 anglicizmais	 kaip	
problema,	 diskursas,	 projektas	 ir	 t.	 t.	 niekas	 dabar	 jau	
nesako,	pavyzdžiui,	kad	prastai	jaučiasi,	bet	tik	turi	svei-
katos	problemų,	niekas	nebekalba	apie	planus,	užduotis	
ar	lūkesčius,	tik	apie	projektus	ir	t.	t.	todėl	labai	gražiai	ir	
labai	lietuviškai	artimiausioje	ateityje	turėtų	nuskambėti:	
dabar	stipriai	esu	užsiėmęs,	kuriu	savo	mirties	projektą;	šia-
me	diskurse	turėtų	būti	stipriai pritrauktos	ir	Es	lėšos!	savo	
ausimis	 esu	 girdėjęs,	 kaip	 dabartinis	 kultūros	ministras	
radijo	žurnalistei	prisipažino	mokantis	stipriai svajoti!

tiesą	 sakant,	 visa	 tai	 man	 labai	 panašu	 į	 anekdo-
tą,	kurį	esu	girdėjęs	iš	savo	labai	intelektualaus	lietuvių	
kalbos	mokytojo:	vadinamaisiais	 „smetoniniais“	 laikais	
šiaulių	Saulės	gimnazijoje,	be	lietuviukų,	mokęsi	ir	kitų	
tautybių	vaikų.	mokytojas	paprašęs		mokinių	sugalvoti	
sakinį	su	prieveiksmiu	„smarkiai“.	Vienas	žydukas,	no-
rėdamas	pasirodyti	esąs	labai	sumanus,	pirmas	pakėlęs	
ranką	 ir	 mokytojo	 paklaustas,	 ekspromtu	 išpylė:	 kiškis 
smarkiai tupi.

nuo	to	laiko,	pasirodo,	ir	mes	visi	labai smarkiai tupime 
ant	to	paties,	 tolydžio	mažėjančio	ir	menkėjančio	gimto-
sios	žemės,	vadinamos	lietuva,	lopinėlio. tik	ar	ilgai?

senovės	graikai,	be	daugelio	visų	kitų	nuostabą	ir	neblės-
tantį	susižavėjimą	iki	pat	mūsų	laikų	keliančių	fenome-
nų,	–	demokratijos,	technologijos,	filosofijos,	inžinerijos,	
matematikos	 ir	 t.	 t.,	 –	 turėjo	dar	 ir	 unikalią	mitologiją,	
pagal	 kurią	 jie	 kaip	 tik	 ir	 stengėsi	 gyventi.	 Viena	 šios	
mitologijos	 kuriamo	dievų	 ir	 deivių	 panteono	 atstovių	
buvusi	garsioji	nemezidė	–	graikų	teisingumo,	keršto	ir	
atpildo	deivė,	visur	 ir	visuomet	apsireiškianti	 tada,	kai	
to	mažiausiai	tikimasi	ar	laukiama.

pagal	 tokią	pat	 logiką,	 strategiją	 ir	 taktiką	 ši	deivė	
nuolat	veikianti	ir	žmonijos	istorijoje:	kai	su	niekuo	ne-
palyginama	žmogiškoji	kvailybė	galutinai	perpildo	 jos,	
kaip	 antgamtinės	 būtybės,	 kantrybės	 taurę,	 nemezidė	
tik	stukteli	savo	dieviškuoju	bateliu,	pavyzdžiui,	kad	ir	į	
visiškai	sutrešusį	blogio	imperijos	kelmą,	ir	baigta!	ir	nie-
ko	čia	negalinti	padaryti	nei	„nenugalimoji“	raudonoji	
armija,	nei	„moksliškiausia“	pasaulyje	komunizmo	sta-
tybos	teorija,	nei	totaliai	vadinamųjų	„tarybinių“	žmonių	
smegenis	plovusi	ir	prievartavusi	bolševikinė	ideologija.	
Viskas	lekia	šuniui	ant	uodegos!

nepaisant	 to,	 žmogiškoji	 kvailybė,	 prigimtinis	 bū-
tybės,	 išdidžiai	 save	 vis	 dar	 tebetituluojančios	 ir	Homo 
sapiens,	ir	biologine	darviniškosios	evoliucijos	viršūne,	ir	
dievo	kūrybos	vainiku,	atributas	po	kiek	laiko	ir	vėl	ima	
viršų.	 taip	 atsitiko	 ir	 pastarąjį	 kartą:	 nuo	 dieviškosios	
nemezidės	kojelės	spyrio	didžiausios	žmonijos	istorijoje	
blogio	imperijos	kelmas	subyrėjo	į	druzgus,	pažerdamas	
į	pasaulio	erdvę	ir	 laiką	miriadus	iki	tol	 joje	gyvenusių	
ir	 iš	vidaus	 ją	ėste	ėdusių	būtybių,	biologų	 įvardijamų,	
pavyzdžiui,	kaip	trandys	–	lot.	scolytinae.

sovietinė	politinė	mitologija	visus	 juos	 įvardydavo	
labai	poetiškai	–	ir	kaip	tarybinę liaudį,	ir	kaip	tarybinius 
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žmones,	ir	kaip komunizmo statytojus.	Vakarų	politologai,	
atvirkščiai,	t.	y.	kaip Homo sovieticus.	iš	tikrųjų	tai	buvo	
bolševikinės	 totalitarinės	 sistemos	 aukos,	 praradusios	
bet	kokį	supratimą	apie	vertybes,	kurias	Vakarų	Europos	
civilizacija	ir	kultūra	puoselėjo	ištisus	tūkstantmečius	–	
nuo	senovės	graikų	miestų-valstybių	egzistavimo	laikų.	
šios	kultūros	materialinį	pagrindą	sudarė	privati nuosa-
vybė,	o	dvasinis	evoliucinis	jos	lygmuo,	aukščiausias	taš-
kas	–	politinė demokratija.

Visa	 tai	 bolševizmo	 apologetams	 –	 teoretikams	 ir	
praktikams	–	sovietų	sąjungoje	pavyko	sugriauti	ir	sunai-
kinti	per	70	metų,	lietuvoje	–	per	50	metų.	būtent	dėl	šios	
priežasties	vadinamasis	Homo sovieticus	ir	buvo	atribotas	
ir	nuo	 tautiškumo,	 ir	nuo	pilietiškumo,	 ir	nuo	nuosavybės,	
t.	y.	nuo	 laisvo,	doro,	 iniciatyvaus ir kūrybingo darbo samp-
ratos,	 pateikiant	visa	 tai	 kaip	 „socialistinei“	visuomenei	
pražūtingas	buržuazinės	visuomenės	pagrindą	sudaran-
čias	 gamybinių jėgų ir gamybinių santykių	 atgyvenas,	 su	
kuriomis,	kaip	su	istorinės	ir	socialinės	žmonijos	praeities	
apraiškomis,	buvo	kuo	negailestingiausiai	kovojama.

garsiausias	 visų	 laikų	 ir	 tautų	 budelis	 j.	 stalinas	
pamatiniu	 savo	 politinės	 karjeros	 ir	 savivalės	 pagrin-
du	 laikė	 paties	 suformuluotą	 antidorovinį	 ir	 antihu-
manistinį	 principą:	 народ не имеет права развращать 

правительство; правительство имеет право развращать 
народ (tauta	 neturi	 teisės	 tvirkinti	 valdžią;	 valdžia	 turi	
teisę	tvirkinti	tautą);	sovietinė	nomenklatūra	šia	„didžio-
jo	vado	 ir	mokytojo“	maksima	vadovavosi	 ir	vadovau-
jasi	iki	pat	šių	dienų.	todėl	visi	mūsų	tautiniai	idealiai,	
visos	mūsų	 viltys	 turėti	 laisvą,	 dorą,	 teisingą	 ir	 nepri-
klausomą	 valstybę	 nuo	 pat	 pirmųjų	 dienų	 buvo vien 
miražas dykumoje.	 nomenklatūrinis	 genomas	 yra	 lygiai	
taip	 pat	 paveldima	mūsų	 dvasinės	 prigimties	 ypatybė	
kaip	ir	garsusis	genas	p	53,	sukeliantis	vėžį,	paveldimas	
kiekvieno	iš	mūsų	kūno.	ar	šis	tikrai	pražūtingas	gene-
tinis	 darinys	 kada	 nors	 išvešės,	 labai	 priklauso	 ir	 nuo	
tolesnio	mūsų	gyvenimo	būdo,	ir	nuo	mūsų	organizmo	
genetinio	atsparumo.

žmonijos	 istorijoje	 yra	 žinomi	 tik	 du	 laikotarpiai,	
kai	 visuomenės	 demokratėjimas	 iš	 principo	 tapo	 bent	
jau	 įmanomas.	 pirmas	 –	 graikų	 atėnų	 miesto-valsty-
bės	egzistavimas,	įteisinęs	tiesioginę	demokratiją,	valdant	
maždaug	6–7	tūkstančiams	vyrų,	susirinkusių	ant	pnikso	
kalno,	gimusių	ir	augusių	atėnuose,	neturinčių	skolų	ir	
nenusižengusių	 valstybei	 bei	 viešpataujančiai	 religijai.	
ir	 anglosaksiškojo	 pavyzdžio	 vadinamoji	 atstovaujamoji 
demokratija,	kuri	pačia	šio	savo	principo	prigimtimi	yra	
būdinga	 tik	protestantiškiems	kraštams.	Visa	kita	 –	 tik	

l Eona s 	l agau ska s .	iš	ciklo	Senojo Vilniaus panoramos,	1971
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daugiau	 ar	 mažiau	 vykusios	 šio	 visuomenės	 valdymo	
būdo	 adaptacijos,	 paplitusios	 Vakarų	 Europoje	 ir	 an-
glosaksų	 kolonizuotuose	 kraštuose.	 taigi,	 pavyzdžiui,	
indijos	 ar	 japonijos	 demokratiją	 visai	 pagrįstai	 galima	
laikyti	kolonijinio	 ir	karinio	poveikio	bei	 įtakos	padari-
niais.	tą	patį,	beje,	galima	pasakyti	net	ir	apie	prancūzi-
ją,	 į	kurią	ši	anglosaksiškojo	modelio	demokratija	buvo	
„eksportuota“	garsiojo	Voltaire’o	kartu	su	jo	raštais	(žr.,	
pavyzdžiui, Les lettres philosophiques,	1734).	dėl	pernelyg	
teigiamo	anglų	politinės	demokratinės	sistemos	vertini-
mo	Voltaire’as	kaip	tik	ir	prarado	prancūzijos	karaliaus	
malonę!	tačiau	 tai,	kaip	žinome,	nesustabdė	1789–1794	
metų	didžiosios	prancūzų	revoliucijos,	nes,	kad	ir	kaip	
nesmagu	būtų	tai	sakyti,	Karaliaus Saulės	epocha,	prasi-
dėjusi	nuo	liudviko	XiV	ir	nusitęsusi	iki	liudviko	XVi,	
taip	nugyveno	prancūziją,	kad	galiausiai	net	ir	viso	kara-
lystės	biudžeto	pradėjo	nebeužtekti	vien	karališkojo	dva-
ro	reikmėms	patenkinti...	panašiu	keliu,	atrodo,	žengia	ir	
tautinė	lietuvių	nomenklatūra,	pastaruoju	metu	ėmusis	
netgi	atviro	šantažo:	jeigu padidinsite atlyginimus, mes ma-
žiau piktnaudžiausime turima valdžia ir privilegijomis...

dar	 sunkiau,	 dar	 dramatiškiau	 visa	 tai	 susiklostė	
kaizerinėje	 Vokietijoje,	 kurioje	 demokratizacijos	 proce-
sas	oficialiai	pasibaigė	tik	1945–1990	metais,	t.	y.	dviem	
politiniais	etapais,	ženklinančiais	trečiojo	reicho	ir	ko-
munistų	valdomos	vadinamosios	ddr	(Davaj, davaj, ra-
botaj!)	žlugimą.

Valstybės,	esančios	už	šio	istorinio,	politinio	ir	geo-
grafinio	 arealo	 ribų,	 –	 nesvarbu,	 ar	 tai	 būtų	 Egiptas,	
sirija,	 libija	 ar	 irakas	 ir	 afganistanas,	 –	 nepriklauso-
mai	nuo	šiuose	kraštuose	pralieto	vakariečių	jaunuolių	
kraujo	 kiekio,	 geriausiu	 atveju	 gali	 tikėtis	 ne	 vakarie-
tiško	pavyzdžio	demokratijos,	o	tik	vienokio	ar	kitokio	
lygio	korumpokratijos	įsiviešpatavimo.	Visa	tai	juk	visiš-
kai	 akivaizdu	 jau	dabar,	 todėl	 sunku	 suvokti,	 kodėl	 ir	
kam	visos	šios	klasikinio	pavyzdžio	Vakarų	demokrati-
jos	 taip	negailestingai	 žlugdo	pačios	 save,	be	gailesčio	
liedamos	 jaunų	 ir	 talentingų	 savo	piliečių	–	vaikinų	 ir	
merginų	–	kraują.	Vienintelis	paaiškinimas,	dėl	ko	visa	
tai	daroma,	matyt,	ir	yra	toks:	geriau	jau	korumpokratija,	
kuri	 šiuose	 kraštuose	 neišvengiama,	 negu	 akivaizdžių	
fanatizmo	 ir	 fašizmo	bruožų	 turintis	musulmoniškasis	
fundamentalizmas!

tą	 patį	mūsų	 dar	 taip	 neseniai	 dievintieji	 Vakarai	
mano	ir	apie	rusiją	bei	buvusias	sovietines	respublikas.	
žinoma,	nėra	ko	net	ir	lyginti,	pavyzdžiui,	Egipto	ar	li-
bijos	diktatorių	H.	mubarako	 ir	m.	gaddafi	prisiplėštų	
dešimčių,	o	gal	ir	šimtų	milijardų	dolerių,	tarkime,	kad	
ir	su	mūsų	seimūnų	korupcinėmis	„operacijomis“:	pagal	
jurgį	 ir	 kepurė!	 tačiau	 negalima	 nematyti	 ir	 tam	 tikro	
genetinio jų	 panašumo:	 juk	 ir	 auglys	 organizme	 visada	
prasideda	nuo	vienos	 „pamišusios“	 ląstelės.	tuo	 tarpu	
mūsų	prezidentė	savo	metiniame	pranešime	jų	priskai-
čiavo	iki	700.	patupdyta	už	grotų	–	pernai	1,	šiemet	–	18.	
ir	tai	ji	laiko dideliu laimėjimu!

nepalyginti	baugiau	atrodo	ne	kokie	nors	konkretūs	
skaičiai,	kad	ir	labai	jie	būtų	dideli,	o	pats	šis	reiškinys,	
kurį	 aš	kaip	 tik	 ir	 esu	 linkęs	 įvardinti	 ir	 apibrėžti	 kaip	
naująją – posovietinę – ekonominės ir politinės sanklodos Lie-
tuvoje nomenklatūrizaciją.

štai	 kas	 apie	 šiuos	 lemtinguosius	 ateities	 ženklus	
rašoma	Lietuvos ryto	savaitėje:	„raskite	kitą	valstybę	Es,	
kur	parlamento	vadovas	prisipažintų,	jog	jis	priima	už-
sakomuosius	įstatymus,	ir	po	to	nebūtų	pradėtas	nė	vie-
nas	ikiteisminis	tyrimas.	juk	mūsų	šalyje	seimas	vis	tiek	
savo	sukčių	neatiduoda.“

kitaip	tariant,	garsusis	E.	lementauskas	ir	iš	tikrųjų	
turi	šansų	tapti	pirmuoju	žmonijos	istorijoje	kriminaliniu 
pabėgėliu,	 radusiu	 politinį	 prieglobstį	 tėvynės	 sąjun-
gos–lietuvos	 krikščionių	 demokratų	 dominuojamame	
seime:	 koks	 džiugesys	 turėtų	 viešpatauti	 visų	 pragaro	
uodeguotųjų	 ir	 raguotųjų	 gretose,	 žinoma,	 galima	 tik	
spėlioti.

bet	tai	dar	ne	viskas.	„uždarytai	ir	jau	seniai	nebe-
veikiančiai	ignalinos	atominei	elektrinei	staiga	prireikė	–	
tik	 įsivaizduokite	 –	 personalo	 bylų	 tvarkytojos,	 naujos	
mokymo	centro	vadovės,	vadovo	patarėjo,	skyrių	virši-
ninkų,	sandėlio	vedėjo.	iš	viso	per	mėnesį	į	darbą	nevei-
kiančiame	objekte	priimti	net	aštuoni	nauji	žmonės.	be	
konkursų.	tikėtina	–	trumpam.

kad	 išeidami	gautų	 solidžią	 išeitinę	pašalpą	 ir	už-
leistų	vietą	kitam	konservatorių	partijos	nevykėliui,	Vi-
sagine	pramintam	„parašiutininku“,	kuriam	atsivėrė	ga-
limybės	pasipelnyti	lietuvos	žmonių	sąskaita.	o	visų	šių	
prašalaičių,	 niekaip	 nesusijusių	 su	 atomine	 energetika,	
algas	nustato	pats	elektrinės	vadovas	ž.	jurkšus,	gaunan-
tis	tik	26,35	tūkst.	atlyginimą.	<...>	štai	 ir	klesti	partinis	
desantas.	nesidievagoja	dėl	to	ir	reitingų	vicečempionė	
seimo	pirmininkė	i.	degutienė.	kiek	čia	tos	valstybės	dar	
liko,	 neaišku,	 kada	mes,	 konservatoriai,	 dar	 grįšim,	 tai	
ar	galima	trukdyti	savo	partiniams	lobti	elektrinėje,	kuri	
negamina	elektros,	tik	rengia	parašiutininkus?“	(Lietuvos 
rytas,	2011,	birželio	11)

sovietinė	politinė	administracinė	biurokratija,	 įvar-
dijama	dar	kaip	nomenklatūra,	funkcionavo	lygiai	pagal	
tuos	 pačius	 antidorovinius principus:	 politiškumas,	 ne-
kompetentingumas,	 kastinė	 ištikimybė,	 prisitaikėlišku-
mas,	korumpuotumas.	mano	buto	kaimynė	rusė	apie	lie-
tuvių	revoliuciją	griaunant	korumpuotą	sovietų	sąjungą	
ir	 pasiektus	 rezultatus	 –	 žlugusius	 tautos	 išsaugojimo,	
klestinčios	ekonomikos	sukūrimo	lūkesčius	ir	t.	t.	–	turi	
savo	nuomonę,	grindžiamą	formule:	за что боролись, на 
то и напоролись! *

prieš	keletą	metų	Vilniaus	universiteto	tarptautinių	
santykių	ir	politikos	mokslų	institutas	buvo	organizavęs	
konferenciją,	 skirtą	 trijų	baltijos	 respublikų	politikos	 ir	
ekonomikos	 aktualijoms.	 Visų	 konferencijoje	 svarstytų	
problemų	minėti	nėra	prasmės,	 	bet	vieną	 jų,	sukėlusią	
itin	karštas	diskusijas,	paminėsiu.	tai	buvo	klausimas,	į	
kurį	nerasdamas	patenkinamo	atsakymo,	labai	nusiminė	
vienas	šios	konferencijos	iniciatorių	profesorius	z.	nor-
kus.	jam	niekaip	nesisekė	moksliškai	pagrįsti	ir	paaiškin-
ti,	kodėl	lietuva,	per	visą	sovietmetį	akivaizdžiai	pirma-
vusi	net	latvijos	ir	Estijos	atžvilgiu,	sovietinei	imperijai	
žlugus,	taip	greitai	nusirito	į	paskutiniųjų	gretas.	manau,	
kad	mano	 čia	 pateiktas	 atsakymas	 turėtų	 suteikti	 bent	
šiokios	 tokios	vilties	aiškinantis	 ir	profesorių	z.	norkų	
taip	 sujaudinusią	 problemą:	 sovietinės	 lietuvos	 eko-
nomika,	 grindžiama	 kyšiais,	 lagaminais	 gabenamais	 į	

* Už ką kovojote, ties tuo ir sustojote.
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mask	vą	aukščiausiems	komunistų	partijos,	ūkio	plana-
vimo	pareigūnams,	ir	yra	tikrasis	atsakymas...	

protestantiškosios	etikos	likučiai	latvijoje	ir	Estijoje,	
nors	 ir	 labai	nežymiai,	 tačiau,	matyt,	vis	dėlto	 ribojo	 ir	
patį	nomenklatūrinį servilizmą,	pataikavimą	bei	šunuode-
giavimą,	kuris	buvo	toks	būdingas	lietuviškajai	partinei	
nomenklatūrai.	kai	viso	to	nebeliko,	viskas	ir	vėl	atsistojo	
į	savo	vietas,	kaip	kad	sykį	jau	yra	buvę	tarpukariu.

dėl	tos	pačios	priežasties,	manyčiau,	labai	neseniai	
išryškėjo	ir	kai	kurie	kiti	latvijos	ir	lietuvos	prezidentų	
politinės	elgsenos	skirtumai:	latvijoje,	net	ir	neturint	re-
alių	prezidentinių	galių	bei	galimybių,	buvo	pabandyta	
ištėkšti	 gėdą	 valstybei,	 aukščiausiosioms	 institucijoms	
darant	mafijozą	 iš	 saemos,	lietuvoje	–	 tiesiog	nutylėta,	
tarsi	nieko	ir	nebūtų	atsitikę...

taip	net	 ir	 formaliai	 laisvų	 tautų	politinėje	kasdie-
nybėje	retsykiais	vis	dėlto	sušvinta,	arba	ne,	ir	jų	būtoji	
istorinė,	ir	neistorinė	praeitis.	pastaroji	–	kaip	girnapusė	
po	skenduolio	kaklu	–	skandina	lietuvių	tautą	ir	valstybę	
jau	ne	vieną	šimtmetį.	ir	įvardyti	šią	situaciją	galima	kaip	
tiktai	nori	–	ir	kaip	ldk	laikotarpio	šlėktiškąją anarchiją,	
atvedusią	lietuvą	prie	nepriklausomybės	praradimo,	ir	
kaip	 sovietinį palikimą,	 ir	 kaip	 švogerių respubliką.	 Esmė	
dėl	to	bemaž	nė	kiek	nesikeičia	–	mes	taip	ir	netapome	
„istorine	 tauta“.	 Viltys,	 kurios	 dar	 taip	 neseniai,	 taip	
aistringai	buvo	dedamos	dėl	dabartinės	mūsų	politinės	
ir	 socialinės	priklausomybės	Vakarų	struktūroms,	deja,	
nepasiteisino.	priešingai,	buvimas	šiose	struktūrose	labai	
akivaizdžiai	ir	nedviprasmiškai	parodė,	jog	ir	po	dvide-
šimties	metų	mes	vis	dar	tebesame	neįgali	 tauta	ir	vals-
tybė.	 Vadinamosios	 Es	 lėšos,	 kaip	 ir	 reikėjo	 tikėtis,	 su	
nemenku	perviršiu	pripildė	prie	valdžios	prilindusiųjų	
kišenes,	šis	bei	tas	nubyrėjo	ir	mūsų	istoriniam	paveldui,	
nes,	jeigu	tos	pagalbos	nebūtų	buvę,	nuogas	ir	nudriskęs	
mūsų	 tautinis	 užpakalis	 visa	 savo	 grožybe	 švytėtų	 ne	
tiktai	dieną,	bet	ir	vidurnaktį,	mėnuliui	šviečiant.	bet	tai	
iš	esmės	ir	viskas:	karo	ministrė	neseniai	beveik	prisipa-
žino,	jog	mūsų	šaunioji	kariuomenė	vargu	ar	atsilaikytų	
kad	ir	iki	tol,	kol	į	pagalbą	mums	atskubėtų	mūsų	drau-
gai	iš	nato,	jeigu,	žinoma,	jie	apskritai	atskubėtų.	nes	
iš	tikrųjų	sunku	patikėti,	kaip	tai	įmanoma,	pavyzdžiui,	
kad	 ir	Mistral	 klasės	 laivų	 ir	 karo	 technologijų	 rusijai	
pardavimas,	gelbstint	nuosavą	karo	pramonę	nuo	ban-
kroto	ir	nusispjaunant	į	nerimastingus	baltijos	valstybių	
pareiškimus	 dėl	 savo	 saugumo,	 arba,	 pavyzdžiui,	 jaV	
prezidento	sunkiai	suvokiamas	baracko	obamos	entuzi-
azmas	„pasidalinti“	naujausiomis	karinių	raketų	gamy-
bos	technologijomis	su	rusija.	Visais	šiais	atvejais	mums	
dažniausiai	pasiūloma	nepraleisti geros progos patylėti...

tačiau	bene	baisiausias	lietuviškosios	demokratijos	
priešas	 per	 visas	 mūsų	 nepriklausomybes	 buvo	 ir,	 be	
abejo,	 liks	 mūsų	 negebėjimas	 susišnekėti,	 susitarti	 ne	
tik	su	politiniais	oponentais,	bet	ir	tarpusavy.	a.	smeto-
na,	pavyzdžiui,	1926	metais	 įvykdytą	karinį	perversmą	
lietuvoje	motyvavo	tuo,	jog	tie	ilgaliežuviai	seime	gebą	
tiktai	niekus	taukšti	ar	vienas	su	kitu	rietis,	o	ne	rimtus	
valstybės	valdymo	darbus	dirbti...

to	mes,	beje,	per	akis	prisižiūrėjome	ir	prisiklausė-
me	ir	iš	dabartinio	mūsų	seimo,	į	kurį	pradėta	eiti	jau	ne	
tik	 šeimomis,	bet	 ir	 ištisomis	profesinėmis	korporacijo-

mis	ir		kuris,	tiesą	sakant,	per	visą	savo	kadenciją	užsii-
ma	vien	tarpusavio	intrigomis,	tarpusavio	santykių	aiš-
kinimusi,	t.	y.	ciniškiausiu tiesioginio seimo darbo imitavimu.	
jeigu	svarbiausioji	valstybės	 institucija	būtų	bent	viena	
ausimi	girdėjusi,	kas	 toji	žmogiškoji	 savigarba,	orumas	
ar	bent	paprasčiausias	padorumas,	faktas,	jog	pasitikėji-
mas	seimu	pasiekė	dugną,	turėtų	būti	rimta	paskata	arba	
susiimti,	arba	tiesiog	pasileisti.

tačiau,	deja,	į	seimą	einama	ne	dirbti,	o	užsidirbti, ir 
tai	iš	esmės	keičia	ir	pačią	šios	institucijos	prigimtį,	ir	jos	
funkcijas	valstybėje.	tai,	kas	iš	tikrųjų	yra	tos	lietuviško-
sios	politinės	partijos	ir	kam	jos	reikalingos,	ne	taip	seniai	
pademonstravo	buvęs	Vilniaus	meras,	o	šiaip	jau	–	bai-
keris		V.	navickas,	kuris,	kaip	tapo	plačiai	žinoma,	„pa-
mokė“	jaunesnį	savo	kolegą,	kaip	iš	tikrųjų	reikia	elgtis	
su	kitomis	–	opozicinėmis	–	partijomis.

iš	šitų	pamokslų	kaip	tik	ir	paaiškėjo,	kad	tokia	sąvo-
ka,	kuri	visose	tikrai	demokratinėse	valstybėse	yra	viso	
jų	politinio	ir	socialinio	gyvenimo	alfa ir omega,	grindžia-
ma	konsensusu,	lietuvoje	reiškiasi	visiškai	kitaip,	visiškai	
kitomis	 formomis,	 kurių niekaip negalima nei vadinti, nei 
laikyti demokratinėmis.

kitaip	 tariant,	 tai	 iš	 tikrųjų	dažniausiai	yra	 tik	po-
litiškai	ir	juridiškai	įteisintos,	sankcionuotos	daugiau	ar	
mažiau	 mafijozinės	 grupuotės,	 siekiančios	 tikslų,	 nie-
kaip	nesuderinamų	nei	 su	 savo	politinėmis	programo-
mis,	 nei	 su	 kasdiene	 parlamentine	 savo	 narių	 veikla.	
šia	prasme	neabejotinai	 teisus	nepriklausomybės	akto	
signataras	m.	laurinkus,	vienoje	savo	apžvalgų	Lietuvos 
ryte	pabrėžęs,	 jog	dabartinės mūsų partijos viena nuo kitos 
skiriasi nebent tik savo poilsiavietėmis!

senovės	romėnai	tokiomis	progomis	visada	sakyda-
vę:	sic transit gloria mundi.

nepasisekė	mūsų	tautai,	 taip	niekada	ir	netapusiai	
tikrais	 lietuviais,	 o	 tiktai	 arba	 ir	 vieno	 procento	 nesie-
kiančiais	 gente lituanus	 arba	 devyniasdešimt	 devyniais	
procentais	 –	 mužikais,	 valstiečiais,	 kolūkiečiais,	 o retkar-
čiais – dažniausiai pro forma – dar ir katalikais...

Visi,	kurie	kada	nors	ar	bent	kiek	yra	studijavę,	domė-
jęsi	 pasaulio	 tautų	 istorija,	 žino,	 jog	 anglijos	 klestėji-
mas	–	virtimas	pasauline imperine galybe	–	prasidėjo	nuo	
katastrofos,	kai	XVii	a.	pabaigoje	karališkosios	prancū-
zijos	laivynas	visiškai	sutriuškino	britų	flotilę,	ir	šis	pra-
laimėjimas	grėsė	politine	krašto	pražūtimi.	tuomet	kaip	
tik	 ir	buvo	padarytas	svarbiausias žmonijos	 istorijoje	at-
radimas,	apie	kurį	mūsų	lietuviškieji	politikieriai	iki	šiol	
dar	nieko	nežino:	krašto galybę, gerovę ir politinę ateitį le-
mia ne luomai, ne ideologija, ne partinė priklausomybė, netgi 
ne gamybinės jėgos ir gamybiniai santykiai, apie kuriuos tiek 
beprotiškai daug yra pritauškęs K. Marxas, o gabūs, iniciaty-
vūs ir sąžiningi žmonės.

kitaip	 tariant,	 nuo	 šio	 anglų	 laivyno	pralaimėjimo	
ir	 prasidėjo	 būsimoji	 didžiosios	 britanijos	 istorija,	 nes	
būtent	 tada,	 t.	 y.	 sunkiausią	visuotinės	nevilties	valan-
dą,	anglijos	admiralitetas	 priėmė	 nutarimą	 kariniame	
britų	 laivyne	 atsisakyti	 luominių privilegijų:	 karo	 laivų	
kapitonais	 ir	netgi	admirolais	pradėta	 skirti	ne	karališ-
kojo	kraujo	palikuonis	–	princus,	hercogus	ar	baronus,	o	
jaunus,	gabius	ir	ryžtingus	žmones,	negailinčius	nei	jėgų,	
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nei	gyvybės,	 kad	 tik	pateisintų	 šį	 jiems	 suteiktą	pasiti-
kėjimą.	kaip	 tik	dėl	 to	„XiX	a.	 jungtinė	karalystė	 tapo	
svarbiausia	pramonine	 ir	 jūrine	galybe	pasaulyje.	 savo	
galybės	viršūnėje	britų	imperija	užėmė	apie	1/4	pasaulio	
teritorijos“	(Vikipedija).

būtent	 dėl	 šios	 inovacijos,	 neturėjusios	 precedento	
ne	tik	Europos,	bet	ir	pasaulio	tautų	istorijoje	–	asmeni-
nio	talentingų,	bet	nebūtinai	kilmingų,	jaunųjų	britų	pa-
sišventimo	ir	pasiaukojimo,	ilgainiui	atsirado	ir	garsioji,	
grynai	britiška,	tautos	mentalitetą	atspindinti	ir	įprasmi-
nanti	frazė:	I did it	–	aš padariau, aš įvykdžiau, aš įrodžiau.

ir	tai	buvo	nepalyginti	didingesnė	ir	reikšmingesnė	
socialinė	inovacija	negu	visos	kitos	po	to,	nes	ir	jos	buvo	
tik	labai	ar	nelaibai	reikšmingi	padariniai	to,	kas	šiuolai-
kinėje	politinėje	 ekonomijoje	 ir	 sociologijoje	 įvardijama	
kaip	žmogiškasis faktorius.

lietuva	 dėl	 to	 ir	 nėra	 „britiškojo“,	 t.	 y. istorinio,	
pavyzdžio	 visuomenė	 ir	 valstybė,	 nes	 lietuviui	 dėl	 jo	
prigimties	visada	yra	 svetimas	bet	koks	 iniciatyvumas,	
naujumas	ar	ryžtingumas.	tai	iš	dalies	patvirtina	ir	mano	
motinos	 dar	 vaikystėje	 baimingai	 nuolat	 kartojami	 žo-
džiai:	 tik,	 vaikeli,	 nelįsk,	 kur	 nereikia,	 neišsišok	 pats	
pirmas	ir	prieš	visus,	nes	juk	jau	senų	žmonių	nuo	seno	
pasakyta:	kaip radome, taip ir paliksime.

istorinė	 ir	socialinė	 tautos	praeitis	 ir	 ja	grindžiama	
patirtis	 –	 įvairiausių	 lietuvos	 užkariautojų	 ir	 okupan-
tų	per	 šimtmečius	diegta	prievarta,	 savivalė	 ir	 smurtas	
padarė	savo	juodą	darbą.	ir	tai	atsitiko	tuoj	po	žalgirio	

mūšio,	 kuris	 lietuvių	 nors	 ir	 buvo	 laimėtas,	 tačiau	 ka-
tastrofiškiausiu	santykiu:	lietuva	čia	prarado	3	iš	4	šio-
se	kautynėse	dalyvavusiųjų.	Vadinasi,	 ir	visiškai	kitaip	
negu	kad	britai,	kurie	dar	ir	šiandien	didžiuojasi,	jog	per	
visą	XViii	a.	britų	bažnyčių	varpai	„užkimo“	skelbdami	
nuolatines	pergales	prieš	visas	kitas	Vakarų	Europos	tau-
tų	armijas	 ir	 laivynus	–	prancūzų,	 ispanų,	olandų.	lie-
tuvai	–	priešingai	–	žalgirio	mūšis	buvo	bene	paskutinis	
didysis	 susirėmimas	 su	 iš	 Vakarų	 nepaliaujamai	 slen-
kančiomis	plienu	nuo	galvos	iki	kojų	apsikausčiusiomis	
kryžiuočių	 ir	 kalavijuočių	 armijomis.	 prievartinė	 chris-
tianizacija	 ir	 didesnės	 lietuvių	 tautos	 dalies	 įbaudžia-
vinimas	išmušė	jiems	iš	po	kojų	tai,	kas	mūsų	protėvių	
baltų,	m.	gimbutienės	duomenimis,	3–4	tūkstantmečius	
buvo	taip	puoselėjama	ir	aukštinama,	kas	iš	tikrųjų	su-
darė	 šių	giminių	 ir	 genčių	dvasinės,	 intelektinės	 ir	do-
rinės	 savimonės	 pamatą.	gamta	 kaip	 sacrum	 naujosios	
religijos	 ir	 pasaulėžiūros	 skleidėjų	buvo	 sutapatinta	 su	
tuo,	kas	krikščioniškoje	religinėje	dogmatikoje	 įvardija-
ma	kaip	malum,	t.	y.	kaip	blogis,	nuodėmė,	velnio	išmonė	
ir	žabangos.	taip	mes	tapome	tikraisiais	velnio	garbinto-
jais	–	stabmeldžiais,	netikėliais,	mužikais,	cholopais,	ne-
turinčiais	nei	rašto,	nei	kultūros	–	žmonėmis,	tinkamais	
tik	žemę	arti,	 juodą	pelų	duonos	plutą	krimsti	 ir	ponų	
dvaruose	lažą	eiti...

taip	laisvų,	karingų	ir	 išdidžių	lietuvių	tauta,	kaip	
ir	kitos	baltų	giminės	bei	gentys,	nors	ir	nebuvo	visiškai	
išnaikintos	kaip	jotvingiai,	tačiau	dėl	išskirtinai	nepalan-

roka s 	g i Edr ė.	Joninės ant Dubingių piliakalnio,	2011
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kiai	susiklosčiusių	istorinių	aplinkybių	turėjo	pereiti	prie	
vadinamosios	žolės politikos, t.	y.	tokio	tipo	tautos	psicho-
logijos	ir	gyvensenos,	kurios	leitmotyvas	kaip	tik	ir	buvo:	
net ir ąžuolai audroje lūžta, o žolė išgyvena.

kitaip	tariant,	kai	Vakarų	pasaulyje	jau	buvo	pradė-
jusios	itin	intensyviai	formuotis	nacionalinės monarchijos,		
didžioji	 lietuvių	 tautos	dalis	–	vis	 tie	patys	valstiečiai ir 
katalikai buvo	priversti	atsisakyti	visko	–	ir	žmogaus	tei-
sių,	ir	žmogaus	verto		socialinio	gyvenimo.	ideologija	ta-
pusi	krikščioniškoji	artimo	meilės	idėja	nė	kiek	netrukdė	
sutapatinti	 jų	su	gyvuoju	feodalinių	dvarų	 ir	palivarkų	
inventoriumi.	V.	kavolis	viename	knygos	Sąmoningumo 
trajektorijos	poskyrių,	pavadintame	Katalikų peklos knygos 
ir dangaus rūmai,	minėtą	 situaciją	 vertina	 taip:	 „katali-
kiškoje	 didžiojoje	 lietuvoje	 XViii	 a.	 –	 paties	 baisiau-
sio	pragaro	kančiomis	gąsdinimo	laikotarpis,	 ir	dar	že-
miausiai	smuktelėjusi	lietuvių	kalba.“	o	koks	iš	tikrųjų	
tas	gyvenimas	buvo	visiems	 tiems,	 taip	gąsdinamiems,	
nesunku	sužinoti,	pavyzdžiui,	kad	ir	iš	XVii	a.	lietuvių	
rašytojų	kūrinių.

Vadinasi,	ir	garsusis	angliškasis	I did it	šioje	vienoje	
nelaimingiausių	Europos	tautų	negalėjo	nei	būti	iškeltas,	
nei	realizuotas.	neapykanta	dvarui	–	ne	k.	marxo	išsigal-
vojimas:	ji	iki	kraujo	už	mažiausią	nusikaltimą	plakamų	
„mužikų“	rauda	tebeaidi	visoje	lietuvių	tautosakoje.	tad	
ar	bereikia	stebėtis,	jog	ir	visą	dvaro	turtą	–	mišką,	žemę,	
žemės	 ūkio	 inventorių,	 javus,	 galvijus	 ir	 t.	 t.	 –	 vargšai	
baudžiauninkai	 taip	pat	 buvo	 linkę	 vertinti	 tik	 kaip	 jų	
krauju	ir	prakaitu	užgyventą	ir	iš	jų	atimtą	gerą.	iš	čia	–	
ir	amžinas	lietuvio	ir	valstybės	susvetimėjimas,	 ir	visos	
valstybinio	turto	vagystės,	neregėtai	suklestėjusios	vadi-
namojo	„brandaus“	socializmo	laikais,	–	totalaus	tautos	
įbaudžiavinimo	 epochoje,	 –	 tapusios jau nebe išimtimi, o 
norma, t. y. „socialistinio gyvenimo būdu“.

per	visą	XVii	ir	XViii	amžių,	kai	karališkoji	didžio-
ji	 britanija	 grūmėsi	 dėl	 viešpatavimo	 pasaulio	 jūrose	
ir	 vandenynuose,	 išleisdama	 įsakymą	 gaudyti	 jaunus	
vyrus	 ir	 prievarta	 imti	 juos	 į	 karinį	 jūrų	 laivyną,	 ldk	
aristokratija,	 tikriau	–	 tai,	kas	 iš	 jos	 liko,	mėgavosi	per-
manentiškai	gausėjančiomis	savo	 luomo	privilegijomis,	
nes	 nieko	 idiotiškesnio	 kaip	 „renkamoji	 monarchija“	
nebebuvo	 įmanoma	sugalvoti!	tai	 reiškė	beveik	 tą	pat,	
ką	dar	taip	neseniai	g.	kirkilo	vyriausybė	prieš	pat	rin-
kimus	padarė	su	pensijomis	ir	atlyginimais.	pretenduo-
jantys	į	abiejų	tautų	respublikos	sostą	(sic!)	seimuose	ir	
seimeliuose	lėbaujančiai	šlėktai	prižadėdavo	viską,	ko	tik	
ji	pageidavo.	paskutinė	vinis	į	auksinį	lietuvos–lenkijos	
valstybę	valdančios	bajorijos	teisių	bei	privilegijų	karstą,	
be	abejo,	buvo	vadinamasis	Liberum veto.

„lietuvos–lenkijos	valstybėje XVii–XViii	a.	liberum 
veto	 teisė	 buvo	 parlamentinės	 sandaros	 principas.	 Visi	
seimo	sprendimai	galėjo	būti	priimami	tik	visų	jo	narių	
sutikimu	ir	kiekvienas	atstovas	galėjo	blokuoti	sprendi-
mus	 ir	 seimo	darbą.	šio	principo	atsiradimo	pradžia	–	
vienbalsio	sprendimų	priėmimo	seime	tradicija,	kai	sei-
mo	 narys,	 išrinktas	 vietos	 seimelio,	 buvo	 atskaitingas	
jam	už	 visus	 seimo	 sprendimus.	 sprendimas,	 priimtas	
daugumos	 prieš	mažumos	 valią	 (netgi	 jei	 tai	 buvo	 tik	
vienas	 seimelis),	 buvo	 laikomas	politinio	 lygiateisišku-
mo	principo	pažeidimu.“	(Vikipedija)

kai	dabartinio	seimo	pirmininkė	i.	degutienė	pareiš-
kė,	kad	labai	dažnai	ji	jaučiasi	ne	tuo,	kuo	iš	tikrųjų	yra,	
o	greičiau	jau	pravieniškių	kolonijos	direktore,	išsamesni		
komentarai	darosi	tiesiog	nereikalingi.	kitaip	tariant,	nuo	
1795	m.,	t.	y.	nuo	trečiojo	žečpospolitos	padalijimo,	mes	
ne	 tik	nepasidarėme	nė	per	nago	 juodymą	protingesni,	
bet	 netgi	priešingai:	 per	 tą	nepaprastai	 ilgą	visokių	ne-
laisvių	ir	okupacijų	laikotarpį,	sakyčiau,	tapo	visiškai	aki-
vaizdu,	 jog	pavojingiausias dalykas lietuvių tautos išlikimui 
per visą jos istoriją yra lietuviškasis valstybingumas.

be	to,	negalima	pamiršti,	 jog	 ir	valstybės	piliečiais,	
atsakingais	už	jos	likimą,	taip	pat	buvo	laikomi	tiktai	ba-
jorai,	t.	y.	vis	tie	patys	gente lituanus;	jie	sudarė	ir	šauktinę 
bajorų kariuomenę,	kuri,	pavyzdžiui,	 lyginant	 ją	 su	 toly-
džio	stiprėjančiomis	maskvos	didžiosios	kunigaikštys-
tės	armijomis,	netgi	 savo	karių	skaičiumi	pasidarė	 juo-
kingai	maža!	dėl	 tos	pačios	priežasties	 ir	abiejų	tautų	
respublikos,	o	ypač	lietuvos	didžiosios	kunigaikštystės	
žlugimo	pradžia	 laikytini	būtent	 1655	metai.	 „per	karą	
su	rusija	1655	m.	rugpjūčio	8	d.	 į	neginamą	miestą	 įsi-
veržusi	šimtatūkstantinė	kariuomenė	plėšė,	prievartavo	
ir	 žudė	 beginklius	 miestiečius.	 amžininkų	 liudijimu,	
rusų	arklių	kanopos	Vilniaus	gatvėmis	 slidinėjo	 tekan-
čio	kraujo	upeliuose.	šaltinių	duomenimis,	išžudyta	be-
veik	trečdalis	miesto	gyventojų	–	apie	14	tūkst.	vilniečių.	
daug	 jų	 išvežta	 į	rusijos	gilumą	–	 tai	pirmoji	lietuvos	
istorijoje	 priverstinė	 deportacija.	 miestas	 buvo	 ne	 tik	
apiplėštas,	 bet	 ir	 padegtas.	 okupacinės	 kariuomenės	
sukeltas	 gaisras	 truko	net	 17	dienų.	degančio	Vilniaus	
pašvaistė	 buvo	matoma	 net	 sudervėje,	 per	 30	 km	 nuo	
miesto	 nutolusioje	 vietovėje.	 Vilnius	 virto	 didele	 nuo-
dėgulių	krūva.	amžininkai	su	sielvartu	liudijo:	„Vilniuje	
negalima	rasti	Vilniaus.“	(žr.	plačiau:	a.	r.	čaplinskas. 
Niekada nepasiduodantis miestas	//	diena.lt)	pabrėžtina,	jog	
tai	buvo	ir	pirmasis	lietuvos	istorijoje	Vilniaus	universi-
teto	sunaikinimas,	jo	veiklos	sustabdymas.	„pralaimėjus	
kare	su	maskva	ir	kazokams	1655	m.	nusiaubus	miestą	
ir	universitetą,	akademinis	gyvenimas	apmirė	šešeriems	
okupacijos	 metams,	 profesoriai	 ir	 dalis	 studentų	 pasi-
traukė	į	čekiją,	moraviją,	Vokietiją,	austriją.	<...>	buvu-
sios	šlovės	universitetas	taip	ir	neatgavo.“	(r.	plečkaitis.	
Lietuvos filosofijos istorija.	–	kFmi,	Vilnius,	2004,		p.	229)

būtent	 nuo	 tada	 –	 per	 atpjautas,	 išvirtas	 ir	 vilnie-
čiams	 vyrams	 prievarta	 supenėtas	 gyvų	moterų	 krūtis	
ir	prasidėjo	šimtmečius	trukęs	lietuvių	tautos	genocidas,	
jos	kelias	į	golgotą.

deja,	glumina	ne	 tiktai	 tolydžio	auganti	 ir	besiplė-
tojanti	valstybinio	valdymo	aparato	erozija	–	korupcija,	
anarchija	 ir	 įvairiausio	 lygio	 biurokratizmas,	 bet	 ir	 iš	
tikrųjų	dirbančiųjų	ir	pinigus	valstybiniame	ir	privačia-
me	sektoriuje	uždirbančiųjų	santykis:	maždaug	700–800		
tūkstančių,	kuriems	–	volens nolens	–	tenka	apie	350	tūks-
tančių	įvairiausio	plauko	„išlaikytinių“	–	valdininkų.	ir	
tai	–	po	visų	jiems	taip	iškilmingai	ir	netgi	pompastiškai	
pažadėtų	ir	neištesėtų	saulėtekių	bei	saulėlydžių!

Vadinasi,	nereikia	genialios	galvos,	norint	suprasti,	
jog	kai	 tik	šie	skaičiai	apytikriai	susilygins,	galime	būti	
tikri,	kad	valstybinis	ir	socialinis	kolapsas	lietuvoje	taps	
tiesiog	neišvengiamas	–	nelyginant	Hannibal ante portas.	
ir	tai	gali	atsitikti	visai	netrukus,	jeigu	turėsime	galvoje	
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ir	 tą	 faktą,	 jog	 dirbančiųjų	 dėl	 fantastiškus	mastus	 pa-
siekusios	emigracijos	 labai	 smarkiai	mažėja,	o	„išlaiky-
tinių“	–	daugėja.

bet	 ir	 tai	 dar	 būtų	 galima	 pataisyti,	 jeigu	 būtų	 pi-
lietinės	 ir	politinės	valios	 ir	noro.	pražūtingiausia	 idėja	
lietuvos	istorijoje	–	ir	ldk	laikotarpiu,	ir	pirmosios	tar-
pukario	 lietuvos	 respublikos	 laikais,	 o	 ir	 dabar	 –	 yra	
vadinamasis	 politinis pasitikėjimas.	 tiesa,	 skirtingomis	
istorinėmis	epochomis	jis	egzistavo	ir	reiškėsi	labai	skir-
tingomis	formomis:	gente lituanus	laikais	tai	buvo	socia-
linėmis	 ir	politinėmis	privilegijomis	 tolydžio	vis	 labiau	
maloninama	 ir	 lepinama	 bajorija,	 galiausiai	 tapusi	 ir	
vienintele	 pačios	 valstybės	 žlugimo	 priežastimi;	 vadi-
namaisiais	smetoniniais	laikais	–	tautininkų	partijai	pri-
klausanti	atvirai	parazitiška,	bukagalvė,	kyšininkaujanti,	
nuolatinėmis	 iždo	vagystėmis	bei	 įvairiausiomis	krimi-
nalinėmis	 veikomis,	 tokiomis	 kaip	 lašinių skutimas ar	
pašto ženklų afera,	užsiiminėjanti	kompanija;	na,	o	mūsų	
laikais	–	korumpuota	politinė	administracinė	oligarchija,	
partiniais	 nomenklatūriniais	 savitarpio	 ryšiais	 susisais-
čiusi	 ir	 į	 įvairias	 partijas	 susiskaidžiusi	 sistema,	 tapusi	
ne	 atstovavimo	 visuomenei	 instrumentu,	 o	 šių	 partijų	
įkūrėjų	interesų	bei	privilegijų	puoselėtoja	bei	gynėja.

šia	prasme,	pavyzdžiui,	dabartinės	kadencijos	 sei-
mo	 neįmanoma	 netgi	 lyginti	 su	 vadinamuoju	atkuria-
muoju.	 ir	 visi,	 be	 abejo,	 žinome	 kodėl.	 tai	 –	 absoliuti	
profesinė	nekompetencija,	bodėjimasis	tiesioginiu	seimo	
nario	darbu	bei	jo	ignoravimas,	bastymasis	po	įvairiau-
sių	televizijų	show projektus,	nuolatinės	komandiruotės	
į	užsienį	ir	t.	t.

Imitacinis,	 t.	 y.	 tik	 tariamas,	 seimo	 nario	 darbo	 po-
būdis	 per	 dvidešimt	 nepriklausomybės	 metų	 padarė	
tai,	ko	niekada	nebūtų	pajėgusi	padaryti	istorinių	mūsų	
priešų	net	ir	įnirtingiausiai	varoma	priešiška	propagan-
da.	 Visiems	 iki	 gyvo	 kaulo	 įkyrėjęs	mėnesių	mėnesius	
ar	 netgi	metų	metus	 trunkantis	 tąsymasis	 su	 visokiais	
karaliais,	sacharukais	ir	dešimtimis	kitų	seimo	nario	eti-
kos	pažeidėjų,	lygiai	kaip	ir	visiems	gerai	žinomi,	tačiau	
realiais	rezultatais	niekada	nepasibaigiantys	„projektai“	
sukurti	 tautinį	automobilį,	 traktorių,	 tautinę	šaudmenų	
gamyklą,	 lietuvišką	 automatą,	 metro,	 tramvajų	 ir	 t.	 t.	
padarė	 tai,	 jog	 niekas niekuo jau nebetiki ir nieko nebesi-
tiki.	 Visuotinis	 pesimizmas,	 rusiškai	 įvardijamas	 kaip	
наплевательство,	 faktiškai	 apėmęs	 visus	 visuomenės	
sluoksnius,	be	abejo,	daro	savo	juodą	darbą.	klasikiniu	
tokio	reiškinio	pavyzdžiui	laikyčiau,	pavyzdžiui,	r.	Va-
latkos	straipsnį	Lietuvos ryte.

nepaisant	to,	jog	autorius	per	du	nepriklausomybės	
dešimtmečius	iš	tikrųjų	jau	yra	absoliučiai įsijautęs	į	vie-
nintelio	tikro	tautos	apaštalo,	niekada	ir	niekur	nesuklys-
tančio,	 beje,	 baltų	mitologijoje	 gerai	 žinomo	 kaip	Deus 
otiosus,	vaidmenį,	cituojamo	straipsnio	teiginiuose	esama	
tam	tikros	tiesos.	ir	pirmiausia,	žinoma,	tokios,	 jog	nie-
kas	„negali	nuneigti	galimybės“,	 jog	po	naujų	 rinkimų	
atėjusi	 į	 valdžią	 nauja	 partija	 su	dabartine	Energetikos	
ministerija	nepasielgs	lygiai	taip	pat,	kaip	ši	kad	pasielgė	
su	garsiuoju	LEO LT.

dėl	paminėtų	 (ir	nepaminėtų)	priežasčių	 jau	 trečią	
dešimtmetį	iš	Lietuvos ryto ambonos	visai	lietuvai	atna-
šaujantis	ir	apaštalaujantis	r.	Valatka	ir	sako:	

stovi	kubilius	dobiliukų	pievoje	ir	svaičioja	apie	ato-
minę	ateitį.	pavasario	saulė	vaiski.	garsi	panevėžio	links-
muolė	jarda	su	juodais	akiniais	linksi	į	taktą	savo	ponui.	
sekmoko	gizeliai	su	statybininkų	šalmais	–	kad	bitutės	į	
galvą	necvaktelėtų	–	žvelgia	į	Visagino	tolius.

„parašiutininkai,	–	niršta	Visagino	internacionalas.	–	
nuleidžia	kaip	desantą	į	uždaromą	atominę,	prisigrobia	
ir	atgal	į	Vilnių.“

„ar	dar	yra	čia	į	ką	žiūrėti?“	–	pasisukęs	į	parašiu-
tininką	Vasiliauską,	 kuris,	 kas	 dar	 nežino,	 yra	 virtua-
lios	 sekmoko	 atominės	 elektrinės	 generalinis,	 klausia	
kubilius.

„kad	daugiau	jau	nėra	ko	parodyti,	nebent	jardą“,	–	
prunkšteli	 vyriausiasis	 tėvynės	 sąjungos	 parašiutinin-
kas	Visagine	ir	mosteli	į	žalią	pievą.

„tebūnie	šviesa,	–	atsako	kubilius	ir	įžiebia	konser-
vatorių	degtuką.	–	kai	manęs	jau	nebus	ne	tik	valdžioje,	
bet	ir	konservatorių	partijai	gal	vadovaus	kokia	visai	be	
fantazijos	moteris,	čia	po	trejų	metų	mes	pradėsim	kon-
servjaunuolišką	 statybą,	 o	 2020	metais	 ji	 tieks	 pirmąją	
elektrą“,	–	pranašiškai	sako.

kodėl	 konservjaunuoliška?	 kad	 visai	 be	 pinigų.	
net	 be	 supratimo,	 kiek	 kainuos	 viena	 kilovatvalandė.	
praktiškai	jau	ir	be	lenkijos,	latvijos,	Estijos	dalyvavi-
mo.	net	 kaimynų	 traukinys	 kai	 ko	 per	 ilgai	 darančių	
nelaukia.

dar	–	atsisakant	pripažinti	 faktą,	kad	kremliui	 jau	
šįmet	pradėjus	statyti	karaliaučiaus	ir	astravo	atomines	
jėgaines,	 po	 trejų	metų	 griebtis	 tokiame	mažame	plote	
dar	ir	trečios	atominės	statybos	–	toks	pat	absurdas,	kaip	
ir	statyti	komunizmą.

ką	jau	kalbėti	apie	tris	atominius	monstrus,	iš	trijų	
pusių	suspausiančius	lietuvą.	Hanibalas	lekteris	iš	lie-
tuvos	kildintas	ne	šiaip	sau,	matyt.

„prieš	pat	 atominės	uždarymą	 jie	 remontavo	 elek-
trinės	 valgyklą,	 išklojo	 naujomis	 plytelėmis,	 tai	 ar	 gali	
tokie,	 kurie	 nemoka	 uždaryti	 net	 senos	 elektrinės,	 pa-
statyti	 naują?“	 –	 nepatriotine	 retorika	 burba	 Visagino	
internacionalas.	<...>

kai	du	papūstžandžiai	Vilniaus	vaikučiai	andrius	ir	
dalia	ėjo	 į	prestižinių	sovietinių	mokyklų	trečią	ar	ket-
virtą	 klasę,	 sovietų	 valdžia	 padovanojo	 būsimiesiems	
didiems	atominių	statytojams	italų	rašytojo,	laiku	perbė-
gusio	iš	b.	mussolini	fašistų	į	p.	togliatti	komunistų	par-
tiją,	knygelę	apie	atominą	ir	Esmeraldą.	štai	 ir	žaidžia,	
gavę	valdžią	iš	tautos	rankų,	mūsų	jau	suaugę	Esmeralda	
ir	atominas.	atominę	 valstybę,	 kur	 duona	 vis	 dažniau	
vadinama	rašalu,	žalia	spalva	–	geltona,	kur	katės	loja,	o	
šunys	kniaukia.	<...>

atominas	 ir	 Esmeralda	 taip	 sėkmingai	 žudė	 vieną	
monstrą,	 kad	 sekmokas	 po	 vienu	 virtualios	 Visagino	
atominės	 elektrinės	 gaubtu	 surinko	 ir	 rytų,	 ir	 Vakarų	
skirstomųjų	tinklų,	ir	„lietuvos	energijos“,	ir	„Energijos	
tiekimo“,	 ir	lietuvos	elektrinės	akcijas.	monstras,	paly-
ginti	su	kuriuo	lEo	lt	liūtas	–	tik	maišu	trenktas	šiukš-
lyno	katinas.

Visas	 lietuvos	 elektros	 ūkis	 –	 nelengvai	 progno-
zuojamo	sekmoko	surinktų	valdininkų	rankose.	riebios	
algos	konservatorių	beraščiams	ir	jokių	dividendų	vals-
tybei.	Vogti	leista	lietuvos	respublikos	vardu.
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kur	l.	donskis	su	gitara	prie	prezidentūros,	kiti	mu-
zikalūs	ir	dar	dažniau	falcetu	gaidžius	gaudę	protestuo-
tojai?	ak,	taip.	kai	nėra	politinio	ir	svarbiausia	„sociali-
nio“	koncerto	užsakymo,	taurios	lietuvių	mūzos	tyli.

(rimvydas	Valatka.	Kubilius ir atomas. Parašiutininkų 
himnas	//	lrytas.lt,	2011	05	13)

Vadinasi,	jeigu	mano	į	aukščiausiąjį	–	Deus otiosus	–	
rangą	 iškeltasis	r.	Valatka	 ir	 iš	 tikrųjų	ne	 tik	atstovauja	
savo	 raštvedžių	 kontoros	 interesams,	 bet	 ir	 daugiau	 ar	
mažiau	 objektyviai	 atspindi	 tautos	 nuotaikas,	mums	 ta	
atominė	elektrinė	reikalinga	tiek	pat	kiek	kiškiui	reuma-
tas.	 Valstybė,	 kuri,	 be	 čia	 jau	 minėtųjų	 700	 tūkstančių,	
ir	 toliau	kasmet	praranda	 apie	 70–80	 tūkstančių	 jaunos	
darbo	 jėgos,	 išvažiuojančios	 į	 užsienius,	 jau	 yra	 tapusi	
senukų pensionatu.	todėl	netgi	labai	neaišku,	už	kokius	ir	
kieno	atseikėtus	milijardus	šią	elektrinę	ruošiamasi	staty-
ti	–	ar	tik	ne	už	tas	pačias	kartą	jau	atimtas	pensijas,	kurių	
vis	dėlto	vargu	ar	pakaks	šiam	Atominui	net	 ir	pamatus	
padėti.	juoba	kad	buvę	„broliškų“	sovietų	sąjungos	res-
publikų	valdovai	nė	kiek	ne	mažiau	ryžtingai	nusiteikę	
apstatyti	lietuvą	savos	gamybos	Atominais	 –	 ir	daro	 tai	
tikrai	 ne	 iš	 ekonominio	 suinteresuotumo,	 o	 veikiausiai	
tiktai	tam,	kad	būsimosios	lietuvos	atominės	elektrinės	
kilovatvalandės	kainą	galėtų	kuo	efektyviau	dempinguo-
ti...	tačiau	vargu	bau	ar	net	ir	tokie	argumentai	bei	sam-

protavimai	gali	ką	nors	pakeisti	nacionalinėmis vertybėmis 
tapusių	 seimo	fizikų	 ir	 lyrikų	mąstysenoje:	valdančiajai		
nomenklatūrokratijai	 labiau	už	oro	gurkšnį	skęstančiajam	
reikalingi	romos	imperatorių	triumfą	primenantys	šlaitų	
ir	būgnų	garsai.	juk	iš	tikrųjų	vargu	ar	įmanoma	ištisus	
dešimtmečius	puikuotis	viena	vienintele	fraze	„įstojome	į	
nato	ir	Es“.	reikia	juk	ir	šio	to	nauja.	na,	o	likusiam	iki	
naujų	rinkimų	laikui	būgnų	ir	fanfarų	garsų,	skelbiančių	
apie	neabejotinas	pergales	amžinojoje	lietuvos	kelionėje	
į	 šviesią	 ateitį,	 tikrai	užteks.	 štai	dėl	 ko	kiekvieną	 rytą,	
keliaudamas	 į	darbą,	nors	akies	krašteliu	vis	pasižiūriu	
į	be	galo	keistą,	su	menu	nieko	bendra	neturintį,	bet	fi-
losofiškai	 ir	 pasaulėžiūriškai	 neapsakomai	 reikšmingą	
monumentą	–	Trispalvę sieną,	kurios	apačia	taip	talentin-
gai	 išvarpyta	vieną	dieną	 ten	 stovėjusių	 žmonių	figūri-
nėmis	kiaurymėmis.	 išmirė	 jie	 arba	 išvažiavo.	 ir	 vienu,	
ir	kitu	atveju	–	negrįžtamai.	liko	tik	siena.	kaip	atmintis	
apie	kadaise	čia	gyvenusius	lietuvius	–	beprotiškai	keistus	
žmogeliukus,	 labai	 seniai	praganiusius	milžiniškas	 toli-
mųjų	protėvių	gyventas	 teritorijas,	o	paskui	 ir	valstybę,	
kuri	–	tarsi	garsioji	šagrenės	oda	–	vis	mažėjo	ir	mažėjo,	
kol	visiškai	išnyko	–	ir kaip teritorija, ir kaip žmonės.	ir	visa	
tai	dėl	 to	prakeikto	Parkinsono dėsnio	veikimo,	kurio	su-
stabdyti	jie	taip	ir	neįstengė	nei	dar	kartą	atkurto	krašto	
ekonomikoje,	nei	politikoje.	na,	bet,	kaip	sakoma,	kvailį	
ir	bažnyčioje	muša,	ir	nieko	čia	nebepadarysi...

r oka s 	g i Edr ė.	Joninės ant Dubingių piliakalnio,	2011
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ne	kiekvienas	mirtinas	ligonis,	gavęs	šį	sakramentą,	ne-
delsdamas	iškeliauja	pas	savąjį	dangiškąjį	tėvą.	pasitai-
ko	ir	tokių,	kurie	išgyvena	savaitę,	mėnesį	ar	net	metus.	
būna	 atvejų,	 tiesa,	 retų,	 kai	 koks	 nuodvasa	 pasveiksta	
ir	 sulaukia	 žilos	 senatvės.	 mums	 į	 akiratį	 patekęs	 gy-
vakaras	 rūpestį	 kelia	ne	vienai	 žmonių	kartai,	 jis	 buvo	
pradėtas	marinti	prieš	gerą	šimtą	metų,	bet	šiaip	ne	taip	
išsikapstė,	 atsigaiveliojo	 ir	 tebesiautėja	 iki	 šių	 dienų.	
toks	jo	angumas	dažnam	daro	įspūdį,	tad	ne	kartą	yra	
pavadintas	 nemariu.	naudodamasis	 tokia	homo sapiens 
trumparegyste	mūsiškis	 	 išgaiša	 toliau	savavaliauja	ne-
tramdomas,	primesdamas	visuomenei	savąsias	taisyk	les.	
Vienas,	ir	bene	svarbiausias,	jo	galybės	šaltinių	yra	smur-
tas,	turintis	net	keletą	atmainų.	Vieną	jų	mes	galime	ste-
bėti	kiekvieną	dieną	ir	netgi	asmeniškai	išgyventi	jo	pa-
darinius	–	masinės	informacijos	priemonės	bombarduote	
bombarduoja	nepaneigiamų	faktų	pliūpsniais.	tai	ne	tik	
pranešimai	apie	revoliucinį	protrūkį	artimuosiuose	ry-
tuose,	bet	ir	žudynes	bei	savižudybes	mūsų	miestuose	ir	
miesteliuose.	dažnai	 jos	būna	tokios	netikėtos	ir	absur-
diškos,	kad	eiliniam	piliečiui	sunku	suvesti	galą	su	galu.	
slavojus	žižekas		meistriškai	išnarsto	visus	šio	reiškinio	
šunmazgius	 –	 jų	 per	 šimtmečius	 susikaupė	 aibės,	 tad	
analizę	tenka	pradėti	nuo	ištakų.	„kalba	eina	apie	smur-
tą,	neatsiejamą	nuo	sistemos:	ne	tik	apie	tiesioginį	fizinį	
smurtą,	bet	 ir	apie	daug	subtilesnes	prievartos	priemo-
nes,	kurios	įtvirtina	dominavimo	ir	eksploatacijos	santy-
kius,	tarp	jų	ir	grasinimus	smurtu.“	(p.	19)	kas	ta	sistema,	
turbūt	aiškinti	nereikia,	nes	jos	geiste	geidėme	metų	me-
tus	ir	galvotrūkčiais	puolėme	į	ją	per	atgimimo	sumaiš-
tis.	siekdami	išgvildenti	subtiliausias	prievartos	priemo-
nes,	privalome	elgtis	nuosekliai	ir	sistemiškai	–	autorius	
taip	ir	daro	apibūdindamas	tris	smurto	rūšis:	subjekty-
vų,	 objektyvų	 ir	 simbolinį.	 „objektyvaus	 smurto	 idėjai	
turime	 visiškai	 grąžinti	 istoriškumą.	 nauja	 jos	 forma	
susiformavo	kapitalizmo	sąlygomis.	k.	marksas	aprašė	
beprotiškai	augančią	kapitalo	cirkuliaciją.	jo	solipsis	tinis	
partenogenezės	kelias	pasiekė	apogėjų	šiandienos	meta-
refleksinėse	 spekuliacijose	 ateities	 kontraktais.“	 (p.	 21)	
ir	toliau:	„šis	smurtas	nepriskirtinas	konkretiems	indivi-
dams	ir	nekildintinas	iš	jų	blogų	intencijų	–	jis	yra	grynai	
objektyvus,	sistemiškas,	anonimiškas.“	(p.	22)

glaustai	aptaręs	objektyvaus	smurto	ištakas	(pirštu	
bakstelėdamas	net	į	platoną	ir	g.	W.	F.	Hegelį),	autorius	
šiek	tiek	detaliau	patyrinėja	vadinamojo	liberalaus	komu-
nizmo	fenomeną,	kuris	ryškiausiai	matomas	milijardie-
rių	b.	gateso	ir	g.	soroso	veikloje.	mat	jie	reprezentuoja		
aukščiausią	brandaus	kapitalizmo	stadiją,	ypač	pavyzdi-
ne	ir	sektina	laikoma	labdaringa	jų	veikla.	ja	ypač	žavisi	

K n y G o s
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paskutinis patepimas

vokiečių	posthumanistinis	filosofas	peteris	sloterdijkas:	
„...	kapitalizmas	pasiekia	kulminaciją	tuomet,	kai	„pats	iš	
savęs	sukuria	savo	radikaliausią	–	ir	vienintelę	vaisingą	–	
priešybę,	visiškai	kitokią	nei	tai,	apie	ką	susigūžusi	ir	be-
jėgiškumo	kamuojama	klasikinė	kairė	galėjo	svajoti.“	(p.		
32)	šiuos	savo	oponento	samprotavimus	s.	žižekas		čia	
pat	paneigia,	nes	visiškai	aišku,	kad,	norėdamas	duoti,	
pirma	privalai	 iš	ko	nors	paimti.	šitaip	elgėsi	gateso	 ir	
soroso	pirmtakai	„senas	geras	andrew	Carnegie“,	belgi-
jos	karalius	leopoldas	ii,	vadovavęs	kongo	holokaustui,	
o	prisiplėšto	turto	pelno	dalį	skyręs	belgijos	viešosioms	
gėrybėms	plėtoti	ir	didinti,	už	tai	popiežiaus	buvo	nomi-
nuotas	šventuoju.	autoriaus	išvada	negailestinga:	„šian-
dienos	kapitalizmas	negali	reprodukuotis	pats	iš	savęs.	
jam	 reikia	 ekstraekonominės	 labdaros	 tam,	 kad	 išsau-
gotų	socialinės	reprodukcijos	cik	lą.“	 (p.	33)	nieko	gera	
nežada	 ir	mėginimai	„pabėgti“	 iš	 šio	užburto	 rato,	nes	
susikurti	 izoliuotą	 ir	nepriklausomą	būvį	gali	sau	 leisti	
tik	 patys	 didžiausi	 turtuoliai.	 „...	 bandymas	 parodyti,	
kad	šiandien	grįžimas	į	autentišką	bendruomenę,	kurioje	
kalba	vis	dar	perteikia	tikras	emocijas,	į	socialinės	utopi-
jos	kaimą,	tėra	butaforija...	pavyzdiniai	blogio	personažai	
šiandien	yra	ne	paprasti	vartotojai,	kurie	 teršia	aplinką	
ir	 gyvena	 yrančių	 socialinių	 saitų	 bei	 smurto	 pilname	
pasaulyje,	bet	tie,	kurie	tiesiogiai	dalyvauja	kuriant	šias	
visuotinio	niokojimo	ir	teršimo	sąlygas,	o	sykiu	išsiperka	
kelią	ištrūkti	iš	jų,	gyvena	aptvertomis	bendruomenėmis,	
valgo	 organišką	 maistą,	 atostogauja	 laukinės	 gamtos	
draustiniuose.“	(p.	36)	šioms	išvadoms	pagrįsti	autorius	
naudoja	ne	tik	istorijos	faktus,	mokslo	laimėjimus,	bet	ir	
meno	kūrinius,	ypač	dažnai	remiasi	kino	filmų	įžvalgo-
mis,	neretai	pakoreguodamas	kritikų	ištarmes	apie	juos.	
nesistengdamas	visapusiškai	apibūdinti	labai	sudėtingo	
dabarties	 būvio,	 vis	 dėlto	 neiškenčia	 neprasitaręs,	 kad	

slavoj	 žižek.	Smurtas.	 –	
Demos,	Vilnius,	2010
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„dvidešimt	 pirmojo	 amžiaus	 tironija	 vadinama	 demo-
kratija“	 (p.	37).	o	baigdamas	pirmąjį	 skyrių,	pavadintą	
SOS smurtas,	autorius	reziumuoja:	„...	liberalūs	komunis-
tai	 tiesiogiai	 įkūnija	 tai,	kas	yra	bloga	pačioje	sistemoje	
kaip	tokioje.	<...>	iš	tikrųjų	ką	daryti	su	žmogumi,	kuris	
negali	būti	nupirktas	korporacinių	interesų,	nes	yra	kor-
poracijos	 bendrasavininkis,	 žmogumi,	 kuris	 vykdo	 tai,	
ką	šneka	apie	kovą	su	skurdu,	nes	jam	tai	pelninga,	kuris	
sąžiningai	reiškia	savo	nuomonę,	nes	yra	toks	galingas,	
jog	gali	 sau	 tai	 leisti,	kuris	yra	 toks	drąsus	 ir	 išmintin-
gas	negailestingai	siekdamas	savo	veiklos	tikslų	ir	nesi-
vaiko	savo	paties	asmeninio	 intereso,	nes	visi	poreikiai	
jau	patenkinti.“	(p.	46)	kiek	tokių	žmonių,	kuriems	joks	
smurtas	nėra	baisus,	galėtume	aptikti	dabartinėje	visuo-
menėje?	lietuvoje	gal	nė	vieno,	nes	mūsų	oligarchams	
vis	dar	ko	nors	stinga,	ko	nors	jie	baiminasi.	o	pasaulyje?	
jei	atidžiai	patyrinėsime,	prie	to	dvejeto,	kuriuos	įvardija	
knygos	autorius,	gal	dar	kokį	vieną	kitą	galėtume	prira-
šyti,	bet	tuzinas	vargu	bau	susidarytų.

aptaręs	smurto	ištakas	ir	jo	apraiškas	visuomenėje,	
antrojoje	dalyje	autorius	neria	į	žmogiškosios	individu-
alybės	 gelmes	 ir	 daro	 išvadą,	 „kad	 svarbiausias	mūsų	
gyvenimų	tikslas	yra	pats	gyvenimas“	(p.	50).	čia	atsi-
randa	ir	pažeidžiamo	kito	interesai,	ir	artimo	matmens	
sunaikinimas,	ir	religijų	bei	įsitikinimų	etiškumas,	paga-
liau	kalbos	smurtas	bei	susvetimėjimo	prieštaringumas,	
neišvengiant	 ir	 tam	 tikrų	globalizacijos	 aspektų	 aptari-
mo.	Visa	tai	ryškinant,	tektų	rašyti	netgi	platesnę	studi-
ją	 nei	 pats	 skyrius	 –	 toks	 įvairiapusiškas	 yra	 autoriaus	
interesų	 ratas,	 tad	 tarti,	 kad	 smurto	 įmanoma	 išvengti	
užsisklendus	 savyje,	 yra	 gryniausia	 iliuzija.	 „kaip	 ga-
lima	visiškai	 išsižadėti	 smurto,	kai	kova	 ir	 agresija	yra	
gyvenimo	dalis.“	(p.	69)	Vadinasi,	smurtas	yra	užkoduo-
tas	 pačioje	homo sapiens	 esmėje.	čia	 autorius	 pasitelkia	
martiną	Heideggerį:	„tas,	kuris	smurtingai,	kūrybingai	
nusiteikęs	 išsirengia	 į	 tai,	 kas	 nesakyta,	 kuris	 įsiveržia	
į	 tai,	 kas	 nemąstyta,	 kuris	 įtikina	 tuo,	 kas	 dar	 niekada	
neįvyko,	ir	verčia	atsirasti	tai,	kas	buvo	nematoma	–	ši-
toks	smurtautojas	visais	laikais	išsiskiria	kaip	tas,	kuris	
išdrįso.“	 (p.	74)	tad	siekdami	pateisinti	bet	kokią	 savi-
valę,	galėtume	 teigti,	 jog	žmogus	 čia	niekuo	dėtas,	nes	
smurtas	įrašytas	jo	genų	programoje.	tad	kur	išeitis,	jei	
kalbą	bei	raštą	mums	tenka	naudoti	kaip	smurto	įnagį?	
pamėginkim	irtis	tolyn.

neišleisdamas	 iš	 rankų	 svarbiausios	 gijos,	 –	 siste-
minio	(objektyvaus)	smurto,	–	autorius	toliau	tyrinėja	jo	
pasekmes:	 išstumtųjų	 iš	 visuomenės	 asmenų	 (homo sa-
cer)	protestus,	mokslo	ir	religijos	vaidmenį	postpolitinėje	
erdvėje,	daug	dėmesio	skirdamas	ateizmo	reabilitacijai,	
išplėtoja	 subjektyvaus	 smurto	 (ypač	 islamiškojo	 funda-
mentalizmo)	 analizę,	 mėgina	 aptarti	 valstybės	 vietą	 ir	
reikšmę,	 stabteldamas	 prie	 izraelio	 žydų	 ir	 palestinos	
arabų	santykių.

aptardamas	 iš	 visuomenės	 išstumtųjų	 padėtį,	 au-
torius	pasitelkia	aktualiausius	pastarųjų	metų	įvykius	–	
maištus	prancūzijoje	 (1968	 ir	 2005	m.)	 ir	 jaV	 (neramu-
mai	naujajame	orleane	po	katrinos	uragano	katastrofos	
2005	m.).	prasiveržę	smurto	protrūkiai	nei	vienu,	nei	kitu	
atveju	 nekėlė	 jokių	 politinių	 ar	 socialinių	 reikalavimų.	
iš	pirmo	žvilgsnio	 jie	buvo	betiksliai	 ir	beprasmiai,	nes	

buvo	niokojamas	tai	pačiai	socialinei	grupei	priklausan-
tis	turtas	–	automobiliai,	gyvenamieji	namai,	mokyklos.	
tik	atidžiau	patyrinėjus,	paaiškėja,	kad	protestuotojai	la-
biausiai	siekė	lygiateisiškumo,	arba	įsipilietinimo	–	vieni	
norėjo	 tapti	 tikrais	prancūzais,	kiti	–	amerikiečiais.	nei	
vienų,	nei	kitų	netenkino	tas	išstumtųjų	statusas,	žemi-
nanti	 padėtis.	 „nors	 ši	 socialinė	 grupė	 buvo	 sudaryta	
iš	 prancūzijos	 piliečių	 ir	 laikytina	 prancūzijos	 dalimi,	
vis	dėlto	 ji	 jautėsi	 išstumta	 iš	 tikros	politinės	 ir	 sociali-
nės	 erdvės	 ir	 troško,	 kad	plačioji	 visuomenė	pastebėtų	
jos	 buvimą.“	 (p.	 81)	 šiek	 tiek	kitokia	 situacija	 yra	 jaV,	
bet	ir	ten	žioji	gilus	plyšys	tarp	pasiturinčių	baltųjų	ir	į	
getus	suvarytų	 juodųjų	(ypač	tai	ryšku	pietinėse	valsti-
jose).	blogiausia	yra	tai,	kad	tos	skirties	naikinti	niekas	
nesirengia,	o	elgiasi	priešingai	–	stato	sienas,	kurios	už-
kirstų	kelią	pabėgėliams	iš	neturtingų	šalių	į	klestinčius	
Vakarus.	„globaliam	kapitalizmui	atvėrus	taip	garbina-
mą	laisvą	judėjimą,	laisvai	cirkuliuoja		daiktai	(prekės),	
o	asmenų	cirkuliacija	vis	labiau	kontroliuojama.“	(p.	104)	
nuostabą	kelia	tai,	kad	autorius	šį	kartą	pasiūlo	ir	išeitį:	
„Vienintelis	tikras	sprendimas	–	nugriauti	tikrąją	sieną,	
ne	imigracijos	departamento,	o	socioekonominę:	pakeisti	
visuomenę	taip,	kad	žmonės	daugiau	nebemėgintų	taip	
desperatiškai	bėgti	iš	savo	pačių	pasaulio.“	(p.	105)	Vis	
dėlto	pakeitimo	būdų	ir	priemonių	tikslui	pasiekti	jis	ne-
nurodo,	šios	temos	toliau	neplėtoja.

pereidamas	nuo	paryžiaus	riaušių	prie	kur	kas	glo-
balesnio	reiškinio	–	teroristų	atakų	ir	savižudžių	sprog-
dinimų	analizės,	autorius	šiek	tiek	vietos	skiria	mokslui,	
o	tiksliau	mokslo	ir	religijos	santykiams.	„skirtumas	tas,	
kad	paryžiaus	(smurto)	protrūkio	protestas	buvo	nulinio	
lygmens,	 jais	nenorėta	nieko,	o	 teroristų	atakos	vykdo-
mos	vardan	tos	absoliučios	prasmės,	kurią	suteikia	re-
ligija.	galutinis	jų	atakos	taikinys	yra	visas	vakarietiškas	
bedievis	gyvenimo	būdas,	pagrįstas	moderniu	mokslu.	
šiandien	mokslas	yra	išties	pajėgus	religijos	varžovas...“	
(p.	85)	bet	nedelsiant	perspėjama,	kad	čia	nebus	kalba-
ma	apie	mokslą	kaip	tokį,	o	tik	apie	būdą,	kuriuo	moks-
las	funkcionuoja	kaip	socialinė	jėga,	pakeitusi	bažnyčią.	
„mokslas	ir	religija	susikeitė	vietomis:	šiandien	mokslas	
suteikia	saugumą,	kadaise	laiduotą	religijos.“	(p.86)	re-
ligijai	 paliekama	 kritiko	 ir	 rezistento	 pareiga	 bei	 teisė.	
toks	 mokslo	 hegemonijos	 iškėlimas	 mažina	 ne	 tik	 re-
ligijos,	 bet	 ir	 meno	 	 reikšmę	 visuomenėje.	 įsišaknijant	
kapitalizmui,	 tai	 pastebėjo	 dar	 g.	Hegelis,	 bet	 tik	mo-
dernybė	 atvedė	 prie	 vadinamosios	 „prasmės	 krizės“.	
Europai	„pasisekė“	tuo	požiūriu,	kad	jos	modernizacija	
vyko	keletą	 šimtmečių,	o	kitų	šalių	 (ypač	musulmonų)	
visuomenes	šis	 lūžis	užklupo	gana	netikėtai,	 todėl,	no-
rint	apsisaugoti	ir	išlaikyti	identitetą,	teko	iškelti	funda-
mentalizmo	 skydą.	autorius	 skvarbiu	 žvilgsniu	 ne	 tik	
perskrodžia	šio	reiškinio	esmę,	bet	ir	aptinka	jo	„achilo	
kulną“.	 „galima	 jausti,	 kad	 kovodami	 su	 nuodėmin-
guoju	kitu,	jie	kovoja	su	savo	pačių	pagunda.“	(p.	89)	ir	
toliau	 ten	pat:	 „...jie	 slapčiomis	 jau	 internalizavo	mūsų	
standartus	ir	matuoja	jais	save.“	tad	kovodami	su	tero-
rizmu	jų	pačių	priemonėmis,	pavojaus	ne	tik	nemažina-
me,	bet	priešingai	 –	 skatiname	 jo	plėtrą.	 išeitis	viena	–	
padėti	fundamentalistams	įsipilietinti,	tai	yra	integruotis	
į	Vakarų	kultūrą.	kai	kurios	šalys	(ypač	skandinavijoje)	
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šioje	veikloje	yra	pasiekusios	neblogų	rezultatų,	bet	aps-
tu	ir	absurdo	apraiškų.	ypač	tai	išryškino	skandalai	dėl	
vadinamųjų	daniškųjų	muhamado	karikatūrų.	„musul-
monų	 reakcija	 akivaizdžiai	 parodo,	 kad	 jie	 nesuvokia	
vakarietiško	nepriklausomos	pilietinės	visuomenės	prin-
cipo.“	(p.	107)	liūdniausia,	žinoma,	yra	tai,	kad	tos	ka-
rikatūros,	išspausdintos	menkame	provincijos	žurnale	ir	
sukėlusios	tokią	audringą	reakciją,	atsigręžė	prieš	pačią	
Europą,	mėginančią	pristabdyti	ir	sutramdyti	aršiausius	
antiislamistus.

analizuodamas	fundamentalizmą	kaip	reiškinį,	au-
torius	 niekaip	 negali	 išvengti	 akistatos	 su	 palestinos	 ir	
izraelio	problema.	o	ją	palietus,	klimpstama	dar	giliau.	
„daug	konservatyvių	(ir	ne	vien	konservatyvių)	politinių	
mąstytojų	nuo	blaise’o	pascalio	iki	immanuelio	kanto	ir	
josepho	de	maistre’o	plėtojo	mintį	apie	neteisėtą	galios	
kilmę,	apie	„steigiamąjį	nusikaltimą“,	padėjusį	valstybių	
pamatus.“	(p.	116)	aptaręs	pavėluotą	izraelio	valstybės	
įsikūrimą,	autorius	aiškiai	stoja	į	palestiniečių	pusę.	„iz-
raelio	valstybė	yra	paradoksas:	tai	tariamai	liberalios	de-
mokratinės	modernybės	sala	Vidurio	rytuose.“	(p.	122)	
šis	 inkliuzas	 į	 arabų	 pasaulį	 provokuoja	 palestiniečius	
sukurti	 dar	 fundamentalesnę	 etninę-religinę	 valstybę	
teritorijoje,	kurią	ir	vieni,	ir	kiti	laiko	sava	ir	šventa.	au-
torius	mano,	kad	mėginant	užbaigti	 	dešimtmečiais	be-
sitęsiančią	konfrontaciją	derėtų	rasti	kompromisą:	„tiek	
izraeliui,	tiek	arabams	tai	būtų	jeruzalės	(politinės)	kon-
trolės	 atsižadėjimo	 gestas,	 tai	 yra	 pritarimas	 jeruzalės	
senamiesčio	 transformacijai	 į	 ekstravalstybinę	 religinio	
garbinimo	 vietą,	 (laikinai)	 kontroliuojamą	 kokios	 nors	
tarptautinės	jėgos.“	(p.	125)	suku	atspėti,	ar	tai	apskritai	
realu,	nekalbant	apie	tai,	jog	šiandien	tai	visiškai	neįma-
noma,	 nes	 išnykus	 priešiškumui	 išryškėtų	 ir	 vienų,	 ir	
kitų	impotencija.

mėginant	išspręsti	religinių	konfrontacijų	klausimą	
ne	 lokaliai,	 o	 visuotinai,	 tektų	 daryti	 kur	 kas	 radika-
lesnį	 žingsnį	 –	 atmesti	 pačią	 problemą.	 „šiandien,	 kai	
religija	 iškyla	 kaip	pagrindinis	 kruvino	 smurto	 visame	
pasaulyje	 šaltinis,	 nuolatiniai	 patikinimai,	 esą	 krikščio-
nių,	musulmonų	ar	induistų	fundamentalistai	tik	netin-
kamai	taiko	ar	iškreipia	kilnią	dvasinę	jų	religijos	žinią,	
pradeda	 įgristi.	ar	ne	pats	 laikas	būtų	atkurti	ateizmo,	
galbūt	vienintelio	mūsų	šanso	susitarti	taikiai,	orumą?“	
(p.	130)	ir	toliau:	„užuot	atmetę	smurtą,	gal	atmestume	
religiją,	 įskaitant	 sekuliarius	 jos	 atgarsius	 (tokius	 kaip	
stalinistinis	 komunizmas,	 kliovęsis	 istoriniu	 didžiuoju	
kitu),	 ir	tęstume	gryną	smurtą	–	prisiimdami	už	 jį	visą	
atsakomybę	ir	neprisidengdami	jokia	didžiojo	kito	figū-
ra?“	(p.	131)	daugeliui	vyresnės	kartos	atstovų	atkurti	tą	
ateizmo	orumą	gana	sunku,	nes	sąmonėje	tebetūno	bul-
dozerinio	ateizmo	įdagai.	protas	sako	viena,	o	atmintis	ir	
jausmai	liudija	ką	kita.	bet	tai	jau	mūsų,	o	ne	autoriaus	
problema,	nes	ginčytis	su	jo	teiginiais,	kad	„masines	žu-
dynes	vis	labiau	legitimuoja	religinė	kalba,	o	pacifizmas	
dažniausiai	yra	ateistinis“,	yra	sunku.	nelengvai	panei-
giamas	ir	kitas	teiginys,	kad	religija	skatina	neapykantą	
ir	panieką	kitamaniams,	 iš	 jų	 ir	gėjams,	nors	pastarasis	
fenomenas	mūsų	ir	nežavi.

laikantis	 religinio	 principo,	 nesunku	 prieiti	 prie	
išvados	 (faktų	daugiau,	negu	 reikia),	kad	meilę	dievui	

galima	panaudoti	kaip	pačių	baisiausių	poelgių	legitima-
ciją.	siekiant	išvengti	tokių	situacijų,	paprasčiausia	išeitis	
būtų	atsisakyti	pačios	dievybės	sąvokos	ir	daryti	gera	dėl	
paties	gero	darymo.	nestebina	 ir	autoriaus	 išvada,	kad	
„ši	išties	krikščioniška	etinė	laikysena	labiausiai	būdinga	
ateizmui.“	(p.	134)	tas	žmogiškosios	atsakomybės	klau-
simas	visada	buvo	aktualus,	tad	nukėlę	jį	į	anapusybę	ir	
sprendimus	atidėję	tolimai	ateičiai,	padėtį	tik	dar	labiau	
komplikuojame.	 autorius	 neslepia	 džiaugsmo	 dėl	 to,	
kad	padėtis	pamažu	keičiasi:	„moderni	Europa	unikali	
tuo,	kad	tai	pirmoji	ir	vienintelė	civilizacija,	kurioje	ate-
izmas	yra	visiškai	teisėta	pozicija,	ne	kliūtis	užimti	 jokį	
viešą	postą.	tai	neabejotinai	vienas	iš	Europos	palikimo	
elementų,	dėl	kurio	verta	kovoti.“	 (p.	135)	lietuvoje	 ta	
kova,	 žinoma,	 bus	 ilga	 ir	 nelengva,	 nes	 buldozerinio	
ateizmo	neapykanta	išprovokavo	visiškai	priešingą	reiš-
kinį	–	mistikos	 ir	stabmeldystės	sugrįžimą	ir	oficialų	 jo	
įteisinimą	ir	palaiminimą.

aptarinėdamas	įvairiausias	smurto	atmainas,	žvelg-
damas	į	jį	vos	ne	pro	didinamąjį	stiklą,	žižekas	iš	tikrųjų	
„mėsinėja“	 kapitalistinę	 sistemą	 labiausiai	 susitelkda-
mas	ties	dabartine	liberalia	jos	būkle,	todėl	niekaip	negali	
išvengti	susidariusios	kultūrinės	situacijos	paaiškinimo.	
ji,	suprantama,	paradoksali:	„kadangi	kultūra	yra	barba-
riškumo	ir	netolerancijos	šaltinis,	neišvengiama	 išvada,	
kad	vienintelis	būdas	įveikti	netoleranciją	ir	smurtą	yra	
išrauti	 iš	 kultūros	 subjekto	 būties	 šerdį,	 jo	 universalią	
esmę:	 savo	 šerdyje	 subjektas	 turėtų	 būti	 kulturlos.“	
(p.	139)	kitaip	tarus,	kultūra	be	kultūros,	o	dar	tiksliau	–	
plačioji	visuomenė	be	kultūros,	nes	pastarajai	pakliuvus	
į	privačias	rankas,	ji	netenka	kolektyvinės	galios	ir	raiš-
kos.	nors	 liberalizmas	 ir	 propaguoja	 laisvę	 rinktis,	 bet	
praktiškai	tai	iškyla	„...	kaip	vien	formalus	susitaikymo	
su	savo	priespauda	ir	išnaudojimu	gestas“	(p.	143).	pa-
našiai	 atsitinka	 ir	 su	 žmogaus	 teisėmis,	 kurios	 gimsta	
kaip	 „melagingas	 ideologinis	 universalumas“.	 supran-
tama,	jis	leidžia	rinktis,	jei	tu	pasirinksi	teisingai,	tai	yra	
laikysiesi	vakarietiškų	standartų.	o	tai,	kaip	žinome,	tik	
skatina	smurto	proveržius.	universalumui	pailiustruoti	
nieko	daugiau	nelieka,	tik	dar	kartą	grįžti	prie	kapitaliz-
mo	esmės	–	 jis	„yra	ne	tik	universalus	savaime,	 jis	uni-
versalus	dėl	 savęs	paties,	kaip	pražūtinga	galia,	paker-
tanti	 visus	 savitus	 gyvenamuosius	 pasaulius,	 kultūras	
ir	 tradicijas,	perskrodžianti	 juos,	 įtraukianti	 juos	 į	 savo	
sūkurį“	(p.	151).	kaip	amerikietiškoji	gyvensena	sklinda	
pasaulyje,	 paliudija	abu	graibo	 kalėjimo	 situacija.	 „iš-
tvėrę	žeminančius	kankinimus	irako	kaliniai	buvo	iš	tik-
rųjų	inicijuoti	į	amerikos	kultūrą.	jie	patyrė	jos	išvirkš-
čiąją	pusę,	būtiną	viešųjų	asmens	orumo,	demokratijos	
ir	laisvės	vertybių	priedą.“	(p.	169)	čia	galima	įžvelgti	ir	
civilizacijų	susidūrimo	apraišką.

paskutinio	 skyriaus,	 pavadinto	Dieviškasis smurtas,	
tekste	 autorius	 vėl	 mėgina	 pasitelkti	 žmonijos	 raidos	
kontekstą.	„ar	visa	žmonijos	istorija	negalėtų	būti	suvo-
kiama	kaip	pripratimas	prie	augančios	neteisybės,	suke-
liantis	bevardžių	ir	beveidžių	kančias?“	(p.	171)	religija	
kaipmat	 pasiūlo	 savo	 sprendimą:	 tos	 neteisybės	 nėra	
visai	 beprasmės,	 nes	amžinybėje	 yra	 registruojamos	 ir	
kaupiamos,	o	išaušus	paskutiniojo	teismo	dienai,	įvyks	
galutinis	atsiskaitymas,	vainikuojamas	atpildu.	autorius,	
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žinoma,	negali	sutikti	su	tokia	primityvia	ir	iliuzine	kan-
čios,	neteisybių	ar	 atpildo	 traktuote.	pasinaudojęs	 jobo	
bei	kristaus	 kentėjimų	 ir	mirties	 absurdiškumu,	 –	 am-
žinai	 jam	liekame	skolingi,	–	 įrodo,	kad	„mes,	žmonės,	
esame	palikti	be	aukštesnės	mus	prižiūrinčios	galios,	tik	
su	baisia	laisvės	ir	atsakomybės	už	dieviškosios	kūrinijos	
likimą,	taigi	ir	už	patį	dievą,	našta“	(p.	176).	ir	ją	priva-
lome	kantriai	nešti,	nes	„nėra	jokio	„objektyvaus“	krite-
rijaus,	kuris	įgalintų	mus	atpažinti	konkretų	smurto	aktą	
kaip	dievišką“	(p.	189).	bet	to	dar	negana,	nes	dieviškasis	
smurtas	dažnai	traktuojamas	kaip	vox populi,	vadinasi,	jį	
galima	naudoti	kaip	visų	revoliucijų	beprasmybės	įrody-
mą,	 tai	 ir	daro	ne	vienas	autoriaus	oponentas,	 iš	kurių		
didesnio	dėmesio	nusipelno	 jau	minėtas	peteris	 sloter-
dijkas,	 raginantis	 „išmokti	 gyventi	 postmodernistinio	
pasaulio	 kultūroje“.	 tai,	 žinoma,	 žižeko	 netenkina,	 jis	
ne	tik	sumaniai	manevruoja	pasitelkdamas	Walterį	ben-
jaminą	ir	kitus	modernius	mąstytojus,	įrodydamas	tokių	
nuostatų	absurdiškumą,	bet	ir	pats	nepiktai	iš	jų	šaiposi.	
kartais	net	sunkoka	atskirti,	 rimtai	 jis	argumentuoja	ar	
subtiliai	parodijuoja	savo	priešininkų	teiginius.	ne	išim-
tis	ir	meilės	traktuotė,	kuria	ir	baigiama	knyga	–	„meilė	
yra	grynas	smurtas“.	ir	šį	apibūdinimą	pagrindžia	ne	tik	
i.	kanto,	m.	robespierre’o,	Che	guevaros,	bet	ir	šventojo	
pauliaus	nuostatomis.

apibendrinant	 tai,	kas	pasakyta,	būtų	galima	tarti,	
kad	žižekas	 žodžiu	 lyg	 aštriu	 chirurgo	 skalpeliu	 skro-
džia	 kapitalizmą,	 daugiausia	 dėmesio	 skirdamas	 libe-
raliosioms	 jo	 apraiškoms	nuolat	grįždamas	prie	 ameri-
kietiško	gyvenimo	būdo	kritikos.	šiame	veikale	kaip	nė	
viename	kitame	labiausiai	išryškėja	moralinė	jo	nuosta-
ta	 –	 žmogaus	 (taip	 pat	 ir	 visuomenės)	 atsakomybė	 už	
savo	elgesį.	Homo sapiens	neturi	už	ko	užsiglausti,	nėra	
jokio	didžiojo	kito,	kuris	pajėgtų	 jį	 išpirkti	ar	pateisin-
ti.	tik	sąmoningas	ir	apsisprendęs	individas	gali	daryti	
lemtingus	veiksmus,	prisiimdamas	visą	atsakomybę	už	

juos.	dėl	to	toks	bekompromisis	religijos	ir	anapusybės	
neigimas.	svarbiausias	priekaištas,	apie	kurį	jau	ir	anks-
čiau	 esame	 užsiminę,	 būtų	 toks:	 aistringai	 neigdamas	
smurtą,	 kaip	 kapitalizmo	 esmių	 esmę,	 jis	 nepasiūlo	 jo-
kių	 išeičių,	 nepateikia	 ateities	 vizijų	 (tegu	 ir	 utopinių),	
išskyrus	tą	moralinę	atsakingumo	nuostatą,	kuri	tebėra	
neveiksminga.	 tiesa,	 tiesiogiai	 ar	 netiesiogiai	 perspėja,	
kad	toleruojant		tokią	padėtį,	kai	smurtas	kasdien	plečia-
si	ir	pučiasi,	kyla	grėsmė		pačiai	planetai,	tad	absurdiš-
ka	yra	nieko	nedarant	 laukti,	 	bet	 jokių	veiklos	receptų	
neišrašo.	 beje,	 tik	 primena,	 kad	 nieko	 nedarymas	 kar-
tais	prilygsta	pačiam	žiauriausiam	smurtui.	skaitytojas,	
suprantama,	gali	(ir	privalo)	padaryti	savo	išvadas,	nes	
nėra	beraštis	 (autorius	norėtų	 jį	 laikyti	 lygiaverčiu	par-
tneriu).	 Vis	 dėlto	 norėtųsi	 dar	 pridurti,	 kad	 slavojaus	
žižeko	 veikalai,	 neneigiant	 jų	 kritinio	 aktualumo,	 turi	
ir	 platesnių	 mokslinių	 aspiracijų.	 įrodymų	 toli	 ieškoti	
nereikėtų,	 pakaktų	 atsiversti	 prieš	 keletą	 metų	 pasiro-
džiusio	veikalo	Viskas, ką norėjote sužinoti apie Žižeką, bet 
nedrįsote paklausti Lacano	 įžangą,	 ten	 ir	 rastume	kvalifi-
kuotą	atsaką	į	mums	kylančius	klausimus:	„...psichinės	
veiklos	 struktūros	 tampa	 tarsi	 universalia	metodologi-
ja,	 kurią	 galima	 taikyti	 visiems	 meninės,	 socialinės	 ar	
politinės	 veiklos	 reiškiniams.“	 (audronė	 žukauskaitė.	
Slavojaus Žižeko tikrovės filosofija,	 p.	 10)	 ta	metodologi-
ja	 tinka	visiems	be	 išimties	 šio	 autoriaus	 tekstams,	nes	
liberalusis	 kapitalizmas	 veikia,	 nešdamas	 postmoder-
nizmo	vėliavą,	o	juk		„žižekas	visiškai	naujai	apibrėžia	
pačią	postmodernizmo	sampratą“	(ten	pat,	p.	14).	nors		
Smurto	autorius,	teikdamas	kapitalizmui	paskutinį	pate-
pimą	ir	atskleisdamas	jo	ir	postmodernizmo	antinomijas,	
įstumia	 mus	 į	 savotišką	 aklavietę,	 vis	 dėlto	 nepalieka	
tuščiomis	rankomis	ir	galva	–	verčia	mąstyti,	ginčytis,	iš	
naujo	perkainoti	vertybes.	o	jei	ir	ne	perkainoti,	tai	bent	
pasitikrinti	savo	nuostatas.

Vilnius,	2011,	balandžio	4

Simetrijos	 –	 antroji	albino	 galinio	 poezijos	 knygelė.	 šį	
kartą	 žodį	 „poezija“	 tikriausiai	 reikėtų	 tarti	 atsargiai.	
trumpi	 knygutėje	 suguldyti	 minčių	 šuorai,	 įspūdžiai,	
akimirkų	nuotrupos	pavadintos	 tiesiog	poetinėmis	mi-
niatiūromis.

sunku	 spręsti,	 kurio	 autoriaus	 kūrybinis	 indėlis	
brandesnis	 –	 rašančio	 didesnės	 apimties	 eiles,	 kuriose	
plėtojamas	 vyksmas	 ir	 veikia	 lyriniai	 subjektai,	 ar	 pa-
siduodančio	 vienos	 akimirkos	 žavesiui	 ir	 užrašančiam	
vien	blyksnį.	kad	 ir	kaip	 ten	būtų,	net	 ir	vieno	sakinio	
nesudarančios	minties	nuotrupos	yra	kūryba,	tik	ši	daž-
nam	 skaitytojui	 neįprasta	 dėl	 maksimaliai	 glaustos	 ir	
drauge	itin	laisvos	savo	formos.

a n g e l ė  j a s e v i č i e n ė

šnabždesiai gamtoje

albinas	galinis.	
Simetrijos.	–	Naujoji 
Romuva,	Vilnius,	2011
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antroje	ir	trečioje	dalyse	atsiranda	daugiau	daiktiš-
kumo,	į	kalbančiojo	akiratį	patenka	urbanistinės	detalės,	
buities	daiktai,	žmonės:

raktų dzingsėjimas
nugrimzta
miesto kriauklėn

kiekviena	dalis	pradedama	ilgesniu	eilėraščiu,	tarsi	
supažindinančiu	 skaitantįjį	 su	 tame	 skyrelyje	 pateiktų	
poetinių	miniatiūrų	tematika.	gaila,	kad	tokių	eilėraščių	
tėra	tik	trys,	nes	 juos	galima	vadinti	rinkinio	akcentais.	
matyt,	autorius	ilgesniems	etiudams	dar	nepribrendo,	o	
gal	atvirkščiai	–	kaupia	jų	pluoštą	ateičiai.

pabaigai	 siūlyčiau	pasvarstyti	 apie	knygos	pavadi-
nimo	 simboliką.	 kodėl	 Simetrijos?	 juk	 simetrijos	 sąvo-
ka	 dažniausiai	 vartojama	 tiksliuosiuose	 moksluose,	 ja	
vadinamas	proporcingas	vienodų	kūno	dalių	 ar	 formų	
pasiskirstymas.	daiktuose	ir	apskritai	visoje	materialioje	
mūsų	buityje	bei	aplinkoje	dominuotų	simetrijos	priešy-
bė	–	asimetrija.	taigi,	miniatiūrose	gamtos	vaizdai	akcen-
tuoti	tikriausiai	neatsitiktinai,	nes	būtent	gamtoje	simet-
rijos	ir	yra	daugiausia.	čia	ji	siejasi	ne	tik	su	forma,	bet	
ir	su	harmonija,	tobulos	pusiausvyros	išlaikymu.

poetinės	a.	galinio	miniatiūros	 savo	 tematika	pri-
mena	 haiku,	 tačiau	 pastarojo	 žanro	 struktūra	 kur	 kas	
sudėtingesnė.	Vis	dėlto	šiose	miniatiūrose	rasime	visko,	
ko	reikia	lyrikai	–	kalbos	jausmą,	jautrų	žvilgsnį	į	aplin-
kos	reiškinius,	savitą	šiam	autoriui	priimtiną	kompozi-
ciją.	panorėję	galėtume	išskirti	esmines	idėjas	ar	pajusti	
vyraujančias	nuotaikas,	o	atidžiau	 įsiklausę,	 išgirstume	
ir	tylius	gamtos	šnabždesius,	susiliejančius	į	harmoningą	
talpaus	žodžio	skambesį.

Kasdienės mažų žmonių istorijos

Vytautas	girdzijauskas.	
Žiemos metafizika.	–	Naujoji 
Romuva,	Vilnius,	2010

pastarąją	autoriaus	knygelę	taikliausia	būtų	vadinti	
tiesiog	minimalistine.	taip	sakau	remdamasi	ne	tik	labai	
kukliu	 joje	 išspausdintų	poetinių	miniatiūrų	skaičiumi,	
bet	ir	atsižvelgdama	į	patį	leidinio	formatą.	poezijos	rin-
kinėlis	lengvai	telpa	į	delną	ir	savo	forma	primena	mažu-
tę	maldaknygę.	belieka	pridurti	–	šiuolaikiška,	modernu,	
kompaktiška.	ko	daugiau	reikia?	juo	labiau	kad	šios	mi-
niatiūros	tikrai	nėra	skirtos	plačiai	auditorijai.

knygelėje	 nėra	 puslapių	 numeracijos,	 miniatiūros	
be	pavadinimų.	svarbiausia	 jose	–	įspūdis,	sukeltas	pa-
stebėjus	kokią	nors	aplinkos	detalę	ir	iš	to	kilusios	aso-
ciacijos.	 daugiausia	 autorius	 fiksuoja	 gamtos	 vaizdus,	
stebi	gyvąją	gamtą,	didžiausio	jo	susidomėjimo	sulaukia	
paukščiai:

lyg ašara 
skujauogė
sustingusi prieš kėkštą

arba

įtikėjęs, kad „viskas
yra skaičius“, susapnavau
mikčiojantį strazdą

Visi	kūrinėliai	suskirstyti	 į	 tris	skyrius,	kurių	kiek-
viename	–	po	25	 trumpus	poetinius	blyksnius.	pirmoje	
dalyje	 užfiksuotos	 gamtos	 akimirkos	 skirtingais	 metų	
laikais,	kartais	net	atskirais	mėnesiais:

rugsėjis
elnių blakstienos tįsta
raudonyje šermukšnių

ar	 įmanoma	 sugalvoti	 ką	 nors	 naujo	 rašant	 kelioliktą	
prozos	knygą?	pasirodo,	galima.	rašytojas	–	savo	fanta-
zijos	 šeimininkas,	 gebantis	 profesionaliai	 manipuliuoti	
ir	žaisti	idėjomis	bei	siužetais.	juo	labiau	kai	kuriančiojo	
gyvenimiška	ir	kūrybinė	patirtis	išties	brandi.

Vytautas	girdzijauskas	 (g.	 1930)	 –	 vyresnės	kartos	
prozininkas.	pastaroji	jo	novelių	knyga	Žiemos metafizika 
skaitytojus	pasiekė	vos	prieš	metus	(2010).	kuo	ji	skiriasi	
nuo	daugiau	nei	dešimties	prieš	 tai	 išleistų	knygų?	ži-
noma,	kiekvienas	autorius	 turi	 individualų	 rašymo	sti-
lių,	savotišką	„braižą“,	nuo	kurio	atsiriboti	nepavyksta,	
o	ir	nereikia.

rašytojas	daug	rašo	apie	politiką	ir	socialinius	skau-
dulius.	komunistinis	 režimas,	atgimimas,	 sąjūdis,	dai-
nuojančioji	 revoliucija	 –	 visi	 šie	 įvykiai	 jo	 kūriniuose	
tampa	 esminiais	 lūžiais,	 pakeitusiais	 žmonių	 likimus.	
jo	kuriami	veikėjai	–	brandaus	amžiaus	žmonės,	išgyve-
nę	ne	vieną	valdžios	pasikeitimą,	bandantys	prisitaiky-
ti	 prie	 besikeičiančios	 situacijos.	 Vieniems	 tai	 padaryti	

pavyksta	neįtikėtinai	 lengvai	 (kornelija	su	ramojumi	–	
Meilės namai),	 kiti	 iki	 pat	 gyvenimo	 pabaigos	 jaučiasi	
suluošinti	(senis	ir	svečias	–	Dvi naujos novelės apie vieną 
seną daiktą;	liudas	alsys	–	Žiemos metafizika).
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patriotizmas,	 tautinių	 idealų	 siekis	 veikėjams	 tam-
pa	prakeiksmu,	kuris	juos	galiausiai	sužlugdo.	atgavusi	
nepriklausomybę	lietuva	vaizduojama	ironiškai,	iš	nau-
josios	politikos	pasišaipoma.	žmonės,	kovoję	dėl	tėvynės	
laisvės	ir	šviesesnio	rytojaus,	dabartinės	valdžios	never-
tinami,	 pamiršti	 ir	 netgi	 skriaudžiami	 (liudas	 alsys).	
tolesnę	mūsų	valstybės	perspektyvą	taikliai	ir	kartu	sar-
kastiškai	apibūdina	vienos	novelės	veikėjo	žodžiai:	„bus	
kaip	ir	buvo:	ubagų	ir	vergų	respublika.“	(p.	116)

apskritai	 visa	 urbanizacija,	 vartotojiškas	 pasaulis	
novelėse	įgyja	neigiamą	konotaciją:	„ne	meilė,	o	doleris	
ir	euras	dabar	stimulų	stimulas,	apie	juos	viskas	sukasi	ir	
tamsta	tų	dalykų	negali	nežinoti.	kaip	nežinosi,	kaip	ne-
matysi	ir	negirdėsi	–	pelnui	ir	vartojimui	dabar	iki	žemės	
lenkiamasi,	šiems	dievaičiams	himnai	kuriami.“	(p.	171)	
kintant	 vertybėms,	 žmogui	 telieka	 prisitaikyti,	 tiksliau	
sakant	–	su	daug	kuo	susitaikyti,	užsimerkti,	nematyti.	

novelėse	 autorius	 kalba	 apie	 daugelį	 šiuolaikinio	
gyvenimo	 problemų:	 jaunimo	 emigraciją,	 pelno	 vaiky-
mąsi,	 neskaidrią	 dabartinės	 valdžios	 vykdomą	 politi-
ką	 ir	 kt.	 jo	kūrinių	 centre	 –	 eilinis	 „bevardis“	 žmogus.	
„neturiu	 ir	neturėjau	nei	vardo,	nei	pavardės,	nei	pra-
vardės.	bevardis	–	ne	vardas,	ne	pavardė	ir	ne	pravardė,	
tai	beveik	tas	pat	kaip	niekis.	arba	tuštuma.	bet	ir	vėl,	
juk	esu,	negali	sakyti,	 jog	visai	nebūčiau	–	esu.	nei	per	
didelis,	nei	per	mažas,	nei	per	storas,	nei	per	plonas,	nei	
per	ilgas,	nei	per	trumpas	–	toks	vidutinis.	atsiras	tokių,	
kurie	pasakys,	kad	neturiu	išvaizdos	arba	kitaip	–	savojo	
veido.	o	kas	iš	mūsų	giminės	jį	turi?“	(p.	167),	–	tokiais	
žodžiais	save	ir	kartu	kiekvieną	iš	mūsų	pristato	novelės	
Bevardis	kalbantysis.

V.	 girdzijausko	 sukurti	 personažai	 nevykdo	 svar-
bių	misijų,	nekelia	savo	būčiai	aukštų	tikslų	–	jie	tiesiog	
tyliai	gyvena	ramius	gyvenimus.	o	kas	belieka,	jei	„visa	
mūsiškė	planeta	–	toks	pat	drausgiris,	kuriame	leidžiama	
laisvai	medžioti	tik	didiesiems	ir	galingiesiems,	o	mažieji	
visur	ir	visada	liks	mažaisiais“	(p.	194).	kalbėdamas	apie	
eilinio	„mažo“	žmogaus	gyvenimą,	autorius	jo	nenuver-
tina,	 o	 kaip	 tik	 stengiasi	 atskleisti	 vidines	 problemas,	
analizuoti	 veiksmų	priežastis.	galbūt	 neatsitiktinai	 no-
velėse	vyrauja	monologai,	dialogų	yra	minimaliai	mažai.	

Veikėjai	 nedaugžodžiauja,	 jų	 bendravimas	 itin	 taupus.	
tekstuose	kur	kas	svarbesnė	savianalizė,	praeities	veiks-
mų	apmąstymas.

personažus	persekioja	praeities	šešėliai,	jie	kovoja	su	
savo	vidiniais	demonais,	bandydami	suvokti	 ir	 išpirkti	
metafizines	kaltes	(Dvi naujos novelės apie vieną seną daiktą,	
Dulkės,	Pakulos).	daugumos	veikėjų	charakteriai	statiški,	
tai	daugiau	 jausmo	negu	veiksmo	žmonės.	retas	kuris	
imasi	kardinaliai	keisti	savo	gyvenimą,	tam	ryžtasi	vos	
keli:	 pranas	 skvarnulis,	 palikęs	 likimo	 valiai	 neįgalią	
žmoną	 (Maištas)	 ir	 senoji	 Veronika,	 pardavusi	 sodybą,	
kurioje	prabėgo	kone	visas	jos	gyvenimas,	ir	išvažiavusi	
gyventi	pas	vaikus	į	miestą	(Kalnas).

didžiausia	vertybe	novelėse	laikomi	žmonių	santy-
kiai.	meile	 paremta	 santuoka,	 šeima	 suteikia	 žmogaus	
gyvenimui	prasmę.	mylimo	žmogaus	netektis	tampa	kur	
kas	didesne	tragedija	nei	koks	nors	politinis	perversmas.	
„ir	tada	iš	 jos	gerklės	išsiveržė	tas	baisusis	riksmas,	tas	
nežmoniškas	 riaumojimas,	 kurį	 galima	 būtų	 palyginti	
su	liūtės	staugsmu,	tigrės	stūgavimu	ar	vilkės	kauksmu,	
kai	žvėris	pajunta	visą	savo	būties	beprasmiškumą,	visą	
nyką	ir	juodžiausią	naktinės	taigos	tamsą.	<...>	riaumo-
jo	ne	 žmogus,	ne	 žvėris,	 riaumojo	pati	 kosminė	nevil-
tis,	 suvokusi	 amžinąją	 savo	 tuštybę	 ir	nyką.	 jo	nebėra,	
vadinas,	nieko	nebėra,	ir	nieko	niekada	daugiau	nebus“	
(p.	75–76),	–	taip	mirus	vyrui	jaučiasi	kornelija.	novelės	
Sugrįšiu	veikėjas	anzelmas	bakutis,	puoselėjęs	viltis	pa-
aiškinti	 žmonijos	egzistencinę	 liniją,	besidomintis	genų	
inžinerija,	paliktas	žmonos	nusiskandina.	tarsi	parodo-
ma,	kad	svarbiausi	dalykai	gyvenime	yra	neperkami	 ir	
neparduodami,	o	meilė,	nepaisant	visų	krizių	ir	globali-
zacijos,	vis	vien	išlieka	žmogaus	gyvenimu	pamatas.

autoriaus	 požiūris	 į	 dabartinę	 visuomenę,	 kultū-
rą,	socialinę	bei	politinę	situaciją	šalyje	atsiskleidžia	per	
veikėjų	naratyvus.	aprašyti	žmonės	amžinąsias	vertybes	
laiko	svarbesnėmis	nei	materialiosios,	tačiau	išlieka	pa-
kantūs	ir	šiuolaikinio	gyvenimo	reiškiniams.	stengiama-
si	parodyti,	kad	„mažo“	žmogaus	vidinis	pasaulis	savo	
jausmų	gama	gali	būti	neįtikėtinai	brandus	ir	spalvingas,	
o	asmeniniai	praradimai	kur	kas	tragiškesni	nei	pasauli-
niai	kataklizmai	ar	visuotinės	krizės.

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

neveikiantis pasaulis
ši	 knyga	 yra	 stiklinė	 tyro	 vandens,	 pasemta	 iš	 giliau-
sių	šaltinių.	bet	vienos	vandens	stiklinės	tikrai	mažoka.	
sekina	kičo	 sausra.	klausytojas,	 skaitytojas,	 žiūrovas	 ir	
apskritai	meno	vartotojas	turi	keistis;	neatsirado	kažkoks	
mistiškas	atotrūkis	tarp	meno	ir	jo	vartotojo,	bet	atsivėrė	
neperžengiama	praraja,	skirianti	pažangų	kūrėją	ir	buką,	
inertišką	miesčionį.	todėl	menas	vartotojų	visuomenėje	
jau	 tapo	H.	Hesse’s	 stiklo	karoliukų	žaidimu,	 išrinktų-

jų	pramoga,	keistenybe.	Visa	laimė,	realiame	gyvenime	
nėra	 nei	 išrinktųjų,	 nei	 atstumtųjų	 –	 yra	 tik	 mąstymo	
inercija	 ir	 nenoras	 keistis,	 tobulėti,	 pažinti	 pasaulį	 ir	
save	giliau.	j.	Cage’o	knyga	Metai nuo pirmadienio skirta	
nesuklastotiems	 intelektualams,	 visų	 kompaso	 krypčių	
piligrimams,	keistuoliams.	racionalūs,	„protingi“	žmo-
nės	 jau	 nesidomi	menu,	 o	 kotedžų	 botanikos	 soduose	
gyventojai,	apakę	iš	laimės,	per	patogios	buities	miražą	



NAUJOJI ROMUVA, 2011, NR. 2 (575) 83

nemato,	kad	 fasoniniai	 jų	batai	 jau	grimzta	 į	 sąvartyno	
pelkę.	 todėl	 j.	 Cage’as	 taikliai	 pastebi,	 kad	 izoliuotos	
savirealizacijos	nepakanka	ir	atsiskyrėlio	kelias	šiandie-
nai	visai	netinka,	nes,	atsiradus	naujoms	technologijoms	
ir	 virtualiai	 realybei,	 individo	 potyriai	 neišmatuojamai	
prasiplėtė.	taigi,	 reikia	„dirbti“	ne	 tik	 su	 savimi,	bet	 ir	
visu	 pasauliu.	 ne	 paslaptis,	 kad	 pasaulio	 tobulinimo	
idėja	yra	utopinė	 ir	 todėl	visiškai	 susikompromitavusi,	
bet	j.	Cage’as	nenuleidžia	rankų:	„...	 ji	paklausė	manęs,	
ar	 tiesa,	kad	menas	daugiau	nebedomina	manęs?	atsa-
kiau,	kad	manau,	jog	meną	jau	sukūrėme	(atvėrėme	akis,	
ausis).	dabar	 svarbiausia	visuomenė.	ne	gerinti	 ją,	 bet	
taip	pakeisti,	kad	ji	veiktų.“	(p.	187)	manding,	visi	mes	
skaičiuojame	 valandas,	 mėnesius,	 metus	 tik	 nuo	 pir-
madienio,	 nuo	 šios	 sunkios	 dienos,	 kai	 reikia	 pamiršti	
poilsį	 ir	 kibti	 į	 vergišką	darbą.	atrodo,	 kad	gyvenimas	
„dirba“	kaip	perpetuum mobile,	todėl	visai	logiška	anksti	
keltis,	 judėti,	 kurti,	 gaminti...	 bet	 išties	pasaulis	merdi,	
geriausiu	atveju	juda	susinaikinimo	linkme.	Kaip privers-
ti pasaulį veikti?	 (p.	196)	–	energingai	 ir	visai	ne	retoriš-
kai	šioje	knygoje	vienaip	ar	kitaip	klausinėja	j.	Cage’as.	
ir	kas	turi	šiai	restauracinei	planetos	veiklai	vadovauti?	
kas	 turi	 kontroliuoti	 neišvengiamų	 teigiamų	 pokyčių	
įgyvendinimą?	 „ne	 finansininkai	 (jie	 mąsto	 išgalvotos	
naudos	terminais,	dalija	visuomenę	į	tuos,	kurie	turi,	ir	
į	 tuos,	kurie	neturi).	ne	politikai	 (jie	pasidalija	pasaulį,	
tada	kuria	 schemas,	kaip	 įgyti	galios	pasinaudojant	ki-
tais).	ir	ne	inžinieriai...	nes	būdami	užkietėję	technokratai	
jie	perima	šalies	technologijų	valdymą...“	(p.	195).	įkvėp-
tas	buckminsterio	Fullerio	 idėjų,	 j.	Cage’as	svajojo	apie	
tikrą	 kompiuterinį	 žaidimą,	 priversiantį	 pasaulį	 veikti:	
„žaidėjai	galės	stebėti	savo	žaidimo	„eigą“;	gilintis	į	tai,	
kaip	„artimiausiu	metu	lengviausiai	pasiekti,	kad	kiek-
viena	 žmogiškoji	 būtybė	 galėtų	 nevaržomai	 džiaugtis	
visa	 žemės	 planeta“.	 tai	 reiškia,	 kad	 nė	 vienas	 neva-
dovaus	 kitam.	 pasitelkus	 proto	 žaidimus	 bus	 atrastas	
įsakymas,	kuris	 tarnauja,	 bet	ne	valdo.“	 (p.	 196).	taigi,	
jeigu	nerasime	būdo	realizuoti	 šį	didingą	sumanymą	–	
mes	žlugę.	 j.	Cage’as	novatoriškai	 ir	 tik	su	 jam	vienam	
būdingu	gilumu	suabejoja	visuotinai	priimtais	pasaulio	
pažinimo	dėsniais.	žemės	planeta	yra	kreivai	pasvirusi	

ir	įžūliai	sustingusi,	bet	vis	vien	gracingai	skrieja	aplink	
saulę,	tarsi	norėdama	mus	užhipnotizuoti	visuotine	tvar-
ka	ir	harmonija.	logikos	tobulinimas	ir	kalbos	plėtimas	
taip	 pat	 neišgali	 padėti	 atsakyti	 į	 pagrindinius	 būties	
klausimus:	„...	dabar	viskas	yra	sumaištyje,	mes	nesame	
tikri	dėl	daiktų,	kuriuos	matome	priešais	save,	pavadi-
nimų.“ (p.	146)	žmonės	jaučiasi	apgauti.	ir	kas	gi	mums	
pučia	miglą	 į	akis?	turbūt	minėti	 tariamai	egzistuojan-
tys	 dėsningumai.	 paradoksalu,	 bet	 visuotinės	 tvarkos	
haliucinacijas	 gali	 įveikti	 tik	 haliucinogenai:	 „susidaro	
įspūdis,	 kad	 mes	 nieko	 neišmokstame,	 tačiau	 metams	
bėgant	atpažįstame	vis	daugiau	ir	daugiau	grybų,	jų	var-
dai	pradeda	skambėti	mūsų	galvose.“	 (p.	104)	stulbina	
iracionalus	ir	tikrai	nekulinarinis	j.	Cage’o	bendravimas	
(galbūt	bendradarbiavimas!)	su	grybais.	mįslingi	grybai	
atveria	 sąmonę	 ir	 leidžia	 pažvelgti	 į	 tikrovę	 iš	 slaptos,	
sunkiai	 prieinamos	 pusės;	 tam	 tinka	 ir	 dzenbudizmas,	
kurį	praktikavo	ir	tyrinėjo	j.	Cage’as.	ir	vis	dėlto	mes	pa-
žįstame	j.	Cage’ą	ne	kaip	originalų	mąstytoją,	beveik	mis-
tiką,	bet	kaip	kompozitorių	novatorių,	išplėtusį	rimtosios	
muzikos	 erdves	 iki	 tylos	 dimensijos.	 kaip	 niekas	 kitas	
j.	 Cage’as	 jautė,	 kad	 akademinė	 visuomenė	 (ir	 ne	 tik!)	
stokoja	naujo	požiūrio	į	meną.	ar	apskritai	šalia	įgrisu-
sių	klasikų	gali	egzistuoti	modernusis	ieškojimų	menas?	
ar	gali	būti	toleruojama	tai,	ko	mes	niekada	nevadinome	
menu?	klaustukai,	klaustukai...	ar	tai	sintaksės	ženklai,	
ar	naujovių	aidas?	j.	Cage’as	drąsiai	peržengė	filharmo-
nijos	 slenkstį	 ir	 išėjo	 į	kalnus,	pievas,	gatves,	kavines...	
kompozitorius	neturi	riboti	klausytojo	gebėjimo	girdėti.	
„siekdamas	gilaus	ir	nevaržomo	garso,	 jis	atsisako	har-
monijos,	 jos	poveikio	garsų	susijungimui,	kai	ryšys	fik-
suotas...	muzikai	netrukdo	aplinkos	garsai.	kad	tai	pa-
siektų,	kompozitorius	kūrinyje	palieka	daug	tylos	arba	jo	
tėkmei	suteikia	tylos	prigimtį	(tikslo	nebuvimą).“	(p.	45)	
kompozitorius	neturi	užsirakinti	garsų	dirbtuvėje	arba	
tik	 sau	 transliuoti	 gamtos	 garsus.	 jis	 turi	 ieškoti	 gyvo	
kontakto	ir	žinoti,	„kokios	muzikos	klauso,	pavyzdžiui,	
gyvūnai,	 žolės,	 žvaigždės,	 šiukšlės	 arba	 žmonės,	 kurių	
niekada	daugiau	galbūt	nesutiksi,	sakykime,	neaukštos	
klasės	profesionalas	sargas,	gyvulių	augintojas,	šiukšli-
ninkas	arba	šių	sričių	tyrinėtojas.“ (p.	140)

knygos	 Metai nuo pirmadienio	 ypatingas	 eksperi-
mentinis	 dizainas:	 beveik	 visuose	 puslapiuose	 skamba	
įvairūs	šriftai,	kinta	raidžių	dydis,	tekstu	žaidžiama	lyg	
spalvom,	na,	o	Juilliardo paskaita	(p.	117)	primena	garsiąją	
i.	kanto	grynojo	proto	antinomijų	struktūrą.	knygoje	–	
vien	nežemiškos,	pakylėtos	mintys,	todėl	neabejoji,	kad	
girdi	meistro	žodžius.	į	šalį	traukiasi	skepticizmas	ir	ni-
hilizmas,	ir	j.	Cage’ui	visai	nesvarbu,	kiek	žmonių	per-
skaitys	jo	knygą:	„...	jeigu	nori	auditorijos,	užtenka	vieno	
ar	dviejų	žmonių.“	(p.	65)	yra	begalė	populiarių	knygų,	
kurias	perskaitęs	tik	įdomiai	„prastumsi“	laiką.	j.	Cage’o	
knyga	kitokia,	ji	tarsi	dvasios	katalizatorius	plečia	mąsty-
mo	ribas.	reikia	tik	pasidžiaugti,	kad	rašytojas	robertas	
kundrotas,	puikiai	 išmanydamas	šiuolaikinę	muziką	 ir	
dzenbudizmą,	išdrįso	lietuviškai	prakalbinti	j.	Cage’ą.

john	Cage.	Metai nuo 
pirmadienio.	– Pasviręs 
pasaulis,	Vilnius,	2010
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trapi šviesa, 
arba penkios kelionės į švelnumo sferą

poezijos knygos turi būti
mažos ir plonos,
kad jose tilptų tik vienas,
bet gyvas drugelis	(p.	62)

trumpam	pamiršęs	 j.	kelero	asmenybės	charizmą,	
atsišvartavęs	nuo	daugiaplanės	autoriaus	kūrybos,	nuo	
žiniasklaidos	straipsnių,	recenzijų,	išplaukiu	į	tolimą	ly-
rinę	kelionę,	nes	bet	kuri	poezijos	knyga	anksčiau	ar	vė-
liau	palieka	visus	kūrybos	uostus	 ir	 lieka	su	skaitytoju	
viena.	keliauju	į	trapių	jausmų	labirintą,	pasiryžęs	nepa-
siduoti	iliuzijai,	kad	lengvai	pažinsiu	šią	knygą,	nes	jos	
žodžiai	„bėga į tamsą nešdami nasruos / pyktį ir vienišumą, 
nešdami / svetimą, dar ne visai išnokusį / kažkieno saulėtekį“	
(p.	106).	žinau,	kad	sunku	ištrūkti	(o	ar	verta?)	iš	poeti-
nės	visatos,	nepatikėsiu,	kad „aš randu išėjimą ir / vėl ne 
tas, nors dega / „exit“, nors dega silpna, žalsva, / kviečianti 
musmirės lempa / ...lik sveikas, dar vienas kambary, / lik svei-
kas dar vienas bandyme / išnerti, įkvėpti oro, užmigti / prisi-
glaudus prie tavo krūties“	(p.	107),	todėl	nė	kiek	neabejoda-
mas	palieku	nykų	buitinį	lygmenį	ir	drąsiai	keliauju	į kitą 
šaką,	žinau,	kad	aksominio	švelnumo	sferoje	„... visi švie-
soforai neveikia, visi ženklai, / rodantys artimą sniegą, labai 
primena / žydinčias vyšnias...“	(p.	18).	ir	vis	dėlto	tikrasis	
keliautojas	ne	aš,	 todėl	nekantriai	versdamas	puslapius	
surandu	lyrinį	herojų,	kuris	yra	„... iškirptas iš kitų, / ge-
resnių pasakų, rastų senelio lentynoj / (tiesiai už virtuvės pir-
mam kambary, antroj / spintelėj, kur buvo laikomos knygos)“	
(p.	26).	tai	jo	vienintelė	galima	kelionė	į	laimės	šalį,	į	ga-
lutinės	paskirties	tašką,	tai	jo	amžinas	žygis	į	fėjų	ir	mūzų	
kraštus,	į	intuityvaus	jautrumo	zoną,	į	dangišką	jaudulį,	
į	akvarelinį	rūką,	į	jausmų	pastelės	žaismą,	į	svajų	kalei-
doskopą.	j.	kelero	poezijos	knyga	yra	tyra	ir	šviesi	kaip	
pirmosios	meilės	jausmas,	kaip	pirmi	švelnumo	potyriai,	
kai	dvasia,	užgniaužusi	kvapą,	skrenda	į	nektaro	pievas.	
autorius	subtiliai,	netiesiogiai	per	urbanistinę	empiriką,	
per	gamtos	žaidimą,	spalvų	žaismą,	per	paprasčiausius	
buities	daiktus	 atskleidžia	 jausmų	grožį	 ir	 turtingumą:	
„... mes plaukiam žemyn / su lūžinėjančiom lytim, žemyn, / 
kur nebus nei tavęs, nei manęs / kur nebus jokio lango į kie-
mo pusę, / krūtų pasislėpusių po antklode, / arbatos šaukštu-
ko, kuriuo maišydavom / lietų, menkiausio lakštingalos gesto“	
(p.	33).	galbūt	tai	drugelio	skrydis	į	meilės	liepsną,	o	gal	į	
laimės	šviesą,	kurioje	ištirpstama,	apankama.	poeto	eilės	
išlaisvina	 skaitytojo	 emocijas,	 atviri	 žodžiai	neblokuoja	
jausmų,	 kurie	 skleidžiasi	 laisvai,	 netrikdomai:	 „gal tu, 
karalaite, kelkis, / atsargiai pasiremk ant pagalvės / ir angelas, 
na, tas žiogas, / staiga ant krūties nusileis“	(p.	72).	j.	kele-
ro	poezija	suteikia	galimybę	skaitytojui	mimetiškai	tapti	
lyriniu	herojumi	ir	poetinių	išgyvenimų	šviesoje	aktuali-
zuoti	gyvenimo	rutinoje	prigesusius	jausmus,	pažadinti	
nutrūkusį bliuzą,	prisiminus,	kad	„esu pienburnis, tamsoje 
ieškantis / elektros jungtuko, esu pieno pilna / burna juodą nak-
tį bandantis / grįžti, vėl įeiti, vėl atsinešti / degtuką ir žiūrėti 

julius	keleras.	
Tai tu. – Kitos 
knygos,	Vilnius,	
2010

į apšviestą, / iš niekur staiga atsirandantį veidą“	(p.	59).	au-
torius	 rašo	 santūriai,	beveik	 taip,	kaip	būna	gyvenime,	
eilės	primena	trumpas	noveles:	„tu esi didesnė už sniegą / 
kaip šviesus, išbalintas negatyvas, / kuriame kažkas išbraižė 
geležte / ir niekad neatspaudė fotografijos / ir niekad nepri-
dėjo lūpų / prie smilkinio“	(p.	25).	poetas	visuomet	įtikina	
lyrinių	 išgyvenimų	 svarba,	 aktualumu,	 todėl	 trumpos	
meilės	scenos	užburia,	skatina	grįžti	prie	eilėraščio,	nes	
„pasiekus lūpas / mane vis dar domina šalnų / muzika, purvino 
sniego tikrovė, / sandariai uždaryta akimirka, / kai kūnas ima 
glaustis / prie kūno“	(p.	14), ir	jei	trokšti	panerti	į	tai	dar	
ir	dar	kartą, „... verta vėl mintyse / išardyti krikšto mamos 
laikrodį senoj fotografijoj, / kad patirtum, / kaip tirta keliai lū-
poms pasiekus / lūpas“	(p.	15).	autoriui	visuomet	pavyks-
ta	 sukurti	 ilgalaikę	 strofos	 nuotaiką,	 aurą,	 užklojančią	
jautrią	 skaitytojo	 širdį	 apsauginiu	 tylos	 skydu:	 „bičiuli, 
esi patekęs į spąstus – / tarp ten ir čia, tarp / dabar ir niekur / 
nekalbėk, čia balsas / nieko nereiškia, / čia tylos poligonai“	
(p.	83),	nes	pasaulis	tampa	vis	plėšresnis,	praktiškesnis	ir	
jame	vis	mažiau	lieka	vietos	pasakai	apie	vieną	degtuką: 
„ir ką? galiausiai paaiškėja, kad tai / ledinė fėja juokaudama 
suspaudė / tavo širdį, ir liko tik sieros / galvutė nulaužto, / 
šiąnakt / mirusio degtuko“	(p.	74)	poetas	nepailsta	primin-
ti,	kad	gyvenimas	be	meilės	bevertis	ir	greitai	suplyšta	it	
sena	drobė:	„esu pilnas tavęs kaip indas, / vienkartinis, kurio 
neišmesi, / kuris švies tamsoje kaip sfinksas / marmurinėm, 
beprotiškom ašarom“	(p.	51)	

užbaigdamas	kelionę	į	tolimas	laimės	pievas,	noriu	
šiek	tiek	apibendrinti	savo	 įspūdžius	 ir	potyrius.	 j.	ke-
lero	lyrinis	herojus	–	tai	šiek	tiek	uždara,	bet	neabejoti-
nai	 aukštai	 pakylėta	 asmenybė,	 nestokojanti	 trūkumų,	
kartais	klystanti,	kartais	 sutrikusi,	bet	visada	gyva,	už-
burianti	atvirumu:	„o aš vis einu tamsiais nesibaigiančiais 
koridoriais, / kaip deglą nešdamas mirusį tavo šešėlį, vieną / iš 
tavo sapnų, iškritusių per užkaltą langą, / tavo žodžius, kurių 
nesakau tau, ir nesakysiu.“	(p.	11)	lyrinis	herojus	nepaklys-
ta	jausmų	labirinte,	nes	jį	saugo	švelnūs	meilės	potyriai,	
lemtingi	ženklai,	vedantys	 iš	prieblandos	 į	 šviesą.	tau-
rūs,	pakylėti	 jausmai	sutraukia,	sulipdo	padrikas	gyve-
nimo	detales	į	visumą.	urbanistinėje	panoramoje	poetas	
formuoja	trapią	palaimos	erdvę,	kurioje	gyvenimas	tam-
pa	visavertis,	nes	paslaptingoje	moteriškoje	erdvėje	išgy-
venama	visiška	jausmų	ekstazė,	tobulas	meilės	skonis.


