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Nekalbėsiu apie Romualdą ozolą kaip apie sąjū-
džio aktyvistą, Kovo 11-osios akto signatarą ir 
politiką. ši iškili asmenybė, suprantama, nusi-

pelnė rimtos studijos, skirtos valstybinei veiklai ir tauti-
nės kultūros puoselėjimo rūpesčiams. tokį darbą, reika-
laujantį kompetencijos korektiškai analizuojant faktus, 
privalės atlikti šiai garbingai pareigai pasiryžę tyrėjai. 
Mane domina kūrybinė asmenybė. todėl dalį skaityto-
jų tikriausiai apvilsiu. Mėginsiu nušviesti tuos R. ozolo 
bruožus, kurie atsiskleidė bendraujant su juo įvairiuose 
renginiuose, darbuojantis lietuvos kultūros kongreso, 
tautos namų santalkos arimuose bei Naujosios Romuvos 
leidybiniuose reikaluose. Kalbėsiu apie tai, kas man ar-
tima ir kas mus abu intelektualiai sieja.

P R A D Ž I A
pradėčiau nuo tam tikro keblumo. savaitraštyje Mokslo 
Lietuva pamačius pokalbio su R. ozolu antraštę Romual-
das Ozolas ir knyga apėmė apmaudas. Mat buvau jau pra-
dėjęs rašyti apie mūsų garbųjį signatarą ir net parinkęs 
savo temai pavadinimą, susišaukiantį su paskelbtu sa-
vaitraštyje. nurijęs pelynų nuovirų lašelį, nutariau savo 
sumanytą antraštę šiek tiek modifikuoti. galop išspren-
dęs pavadinimo klausimą, ryžausi judėti toliau.

Romualdo ozolo veiklą stebėjau, kai Vilniuje jis 
„įšoko“ į filosofinių temų lankas1, kai darbavosi leidybi-
nės veiklos baruose. šiandien žinau: jis nuolat rašo die-
noraštį, kuriame užfiksuota visa tai, ką daro, kas vyksta 
šalia jo, o ypač valstybės reikalų sūkuryje. Kai kas į tokį 
rašymą žiūri abejingai, bet, įžengus į trečiąjį nepriklau-
somybės dešimtmetį, jau aišku, kad išleistos jo užrašų 
dalys2 yra neįkainojama vertybė, nes čia išsaugoti faktai, 
gan sparčiai išsitrinantys iš mūsų bendraamžių atmin-
ties. tai metraštininko duomenys apie mūsų sąjūdžio ir 
atsikuriančios lietuvos valstybės žingsnius.

prieš keletą metų tautos namų santaros narių susi-
tikime pasibaigus reikalų aptarimui paklausiau justino 
Marcinkevičiaus, ar jam neatrodo, kad Romualdas ozo-
las yra panašus į baltąjį Metraštininką iš jo dramos Min-
daugas. justinas patylėjęs leptelėjo: „o kur juodasis?“ il-
gai nedelsęs sakau: „Manau, juodasis arti mūsų; gal jų net 
keli, ir visi darbuojasi iš peties. tačiau ozolas, eidamas 
baltojo pareigas, akylai stebi šėtono tekstus, juos anali-
zuoja ir galop pasiūlo apibendrinimą – savo tiesą, kuri 
yra ir mūsų tautos santariečių tiesa.“ justinas linktelėjęs 
ramiai ir įtaigiai, kaip jam būdinga, ištaria: „pritariu.“

prisimenu atgaivinto Vytauto didžiojo universiteto 
plėtros laikotarpį, kai kartu su norbertu Vėliumi, Vy-

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

Romualdas Ozolas –
patriotas, istorinio lūžio metraštininkas 

tautu Kubiliumi, antanu tyla ir kitais universiteto at-
kuriamojo senato nariais nuolat važiuodavome į Kauną 
skaityti paskaitų studentams, entuziastingai lankantiems 
aukštojo mokslo instituciją, skleidžiančią vis tvirtėjan-
čius sparnus. ir štai vieną 1993 metų rugsėjo dieną mudu 
su norbertu grįžtame į Vilnių. traukinio vagonas tyliai 
dudena tarsi siūlydamas mūsų pokalbiui ramios nuotai-
kos paslaugą. įžymusis mokslininkas mitologas pradeda 
pasakoti savo darbo tautosakos institute epizodus: kar-
tą ieškodamas padėjėjų, galinčių talkinti sudarant lie-
tuvių liaudies dainų katalogą, sutiko savo studentiškų 
dienų bičiulį Romualdą. pasiūlęs jam imtis šio reikalo, 
nedelsiant išgirdo teigiamą atsakymą. taip ir prasidėjo 
konkreti R. ozolo bendrystė su n. Vėliumi, sustiprėjusi 
gamtos prieglobstyje, į kurią panirdavo etnologų ekspe-
dicijos. norbertas tikėjosi, kad, pavykus smalsų jaunuolį 
įtraukti į tautosakos vagą, jis priartėtų prie mitologijos 
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tematikos. tąkart riedant į Vilnių, jis mąstė: gal Romu-
aldui būtų pavykę darbuotis sėkmingiau nei gintarui 
beresnevičiui, kurio elgsena už akademinio gyvenimo 
ribų jau ėmė kelti nerimą.

S U TA P I M A I
bendraujant su Romualdu ozolu, išryškėjo įdomūs 
mūsų studentiškų dienų epizodų sutapimai, nors laiko 
skalėje juos skyrė geras dešimtmetis. Mudu dalyvavome 
universitetų liaudies ansambliuose: Romualdas Vilniaus 
universiteto ansamblyje „kuteno“ bosines kankles ir išsi-
juosęs pūtė skudučius, o man teko garbė 1949 m. steigti 
Kauno universiteto dainų ir šokių ansamblį3, kuriame 
dainavau ir grojau keliais instrumentais, atlikdamas ir 
koncertines solo partijas. taip pat paaiškėjo, kad mes 
abu mėgome fotografuoti, pradėję nuo pigiausių apara-
tų: jis – nuo Smena, aš – nuo Komsomolec (netrukus įsigijęs 
Zorkį, prastesnį padėjau ant lentynos). be to, mus siejo 
didi pagarba rašytam ir spausdintam žodžiui, kreipusi 
jaunuolius ta pačia kryptimi. taigi, pasidalinę praeities 
nuotykių epizodais, pasidžiaugę bendra patirtimi ir ga-
lop pasijuokę iš atkaklių dviejų universitetų saviveiklos 
varžybų, pasukome į mums rūpimus kultūros reikalus.

Vartydamas spaudą4, aptikau dar vieną sutapimų 
faktą: pasirodo, 1959 m. išėjo mudviejų leidiniai – mano 
knyga Snieguotosios viršūnės (pirmoji lietuvių kalba apie 
alpinizmą) ir R. ozolo apie universiteto ansamblį; tačiau 
knygelėje nebuvo nurodyta jo pavardė. Mat Romual-
das nesutiko su ideologizuotu redagavimu, sudarkiu-
siu tekstą, todėl jam atrodė geriausia išeitis – atsisakyti 
autorystės. Mano atvejis buvo šiek tiek kitoks: nors lei-
dėjai rankraštį mėgino pasukti ideologine kryptimi, bet 
man nesutikus keisti „apolitiškų“ teksto frazių, redakcija 
buvo linkusi nusileist, jei įvesčiau porą tuomet privalo-
mų „burtažodžių“. taip ir padariau: įrašęs svetimkū-
nius, jų prasmes neutralizavau būdvardiniais intarpais. 
leidykla knygą išleido toliau nesiginčydama, matyt, 
todėl, kad tema apie kalnus po plačiai nuskambėjusios 
mūsų alpinistų žūties tapo aktuali. ir tikrai: kuklios kny-
gos, gausiai iliustruotos tuomet dar unikaliomis mano 
paties kalnų fotografijomis, tiražas (5000 egz.) išnyko per 
savaitę. norėčiau priminti dar vieną faktą: tuo metu, kai 
R. ozolas ruošė tinkamą dirvą suvešėti žurnalui Kultūros 
barai, aktyviai prisidėjau prie autorių kohortos, nuolat ra-
šančių Mokslui ir gyvenimui; žurnalui ištikimai tarnavau 
iki jo gyvavimo baigties 2012-ųjų pabaigoje.

nors Romualdas ozolas pastebimai jaunesnis, ta-
čiau jo karta, kaip ir manoji, gyveno, remdamasi tomis 
pačiomis vertybėmis, kurias įskiepijo pedagogai, išugdy-
ti laisvoje prieškario lietuvoje. pokario metais mes lavi-
nomės, skaitydami Naująją Romuvą, semdamiesi išmin-
ties iš tų pačių šaltinių, kurie siejosi su mūsų pedagogų 
plejados nuostatomis. Manau, šių aplinkybių reikšmę 
mąstymui ir veiklai patvirtina keli su mūsų biografijomis 
susiję faktai. priminsiu fragmentą iš R. ozolo prisimini-
mų: „stiprų ontologinį potyrį parsivežiau iš šiaurės...“5 
toliau, pasakodamas apie savo klajones tsRs šiaurės 
ir rytų pakraščiuose, kur teko įveikti įvairias rūsčios 
gamtos kliūtis, jis prisipažįsta: „tada pajutau: aš galiu. 
šiaurėje pasijutau savimi su visa laisvės pajauta. lais-

vė yra čia – manyje... tikėjimas gimsta ne iš baimės, o 
iš džiaugsmo dėl galimybės bendrauti su virš žmogaus 
esančiomis galiomis.“ labai analogišką pajautą, gal net 
stipriau pagrįstą patirtimi, išgyvenau aš pats ir mano 
kartos alpinistai, aktyviai nuo 1958 m. prasiveržiantys 
į kalnų stichijos karalystę6; būtent ten skubėjome panir-
ti į svaiginantį laisvo žmogaus, pabėgusio nuo režimo 
replių, būseną. tuomet neramus ozolų Romukas dar 
varstė bazilionų vidurinės mokyklos duris. suprantama, 
paminėti dalykai mane suartino su R. ozolu. iš pradžių 
tai buvo bendraminčių pastangos kuo geriau organizuoti 
lietuvos kultūros kongreso suvažiavimus, kiek vėliau – 
prisidedant prie tautos namų sandraugos ir tautos at-
gimimo ąžuolyno plėtros bei kitos kultūrinės veiklos.

S AV I R A I Š K O S  L A N K O S E
R. ozolas nerimsta, kuria, rašo įvairaus žanro tekstus nuo 
pat paauglystės. jo, kaip diplomuoto filologo, plunksnai 
paklūsta įvairios minties išraiškos, nors formalus huma-
nitaro diplomas nesuteikia papildomo svorio gabumams; 
suprantama, čia reikia įgimtos dovanos. argi nenusi-
pelno rašytojo vardo toks giliai mąstantis kūrėjas? taip 
klausiu, siūlydamas ne tik susipažinti su jo poezijos lei-
dinuku7, bet ir perskaityti Romualdo teksto fragmentą, 
kuriame jis išsako savo jausmus, kai mąsto apie protėvių 
žemę: „čia ir jos galia: gimtoji vieta egzistuoja mums 
ne kaip materialybė, kaip vieta jos daiktiškąja prasme, 
o kaip aplinkumos dvasia, kaip meilė aplinkumai, kurią 
išvydo tavo sąmonėjančios akys. ji yra tarsi Kūrėjo žodis, 
per kurį tau atsiveria pasaulis ir nuo tolei lydi kaip ne-
kintantis pastovumas, laikui bėgant galintis įgyti tik dar 
daugiau prasmių ir verčių.“8 jau „pavargusios“ lietuviš-
kos prozos slėniuose ozolo tekstas skamba originaliai. 
tikiu, kad mūsų padangėje įsigalėjus demokratinėms 
nuostatoms, mūsų signataro raštai bus tinkamai įvertinti.

pastaraisiais metais Romualdas ozolas, suspėdamas 
apsilankyti visur, kur kalbama apie nepriklausomybę, 
tautą, valstybę, savo kūrybines galias kreipia į spaudos 
dirvonus; čia naujas ketvirtinis istorijos ir kultūros žur-
nalas Nepriklausomybės sąsiuviniai – jo nuolatinis rūpestis 
ir džiaugsmas. Kaip nurodo pats redaktorius, leidinys 
skiriamas valstybės atkūrimo klausimams nagrinėti. ir 
tikrai, tai liudija jau pasirodę šeši jo numeriai. atsiver-
tus sąsiuvinius ryškėja svarbus jų bruožas: jie ištikimai 
saugo sąjūdžio pirmeivių, signatarų ir pirmosios vyriau-
sybės ministrų idėjas, jų sampratas; leidinys, įvairiais 
aspektais jas nagrinėdamas, skelbia svarbius dokumen-
tus, jau tapusius istorine mūsų valstybingumo vertybe. 
R. ozolui rūpi, kad leidinys, tinkamai atliktų užsibrėžtą 
misiją. pirmo sąsiuvinio skaitytojui skirtame žodyje, jis 
tarsi pats sau iškelia klausimą: „ar pavyks pasiekti de-
ramą istoriosofinių mąstymų įtampą?“ ir tuoj pat atsar-
giai pabrėžia: parodys ateitis. Reikia pripažinti, kad, ne-
paisant redaktoriaus sumanymui tinkamų tekstų stokos, 
šis leidinio siekis pildosi. apimtas įkvėpimo, jis ištaria 
žodžius, kurie nuskambėjo tarsi pažadas, tarsi priesaika: 
Nepriklausomybės sąsiuviniai – tai, kas jau tapo tikėjimu ir 
mano paties paskirtimi9.

šiandien Romualdo ozolo veikla krypsta asmeninės 
saviraiškos plėtros kryptimi. jis prisipažįsta: „aš seniai 
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esu, kaip dabar sakoma, gyvenimo paraštėse ir nė kiek 
dėl to nesijaudinu.“10 šiek tiek pakoketavęs tęsia mintį: 
„gyvenu savo gyvenimą, sprendžiu man rūpimas pro-
blemas, kurios, noriu tikėti, yra mūsų žemės problemos.“ 
pasitraukęs iš politinio erzelio, jis pasirenka vienišo kario 
mūšio lauke kelią, todėl jam išsprūsta nelinksmas moty-
vas: „Kai esi vienas su savimi, padėti sau gali tik pats.“11 
Karys anaiptol nesudeda ginklų, nes pasiryžęs kautis 
vienas iki galo. dabar jam atrodo, kad jo sumanymas 
leisti Nepriklausomybės sąsiuvinius yra kilni jo, kaip laisvo 
žmogaus, pareiga. Matyt, todėl vienišam kariui svarbu 
pareikšti: „laisvė – tai sugebėjimas įveikti ribas.“ toliau 
jis teigia: „įsipareigojimas net ir tokiai veiklai kaip Nepri-
klausomybės sąsiuvinių leidimas reiškia, kad reikės spręs-
ti kompromisų problemą.“12 Matome, kad subrendusio 
sąjūdiečio, pasiryžusio atsidėti spausdintam žodžiui, pa-
tirtis sako: įsigyvenus į painų leidybinės tikrovės pasau-
lį, spręsti problemas be kompromisų nepavyks. Mums, 
stebintiems drąsaus vienišiaus žingsnius, jo ryžtas tam-
pa iššūkiu, keliančiu klausimą: „ar liksime nurimusiais 
stebėtojais, pasislėpusiais po medžiu?“

 
N E G ę S TA N T I  V I LT I S
užbaigdamas dar labai trumpo mūsų valstybinio gyve-
nimo naujoje sąjungoje (es) aptarimą, Romualdas ozolas 
knygoje Ant imperijos slenksčio pateikia savo patriotiš-
kų pamąstymų apie lietuvių tautos istoriją santrauką13. 

tekstas daug pasako apie autoriaus istorinės, tautinės ir 
pilietinės savimonės bruožus, nulėmusius veiklos pasi-
rinkimą ir pasiaukojimą jai. iš didžios pagarbos spaus-
dintam žodžiui gimsta R. ozolo įsitikinimas rašto galia. 
jis skelbia, kad „lietuvių revoliucija prasidėjo 1883 m., 
kai pasirodė pirmasis jono basanavičiaus Aušros nume-
ris“14. o 1990 m. – tai įrodymas, kad mūsų XiX a. revo-
liucija, užsitęsusi gerą šimtmetį ir išpuoselėjusi tautinę 
raštiją, galop tapo „didžiąja revoliucija“, įrodžiusia, kad 
laimi rašto kultūros civilizacija. R. ozolas kalba tarsi 
klausdamas, ar lietuvių rodytas atkaklumas šiais laikais 
galėtų pasirodyti „...kaip juridinis doros ir moralumo 
teigimas bei gynimas“15. atsakymo į šį romantišką ir ne-
realiai skambantį klausimą jis dar neaptiko.

prieš penkerius metus atšventęs 70-metį, Romualdas 
ozolas apsilankė šiauliuose; čia į universiteto biblioteką 
susirinko vietinė šviesuomenė pasiklausyti jo paskaitos 
Lietuva šiandien ir rytoj. jubiliatas, aptardamas lietuvos 
rūpesčius, išryškėjusius politinėje ir ekonominėje eu-
ropos panoramoje, pabrėžė, kad tautos nykimą galima 
būtų stabdyti, jei atkurtume nacionalinę bendrojo lavi-
nimo mokyklą, skatintume intelektinio potencialo ug-
dymą. šiandien, minint mūsų garbaus signataro 75-metį, 
kyla neramus klausimas: ką jis dabar galėtų pridėti prie 
to, ką anuomet pasakė šiauliuose? tikėjausi, kad taip 
Romualdo paklausiu jo gimimo dieną – sausio 31-ąją. 
deja, jubiliejinio renginio šurmulyje neatsirado tinkamos 
minutės šiam klausimui.

spaudoje ir man asmeniškai Romualdas ozolas yra 
teigęs: viskas, kas dedasi gimtajame krašte, priklauso 
tik nuo mūsų pačių valios, nepaisant grėsmingo fakto, 
liudijančio prognozuojamą perspektyvą: savarankiškai 
pasitraukti iš es jau negalėsime, nors... dar lieka viena 
galimybė – sulaukti nevykusiai sukurptos europiečių 
„šeimynėlės“ subyrėjimo. pagal R. ozolą, tokia sąjun-
ga negalės išgyventi, kai jos esminis elementas euras jau 
sergąs nepagydoma liga, kai moralinis nuosmukis ne-
sustabdomai plečiasi, kai briuselio biurokratai naikina 
nacionalinių visuomenių valstybingumo pagrindus. jis 
deda viltis į gausią lietuvos istorinę patirtį, paliudijusią 
tautos valią kurti valstybę, o po praradimų vėl ją atkur-
ti. jis tiki, kad aktyvių šviesuolių sambūris drąsiai ir be 
kompromisų atsigręš aktyvių veiksmų link.

Regėdamas širdį draskančią tikrovę, kurioje tauta ir 
valdžia gyvena tarsi nieko bendro neturinčios valstybės 
dalys, signataras lieka tvirtai įsitikinęs, kad tik visuome-
nė dar gali ką nors pakeisti.

K A N K I N A N T I S  K L AU S I M A S
dabar Romualdas ozolas iškėlė sau tikslą – nagrinėti ir 
galbūt rasti atsakymą į jį kankinantį klausimą: „Kas yra 
šiuolaikinis humanizmas?“ ne tik svarstyti šią problemą, 
bet ir nustatyti globalizmo ir nacionalizmo vietą dabar-
ties tikrovėje16. pradėdamas apie tai kalbėti, jis prisimena 
laikotarpį, kai ideologiniai reikalavimai buvo apriboję 
mūsų mąstymą. jis taip pat prisimena eugenijaus Meš-
kausko žodžius, girdėtus Vilniaus universitete. šiandien 
juos vertindamas, R. ozolas teigia, kad tai buvo atsargi 
sovietinės ideologijos „revizija“, turėjusi įtakos to meto 
lietuvos šviesuomenei. Marksisto Meškausko paskai-

Mano senelis. Romualdo ozolo anūko Martyno piešinys
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tose išgirsti filosofiniai aiškinimai skatino jaunuomenę 
domėtis Vakaruose vykstančiu intelektiniu gyvenimu, 
gilintis į neopozityvizmo atmainų sklaidą laisvajame 
pasaulyje. būsimam signatarui į atmintį įsirėžė drąsus 
e. Meškausko teiginys: jei nepavyksta išspręsti proble-
mos pasirinktu (suprask: privalomu) būdu, rinkis kitą. 
galima teigti ir taip: peržengiant vieno metodo ribas, at-
siveria nauja sprendimo galimybė. Vėliau R. ozolas nu-
sprendžia, kad „laisvė – tai sugebėjimas įveikti ribas“17. 
sureikšminęs šią tezę, jis pasirenka ribos sąvoką kaip 
atraminę kategoriją, konceptualizuojančią jo svarstymus, 
skirtus šiuolaikiniam humanizmui.

nusakęs žmogaus būties ribas gamtos pasaulio tik-
rovėje, joje patriotiškai nusiteikęs filosofas regi žmogaus 
bendrystę su kitais visuomenės nariais, įkalintais toje 
pačioje materialioje erdvėje – realiame socialinių ryšių 
bei santykių pasaulyje, kuris yra nusakomas konkrečiais 
etnoso ribų parametrais. pozityvių žmogaus ketinimų 
santykyje su kitais individais bręsta tos reikšmės, kurios 
užpildo žmoniškumo (humanizmo) sąvokos turinį. etnosų 
nariams, stebintiems reiškinius, į kurių kaitos sūkurį jie 
yra įsukti, ir aiškinantis, kas tai galėtų būti, formuojasi 
žmonijos egzistencijai lemtingi veiksniai – esminiai civi-
lizacijos sandai; juos, R. ozolo žodžiais tariant, mes su-
siejame su kultūra ir tikėjimu. pirmoji yra fizinio santykio 
su žeme išraiškos rezultatas, antrasis – dvasinio.

atsirėmęs į šias kertines sąvokas, mąstytojas nagri-
nėja pražūtingas dabarties civilizacijos kolizijas, išniru-
sias istorinėje pasaulio ir lietuvos patirčių panoramoje. 
jis mėgina rasti atsakymą į savo keliamą klausimą: „Kaip 
būtų galima sutramdyti tris esmines globalizacijos stichi-
jas: vartojimą, komercializmą ir korporaciją?“ R. ozo-
las neranda būdo gydyti šių audringų veiksnių sukel-
tas ligas. net globalizmas, kuriam šiandien jo adeptai 
priskiria žmoniją ir civilizaciją gelbėjančios ideologijos 
vaidmenį, čia pasirodo esąs bejėgis. įvairiais kampais 
pasvarstęs nacionalizmo apraiškos ribas ir formas, neį-
veikiamas patriotas susimąsto. jis suvokia, kad kultūri-
nį tautos pamatą gali apginti nacionalizmas, žinoma, tik 
tuomet jei jis nesitapatina su civilizacine misija, kaip tai 
darė fašizmas ir bolševizmas, tapę valstybių ideologijo-
mis. R. ozolas įsitikina, kad „nacionalizmas yra tautinės 
kultūros žmogaus humanizmas“18. pagal jį, tik „pilnuti-
nė demokratija“ gali sukurti tinkamas sąlygas kultūros 
augimui. iš jo filosofinių pamąstymų, kultūrologinių bei 
sociologinių apibendrinimų visumos išplaukia klausi-
mas, lyg atodūsis, lyg sielvarto aidas: „Ką tos būtinybės 
akivaizdoje galiu padaryti aš – vienas iš septynių mili-
jardų, norintis padėti žemei nors savo tautos žemės ri-
bose?“ signataras drąsiai sako: „aš nacionalistas.“ šiuo 
pareiškimu atsiribojęs nuo įsivyraujančios ideologijos, 
jis jaučia „...kaip į mane smigdamas lūžta globalizmas. 
žinote: geras jausmas. ne tik teorinis.“

Kalbėdamas apie egzistencinius asmens, tautos, 
valstybės dalykus, Romualdas ozolas tampa tikru mąs-
tytoju; ne tuo save vadinančiu filosofu, kuris, manipu-
liuodamas įmantriomis sąvokomis, kalba apie viską, bet 
iš esmės apie nieką. jis – išminčius, kuriam filosofinis 
mąstymas tarsi savasties balsas, prabylantis apie tiesas, 
subrandintas tautos ir žmonijos patirties.

Romualdas ozolas – pirmapradžių, dar nepažeis-
tų sąjūdžio idėjų riteris ir galbūt paskutinis humaniz-
mo principų romantikas. Matydamas degraduojančios 
valdžios elgseną, visuomenės sąmonės sumaištį, jis dar 
tikisi, kad vieną dieną prasiverš prabudusios visuome-
nės galia. 

„garbė mūsų vilčių signatarui!“ – šaukte šaukiu jam 
peržengiant 75-ųjų gyvenimo metų slenkstį.

1 turiu galvoj R. ozolo knygas Lietuvių filosofijos istorijos bruožai: 
straipsnių rinkinys. – Vilniaus V. Kapsuko universitetas, 1978; 
Pasakojimai apie filosofus: filosofijos istorija jaunuomenei. – Vyturys, 
Vilnius, 1988.

2 tai R. ozolo knygos Nesutikimai (diptikas) ir septynios Nepriklau-
somybės kronikos dalys, aprėpusios 1987–2004 metų laikotarpį. po 
jų išleistos knygos praplėtė įvykių seką laiko skalėje.

3 po poros metų universitetą reformavus, jis suskilo į Kauno po-
litechnikos ir Medicinos institutus, o ansambliui buvo suteiktas 
Nemuno vardas.

4 Mokslo Lietuva, 2013, nr. 17.
5 Mokslo Lietuva, 2013, nr. 18, p. 2.
6 žr.: j. a. Krikštopaitis. Snieguotosios viršūnės. – Vilnius, 1959. apie 

alpinizmą ir potyrius kalnuose autorius rašo spaudai iki šiol (veik 
40 publikacijų).

7 R. ozolas. Septyniasdešimt penk(t)i. – Petro ofsetas, Vilnius, 2014.
8 R. ozolas. Ant imperijos slenksčio: Lietuvos gyvenimo Europos Sąjungoje 

užrašai. Faktai ir mąstymai. – Diemedis, Vilnius, 2009, p. 2.
9 Mokslo Lietuva, 2013, nr. 21, p. 4.
10 ten pat, 2013, nr. 18, p. 3.
11 ten pat.
12 ten pat.
13 R. ozolas. Ant imperijos slenksčio... Op. cit., p. 286–294.
14 ten pat, p. 290.
15 ten pat, p. 294.
16 su pirmaisiais minėto siekio rezultatais galima susipažinti dienraštyje: 

R. ozolas. Nacionalizmas – tai šiuolaikinis humanizmas. Globalizmas 
ir nacionalizmas (1–3) // Respublika, 2014, sausio 17, 24, 31.

17 Mokslo Lietuva, 2013, nr. 18, p. 3.
18 nacionalizmo temą R. ozolas plėtoja savo straipsnyje-studijoje, 

išleistoje atskira brošiūra: R. ozolas. Nacionalizmas – tikrasis hu-
manizmas. – Petro ofsetas, Vilnius, 2014. ši brošiūra buvo išdalinta 
visiems R. ozolo 75-mečio paminėjimo dalyviams 2014 m. sausio 
29 d.

Kolegos bičiuliai žvelgia viena kryptimi. K ęs t u či o  s V ėR i o  nuotrauka
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1 .  P O E M ė L ė  L ietuva ,  1 8 8 8
pirmą kartą K. donelaitį Maironis paminėjo savo jau-
nystės poemėlėje Lietuva, kurią 1888 m., išvažiuodamas 
iš Kauno kunigų seminarijos studijų į peterburgą, pali-
ko profesoriui ir poetui antanui baranauskui, kuriam 
šis kūrinys ir buvo dedikuotas. poemėlėje apdainuoja-
ma visa lietuva, jos istorija ir geografija. Karaliaučiaus 
kraštą – kaip Mažąją lietuvą – jaunasis klierikas taip pat 
pagarbina, nepamiršta ir didžiojo klasiko:

Šalis garbinga! Kur broliams savo
Jau Donelaitis, didis poeta,
Gaivindams dvasią „Metus“ dainavo
Ir kur pirmiausia atgyt pradėta!

2 .  L I E T U V O S  R A Š L I AV O S 
A P Ž VA L G A ,  1 9 0 6
Maironis K. donelaitį tyrinėjo ir jį įvertino XX a. pradžio-
je, rašydamas Trumpą lietuvių rašliavos apžvalgą. ši studija 
buvo įterpta į Maironio knygą Lietuvos istorija su kunigaikš-
čių paveikslais ir žemlapiu ir Lietuvos rašliavos apžvalga (1906, 
peterburgas). Rašliavos apžvalgą Maironis pradeda senąja 
raštija – M. Mažvydu, M. daukša, K. sirvydu, d. Kleinu 
ir kitais. o po jų pereina į XViii amžių ir įvertina, jog šis 
amžius „ne visai buvo bergždžias: jame gimė, pergyveno 
ir rašė mūsų didžiausis poeta, kurio vardu ir darbais lie-
tuviai ir šiandieną gali teisingai ir drąsiai didžiuotis prieš 
visas apšviestas europos tautas. buvo tai Kristijonas do-
nelaitis, iš lotyniško donalitius vadinamas.“

studijos autorius trumpai, bet informatyviai apžvel-
gia donelaičio biografiją, pamini, jog šis nesusilaukė 
vaikų, „bet jo vardas nepragaiš, iki bus lietuviai“. dė-
mesio skiria ir klasiko laisvalaikiui, nusistebėdamas, kiek 
vienas žmogus turėjęs visokių gabumų. ir mėgęs dirbti 
sode, „kurį išpuošė parinktais vaisiniais medžiais“ (šis 
užsiėmimas buvo labai artimas ir pačiam Maironiui!), 
ir „mokėjo komponuoti savo sudėtas dainas“, ir padarė 
kvartapijoną (taip 1906 m. buvo vadinamas fortepijo-
nas), ir tekino optiškus stiklus. apibendrindamas visus 
gebėjimus, Maironis teigia: „bet svarbiausias donelaičio 

palikimas – tai poezija, kuria sau užsipelnė nevystančią 
garbę ir amžiną vardą.“ Maironis išvardija K. donelai-
čio svarbiausią literatūrinį palikimą: pasakas ir keturias 
Metų dalis. nors poemą jis vadina „Keturi metai“, at-
seit taip pavadinęs l. Rėza, kuris K. donelaičio „poetiš-
kus darbus išrovė iš nežinios“. poemos analizė trumpa, 
daugiau apibendrinimai, kuriuose autorius teigia, kad 
poema – „tai gryniausias senovės graikų objektyviškas 
epas, kuriame patsai poeta visai nesigirdi ir nesimato; 
už jį veikia, mąsto ir šneka poemoje perstatytos ypa-
tos.“ Maironis didžiuojasi, jog lietuvių literatūroje yra 
toks kūrinys, kuris „stovi labai aukštai, ir nedaug atsiras 
pasaulėje tautų, kurios galėtų pasigirti tokiu poetišku 
subrendusiu ir originališku veikalu“.  tačiau tyrinėtojas 
į tekstą įterpia ir vieną kitą kritikos adatėlę. pirmiausia 
papriekaištauja, jog K. donelaitis per daug kalbą išmar-
gino vokiškais, lenkiškais ir rusiškais žodžiais. o antra, 
nors pats būdamas valstiečių kilmės ir užaugęs kaime, 
Maironis teigia, kad klasikas „tankiai apsilenkia su este-
tiška pajauta ir per daug žemai nusileidžia, vartodamas 
net triviališkus sakinius“. Romantikui Maironiui buvo 
nepriimtini K. donelaičio Metų vulgarizmai, jis netgi siū-
lė, kad reiktų kai kurias eilutes praleisti ar pakeisti švel-
nesniais sakiniais. netikėta, kad Maironio mintys tarsi 
atliepė sovietinę „estetiką“, kai su Metų leksika panašiai 
ir buvo elgiamasi. įsivaizduotina, jog donelaitis savo gy-
venamuoju laikotarpiu tuos žodžius priėmė kaip visiškai 
natūralius, vartotinus ir nesukeliančius neigiamų atspal-
vių, tik galbūt šiek tiek sutirštinančius spalvas.

toks Maironio trumpas žvilgsnis į K. donelaitį 1906 
metais. literatūros istorijų dar nebuvo ir kiekvienas ap-
žvalginis tekstas, ypač po spaudos atgavimo 1904 metais, 
atrodė labai vertingas.

3 .  Į VA D I N ė  PA S K A I TA ,  1 9 2 3
1923 m. Maironis pradeda lietuvos universitete Kaune, 
teologijos-filosofijos fakultete, skaityti lietuvių literatū-
ros kursą. yra išlikusi įvadinė paskaita, kuri vėliau są-
lygiškai buvo pavadinta Maironio pažiūros į literatūrą ir 
jos kritiką. šią paskaitą profesorius skaitė 1923 m. rugsė-
jo 28 d. paskaitos rankraštis nėra išlikęs, tačiau tekstas 

A l d o n a  R u s e c k a i t ė

Maironis apie 
Kristijoną Donelaitį                          
Minint Kristijono Donelaičio 300 metų jubiliejų, dar beveik neatsigręžta į Maironio paskaitas 
ir kitus tekstus, kuriuose jis rašo apie didįjį klasiką. Ne kiekvienas lietuvis po ranka turi Mairo-
nio „Raštų“ tritomį, išleistą 1987–1992 metais, kurio paskutinio tomo antroje knygoje išspaus-
dinta Maironio medžiaga apie „Metų“ autorių. Tad verta bent fragmentiškai patyrinėti tuos 
darbus, kuriuos Maironis skyrė K. Donelaičiui.
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buvo išspausdintas 1932 m. rugsėjį žurnale Naujoji Romu-
va nr. 39. iš čia jis ir perspausdintas Maironio Raštuose. 
pirmoje paskaitoje prelegentas teisinasi, jog literatūros 
kursą sutikęs dėstyti „labai nenoromis“. ir ne dėl to, kad 
nemylėtų literatūros ar šioji būtų jam neįdomi: netikėtai 
prisipažįsta studentams, jog „iš kalno žinau, kad užvil-
siu jūsų pasitikėjimą“, nes esąs „jau nebejaunų pečių“, 
kad jam paskirta per daug paskaitų per savaitę, kad, 
aiškinant kokio rašytojo kūrybą, reikia būti ir istoriku, ir 
kritiku, o „poetams būti kritikais, o ypač objektyviais... 
ne visados sekasi.“ Maironis save poetu labai retai kur 
įvardindavo, pasirašinėjo profesoriumi, prelatu, bet šioje 
kalboje tarsi „išsiduoda“, aiškiai sakosi esąs ne moksli-
ninkas, ne profesorius, o poetas... be to, jis nuogąstauja, 
kad, kalbant apie tokį iškilų autorių kaip donelaitis, ne-
užtenka priminti to, kas jau iki šiol patyrinėta ir žinoma. 
Klausytojams būtų įdomu ir naudinga, jeigu pavyktų „ir 
pačiam dar patyrinėti Karaliaučiaus archyvus, gal pa-
sisektų rasti naujų, nežinomų apie jį dalykų, metančių 
naujos šviesos į jo asmenį ir kūrybą. bet aš absoliučiai ne-
turiu nei laiko, nei galimybės taip plačiai užsibrėžti.“ lai-
ko iš tiesų Maironis neturėjo, jis tyrinėjo kitus dalykus – 
senąją lietuvos istoriją, nes 1921 m. buvo išleidęs pirmąją 
Vytautinės draminės trilogijos kūrinį Kęstučio mirtis, rašė 
antrąją dramą – Vytautas pas kryžiuočius (1925).

toliau įvadinėje paskaitoje profesorius aiškina ir 
bando pagrįsti, kodėl kursą skaito nuo K. donelaičio. 
pirmiausia todėl, kad šis klasikas pradeda tikrąją groži-
nę lietuvių literatūrą. Viską, kas buvo parašyta iki done-
laičio, Maironis vadina rašliava (žinoma, gerąja prasme, 
tuomet šis žodis neturėjo niekinamosios reikšmės, buvo 
vėliau atsiradusio termino raštija sinonimas), tik done-

laitis pradeda literatūrą, kuri „yra veidrodis, kuriame 
amžiais pasireiškė tautos siela, jos savita kibirkštėlė.“ 
grožinei literatūrai Maironis dar prilygina tautosaką – 
dainas, pasakas, mįsles, legendas, padavimus. to profe-
sorius negali pasakyti apie šventąsias giesmes, kuriose 
„taip maža poezijos ir dailės, kad nieku būdu jos negali-
ma lyginti su tautos dainomis“. šioje paskaitoje Maironis 
daug suka ratais, vis sugrįždamas pagrįsti, kodėl prade-
da donelaičiu. studentams jis dar prisipažįsta, jog „seno-
joje literatūroje yra lengviau orientuotis“, o šiuolaikinėje 
galima greitai apsirikti, be to, jam nepatinka visokie mo-
dernizmai – dekadentizmas, impresionizmas, kubizmas, 
futurizmas, visi -izmai (išskyrus simbolizmą), tad jis bi-
jąs suklysti tokios literatūros vertinimuose: „...visi die-
nos muilo burbulai nuo pirmo žymesnio vėjo dvelkimo 
išnyksta.“ tuomet dar kartą pareiškia, jog tikroji litera-
tūra prasideda donelaičiu, kuris esąs „žinomas ir stam-
bus rašytojas net pasaulinės literatūros istorijoje. Kaip 
italuose dantė, taip mūsuose donelaitis ne tik pradeda 
literatūrą, bet iškart užima joje labai žymią... vietą.“ Mai-
ronis iš tiesų išpranašavo, kad donelaitis įeis į pasaulinę 
literatūrą – tai įvyko 1977 metais, kai unesco tarptau-
tinė literatūros kritikų asociacija įtraukė Metus į europos 
literatūros šedevrų sąrašą, kuris apima kūrinius nuo an-
tikos iki 1940 metų. iki šiol tai yra vienintelis lietuviškas 
kūrinys, patekęs į šią garbingą išrinktųjų galeriją.

įvadinėje paskaitoje Maironis apgailestauja, jog kar-
tais mes, lietuviai, galvojame, kad tikros literatūros vis 
dar neturime. tai iš tiesų problema, nes esame maža tau-
ta ir didelė kliūtis, kad niekas nemoka mūsų kalbos. „bet 
vieną kartą išplaukę į tautų šeimyną, tapę nepriklauso-
ma tauta, manau, įstengsime su laiku rimtais kūriniais 
atkreipti pasaulio akis, kaip įstengė padaryti dar negau-
sesnė, bet literatūros atžvilgiu turtinga ir savita norve-
gų tauta.“ deja, norvegų mes nepasivijome, nes mus 
užklupo sovietų okupacija, kurios Maironis neišprana-
šavo, nes 1923 m. lietuvos nepriklausomybei jau buvo 
penkeri, visi ją puoselėjo, augino, turėjo didžiulių vilčių 
ir galbūt jokių nuojautų, jog vėl ją kada nors prarasime.

paskaitęs pirmąją paskaitą, motyvavęs donelaičio 
svarbą, galop profesorius pradeda kalbėti ir apie kon-
kretesnius dalykus.

4.  PA SK A ITA A PI E K .  D ON E L A ITĮ ,  1923
Maironio lietuvių literatūros muziejaus fonduose yra 
išlikęs rankraštis, paties Maironio pavadintas Paskaita 
apie Donelaitį. parašytas ant aštuonių sąsiuvinio lapų, su-
segtas siūlu. ši paskaita išspausdinta iii Maironio Raštų 
tomo antroje knygoje (1992). trūksta tik dviejų paskuti-
nių puslapių, kurie yra sunkiai įskaitomi, galbūt todėl ir 
liko rankraštyje.

dėstydamas K. donelaitį, Maironis nesistengia 
smulkiai perpasakoti klasiko biografijos, o pradeda kiek 
nostalgiškai, filosofiškai teigdamas, jog per istoriją nu-
tekėjo ir daug vandens, ir tūkstančiai žmonių gyveno, 
tačiau atminimuose ir raštuose lieka tik vienas kitas. „iš 
tų užsilikusių visus peraugęs ir perviršijęs... Kristijonas 
donelaitis. Kame jo didybė?“ – klausia paskaitos auto-
rius ir bando studentams tą didybę įvardinti. „done-
laitis – didis poeta, nepaprastas žmogus, brangus kaip 
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artimas ir svarbus, nes jis pats kritikavo savo meto pavir-
šutiniškus politikus ir pasipūtusius, grobuoniškus val-
dininkus. o antrasis svarbus K. donelaičio asmenybės 
bruožas – jis esąs „karštas lietuvis, kursai garbina ir myli 
lietuvą“. čia Maironis daro ekskursą į šalį ir nuklysta į 
savo gyvenimą. jis prisipažįsta, jog pats „anksti pamy-
lėjau lietuvą, bet šiaip nedrįsdamas tuo per daug pasi-
rodyti“, tik kai sužinojo ir perskaitė donelaitį, „tuomet 
pradėjau didžiuotis, kad ir aš lietuvis“. „drąsiau žmogui 
kovoti, kuomet jis jaučias ne vienas.“ toliau Maironis vėl 
svarsto, kad šiame pasaulyje gyvena daugybė žmonių, 
gimsta, miršta, ženklo nepalikdami. bet būna ir dvasios 
milžinų, „jie duoda ir duoda, iš kitų nieko neieškodami, 
tai žvaigždės, kurios aukštai šviečia ir kelią rodo. tokiu 
buvo donelaitis. lietuvis didis poeta...“ galėtume įsi-
vaizduoti, jog tokiu svajojo ir troško būti Maironis – jam 
pavyko, nes vėlesnių kartų poetai panašiai apie jį rašė, 
laikydami sau pavyzdžiu, vertindami Maironį kaip didį. 
tik kol gyvas, niekas negali to žinoti...

šią paskaitą profesorius baigia rusų filologo alek-
sandro aleksandrovo pasakymu: „jei donelaitis būtų 
rašęs kita kokia plačiai vartojama kultūriškai kalba, jisai 
būtų didžiausių poetų eilėje atsistojęs ir pasauly žino-
mas.“ iki šios vietos paskaita yra išspausdinta. tačiau 
rankraštyje likęs dar vienas lapas, primargintas skubo-
ta, sunkiai įskaitoma rašysena. galėtum suprasti, jog ši 
„uodegėlė“ prirašyta vėliau, kitą kartą. pasitelkus patir-
tį, galima tekstuką perskaityti ir šiek tiek pacituoti. štai 
ką Maironis priduria: „poezija yra menas, dailė, grožio 
sritis; ji veikia ne į protą, bet į jausmus, širdį, į vaiden-
tuvę, tam tikslui ir priemones vartoja kalboje, kad vaiz-
dais užgautų vaidentuvė, ne kasdieniais išsireiškimais. 
tų pagražinimų yra begalės; kiekvienas poeta iš savo 
sielos gelmių semia turtus vis naujus; juo poeto siela 
gilesnė, juo tie turtai daugiau turi savitumo, gausumo, 
nepaprasti, neskolinti, nenuvalkioti, neatkartoti... tuos 
papuošalus vadiname tropais, figūromis, palyginimais, 
epitetais, sinonimais. bet reikia ypatingo saiko ir skonio, 
kad vis tai nedirbtina, neperdėta... ypač epitetais mūsų 
poetai mėgsta papildyti tuščių eilių tarpuose...“ po tokių 
teiginių, Maironis vėl kaip kalbos pavyzdį cituoja do-
nelaičio Metų fragmentus, vėl žavisi ir grožisi jo kalbos 
figūromis, pateikia pavyzdžių. tačiau, kas yra poezija, 
Maironis kalba savo patirties lūpomis...

5 .  K I T O S  PA S K A I T O S  A P I E 
D O N E L A I T Į ,  1 9 2 3 – 1 9 2 4
yra ir daugiau Maironio paskaitų apie K. donelaitį, tik 
neišlikę jų rankraščių. tačiau tekstai 1932 m. rugsėjį–
spalį buvo išspausdinti 39, 40, 41 Naujosios Romuvos nu-
meriuose. taip ir pavyko juos išsaugoti, vėliau įtraukti į 
Maironio Raštus.

toliau dėstydamas profesorius apžvelgia visus Metų 
leidimus, plačiai analizuoja K. donelaičio epochą, užgrieb-
damas Mažosios lietuvos – prūsijos istoriją ir įspėdamas, 
jog „donelaitis... buvo lietuvis, ne prūsas...“ pristatyda-
mas studentams Mažosios lietuvos XVii–XViii a. raštijos 
istoriją, daug dėmesio kreipia į religines giesmes ir lietu-
vių liaudies dainas kaip K. donelaičio kūrybos konteks-
tą. nagrinėdamas donelaičio gyvenimą, profesorius ima 

lietuvis. ...tai ne paprastas eilių dirbėjas, kokių mums ir 
dabar netrūksta, bet dievo duotas įkvėptas poeta. ...jisai 
paliko idilę poemą Keturi metai ir už ją sau nusipelnė 
nevystantį garbės vainiką; dėl tos poemos jo vardas bus 
amžiais minimas, iki lietuvių tauta bus gyva.“

Maironis poema buvo labai susižavėjęs, jis prisipa-
žįsta, jog studentams norėtų visas gražesnes dalis cituo-
ti, bet kadangi tokių ištraukų labai daug, tenkinsis tik 
viena kita. poemos grožis! šį teiginį profesorius dažnai 
kartoja. ir gyva, vaizdinga kalba, ir „hegzametras plau-
kia natūraliai, žodžiuose palieka natūralius kirčius“, ir 
gamtą taip piešia, jog tarytum „savo akimis viską ma-
tai...“ tiesa, kalbėdamas apie gamtos aprašymus, Mairo-
nis konstatuoja, jog platesnių panoramų poemoje nesą, 
matyt, ir pats autorius nebuvo matęs nei plačių vande-
nų, nei aukštų kalnų, nei patyręs ypatingų, dramatiškų 
nuotykių, tačiau tai netrukdo donelaičiui sukurti vaiz-
dingą ir poetišką kūrinį. Maironis cituoja nemažai Metų 
ištraukų, prieš kiekvieną citavimą stengiasi pareikšti 
savo nuomonę, pasigrožėti, sutelkti studentų dėmesį. 
profesorius ypač išsianalizavęs būdvardžių vartojimą, 
jis primena, jog donelaitis jų „tuščiam be prasmės“ ne-
vartojo, kaip daro jauni „mūsų poetai“. Maironis plačiai 
analizuoja būrų gyvenimą ir konstatuoja, kad „skaitant 
poemą, žmogus užmiršti dabartinius laikus ir matai aną 
sunkią baudžiauninkų būrų gadynę“.

pagyręs „donelaitį kaip didį poetą artistą“, geban-
tį talentingai aprašyti gamtą ir žmones, Maironis siūlo 
studentams pažvelgti į klasiką „kaip į žmogų, labai sim-
patingą savo pažiūrose“. profesoriui svarbūs yra du da-
lykai. pirmasis – „donelaitis žino, kad dievo tikėjimas 
ir dora – tai gyvenimo pamatas“. poemos autorius moko 
doros ir savo būrus, liepia pažvelgti į dangų, šlovinti die-
vą. nors ir būdamas inteligentas, donelaitis visada stoja 
vargšų baudžiauninkų pusėn. ir čia Maironis į donelaitį 
pažiūri savo laiko akimis ir pabrėžia, jog šis nesitaiko nei 
„ant populiario arkliuko išjoti į platesnį pasaulį, į seimo 
deputatus, į partijos vadovus, bet jisai atjaučia žemes-
niems daromas skriaudas...“ Maironiui šis teiginys buvo 

p e t R a s  s t a u s K a s . Kristijonas Donelaitis, 1960
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analizuoti ir garsiojo klasiko pavardę, jos kilmę ir formas. 
štai čia reikia pasakyti, jog pats Maironis ir sakytinėje, ir 
rašytinėje kalboje vartojo formą Duonelaitis, nes Donelaitis 
įteisintas tik 1935 metais. Maironis savo paskaitoje prime-
na, kad Metų poemos autoriaus pavardė labai įvairavo: 
Karaliaučiaus universitete jis pasirašinėjo lotyniška forma 
Donalitius, taip jį dažniausiai vadina ir vokiečiai, a. schlei-
cheris ir l. Rėza vadinę Donaleičiu, o l. passarge, irgi Metų 
leidėjas, siūlęs vadinti Duonele ar Duoneliu. žinoma, būtų 
galbūt simboliška vadinti poetą literatūros Duonele...

aiškindamas K. donelaičio raštų genezę, Maironis 
pirmiausia konstatuoja, jog autorius „savo kūrinių ne-
spausdino ir galima labai abejoti, ar manė jis kada nors 
juos spausdinti. galima spėti, kad jis rašė vien tik savo 
artimiems draugams pasiskaityti, neturėdamas jokio 
kito, rimtesnio, tikslo.“ Kartu Maironis kelia klausimą: 
kada donelaitis pradėjo rašyti? nusprendžia, kad pir-
mieji jo mėginimai sukasi apie 1740 metus. ir stebisi, kad, 
kai kūrė donelaitis, net vokiečių literatūra buvo menka 
ir nereikšminga. Kai dar „nei lessingas, nei schilleris, 
nei goethe literatūros srity nedirbo, atsirado tokia stipri 
realistiškos krypties literatūrinė asmenybė kaip K. do-
nelaitis“. iš tiesų Maironis savo paskaitose studentams 
nori praverti ir užsienio literatūros langą, palyginti do-
nelaitį su kitų šalių, ypač antikos ir vokiečių, rašytojais, 
surasti jam kontekstą ir įtekmes. pasakėčias poetas „pa-
rašė nusižiūrėdamas į tuometinius vokiečių pasakėčių 
rašytojus, ypač į christianą gellertą (1715–1769). ezopas 
taip pat turėjo jo pasakėčioms šiek tiek įtakos.“ o Me-
tams turėjo „įtakos vokiečių rašytojas ewaldas Kleistas 
(1715–1759), kurį gerokai veikė anglų rašytojas thom-
sonas (1700–1748). ...veikė ir šveicaras albrechtas Hal-
leris (1708–1777)... taip pat hamburgietis Hagerndornas 
(1708–1754). <...> daug panašumo su Hesiodo, teokrito 
ir Vergilijaus idilėmis...“ šitaip rikiuodamas pavardžių 
eilę, Maironis parodo ir donelaičio apsiskaitymą, nes 
kokia gali būti įtaka kūrinio, kurio rašantysis nėra skai-
tęs. Kartu Maironis diskutuoja su tais kritikais, kurie 
teigia, jog donelaitis buvo visai savarankiškas ir įtakų 
nepatyrė. Maironis pripažįsta faktą, jog donelaitis juos 
visus pranoko, tačiau vis dėlto „tikra tiesa, kad genijai 
ir didi vyrai kuria epochas, bet taip pat tikra tiesa, kad 
jiems neįmanoma išsivaduoti nuo įtakos tos atmosferos, 
kurioje auga. ir nereikalinga jiems tai daryti. priešingai. 
jei nebus stipriai veikiančios atmosferos, nebus ir stiprių 
asmenybių.“ ir čia Maironis iš karto prisimena savo my-
limą rašytoją dante, teigdamas, jog Dieviškoji komedija 
nėra absoliučiai originali, jai įtakos padarė didysis Flo-
rencijos kultūros sąjūdis.

6 .  K .  D O N E L A I č I O  J U b I L I E J U I 
S K I RTA S  S T R A I P S N I S ,  1 9 2 4
1924 metais lietuva šventė 210-ąsias K. donelaičio gimi-
mo metines. tikriausiai laikraštis Klaipėdos žinios paprašė 
Maironio, kad parašytų jiems straipsnį, kuris ir buvo iš-
spausdintas šio spaudinio 45, 46, 47 numeriuose. profe-
sorius, matyt, adaptavo spaudai savo paskaitų fragmen-
tus, dar kiek padirbėjo ir parengė ilgą, solidų straipsnį, 
kurio rankraštis irgi nėra išlikęs, į Maironio Raštus jis 
perspausdintas iš Klaipėdos žinių.

straipsnio pradžioje K. donelaitį autorius pavadina 
„didžiavyriu“, lygindamas jį su lietuvos kunigaikščiais, 
su Vytautu didžiuoju, kurį Maironis garbino visą gyve-
nimą. Metų autorių vadina „poeta iš dievo malonės“. šis 
Maironio tekstas yra pakylėtas, šventinis, iš jo dar kartą 
galime įsitikinti, kaip profesorius aukštai ir ypatingai 
vertino K. donelaitį bei jo kūrybą ir skaitytojams taip 
pat siekė įteigti pagarbą, susižavėjimą ir pasididžiavimą, 
jog tokį didį autorių lietuviai turi. „donelaičio tvėryba 
duoda mūsų sielai aukštesnio maisto... jisai ir rašė, tvėrė 
lietuviškai dar tuomet, kai apie lietuvos atgimimą tik-
tai maželis išrinktųjų nedrąsiai svajojo. donelaitis mūsų 
vardą pakėlė aukštai ir svetimtaučių akyse... kas jį arčiau 
pažino ir įvertino, tas pačią lietuvą ėmė gerbti.“

Maironis straipsnyje pasakoja donelaičio biografi-
ją, analizuoja kūrybą, daug cituoja Metų ištraukų, žavisi 
kalbos grožiu: „...kalbos poetiškumu, gyvumu, vaizdin-
gumu donelaitis yra nepalyginamas.“ nevengia auto-
rius ir savo nuomonės, apibendrinimų, pamąstymų.

Kai kur jo pozicija keičiasi. 1923 m. kalbėdamas 
studentams, Maironis prisipažįsta, jog donelaičio lietu-
viškumas jam asmeniškai sukėlė didesnį patriotizmą ir 
pasididžiavimą, netgi padrąsinimą būti lietuviu, o po 
metų straipsnyje profesorius nuo savęs nutolsta ir jau 
kalba apie lietuvos atgimimą, lietuvių tautą: „donelai-
tis... sužadino pačiuose lietuviuose pasitikėjimo savimi 
ir tėvynės meilės.“ straipsnį Maironis vėlgi užbaigia 
kaip paskaitą, donelaitį pavadindamas tai esant dvasios 
milžinu, pramynusiu takus, tai „žvaigžde, kuri aukštai 
šviečia ir rodo kelią“. šie didingi Maironio žodžiai su 
kaupu pasitvirtino.

7 .  A N T R O J I  M E D A L I O  P U S ė
šį kartą įdomi ir antroji, kaip sakoma, medalio pusė. o 
kaipgi atsiliepė Maironio studentai, klausę universitete 
jo paskaitų apie K. donelaitį? su pertraukomis profe-
sorius literatūros kursą skaitė iki pat mirties – iki 1932 
metų pavasario. atsiliepė nevienareikšmiškai. Kai kurie, 
kaip antai poetas antanas Miškinis, po daugelio metų 
prisiminė, ką profesorius dėstė apie donelaitį. „Maironis 
kalbėjo apie donelaičio reikšmę mūsų literatūrai, apie są-
lygas, kuriomis gyveno ir kūrė ir dėl kurių per ilgai už-
sigulėjo nespausdintas. sakėsi, kad ir jis pats susipažinęs 
pirmiausia su donelaičio kūryba iš svetimų šaltinių. at-
simenu, gražiai citavo hegzametrą.“ Mokytoją lituanistą 
juozą eidukevičių, kuris donelaičio kūrybą laikė nuobo-
dybe, Maironis per paskaitas sudomino, pacitavęs ištrau-
ką iš Rudens gėrybių. studentas įniko skaityti visą poemą, 
jam ši labai patiko, tačiau profesoriaus dėstymas buvo 
neįdomus. šioje vietoje vertėtų paminėti tokius dalykus: 
kai Maironis ėmėsi skaityti lietuvių literatūros paskaitas, 
studentai į jas gan gausiai registravosi, nes smalsavo, ką 
jis pasakys, kaip dėstys. dauguma jaunuolių puikiai ži-
nojo poetą Maironį, mokėjo jo eilėraščių, jau gyvą laikė 
klasiku, didžiu kūrėju, todėl degė nekantrumu jį pama-
tyti ir išgirsti. ir, deja, kai kurie jų nusivylė. juk šiandien 
puikiai žinome, kad Maironis – silpnas oratorius, jam 
lygintis su bičiuliu j. tumu-Vaižgantu net nebuvo ko, 
šis buvo audringas, degantis, šokčiojantis po auditoriją, 
mostaguojantis rankomis. o Maironis oriai įeidavo į au-
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ditoriją, išsitraukdavo moksliškai parengtus konspektus, 
atsisėsdavo prie stalo, gan monotonišku balsu, retai pa-
keldamas galvą, dėstė savo dalyką. tad ir rašytojas juozas 
paukštelis, ir j. eidukevičius, ir kalbininkas, pedagogas 
zigmas Kuzmickis prisiminimuose apie Maironį rašo gan 
panašiai. „studentai Maironiu nusivylė. Visi laukė Mairo-
nio ugningo, uždegančio auditoriją, o atėjo ramus senelis, 
pedantiškai aiškinąs donelaičio Metų savitumus ir meni-
nes puošmenas. ...man atrodė panašus į... botaniko darbą, 
kuris, suradęs puikų žiedą, nuskabo ir suskaičiuoja visus 
jo vainiklapius, perskelia taurelę ir piestelę, suskaičiuoja 
visas sėklų kamarėles, užmiršdamas pasidžiaugti pačiu 
žiedu, atsigauti jo aromatu.“ (j. eidukevičius) studentai 
kritikavo, jog profesorius paskaitas skaitąs be šypsenos, 
žingsniai sunkūs, balsas duslus. „pasakojo tokias, man 
atrodė, nereikalingas smulkmenas, jog buvo nuobodu.“ 
(j. paukštelis) tačiau jaunimui nelabai patiko ir kiti da-
lykai: Maironis būtinai reikalavo paskaitas užsirašinėti 
ir paskui pagal konspektus atsakinėti, žymėjosi lanko-
mumą, lygindamas literatūras, ištraukas citavo originalo 
kalbomis, dažniausiai vokiečių, rusų, lenkų, prancūzų ir 
lotynų – studentas turėjo būti praprusęs, kad tas kalbas su-
prastų. Kalbėdamas apie K. donelaitį, Maironis itin daug 
citavo vokiškai, net pradėdamas kursą, jis pasakė mylimo 
poeto goethe’s ištraukėlę: „Kas kūrėją nor suprasti, / tur 
jo žemėj atsirasti.“ todėl germanistiką studijavusiam bū-
simajam poetui ir vertėjui alfonsui šešplaukiui-tyruoliui 
Maironio paskaitos patiko ir buvo naudingos, nes jis turė-
jo progos pasikalbėti apie vokiečių literatūrą, išsiaiškinti, 
kokią įtaką donelaičio kūrybai padarė šios šalies rašytojai. 
ir jo prisiminimai kiek kitokie: „Maironis skaitydavo gan 
lėtai, aiškiai ir suprantamai. beskaitydamas retkarčiais nu-
siimdavo akinius... ir, žvelgdamas tiesiai į auditoriją, im-
davo ir laisvai pakalbėti, kokią teksto vietą savais žodžiais 
aiškindamas ar šiaip kokią šalutinę pastabą pridėdamas...“

suprantama, kad visų laikų studentai panašūs, jie 
nori „cirko“, įdomybių, o įsigilinti, įsiklausyti ir išgirsti ne 
visada pavyksta. taip įvyko ir su Maironiu. bet, žinoma, 
visi, pasakojusieji prisiminimus apie profesorių, vėliau 
didžiavosi buvę jo studentai, gavę įskaitą ar išlaikę pas 
Maironį egzaminą.

beje, Maironis universiteto studentams skaitė ne tik 
apie K. donelaitį, bet ir apie a. baranauską. juos šiek tiek 
lygindamas, teigė, jog Anykščių šilelio autorius „talentu 
nedaug žemesnis“ už Metų autorių. baranausko kalbą 
pagyrė esančią grynesnę nei donelaičio ir paatviravo: „...
arčiau pažinęs vysk. baranauską, galėčiau gana plačiai pa-
pasakoti jo gyvenimą, kursai buvo daug įvairesnis nekaip 
donelaičio...“

*  *  *
Maironio mintys apie K. donelaičio asmenį ir jo kūrybą 
nėra nė truputėlio pasenusios ar neatitinkančios tiesos. 
profesorius Maironis yra vienas pirmųjų plačiau tyrinėjęs 
klasiko gyvenimą ir kūrybą, gilinęsis į jo epochą ir aplinką, 
skaitęs apie K. donelaitį viską, kas tuomet buvo parašyta 
ir lietuvių, ir kitomis kalbomis, ypač vokiečių ar lotynų.

po Maironio mirties prabėgo tikrai nedaug laiko, kai 
literatūros tyrinėtojai ir mokslininkai nubrėžė tris poetines 
viršukalnes: K. donelaitis – a. baranauskas – Maironis...

dokumentai iš Maironio lietuvių literatūros muziejaus rinkinio
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1943-ieji, karo metai. Nuo kalvelės į kalvelę važiuoja dvirati-
ninkas, prieš statesnį pakilimą nulipdamas ir vesdamasis savo 
kelionės žirgą, o pasiekęs viršūnę, pasigrožėdamas stabteli. 
Tai Antanas, buvęs studentas, o dabar LLA kareivis, vyksta 
į Vilnių pasikeisti bibliotekoje knygų (ant bagažinės knygų 
ryšelis), o iš tikrųjų su slapta užduotimi, duota vadovybės.

*
Kelias vingiuoja per aukštaitijos kalvas, rytas, kraš-
tovaizdis nutviekstas saulės ir jaunatviško džiugesio. 
dviratis – senutėlis Triumph, skolintas iš brolio, bet pri-
žiūrėtas kaip reikiant, kaip turi būti prižiūrėtas kelionės 
draugas arba raitelio žirgas. stipinai smagiai sukasi, 
blyksėdami plienu rytinės saulės spinduliuose. 

Vienos dienos pasiekti Vilnių nepakako – teko apsi-
nakvoti klebonijoje, kur tikėtasi gauti gerą vakarienę ir 
pusryčius, o ir malonią senojo klebono Martyno draugiją. 
po šešėlingu didžiulių medžių guotu – senoji klebonija, 
pastatas senutėlis, medinis, bet iš drūtų tvirtų rąstų, ap-
samanojusiu stogu ir levandų, smilkalų bei senų knygų 
kvapais viduje. Mažas klebono kambarėlis su kryželiu 
ant stalo ir žalia staline lempa, kurios prieblandoje taip 
saugu ir jauku, tarsi už sienų nesiaustų karo vėtros.

– tai ką, studente, matau vėl už knygų, mokslų ne-
apleidai?

– Knygų – ne, tėveli. o mokslus teko atidėti...
– na taip, juk universitetą uždarė. Vokietis šiuo atve-

ju ne geresnis už bolševiką... tai atostogauji?
– ne visai.
– Kas ne visai?
– Mokslai palauks, aš dabar...
– na sakyk, aš gi tave krikštijau... juk vis vien nu-

jaučiu.
pauzė
– negali kalbėt? Karinė paslaptis?
– taip.
– tai kas tu dabar?
– aš dabar karys.
– Kaip? o kur tavo kariuomenė?
– yra.
– Kariuomenė? pogrindyje?
– taip.
– aha... Vadinasi, gandai teisingi. na, gerai, neka-

mantinėsiu. Kažką girdėjau... ar tai rimta? ir priesaiką 
davėte? ir ginklų turite?

– taip.
– negali daugiau pasakyt? bent jau kas ir kaip...
antanas prisitraukia popieriaus lapą ir parašo – 

lla.

A l g i r d a s  P a t a c k a s

Vilniaus novelė

*
Karšta, tenka prasisagstyti paltą, jo skvernai plevėsuo-
dami vos neįkliūva į stipinus, atsivynioti apsimuturiuo-
tą ilgą šaliką, o seną skriblių įkišti į kuprinę. Kiek silpna 
per kojas – atsiliepia nesenas sužeidimas, maudžia pa-
širdžiuos prisibadavus, bet klebono vaišės daro savo – 
kojos sparčiai mina pedalus, kalveles keičia pavilnių 
lygumos, jau ir jeruzalė su boluojančiomis artėjančioje 
prietemoje stacijomis. prie vienos iš jų antanas stabteli 
pailsėti, pasimeldžia. netoli jau ir Vilniaus priemiesčiai, 
apšiurę ir purvini. bet štai slėnyje, saulės spinduliuose 
jau žaižaruoja Vilniaus bažnyčių bonios, matyti šv. Ka-
zimiero masyvas su paauksuotais bokštais, senamiesčio 
gatvelių pyniava.

*
Vėlus vakaras. naktinis Vilnius nejaukus, priblėsęs, ne 
taip kaip prieš karą, studijų metais, kai centrinių gatvių 
balose atsispindėdavo restoranų reklamos, žibintai drau-
giškai mirksėdavo per sidabrines dulkiančio lietučio 
miglas, o vylingose Valės akyse užsidegdavo šelmiški 
žiburėliai. neris tekėjo plačia slaptinga srove, o vandeny-
je žaisdavo savo valiūkiškus žaidimus pakrantės šviesų 
atspindžiai. atgautoji sostinė tada tapdavo tarsi sava, nes 
dienos šviesoje, nuogoje ir be atšešėlių, jausdavai kažką 
nesvetingo ir priešiško. 

dabar gatvės akmenys pasidengę slidžia drėgme, 
šaltukas drėgmė skverbiasi po nudėvėtu paltu, tik aukš-
tai pasistatyta apykaklė ir patikimasis, ilgas kaip serpan-
tinas šalikas, Valės dovana, – pati mezgė, – dar gelbsti 
nuo šaltos drėgmės lytėjimo. bet pirmiausia reikia pa-
sirūpinti dviračiu. antanas suka į senamiesčio kiemą, 
kurio apgriuvę yrantys pastatai išmarginti drėgnomis 
dėmėmis ir laiko išgraužomis. eina prie žemo sandėliu-
ko durų, sugraibo raktą – sena spyna, nors surūdijusi, 
neseniai sutepta. tamsu – praverčia trofėjinis prožek-
torius. pastato dviratį, rūpestingai skudurėliu nušluos-
to drėg mės lašus. paskui pasišviesdamas atkelia vieną 
grindų lentą ir išsiima ryšulį. atvynioja, šaltai sublizga 
revolverio plienas – tt, rusiškas koltas. ginklas sutep-
tas tuo pačiu tepalu kaip ir spyna, tų pačių rūpestingų 
rankų. nušluosto tepalą ir įsikiša į užantį, jausdamas 
svarų ir patikimą ginklo sunkį. užrakina spyną, dabar 
galima ir sušilti...

*
pilies gatvėje beveik nėra žmonių, įsismarkauja gūsingas 
vėjas, šluodamas nuo savo kelio lapus ir retus praeivius. 
antanas pasistato apykaklę, užsismaukia ant akių skry-
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bėlę. iš kavinės, vos pravėrus duris, plūsteli šilima. ap-
sidairo, ar saugu, tada įsitaiso prie baro, prisiglaudžia 
prie nikeliuoto kavos aparato titano, visu kūnu gerda-
mas šilimą. neryškia, šilta šviesa apšviesti staliukai su 
aplaistytomis staltiesėmis, beveik nėra lankytojų, inter-
jeras kiek apšiuręs, bet savaip jaukus, kavos puodelyje 
atsispindi blausūs palubės žibintų rutuliai. apstoja krėsti 
jau gatvėje prikibęs drebulys – ar nuo peršalimo, ar dėl 
įtampos. stiklelis džino galutinai pastato ant kojų. da-
bar – į biblioteką.

*
Katedra gedimino aikštėje patamsyje stūkso kaip atitrū-
kęs nuo istorijos ledkalnis – balsvas monumentalus jos 
siluetas, per miglas švyti masyvių kolonų portalas. aikš-
tė visiškai tuščia, tik kartkartėm pasigirsta kanopų klap-
sėjimas, prarieda vežėčios su apsitūlojusiu skrandomis 
vežiku, aikštės kampe matyti dar keletas tų prieškario 
Vilniaus taksi – kuinų galvos šlapiais sulytais karčiais 
nuleistos, jų gugas dengia palaikės gūnios.

pasuka į kairę, neries link. Masyvios Vrublevskio 
bibliotekos durys duodasi atidaromos įsiręžus, vesti-
biulyje, kadais prašmatniam, dabar šalta ir nejauku, už-
tat skaitykloje gana šilta, stalinių lempų šviesos ratilai 
ant stalų primena studijų metus, kai pakėlęs galvą nuo 
knygų sutikdavai tarsi atsitiktinį vylingų akių žvilgsnį – 
Valė, Valužė...

lankytojų vienas kitas. atiduoda knygas, užsako 
rytdienai naujų, paskui pasideda ant stalo masyvų, dau-
gybės rankų pagarbiai liestą prieškario enciklopedijos 
Larousse foliantą. atsiverčia – ten tos pačios mielos gra-
viūros, pažįstamos nuo vaikystės, dar nėra fotografijų, 
taip subanalinusių vėlesnius leidimus, visus tuos Petit 
Larousse. pažvelgia į laikrodį – po keliolikos minučių, ly-
giai devintą valandą, įdeda raštelį į puslapį armure d’ar-
mes ir padeda į vietą. akies krašteliu stebi, kaip nuo sta-
lo pakyla žmogus, kresnas šviesiaplaukis vyrukas, visai 
nepanašus į skaitytoją, ir pasiima enciklopediją. antanas 
lėtai, kad neatkreiptų dėmesio, pasuka durų link.

*
atėjo laikas svarbiausiai užduočiai. žaliuoju tiltu pereina 
į kitą neries krantą. ten, žvejų gatvėje, ant kalnelio stūk-
so apleista koplyčia, prie jos keletas antkapių, apžėlusių 
laiko samanomis. Koplyčios durys, nors persikreipusios, 
bet su spyna, langų skylės užkamšytos skudurais, prie 
durų mėtosi kiek apdirbti marmuro gabalai, akmens 
nuoskilos – matyt, čia apsibūta skulptoriaus. ten, rūsyje, 
paslėptos dėžės su amunicija, sutartą valandą turi atvyk-
ti pagalbininkai. antanas prisiglaudžia prie vieno antka-
pio, kiek nuošalesnio. įtampa auga, dilgčioja pirštų ga-
liukai. neramiai švokščia medžiai, kurių guotas dengia 
koplyčią nuo pašalinių akių. įsiklauso į tylą – netolimo 
miesto gaudesys prislopęs, tyla vibruoja lyg spengimas 
ausyse. pakelia akis – šalia skulptūra iš balsvo marmu-
ro – moters galva tuščiomis akiduobėmis, iš kurių išrie-
dėjusi marmurinė ašara.

ir staiga – šūvis, paskui kitas, kulkos atskeltos skulp-
tūros skeveldros skaudžiai žiebia į kaktą, skruostus. pa-
sala! Ranka slysta į pažastį, antanas ima šaudyti – aklai, 

šūvių žybsnių kryptimi. persiverčia, kaip buvo mokytas 
stovykloje, keičia vietą. pasiutęs šaudymas įtemptai nu-
tyla. bet po sekundės vėl žybteli šūvio blyksnis, dabar 
antanas jau žino, iš kur. šliaužia prisiplojęs prie žemės 
lyg prie motinos ir sulaukia, kol iš už antkapio šmės-
teli siluetas. dabar antanas šaudo kaip reikiant, keičia 
apkabas, vėl serija, iš ten pasigirsta keiksmai ir dejonė, 
tada persiverčia dar kartą, slysta šlaitu žemyn, dabar jį 
dengia tik šlapia žolė ir krūmai. Visai šalia – akmeninė 
tvora. Kakta, visas kūnas išpiltas lipnaus prakaito, šaltis 
jau pradeda skverbtis per drabužius. dar kartą įsiklau-
so – tylu ta kraupia tyla, už kurios mirtis ir nebūtis. tada 
ryžtasi – vienu šuoliu persiverčia per tvorą, nudaužia 
kojos smūgiu apstulbusį užpuoliką, stovėjusį tuoj už tvo-
ros, pasaloje, tada žemyn prie neries ir į kojas. sustoja 
tik tada, kai širdis perspėja – dar žingsnis ir...

*
paneriu pasiekia žvėryną. apsičiupinėja – atrodo, kul-
kos pjaustelta tik per kelį, bet sąnarys nepaliestas, eiti 
galima. apsiriša kelį nosine, suveržia – neturėtų dau-
giau kraujuoti. Kiek atitoksta – kas gi įvyko? išdavystė? 
atsitiktinumas? bet prisiminęs netikėto šūvio stresą, su-
vokia – ne atsitiktinumas, įvyko kažkas negero, grasaus, 
nesuprantama...

žvėryno gatvelės, kadaise tokios jaukios, dabar sken-
di tamsoje, tik pro uždaras langines kur ne kur prasiskver-
bia pluoštas šviesos, o už jų gyvena žmonės, gyvena savo 
gyvenimus, ir jiems nerūpi tavasis. laikas ieškoti prie-
globsčio, juo labiau kad atšalusio ant kūno prakaito lipnus 
šaltis vėl kelia drebulį, bet šįsyk dešimteriopa jėga. Reikia 
rasti namą su medinėmis kolonomis, birutės gatvėje – tiek 
težino vietoj adreso. pagaliau randa – bet už trikampio pa-
lėpės langelio stiklo šviečia žvakė, ką tik uždegta, nesutir-
pusi. tai reiškia viena – pavojus, čia nebesaugu.

*
nebeprisimena, kaip vėl atsidūrė senamiestyje. drebulys 
krėtė kaip elektros srove, akyse senovinių namų fasadai 
siūbavo kaip atspindžiai vandenyje, o ištįsę bažnyčių 
bokštų siluetai tarsi stiebėsi į dangų. Vibravo, drebėjo 
viskas – medžių šakos, atsitiktinių praeivių veidai, iš-
gąsdinti klupinėjančio, kraujuotu ir purvinu paltu vil-
kinčio žmogaus. nebeprisimena, kiek truko ši anapusinė 
kelionė per kraupiai ir neatpažįstamai pasikeitusį mies-
tą – virpantį, siūbuojantį, lyg drugio krečiamą, perlytą 
kiaurai šalto rudeninio lietaus, užvaldytą vėjo, dar la-
biau įsukančio tas miglų spirales ir rūkų sūkurius. ne-
beprisimena, kaip atsidūrė šv. jono bažnyčioje, juk tokiu 
metu ji jau turėjo būti uždaryta – gal vyko kokios nors 
slaptos ar draustos mišios. sąmonė atitoko tik tyliai ir 
lėtai užgrojus vargonams. pasijuto begulįs ant kieto, bet 
patogiai išlenkto medinio suolo, nugara gavo remtis į at-
kaltę ir netrukus medis jį sušildė paslėptąja savo šiluma. 
patamsyje skendintys skliautai jau nebe taip siūbavo, tik 
vargonams prabilus kiek garsiau, atliepdavo lengvu vir-
puliu. po to vėl krito į alpulį, atrodė begalinį, bet atbudęs 
suvokė, kad praėjo gal kelios minutės, nes tebesitęsė ta 
pati melodija. paskui atrodo tarsi kas išjungė – krytis į 
tamsą buvo gilus ir absoliutus.
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*
prasibudo galutinai pažadintas – prie jo buvo pasilen-
kęs žmogus, jis rankose laikė žiburį, tad jo veido nebuvo 
matyti. Kažko paklausė, bet pamatė žaizdą ir nesulaukęs 
atsakymo nieko nesakė. jo išvaizdoje, balso tembre buvo 
kažkas, kas vertė pasitikėti – vėliau antanas suprato, 
kad tai – kunigas, pusamžis vyras. liepė jam keltis ir 
paklausė, ar gali eiti. nors sunkiai, lyg iš kapo, bet atsi-
kelti galėjo.

– eisi su juo, – kunigas parodė į nenusakomo am-
žiaus žmogų su įspaudu, kurį visam laikui palieka bu-
vimas prie zakristijos.

Kelionė buvo keista – per kažkokius koridorius, že-
mas dureles jų galuose, per kambarius, kur šiltoje pridvi-
susioje tamsoje girdėjosi miegančių žmonių alsavimas, 
atodūsiai ir sapno kalbų atplaišos. ėjo per viaduką, jun-
giantį dvi gatvės puses – matėsi kreivos gatvelės viražas. 
Vienintelį kartą išėjo į atvirą orą, kai reikėjo kirsti gatvę – 
tada palydovas atsargiai pradarė duris, ilgai stebeilijo į 
tamsą, darė keistus judesius žibintu, kol sulaukė tokio 
pat atsako iš kitoje gatvės pusėje esančio lango, ir tik tada 
davė ženklą eiti. Kai kur, kad atidarytų duris, reikėjo iš-
tarti kažkokius žodžius, matyt, slaptažodžius, dažnai ne-
suprantama kalba, turbūt lenkiškai. paskui buvo rūsiai, 
begaliniai, vienas po kito, kai kur reikėjo prasibrauti ar 
patraukti šalin senus rakandus, kuriais buvo slepiamas 
praėjimas, ir vėl jais užkrauti. antanui darėsi vis blogiau, 
teko laikytis už palydovo peties, tad tos kelionės galą 
užtraukė rūkas.

*
Kuo skiriasi sapnas nuo košmaro? tuo, kad sapną gali 
nutraukti, o košmaras gali tęstis ir tęsiasi begalybę metų, 
daugybę tavo gyvenimų, be pradžios ir be pabaigos, ir tu 
nieko negali padaryti, turi kentėti nežinodamas, kada tai 
baigsis ar nesibaigs niekada. Kai kada košmaras nutrūk-
davo savaime, be jo valios, tada antanas išvysdavo lovą, 
nišą, kurioje ji stovėjo, ir pilkšvas klostes užuolaidos, ku-
ria jo lova buvo atitverta nuo patalpos. diena nesiskyrė 
nuo nakties – visa buvo viena ištisinė naktis, tik galima 
buvo spėti, naktis ar diena, iš vaikiškų balsų, girdimų už 
užuolaidos. Kai jų čiauškėjimas aptildavo, turbūt buvo 
naktis, tada girdėdavosi ramus jų kvėpavimas, vienas ki-
tas gailus balselis, besišaukiantis mamos ar prižiūrinčios 
moters. Vis rečiau ir rečiau, bet kartais košmarai atkris-
davo – kas? kas įdavė?.. Vale, mielas veidas su valiūkiškais 
žiburėliais, kartais priartėjantis, kartais nutolstantis ar 
grįžtantis svetimu, iškreiptu ir neatpažįstamu pavidalu, 
kartais susiliejantis, virstantis marmurine statula su iš-
verkta marmurine ašara, palydimas nenusakomai krau-
pių garsų, pragaro muzikos... Vale, ar tai tu, kur tu, kodėl 
neatsakai kas... bet dar kraupesnis būdavo prabudimas, 
kai ateidavo šaltas ir negailestingas kaip peilio plienas 
suvokimas... taip, tai ji, niekas kitas, niekas kitas negalėjo 
žinoti to, ką ji žinojo, tik ji...

Vis dažniau aplankydavo gražūs paryčio sapnai, ku-
rie susiliedavo su tikrove, su raminančiu vaikų čiauškė-
jimu, o kartais net vienas kitas smalsus snukutis kyštel-
davo pro užuolaidas, žybtelėdavo žvitrios akutės ir tuoj 
dingdavo, antanui net nespėjus šyptelėti. bet labiausiai 

antanas laukdavo akimirkos, kai užuolaidos prasiskleis-
davo ir jis išvysdavo moterį, tikriau jos rankas, baltuojan-
čias prietemoje, nes veidas visada būdavo prietamsyje, 
šešėliuose ištirpusiais bruožais; galima buvo įžvelgti tik 
neryškų siluetą, tobulą kaip raižinys senovinėje kamė-
joje. tas rankas – nuogas iki alkūnių, švelniai ir tobulai 
baltas jis pirmąkart išvydo atbudęs po ilgiausiai trukusio 
košmaro be pradžios ir pabaigos, po pragariškos tūks-
tančių tūkstančių šviesmečių kančios, kurios vardas – ne-
meilė, meilės nesà ar praradimas. tas rankas, rūpestin-
gas ir globiančias, jų šilimą jis atmins ir saugos atminties 
medalione visą likusį gyvenimą.

Po daugelio metų. Amerika, Vašingtonas DC, po tiltu per Po-
tomaką.

Ryto žaros dar nenuspalvinti platūs upės vandenys ga-
lingai srūva į vandenyną. Valkatos pradeda busti po vie-
ną, rausiasi savo skudurų krūvose, krenkšdami ir raivy-
damiesi, murmėdami kiekvienas savo rytinius keiksmų 
ir nešvankybių poterius. pirmasis keliasi o’Hara, auga-
lotas negras, geria tiesiai iš butelio. aplink jį tuščia – visi 
prisibijo buvusio jūrų pėstininko, išskyrus infekuotąjį 
šakalą, kuris yra kaip ir jo tarnas ar vergas – visi žino, 
kad jam greit galas.

nuo šutvės atsiskiria vyriškis parašiutininko kepure 
ir sėdasi ant krantinės laiptų. pirmieji saulės spinduliai 
nudažo melsvai plieninius potomako vandenis tamsiai 
raudonais, lyg įkaitinto plieno, ruožais, grubūs priešais 
šešėliuose skendinčio uosto statiniai dar grafiškai ryš-

a l F R e d a s  R o M e R i s .  Mergaitės rankų etiudas
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kūs, juoda spalva dar slepia jų nuobodį, tačiau upė, jos 
laisvas ir veržliai gyvastingas srautas suteikia saulėtekiui 
džiugesio. jau keletą metų ši patiltė – antano namai. 
nesunkiai jis pritapo prie šutvės, nors laikėsi atskirai. iš 
pradžių buvo visko, bet paskui, po keleto up-and-downer 
bandžiai suprato, kad geriau jo neliesti. pusiau gulomis 
antanas stebi, kaip bunda diena, diena kaip visos, kuri 
neatneš nieko, tik gilų maudulį. ir tik vakare, saulei lei-
džiantis, jis išsitrauks lūpinę armonikėlę:

mėnulis tikras brolis jo
sesuo – dangaus žydrynė
paukščių takais tu nuskridai
gint pavergtos tėvynės

iš Lietuvos laukų nakčia
išskleidęs parašiutą
tu nusileidai pušyne
žaliam žaliam kaip rūta

o išdavikė drebulė
ilgai ilgai šlamėjo
jos užlinguotas užmigai
o priešas atskubėjo

kol šovinių turėjai tu
tu atkakliai kovojai
paskutiniuoju pats save
tėvynei paaukojai

daugiau ereliai neskraidys 
nei šilko parašiutai
sesės jei žinot kapą jo
pasėkit daug daug rūtų...

*
o’Hara prisėda šalia, tylėdamas užsirūko. antanui ne-
siūlo, nes žino jį nerūkant. nors vienas yra juodas, kitas 
baltas, galima nujausti, kad tarp tų vyrų yra kažkas, kas 
juos suartina, kažkas bendro. 

– buvai Korėjoj?..
– taip.
– Marine*?
– no, seabees**.
– žinau, išmeta ant kranto ir žinokis. Mums buvo ge-

riau – reikėjo tik kautis, jums dar ir dirbti po kulkomis...
– nesu amerikietis, priėmė tik ten...
– entoni, žinau, kad nenori kalbėtis su šutve, laikai-

si atskirai.
– netiesa, kad nekalbu. o atskirai laikausi, nes tu – 

jų gangleader, nenoriu rhubarb, kivirčų.
– bet kodėl nekalbi su saviškiais, lithuanians ar kaip 

jie ten?.. nenori, nesakyk. bet jie žino, kad tu iš jų, nese-
niai čia buvo keletas atėję, klausinėjo apie tave...

– Ką jiems pasakei?
– nieko, ką aš jiems galėjau pasakyti... pasakiau, kad 

esi geras hellboy...
už nugaros pasigirdo balsas, užkimęs, gergždžian-

*  jūrų pėstininkas (angl.).
**  jūrų inžineriniai daliniai (angl.).

tis – prisėlinta šakalo. taip slopiai prisėlinti galėjo tik jis, 
pereira šakalas, neaiškios praeities kubietis.

– jie klausė, ar entoni nereikia pagalbos, sakė, kad 
girdėjo, jog jis yra guerrillero, kovėsi prieš Rusiją. bet 
entoni tik šypteli ir nesako nė žodžio... nė žodžio!

*
be dienos, kai būtis iškyla visu savo negailestingu nepri-
dengtu tikrumu, dar yra naktis. jei dangus žvaigždėtas, 
ilgai į jas, tolimąsias, įsižiūrint, ateina miegas. Miegas 
kaip išgelbėjimas, kaip atvanga nuo tikrovės, kaip sap-
nas ne čia ir ne dabar. Kartais, kaip nelaukta dovana, 
antanui sapnuojasi pieva – pavasarinė, apsemta patvi-
nusio upelio, po vandeniu žalia žolė ir paskendusios, ką 
tik pražydusios purienos. gaivu, šilta – toks pirmasis 
tolimos jo vaikystės vaizdinys, išlikęs atminty. bet pary-
čiui prie kūno prasiskverbia šaltis, valkatos pradeda kur-
nėti, miegas jau neramus, grįžta sapnai-košmarai; šūviai, 
prievartos scenų draiskanos, kadaise mielas veidas, bet 
ne – tai tik marmurinė statula tuščiomis akiduobėmis, su 
marmurine ašara ant skruosto, nuskelto kulkos… Vale, 
Valerija... tik paryčiais, saulei kiek sušildžius, kieto guo-
lio išvargintas kūnas atsileidžia, ateina sapnas – rankos, 
moters rankos, rūpestingos ir globiančios, tik rankos, 
baltos ir švelnios, o veidas šešėlyje...

diena prasideda prausimusi prie vamzdžio, matyt, 
užmiršto griaunant pastatą, iš kurio teka srovelė švaraus 
vandens. šis rytinis ritualas antanui labai svarbus, nie-
kada jo nepraleidžia, net žiemą. prausiasi iki pusės, o 
dažnai, jei dar prietema, ir išsirengęs. dažniausiai vienas, 
nes jo bandžiai valkatos praustis nemėgsta ir iš jo šaiposi. 
paskui išsiruošia į ilgą kelionę – potomako krantinėmis, 
nes nemėgsta miesto gatvių, tiesių kaip kelias į niekur, 
nemėgsta sudalinto kvadratiniais kvartalais miesto ma-
syvo, tos tiesmukos simetrijos, iššūkio natūraliai dievo 
tvarkai. tą žmogaus sukurtą banalybę ardo, o tiksliau 
ištaiso upė – jos nelauktai didingi vingiai ir juos atlie-
piančios salos. paklaustas, kur dingsta visai dienai, – 
nes entoni grįžta tiktai vėlai vakare, – atsako, kad eina 
ieškoti labdaros maisto. bandžiams jo aiškinimas atrodo 
neįtikinantis ir juokingas – juk čia pat, lady bird aveniu, 
yra labdaros valgykla, kur retkarčiais netgi pamalonina 
rūkalais. antanas nieko jiems neatsako, tik kartą, kai to 
paties paklausė o’Hara, pasiūlė:

– jei nori, einam kartu. tik perspėju – tai toli, už-
truksime visą dieną...

ėjo tylėdami, nes abu nemėgo tuščių kalbų. anta-
no eigastis buvo lengva, išlikusi iš tų tolimų laikų, kai 
žengdavo girių takais ištisomis dienomis ir naktimis, 
girios vėsoje ir prieglobstyje. tamsiaodžiam jo bendrui 
kelionė sekėsi sunkiau, nors buvo jaunesnis – stambus 
jo kūnas jau buvo įbingęs, o ir nebuvo pratęs. taip ir ke-
liavo kiekvienas sau – antanas kiek priekyje, o pavargė-
lis iš paskos. upės krantinės atrodė begalinės, srūvančio 
vandens atspindžiai, žaisdami saulėje, veikė raminamai. 
pagaliau, jau gerokai po pietų, jie atsidūrė priemiestyje 
prie kuklaus, dviaukščio statinio, panašaus į užmiesčio 
vilą. tačiau tai buvo ne vila – ant skliautinių vartų buvo 
užrašyta Poor Clare Sisters.

– čia vienuolynas? – perklausė o’Hara.
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– taip, čia įsikūrusios klarisės, – antanui teko aiš-
kinti, kas yra šv. Klaros seserys, kuo jos skiriasi nuo kitų 
vienuolijų, kad jos negali rodytis pašaliniams, netgi sve-
čiai negali matyti jų veidų, tik girdėti balsus.

abu lankytojai buvo įleisti į paprastai apstatytą 
patalpą. Vienoje sienoje buvo tankios grotelės; iš gar-
sų, sklindančių pro jas, buvo galima spręsti ten esant 
koplyčią. Kitoje pusėje buvo langelis, matyt, į virtuvės 
patalpą. tylomis sėdinčius vyrus po truputį užliejo tos 
erdvės aura. iš koplyčios pasigirdo tylus garsas: tai buvo 
giesmė, vos vos girdima – aukšti, tyri tonai, moteriški, 
bet skambantys kaip vaikiški, balsai. išnyko laikas, buvo 
tik ši begalinė pastanga pasiekti dangų, jo vaiskumas.

– like angels, – ištarė juodasis.
giesmė nutrūko, neskausmingai ir savaime, lyg už-

geso. atsidarė virtuvės langelis.

– look... – pratarė antanas.
langelyje pasirodė padėklas, ant jo buvo maisto. 

girdėjosi negarsūs balsai, virtuvės bruzdesiai, moterų 
pokalbių nuotrupos. Malonus balsas pakvietė prieiti – 
moters nesimatė, tik jos rankos, baltos ir dailios. antano 
veide pasirodė keista išraiška, jis persikeitė ir išbalo. Vy-
rams grįžtant, abu tylėjo. Vieną akimirką antanas norėjo 
prabilti, bet o’Hara tarė:

– nereikia, bičiuli. aš viską suprantu.
buvo jau vėlus vakaras, beveik naktis. danguje spin-

dėjo didžiulės skaisčios žvaigždės, o ryškiausiai švietė 
anapusinė žvaigždė vakarinė, žvaigždė aušrinė, visatos 
karalienė, Maris stella.

2013, ruduo

g i e d R ė p u t n i K a i t ė. Tiltas, 2014
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* * *

Ėjau namo suvargęs ir susenęs,
Tarp atminties peizažų graudžiai nuolankus.
Ruduo vėlyvas pasakojo matęs
Vaikystę mano, paauglio metus,

Kuriuos vien prisiminus akyse sušvinta
Visi pavasariai ir vasarų lietus –
Kamanės žieduose ir tarsi hiacintas
Toksai beribis mėlynas vasarvidžio dangus!

Ėjau namo, o vakaras vėlavo,
Tarytumei tikėdamas dar kartą manimi,
Kad metų naštą ir likimą savo
Dar atgaivinsiu kraujo ugnimi –

Taip keičiamos kaskart pasaulio hologramos,
Kad niekam niekados nebūtų nuobodu.
Gyvenimas gražus, net jei akmuo benamis
Keleivį pasitinka ties dangaus kraštu – –

* * *

Jau daugelį metų mane visada ir visur pasitinka
Ne garsūs valdovai, ne turčiai, ne narsūs tautų karžygiai,
O vien tiktai šaltas ruduo ir miškai horizonte ūmai suliepsnoję,
Kol keičias vien rudeniui tinkanti vėjų kryptis –

Gaidau, ak, gaidau, išsitardavo kartais net pats Donelaitis,
Kai šitai ištikdavo galvas lietuvninkų būrų mintis,
Netroškusių niekad palikti šventų ąžuolynų ir alkų,
Kad greitai ištiksianti mus pragaištis –

Tad eikime bėkim namon, gal dar rasime tai, ko kadais nepalikom,
Nes jau iškeliavo dangopi raiba vabalėlių minia.
Pasuko atgal jau ir upės, kai šitoks mus gandas ištiko,
Kad šviečia mėnulis juodai ties laikų būsimų pabaiga –

Mes matėme naktį švytruojančius skliauto žvaigždynus,
Ir siunčiamą žinią, kad esam visi pasmerkti.
Taip šaukė meldynuos baubliai, pranašavo vaidilos –
Kapeliai kalneliuos aukštuos jau visiems supilti...

J o n a s  b a l č i u s

* * *

Ne, ne man tai sakyk, nes ne aš tą įstengsiu girdėti,
Kaip dejuoja akmuo ar kaip dūla po žemėm mintis,
Nes atėjo laikai, kurių nieks neketino ilgėtis,
Ir nutįso keliai link plačios prapulties –

Netikėk manimi, nes ir tiesą sakydams meluoju,
Nes esu tik žmogus iš tamsiausios to amžiaus nakties.
Iš pačių pakraščių, iš sodybų, kurios už tėvynę kovojo,
Iš krauju nusidažiusių medžių šalies –

Netikėk manimi, nes jau niekam ir šito nereikia.
Dengia ūkas girias ir sodybas, miestus.
Greit ir jų nebeliks – mus likimas prakeikė
Išsklaidydamas vis po svajotuosius laimės kraštus –

Bus pavasarių dar. Vyturėliai, išdrįsę pakilti
Prisimins gal ir mus – mūsų kalbą, dainas ir eiles.
Ir sušildys jie įšaluos gulinčias protėvių širdis,
Sraunios upės nuplaus jų nebūtas kaltes – –
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* * *

Pasenęs vanduo tarsi kūdikį supa lapelį,
Geltoną nuo vasaros karščių, pabūgusį šalčių žiemos –
Nėra ateities, nėra praeities – tiktai amžinas kiemo takelis
Nuo saulės per dangų
Link skliautą apniaukusios jos netekties.

Nebuvo manęs, vien tik pėdsakai, regis, matytis,
Tarytum ledynų slinktis ar skurdi dabarties pabaiga.
Važiuoja namo okupantai į traukinio langus įstrigę,
Palydi juos tyliai užkimęs upelio vanduo –

Bet tu nebijok, galbūt nebeteks jiems dar kartą sugrįžti –
Istorija jiems, kaip ir mums, tebėra paslaptis.
Karų apsupta štai prabėgo ir  mano vaikystė,
Tuo tarpu rytoj gal palis.

Pasenęs esu, pasiliegęs ir visas kaip klevas nugeltęs
Rašau eilutes, prižiūrėdamas skliauto žvaigždes.
Nelengva jau būna anksti atsigulti, o rytą vėlai atsikelti,
Nors viskas, kas buvo
Gražiai pasiliks kada nors be manęs – –

* * *
In  m e m o r i a m  Jo n u i  Tr i n kū n u i

Atėjo žinia kaip rankelė kareivio, kranklelio
Snape atnešta.
Žinelė nuo krivio, kurį pažinojau nuo maro
Laikų, bet ne ta –

Atėjo žinelė, kad mirė, užgeso, kaip lemta visiems
Mums, parimusiems ties paslaptim nebūties
Po pirmojo klyksmo, po meilės svajonių, sulaukusiems
Savo nakties –

Ten amžinos žvaigždės nei teka, nei leidžias,
Nėra ten pradžios ir nėra pabaigos.
Laikai ten bejėgiai – beprasmiai ten skaičiai
Sekundės, minutės, dienos –

g i e d R ė p u t n i K a i t ė. Saidė, 2014
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Telšių autobusų stotyje ant vienos iš metalinių 
konstrukcijų žvilgančioje plieninėje plaketėje – 
tarp kitų mūsų krašto poetų – įamžintas ir petro 

p. gintalo eilėraštis:

R E C E P T A S

1 kg
Skausmo
Rūpesčių
Ir netekčių
Šiek tiek kartėlio
Nusivylimo
Atkaklumo
Žiupsnelis
Džiaugsmo
Meilės
Laimės

praėjusių metų gruodžio 28-oji petrui p. gintalui 
paženklinta trisdešimtuoju gimtadieniu. laiko pažen-
klinta...

2002 m. rugpjūčio 16 d. popietę jis nuskendo jūroje. 
prie palangos tilto. buvo ką tik baigęs telšių žemaitės 
gimnaziją, įstojo į Vilniaus universitetą. itin aštriu kirčiu 
nutrūko gyvenimas jaunuolio, apdovanoto įvairiapusiais 
gabumais. dailininkas petras gintalas yra patvirtinęs 
ankstyvus literatūrinius jaunėlio sūnaus sugebėjimus, 
pasakojęs, jog vienas sūnaus medalis (reprodukcija) pa-
teko į FideM (pasaulinės medalininkų asociacijos) ka-
talogą.

„Klajojantis kūrybos nervas“ – jau trečioje giminės 
kartoje: dramaturgas, poetas, teatralas, vienas žemaitės 
dramos teatro įkūrėjų petras gintalas tarpukario metais 
buvo aktyvus literatūrinio sambūrio ir kitų kūrybinių 
judėjimų žemaičiuose dalyvis, o jaunojo poeto tėvas, 
profesorius, irgi petras, nuo jaunumės rašo eilėraščius, 
impresijas, esė. turi sukaupęs vertingų knygų lobį, ku-
ris menininkų aplinkoje formavo sūnaus pasaulėvoką. 
galbūt po metų kitų pasirodys žemaičių žemės poetų – 
dėdės, tėvo ir sūnaus – rinktinių eilėraščių knyga.

2007 m. lietuvos rašytojų sąjungos paskelbtame Pir-
mosios knygos konkurse petro p. gintalo kūryba laimėjo 
pirmąją vietą. eilėraščiai ir prozos fragmentai, pagaliau 
veriančio atvirumo dienoraščiai susiklostė į knygą Einu 
namo. Maketavo ją brolis Martynas, sudėjo didžiumą 
išlikusių jaunėlio piešinių, akvarelių, fotografijų. ypač 
elegiška nuotrauka, žvelgiant į ją šiandien, audrotą gruo-
džio dieną, kai rašomas šis requiem – prie aukšto, sau-
lės nušviesto lango, pro kurį matosi belapiai medžiai 

V y t a u t a s  S t u l p i n a s

Jaunojo talento dalia

ir apleistas senasis mokyklos fontanas, laiptų aikštelėje 
trumpam stabtelėjęs jaunuolis, o mes, pažvelgėliai, jau 
žinome jo lemtį.

Kupiną jautrių prisiminimų ir išmintingų asociaci-
jų įžangą knygai parašė poetas aidas Marčėnas, o platų 
baigiamąjį žodį Ikaro šešėlis – redaktorė janina Riškutė.

2008 m. gegužės 21-ąją naisiuose (šiaulių r.) Poezijos 
pavasario šventėje knyga Einu namo pelnė zigmo gėlės-
gaidamavičiaus premiją. ji teikiama kasmet už įstabiau-
sią poezijos debiutą. abu poetai išėjo amžinatvėn pačioje 
kūrybinio kelio pradžioje, būdami aštuoniolikamečiai. 
simboliška, kad literatūrinis jauno mąslaus poeto paliki-
mas buvo pagerbtas tokio pat jauno poeto vardo premija.

šalia sereikių kapinaičių, kuriose palaidotas zigmas 
gėlė-gaidamavičius, laureatų parke šešti metai šlamena 
ir petro p. gintalo ąžuoliukas, kasmet lankomas ir glau-
džiamas tėvo rankų, o atminimo skulptūrėlėje visam lai-
kui išraižyti sūnaus vardas ir pavardė.

ant palangos tilto, 2002, rugpjūčio 16
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Kaskart vis surandama autentiškų tekstų, eilėraščių, 
kurie dėl įvairių priežasčių nepateko į pomirtinę knygą. 
prieš dvejetą metų tie eilėraščiai pradėti publikuoti alma-
nache Atokios stotys. jaunasis poetas niekada nesiuntinė-
jo savo kūrinių į jokias redakcijas, tiesiog mąstė ir rašė, 
abejojo ir slapukavo susivokdamas ir vedamas nenumal-
domo jaunatviško siekio pažinti save ir paradoksalią, 
amžinai mįslingą tikrovę. Rodos, tik raginamas bendra-
darbiavo gimnazijos laikraštyje Šešios žaros, kur pasirodė 
pirmieji jo eilėraščiai, eseistiniai pasakojimai.

Kaip šiandien prisimenu Poezijos pavasario valandėlę: 
Vytauto Mačernio klasėje gyriau petro gintalo eilėraščius. 
jie nustebino originalumu (mokyklos literatų leidinėlyje 
tik jo eilėraščiai mano ranka pažymėti paukščiukais), tikra 
poetine ekspresija, savitomis pasaulio įžvalgomis. ir kal-
bėjau, kad tokie ieškojimai turi ateitį – juose neradau pra-
dedančiųjų literatų kūrybai būdingų štampų, „gražumų“ 
bei stereotipų. tą saulėtą popietę jaunąjį literatą mačiau 
pirmą ir, deja, paskutinį kartą. tuomet net nežinojau, kad 
tai – dailininko petro gintalo sūnus.

ilgam įsimena poeto aido Marčėno pastebėjimas: 
„Man ši knyga (Einu namo – V. S.) įdomiausia ne savo 
poezija. ne proza. ir ne dienoraščiu. ji įdomi ir, drįsčiau 
teigti, vertinga kaip visuma, parodanti, ką jaučia jaunas, 
mėginantis savo galva mąstyti žmogus. savotiška sielos 
vivisekcija. žiauru, bet kad šie tekstai pasirodytų knygos 
pavidalu, jų autorius privalėjo numirti.“

likimiškiausiame petro p. gintalo eilėraštyje Tiltas 
nuskamba neįtikėtini žodžiai: „aklas vanduo supranta 
skausmą, / Kurį aš puikiai pažinau.“ Kas tai? Kaip ir iš 
kur atsiranda tokios mįslingos pajautos, tokia retų re-
čiausia tikroji poezija, kuri pasako daugiau nei autorius, 
kuri „prisimena“ tai, ko dar nėra atsitikę.

jau dvylikti metai skuba į nežinią. ir mažą, ir ūgte-
lėjusį petriuką traukdavo pajūris, smalsus važiuodavo į 
palangą, kur ramioje gatvelėje gyveno seneliai – tėvo tė-
vai. apibėgdavo parką, vakarų vėjų kedenamą pakran-
tę, akimoju užšokdavo ant birutės kalno, slaptingo iš 
mažens, ant tilto, iš pažiūros įprasto, nuo kurio vaizdas 
į jūrą begale audrindavo vaizduotę. petriukas savo mąs-
tysena buvo senas nuo jauno, jei taip galima pasakyti. 
Mąstytojas iš prigimties. turėjo galybės jaunutėlis para-
šyti, sukurti ilgą, polifonišką, refleksijų ir realijų kupiną 
sudėtingiausios melodikos eilėraštį (pavyzdžiui, Kalnas). 
Mąslus aplinkos jutimas, lig gyvuonies apnuogintos 
detalės, nuolatiniai įsimąstymai ir ilgesys prasmingos 
būties, reiklumas sau ir kitiems iškyla ne tik eilėraščių 
erdvėje, bet prabyla iš viso rašytinio jo palikimo. Regis, 
į giliausius apmąstymus nugrimzdavo dirbdamas Vilties 
linijos – savižudžių prevencijos tarnybos – konsultantu. 
ilgėjosi meilės, mylėjo, kaip ir artimiausi bendraamžiai, 
dalinosi laiškais, daug laiko praleisdavo prie kompiute-
rio. Mergina, iškiliu bibliniu vardu ieva, iš laiškų pažin-
tą jaunąjį poetą ramindavo, neleisdavo liūdėti vien dėl 
liūdesio. ievos vardas, kaip sugestyvios draugystės sim-
bolis, dominuoja ne viename eilėraštyje.

į gimnaziją ir iš jos jaunuoliui tekdavo keliauti pės-
čiomis per visą miestą. nesunku įsivaizduoti, kiek veiks-
mo ir judesio yra palikusios jo apmąstymuose šios kelionės. 
stabtelkim ir mes, pamąstykim – žodžio galybė... Ką gali 
ir ko ji negali... stabtelkim ir pasikliaukim, dievaži, savo 
atmintimi. galiausiai sukluskim... šių eilučių autorius 
tiki sulauksiąs dienos, tos vidinės būtinybės, kai moky-
tojų ir literatų būrelio baltojoje mokykloje bus surengti 
poeto petro p. gintalo kūrybos skaitymai.
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Tiltas

Šviesus ir mažas taškas
Bangų tamsoj.
Geležinės vinys tarp jūros gilumos
Ir šalto vėjo pyktis į laiptus apačioj.

Bandau išmesti rūpestį,
Kad jį suprasčiau.
Sulūžusių lentų fenomenas.
Tuščių išgertų butelių.

Ir pirmą kartą pamačiau tą veidą,
Žiūrintį į mane.
Aklas vanduo supranta skausmą,
Kurį aš puikiai pažinau.

Senelis ir Ieva

netikrai TIKRAI
nenumiręs
nori į rojų
sutvėrei sau sodą
obelis vyšnias ir
IEVĄ AUGINI
vienas gyveni
šulinio aky laikai
tikrą mėnulį
kelias žvaigždeles

ant šulinio dangčio
pavargęs sėdi
maskatuodamas kojomis
ŠVENTAI žemės sklypo
apkaišytas TIKI
ŠVENTAI batų čežėjimo

už vielinės tvoros
upelis gyvate slystantis
ŽINIĄ atsinešššššė –
ieva pražydo sode
ieva žydi balta
STUK SE NI  EI LES
sel  ie  in  es  kuts
SKĘS TAN ČIAS  EK RA NE
en  ar  ke  siač  nat  sęks

IŠVYSTI IEVĄ
TARP SENELIO OBELŲ
obuoliai – krituoliai žiemoja
vasariniame name
brolių klaidžioja mintys –
lyg vėlės nepažįstančios DIEVO –
įtarios piktos neramios

o gal reikėjo ievą auginti
sode negyvenamo namo
atokiau nuo jūros
kur šunys kaukia
į kriaušę paežerėj –
NAKTY
nūnai darosi banalu svaičioti
bereikšmės eilės
nieko nesakančios
gražu ir TIEK
TIKTAI jose smagu žiūrėti
kaip keities

P e t r a s  P.  G i n t a l a s

p e t R a s  p .  g i n t a l a s . Medalis Berniukas, lieta bronza
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* * *
Adresų knygoje susiradau nendrių telefonus
Adresų knygoje susiradau nendrinę dūdelę
Adresų knygoje susiradau pavadinimą.
Smėlio akmenys lengvi kaip spragėsiai.
Smėlio akmenis pajudino žuvys.
Smėlio akmenys išsibarsto po medžiais
Visur išsibarsto kaip maži rausvi kauburėliai
Ką tik supurento smėlio.
Išsibarsto trupiniai sausainių
Išsibarsto smegenys sausainių
Išsibarsto dievo karvutės nuo Dievo
Nuo Dievo išsibarsto žmonės
Kaip pasidauginę sporomis maži augaliukai
Kaip akmenys nuo oro ir nuo nendrių
Išėję iš nendrių ir prakaito
Ir tokie lengvučiai veltiniuose.

Per plačiai išskėstos rankos

Žiūriu į tirpstančius kontūrus lange.
Jisai šoka su paukščiais iš penkto aukšto.
Slysta... tuoj nepagausim!
Paskambink man, Viešpatie, nuramink mane,
Mano širdį, ji daužosi į keturias sienas –
Baisu, kad užsimuš ir pasibaigs lietus,
Taip ilgai savo švelnumu kankinęs,
Lūžinėdamas, sustodamas, kaukdamas,
Aplijęs daug tokių didelių namų kaip mūsų,
Kuriuose visada dedasi baisūs dalykai,
Kur aukštuose kambariuose palubėj kabančiuose
Vandentiekio vamzdžiuose bėgioja lūžę balsai
Ir kriauklėj tupi voras.

Man išties neramu:
Tas angelas smaluotom kojom lange...
Baisiausia, kad jis be sparnų,
O taip siūbuoja skersvėjis –
Veide įstrigusi didelio skersmens skeveldra.

Atitrūkstu nuo realybės
Ir mano nuogąstavimai baigiasi
Aš pats išskrendu ir pradingstu.

* * *
Vėjas nutraukė sausgysles.
Ačiū, vėjau, kad nutraukei sausgysles,
Dabar negalėsiu nei rankom pamosikuoti,
Nei kojom pamosikuoti, nei skrandžiu pamosikuoti, 

nei plaučiais pamosikuoti,
Nei dvylikapiršte žarna pamosikuoti, nei inkstais 

pamosikuoti ir tuo daiktu irgi pamosikuoti
Negalėsiu, ir liežuviu pamosikuoti, ir šonkauliais 

pamosikuoti, nei sinusitu pamosikuoti,
Ačiū tau, vėjau, tai va koks tu draugas.
Naktimis sudegęs mėgstu bėgioti stogais,

Neužkabindamas antenų
Nusileidžiu lengvai ant asfalto,
Gatvėmis ką tik pralėkė karieta,
Ketvirtą ryto dar atspindi languose –
Kažkas galvą pametė prie laiptinės.
Juodus plaukus nupustys,
Atskrenda, parplaukia,
Kad paklaustų kas –
„Kur trankeisi?“
Namuose vis vien
Tuščia.

* * *
Naktį, kai siela pavirsta vaiduokliu bjauriausiu
Ir bado šonkaulius, inkstus ir širdį,
Sviedžiu ją lauk...
Paryčiais knarkiu begėdiškai
Rydamas tekančią saulę.

p e t R a s  g i n t a l a s . Medalis Kur esi?, lieta bronza
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Paskutinis noras

Ginklo kūnas į uogos kūną šarvuota kulka įsisuka –
Sutaršo jai plaukus.
Švininis lašas išsitaško
Ir juodas pienas nubėgdamas rankšluosčiu
Susigeria į švilpiantį triukšmą.
Prieš tai visada sukalbama malda
Vardan tėvo –
Vardan tėvų pagimdžiusių dauną vaiką
Ir smilkiny tamsa užsidega,
Galvoj, pagimdžiusioj visas pabaisas dengtas žvynais,
Ir žuvis su kojomis, kurios pagaus tave
Vandenyje ir žemėje.

Atsipalaiduokit:
Visa, ką matėt užmerkę akis, atgis ir gyvens tarp mūsų.
Juos atneš pulkas žiedų, kabančių pilkuose sparnuose,
Besisukančių atgal, apsuptų rasos spiečiumi.
Tegul juos pakeliui aploja raganų šunys ir Dievo avinėliai,
Tegu juos išgąsdina artimo meilė
Ir šaltu plieno švystelėjimu skersai vasaros naktį,
Tegul nuo šienligės užgula širdį.

Iš krūtinės bėga driežai.
Tūkstantis.
Tai pasivertę burtininkai.
Jie užburia gyvenimu, atsimušančiu į naktį,
Gęstančiais jonvabaliais,
Krauju.

* * *
Trumpa daina apie nieką...
Apie laivą ir būseną, kai trankai duris.
Iš pykčio
Turbūt jau nusispjaut.

Čia stalas, kur geriu arbatą.

* * *
Čia mano ašaros –
Ant kompo stalo
Siurbčiodamas laiką
Jomis kaifuoju.

Jautrumu paslystu
Eik į skerdyklą,
Perrėžk sau gerklę,
Kad pakraupęs stebėtum.

Padėjęs paskutinį tašką
Nueisiu kažkam tarnauti
Ir liksiu be atsako artimo
Vienas kitam krašte.

* * *
Sapnavau sapną –
Kaip gražu nebus gražu.
Kaip šaukiu:
Šventai tikiu
Šventai žemės sklypo
Šventai kambario
Šventai batų čežėjimo
Šventai pareigos

Užsiauginę idėjų
Netvarkoje matydamas prasmingą beprasmybę
Galiu skaičiuoti
Kas 3 minutes po 9 žmogelius.

p e t R a s  g i n t a l a s . Medalis Einu namo. Tikra šviesa
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Barnis 

Ar perskaitei knygą, kurią liepiau?
Ar perskaitei knygą?
Ar knygą perskaitei?
Ar perskaitei knygą po velnių
Plaikstaisi padebesiais
Susitvarkyk savo gyvenimą.

Ach tu taip?!?
Taip ach tut!
Taip tu tach

Ach taip tut!
Būtent. Po velnių
Rašoma atskirai.

* * *
Išblukusi saulė
Tamsios vaivorykštės fone.
Niūrių veidų minia
Per aikštę eina.

Jis buvo niekuo dėtas,
Krauju pasruvęs veidas.
Išblukusių tikėjimo geriau,
Viltis kaip sniegas.

* * *
Ar teko pamesti Viltį
Kad keistis nebegali
Kai suvoki
Koks tu esi

Tyli ir šnibždanti
Painius žodžius VILTIS
Kurios nesupranti
Net pikta pasidaro.

Nekrologas 

Vorai ant sienos žaidžia žmones –
„nekreipti dėmesio“,
sprogo visos granatos
į dulkes:
greitis įgavo iškreiptą formą –

visi planai lange truputį pasruvo
(apsimestiniai vaikai telefonu
neduoda ramybės – groja armonika),
mano laikas atsiprašinėti, bet
tu žinai, kad aš niekuomet ne...
nebent tu nerūkytum
arba šoktum pro langą,
kvepiančia ranka pasiektum skustuvą,
laikytumeisi radiatoriaus krašto,
ieškotum darbo arba dievo...
bet viską teismas nuspręs:
„šovė į save devynis kartus ir nė karto nepataikė,
nakčiai išsibarsčius ant blakstienų,
plaukuose buvo rasta koncentruoto veidrodžio kvapo,
atplyšusios odos ant paklodės
ir šilto medinio arklio kvėpavimo.“

Jos atminimas tapo sensacija.

petras p. gintalas skaito eilėraščius Poezijos pavasarėlyje žemaitės 
gimnazijoje, 2001
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Dauguma mūsų dar prisimename, kokį didžiulį 
autoritetą turėjo lietuvos rašytojai, dailininkai, 
mokslininkai revoliuciniuose 1988–1991 metų 

įvykiuose, koks svarbus tada buvo jų vaidmuo. o kaip 
tai atrodė tada, kai kūrėsi naujoji, moderni lietuva XiX–
XX amžių sandūroje? Kokia tada buvo inteligentija, ko-
kios jos veikimo sąlygos?

istorikai, filosofai neabejoja, kad formuojantis mo-
dernioms tautoms svarbiausią, lemiamą vaidmenį su-
vaidino jų inteligentija – tai pabrėžia autoritetingiausi 
nacionalizmo, tautinių judėjimų tyrinėtojai ir Vakaruo-
se, ir pas mus. M. Hrocho nuomone, tautos formavimo-
si procesas neįsivaizduojamas be inteligentijos1. stasys 
šalkauskis tvirtino, kad „idėjiniu atžvilgiu inteligentija 
yra svarbiausia, tiesioginė tautos, visuomenės, valstybės 
vadovė... inteligentija yra visuomeninė grupė, kuri ge-
riausiai yra pasiruošusi ideologinei kūrybai. savo ideo-
loginėmis koncepcijomis ji veikia plačiąsias mases ir su-
gestijonuoja jų visuomeninį ir kultūrinį nusistatymą.“2

o turbūt geriausias pas mus šio klausimo žinovas 
R. Vėbra rašė, kad „naujus visuomeninius pertvarkos 
sąjūdžius dažniausiai pradeda kaip tik inteligentija, kuri 
anksčiausia pajunta, suvokia poreikius ir būtinybę keisti 
visuomenę. ji kuria idėjines platformas, programas, or-
ganizacijas ir joms vadovauja... tautine prasme tai tautos 
žadintoja, tautinės sąmonės nešėja, ypač pavergtose tau-
tose.“3 iš tiesų tik išsilavinę žmonės, profesionalūs pro-
tinio darbo darbininkai gali būti tautos lyderiais, skelbti 
jai tautiškumo idėjas, šviesti ją, tobulinti gimtąją kalbą, 
leisti laikraščius, kurti kultūrines, visuomenines organi-
zacijas ir joms vadovauti.

TAU T O S  E L I T O  P R A R A D I M A S
istorinės sąlygos, kuriomis teko veikti įvairių besifor-
muojančių Vidurio ir Rytų europos tautų inteligentijai, 
buvo labai nevienodos, gerokai skyrėsi ir tų tautų inte-
ligentija – pagal savo kilmę, socialinę padėtį. o tai savo 
ruožtu leido spartinti ar, priešingai – apsunkino, sulėti-
no tautų sąmonėjimo procesus. antai lenkų, o iš dalies 
ir rusų atvejais labai aktyviai reiškėsi kilmingieji – dva-
rininkai, ir tai buvo natūralu. anksčiau jie užėmė vado-
vaujančią padėtį visuomenėje ir dėl savo kilmės, ir dėl 
svarbiausios savo pareigos – ginti valstybę nuo išorės 
priešų. o dabar, kapitalizmo epochoje, ypač jos pradžio-

J o n a s  R u d o k a s

Inteligentija 
tautiniame sąjūdyje: 

vaidmuo, problemos

je labiau lėmė jų išsilavinimas – juk ne vieną amžių jis 
buvo prieinamas tik kilmingiesiems. todėl jų autoritetas 
visuomenėje ir toliau išliko aukštas, jų rankose tebebuvo 
ir dideli turtai – ne tik dvarai, dirbamos žemės plotai, 
bet ir bibliotekos, meno kūrinių kolekcijos. Visa tai su-
darė gana palankias sąlygas tautiškumo idėjoms plėtoti 
ir skleisti. Kilmingųjų pavyzdžiu pasekė kylanti buržu-
azija – pirkliai, fabrikantai, bankininkai.

bet taip pasisekė nedaugeliui. daugumą Rytų ir 
Vidurio europos tautų istorikai vadina valstietiškomis, 
nes jos praeityje nebuvo sukūrusios savo valstybių, visą 
laiką gyveno svetimųjų valdomi. todėl iš esmės neturėjo 
savo kilmingųjų luomo, o drauge ilgą laiką – ir savų in-
teligentų, išsilavinusių žmonių. tautiniams judėjimams 
bręstant, juos teko išsiugdyti iš valstiečių, tam prireikė 
dešimtmečių ir tai gerokai apsunkino šių tautų forma-
vimąsi, užtęsė šį procesą. taip teko veikti mūsų kaimy-
nams latviams, estams (beveik visi dvarininkai ir dva-
sininkai jų žemėse buvo vokiečiai), taip pat kroatams, 
serbams, slovėnams ir kitiems.

lietuviai, kaip visi žinome, praeityje turėjo ir galin-
gą valstybę, ir gausų didikų, bajorų luomą, tačiau į mo-
derniųjų tautų būrį gerokai vėlavo. taip buvo todėl, kad 
kilmingųjų indėlis lietuvių tautiniame judėjime buvo kur 
kas kuklesnis nei kitų tautų. Mat dauguma mūsų, kaip 
ir baltarusių, ukrainiečių, didikų, bajorų sulenkėjo, išsi-
žadėjo savo protėvių kalbos, savo greta gyvenusių ne-
kilmingų tautiečių. dėl to mūsų tauta, kaip ir kaimynai 
Rytuose, patyrė milžiniškų nuostolių: netekome ir dide-
lių materialinių, kultūros turtų, (vagonai vertingiausių 
knygų, meno kūrinių iškeliavo į lenkijos bibliotekas ir 
muziejus), ir didelės intelektinio patencialo dalies – išsi-
lavinusių žmonių. ne veltui istorikas adolfas šapoka tai 
pavadino tautos apiplėšimu, kuris „juo skaudesnis, kad 
paskum save toji bajorija nutempė ir dalį  lietuviškos 
liaudies“4 – miestiečių ir net valstiečių. ar ne todėl, kad 
mūsų tauta prarado beveik visą savo elitą, Vakarų moks-
lininkai paskelbė, kad ji jau pasmerkta išnykti? nes joje 
nebeliko nei kas kurtų dvasinę jos kultūrą, nei kas vestų 
į geresnį rytojų. taip pagaliau, regis, buvo įvykdytas vie-
nas svarbiausių 1569 m. liublino unijos punktų ir tikslų: 
lenkai ir lietuviai „susijungė į vieną tautą (visuomenę)“5.

bet tai dar ne visos su tuo susijusios nelaimės: žymi 
dalis tų bajorų – pabėgėlių ar perbėgėlių – tapo itin ar-
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šiais mūsų tautinio judėjimo priešais (kokių neturėjo nei 
latviai, nei estai), kovojusiais prieš jį visomis įmanomo-
mis priemonėmis – nuo šmeižtų spaudoje XiX amžiuje 
iki šautuvų ir patrankų jau XX. Mat jie, o ir daugelis tikrų 
lenkijos lenkų nesuprato, o gal ir nenorėjo suprasti, kad 
lietuvių tautos noras nebegrįžti prie 1569 m. liublino 
unijos nėra „ligota vizija“ ar Rusijos valdžios inspiruotas 
separatizmas siekiant pakenkti lenkams.

Kodėl mūsų kilmingieji vis dėlto išdavė savo tautą? 
jų nutautėjimas užtruko kelis šimtmečius ir priežasčių 
tam buvo daugybė. istorikai tvirtina, kad daugiausia 
prie to prisidėjo glaudūs senosios lietuvos bažnyčios ir 
valstybės ryšiai su lenkija6. o jie prasidėjo dar 1385 m., 
kai lietuvos didysis kunigaikštis jogaila, panorėjęs tapti 
ir lenkijos karalium, pasižadėjo už tai ne tik apkrikšty-
ti lietuvą, bet ir jos žemes amžiams prijungti prie len-
kijos7. tai ir buvo daroma įgyvendinant Harodlės uniją 
(1413), liublino uniją (1569), kol pagaliau 1791 m. ge-
gužės 3 d. Konstitucija užbaigė ldK savarankiškumo 
likvidavimą.

Mūsų laikais, tiesa, bendra lenkų–lietuvių (ar lenkų–
baltarusių?8) valstybė imta vadinti abiejų tautų respubli-
ka, bet iš tikrųjų tai buvo lenkiška valstybė. iš dalies tai 
lėmė kur kas didesnis lenkų aktyvumas, net agresyvu-
mas, iš dalies – jų pranašumas kultūros srityje, nes ldK 
valdovai neskyrė švietimui, kultūrai, juo labiau lietuviš-
kai, reikiamo dėmesio. Kultūros veiksnys ypač svarbus 
ir mūsų tautos elito sulenkėjimo požiūriu: „Katalikiškas 
krikštas lietuvos gyvenimą aiškiai pasuko Vakarų kul-
tūros linkme. ir tuo pat metu, kai ji ėmė savintis Vakarų 
kultūros lytis, ji susirišo su svetima tauta ir politiškai. 
susirišo kaip tik su ta tauta, iš kurios tas Vakarų kultū-
ros formas ėmė. dėl to jai buvo veik negalima semiantis, 
skolinantis kultūrinio gyvenimo formas nepriimti kartu 
kalbos bei tautiškumo.“9

Mūsų tautinio judėjimo aktyvistai, taip pat kai ku-
rie įžvalgesni lenkų inteligentijos atstovai ne kartą bandė 
išaiškinti, įrodyti ir lietuvos bajorams, ir lenkams len-
kijoje, kad lietuvių užmojai būti savarankiškiems, kur-
ti atskirą valstybę yra visai teisėti ir natūralūs. garsios 
kilmingos lenkų giminės atstovas, būsimasis Vdu pro-
fesorius ir rektorius Mykolas Römeris (1880–1945) tuo 
klausimu lenkų kalba parašė ir 1908 m. lvove išleido 
gana solidžią studiją, kurioje visai pagrįstai mūsų tautinį 
sąjūdį siejo su visuomenės demokratėjimu ir valstiečių 
išsilaisvinimu iš baudžiavos. Mišrios (lietuvių–lenkų) 
kilmės literatūros kritikas, rašytojas juozapas albinas 
Herbačiauskas (1876–1944) 1905 m. taip pat lenkų kalba 
išleistoje brošiūroje kritikavo lietuvos bajorų ir lenkijos 
visuomenės požiūrį į lietuvą kaip į „savanorišką lenki-
jos provinciją“, jų rodomą lietuvių tautinio judėjimo ne-
supratimą. jis tikėjosi, kad mūsų kilmingieji sugrįš „prie 
lietuviškosios sielos ištakų“, įsitrauks į tautos žygį dėl 
laisvės, galbūt net imsis jam vadovauti10.

tačiau tai buvo tuščios pastangos, kaip ir žymaus 
mūsų visuomenės veikėjo, filosofo, literatūros kritiko, 
poeto adomo jakšto-dambrausko (1860–1938) idėjos. 
jis, nesitikėdamas sulaukti paramos lietuvybei iš vyres-
niosios bajorų kartos, 1902 m. brošiūra, žinoma, lenkų 
kalba kreipėsi į jaunimą, kvietė jį vienytis su liaudimi, 

imtis jos vadų pareigų11. tačiau į tai gavo kategorišką 
ir aiškų atsakymą anoniminiame leidinyje, taip ir pava-
dintame Przenigdy (niekuomet), buvo panašaus turinio 
jų ir daugiau.

N AU J O S I O S  I N T E L I G E N T I J O S 
U G D y M A S
taigi mūsų tautiniame judėjime aktyviai dalyvavo labai 
nedaug turtingų bajorų-žemvaldžių: Vladas putvinskis, 
donatas Malinauskas, dar vienas kitas. tiesa, iš neturtin-
gų, bežemių kilmingųjų prie jų prisidėjo nemažas būrys: 
pakaks paminėti tris brolius – Mykolą, Vaclovą ir Viktorą 
biržiškas, Feliciją bortkevičienę, petrą Rusecką, andrių 
domaševičių, gabrielę petkevičaitę-bitę. tačiau lemiamą 
vaidmenį tautos kovose dėl laisvės atliko ne jie, o jonas 
basanavičius, Vincas Kudirka, povilas Višinskis, Kazys 
grinius, antanas smetona ir kiti. tai jau kita, naujoji 
valstiečių kilmės inteligentija. panašiai buvo ir čekijoje, 
kurios kilmingieji nuėjo pas vokiečius.

bet inteligentiją dar reikėjo išsiugdyti – įveikiant 
milžiniškas kliūtis, sugaištant dešimtmečius. piktos pra-
našystės dėl liūdnos lietuvių tautos ateities neišsipildė, 
ji ne tik išliko, bet sukūrė savo tautinę valstybę – todėl, 
kad šį sunkų uždavinį jai pavyko išspręsti.

tiesa, mūsų kraštas raštingų žmonių skaičiumi tada 
gerokai pralenkė daugumą Rusijos gubernijų: 1897 m. 
visuotinio gyventojų surašymo duomenimis, tokių čia 
rasta 54,4 proc. bet tai buvo pasiekta ne valdžios dėka, 
o lietuviškų parapinių mokyklų, vėliau, jas uždraudus – 
slaptų mokyklų, kaimų daraktorių (jų buvo tūkstančiai), 

lietuvos mokykla XiX a. viduryje. d .  M e šK a u s K a i t ės  raižinys 
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tėvų („vargo mokyklų“) pastangomis. Visi nelegalūs mo-
kytojai dirbo šventą darbą, rizikuodami susilaukti val-
džios represijų ir padarė daug gero12. tačiau inteligentų 
išugdyti jie negalėjo, nes paprastai patys būdavo menko 
išsilavinimo.

Visų pirma reikėjo gimnazijų, o caro valdžia vals-
tiečių vaikų mokymąsi nuolat varžė, ypač po 1863 m. 
sukilimo. ji sumažino gimnazijų skaičių iki 3 – Vilniu-
je, Kaune ir šiauliuose, dėl to Kauno gubernija, apė-
musi didesnią šių dienų lietuvos dalį, pagal šį rodiklį 
Rusijoje atsidūrė paskutinėje vietoje. Maža to, lietuvių 
valstiečių vaikai šiose mokyklose nuolatos patirdavo 
pažeminimą ir net persekiojimą dėl savo kilmės, tau-
tybės, religijos.

todėl tiek daug jų verčiau važiuodavo mokytis į lat-
vijos, Kuršo gubernijos gimnazijas, kur jų tinklas buvo 
gerokai tankesnis ir atmosfera mūsiškiams palankesnė. 
pavyzdžiui, 1890–1891 mokslo metais Mintaujos gimna-
zijoje jų buvo net 28,5 proc., daugiau nei vokiečių, lat-
vių ar lenkų13. Kiek geresnė lietuvių moksleivių padėtis 
buvo 1867 metais įkurtoje Marijampolės gimnazijoje, čia 
1903–1904 mokslo metais mūsų tautiečių buvo 40 proc. 
visų besimokančiųjų. Mat sūduva priklausė ne Vilniaus, 
o Varšuvos generalgubernatorystei, tautinė priespauda 
čia buvo menkesnė. todėl natūralu, kad, M. Hrocho 
duomenimis, žymiausieji mūsų tautinio sąjūdžio veikėjai 
buvo štai tokių mokyklų abiturientai:

Marijampolės gimnazijos – 68 (56 proc.)
šiaulių gimnazijos – 25 (20 proc.)
latvijos gimnazijų – 12
suvalkų gimnazijos – 5
Veiverių mokytojų seminarijos – 5
Kauno gimnazijos – 3
panevėžio realinės mokyklos – 314

Kita didžiulė, neretai neįveikiama kliūtis valstiečių 
vaikų kelyje į mokslą, – didelės išlaidos dar ir todėl, kad 
caro valdžia XiX a. antroje pusėje keleriopai padidino 
mokestį už mokslą gimnazijose. o ir baigusiems moks-
lus mūsų tautiečiams gauti darbo lietuvoje buvo labai 
sunku: jų nepriimdavo į jokias valdiškas tarnybas, net į 
mokyklas. todėl gimnazijas baigusiems, pasiryžusiems 
mokytis toliau nepaisant sunkumų, kelių pasirinkimas 
buvo labai ribotas. geriausias variantas – eiti į kunigus, 
ypač kai daugumai tėvų – ūkininkų, praktiškų žmonių – 
dvasininko profesija atrodė itin patraukli. tai lėmė ir mil-
žiniškas kunigų autoritetas tarp kaimo žmonių, pagarba 
jiems ir palankios sąlygos mokytis bei dirbti. leisti sūnų 
į mokslus ypač tarp sūduvos ūkininkų buvo laikoma 
gera investicija.

tačiau toli gražu ne visiems jaunuoliams šis ke-
lias atrodė tinkamas: juk dvasininko profesija ypatinga, 
reikalauja tam tikro pašaukimo. todėl jie bandydavo 
priešintis tėvų valiai, o už tai netekdavo materialinės 
paramos, universitetuose turėdavo verstis savo jėgomis, 
gyventi pusbadžiu. paprastai jie rinkdavosi kurią nors 
vadinamųjų laisvųjų profesijų – gydytojo ar teisininko, 
dėl to tarp mūsų tautinio judėjimo aktyvistų buvo tiek 
daug gydytojų.

bet dirbant jiems tekdavo sunkiai konkuruoti su ki-
tataučiais, nuo seno įsitvirtinusiais specialistais – žydais, 
lenkais, rusais. Rusijoje, kur išsilavinusių žmonių visada 
trūko, mūsiškiai gaudavo daug palankesnes gyvenimo 
sąlygas, jie galėjo ten dirbti ir valdiškose įstaigose – be 
jokių apribojimų. dėl šių priežasčių nemažai baigusiųjų 
mokslus ten apsigyvendavo ir nutautėdavo.

žinoma, inteligentijos ugdymui gerokai trukdė ir 
nepalankus daugelio mūsų ūkininkų požiūris į protinį 
darbą – jie vieninteliu tinkamu, doru užsiėmimu laikė 
žemdirbystę. pavyzdžiui, mano senelis anupras Ru-
dokas, pasiturintis grumbinų kaimo (dabar Rokiškio 
rajonas) valstietis, ne tik materialiai neparėmė sūnaus 
antano pastangų mokytis, bet smerkė, šaipėsi iš jo, pra-
našaudamas, kad jis nesugebės prasimaitinti iš mokytojo 
algos ir net žmonos negaus...

Mūsų ūkininkų konservatyvumas, mąstymo ribotu-
mas, gerokai pakenkęs inteligentijos ugdymui, išryškėjo 
dar ir kitaip: savo sūnus jie vis dėlto surizikuodavo leisti 
į mokslus, bet dukterų – jokiu būdu – juk „merga kunigu 
nebus“. Rezultatas: 1897 m. Rusijos gyventojų surašymo 
duomenimis, lietuvoje aukštesnį nei pradinį išsilavini-
mą turėjo 0,54 proc. vyrų, žinoma nedaug, bet moterų 
dar dešimtis kartų mažiau – 0,02 proc.

dar viena šiandien sunkiai suvokiama problema ir 
net pavojus tautos ateičiai: mūsų išsilavinę tautiečiai ne-
galėjo susirasti tinkamų žmonų. šį klausimą ėmė kelti 
dar Aušra, vėliau jį ne kartą aptarė Varpas, pats Vincas Ku-
dirka15. tačiau jo išspręsti buvo neįmanoma, nes greitai 
ir gerokai pakelti kaimo moterų išsilavinimo lygį buvo 
nerealu, o visi kiti sprendimo variantai būdavo rizikin-
gi. nes, ir vedę mažaraštes lietuvaites, ir išsilavinusias 
lenkaites, rusaites, vyrai toli gražu ne visada iš jų galėjo 
tikėtis pritarimo, paramos savo patriotiniam visuomeni-
niam kultūriniam darbui. priešingai, gana dažnai jie tą 
darbą turėdavo mesti: dėl ramybės šeimoje, dėl geres-
nio uždarbio, karjeros, o neretai dar ir nutautėdavo, ir 
savo vaikus augino lenkais ar rusais. būdavo ir mažes-
nių bėdų: garsiojo petro Vileišio žmona – lenkė iš Volui-
nės – bandė kištis į dienraščio Vilniaus žinios leidybą, o 
tai buvę negerai16.

Kita vertus, varpininkas, vėliau socialdemokratas, 
komunistas, literatas stasys Matulaitis (1866–1956) są-
moningai vedė merginą iš liaudies, kad dar artimiau 
susisietų su tauta. tačiau greitai paaiškėjo, kad „nie-
kais eina mano svajonė sulyginti jos inteligentiškumą su 
mano išsilavinimo lygiu. Mano šeimyninis gyvenimas 
pasirodė visiškai ne toks, kokio aš norėjau.“17

tiesa, buvo dar viena išeitis: neradus tinkamos 
poros inteligentui likti viengungiui – tokį gyvenimą 
pasirinko V. Kudirka ir dar vienas kitas. už tai Varpe 
agitavo Kazys grinius: „geram lietuviui darbininkui 
geriau nevesti... dėl didesnės naudos lietuvos.“18 bet 
pats vis dėlto vedė, ir didesnioji dalis mūsų šviesuome-
nės – taip pat. Rinkdavosi dažniau bajoraites, kartu su 
jomis aktyviai dalyvavo lietuviškoje veikloje: tai tokie 
žinomi, nusipelnę žmonės kaip a. smetona, jonas Vi-
leišis, jonas bortkevičius ir kiti. todėl natūralu, kad iš 
55 žymiausių mūsų moterų – 29 bajoraitės ir tik 7 ūki-
ninkų dukterys19.
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D VA S I N I N K ų  PA D ė T I S ,  J ų  VA I D M U O 
TAU T I N I A M E  S ą J ū D y J E
Katalikų dvasininkai XiX a. sudarė didesnę išsilavinusių 
lietuvių dalį: 1897 m. jų, aptarnavusių 2 mln. tikinčiųjų, 
buvo net 996, tai sudarė 28,2 proc., o iš tikrųjų dar dau-
giau, nes į tada skelbtą inteligentų skaičių pateko ir fizi-
nio darbo darbininkų. taip buvo ne tik pas mus: čekų, 
slovėnų, serbų, bulgarų, rumunų inteligentijos dauguma 
irgi buvo dvasininkai20. gyventojai tuo metu buvo labai 
religingi, dėl to dvasininkų įtaka jiems buvo didžiulė, o 
moralinis jų autoritetas neginčijamas. pagaliau dvasinin-
kai buvo ir gerai aprūpinti materialiai.

be jokios abejonės, daugelis jų nemažai nuveikė, ug-
dydami lietuviškąją kultūrą, šviesdami žmones, platin-
dami draudžiamą spaudą. Visiems žinomi tokių aukso 
raidėmis į lietuvos istoriją įrašytų katalikų dvasininkų 
vardai, kaip vyskupų Merkelio giedraičio ir Motiejaus 
Valančiaus, rašytojų Maironio ar Vaižganto. bet kiek 
dar gerokai primirštų, nors taip pat daug nusipelniusių 
liaudies švietėjų, kovotojų už lietuviškas raides ar dėl 
mūsų tautiečių teisės melstis gimtąja kalba, neretai dva-
sinės vyresnybės už tai persekiotų! priminsiu tik keletą: 
rokiškėną joną Katelę (1831–1908), uteniškį antaną šva-
telį, sukūrusį platų daraktorių tinklą, vilniškius kovo-
tojus prieš lenkinimą silvestrą gimžauską (1845–1897), 
aleksandrą burbą (1854–1898), Konstantiną jagminą 
(1868–1896).

tačiau pagrindinį vaidmenį mūsų tautiniame judėji-
me vis dėlto suvaidino inteligentai pasauliečiai. tarp 257 
aktyvių Aušros judėjimo dalyvių dvasininkų buvo tik 32 
(12,5 proc.), o apie 1890 metus daugiau – 59 (23,5 proc.)21. 
Varpininkai tvirtino, kad dvasininkija, be abejo, kovojant 
dėl išsilavinimo, gali būti labai naudinga, bet tik kaip pa-
sauliečių pagalbininkė, o tautos likimą patikėti jai būtų 
„didžiai pavojinga“, nes jie dėl savo padėties yra nepati-
kimi22. juk ne veltui net puiki V. Merkio monografija apie 
M. Valančių turi paantraštę: Tarp katalikiškojo universalumo 
ir tautiškumo.  Maža to, neretai tarp šių dviejų inteligentų 
stovyklų kildavo rimtų prieštaravimų ir konfliktų.

priežastys buvo gana rimtos. Katalikų bažnyčia vi-
sada buvo tarptautinė, internacionalinė organizacija, be 
to, lietuvoje ji buvo gerokai polonizuota – nuo pat Krikš-
to. lenkų kalba buvo laikoma labai svarbiu katalikybės 
stiprinimo įrankiu dar ir todėl, kad šv. sostas suteikė jai 
ypatingą statusą, kad tai būtų antroji oficialioji bažnyčios 
kalba – po lotynų. net pusė žemaitijos kunigų buvo su-
lenkėję23,  o Vilniaus vyskupijoje tokių buvo dar gerokai 
daugiau. Mūsų tautinis judėjimas jiems buvo svetimas, 
net atrodė pavojingas tikėjimui – iš dalies dar ir dėl to, 
kad galėjo išprovokuoti naujas valdžios represijas prieš 
Katalikų bažnyčią. o jos, 1847 m. pasirašius Konkordatą 
tarp šv. sosto ir peterburgo, buvo kiek aprimusios – iki 
1863 m. sukilimo: kurį laiką valdžia leido statyti naujas 
bažnyčias, steigti parapines mokyklas. po gana ilgos per-
traukos buvo pagaliau paskirtas naujas žemaičių vysku-
pas – M. Valančius24.

sukilimą numalšinus, persekiojimai atsinaujino ir 
pasidarė dar žiauresni, o tai vertė bažnyčios vadovybę 
būti atsargesne, lojalesne caro valdžiai. žemaičių vysku-
pas Mečislovas paliulionis (1834–1908) buvo nusiteikęs 

paaukoti lietuvių tautos interesus dėl lenkų, tikėdamasis, 
kad tai padės išlikti religijai: „jeigu eisime išvien su len-
kais, tai bent katalikybę išgelbėsime. todėl pirmoje eilėje 
reikia gelbėti religiją, o kaip bus su tautybe nesvarbu.“ jis 
palankius lietuviškai veiklai kunigus baudė, iškeldamas 
juos į Kuršo guberniją25.

Kita vertus, tautiniam sąjūdžiui stiprėjant dvasinin-
kai negalėjo visai nuo jo nusišalinti – būtų atsidūrę izo-
liacijoje, netekę savo autoriteto ir įtakos visuomenėje. o 
tai jiems, įpratusiems būti lyderiais, jokiu būdu netiko. 
be to, dalis jų vis dėlto suprato, kad pastoracinio darbo 
kokybė nukenčia, kai dievo žodis skelbiamas svetima, 
vietiniams žmonėms nesuprantama kalba.

pagaliau po sukilimo lietuvos kunigų seminarijo-
se, į kurias anksčiau patekdavo daugiausia bajoraičiai, 
labai pagausėjo valstiečių vaikų. o jie iš gimtųjų apylin-
kių, iš gimnazijų jau atsinešdavo lietuvybės idėjas, kūrė 
slaptus būrelius, skaitė juose Aušrą ir Varpą. Kaune toks 
būrelis atsirado jau 1876 metais, tiesa, labai nedidelis, 
o 1888 m. – gerokai didesnis, kurio nariai skelbė savo 
tikslu pasiruošti būti naudingais ne tik bažnyčiai, bet ir 
lietuvai. tais pat metais panašus slaptas būrelis įkurtas 
seinų seminarijoje, kurią lietuviškos idėjos pasiekė dar 
1870 metais – iš Marijampolės gimnazijos. seiniškiai 
klierikai ne kartą parėmė Varpą lėšomis, rašė jam, kurį 
laiką dalyvavo V. Kudirkos vadovaujamame varpinin-
kų sąjūdyje. seminarijos vadovybė jų veiklą draudė, 
persekiojo, kaip ir Kaune, nepaisant to, dauguma iš čia 
išėjusių kunigų tapdavo susipratusiais lietuvos patri-
otais. tarp šios seminarijos auklėtinių – gerai žinomi, 
tvirti mūsų laisvės kovotojai: petras Kriaučiūnas, My-
kolas Krupavičius, juozas Vailokaitis, justinas staugai-
tis ir daug kitų.

nemažai jaunų kunigų, Kauno ir seinų seminarijų 
auklėtinių, gynė lietuvybę Vilnijos bažnyčiose. tai juo-
zas ambraziejus, ignotas šopara, juozapas žiogas, sta-
nislovas stakelė ir kiti – daugiausia jų pastangomis ji čia 
neužgeso ir net pradėjo atsigauti. pagaliau lietuviškų 
nuotaikų apie 1884 metus atsirado ir Vilniaus seminari-
joje26, prie to nemažai prisidėjo joje lankydavęsis, kol to 
jam dvasinė vyresnybė neuždraudė, a. burba. taip, pa-
sak Mykolo biržiškos, tik ant XiX–XX a. slenksčio „lie-
tuvių kunigija nustojo naudotis lenkiškais akiniais“27.

tačiau dvasininkijos užmojai tautiniame judėjime 
vis dėlto buvo riboti, nes katalikybė, tikėjimo reikalai jai 
neišvengiamai buvo svarbesni už kovą dėl laisvės. jos šū-
kis buvo: „ne katalikystė dėl tėvynės, bet patriotizmas 
iš dievo meilės.“ Katalikiškas laikraštis Tėvynės sargas 
net parašė: „politišką lietuvos neprigulmystę skaitome 
už tuščią svajonę ir prieš aną, išreikštą neva lietuviškos 
social-demokratiškos partijos išleidžiamose knygelėse, 
atvirai protestuojame. sargiečiai, o su jais visa konser-
vatyviška lyg kaulų smegenų lietuva pripažįsta Rusijos 
ciesorių už tikrą savo valdoną.“28

dvasininkų ir pasauliečių inteligentų nesantaika 
kilo ir dėl to, kad, pastarųjų pajėgoms stiprėjant, paaš-
trėjo tarpusavio konkurencija – dėl įtakos žmonėms. Ku-
nigai iki tol turėjo čia monopolinę padėtį ir nenorėjo jos 
prarasti. tam galėjo pakenkti pasaulietinė spauda, todėl 
jie neretai trukdė jos platinimui.
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Revoliucinių 1905 m. įvykių metu abiejų inteligen-
tų grupių bendradarbiavimas pagerėjo. didžiajame Vil-
niaus seime ir kunigai balsavo už kairiųjų pasiūlytą nu-
tarimą, pripažįstantį caro vyriausybę pikčiausiu lietuvių 
priešu, daugelis kunigų ragino savo parapijiečius vyk-
dyti tuos nutarimus29. bet revoliucijai pralaimėjus, pra-
sidėjus valdžios represijoms dvasininkai vėl traukėsi at-
gal. nepalaikė kai kurių svarbių iniciatyvų, pavyzdžiui, 
statyti tautos namus Vilniuje, nors kaimyninėse šalyse 
tokie namai labai padėjo stiprinti tautinius judėjimus, 
kelti kultūrą. o juk tada, 1904–1914 m., lietuvoje buvo 
pastatyta net 40 naujų bažnyčių...30

K I E K  I R  K O K I ų  TA D A  T U R ė J O M E 
I N T E L I G E N T ų ?
istorikai mano, kad XX a. pradžioje tarp Rusijos universi-
tetuose studijavusių lietuvių apie 80 proc. buvo valstiečių 
vaikai. Regis, tai – geras rodiklis, ypač žinant, kad 1914 
m. devyniuose Rusijos universitetuose tarp rusų studentų 
tokių buvo tik 14,5 proc. tačiau absoliutūs skaičiai gana 
kuklūs: iš viso tuo metu aukštąjį mokslą ėjo vos apie 100 
mūsų tautiečių31. o juk ne visi grįžo ir dirbo lietuvoje, 
ne visi sugrįžę buvo aktyvūs tautinio judėjimo dalyviai.

Kad inteligentų, išsilavinusių žmonių mums labai 
trūko, patvirtina ir 1897 m. visuotinio Rusijos gyventojų 
surašymo rezultatai, juos išsamiai nagrinėjo ir apiben-
drino R. Vėbra32. tada lietuvoje materialios gamybos 
sferoje dirbo 1839 inteligentai, kultūros srityje 6877, 
valstybės aparate 10206, iš viso beveik 19 tūkstančių. 
skaičiai lyg nemaži, o iš tiesų labai kuklūs: dabartinėje 
lietuvos teritorijoje inteligentija sudarė vos 2,3 proc. 
savaveiksmių asmenų, net mažiau nei visoje Rusijoje, 
kur jos buvo 2,7 proc.

dar blogiau, kad lietuvių dalis tarp jų buvo labai 
menka – dėl kolonijinės Rusijos valdžios politikos, vie-
tinių gyventojų diskriminacijos, dėl polonizacijos ir to 
meto mūsų visuomenės socialinės struktūros trūkumų. 
tai lėmė, kad mūsų tautiečių, turėjusių didesnį nei pra-
dinį išsilavinimą, buvo tik 4–4,5 tūkst., įskaitant ir Ru-
sijoje gyvenančius, o lietuvoje – 2843. taip pirmojoje 
grupėje, materialios gamybos sferoje, lietuvių galėjo būti 
vos keli procentai, čia vyravo rusai, lenkai, žydai. panaši 
padėtis ir antrojoje, mokslo, meno, švietimo ir sveikatos 
apsaugos grupėje: lietuvių 4–8 proc., o žydų – apie 40 
proc. pagaliau valstybės aparate apie 50 proc. dirbančių-
jų buvo rusai, ukrainiečiai, baltarusiai, lenkų – 25 proc., 
lietuvių – apie 20 proc. bendrą padėtį rodo ši R. Vėbros 
sudaryta lentelė33:

lietuvių inteligentijos profesinė sudėtis

profesijos pavadinimas iš viso 
lietuvių 
Rusijoje

iš jų lietuvoje

iš viso proc.

1. administracija, 
teismas, policija ir kt.

2. Visuomeninė ir 
luominė tarnyba

3. privati teisinė 
veikla

4. Mokymo ir 
auklėjimo veikla

5. Mokslas, literatūra, 
menas

6. gydomoji ir 
sanitarinė veikla

7. dvasininkai 

2067

630

46

573

79

892

1153

1113

549

32

331

34

474

996

53,8

87,1

69,6

57,8

43,0

53,1

86,4

R o K a s  g e l a ži u s . Sūpuoklės, 2014
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dar reikia pridurti, kad tuo metu mes beveik neturė-
jome savų inžinierių, agronomų, miškininkų, matininkų, 
labai mažai buvo ir kūrybinės inteligentijos – mokslo, 
literatūros, meno žmonių, be to, nesant jai sąlygų dirbti 
lietuvoje, didelė dalis gyveno Rusijoje. tokia tada, deja, 
buvo mūsų padėtis. tuo pagrindu kaimynai skelbė, kad 
mes, lietuviai, – tik jaunesnieji jų broliai, nepribrendę 
savarankiškam gyvenimui: juk „tautiškumo skleidėjas 
buvo tik apsišvietęs sluoksnis, o tasai seniai perėmė len-
kų kultūrą... XX a. pradžios lenkų publicistikoje lietuvių 
tautinio judėjimo šalininkai buvo vaizduojami kaip vai-
kai, žaidžiantys su pavojingais žaislais ir nesuprantantys 
jų keliamos grėsmės.“ nes iš tiesų lietuva – lenkijos da-
lis, jos kultūra „yra tik lenkiškosios kultūros atskala“, joje 
lenkų „yra beveik viskas, kas ten turi kokią nors nuolati-
nę civilizacinę vertę, nes viskas yra lenkų minties, lenkų 
valios, lenkų papročių institucijos rezultatas“34.

todėl savarankiška lietuvos valstybė – utopija, lie-
tuviai būtinai turi grįžti į uniją su lenkija. 1899 m. bū-
simasis šios šalies diktatorius juzefas pilsudskis rašė: 
„Kito kelio lietuva neturi, kaip tik eiti sykiu su mumis 
ir kuo glaudžiausiai sykiu.“35

o kad taip įvyktų, lenkai net sukūrė ir paskelbė 
maldelę:

Sulaikyk, Viešpatie, savo baudžiančiąją ranką,
Išvesk iš klystkelių Lietuvos sūnus
Ir palenk jų širdis geresniems darbams.
Nuimk nuo akių giedravalkį, Viešpatie gailestingas,
Tiems piktžolių sėjėjams savo tėvynėje.36

ar iš tikrųjų lietuva ant XiX–XX a. slenksčio buvo 
taip sulenkėjusi ir tokia tamsi ne tik kultūros, bet ir tau-
tinio sąmoningumo srityje? nuo lenkų, latvių, estų tikrai 
tada gerokai atsilikome. tačiau padėtis nebuvo tokia 
liūdna, beviltiška, kaip ją vaizdavo kaimynai. nors inte-
ligentijos turėjome mažai, kritiškais, lemiamais momen-
tais ji sugebėdavo veikti vieningai ir tvirtai laikytis už-
sibrėžto kurso į lietuvos nepriklausomybę – 1905, 1918 
metais, nedvejodama, nesiblaškydama. antra, ir tai labai 
svarbu, – mūsų inteligentija pelnė autoritetą, žmonės ja 
pasitikėjo, ėjo paskui ją, ir tuo teko įsitikinti ne kartą. 
1905 m. spalį jonui basanavičiui, petrui Vileišiui, jonui 
Kriaučiūnui ir kitiems pakvietus žmonių atstovus susi-
rinkti Vilniuje apsvarstyti „politiškąjį lietuvos padėji-
mą“, visuomenės, net valstiečių, reakcija buvo žaibiška, 
aktyvumas toli pralenkė renginio, vėliau pavadinto di-
džiuoju Vilniaus seimu, organizatorių lūkesčius37.

lygiai taip pat plataus žmonių palaikymo susilau-
kė ir istorinis Vasario 16-osios aktas, ir lietuvos val-
džios kvietimas 1918 m. gruodį gintis nuo bolševikų, o 
1920 m. – nuo lenkų, Żeligowskio armijos. o kaimynų 
baltarusių istorikai pripažįsta, kad jų inteligentija to-
kios liaudies paramos neturėjo: nors ji agitavo už nepri-
klausomybę, jos šalininkų ir 1914 m. buvo tik 10 proc. 
gyventojų, 45 proc. laukė Rusijos ar lenkijos globos38, 
o likusieji, matyt, buvo neapsisprendę – net neturėjo 
nuomonės tuo klausimu. tam turėjo įtakos ir skirtingos 
konfesijos: „Kaip tik katalikiškoji inteligentija kūrė na-
cijos branduolį. bet nacionalinei konsolidacijai stipriai 

trukdė nepasitikėjimo barjeras tarp stačiatikių masių ir 
lyderių – katalikų.“39

dar viena svarbi priežastis, dėl kurios tie „piktžolių 
sėjėjai“ ar „litvomanai“ – atsiskyrimo nuo lenkų šalinin-
kai – nepabūgo didelių kliūčių, kaimynų prakeiksmų, 
kad jie ne tik išdrįso tęsti savo darbą, bet ir galų gale 
laimėti, buvo tai, kad jie buvo drąsūs, atkaklūs idealis-
tai ir dar nepaprastai darbštūs, veiklūs žmonės. Vienas 
jų atstojo penkis ar net dešimt. tuo galime įsitikinti, su-
sipažinę su j. basanavičiaus, V. Kudirkos, p. Višinskio, 
F. bortkevičienės, brolių Vileišių, biržiškų ir kitų biogra-
fijomis. daugiausia dėl šių inteligentų pastangų ir aukų 
mes 1918 m., pirmajam pasauliniam karui baigiantis, vis 
dėlto suspėjome į nepriklausomybės traukinį – o juk 
buvo ir nespėjusių...
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Marguerite duras (1914–1996) romanų pasau-
lis vilioja ir keri tarsi nuostabi, nors kartais ir 
žiauri, kaskart vis kitaip sekama meilės pa-

saka. jos prozoje ir filmuose nuolat justi ir lemtingo vi-
duramžių tristano ir izoldos romano motyvai, ir ivano 
bunino Meilės gramatikos elementai, ir Žiauraus romanso 
gaidelės.

Meilės tema, aišku, nesvetima ir M. duras kolegėms 
tautietėms, taip pat garsioms XX a. prancūzų rašytojoms. 
elsos triolet kūriniuose meilės kolizijas nulemia socia-
linės, istorinės ir politinės aplinkybės; sidonie-gabrielle 
colette ir kiek arogantiškos, pašaipios Françoise sagan 
romantinių istorijų herojės labiau linkusios gilintis į savo 
vidinį pasaulį ir ginti asmeninę nepriklausomybę nei pa-
siaukoti jausmams, kad ir abipusiems. o štai M. duras 
sukurti įsimylėjėlių įvaizdžiai visada dvasiškai lygia-
reikšmiai ir neabejotinai meniškai tolygūs. nenuorama 
Marguerite, kaip švelniai vadino ją bičiulis ir bendražy-
gis gérard’as depardieu, tikrai siekė ir gebėjo – pasinau-
dojant Vladimiro nabokovo posakiu – „lūžtančia banga 
paaiškinti visą jūrą – nuo mėnulio iki žalčio“. ši lūžtanti 
lemtingos aistros banga, tarsi ana garsioji Devintoji, už-
klumpa rašytojos knygų veikėjus, niekuo ypatingu neiš-
siskiriančius žmones, ir paverčia juos savotiškais likimo 
numylėtiniais, kuriems duota nepaprasta laimė arčiau 
didžiosios gyvenimo paslapties.

Filmuose, sukurtuose pagal M. duras romanus, ir 
spektakliuose vaidino didieji kaligrafinio psichologizmo 
meistrai, įspūdinguose aktoriniuose duetuose atsklei-
dę gaivalingą meilę, kuri, jei apeliuotume į vieno g. de 
Maupassant’o romano pavadinimą, yra „stipri kaip mir-
tis“. Rašytojos herojų jausmai, jų charakterių moduliai – 
universalūs, jos knygų geografija – nepaprastai plati: 
japonija, indija, Kinija, afrika ir, žinoma, dangiškieji ir 
žemiškieji europiniai meridianai.

šiose kone begalinėse platybėse duras knygų ir fil-
mų personažai be paliovos atkakliai ieško savojo paža-
dėtosios žemės lopinėlio, nes kiekvienam jų gyvybiškai 
„reikia miesto, kuris tiktų meilei“, kaip sako garsaus ro-
mano Hirosima, mano meile (meistriškai į lietuvių kalbą 
išversto laimos Rapšytės) herojė.

įžymus prancūzų kino režisierius alainas Resnais, 
1958 metais susukęs nespalvotą juostą Hirosima, mano 
meile, atkūrė literatūrinį duras kūrinį kruopščiai ir kupi-
nas įkvėpimo, į pagrindinius vaidmenis pakvietęs šaunią 
tautietę emmanuelle Riva ir itin talentingą japonų aktorių 
eiji okada. Filme apie taiką vaidinanti prancūzė aktorė 
ir japonas architektas susitinka Hirosimoje 1957-ųjų vasa-
rą – praėjus dvylikai metų po miestą ištikusios atominės 
katastrofos. Vakar dar nepažįstami, šiandien jiedu, nors ir 

Ta t j a n a  b a l t u š n i k i e n ė

Meilės duetų meistrė

lieka sau patiems ir žiūrovams bevardžiai, audringai atsi-
duoda meilei ir prisiminimams prašmatniame viešbučio 
numeryje ir kartu išgyvena kiekvienas savąjį skausmą. 
jis, intelektualas ir demokratas, pramokęs prancūzų kal-
bos, kad „galėtų skaityti prancūzų Revoliucijos istoriją“, 
pats dalyvavo kare, tad asmeninė jo tragedija neatskiria-
ma nuo jo tautos, jo tėvynės ir Hirosimos tragedijos. jai 
mėginant pajuokauti palyginant savo filmą apie taiką su 
reklaminėmis juostomis apie muilą, jis ryžtingai atmetą 
šį nevykusį pokštą: „čia, Hirosimoje, nesijuokiama iš fil-
mų apie taiką“ (ekraniniam šio dialogo fonui naudojami 
dokumentiniai kadrai: sprogimo aukos, invalidai, de-
monstracijos, plakatai – viename jų užrašyta: „štai 100000 
padangėn išlėkusių Hirosimos lavonų šauksmas“). jos 
tragedija – itin asmeninė. Karui baigiantis, būdama dvi-
dešimtmetė, ji aistringai įsimylėjo vokiečių kareivį. liau-
dies keršytojai jį sušaudė gimtojo nevero aikštėje, o ją, 
plikai nuskutę galvą ir vengdami tolesnių susidorojimų, 
paskelbę mirusia, įkalino tėvų namo rūsyje. tik metams 
praėjus motina slapta naktį padėjo dukrai pabėgti į pa-
ryžių – ten jį baigė mokslus, tapo aktore, ištekėjo... bet ne 
vyrui, o Hirosimoje sutiktam japonui ji pirmąsyk atsklei-
dė savo meilės paslaptį (ekrane atkuriamoje istorijoje vo-
kiečių kareivį vaidina prancūzų aktorius bernard’as Fres-
sonas). ši Hirosimos kolizija savotiškai atkartoja Heinricho 
böllio romano Kur tu buvai, Adomai? (1951) motyvą – vo-
kiečių kareivis Fainhalsas įsimyli žydę mokytoją iloną, 
tačiau ji žūsta per vieną paskutiniųjų karo operacijų...

nepakartojama tragikė emmanuelle Riva sugebėjo 
giliu liūdesiu persmelktu savo herojės veidu atspindėti 
kone visus įmanomus tragiško išgyvenimo atspalvius. į 
kiekvieną jų eiji okada kaipmat taikliai atsiliepia atitin-
kama intonacija, akių išraiška ar kitokiu vos pastebimu 
mimikos niuansu. Visa tai lėmė unikalų ekraninio dueto 
tobulumą ir nepaprastai išgarsino juostą Hirosima, mano 
meile, 1959-ųjų Kanų festivalyje pelniusią FipResci pre-
miją. Riva ir okada a. Resnais filme užakcentavo esminį 
M. duras postulatą: „prikelti tą siaubą iš pelenų, paro-
dant jį per meilę.“ todėl kūrinio kulminacija yra giliai 
iškentėtas, bet vis dėlto netikėtas jo prašymas: „pasilik 
Hirosimoje su manim.“

eiji okada sukurtas vaidmuo priklauso nuostabiau-
sių pokarinio japonų kino meno laimėjimų paradigmai. 
jis tęsia akiros Kurosavos Girto angelo (1948) tradiciją – 
nuo šio filmo prasidėjo ilgametis režisieriaus bendra-
darbiavimas su pirmuoju japonų kino tragiku toširo 
Mifune, ir nuspėja jau septintą dešimtmetį Kobo abe’s 
parašytus filosofinius romanus-alegorijas Moteris smėly-
nuose (1963) ir Svetimas veidas (1964), į ekraną perkeltus 
režisieriaus Hirosi tesigahara.
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emmanuelle Riva vaidmuo Hirosimoje sintagmiškai 
nulėmė tolesnį kūrybinį aktorės kelią – vėliau ji suvaidi-
no gana sudėtingą terezos deskeiru vaidmenį François 
Mauriaco romano ekranizacijoje (1962, režisierius geor-
ges’as Franju, Venecijos tarptautinio festivalio prizas), pa-
mišusią pagrindinės veikėjos motiną kino dramoje Trys 
spalvos. Mėlyna lenkų režisieriaus Krzysztofo Kieślowskio 
(1993), o visai neseniai – seną, paralyžiaus sukaustytą, 
mūsų akivaizdoje žingsnis po žingsnio nebūtin išeinančią 
moterį austrų režisieriaus Michaelio Haneke’s filme Meilė 
(2012, pernai Kanų festivalyje – auksinė palmės šakelė). 
jos ir jeano louis trintignant’o duetas Haneke’s Meilėje – 
tiesiog hiperrealistinio artistizmo pavyzdys.

populiariausio M. duras romano Meilužis (1984) vei-
kėjai „miestą, kuris tiktų meilei“ trečio ir ketvirto dešimt-
mečių sandūroje randa tiesiog namie – saigone. būtent 
pakeliui namo ant kelto pirmąsyk susitinka šio jaudinan-
čio, intymių išgyvenimų nuoširdumu viliojančio kūrinio 
personažai. ekranizaciją 1992-aisiais atliko prancūzų re-
žisierius jeanas jacques’as annaud, kiek anksčiau į ekra-
ną perkėlęs u. eco Rožės vardą.

aistringos abipusės, bet, deja, pasmerktos meilės is-
torija, kurios herojai – indokinijoje užaugusi ir gyvenanti 
prancūzė maištininkė ir jaunas kinas, turtingos ir kilmin-
gos šeimos atžala, kurio tėvas griežtai laikosi ilgaamžių 
tautinių tradicijų. jų vaidmenis annaud filme sukūrė 
žavioji jane March ir kinų aktorius tony leung Ka-fai, 
kurio vaidinimas suteikia prancūziškajai M. duras roma-
no kino versijai ypatingo reto kiniško perliuko grožio.

dvidešimt penkerių tony leung Ka-fai pirmąsyk 
ekrane pasirodė 1983-aisiais li Han-hsiango juostoje 
Valdinystė anapus uždangos ir kaipmat pelnė pripažinimą. 
dabar šio Honkongo kino pažiba vadinamo kinų akto-
riaus kolekcijoje jau daugiau nei 80 vaidmenų, suvai-
dintų Kinijos, amerikos ir europos režisierių filmuose. 
lietuvos žiūrovams jis pažįstamas kad ir iš filmų 2046 
arba Laiko pelenai (režisierius Wong Kar Wai). lietuvių 
kino kritikas saulius Macaitis (1940–2007) knygoje Švie-
sos sukurti šiltai ir išsamiai aprašė tony leung Ka-fai 
vaidmenį Wong Kar Wai filme Meilės laukimas (2000), 
akcentuodamas aktoriaus kūrybai būdingą „įmantrią ir 
drauge tokią paprastą rytietišką meilės lyriką“. šis vaid-
muo pelnė jam Kanų festivalio apdovanojimą. Vis dėlto 
titulinis vaidmuo M. duras Meilužio ekranizacijoje – ypa-
tingas įrašas kūrybinėje tony leung Ka-fai biografijoje.

Visai neseniai filme Didysis Getsbis, prieš pasiro-
dant pagrindinio vaidmens atlikėjui leonardo dica-
prio, ekrane gana ilgai puikuojasi ant jo piršto užmau-
tas milžiniškas deimantinis žiedas. panašiai prieš porą 
dešimtmečių nuo itin iškalbingo daikto pradeda savo 
vaidmenį ir tony leung Ka-fai: tviskančiu brangios 
odos ir tikriausiai rankų darbo pusbačiu jis nužengia 
nuo juodojo limuzino. tai buvo pirmas kuklus žingsnis 
lemties link – prie kartu keliaujančios mielos mergaitės, 
neatitraukiančios nuo jo susižavėjimo kupinų akių. lė-
tai, bet jau lemtingai kamera fiksuoja grakščią jaunuolio 
figūrą, vilkinčią elegantišku europietišku „šviesaus šil-
ko saigono bankininkų kostiumu“, pagaliau mes mato-
me jo veidą ir suvokiame, kad šis žmogus, ką tik grįžęs 
iš paryžiaus, kur iš tėvo dosnumo porą metų lėbavo, iš 

esmės yra „toks vienišas, siaubingai vienišas“, ir jį tuoj 
tuoj „nudiegs skausmas“. Herojės, kurios vardu romane 
vyksta pasakojimas, apranga – visiškai netikėta tomis 
chronotopinėmis aplinkybėmis – taip pat yra svarbi jos 
įvaizdžio dalis. penkiolikmetė licėjistė, garbios prancū-
ziškosios gimnazijos mokytojos duktė, iš padėvėtų ir at-
sitiktinai per išpardavimus nusipirktų daiktų susikūrė 
pribloškiantį apdarą: „šilkinė tamsiai ruda suknelė be 
rankovių su gilia iškirpte, per liemenį susijuosta odiniu 
vyrišku diržu“; avėjo „aukštakulniais bateliais iš paauk-
soto brokato“; dėvėjo „vyrišką fetrinę rožės medžio spal-
vos skrybėlę plokščiu graižu su juodu plačiu kaspinu“.

nieko nuostabaus, kad turtingas kinas buvo kaip-
mat pakirstas, nors ką tik lankėsi paryžiaus bohemos 
kavinėse Kupolas ir Rotonda ir, reikia manyti, matė ten 
nemažai puošnių moterų. susižavėjęs jaunuolis ištaria 
iniciacinę romano frazę: „jūs tokia graži, kad galite sau 
leisti viską!“ – ir tai traktuotina būtent kaip meilės pri-
sipažinimas. (beje, duras sugalvotas herojės tualetas vė-
liau tapo aukštosios mados elementu: 2012 m. dizainerio 
paulo smitho kolekcijoje matėme pusskaidrį „bėgančių 
siluetų“ šilką, grakščią avalynę ir... vyriškas fetrines 
skrybėles plokščiu graižu su juodais kaspinais.) Vien-
gungio jaunuolio bute panelei primygtinai pageidaujant 
įsimylėjėliai kaipmat nugrimzta į aistrų bedugnę – šioms 
jokių tabu nesuvaržytoms duetinėms scenoms filme bū-
dingas įkvėptas poetiškumas, primenantis garsiąją ser-
ge’o gainsbourg’o dainą Aš myliu tave – aš tave taip pat... 
nemyliu. ši meilė, pagal autorės sumanymą, deja, nuo 
pat pradžių pasmerkta. sunkesnė dalia tenka jaunuoliui: 
tony leung Ka-fai tiesiog konfuciškai atskleidžia bega-
linį sielvartą, kylantį iš suvokimo, kad jo mylimoji, sva-
jodama grįžti į tėvynę ir ten tapti rašytoja, jo „taip pat... 
nemyli“, o jis, beprotiškai įsimylėjęs (ir... finansavęs jos 
išvykimą), kankinsis dabar jau iki gyvenimo pabaigos.

tai, ką mes šiandien laikome tamsios praeities at-
gyvenomis, Meilužio herojams buvo gryna gyvenimo 
realybė: merginos šeima grasina ją, susidėjusią su kinu, 
išvaryti iš namų ir net nužudyti, o jaunuolio tėvas pa-
reiškia, kad „meilytų matyti savo sūnų negyvą“, bet ne 
bendraujantį su „baltaode paleistuve“. sūnaus pagarbu-
mas ir ištikimybė, kaip pagrindinės Konfucijaus etikos 

emmanuelle Riva ir eiji okada filme Hirosima, mano meile
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idėjos, nulemia tolesnę įvykių eigą: vykdydamas tėvo 
valią, jaunuolis išsiskiria su mylimąja ir netrukus, laiky-
damasis visų tautinių apeigų ir tradicijų, veda turtingą 
ir kilmingą tautietę. annaud filme vestuvės surengiamos 
prieš „baltaodei paleistuvei“ išvykstant į tėvynę, duras 
knygoje – atvirkščiai: pirma garlaivis išplaukia į prancū-
ziją. Kiniškas scenas tony leung Ka-fai vaidina vilkėda-
mas prabangiais tautiniais drabužiais ir atrodo taip pat 
impozantiškai kaip ir su europietišku kostiumu. pasku-
tinis galutinio herojų išsiskyrimo epizodas – savotiškas 
„taškinis akordas“: mes matome jaunuolį išplaukiančio 
laivo denyje stovinčios jo mylimosios akimis – jis ten, to-
lumoje, išlydinčiųjų minioje prieplaukoje, veido bruožų 
įžiūrėti jau neįmanoma, atpažįstame tik tolstantį sustin-
gusį siluetą, bet mes žinome, kad jis neatitraukia žvilgs-
nio nuo išnykstančios mylimosios, kad jis – dabar jau 
amžinai – „tiesiog klanka savo siaubinga meile“.

XX ir XXi amžių sandūroje M. duras romanu susi-
domėjo lietuvių aktorė ir poetė birutė Marcinkevičiūtė 
(Mar). ji talentingai interpretavo šį iš esmės binarinį li-
teratūros kūrinį kaip įkvėpimo kupiną sceninį monolo-
gą, kurio emocinė dominantė – desperatiškas džiugesys 
(arba – džiugesio persmelkta desperacija), atskleidžia-
mas per herojės prisiminimų seką. birutė vaidino šį mo-
nospektaklį lietuviškai, angliškai ir rusiškai daugelio 
pasaulio šalių scenose; jautrus, išpažintinis aktorės pa-

sakojimas, nuolat puikiai derinamas su subtiliu plastiniu 
vaidmens piešiniu, pelnė daugybę prestižinių tarptauti-
nių festivalių apdovanojimų.

Romantiškiausiu vadinamą M. duras romaną Jūri-
ninkas iš „Gibraltaro“ (1952) į ekraną 1967-aisiais perkėlė 
anglų teatro ir kino režisierius tony Richardsonas, anks-
čiau – 1956-ųjų gegužę – londono teatro Royal Court rea-
lizavęs nonkonformistinio patoso persmelktą ir meniniu 
„įtūžusių jaunuolių“ manifestu tapusią johno osborne’o 
pjesę Atsigręžk rūstybėje. Vieną laisvojo kino grupės kū-
rėjų t. Richardsoną išgarsino filmai Medaus skonis pagal 
„įtūžusios jaunuolės“ shelagh delaney pjesę (1977 m. 
e. nekrošius pastatė ją Vilniaus jaunimo teatre), Tomas 
Džonsas pagal Henry Fieldingo romaną, kuriame pagrin-
dinį vaidmenį atliko albertas Finney, o ir liūdna juosta 
apie bedalius paauglius Ilgų distancijų bėgiko vienatvė pa-
gal alano sillitoe novelę. teatre t. Richardsonas statė 
kitas j. osborne’o pjeses – Komediantą, Liuterį, W. sha-
kespeare’o Otelą, a. čechovo Žuvėdrą.

atkreipti dėmesį į M. duras Jūrininką iš „Gibraltaro“ 
nenuoramą t. Richardsoną tikriausiai paskatino emoci-
nis romano turinys – nerimastinga dvasia, sėslaus žmo-
gaus siekis ištrūkti į laisvę, už įprasto gyvenimo ribų 
(juolab kad prancūzišką kiną – rašytojos tėvynėje – jau 
buvo įsiūbavusi naujoji banga). Meilės duetą filme – 
daugiausia ant jachtos denio – vaidina prancūzų kino 
žvaigždė jeanne Moreau ir rimtas britų aktorius ianas 
bannenas (1928–1999), išgarsėję ir kaip „režisierinis“ 
shakespeare’o ir o’neillo pjesių personažų anglų teatre, 
taip pat filmuose Eibė, Narsioji širdis, Gandis. i. bannenas 
čia atskleidžia bevardžio jaunuolio, kurio vardu vyksta 
pasakojimas, likimą ir charakterį: tai smulkus valdinin-
kas, neseniai dalyvavęs antrajame pasauliniame kare; 
dabar jis tarnauja Kolonijų ministerijos civilinių aktų biu-
re, „perrašinėja gimimo ir mirties liudijimus“ ir išvyksta 
atostogų į italiją su beviltiškai nemylima nuotaka (ją fil-
me vaidina britų aktorė Vanessa Redgrave). iš pradžių 
jaunuolis (filme vadinamas alanu) nugrimzdęs į alinantį 
dvasinį sąstingį, panašiai kaip Merso a. camus romane 
Svetimas. bet štai itališko pajūrio kaimelyje jis sutinka 
žavią ir paslaptingą moterį – ir „įtūžęs“ robinas hudas 
kaipmat įsimyli, pajunta gyvenimo skonį ir prasmę. iš-
pažintinė anos ir alano kolizija vaidinama meistriškai – 
psichologiškai detaliai, neskubant, nors kiek nervingai: 
emocinėje jos sandaroje dominuoja džiugus išankstinis 
mėgavimasis būsimuoju gyvenimu kartu, viliojanti ga-
limybė atsikratyti savo praeities, kuri vis dar slegia, bet 
nuteikia juos abu širdingam kūrybiškam atvirumui.

jautriai ir nuosekliai, bet vengiant retrospektyvinių 
scenų, atkuriama anos meilės istoriją: ji buvo įsimylėjusi 
pašėlusį jūrininką (minimą knygos pavadinime) – pabė-
gusį katorgininką, užkietėjusį pokerininką ir donžuaną; 
ji slaugė jį sergantį, kaip įmanydama slėpė nuo teisė-
saugos ir tiesiog dievino, o jis, pirmai progai pasitai-
kius, pabėgo jiems būnant šanchajuje su ta pačia jachta 
Gibraltaras, kurios dabar ji yra savininkė, nors anksčiau 
buvo viso labo barmenė. prieš sutikdama alaną ji beveik 
nenužengdama nuo Gibraltaro tęsė paieškas – visuose 
pasaulio uostuose, visose landynėse nenuilsdama ieško-
jo savo jūrininko, tapusio jos gyvenimo prasme ir idėja. 

tony leung Ka-fai filme Meilužis

birutė Mar spektaklyje Meilužis. l a R o s  K H at c H i K i a n  nuotrauka
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susipažinęs su šia istorija alanas riteriškai apsispren-
džia nesiskirti su ana ir tęsti paieškas kartu net jeigu 
pasitvirtintų jos žodžiai: „ar tik aš pati jo nesugalvojau, 
nesukūriau pasitelkusi lakią vaizduotę.“ ir Gibraltaras su 
baltomis burėmis vėl leidžiasi į kelionę per graikiją prie 
afrikos krantų, kur kažkas kažkada matė žmogų, panašų 
į nesugaunamą jūrininką...

j. Moreau ir i. banneno duetui t. Richardsono juostoje 
būdinga itin plati intonacinė paletė, fotografinis portretiš-
kumas ir sportiškai elastingos plastinio piešinio linijos; čia 
išryškėja ir bendra dvasia, ir atskiros septintojo dešimtme-
čio romantikų žymės – ši gal kiek naivi pasaulėjauta vis 
dėlto suteikė šlovės savo epochai. taip pat meistriškai ir 
nuoširdžiai, tačiau atskleisdama visiškai kitokią – asme-
nybės suirimo – temą, jeanne Moreau vaidino su jeanu 
pauliu belmondo filme Moderato cantabile (1960), kurį pa-
gal M. duras romaną sukūrė peteris brookas.

tragiškiausias, ko gero, M. duras romanas Vicekon-
sulas (1966) ekrane pasirodė pavadinimu Indijos daina. 
šiame 1975 m. sukurtame filme pagrindinius vaidmenis 
atlieka jau gerokai įsitvirtinę kino duetuose delphine se-
yrig ir Michaelis lonsdailas. šis aktorius gimė paryžiuje, 
jo tėvas – anglas, o motina – prancūzė. Karo metais šeima 
gyveno londone, paskui Maroke, o 1947 m. šešiolikmetis 
Michaelis grįžo į paryžių studijuoti tapybos, tačiau ne-
trukus ėmė sėkmingai filmuotis anglų ir prancūzų kine 
ir sukūrė daugiau nei 180 vaidmenų.

chronotopinės filmo žymės – karščio alinama ket-
virtojo dešimtmečio Kalkuta ir uždaras gyvenimas pran-
cūzijos diplomatų indijoje rezidencijoje. pastatas aptver-
tas geležiniu tinklu, saugančiu nuo minių raupsuotojų 
ir gaujos pasiutusių šunų, klaikiai staugiančių naktimis. 
į šią „anapusinę“ minią kaip tik ir šaudė prieš kelias 
dienas iš savo vilos balkono prancūzų vicekonsulas ir, 
nors nieko ir nenušovė, laikomas čia persona non grata. 
Vicekonsulas atvyko į indiją neseniai, jis iš respektabilios 
pasiturinčios šeimos, bet jo vaikystė buvo sunki, jis pri-
sikentėjo privačiose uždarose mokyklose, niekada nie-
ko nemylėjo, bet čia, Kalkutoje, – likimo valia, – jis ligi 
užsimiršimo įsimyli prancūzijos ambasadoriaus žmoną, 
kurią visi aplink įsimylėję, nes ji „įkvepia norą gyven-
ti“. ponia ana Mari streter jaunystėje mokėsi muzikos 
Venecijoje ir nuo anų laikų jos mėgstamiausias kūrinys 
yra F. schuberto Indijos daina – ji filme skamba kaip lei-
tmotyvas; beje, personažų balsai nesusinchroninti su 
vaizdu, interjeras paskendęs prietemoje, atspindžiai vei-
drodžiuose jį padvigubina – visa tai nulemia tam tikrą 
estetizmą primenančią kiek „nuslopintą“ vaidinimo ma-
nierą (filmą režisavo pati Marguerite duras).

Vicekonsulas žanas Markas de H. stebi kiekvie-
ną anos Mari gyvenimo akimirką: pirmajai ambasados 
damai – trisdešimt aštuoneri, jos santuoka (bent jau 
iš pažiūros) laiminga, ji augina dvi beveik suaugusias 
dukteris, daug skaito, muzikuoja, žaidžia tenisą, lanko 
uždarą English Club, važinėja dviračiu ir automobiliu... 
žanas Markas, tarsi pakerėtas piligrimas, kas vakarą 
slampinėja tarp tuščios dėl kaitros teniso aikštelės ir 
žalios namo gyvatvorės, prie kurios numestas grakštus 
moteriškas dviratis. Visur, kur tik šmėstelėjo ana Mari, 
netrukus išdygsta stotinga vicekonsulo figūra: tamsios 

didelės jo akys pilnos ašarų, jis daug ir aistringai kalbasi 
su visais, balsas lyg ir tylus, švelnus, bet kartais kupinas 
sutramdyto pykčio; jis vilki baltą smokingą, nors visi ap-
linkui – su juodaisiais... žano Marko nenuspėjamumas 
kiek gąsdina ponią ambasadorienę, tačiau per iškilmes 
rezidencijoje ji priima jo kvietimą šokiui, ir jie subtiliai 
psichologiškai šokdami žaidžia ar žaisdami šoka duetą, 
kurio pagrindinis motyvas – sielvartas dėl neįgyvendi-
namų svajonių. skambant indijos dainai, vicekonsulas, 
šokdamas „kaip paryžiuje“, virpančiu balsu klausia die-
vinamos partnerės: „Manote, kad mudu abu galimę ką 
nors padaryti mano labui?“ ir girdi jos atsakymą: „ne, 
nieko. <...> jūs neturite jokios galimybės.“ jis be galo kan-
kinasi, negalėdamas nei išvykti iš Kalkutos, nei likti čia 
ilgiau, vis kartodamas klausimą: „ar manote, kad meilė 
yra idėja, kurią susikuri?“ pagal bendrą „kančios kiekį“ 
Vicekonsulas prilygintinas autobiografiniam M. duras ro-
manui Skausmas (1985), kuriame rašytoja pasakoja apie 
savo gyvenimą okupuotame paryžiuje ir dalyvavimą pa-
sipriešinimo sąjūdyje.

dar prieš Indijos dainą svajinga ir paslaptinga, nuo-
latos jaučianti stilių delphine seyrig suvaidino alaino 

delphine seyrig ir Michaelis lonsdailas filme Indijos daina

jeanne Moreau ir ianas bannenas filme Jūrininkas iš „Gibraltaro“
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Resnais filme Pernai Marienbade (1960) pagal „naujojo 
romano“ atstovo alaino Robbe-grillet scenarijų, luiso 
buñuelio Kukliame buržuazijos žavesy (1972), o kartu su 
Robert’u Hosseinu – filme Muzika (1967) pagal M. duras 
kūrinį, kuris, praėjus pusei amžiaus, buvo realizuotas 
lietuvos nacionalinio dramos teatro Mažojoje scenoje.

spektaklį Muzika 2 režisavo garsusis teatrologas, 
dabar lndt meno vadovas audronis liuga. tai puikus 
intelektualaus literatūrinio ir kruopščiai psichologiškai 
sustyguoto vaidinimo pavyzdys. darnų duetą atliko 
lietuvių scenos meistrai Viktorija Kuodytė ir povilas 
budrys, primindami apie ankstesnius savo pasirody-
mus e. nekrošiaus, j. Vaitkaus, g. Varno spektakliuose. 
Muzikos tema – dviejų įsimylėjėlių susitikimas po ilgų 
išsiskyrimo metų. apie tai parašyta daugybė pjesių – ir 
Varšuvos melodija ruso leonido zorino, ir Klausymai slo-
vėno žarko petano... Visos jos iš aktorių dueto reikalauja 
ypatingo sugebėjimo meniškai parodyti dialektinių prie-
šybių – būtinumo ir atsitiktinumo – vienybę. V. Kuodytė 
Muzikoje atskleidžia savo koketišką nepalenkiamumą, 
kurį išugdė vaidindama vadovaujant e. nekrošiui sha-
kespeare’o ofeliją (Hamletas), čechovo iriną (Trys sese-
rys), puškino laurą (Mažosios tragedijos). p. budrio perso-
nažas – kontempliatyvus, nervingas architektas, kūrėjas 
iš prigimties – gana artimas neseniai aktoriaus suvaidin-

tam j. Vaitkaus spektaklyje Fundamentalistai (duetas su 
Rasa samuolyte): čia irgi kiekvienam epizodui būdingas 
emocinis nenuspėjamumas, o galop įsitikiname, jog, kaip 
teigė donaldas Kajokas, „šviesos greitis... didesnis už 
tamsos greitį“.

Kino juostoje Nathalie Granger (1973), kurią savo lite-
ratūrinio teksto motyvais režisavo pati M. duras (rodos, 
net filmuota buvo rašytojos namuose), jeanne Moreau 
partneriu tapo tuomet dvidešimt penkerių gérard’as de-
pardieu; jie suvaidino anaiptol ne meilės duetą, o socia-
linį dialogą, atskleidusį visiškai neįveikiamą personažų 
susvetimėjimą. į nelinksmą, nuo triukšmingo pasaulio 
atskirtą dviejų lyg į letargą nugrimzdusių nejaunų mo-
terų (j. Moreau ir italų aktorė lucia bosè) buveinę it vie-
sulas įsiveržia jaunas komivojažierius (gérard’as depar-
dieu) ir pradeda ilgą ir aistringą monologą. pavargusios 
ponios išklauso jo liaupsių naujo modelio skalbyklėms, 
postringavimų apie gyvenimo prasmę, tačiau nieko pirk-
ti neketina ir jaunuolis, kurio akyse ką tik buvo kupinos 
nuoširdumo, it musę kandęs palieka šiuos nykius na-
mus, kurių sienos saugo kažkokią šeimos paslaptį – dra-
ma, kadaise kilusi tarp šių sienų, matyt, niekados nebus 
atskleista.

pagal siužetinę kanvą ir emocinę atmosferą filmas 
Nathalie Granger artimas Valdo papievio romanui Eiti, 
kuriame paryžiuje dirbantis lietuvis žurnalistas atosto-
gaudamas provanse atsiduria liūdnoje moterų karalys-
tėje – namuose, kur uždarai gyvena gražias dienas paži-
nusi šeimininkė su neįgalia dukra, o netoliese įsikūrusi 
„prieštaringai vertinama“ bičiulė... ir papievio romane, 
ir duras filme nepaprastai svarbi atvykėlio asmenybė, 
jo vidinis pasaulis. gérard’ui depardieu šis darbas su 
duras buvo itin reikšmingas. Režisierius claude’as Mil-
leris, filmavęs jauną aktorių filme Pasakykite jai, kad aš 
ją myliu (1978), sakė: „pirmąsyk aš mačiau depardieu 
komivojažieriaus vaidmenyje filme Nathalie Granger. jo 
balse ir žvilgsnyje buvo justi moralinis sugniužimas, 
kontrastuojantis su išoriniu kūno ir judesių solidumu, ir 
tai darė jaudinantį įspūdį.“ (apie tai praneša a. bragins-
kis knygoje Жерар Депардье, 1998) nuo duras penatų 
depardieu tuoj pat žengė į maištingojo bertrand’o blier 
filmavimo aikštelę, kur buvo filmuojami Šokantys valsą 
(1973) ir būtent vaidmuo šiame filme pelnė aktoriui iki 
šiol neblėstančią šlovę. nepaprastai gerbdamas rašyto-
ją, depardieu ne kartą su ja bendradarbiavo – aštuntą 
dešimtmetį suvaidino jos režisuotuose filmuose Granžo 
žmona, Sunkvežimis, Bakster, Vera Bakster. Viename laiške 
M. duras aktorius prisipažįsta: „tu nesileidi klasifikuo-
jama, bet aš tikrai žinau: ir po penkių šimtų metų tu 
būsi vadinama rašytoja.“ o interviu kartą yra pasakęs: 
„Manau, kad duras filmus reikia žiūrėti taip, kaip mes 
skaitome knygas. Reikia stengtis įsigilinti į jos pasaulį. 
jos filmai – ne reginiai, o skaitiniai.“

iš esmės pritariant depardieu galima pasakyti ir 
drąsiau: geriausios M. duras literatūros kūrinių ekrani-
zacijos ir inscenizacijos kartu yra ir skaitiniai, ir įspūdin-
gi reginiai, nes dažniausiai juose vaidina darnūs nepa-
prasto meistriškumo aktorių duetai.

iš rusų kalbos vertė a n d R i u s  K o n i c K i s

Viktorija Kuodytė ir povilas budrys spektaklyje Muzika 2. d M i t R i j a u s 
M at V e j e V o  nuotrauka

Marguerite duras ir gérard’as depardieu eksperimentiniame filme Sunkvežimis, 
1977
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Tarp to, kas lietuvoje „parašyta moterų“, yra pa-
rašyta ir emilijos liegutės. Rašytojos kūryba ti-
kriausiai nėra įsitvirtinusi „moteriškosios litera-

tūros epistemos“ viršūnėje, tačiau apeliuoju čia į lietuvių 
literatūros žiniuonę Viktoriją daujotytę: „ar būtinai rei-
kia orientuotis tik į aukštumas? juk visa, kas kuriuo nors 
būdu veikia visuomenės ar jos dalies mintis, jausmus, 
turi būti analizuojama, vertinama... Kur tik kuriuo nors 
būdu yra reiškęsis moters savitumas, kūrybingumas, ten 
tekėjo ir požeminės, paviršiuje nepasirodžiusios upės.“

per atgimimo, sąjūdžio laikotarpį su emilija neben-
dravau, bet buvome artimi dvasiškai, nes stovėjome toje 
pačioje barikadų pusėje. per radiją, per spaudą, per ko-
legų pasakojimus vis sužinodavau apie plačią emilijos 
patriotinę veiklą dzūkijoje, Kabeliuose... taip, kūrybiš-
ka asmenybė gali reikštis tautos kultūroje ne tik raštu, 
ne tik grožiniu žodžiu, bet ir savo dvasia, energija, per 
sociumą, per humanistiką. o aukščiausią Moters kūrybą 
galima aiškinti kaip kreacinę, t. y. gyvybę teikiančiąją, 
gimdančiąją... šitaip samprotaudamas, prisiminiau savo 
kurso draugo, garsaus poeto sigito gedos mintį: „gy-
venimas yra aukščiau už meną.“ tokią išvadą sigitas 
padarė jau daug pasiekęs savo kūryboje, mokėdamas 
valdyti meną savyje. deja, gyvenimo savyje nesuvaldė, 
nes gyvenimas aukščiau...

prisipažinsiu – nelabai sekasi sutapatinti emilijos 
nueito gyvenimo kelio „kilometražo“ su jos išvaizda, 
veido apnašu (tyčia vartoju žemaitizmą), su jos dvasine 
jaunyste; vis norisi iškreipti tą visiems mums, pagyvenu-
siems, nemalonų įrašą metrikoje. supratau, kad ir inter-
netine statistika negalima pasikliauti: neseniai viename 
tinklalapyje radau parašyta, kad emilija yra išleidusi 26 
knygas. bet kai pati autorė kruopščiai pasižiūrėjo į savo 
kūrybinį kraitį, rado 44. čia ir pakartotiniai knygų leidi-
mai, ir vertimai į anglų, prancūzų, vokiečių, lenkų, rusų, 
baltarusių, latvių, azerbaidžaniečių kalbas. o 26 kny-
gos – vien vaikų literatūra! paprašyta pamotyvuoti savo 
kūrybinio kelio pradžią, emilija jaunatviškai atsako: „la-
bai džiaugiuosi, kad ir tarybiniais metais nesėdėjau su-
dėjusi rankų, o rašiau vaikams, nes apie „tėvelį“ staliną 
ar šviesų tarybinį rytojų bei kolchozus rašyt nenorėjau. 
o vaikams – pavyzdžiui, pasakas ar ką nors apie gyvū-
nėlius – prašom!“ pirmoji emilijos apsakymų knyga Pa-
laukių vasara sudėta, kaip tada buvo juokaujama, į bendrą 
grabą, pasirodė 1967 metais. neprisimenu jos turinio, 
tad negaliu pasakyti, ar ten buvo koks apsakymas apie 
kolchozus. o jeigu ir buvo – neužgožė gyvų žmonių, ne-

iškraipė jų charakterių, leido skverbtis į gyvenimo gelmę. 
Vėliau parašytas apsakymas Apžavėtoji (tokio pat pava-
dinimo apsakymų knygoje) verčia kalbėti apie aukštokai 
pakeltą meninės kokybės kartelę. apsakymas visai ne 
idiliškas, kaip galėtų pagalvoti perskaitę tik pavadinimą, 
o priešingai – rūstokas, dramatiškas. itin vykusi kūrybi-
nė gudrybė – realaus ir sąlyginio laikų supynimas: apie 
savo fatališką meilę nestandartiniam kolūkio pirminin-
kui adomėliui melžėja Klemetina pasakoja... jau mirusi. 
taigi – balsas iš anapus. pasirinkta forma tarsi pakelia 
autorės akis aukštyn, pakeičia jos žvilgsnio projekciją į 
pasakojamą istoriją, padeda išgriebti iš kolchozinės tik-
rovės nenudailintus, autentiškus elementus ir naujai juos 
nušviesti bei interpretuoti. tokios projekcijos trūko po-
kario prozoje, todėl nei pačios e. liegutės, nei kitų rašy-
tojų kūryboje negalėjo anksčiau atsirasti tokių rezisten-
ciškai nusiteikusių kolūkio pirmininkų kaip adomėlis, 
nei tokių fatališkai juos įsimylėjusių moterų. gyvenime, 
be abejo, tokių pasitaikydavo; manau, kad ir emilija rė-
mėsi žinomais prototipais.

Kiti knygos Apžavėtoji apsakymai apie moteris Le-
donešis, Mataušų Damukos istorija, Stiprybės žemė, Besiil-
ginti moteris trumpesni, juose nebėra apysakinio užmo-
jo. žanras verčia autorę pasakoti apibendrintai, remtis 
sąlygiškesniu stiliumi, kurį galima susieti su padavimų, 
sakmių tradicija. ši tradicija, kaip žinoma, turi gerą isto-
rinę atmintį. e. liegutė apsčiai naudojasi ja, todėl geba 
vaizduojamų moterų paveiksluose akumuliuoti agrari-
nės atminties archetipus, bylojančius apie sunkią moterų 
dalią, vyrų viršenybę bei neteisybę, kylančią iš turtinės 
padėties, patriarchinės (diktatorinės) laikysenos. labai 
įtaigus apsakymas Mataušų Damukos istorija – damukos 
paveiksle rašytoja meistriškai išryškina pagrindinę „ap-
žavėtosios“ Klementinos charakteryje atskleistą aistrą – 
meilę ir suranda naujų dorovinių tautos klodų spalvų jos 
asmenybėje... damuka nešasi pavogusi iš morgo mylimą 
vaikelį („savo juozuką lyg duonos kepalą ant pečių už-
sivertusi“), prausia jį, rengia, šnekina, niūniuoja gies-
mes apie eglelę, apie siratėlę vyrui Vaciukui, idant jisai 
sugrįžtų į šeimos židinį... ir psichologiškai, ir meniškai 
šios moters paveikslas daugiafunkcis. Meniškai tikslin-
ga ir antroji apsakymo dalis, įvedanti naują personažą – 
damukos anūką gedą. jo paveikslas taip pat lakoniškai 
nutapytas, keliuose epizoduose girdime tokią pat liūdną, 
nostalgišką gaidą. apsakymas byloja apie laikų kaitą, 
apie archainės sanklodos irimą, negalintį nepalikti pėd-
sakų žmonių sielose, likimuose.

A l f r e d a s  G u š č i u s

Parašyta moterų – 
ir Emilijos Liegutės
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apsakymas Stiprybės žemė dedikuotas tetos gabrie-
lės atminimui, vadinasi, pasitvirtina faktas, kad emilija 
prozoje, beje, kaip ir poezijoje, remiasi savo pačios ir 
gentainių patirtimi, kuri savo ruožtu atsiremia į agra-
rinę lietuvių tautos pasaulėjautą... Kurdama tokius sa-
kmiškus kūrinius, e. liegutė harmoningai identifikuo-
jasi su kaimiškąja tautos dvasia, o kalboje, leksikoje, 
stilistinėje architektonikoje suranda esminių susilietimo 
taškų. šviesios atminties profesorė elena bukelienė rašė: 
„e. liegutei iki šiol artimiausias lyrinės prozos stilius, 
kuriuo ji linkusi reikšti savo atvirą, jausmingą, net šiek 
tiek egzaltuotą natūrą... ji daug stipresnė tada, kai kalba 
apie praeities ar dabarties pasaulį greta savęs, kai „sle-
pia“ emocijas.“ Vykusiais bandymais tramdyti jausmin-
gąją natūrą nebe lyriniu, bet epiniu-dokumentiniu žanru 
reikia vadinti e. liegutės knygas apie pranciškų skoriną 
ir emiliją pliaterytę, į kurias atkreipė dėmesį ir profesorė 
bukelienė (už pirmąją rašytoja buvo apdovanota lietu-
vos televizijos premija).

ne iš studijų, ne iš knygų, bet iš autentiškų atmin-
ties kontaktų su tautos socialine istorija bei dvasine kul-
tūra e. liegutės knygose atsiranda ir širdies dosnumas, 
ir gerumo etika – kaip humanizmo vėliava, aukštai iš-
kelta virš visos jos kūrybos. daugiau kūrinių ji para-

šo vaikams, paaugliams, todėl, manyčiau, emilijos po-
sūkį į poezijos žanrą galima aiškinti jos pasaulėjautos 
romantiškumo, lyriškumo pertekliumi. belieka stebėtis 
e. liegutės produktyvumu: šiais metais pasirodė nauja 
eilėraščių knyga Būtis-nebūtis ir naujas apsakymų rinki-
nys Laimės ieškojimas. pakartotinai leidžiamos (jau kelin-
tą kartą) knygos vaikams: šiemet apysaka Dramblienė, o 
pernai – Katulis. neatsitiktinai už vaikų literatūrą ji pelnė 
Vytauto tamulaičio premiją ir pirmąją premiją 2008 me-
tais surengtame vaikų literatūros konkurse.

žengdama per dar vieno savo gyvenimo dešimtme-
čio slenkstį, emilija, manau, puikiai išryškino savo as-
meninę tapatybę, glaudžiai susijusią su lietuvių tautos 
likimu. todėl ji gali drąsiai pritarti savo tetos gabrie-
lės, pakiliai, sakmiškai pavaizduotos apsakyme Stipry-
bės žemė, dvasinei kontempliacijai, moralinei nuostatai: 
„tačiau ne vien pavasarį gabrielės veidas šviečia – ir 
rudenį smagu į ją žiūrėti. tuomet, kai laukai ištuštėja ir 
tarsi prasiplečia, kai sodo medžiai stovi nykūs, belapiai, 
o virš žemės sklando gedulas, gabrielę apima savotiškas 
ramybės ir pilnatvės jausmas, kaip žmogų, atlikusį didelį 
darbą ir dabar pelnytai besiilsintį. toji vidinė ramybė at-
sispindi ne tik jos veide, bet ir sulėtėjusiuose judesiuose, 
traukdama kiekvieną prašalaitį...“

R o K a s  g e l a ži u s . Šermukšnis, 2014
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Kad šaltis, kad speigas naktų neprailgtų,
kad medžiai nebūtų pliki.
Aš belsiuos į širdį, į tuštumą, žaizdą –
dainas įsileiskit visi!

R i ča R d a s  M i K u t aV i či u s

Vasario 26-osios vakarą į buvusią tytuvėnų vienuo-
lyno refektorinę salę pakvietė kunigo Ričardo Mikutavi-
čiaus poezijos skaitymų organizatoriai. antrą kartą or-
ganizuotas renginys šiemet buvo skirtas ne tik šviesiam 
ilgamečio tytuvėnų klebono atminimui, bet ir Kristijono 
donelaičio 300-osioms gimimo metinėms paminėti.

Kunigas, teologijos daktaras, poetas, kolekcininkas 
Ričardas Mikutavičius gimė 1935 m. Kaune. čia augo ir 
mokėsi. šv. antano paduviečio bažnytėlėje buvo pirmoji 
jo, jauno kunigo, parapija. Vėliau kelias nuvedė iki pat 
žemaitijos: kunigavo tauragėje, eržvilke, Kelmėje, pane-
vėžiuke, žeimelyje, seredžiuje, tytuvėnuose, babtuose, 
o po to vėl grįžo į Kauną.

Viktoro Rudžiansko knygoje Gyvenęs ir mūsų gyveni-
mus kunigo sesuo liucija Kolaitienė pasakoja, jog dar kai 
mama laukėsi Ričardo, tėvas sakė, kad jei gims berniu-
kas – bus kunigas. Matyt, tėvų auklėjimas ir dievas nu-
lėmė vaiko ateitį. sesuo liucija giedojo bažnyčios chore, 
kartu vesdavos ir mažąjį broliuką. „brolis pasistatydavo 
namuose taburetę, ant jos – mažą kėdutę, atsistodavo ir 
sakydavo pamokslą. na, kokie ten tie pamokslai, sakomi 
ketverių ar penkerių metų vaiko? bet viskas – kuo rim-
čiausiai. Man patikėdavo zakristijono pareigas“, – kny-
goje savo brolį prisimena l. Kolaitienė.

R. Mikutavičius tytuvėnuose klebonavo nuo 1970 m. 
čia praleido trylika savo tarnystės metų, o parapijiečių 
širdyse ir atmintyje išliko ne tik kaip puikus dvasininkas, 
gebėjęs dievo meilę atskleisti ir mažam, ir senam, bet ir 
kaip nuoširdus žmogus, geras pašnekovas.

būtent tytuvėnuose ėmėsi aktyviai populiarinti lie-
tuvių išeivių, pavyzdžiui, bernardo brazdžionio, kūrybą. 
čia gimė ir pirmieji jo paties kaip poeto kūriniai, vėliau 
sugulę į knygas ir garso kasetes. 1992 m. R. Mikutavičius 
tapo lietuvos rašytojų sąjungos nariu. Vis dėlto pirmo-
sios poezijos publikacijos buvo nedrąsios. pasak tytuvė-
niškės teresės Rimulaitytės, eilėraštis be autoriaus vardo 
ir pavardės pasirodė bažnyčios sienlaikraštyje. įtarusi, 
kad tai – kunigo kūryba, paragino neslėpti savo posmų. 
tąkart R. Mikutavičius išsigynė autorystės, bet po kiek 
laiko prisipažino, kad sienlaikraštį papuošė savo kūriniu.

prisimena tytuvėniškiai kunigą Ričardą ir kaip uolų 
bažnyčios ūkvedį, kuris ne tik organizuodavo visus rei-
kiamus bažnyčios remonto darbus, bet ir pats nebijojo 
sunkaus triūso. šiandien tarp archyvuose saugomų fo-

M o n i k a  Ž u k a u s k a i t ė

Variacijos donelaitine tema

tografijų galime rasti nuotraukų, kuriose kunigas kartu 
su kitais darbininkais kloja arkadų galerijos grindinį ar 
dengia bažnyčios bokštų stogus.

– pamenu, kaip prieš kažkokį renginį buvau įparei-
gotas surasti ir pakviesti kleboną. pradėjau ieškoti. žmo-
nės man patarė pažiūrėti arkadų galerijoje. einu, dairaus. 
taip įsivaizduoju, kad kunigas turėtų būti jei ne su suta-
na, tai bent su švarku, baltom rankom. žiūriu, kažkoks 
vyras, įmantriai apsirišęs galvą skarele, baltina skliau-
tą. „atsiprašau, gal kartais matėte kleboną?“ – klausiu. 
sako: „taip, mačiau. tai – aš“, – įdomią pažinties istoriją 
prisiminė vakaro skaitymuose dalyvavęs tytuvėniškis 
poetas Vytautas šimkūnas.

šviesaus atminimo kunigo ir poeto eiles iš rinkinio 
Šviesos spalvos skaitė Všį Tytuvėnų festivalis direktorė ni-
jolė saimininkienė, dailininkė danguolė žukauskienė, 
tytuvėniškė birutė Volskytė. prisiminimais apie kuni-
gą mielai pasidalijo R. Mikutavičiaus klebonavimo me-
tais vargonininke tytuvėnuose dirbusi vienuolė Rozalija 
Rimkutė. Moteris sakė, jog kunigas niekuomet nestokojo 
gero žodžio, pasidžiaugdavo gražiais darbais, darniai 
skambėjusiomis šv. Mišių giesmėmis. Vienuolė prasi-
tarė, kad dar ir šiandien jaučia R. Mikutavičiaus palai-
kymą, o mintyse ir maldoje už tai jam nuolatos dėkoja.

Vakarą vedęs literatas Viktoras gulbinas prisiminė 
ne vieną savo susitikimą su kunigu Ričardu Mikutavi-
čiumi. Visi jie buvo kupini šilumos, gražių emocijų ir 
ilgam įstrigusių įspūdžių. V. gulbinas rankose spaudė 
sovietmečiu išleistą tomo Venclovos knygą, kurią įsigijo 
viešėdamas už atlanto.

– pas mus tokia knyga buvo vertinama kaip anti-
sovietinė propaganda, tad svarsčiau, kaip ją parsivežti 
namo. sudėjau visą savo bagažą, o knygą laikiau rankoje. 
Kai atėjo metas patikrai Maskvos muitinėje, pareigūnai 
patikrino mano lagaminą, o tada paklausė, ką čia dar ne-
šuosi. pasakiau, kad knygą, kurią, neturėdamas ką veik-
ti, skaitinėjau lėktuve. peržvelgė ir grąžino. taip leidinį 
parsivežiau namo ir pasigyriau R. Mikutavičiui. paprašė 
paskaityti. po kiek laiko galvoju, ko jis taip ilgai skaito. 
sako: „aš dar keliems žmonėms paskolinau.“ netrukus 
knyga grįžo pas mane, tik ne tokia, kokia buvo, o aplenk-
ta odiniu viršeliu, – rankoje spausdamas tą pačią tomo 
Venclovos knygą pasakojo Viktoras gulbinas.

gražių prisiminimų ir Ričardo Mikutavičiaus sukur-
tų variacijų donelaitine tema kupinas vakaras neprailgo 
nei jo dalyviams, nei žiūrovams. nors vienuolyno pas-
tatą jau seniai gaubė tirštos sutemos, žmonės neskubėjo 
skirstytis. juolab kad refektorinės salės palanges puošė 
prisiminimus iliustruojančios archyvinės nuotraukos*.

* žr. nuotrauką p. 1.
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Mieli Naujosios Romuvos bičiuliai,

štai tokį blozną numerį pavyko sukurpti pradedant 
2014-uosius – metus, kai rengiamės paminėti atnaujintos 
žurnalo leidybos 20-metį. anaiptol ne todėl, kad neturė-
tume ko publikuoti – jau buvome puoselėję kūrybinius 
sumanymus antram ir net trečiam numeriui. tiesiog  n e -
t u r i m e  u ž  k ą : spaudos, radijo ir televizijos rėmimo 
fondas artėjančio jubiliejaus proga mums padovanojo 
špygą...

šiaip taip susitvarkę su itin nesmagiu jauduliu pri-
siminėme gražų patarimą „pabandom iš naujo“ – juolab 
kad Fondas paskelbė antrą konkurso etapą, tad turėjo-
me vilčių nuo antro ketvirčio susigrąžinti kad ir kuklią 
mus pastaraisiais metais pasiekiančią valstybinę paramą. 
deja, kovo vidury visos šios viltys žlugo: dabar jau aišku, 
kad šiais metais (o ką gali žinoti – gal ir ateity) valstybei 
Naujoji Romuva nerūpės. itin nemalonu, o ir tikriausiai 
nekorektiška reikšti pretenzijas valstybei apskritai, bet 
juk sRtRF veikia valstybės vardu, tad kaip kitaip galima 
traktuoti jo sprendimus... aišku viena – nuo šiol galime 
kliautis tik savimi.

pirmiausia, matyt, derėtų suvokti savo problemas. 
atrodė, kad labiausiai čia gali padėti sRtRF ekspertų, 
nuolat stebinčių ir vertinančių mūsų veiklą, pastabos. 
bandėme įdėmiai įsižiūrėti – pabandykime dar sykį įsi-
žiūrėti kartu. štai pirmojo etapo verdiktas:

projektui trūksta kryptingumo ir aktualumo, tikslai 
išdėstyti bendromis frazėmis („suteikti tribūną“, 
„analizuoti lietuvos kultūros savitumą“, „regu-
liariai informuoti visuomenę“, kt.), stinga aiškaus 
temos pagrindimo ir nuoseklumo.

abejonių kelia ir projekto įgyvendimo pagrin-
dimas, kadangi stinga pasirinktos aktualios temos 
aiškesnio išdėstymo. gebančios visuomenės idėjos 
sklaida reikalauja inovatyvesnių analizės instru-
mentų ir specializuotų autorių atrankos. neaiškiai 
pagrįsti projekto tikslai verčia abejoti jų įvykdymu.

nors pernai sRtRF ekspertai kritikavo projek-
to parengimo lygį, šiais metais nepakeistas nei jo 
pavadinimas, nei tikslai. siekti didesnių uždavinių 
ir įtakos visuomenės gyvenime leidinys negalėtų 
dėl nedidelio populiarumo ir jame pristatomos 
neaktualios medžiagos. projekto vadovei trūksta 
kompetencijos (sprendžiant pagal dabartinį leidi-
nio lygį) profesionaliai vadovauti projektui. ne-
pasiteisinęs leidinio dizainas, aklai prisirišęs prie 
prieškarinio formato. pagal 2014 m. projekto pri-
statymą, turinio pagrindime nesimato persitvar-
kymo požymių.

Rekomenduojama paramos projektui neteikti.

o štai antrojo:

neteikti paramos: projekto perspektyvos kelia 
abejonių. projektas parengtas patenkinamai, nors 
vertėtų pažymėti, kad antruoju etapu teikiamo 
projekto turinio pagrindimas pasižymi stipresne 
motyvacija bei aiškiau apibrėžtais tikslais. tačiau 
nors paraiškoje turinys pasižymi tam tikromis tei-
giamomis kultūrinėmis aspiracijomis, diskutuoti-
na, ar tai galėtų būti kultūrinės plėtros projekto 
pagrindas. abejotinas teikiamo projekto poreikis, 
turint omenyje dabartinę kultūros spaudą, ope-
ratyviai reaguojančią į meno ir literatūros kaitos 
pulsą. sąmata labai didelė. akcentuojami tikslai 
(„suteikti tribūną“) yra instrumentiniai ir retorinio 
pobūdžio, bet neatskleidžia turinio.

būčiau nepaprastai dėkingas bičiuliams, galėsian-
tiems padėti suprasti šias, mano manymu, gana painias 
ekspertų formuluotes. tuo tarpu pasidalinčiau savo, 
kaip „projekto“ autoriaus, įspūdžiais.

– „bendromis frazėmis išdėstyti tikslai“, ekspertų 
pacituoti fragmentiškai, kone žodis žodin atitinka sRtRF 
„bendruosius konkursų nuostatus“; jų konkretizavimas 
atrodytų gana kurioziškai – negi vietoj „suteikti lietuvos 
meno ir mokslo kūrėjams profesionalams tribūną...“ rei-
kėtų parašyti „suteikti tribūną profesoriui a, poetui b...“?

– sąvokos sklaida ar skleisti „projekte“ nė karto ne-
pavartotos; juo labiau neketinome skleisti jokios „geban-
čios (ką gebančios? – A. K.) visuomenės idėjos“. esminis 
Naujosios Romuvos sumanymas – tai rodo „projekto“ pa-
vadinimas ir tikslai – yra nuoseklus kurti gebančios ben-
druomenės kūrimas.

– Ką „pernai sRtRF ekspertai kritikavo“ paprastai 
niekas nežino, nes Fondas nė nemano pranešti leidėjams 
apie ekspertų kritiką; reikia netekti paramos, kad pavyk-
tų išprašyti ekspertų suformuluotas pastabas.

– itin įdomi konkliuzija dėl „leidinyje... pristatomos 
neaktualios medžiagos“. Kaip atskirti aktualią medžiagą 
nuo neaktualios, matyt, žino tik ekspertai – normaliems 
kultūrininkams toks klausimas apskritai nekyla. galbūt 
praėjusios savaitės televizijos programa ir nelabai aktuali 
šiandien, bet – kaip kultūrininkas – nedrįsčiau to įrodinė-
ti. ir jau tikrai nežinau, kuo jonas Mekas aktualesnis už 
joną bretkūną ar sigitas parulskis – už dante alighieri.

– prie prieškarinio formato „prisirišta“ ne „aklai“, 
o iš pagarbos Naujosios Romuvos steigėjui juozui Keliuo-
čiui; o ir sunku patikėti, kad leidinio formatas yra esmi-
nis rodiklis šiuolaikinėje formatų įvairovėje.

– „dabartinė kultūros spauda, operatyviai reaguo-
janti į meno ir literatūros kaitos pulsą“ – tai tikriausiai 
savaitraščiai (o gal „turima omenyje“ Respublika ir Delfi?). 
aišku, tokiu atveju mėnraščio Metai ar tik kas trečią mė-

Jubiliejiniai išbandymo metai
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nesį pasirodančių Krantų ir Naujosios Romuvos „poreikis 
yra abejotinas“; apie Dailę (du numeriai per metus) ar 
Varpus (tik vienas) nėra nė kalbos.

– „sąmata labai didele“ galėtų pasirodyti nebent 
ekspertams, nors ir jie turėtų žinoti, kad kone pusė Fon-
do skirtos paramos sugrįžta į biudžetą įvairių mokes-
čių pavidalu, kad 1–1,5 autorinio lanko teksto autoriui 
dera sumokėti ne keliolika, o kelis šimtus litų, o Fondas 
puikiausiai žino, kad Naujosios Romuvos autoriai jau ke-
letą metų nebuvo gavę nė cento – kruopščiais ekspertų 
paskaičiavimais vienam Kultūros barų numeriui pernai 
atiteko per 23 000 lt, Metų – per 17 000, o Naujosios Ro-
muvos – lygiai 10 000.

Vienintelė kiek malonesnė vieta šiuose ekspertų do-
kumentuose yra pastebėjimas, kad „antruoju etapu tei-
kiamo projekto turinio pagrindimas pasižymi stipresne 
motyvacija bei aiškiau apibrėžtais tikslais“. nors – čia 
tik tarp mūsų – jokio „turinio pagrindimo“ ar kokios 
nors „motyvacijos“ (nei pirmuoju, nei antruoju etapu) 
„projekte“ paprasčiausiai nėra, o septyni tikslai kokie 
buvo pirmuoju, tokie liko ir antruoju etapu, tik penktas 
ir šeštas sukeisti vietomis... ir vis dėlto šie „aiškiau api-
brėžti tikslai“ čia pat pripažinti esą „instrumentiniai ir 
retorinio pobūdžio“.

šiai nuostabiai ekspertų kūrybai aptarti, čia slypin-
čioms gilioms įžvalgoms iššifruoti surengėme specialią 
diskusiją Rašytojų klube. deja, taip ir nepavyko galutinai 
išsiaiškinti, kas būtent yra aktualu kultūrinei spaudai, o 
kas ne itin, kokių „inovatyvesnių analizės instrumentų 
reikalauja“ įtartinų idėjų sklaida, kas tie „specializuo-
ti autoriai“ ir kaip dera vykdyti jų „atranką“. Vis dėlto 
diskusija buvo gana prasminga – atkurti jos čia visa ap-
imtimi neįmanoma, bet prie kai kurių išsakytų minčių 
vertėtų sugrįžti.

R o M u a l d a s  o z o l a s . šiandien lietuvoje ak-
tualu uždarinėti. einame į „savęs trumpinimą“... ir nie-
kad nebuvo nacionaliniu lygmeniu nuskambėjusio balso 
(tarkim, vyriausybės), kad jokie taupymai neturėtų pa-
liesti kultūros, kad kultūra negali būti mažinama... jeigu 
yra žmonių, kurie tokiomis sąlygomis sugeba leisti šitokį 
žurnalą, aš tikrai nesuprantu, kad staiga kaip pekūnas iš 
giedro dangaus ateina žinia, kad tu jau esi „trumpina-
mas“. žinoma, kiekvienas leidinys turi savo trūkumų, 
kiekvienas gali būti tobulinamas, bet su redakcija reikia 
bendrauti ne anonimiškai, o, kaip ir dera kultūros žmo-
nių terpėje, akis į akį, tiesiai, aiškiai išsakant savo geros 
valios palinkėjimus. tačiau lietuvoje dažnai įprasta ki-
taip: netinka žmogus – naikinama institucija...

g i e d R i u s  K a z i M i e R ėn a s . prieš dešimt ar 
penkiolika metų vienoje diskusijoje šMc dailininkams 
buvo paaiškinta, kad dailė – jau neaktualu, yra aktu-
alesnių dalykų, tad dailininkai buvo tiesiog išgrūsti iš 
parodinių erdvių; žinoma, dailė nemirė, kaip buvo pra-
našauta kai kurių prelegentų, bet kultūrai buvo trenkta 
stipriai. bandymas uždaryti Naująją Romuvą iš esmės yra 
tos pačios destrukcijos tąsa, kai mąstoma, jog aktualu yra 
tai, kas ten kažkur kelių karštų galvų suformuluota. Man 
atrodo, kad mums visiem šiandien aktualu formuoti 

savo valstybę, o mūsų kultūrai – formuoti valstybės dva-
sią vertybiniu pagrindu. Kultūros žurnalo paskirtis yra 
ne vienadieniai dalykai, o ilgalaikės vertybės. Kaip šio 
žurnalo skaitytojas, manau, kad jame yra visiška tvarka 
ir turinio, ir išvaizdos atžvilgiu – rami dizaino estetika 
atitinka svarstomas paveldo problemas, akademinio pro-
ceso reiškinius, kultūros gyvenimo naujienas. pagrindinė 
žurnalo problema – jį sunku gauti, nėra kur nusipirkti...

n a g l i s  K a R d e l i s . Filosofas ar kalbininkas tu-
rėtų pastebėti, kad žodis „aktualumas“ yra gana priešta-
ringas: jis kilęs iš lotyniško actualis, o šis savo ruožtu iš 
agere – veikti. Veikimas šiaip yra daugiaprasmis dalykas. 
paprastai aktualumą mes siejame ne su aktyvumu (t. y. 
veikimu), o su re-aktyvumu, reagavimu. Kultūros žur-
nalas turi būti aktualus tikrąja žodžio prasme, o ne kaip 
re-aktyvus: į įvykius (skandalus) reaguoja dienraščiai; 
kultūrinė žiniasklaida yra aktyvi strategine prasme – čia 
gali atsirasti daigai tų reiškinių, kurie bus aktualūs gal po 
šimto metų. Kultūroje atsiskleidžia tautos būtis, ji reiš-
kiasi per mąstymą, per kūrybinę pastangą. dienraščiai ar 
kiti menkaverčiai leidiniai, reaguodami į aktualijas, kaip 
tik parodo mažiausiai mąstymo pastangų. Reikalavimas 
iš kultūros žurnalo tokio vienpusiško aktualumo leidžia 
diagnozuoti ekspertų nekompetenciją pačioje eksperta-
vimo srityje.

Kas yra tie „specializuoti autoriai“? Matyt, patys 
ekspertai. dera prisiminti, kad jau senovės graikai pa-
rodė, jos filosofija (kultūra) ir techninis žinojimas yra vi-
siškai skirtingi dalykai. ne ekspertams spręsti apie filo-
sofiją ar apie kultūrą – kultūra yra peržengusi techninio 
žinojimo ribas. jeigu ekspertai patys rašytų į kultūros 
žurnalus, jie nusmukdytų juos iki tabloidų lygio.

„aktualumas“, „operatyvumas“ ir pan. yra šablo-
niški argumentai, parodantys ekspertų nekūrybingumą. 
Visi tie priekaištai surašyti labai primityviai ir atspindi 
techninį, pragmatinį, procedūrinį mąstymą, kitaip ta-
riant, neįgalumą kultūros srityje. tiems, kuriems skauda 
dėl savo tautos likimo, nekyla problemų dėl aktualumo. 
temos visada atsiranda iš minties įtampos, iš kančios, iš 
nepasitenkinimo dabartine tautos būkle; atsiranda tai, 
kas tikra, autentiška. Mechaniškai apie aktualumą gali 
mąstyti tik tie, kuriems neskauda, kurių santykis su sa-
vimi, su kitais žmonėmis yra manipuliacinis. Kai nėra 
kas jaudina ir motyvuoja, imama galvoti, iš kur ištraukti 
kokią aktualią temą.

Kultūros leidinio prigimtis yra formuoti strateginę, 
į ateitį nukreiptą viziją. ir galbūt tie, kurie po 100 metų 
skaitys šiuos ant gero popieriaus išlikusius žurnalus, pa-
sakys, kad juos kūrusieji gyveno ne veltui, kad jų gyve-
nimas buvo įdomus, jų pastanga prasminga...

K o R n e l i j u s  p l at e l i s . Kad sRtRF reikia re-
formuoti, kultūrinės spaudos atstovams jokių abejonių 
nekyla. Fondas buvo įkurtas, perdavus jam Kultūros 
ministerijos biudžetinę eilutę, kurioje buvo numatyta 
1,7 mln. lt kultūrinei spaudai remti. per 15 egzistavimo 
metų Fondas nė karto kultūrinei spaudai neskyrė tų 1,7 
mln. laikau tai akivaizdžia apgavystę, nes tada buvo sa-
koma: jūs nenukentėsite, jum bus dar geriau...
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pagal 2009 m. vyriausybės nutarimą (kuris, beje, 
mano požiūriu, iškreipia Fondo esmę), kultūros ir meno 
leidiniams turi būti skiriama ne mažiau 23 proc. visų 
Fondo pinigų, regioninei spaudai – ne mažiau 34 proc. 
šiais metais kultūros ir meno leidinai gavo 18 proc., re-
gioninė spauda – 39 proc. Vadinasi, nusižengta vyriau-
sybės nutarimui. nesakau, kad nereikia remti regionų, 
bet jeigu tie 5 proc. nebūtų atimti iš kultūros ir meno 
leidinių, nebūtų jokių pretenzijų ir to vadinamojo „73-jų 
rašto“...

principinis Fondo nusistatymas, apie kurį čia primi-
nė Vytautas Rubavičius, finansuoti projektus, o ne leidi-
nius, – na, atsiprašau, tai jau paprasčiausia nesąmonė, 
kažkoks nukrypimas nuo sveiko proto...

b e n e d i K t a s  j a n u še V i či u s . esu pirmiausia 
už tai, kad būtų laikomasi nustatytų žaidimo taisyklių. 
jeigu Fondas paskelbė tam tikrus nuostatus, būkit mie-
li, bent jau patys jų laikykitės. o ką turime? yra bent 
dvi oficialios priežastys, dėl kurių sauliaus Vasiliausko 
minėta Baltoji pelėda neturėtų gauti Fondo paramos, bet 
gavo beveik pusę milijono, ir tikriausiai vėl gaus, ir mūsų 
kalbėjimas čia nieko nepakeis...

per ilgus savo egzistavimo metus Fondas sugebė-
jo sukurti kultūrinės spaudos žmonėms ne ką kita, o 
katorgą. atrodo, kad susikalbėti su Fondu pavyktų tik 
tuo atveju, jeigu jo darbuotojai turėtų per mėnesį tokį 
pat 500 lt atlyginimą kaip ir mes – gal tada jie mus su-
prastų...

Fondas mat remia projektus – tad tegul ir patys rašo 
projektą ir pabando išgyventi iš skirtų 30 proc. projektui 
įgyvendinti reikalingų lėšų. Modelis dabar yra toks: pa-
rašai projektą važiuoti iš Vilniaus į Kauną, tau įpila 1 litrą 
benzino – ir važiuok. o jeigu dar bandai kaip nors nu-
stumtį savo automobilį iki Kauno, tau dar perkasa kelią 
arba iškelia papildomus reikalavimus, kad šitie, pavyz-
džiui, gali sėdėt automobilyje, o anie negali, turi eiti ša-
lia... grynas absurdas – bet būtent šitaip dirba spaudos, 
radijo ir televizijos rėmimo fondas.

Visos tos kalbos apie „aktualumą“ ar „operatyvu-
mą“ yra paprasčiausias melas, esmė yra dalinimasis pi-
nigais.

apie Fondo veiklą tikriausiai dar teks padiskutuo-
ti, tačiau bandyti išgyventi, suprantama, teks savaran-
kiškai. diskusijos pabaigoje išdrįsau ne itn linksmai 
pajuokauti – apie Naująją Romuvą dabar enciklopedi-
jose parašyta maždaug taip: 1931 m. įkūrė juozas Ke-
liuotis, 1940 m. sovietų valdžia uždarė, 1994 m. atkūrė 
Vaidotas daunys; netrukus gali būti prirašyta: 2014 m. 
uždarė spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas. ir 
vis dėlto nesinori leisti Fondui taip pigiai išgarsėti – 
nepasiduosim, nenusišausim, kad ir kaip būtų sunku, 
mėginsim išlikti. nepaprastai džiugu, kad redakcija ne-
liko vieniša – kaipmat pajutome jautrią bičiulių širdį ir 
patikimą petį. jau pirmomis sausio dienomis Naujosios 
Romuvos likimu susirūpino negausus, bet didžios pa-
garbos vertas mūsų bičiulių būrys – dramaturgė liu-
cija armonaitė, poetas Vainius bakas, literatūrologas 

prof. petras bražėnas, leu rektorius akad. algirdas 
gaižutis, rašytojas Vytautas girdzijauskas, filosofas dr. 
žibartas jackūnas, rašytoja birutė jonuškaitė, kultūro-
logas dr. Romas juzefovičius, filosofas dr. naglis Kar-
delis, tapytojas prof. giedrius Kazimierėnas, fizikas, 
etnologas prof. libertas Klimka, mokslo istorikas prof. 
juozas a. Krikštopaitis, filosofas, Kovo 11 akto signa-
taras Romualdas ozolas, tautinio atgimimo ąžuolyno 
draugijos pirmininkas Vitalis stepulis, mokytojas litu-
anistas Kęstutis subačius, seimo narys povilas urbšys. 
nelabai žinodami, ką tokiu atveju dera daryti, jie nutarė 
pirmiausia apie tai informuoti seimą ir prašyti kokios 
nors pagalbos. šis sumanymas buvo atidėtas redakci-
jai bandant dalyvauti antrame sRtRF konkurso etape. 
Fondui paskelbus apie dar vieną mūsų fiasco, Naujosios 
Romuvos bičiuliai inicijavo tikrąją žurnalo gelbėjimo 
akciją ir energingai įsitraukė į šį nepaprastai sudėtingą 
procesą. nuoširdžiausiai dėkodamas jiems, pasisteng-
siu juos visus čia išvardyti – neabejoju, kad kilnios ir 
prasmingos jų pastangos nusipelno visos mūsų kultū-
rinės bendruomenės pagarbos:

dailininkas a R t u R a s  a l i u K a s

poetė, dailininkė g i e d R ė b u l o t a i t ė

dailininkė a i s t ė  g a b R i e l ė če R n i ūt ė

smuikininkė R a i M o n d a  d a u n i e n ė

menininkas R i M a n t a s  d i c H aV i či u s

skulptorius, medalininkas p e t R a s  g i n t a l a s

poetas, fotografas j o n a s  i Va n a u s K a s

poetas, fotografas j u l i u s  K e l e R a s

poetas, dailininkas g V i d a s  l at a K a s

dailininkė d a l i a  M at a i t i e n ė

Rokiškio bibliotekos direktorė a l i c i j a  M at i u K i e n ė

poetas, muziejininkas a l F a s  p a K ėn a s

poetė, bibliotekininkė e lV y R a  p a že M e c K a i t ė

menotyrininkas s a u l i u s  p i l i n K u s

dailininkas l i u d V i K a s  p o c i u s

grafikė, galerininkė V o l a n d a  R a u p e ly t ė

poetas V y t a u t a s  s t u l p i n a s

mokytojas lituanistas K ęs t u t i s  s u b a či u s

poetas, redaktorius a l o y z a s  t e n d z e g o l s K i s

poetas V l a d a s  Va i t K e V i či u s

dailininkė b i R u t ė ži ly t ė

muziejininkė l a i M a  žu K a u s K a i t ė

Mūsų yra gerokai daugiau – netrukus matysime kil-
nius kitų Naujosios Romuvos bičiulių darbus. ačiū jums, 
mielieji, kad esame kartu, neabejoju – ir būsime.

nuoširdžiausiai jūsų
redaktorius a n d R i u s  K o n i c K i s


