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Su Vaidotu susipažinau pas profesorę ireną Veisaitę. 
svetainės prietemoje pamačiau knygas, žurnalus 
vartantį jauną žmogų. stalinės lempos šviesa krito 

ant jo palenkos galvos, rankų. mąslus veidas, banguo-
tų plaukų kupeta šiek tiek dengė kaktą. atsistojo, pa-
spaudėme rankas. ruošėsi leisti naują Krantų numerį, 
o irena, kaip visuomet, dosniai dalijosi turima unikalia 
medžiaga, pažintimis ir patarimais. aš tuo metu buvau 
mokytojų sąjūdžio narys, aktyvus ateitininkų federacijos 
atkūrėjas. Katalikiška jaunimo lavinimosi organizacija – 
kas gali būti geriau mokytojui lituanistui atgimimo lai-
kais... Vaidotas simpatizavo ateitininkams, jau tuo metu 
gerai žinojo stasio šalkauskio, antano maceinos tekstus. 
artimai bendravo su ateitininkams prijaučiančiu litera-
tūros tyrėju Vincentu natkevičiumi iš tuometės Vakarų 
Vokietijos. tai mus be ilgesnių uostinėjimųsi ir suartino. 
laikas buvo ypatingas. po uždarų, tik vienas kitu pasiti-
kinčiųjų ratelių drąsesni išėjome į viešumą: prasidėjo iki 
tol nepatirtos nekontroliuojamos veiklos sūkurys, savojo 
kultūrinio identiteto paieškos, dar su sovietiniais pasais 
pirmosios išvykos į Vakarų pasaulio šalis, begalės nau-
jų, nebespėjamų panaudoti ryšių, iki tol specialiuosiuo-
se fonduose gulėjusių knygų antplūdis, net galimybė jas 
gauti dovanų iš atvykusių amerikos ar Vokietijos lietu-
vių. Visko buvo labai daug. ir mūsų alkis buvo begalinis: 
pamatyti, aptarti, kuo skubiausiai perskaityti. labiausiai 
nespėta fiksuoti.

lankydavausi Naujosios Romuvos klubo renginiuose, 
kurie vykdavo Krantų redakcijoje. geras buvo jų suma-
nymas – pradėti žurnalo atgaivinimą ne nuo skuboto 
pirmojo numerio išleidimo, o nuo žmonių telkimo. ar-
vydas Juozaitis kiekvienam paskambindavo, pakviesda-
vo. pranešimas, klausimai, pasisakymai, arbatėlė. mane 
labiausiai sujaudino pranešimas apie adomą mickevičių 
ir Viktorijos daujotytės žodžiai: „mickevičiaus mes turė-
sime tiek, kiek patys paimsime, patys skaitysime.“ ten 
su Vaidotu susitikdavome, pasilabindavome, persimes-
davome žodžiu, ir tiek. deja, pirmuosius, nors ir neišsa-
mius įrašus, kuriuose randu Vaidoto vardą, savo darbo 
kalendorėliuose aptinku tik nuo 1991 metų.

nuo 1989 m. rudens iki 1993 m. spalio 9 d. dienos 
gyvenome goštauto gatvėje, šalia šv. Jokūbo ligoni-
nės, vadinamojoje Argentinkoje. maždaug apie gedimi-
no prospekto vidurį. netoli Krantų redakcija, rašytojų 
sąjunga, senamiestis. iš dešinės – seimas. svečių sulauk-
davome daug. Kaip neužsuksi, jeigu pakeliui. Vaidotas 
taip pat dažnai apsilankydavo, bet ne ilgiau kaip valan-
dai. Visada skubėjo, visada turėjo daug darbo ir įsipa-
reigojimų. arbatėlė, lėkštė sriubos. bet pokalbis ramus. 
čia susipažino ir su mano bičiuliais mokytojais, Vilniaus 
ateitininkų lyderiais, lituanistais laima gudaite, Jolanta 

V y t a u t a s  To l e i k i s

Vaidotą Daunį prisimenant
Skiriu Vitai Marijai

labuckaite, Juozu garla, susitikdavo ir su dailininku 
Vaidotu žuku, kunigais dominikonais Witoldu słabigu 
ir dariuszu Kantypowicziumi. ypač svečių padažnėjo 
per sausio 13-osios įvykius – neretai žmonės užeidavo 
paprasčiausiai tik pasišildyti.

sausio 13-osios rytą, jau įdienojant, Vaidotą suti-
kau prie seimo. buvo išblyškęs, pajuodusiais paakiais, 
nesiskutęs. žmonėms dalijo per naktį ant vieno lapo iš-
spausdintą adomo mickevičiaus Piligrimų litaniją. per 
visą naktį, matyt, iki paryčių, dirbo, o apie vienuoliktą 
valandą jau dalijo litaniją susirinkusiesiems prie seimo. 
iškart perskaičiau – ligi šiol tebeskamba tos eilutės, jos 
taip tiko tvyrančiai nuotaikai – tarsi mums parašytos, 
lyg poeto žinia iš amžinybės. Vakare Vaidotas pasakojo, 
kad tą vėlų vakarą, naktį, budėjo prie seimo, kad labai 
jį sukrėtusios kunigo roberto grigo aukojamos mišios 
ir visuotinis nuodėmių atleidimas. Kaip jis sakė, paju-
tęs, tarsi kažkas nukritę, ir visi ten buvę panašiai jautę. 
matyt, tomis dienomis tvyrojusi nežinios, nerimo atmos-
fera ir kraują stingdanti įtampa jį paskatino skubiau pa-
krikštyti savo dukrą Vitą. mat krikštą vis atidėliojęs, vis 
nerasdavęs ramesnio laiko. Krikšatėviais būti prikalbino 
mus, toleikius. pasispyrioję sutikome, mat paprastai tam 
reikalui kviečiami giminės ar seni labai artimi draugai, o 
tokiais nesijautėme. Vaidotas pasirinko šv. teresės baž-
nyčią, šalia aušros vartų koplyčios. laikas buvo suderin-
tas penktadienį, sausio 18 d., 16 val. Krikštijo kunigas Ka-
zys meilus, šv. teresės bažnyčios vikaras. mergaitė net 
apsiverkė, gal išsigando. davė Vitos marijos vardą. tokia 
to laiko buvo mada: mano dukra taip pat ieva marija. po 
krikšto užsukome pas Vaidotą į namus. Kukli vakarienė, 
malonūs pašnekesiai. be abejo, apžiūrėjau Vaidoto kny-
gas: jų buvo tikrai daug, tiesiog suspaustos, tarsi sugrūs-
tos į sausakimšą autobusą. buvo nemažai prisikaukavęs 
ir užsienyje leistų lietuviškų knygų. Jas smalsiai apžiū-
rinėjant vieną besidubliuojančią iškart padovanojo. tai 
buvo lKma metraščio iV tomas, išleistas romoje 1968 
metais. man, kaip bibliofilui, tikras turtas. Knygą užrašė: 

„Vytautui, džiaugdamasis bičiulyste, kuri ir yra mūsų 
metraščių laidas – Vaidotas
1991 sausio 18 Vilnius Justiniškės“

apskritai Vaidotas visada dovanojamas knygas už-
rašydavo, to prašydavo ir manęs. Jis stengdavosi viską 
fiksuoti, įprasminti kiekvieną valandą. Kartą vasarą va-
karop sutikau netoli namų Vaidotą, bet aiškiai traukiantį 
ne pas mus. Klausiu: „Kur taip išsiruošei?“ – „pas Kisa-
rauskienę saulę, – atsako, – reikia apie Vincą Kisarauską 
paklausinėti, yra ir jo užrašų likę, gal išspausdinsim ką...“

nuo 1991 m. rugsėjo dirbau Vilniaus 54-ojoje vidu-
rinėje mokykloje (dabar sietuvos pagrindinė mokykla) 
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direktoriaus pavaduotoju. toptelėjo į galvą, kad ne tik 
mokiniams reikia organizuoti renginius, susitikimus, bet 
ir mokytojams, t. y. kad mokytojas turi nuolat tobulintis, 
lavintis. Vaidotui toks požiūris patiko. noriai sutiko pri-
sidėti. 1992 m. sausio 31 d. mokykloje vyko gana iškil-
mingas, bet ir neformalus, neskubrus renginys. renginio 
pradžioje – Regnum ansamblio koncertas. Jį pradėjo nuo 
J. s. bacho. labiausiai prisimenu griežiančius jo žmoną 
raimondą, arūną statkų. Visi atlikėjai tamsiai, stilingai 
apsirengę, – labai derėjo prie žvakių šviesos, mūsų ati-
duksėjimų. Kalbėjo Vaidotas daunys, Viktorija daujoty-
tė. buvo lituanistė, tuomet dar mokytoja, dalia čiočytė, 
l. senkus, žurnalo Moksleivis žurnalistė birutė bruzgele-
vičienė. po muzikos, eilių, pasisakymų – ramus pasibu-
vimas prie vyno taurės. tam metui labai neįprastas, drą-
sus formatas. Vakaro tema, regis, buvo Apie įkvėpimą. po 
visko trumpam buvome užsukę pas Vaidotą, nes užrašų 
knygutėje tą dieną nurodytas adresas: Justiniškių 48–25. 
ar tai ne Vaidoto adresas? ir prie mokyklos visai šalia.

Vaidotas man ne kartą pasakojo, kad mėgsta klasi-
kines formas, kanoną, kuriame randąs pačią tikriausią 
laisvę. Jam labai svarbi tradicija. todėl natūralu, kad 
J. s. bachas – jo mėgstamas kompozitorius. Regnum – 
Karalystės – idėja nebuvo koks meninės bohemos pra-
manas, o giliai išjausta idėja, einanti iš gilaus tikėjimo, 
kultūros konteksto suvokimo. prisirišimo prie tradici-
jos Vaidotas ieškojo ir katalikybėje: jis nebuvo tikras, ar 
bažnyčia po ii Vatikano susirinkimo nutarimų teisingai 
pasielgė atsukdama altorius į žmonių pusę. t. y. kuni-
gas, atsisukęs į tikinčiuosius, tarsi atsuka nugarą taber-
nakuliui. altoriaus, beje, vienintelis lietuvoje neatsuko 
tuo metu labai populiarus tėvas stanislovas, ir Vaidotas 
už tai jo nepeikė. Jo visiškai nežavėjo tuo metu bažny-
čios liturgijoje pasirodžiusios gitaros, entuziastingi plo-
jimai... Vaidotui labiau imponavo išstumta iš bažnyčių 
lotynų kalba, vargonai. Jis net buvo nusižiūrėjęs vieną 
uždarytą bažnyčią, kuri galėtų tapti inteligentų priebėga. 
dabar ten dievo gailestingumo bažnyčia su garsiuoju šv. 
Faustinos regėjimo liudijimu – Kazimierovskio tapytu 
šventuoju paveikslu. į kūrybą, ypač eilėraščių rašymą, 

Vaidotas žiūrėjo kaip į sakralų aktą. bet stilių reikią glu-
dinti nuo jaunų dienų, kad žemaitės atvejai išaugusiai 
lietuvių literatūrai nebetinką. netgi į savo bičiulio arvy-
do Juozaičio prozos bandymus žiūrėjo skeptiškai.

nors buvau ateitininkas, man imponavo ir ispaniš-
kos kilmės katalikiška organizacija Opus Dei. Kartą, lan-
kydamiesi paryžiuje, su Jonu morkumi užėjome į Opus 
Dei būstinę, palikome adresus. netrukus sulaukėme 
Opus Dei narių Vilniuje, o per kitus žmones dar sausio 
12 d. apsilankė ir linas sidrys – žinomas JaV lietuvis, 
garsus akių gydytojas, puikus daugiavaikės šeimos tė-
vas, ištikimas Opus Dei narys. po kiek laiko gavome ži-
nią, kad linas sieks, kad į Opus Dei įkūrėjo escrivos de 
balaguero y alba beatifikaciją romoje atvyktų ir vyrų 
delegacija iš lietuvos. tų pačių metų gegužės 14 dieną 
su palaikiu, kiek ilgesnėms kelionėms pritaikytu tipišku 
tam laikui vengrišku ikaru leidomės lazdijų link. susi-
darė smagi Opus Dei besižavinčių vyrukų kompanija: 
du Vaidotai – poetas Vaidotas daunys ir dailininkas 
Vaidotas žukas, filosofas žilvinas bieliauskas, beje, gar-
siosios sąžinės kankinės Jadvygos bieliauskienės sūnus, 
inžinierius arūnas tarkūnas, žurnalistas Kastantas lu-
kėnas, archeologas iš JaV raimondas sidrys, lino brolis, 
bei nepailstantis vairuotojas augis, kurio pavardės, savo 
gėdai, neatsimenu. augis su arūnu buvo iš panevėžio, 
Kastantas – kaunietis, kiti – vilniečiai. lazdijų pasienio 
užkardoje buvo didelė eilė, gana karšta, tvanku – beliko 
kantriai laukti. Vaidotas, pasikuitęs savo bagaže, ištrau-
kė ne itin storą knygelę, užrašė ir padovanojo. patenkin-
tas vartau, skaitau Vaidoto įrašą:

„Vytautui,
pilnutėlėje lazdijų užkardoje,
pakeliui į romą, kuri pilna vilčių
ir nuojautų, kurioms išsipildyti
padės mūsų bičiulystės dvasia,
– šviečia saulė ir dulkės, ir nežinia, kas svarbiau:
galvoti apie dvasią ar –
apie valstybės pagrindus –
Vaidotas
1992 gegužės 14“

Kotryna ugnė, Vita marija, 
elena ir Joana daunytės 
prie tėvelio portreto 
(dailininkas Kęstutis 
grigaliūnas). r a m ūn o 
d a n i s e V i či a u s  nuotrauka
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tai buvo Į laisvę fondo lietuvos filialo knygelė Į pilnu-
tinę demokratiją, skubotai šviežiai išleista tais pat metais. 
Vaidotas siejo save su šia grupe intelektualų, pradėjusių 
veiklą ir lietuvoje. Vežėsi šių knygelių daugiau. pagaliau 
pro užkardas prasibrauname, smagiai riedame lenkijos 
keliais. iš autobuso audioaparatūros sklinda grigališkieji 
choralai, kuriais gerai apsirūpinęs Vaidotas žukas. Kas 
skaitinėja, kas tyliai šnekučiuojasi. staiga autobusas pra-
deda trūkčioti, kniauksėti. augis ėmė dairytis artimesnės 
gyvenvietės, į kurią nedelsdami ir pasukome. radome 
kažkokias dirbtuves. lenkai mielai padėjo, kažkiek su-
mokėjome, buvo subyrėjęs guolis. bet laukti neprailgo. 
šilta, pats žydėjimas, vešlus medžių, pievų žaliavimas. 
žiedadulkių prisodrintas vaiskus oras. Vakare pasiekėme 
čenstakavą. ir tik gegužės 16 d. ankstyvą rytą kirtome 
dar nepasidalijusios čekoslovakijos sieną. sustojome prie 
nedidelės upės, nusiprausėme. nepajutome, kaip kirto-
me saulės nutviekstus slovakijos laukus – jau ir austrija, 
ir Viena lieka tolumoje. priartėjame prie italijos. muitinė 
ir... mūsų neįleidžia. pasirodo, mūsų vizos neteisingos – 
parašyta italy, roma, o turėtų būti, regis, italy, transvita 
ar pan. atseit turėjote skristi lėktuvu, ko atidardėjote savo 
išklerusiu autobusu? mes ir taip, ir anaip, girdi, skuba-
me, jau vėluojame į escrivos beatifikaciją, kuri vyksta 
gegužės 17-ąją, mes tragiškai vėluojame... bet mūsų vis 
tiek nepriima. raimondas iš telefono būdelės skambina 
į romą broliui linui, šis pataria važiuoti į kitą užkardą, 
jei nepraleis, bandyti iš ryto, gal bus sukalbamesnė pa-
maina, gal jiems šį bei tą pasiūlyti... aišku, mūsų ir kita 
užkarda nepraleidžia, liekame autobuse nakvoti šalia 
italijos. bet ryte lygiai tas pat. grįžtame į pasienio miestą 
Klagenfurtą, kuriame yra italijos konsulatas – ten mums 
turi teisingai perrašyti vizas. negana to – tai reikės pa-
daryti ir romoje dėl grįžimo. bet savaitgalis, tenka likti 
iki pirmadienio ryto, kol atsivers konsulato durys. Vaikš-
čiojame po tipišką austrijos–Vengrijos imperijos baroko 
miestą. Vienoje bažnyčioje kalbame rožinį. aš nemoku 
atmintinai visų rožinio paslapčių, vedimą perima Vaido-
tas žukas. pataikome į kapucinų vienuolių koncelebruo-
jamas mišias. Jos vyksta lotynų kalba. po mišių Vaidotas 
džiaugėsi ir dėstė lotynų kalbos pranašumą liturgijai. 
radę nuošalesnę aikštelę, įsikūrėme su visu autobusu. 
rami vietelė, šalia krūmynas, ir nusičiurkšti yra kur. prieš 
nakvynę, jau beveik temstant, įlėkė policijos automobilis, 
iššoko pareigūnai – tarsi visus susems. apklausė, kas to-
kie, kodėl čia? bet viską paaiškinus, paliko ramybėje. Vai-
dotas visą laiką laikėsi ramiai, švelniai nusišypsodavo, ir 
tiek. mat prieš tai toks tipelis mus įtartinai apžiūrinėjo, 
po kiek laiko grįžęs nusisuko numerius nuo toje pačioje 
aikštelėje savo stovinčio mikroautobusiuko. matyt, jis ir 
įskundė. gegužės 18 d. rytą dar užsukome į kapucinų 
mišias, konsulate neužsibuvome, ir į italiją! Kirtus sieną, 
raimondas sidrys atkimšo užslėptą konjako butelį, ir visi 
smagiai įkalėme po taurelę. tikrai buvo už ką... Juk buvo 
kilę minčių net grįžti atgal, juolab kad į beatifikaciją jau 
gerokai vėlavome.

Vaidotas žukas visus įtikino, kad pakeliui būtina ap-
lankyti paduvą. užsukome. šv. antano paduviečio palai-
kai, giotto freskos – ligi šiol tebestovi akyse. tikrai žinau, 
kad Vaidotui susitikimas su šv. antanu buvo ypatingas. 
Vakare jau tolumoje matėme romą, bet likome nakvoti 
lauke. gegužės 19 d. 12 val. pagaliau atsidūrėme romoje, 

apsistojome ant monte maria kalvos, lojolos universiteto 
filiale, Opus Dei studentų bendrabutyje. aš su Kastantu 
nuskubėjome tvarkyti vizų reikalų austrijos ambasadoje, 
kiti išdūmė į miestą. mat Kastantas lukėnas – vienintelis 
iš mūsų tikras poliglotas: į kokią šalį įvažiuoja – tuoj tos 
šalies kalba ir prašneka. o aš dėl kompanijos, kad jam 
vienam nebūtų nyku stovėti eilėse. regis, Vaidotas žu-
kas pasiūlė krikščionių katakombų apžiūrą, o raimun-
das dalį grupelės nusivedė į Koliziejų, ten ir filmavo. 
Visą kelią tarp Vaidoto žuko ir raimundo sidrio tvyrojo 
įtampėlė – tai Vaidotas jį erzina savo nuolatos į autobuso 
audioaparatūrą kišamomis krikščioniškos muzikos kase-
tėmis, tai prieštarauja jo siūlomiems maršrutams à la ro-
mos imperijos pėdsakais. galų gale išsiskyrė.

pagaliau Vatikanas, šv. petro bazilika. užsukome į 
Vatikano radiją, mus paglobojo tuomet ten dirbęs kuni-
gas Virginijus Veilentas. po to – šv. petro aikštė, pilna 
Opus Dei narių iš viso pasaulio. Visiems labiausiai į akis 
krito tamsiais rūbais, santūriai, bet labai stilingai apsi-
rengusios, brangiais papuošalais pasidabinusios mote-
rys, ir tai, kad visi kunigai su sutanomis. apžiūrėjome 
miesto centrą, o vakare, nors ir visiškai nusikalę, sutelkę 
paskutinius energijos likučius, su abiem Vaidotais nu-
žingsniuojame į kavinę. Jau visiškai tamsu, tik lempos 
ir namų langų šviesa apšviečia šaligatvius. užsisakėme 
gal po vyno taurę, gal kavos, sėdime lauke. ir galų gale 
pajuntame kažkokią palaimą, ir nuovargis, ir įelektrinti 
nervai galų gale atlėgsta. šalia mūsų siunta keletas, ne-
aišku, kodėl dar nemiegančių kokių penkiamečių ber-
niūkščių. Vaidotas neatitraukia nuo jų akių. matote, – 
sako, – tokie jauni, o italų kalbos net mokytis nereikia! 
Kitą rytą, gegužės 20 d., suagituoti Vaidoto žuko, už-
sukame į Vatikano galeriją. po to popiežiaus audiencija 
bendrojoje salėje. pietaujame jau restorane kaip kokie 
ponaičiai, su amerikiečiais studentais, su kuriais kartu 
jau vyksime į lietuvą. Jie organizuos anglų kalbos sto-
vyklą katalikiškam jaunimui. sukdami iš romos centro 
per autobuso langą dar pamatome Koliziejų, triumfo 
arką. apie aštuntą vakaro išvažiuojame iš romos. auto-
busas jau pilnas, raimundą sidrį pakeičia linas sidrys. 
studentai – visi Opus Dei nariai, vienas jų – puertorikie-
tis. labai disciplinuoti, draugiški. autobuse nepalieka 
nė mažiausios šiukšlelės, netvarkingai paliktų daiktų. 
linas maldauja, kad tik mes šypsotumėmės, nes ame-
rikoje taip priimtina, manys, kad mes pykstame. mė-
giname, paskui vėl suraukiame savo dvasingas kaktas. 
gegužės 21 d. anksti ryte sustojame Florencijoje. šį kar-
tą išsivaikščiojame bent kelioms valandoms. pagrindinė 
aikštė, šv. Kryžiaus bazilika, michelangelo, galilėjaus, 
g. rossini, mykolo Kleopo oginskio kapai. šalia bazili-
kos, jau lauke – paminklas dante’i, mylimiausiam Vai-
doto poetui. Fotografavosi, labai džiaugėsi. po kiek laiko 
vaikščiojome tik dviese. perėjome garsųjį ponte Vecchio 
tiltą. Krautuvėlės, skulptūros. pasukome į kairę, kopėme 
į viršų. aptikome renesansinio stiliaus bažnyčią, kurios 
viduje buvo palikti didoki senesnių stilių fragmentai. 
tarsi kokios trys bažnyčios vienoje. žavėjomės restaura-
torių išmone. šalia bažnyčios – apžvalgos aikštelė, visas 
Florencijos senamiestis prieš akis. grįždami užsukome 
į nedidelę parduotuvėlę, nusipirkome įpakuoto vyno – 
kokia tai buvo dovana namiškiams tais alkanais, nušiu-
rusiais laikais! priėjome prie pat upės. o ten didžiau-
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sios žuvys plaukioja – kaip liūtai, niekas jų negaudo, 
nors rankomis griebk. Kaip viskas stebino tais laikais... 
tas žuvis ir dabar kartais susapnuoju. į vakarą – udinė. 
italijos–austrijos sieną pasiekėme kelios valandos prieš 
vizų galiojimo pabaigą, bet austrai įsileido. gegužės 
22 d. mes jau austrijoje, gamingene, buvusiame kar-
tūzų vienuolyne. Vaikštinėjame po kalnuose įsirėžusį 
miestelį, ragaujame garsiųjų štrudelių. su tarkūnu ne 
tik pamėginame alaus, bet išdrįstame miesto pakraštyje 
pasiturkšti lediniame kalnų upelio vandenyje. Vaidotai 
nesiryžo. tik abu šypsojosi į mus žiūrėdami nuo aukš-
to kranto. sutikome ir mūsų gerą pažįstamą sesę nijolę 
sadūnaitę. linas sidrys nepraleido progos nusifoto-
grafuoti su katalikų bažnyčios rezistencijos simboliu 
tapusia vienuole. iškilminga soti vakarienė, ir į kelią. 
pervažiavome Vieną. gegužės 23 d. sėkmingai kirtome 
čekoslovakiją, jau ryte buvome čenstakavoje. Varšuvoje 
apsistotojome Opus Dei centre, koplyčioje buvo aukoja-
mos mišios. Vėlai vakare kirtome sieną, o 04 val. ryte jau 
buvome Vilniuje. gegužės 28 d. Opus Dei nariai prisista-
tė lietuvos katalikams palaimintojo Jurgio matulaičio 
parapijoje Justiniškėse.

mūsų vyriška kompanija dėjo dideles viltis į Opus 
Dei misiją lietuvoje. Vėliau prasidėjo ir tam tikras nuto-
limas, drįsčiau sakyti – nusivylimas. pirmasis, beje, „at-
krito“ Vaidotas daunys, vėliau kitas Vaidotas, dar vėliau 
aš. nors mes ir buvome pagrindinė, didžiausias viltis į 
Opus Dei dėjusi, trijulė. dar grįžtant, autobusui artėjant 
prie lietuvos sienos, baigus kalbėti rožinį, savaime pra-
sidėjo klausimų–atsakymų vakaras, tarsi fokusuotas į 
mūsų vadą liną sidrį. bet nelabai sklandus. galutinai 
supratę, kad Opus Dei jaunimo stovyklas mergaitėms ir 
berniukams rengia tik atskirai, kad suaugusiųjų reko-
lekcijos taip pat atskirai vyrams ir moterims, kad Opus 
Dei studentiškos jaunimo organizacijos taip pat atski-
riamos lyties pagrindu, ėmėme smalsauti, kodėl? linas 
argumentavo paprastai – niekas neturi blaškyti dėmesio 
nuo dievo. į rekolekcijas Opus Dei bendruomenės narys 
turi eiti ne todėl, kad jam patinka gera kompanija, ypač 
kokia nors graži Opus Dei narė, o tik dėl dievo. užtat ir 
jų moterys rengiasi santūriai, jokių mini, jokių dekoltė, 
jokio, kad ir nekalčiausio flirto. Vaidotas oponavo linui, 
kad jie žiūri į moterį iš aukšto, kaip į nuodėmės objek-
tą, ir šitaip ją žeminą kaip žmogų. Jokie lino aiškinimai 
nepadėjo, Vaidotas liko prie savo nuomonės. mes tuo-
met diplomatiškai patylėjome. o Vaidotas žukas tik po 
pusmečio nusivylė jų ne per giliausia, neatsinaujinusia 
teologija bei noru viskam vadovauti, net mažąją studiją, 
Vaidoto vadovaujamą, buvo nusižiūrėję perimti. mane, 
matyt, kaip kantriausią žemaitį, vėliausiai nuvylė man 
pačiam netikėti dalykai: jų narių poezijos stoka, negebėji-
mas improvizuoti, tam tikras ribotumas. nors jų įkūrėjas 
escrivá kaip tik buvo poetiškos sielos žmogus ir turėjo 
puikų humoro jausmą, aš to nepamačiau tarp paprastų 
narių, su kuriais dažnokai susitikdavau.

dėl teisybės reikia pasakyti, kad mums trims Opus 
Dei bet kokiu atveju suvaidino labai pozityvų vaidmenį: 
reiklumas sau, skatinimas gyventi pagal tam tikrą re-
gulą, tvarkingas dvasinis gyvenimas, savirefleksija, są-
moninga, gili išpažintis, maldingumo praktikos. na, o 
labiausiai mums imponavo ypatinga Opus Dei pagarba, 
dėmesys bet kokiam darbui, kuris prilyginamas maldai. 

todėl bet kokia darbo imitacija, „chaltūra“ tolygi nuo-
dėmei. ligi šiol tuo visiškai tebetikiu.

po šios kelionės dar buvo ne vienas Opus Dei nau-
jokų grupelės susitikimas, bet jie ėmė retėti, kiek ilgiau 
užsibuvo Vaidotų žmonos. įsitraukė nauji entuziastai, 
išsikristalizavo tikrai jaučiantys pašaukimą šiam sąjū-
džiui, kuris galiausiai prigijo lietuvoje ir ligi šiol sėk-
mingai veikia.

tuo metu tebesitęsė Vaidoto daunio ir jo bičiulių or-
ganizuojami Naujosios Romuvos klubo ar Regnum fondo 
renginiai. pamenu klubo susitikimus su istoriku liudu 
truska, baltarusių bendruomenės atstovu, Regnum fon-
do organizuotą l. Karsavino minėjimą.

Jei atmintis nemeluoja, Vaidotas buvo iš valdžios 
gavęs ar pirkęs sklypą žvėryne, statėsi namo dalį, tokį 
fligelį. Ko gero, kartu dar su dviem besistatančiais – ar 
ne poetu, vertėju antanu gailiumi? Justiniškių butą par-
davė, išsinuomojo kambarėlį centre, o raimonda kuriam 
laikui su vaikais išvyko gyventi į kaimą. mes kaip tik pa-
našiu metu išsikėlėme iš centro į Kalvarijų gatvės kone 
pabaigą. tad pasimatydavome kur kas rečiau, juolab kad 
naujoje vietoje neturėjome telefono.

Viena iš mus taip pat jungiančių grandžių buvo 
mano jau minėtas literatūros tyrėjas, dėstytojas Vincas 
natkevičius. Jam atvykus į Vilnių, visada bent kartą susi-
tikdavome. Kartu su šeimomis pietaudavome. pamenu – 
Medininkuose, Neringoje. „Fundydavo“ Vincas.

1994 metų birželį pabradėje organizavau stovyklėlę 
tautinių bendrijų jaunimui. šalia lietuvių buvo lenkų, 
baltarusių, rusų jaunimo. be kultūrinės programos, buvo 
ir fizinio darbo dalis – zalave, lenkijos atkūrėjo Józefo 
piłsudskio tėviškėje, šalia geležinkelio, reikėjo išvalyti 
krūmais apžėlusias miniatiūrines kapinaites. Jose buvo 
palaidotas maršalka michałowskis, J. piłsudskio lyg ir se-
nelis iš motinos pusės. bent tokia buvo vietinė legenda. 
Viską sutvarkėme. atvykti į pabradę prisikalbinau svečių 
iš Vilniaus. į tokius susitikimus kviesdavome ir vietinį 
pabradės jaunimą, ateitininkus. auditorija susidarydavo 
pakankama. pradžią padarė sesuo benedikta, asumpcio-
nistė, kilusi iš paryžiaus. birželio 23 d., iš ryto, atvyko ir 
Vaidotas daunys kartu su Vincu natkevičiumi. abu kal-
bėjo. susitikimas neprailgo, buvo rami, jauki atmosfera. 
į susitikimą atsivežė savo ką tik išleistą eseistikos knygą 
Vilnius. Vardas ir žodis su fotografo Vytauto balčyčio nuo-
traukomis. Kaip visuomet, knygą įteikė su autografu:

Florencijoje 1992-ųjų pavasarį
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„Vytautui, mano mielam bičiuliui, su kuriuo vis dar 
atrandame savąjį Vilnių, Vaidotas 1994 birželio 23 
pabradė“

beje, tą pavasarį mano organizuotoje konferencijoje 
apie Vilnių Vaidotas skaitė pranešimą būtent tokiu pa-
vadinimu. Jis, kaip tikras kultūrininkas, visada plėtoda-
vo, vystydavo kokį leitmotyvą, gilindavo temą, idėją. 
apsisukęs ratą, prie jos grįždavo. apskritai jam labiau 
priimtinas cikliškumo, o ne kelio motyvas. Kai sykį kar-
tu buvome Jūratės grabytės vedamoje katalikiškoje ra-
dijo laidoje, skirtoje žmogaus ėjimui į dievą, aš labiau 
akcentavau Kelio motyvą, o Vaidotas man oponavo, 
sakydamas, kad žmogui kur kas svarbesnis yra vidinis 
brendimas, tarsi nereikalingų rūbų, balasto nusimeti-
mas, išsilukštenimas. įrašą darėme aklųjų kombinate, 
nes radiją po sausio 13-osios buvo užsigrobę m. buroke-
vičiaus perversmininkai, maskvos pakalikai.

tą dieną Vaidotas pats atvairavo į pabradę savo 
moskvičiuką. aišku, nei honorarų, nei už benziną netu-
rėjau iš ko sumokėti. apie tai net ir neužsiminė.

įspūdį apie išvyką į pabradę aprašė savo skiltyje Šeš-
toji diena, Lietuvos ryto birželio 25 d. numeryje. bene vie-
nas atviriausių pasisakymų apie ligi šiol tebevyraujantį 
lietuvių požiūrį, asmeninį santykį į Vilniją, į lietuvos 
lenkus. šią Vaidoto skiltį aš nuolat skaitydavau. Kartą 
sekmadienį man paskambino, pasiguodė, kad niekaip 
neranda temos ir garsiai ėmė svarstyti galimus varian-
tus, rado. Keistas sutapimas. tuo metu, kai vyko ši sto-
vyklėlė, molėtų rajono tautiškai susipratusi savivaldybė 
į miltus sumalė prano morkaus projektą, kuriam Vaido-
tas labai pritarė. pranas buvo sumanęs pastatyti du at-
siprašymo kryžius: lenkai stato giedraičiuose, lietuviai – 
glitiškėse. taigi tose vietose, kur karo metais lietuviai 
civiliai žudė lenkus, o lenkai – lietuvius. nors vyskupas 
tunaitis akcijai pritarė, projektas buvo sužlugdytas, o 
pranas išvadintas Varšuvos agentu.

nesiperšu Vaidotui dauniui į artimus draugus, 
nieko nenoriu perrašyti. bet buvome tikrai geri bičiu-
liai, ypač bendraminčiai. labiausiai mus vienijo ateiti-
ninkiška kultūros samprata, katalikybė. Vaidotas buvo 
giliai tikintis žmogus, atviros širdies krikščionis, labai 
prisirišęs prie viso krikščioniškojo paveldo, tradicijos. 
mus vienijo ir aistringas domėjimasis Vilniumi, kaskart 
atnaujinamas požiūris į jį. ir abu domino ne lietuviška-
sis, ne lenkiškasis, ne žydiškasis, ne stačiatikiškasis ar 
katalikiškasis, bet Visas! Visas Vilnius su savo unikalia 
dvasia. Vienijo ir integralus požiūris į lietuvos tautines 
bendrijas, jų paveldą, neskirstant jo pagal priešpriešą 
„mes ir jie“. tai, kad kai kurie Krantų numeriai būda-
vo skiriami lietuvos tautoms – joks atsitiktinumas, tai 
Vaidoto požiūris. pavyzdžiui, jam labai imponavo Vil-
niuje tuo metu veikęs studentų sambūris Transilvanija, 
kurio veikloje dalyvavo lietuvių, lenkų, rusų ir žydų 
kilmės jaunuoliai. Vienintelė kada nors veikusi per 
visą nepriklausomybės laikotarpį tokia organizacija. 
1994 m. gruodžio 1 d. 18 val. Vaidotas daunys susitiko 
su Transilvanijos jaunimu Vilniaus universitete, skaitė 
jiems pranešimą, atsakinėjo į klausimus. buvo Krzysz-
tofo czyżewskio, seinų Paribio fondo direktoriaus, ge-
ras bičiulis. esame su Vaidotu ne kartą apie Krzysztofo 
veiklą kalbėję. pamenu, kad Vaidotas linksmai Krzysz-

tofui papasakojo, kokias apkalbas skleidžia apie jų vei-
klą punsko lietuviai.

gal tik vienoje srityje su Vaidotu nebuvome absoliu-
tūs bendraminčiai, tai – politiniai vertinimai. aš labiau 
buvau „landsbergistas“, o Vaidotas labiau „brazauski-
ninkas“. Kartą 1993 m. vasarį goštauto gatvėje šventėme 
mano gimtadienį. prieš „karštą“ skanaujame tauriuosius 
gėrimus. televizorius, kaip reta pas mus, buvo neišjung-
tas, mat kalbėjo Vytautas landsbergis. rankose taurelės, 
viena ausim klausomės, linksmai tarpusavyje šnekučiuo-
jamės. tik Vaidotas įsistebeilija į ekraną ir lėtai taria:

– na negaliu! Kodėl jis visada ką nors supriešina, 
visada randa kam įgelti, kodėl jis netelkia žmonių?

yra išlikusi to momento nuotrauka. Visi linksmučiai 
su taurelėmis, tik Vaidotas iškritęs iš veido, mat tiriančiu 
žvilgsniu stebi „papa“. Kartą buvau aštraus Vaidoto ginčo 
su dariumi Kuoliu liudininkas. buvo alF kuruojamo pro-
jekto Dialoge for the Future pristatymas ar tik ne JaV kultū-
ros centre, buvusiame pranciškonų konventualų vienuo-
lyne. lietuviai studentai, „kitai“ pusei atstovavę berlyno 
turkai. daug inteligentų, gražių kalbų, egzotiškų dainų, 
šokių. taip pat ir gardžių gėrimų bei valgių. tuo metu dir-
bau Kultūros ir švietimo ministerijoje, norėjosi, kad Vai-
dotas pasišnekučiuotų su mano ministru, nes tarp jų buvo 
įtampų – darius spaudoje buvo jį pašpilkavęs. bet jie labai 
susiginčijo, viskas baigėsi dar didesne takoskyra. Vaidotas 
labai įsiskaudino, užsibuvo vakarėlyje, ryte anksti kažkur 
važiavo. Kaip tyčia pasipainiojo policija, buvo nemalonu-
mų, kurie kažkaip baigėsi, teisių neprarado.

bet skirtingi politiniai požiūriai mums visiškai ne-
trukdė. nė karto nesame su Vaidotu apsikniaukinę dėl 
polikos. esu apie tai ir giliau iškalbėjęs. Vaidotą erzino 
naujieji teisuoliai, kurie iki sąjūdžio tyliai kniurkė savo 
skaitytojų būreliuose, nedalyvavo jokiose kultūrinėse ak-
cijose: nei viešajame gyvenime, nei pogrindyje, bet dabar 
visus išsijuosę skirstė į patriotus ir kolaborantus, visus 
mokė. Juk Vaidotas įdėjo labai daug pastangų, kad pe-
restroikos laikotarpiu „pramuštų“ Krantus. ne kartą teko 
kloniotis prieš tuometį kultūros ministrą lionginą šepe-
tį. Jis žinojo kompromiso kainą ir vardant ko tai daro. 
ir, ko gero, turėjo jausti tam tikrą šaltuką iš lietuvos de-
šinės, net iš dalies bažnyčios žmonių. nors abu su Vik-
torija daujotyte bei profesore Vanda zaborskaite labai 
simpatizavo ateitininkams, mano zondavimai, atsargūs 
siūlymai juos vienaip ar kitaip įtraukti į ateitininkiją, nu-
ėjo veltui. laikytasi, kad gravituojantieji į a. brazausko 
pusę į talkininkus nekviestini.

– nedaug pas jus intelektualų, – kartą apgailestau-
damas atsiduso. ir tai buvo tiesa, kuri vėliau atsigręžė 
prieš juos pačius – keliuotiško visuomenės telkimo, pakš-
tiško veržlumo taip ir nebepasiekta.

ir į tuometinius raginimus, kad buvę komunistai 
turį viešai tautos atsiprašyti, atgailauti, Vaidotas žiūrėjo 
realistiškai. – Kaip tu gali priversti juos atgailauti, jeigu 
dauguma nežino, kas tai yra? žmogus turi iki to priaugti, 
pats tai įsisąmoninti.

Vaidotas daunys buvo viena šviesiausių asmenybių 
lietuvoje. Kaip reta. dabar, iš ilgesnės laiko distancijos, 
dar labiau suprantame, kokio masto netektis lietuvai 
buvo ankstyvas Vaidoto išėjimas. Kaip zigmo gėlės, 
kaip Vytauto mačernio...
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Vaižganto muziejus – čia dažniausiai 
susitinkame su Kauno kultūrine bendruomene

svarstymų objektas – 2006-ųjų antras ir trečias numeriai: inesa paliulytė, 
andrius Konickis, alfas pakėnas, audronė daugnorienė, petras Venclovas, 
liudas gustainis, Vladas baltuškevičius

su aktore Kristina Kazakevičiūte, poetais romu daugirdu ir benediktu Januševičiumi aptariame ketvirtą 2009 m. numerį

bičiuliai petras Venclovas, Vladas Vaitkevičius ir Jonas balčius su 
ketvirtu 2008 m. numeriu

su liucija armonaite prie ketvirto 2011 m. numerio
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Dar šiltą 1981 metų rudenį įžengiau į cigarečių dū-
mais, neskalbtų drabužių tvaiku ir knygų dulkė-
mis pridvisusį prieškambarį. duris atidarė aukštas 

akiniuotas vyras ir, atkišęs apatinę lūpą, liepė sekti paskui 
jį. gavau tarsi maišu per galvą: tai buvo „mano“ kampas.

būtent taip. tame antakalnio gatvės name panirau 
į pasaulį, kurio ieškojau, kurio geidžiau ir kurio kva-
pais norėjau alsuoti. tai buvo prieškario, nepriklauso-
mos lietuvos pasaulis. paliečiamas ir uodžiamas. Kam-
pas komunistinėje, svetimoje mums tikrovėje socializmo 
stagnacijos metais. trečiame aukšte, virš griaudinčios 
apačioje kavinės Kregždutė. tame pasaulyje savo pasku-
tiniuosius metus gyveno Juozas Keliuotis. Vienas iš pas-
kutiniųjų laisvos lietuvos kultūros šulų.

žinoma, ką čia kalbėti: 1981 metais po Vilnių dar 
vaikščiojo ne vienas prieškario lietuviškojo pasaulio at-
stovų. bet visi jie buvo tolimi kaip miško aidas. džiugus 
aidas, geidžiamas. parodose galėdavai pamatyti antaną 
gudaitį, operoje – liudą truikį, kultūros forumuose – 
paulių galaunę, bibliotekose – antaną miškinį. dar buvo 
gyvas Juozas grušas, kurį studijavome mokyklos suole, ir 
Juozas Karosas, kurio Augo kieme klevelis dainavome kaip 
liaudies dainą. dar buvo gyva kohorta! tačiau vien fak-
tas, kad ji buvo matoma viešumoje, kuždėjo: kažkas ne taip. 
ne tyra ir nebe švari ši kohorta. Ji nebeatstovavo prieš-
kario lietuvos autentikai, jos munduras buvo aptėkštas 
komunizmo (tikriau – svetimu) purvu. Kariai buvo pa-
laužti, palūžę ir adaptuoti prie „socialistinio realizmo“. 
integruoti į lietuvą juos palenkusios prievartos politikos. 
žinoma, tikrai gerai, labai gerai, kad jų išvis buvo, kad 
dar galėdavai juos matyti, o matydamas džiūgauti. net 
išcenzūruotoje televizijos laidoje pamatęs „smetoninės 
lietuvos“ kultūros šulą bemat gaudavai kalbos kultūros 
ir net šiokią tokią padoresnių manierų pamoką.

Vis dėlto veržliam protui ir ką tik iš vystyklų išsiritu-
siai sielai reikėjo idealų, gryno žmogaus, kuris tikrai būtų 
„tos lietuvos atstovas“. Visa aplinkui sakyte sakė, kad to-
kio žmogaus nelemta sutikti – per daug vandens nutekėjo 
po 1940-ųjų. tačiau protas ir siela žinojo, kad jeigu jų yra 
tarp kaimo žmonių, jeigu net mieste tarp giminių tokių 
sutinki ir net tavo tėvai iš tos epochos – tai galgi pavyks? 
ir vis galvodavai apie Kauno kultūros figūras Vilniuje.

ir ūmai kaip perkūnas iš giedro dangaus – Juozas Ke-
liuotis. išgirdęs, kad jis sveikas gyvas ir alsuoja Vilniuje, ne-
tekau žado. nes jau buvau tikras, kad šis žmogus-mitas se-
niai anapilyje. tokio „buržuazinio nacionalistinio“ žurnalo 
kaip Naujoji Romuva leidėjas – vis dar gyvas? nykiais brež-
nevo metais? negalėjo būti gyvas! turėjo jį sudoroti.

nes lyg ir per daug buvo to, kad pati Naujoji Romuva 
ėjo iš rankų į rankas ir nebuvo Kgb organų sunaikinta (Ke-
liuočio pernelyg dideliu tiražu leista). o juk Naujoji Romuva 

M ū s ų  n a u j o j i  r o M u v a

A r v y d a s  J u o z a i t i s

Juozas Keliuotis – kultūros 
žvakė epochų vėjuje

buvo ne šiaip sau žurnalas, jis buvo vienintelis kultūros gy-
venimo savaitraštis, ėjęs dešimt svarbiausių lietuvos metų; 
jis buvo lietuvos gyvenimo enciklopedija. atsiversdavome 
Naująją Romuvą su pagarbia baime: Valstybės nebebuvo 
likę, o apie ją štai skaitai ir gali laisvai (žinoma, ne atvirai) 
išgyventi jos sėkmes ir nesėkmes. Naujosios Romuvos skai-
tymas buvo tapęs savotiškomis patriotizmo mišiomis, tęsi-
ančiomis šeimoje gautas pamokas.

ir štai tau: brežnevinėje epochoje gyvas pats to po-
pieriuje išlikusio pasaulio kūrėjas? gyvas pats žmogus – 
ne popierius! to buvo per daug. to negalėjo suvokti svei-
kas protas. to negalėjo būti mūsų tikrovėje.

ir vis dėlto jis buvo gyvas. tas pasaulis buvo gyvas. 
paliečiamas, uodžiamas, klausomas.

ir ėmiau lankytis tame pasaulyje. tame vieno kam-
bario bute. lėkdavau į jį kaip į pirmuosius pasimatymus 
su mylimąja. nuo trijų sienų į metalinį lempos gaubtą, 
pakibusį virš žemo stalelio, žvelgė keli tūkstančiai kny-
gų. aš alpėjau iš laimės. nuo sienos, paliktos paveiks-
lams, iš nuotraukos virš rašomojo stalo žvelgė Juozapas 
albinas herbačiauskas. ir aš stingau iš baimės: ar ne 
mane seka ta mefisto šypsena? sėdėdamas jausdavau ją 
kartais net pakaušiu. dievuliau, ko tik neišgyvenau tame 
pasaulyje per pusantrų metų! prie to stalelio, tuose bul-
gariškų cigarečių dūmų debesyse; po mefisto šypsniu; 
užklotas begalinių Keliuočio monologų.

nebebuvau vaikas, kai Keliuotis padavė man ranką, 
ketvirtį amžiaus jau buvau nugyvenęs. ir buvau beveik 
dvidešimt septynerių, kai numečiau ant jo karsto savąjį že-
mės grumstą. tačiau ko tik nebūta per tuos pusantrų metų!

dalį begalinių jo monologų įrašiau į magnetofono 
juostą, su malonumu vykdžiau jo kaprizus. tarkime, pa-
sivažinėti mašina po Vilniaus apylinkes, pavyzdžiui – į 
strėvos bažnyčią: ten jis stovėjo šalia šventoriaus ir gro-
žėjosi iš bažnyčios plūstelėjusia minia. arba – 1982 metų 
gegužės 9 dienos kelionė į Kauną. paskutinioji jo gyve-
nime. laisvės alėjoje, prie buvusių Naujosios Romuvos re-
dakcijos sienų jis pakėlė galvą ir žvelgė erelio žvilgsniu. 
po to sėdėjome Tulpėje – buvusioje Konrado kavinėje, ir jis 
vėl pasakojo. pasakojo ne tik tai, kas buvę čia Konrado 
laikais, bet jau ir tarybiniais. šventovė čia buvusi visad.

Visa tai išgirdus, net tiesiog girdint, norėjosi kalnus 
pradėti versti.

* * *
ar gyvas šiandien keliuotiškasis palikimas?

Jeigu iš kelių sakinių suprantu, kuris tekstas yra 
tik ras patyrimas, o kuris – falšas, tai pasako man ne kas 
kitas, o Keliuotis. tai jis liepia nusisukti nuo visų proto 
žaidimų; nuo literatūros, parašytos tik iš žodžių ir tik dėl 
žodžių. tai jis perspėja: nusisuk nuo begėdiško instink-
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tų demonstravimo, jis žemina žmogų, niekad nekelia jo.
apsaugo Naujosios Romuvos kūrėjas ir nuo įman-

traus mėgavimosi savimi.
Kultūra – tai vis dėlto pastanga išmokti būti švieses-

niam ir aukštesniam negu esi. štai ir viskas.
nepavydžiu nūdienos menininkui ir kultūrininkui, 

kuriam svetimas inteligento uždavinys šviesti. Jam nieko 

Šiemet Naujoji Romuva mini atkūrimo dvidešimtme-
tį. šviesaus atminimo poetas ir pirmasis atkurtosios 
Romuvos redaktorius Vaidotas daunys ir garbūs at-

naujinto leidimo steigėjai net neįsivaizdavo, kad jų atkur-
toji Romuva jubiliejų pasitiks iš valstybės negaudama jokio 
finansavimo. tad džiūgauti per daug tikrai nėra ko, nes 
gyvename laikais, kai vienas kultūros ministras gali kny-
gų mugės svečius pasveikinti kaip „knygų, užrašų knyge-
lių ir taupomųjų knygelių mylėtojus“ (2009 02 12), kitas – 
teigti, kad, jei menininkas nori išleisti savo albumą, tai „jis 
nori įsiamžinti už mūsų visų pinigus, nors poreikio nėra, 
albumų neperka“ (2014 05 07). (labai jau primena skęs-
tančiųjų gelbėjimą kaip pačių skęstančiųjų reikalą.) o at-
kurtoji Romuva tęsia prieškario žurnalo tradicijas – pavyz-
džiui, nuo 1932 m. egzistavusi Naujosios Romuvos bičiulių 
draugija, vėliau peraugusi į sąjungą, natūraliai atgimė ir 
dabar vienija daugybę įvairių profesijų atstovų, kurie yra 
bene vienintelis moralinis (ir ne tik) ramstis šiais kultūros 
žurnalų nefinansavimo laikais. tiesa, dabar spaudos, ra-
dijo ir televizijos rėmimo fondo yra remiami ne konkre-
tūs tęstiniai kultūros leidiniai, o vienkartiniai vienmečiai 
projektai, kai kiekvieną nusičiaudėjimą ar nusikosėjimą 
galima pateikti kaip projektą, tikintis finansavimo, o jau 
kultūros „elito“ ekspertai ir taryba spręs, kuris nusikosė-
jimas turės išliekamąją vertę ateities kartoms, kuris nusi-
čiaudėjimas įsirėš jaunosios kartos sąmonėje ir formuos 
jų ateities matymą kultūros lauke. gyvename, pasak ta-

K ę s t u t i s  S u b a č i u s

Niekam nesvarbi replika

nereiškia nuogam išeiti į sceną, parodant tik nuogumą. 
Vadinasi, pasityčiojant iš nuogumo. ir iš savęs kaip žmo-
gaus. Jis vieną dieną supras tai, bet bus per vėlu.

* * *
ir vis dėlto lieka nesuprasta viena Keliuočio keistenybė. 
Kodėl tarybinės-komunistinės nomenklatūros sąlygomis 
jis nesiliovė tikėjęs, kad jam gali būti duotas leidimas 
atnaujinti Naująją Romuvą? dievaži, tuo tikėjo, per tuos 
pusantrų metų dešimtis kartų kalbėjo. nejaugi jis kaž-
ko itin svarbaus nesuprato toje sistemoje? gal jis buvo 
taip suaugęs su savo kūdikiu, kad nesuprato, jog Naujoji 
Romuva ir Keliuotis – dabar jau dvi nebesusiliečiančios 
būtybės? ir manė, kad jeigu jam leidžiama gyventi kaip 
Keliuočiui, vadinasi, gali būti leista atgimti ir jo kūdi-
kiui? tačiau Naujoji Romuva jau buvo savarankiška bū-
tybė, kuriai nebereikėjo Keliuočio. tai buvo paradoksas: 
nebereikėjo Keliuočio ir tai tikrovei, kurioje Keliuotis 
gyveno paskutiniuosius savo metus. priešybės sutapo. 
Naujoji Romuva galėjo laukti savo valandos, kad atgimtų, 
Keliuotis tokios galimybės nebeturėjo.

Naujoji Romuva nebuvo mirusi komunizmo laikais, 
nemirs ji ir dabar. Ji gal liausis ėjusi, gal apmirs kuriam 
laikui, tačiau ir vėl kelsis.

nepriklauso Naujoji Romuva niekam – tik lietuvos 
idėjai.

tjanos maceinienės, „vidutinybių įsiviešpatavimo“ eroje, 
todėl projektų likimai daugiau negu aiškūs.

su Naująja Romuva aktyviai bendrauju nuo 2001 
metų. būdamas literatūros mokytojas dar tada atkrei-
piau dėmesį į Naujosios Romuvos puslapiuose jaunųjų 
literatų kūrybą publikuojančią Mokyklos langų skiltį. per 
daugiau negu dešimt egzistavimo metų Mokyklos langai 
pristatė apie šimtą jaunųjų kūrėjų, iš jų net šešiasdešimt 
penkių kūrybiniai bandymai sugulė į tokiu pat pavadi-
nimu 2005 metais Naujosios Romuvos išleistą moksleivių 
kūrybos rinktinę. Vėliau atsiradusi Pašvaistė – kultūros 
gyvenimo žurnalas jaunimui – sėkmingai tęsia Mokyklos 
langų tradiciją – publikuoja debiutuojančių literatų, žur-
nalistų, mokslininkų kūrybą. Vien šis žurnalo veiklos ba-
ras nusipelno pagarbos. Naujosios Romuvos puslapiuose 
savo kūrybą pristatė prozininkė, dviejų rašytojų sąjun-
gos leidyklos išleistų romanų autorė Vaida blažytė, dra-
maturgė goda dapšytė, poetai tomas taškauskas ir Vy-
tautas stankus ir dar daugelis kitų. aišku, šiais interneto 
ir įvairių projektų laikais galima būtų tik pasvajoti, kad 
Naujoji Romuva būtų leidžiama kaip kad, pavyzdžiui, 
1938 metais keturių tūkstančių egzempliorių tiražu, ir 
dar kaip savaitraštis. o dabar pasirodanti tik kas tris mė-
nesius menku 600 vienetų tiražu kultūros ekspertų valia 
savo atkūrimo dvidešimtmetį švenčianti Naujoji Romuva 
negavo nė cento iš gausybei keisčiausių projektų finan-
suoti skirto valstybinio gausybės rago.

Naujosios Romuvos atkūrimo 20-mečio proga arvydui Juozaičiui 
įteikta Juozo Keliuočio premija. laureatą sveikina alicija matiukienė. 
K ęs t u či o  s V ėr i o  nuotrauka
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su laimonu noreika, 2004, Kalėdos

Gimtajame 
Juozo Keliuočio 
Rokiškyje

birutė mar spektaklyje Poetė rokiškio dvaro menėje diskusija Į Europą – su savo rakandais? – alvydas Jegelevičius, romualdas 
ozolas, andrius Konickis, Viktoras binkis; 2006, kovas

naujame bibliotekos vaikų literatūros skyriuje su daiva tamošaityte ir Juozu a. Krikštopaičiu svarstome tris 2006 m. numerius
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alvydas Jegelevičius bendrauja su jo poezijos gerbėjomis

skaidra Jančaitė dainuoja Romuvos gimnazijos lituanistikos centre; 
2007, balandis

už nuolatinį nuoširdų 
bendravimą su rokiškio 
kultūrine bendruomene 
esame dėkingi 
bibliotekos direktorei 
alicijai matiukienei ir 
jos pavaduotojai daivai 
Vilkickienei

minint Vaidoto daunio 50-metį – romualdas ozolas, audronė 
daugnorienė, andrius Konickis, daiva Vilkickienė; 2008, sausis

diskutuojant su danieliumi mušinsku pravartu pasitelkti Jūratės 
baranovos išmintį; 2008, gegužė

2008-ųjų antrą ir trečią numerius aptariame kartu su Liaudies kultūros 
redaktore dalia rasteniene ir istoriku Jonu rudoku
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1944-ųjų gruodžio 10 dieną sorbonoje buvo iškilmingai 
minimos 250-osios Voltaire’o gimimo metinės. paryžius 
ką tik lengviau atsiduso išsivadavęs iš vokiečių okupaci-
jos, tad jubiliejinė paulio Valéry kalba buvo kupina liūd-
nų ir skaudžių dar tebevykstančio, bet jau prie pabaigos 
artėjančio siaubingo karo reminiscencijų. apeliuodamas 
į Voltaire’ą, kuris „vien plunksnos jėga sukrečia visą epo-
chą“, poetas desperatiškai klausė: „Ką jis galėtų padaryti 
šiandien? Ką gali dvasios (arba proto: un homme de l’esprit – 
A. K.) žmogus?.. Koks milžiniškas Voltaire’as reikalingas, 
kad pasmerktų, prakeiktų, prikaltų prie gėdos stulpo šią 
beribę planetinę šlykštybę...“1

prisiminiau dabar šias p. Valéry mintis skaityda-
mas – jau kelintą kartą! – Vaidoto daunio Šeštąją dieną. 
ne todėl, kad Vaidotas irgi būtų svarstęs antrojo pasau-
linio karo problemas. tiesiog nuolat susidomėjimą ir net, 
sakyčiau, tam tikrą nerimą kelia dvasios žmogaus situaci-
ja – jo tikslai, funkcijos, galimybės, galbūt nuopelnai ir, 
žinoma, atsakomybė – visuomenėje. beje, ir šių dalykų 
kaip teorinės dvasios žmogaus problemos Vaidotas nena-
grinėja, tačiau jo paties mąstymo būdas ir pilietinė po-
zicija – nuostabi medžiaga šiai problemai išryškinti ir 
susimąstyti.

Šeštoji diena buvo sumanyta kaip savaitinė dienraš-
čio Lietuvos rytas eseistikos skiltis. temos apmąstymams 
atsirasdavo tarsi savaime: tai ir amžinos filosofinės pro-
blemos, ir nuolat išnyrančios lietuvos istorijos kolizijos, 
ir naujos pilietinės visuomenės formavimosi iššūkiai ką 
tik atkurtos nepriklausomybės sąlygomis, ir, žinoma, 
be paliovos tiesiog kunkuliuojančio politinio gyvenimo 
įvykiai. arvydas Juozaitis mano, kad Vaidotas ėmėsi 
šio darbo kaip „tradicinis lietuvos inteligentas – ra-
mus, susikaupęs... kupinas rūpesčio“ ir nepasuko nei 
„užakusių ideologų“, nei „šaltųjų intelektualų“ keliu2. 
mielai pritarčiau (nors nenorėčiau, kaip tai dažnokai, ne 
vien šiame fragmente, mėgdavo daryti arvydas, a priori 
supriešinti sąvokų „inteligentas“ ir „intelektualas“) ir 
drįsčiau pridurti: Šeštąją dieną Vaidotas rašė kaip poetas 
ir filosofas. poetinis poeto požiūris tikriausiai ypatingų 
abejonių nekelia; filosofinį iš esmės apibūdinčiau šitaip: 
Vaidotas nusiteikęs kaip tikras prie filosofijos ištakų 
buvęs senovės graikų mąstytojas, jis stengiasi (ir rodo, 
kad geba) pirmiausia nustebti, suabejoti, paklausti, jam 
svarbiausia iškelti klausimą, išryškinti problemą, o ne 
duoti atsakymą ar įtikinti savo sprendimo teisingu-
mu, todėl net ir neretai gana kategoriškos formuluotės 
traktuotinos ne kaip galutinės tiesos ar įrodyti dėsniai, 
o veikiau kaip kvietimas susimąstyti, tęsti tiesos ieško-
jimą ar bent jau mėginti įtikinamiau pagrįsti pasiūlytą 
problemos sprendimą.

A n d r i u s  K o n i c k i s

Dvasios žmogus

1993 m. sausio 30-ąją poetas imasi svarstyti kelis 
dabartinės (dviem dešimtmečiams praėjus galbūt derėtų 
sakyti „anuometinės“, bet kad niekas iš esmės nepasikei-
tė) kalbos situacijos niuansus. pastebėjęs, kad „ne vien 
poezija, o ir politika turi savo poetiką“ ir pateikęs du 
politinio kalbėjimo pavyzdžius, Vaidotas mandagiai, bet 
ryžtingai priekaištauja vienai šių politinio kalbėjimo gru-
puočių („neintelektualiai“, kitaip tariant, tiesiog prastai 
kalbantiems politikams) dėl klaidingo „įsitikinimo, kad 
gyvenimo realybė yra svarbiau už kalbos realybę“. argu-
mentas paprastas: „Jeigu viską lemtų tik ekonominė re-
alybė, tauta būtų išnykusi... kalbos pastanga yra esmin-
goji žmogaus gyvybės pastanga. Vienas vienintelis žodis, 
radęs savo teisingąją vietą laike ir erdvėje, gali visuo-
menėje padaryti perversmą.“3 dar vienas kitas taiklus 
pastebėjimas apie sovietmetį kaip „bekalbystės epochą“ 
ir – gali susidaryti toks įspūdis – netikėtas minties posū-
kis: „abortai, prieš kuriuos aš pasisakau, yra gyvenimo 
realybės faktas. tačiau, idant pagrįsčiau šį savo požiūrį, 
aš remiuosi kalbos realybe: poezijos žodis dar net negi-
męs jau yra gyvas, – jis turi savąją formą prieštaktyje, jis 
yra gyva būtybė, kurią aš, kaip kūrėjas, regiu iš anksto, 
ir kaip tik todėl, kad jinai yra „iš anksto“, ji gali gimti, ji 
gali būti ištarta. man nekyla abejonių, kad šita „išanks-
tinė“ forma – tai gyvybė, kurią išniekinti yra tas pat, 
kas išniekinti sukurtąją, ištartąją formą. Kodėl gi tuomet 
turėčiau abejoti dėl negimusio kūdikio teisės gyventi?“4

poetinis poeto argumentas lyg ir neturėtų pernelyg 
nustebinti, tačiau atkreipkime dėmesį į tai, kad jis tiesio-
giai panaudotas pilietinei pozicijai – „prieš abortus“ – 
pagrįsti. tokios pozicijos tikriausiai laikosi dauguma 
lietuvos piliečių – prisipažinsiu, kad nepajėgiu įsivaiz-
duoti žmogaus, kuris nuoširdžiai ir entuziastingai pro-
paguotų abortus kaip neapsakomą visuotinį gėrį. tačiau 
nemažai abortų priešininkų labiau linkę ne ieškoti argu-
mentų, o iškart imtis ryžtingų veiksmų – pavyzdžiui, 
uždrausti (ir, žinoma, – tai tikriausiai suteiktų dar di-
desnės satisfakcijos, – nesilaikančius draudimo nubaus-
ti), o šio nepaprastai efektyvaus problemos sprendimo 
oponentus, t. y. abortų draudimo priešininkus, kaipmat 
perkvalifikuoja į abortų šalininkus. tiesa, „argumentų“ 
kartais pasitaiko – štai kunigas profesorius andrius 
narbekovas įsitikinęs, kad į abortus draudžiantį įsta-
tymą „reiktų žiūrėti kaip į pagalbą moteriai“, nes „8 iš 
10 moterų sako, kad nebūtų dariusios aborto, jei būtų 
sulaukusios paramos iš vyro, visuomenės“5 (nuostabi, 
sakytume, visuomenės parama – baudžiamojo kodekso 
straipsnis, žadantis keletą metų už grotų). tendencija 
drausti (užuot kūrus) – ne nauja, ir abortų problema – 
ne vienintelis jos objektas. liūdniausia, kad ji ypač pa-
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traukli tiems, kurie būtent turi galią drausti (seimui, 
Vyriausybei, ministerijoms, savivaldybėms ir kitiems 
valdžia disponuojančioms institucijoms ar personali-
joms), nors pirmiausia, atrodo, privalėtų kurti – pasa-
kykime kad ir banaliausiai – ką nors teigiamo, kas ne-
leistų visuomenėje išsikeroti neigiamiems reiškiniams, 
kurių siekiama atsikratyti draudimais. Jau tapo įpras-
ta uždrausti statyti automobilius kokioje nors siauroje 
senamiesčio gatvėje, kur jie galbūt trukdo šalia įsikū-
rusioms kavinėms ar parduotuvėms, nė nepagalvojus 
netoliese įrengti aikštelės, kurioje automobiliai galėtų 
stovėti ir niekam netrukdyti. labai išmintinga uždraus-
ti pardavinėti alkoholį rugsėjo 1-ąją, šitaip sugadinus 
gerą nuotaiką padoriems žmonėms, norintiems išgerti 
po taurę vyno, o paskui nuoširdžiai stebėtis, iš kur tiek 
prisigėrusių jaunuolių pasibaigus mokslo metų atida-
rymo iškilmėms. pasipiktinus išties šlykštoka rusijos 
propaganda derėtų, žinoma, uždrausti rusų televiziją, 
tarsi tauta būtų kokia avinų banda, pati nepajėgianti 
atsirinkti, kokias laidas žiūrėti ir kaip jose matytus daly-
kus vertinti... Dvasios žmogus aiškiai suvokia, kad savęs, 
juo labiau visuomenės, tautos ugdymas ir tobulinimas 
yra ilgas ir sudėtingas procesas – ir sąmoningai renkasi 
šį sunkų kelią, nė nesvajodamas apie kokius nors stai-
gius įspūdingus laimėjimus. žmogus be dvasios (gal 
net paprasčiausiai – be proto) nenusiteikęs ilgai laukti: 
tučtuojau sublizgėsiančios sėkmės iliuzija skatina jį im-
tis grynų gryniausių avantiūrų, kurios ne tik neduoda 
trokštamų rezultatų, bet ir žlugdo kantrių nuoseklaus 
visuomenės formavimo proceso puoselėtojų pastangas.

„būti partiniu žmogumi nėra nei garbinga, nei gėdin-
ga“, – ramiai pradeda svarstymus Vaidotas 1993 m. bir-
želio 5-ąją, o galop ryžtasi aiškiai „dar kartą pasakyti, 
nors visi mes tai žinome, ką gi lietuviškai reiškia partinis 
žmogus. tai yra dalinis žmogus. o gal (dar lietuviškiau) – 
tai yra dalies žmogus. Visos blogybės su tuo ir susijusios, 
kad partinis žmogus yra dalinis žmogus. Jis mato tiktai 
dalį, aspektą – pasaulėžiūros, reiškinio ar intereso. anks-
čiau ar vėliau šitą dalį norima pavaizduoti ar net įteisinti 
kaip visumą. nieko nepadarysi, tai yra žmogiška. tačiau 
tai, kas žmogiška, neapsaugo nuo to, kas tragiška. Kai 
dalinis žmogus vaizduojasi esąs visuminis, tai tragiška. 
Jam ir mums.“6

politinės partijos šiandien tapo tokia pat natūralia 
ir neatsiejama mūsų kasdienio gyvenimo dalimi kaip 
automobilis, telefonas ar internetas, o gal net dar „natū-
ralesne ir neatsiejamesne“ kaip, pavyzdžiui, saulėtekis 
ir saulėlydis ar vasara ir žiema, nes vis dėlto pasitaiko 
šen bei ten keistuolių, apsieinančių be automobilio ar 
interneto, o štai išvengti žiemos speigų ar vasaros karš-
čių – kaip ir didžiai reikšmingų partinių sprendimų 
padarinių – nesugebėtų nė vienas. Valdžios rinkimai iš 
esmės virto partinėmis olimpiadomis: mielai svarstome, 
kokia komanda turi daugiau galimybių laimėti, paskui 
sveikiname nugalėtojus, analizuojame pralaimėjusiųjų 
nesėkmės priežastis, visiškai pamiršdami, kad pergalė 
rinkimuose – tai ne krepšinio rinktinės triumfas olimpia-
doje, o tik atsakingo darbo artimiausią kadenciją pradžia. 
rinkimų čempionams tai irgi, atrodo, rūpi mažiausiai, 
nes kaip tik prasideda iškilmingas portfelių skirstymas. 
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net prezidento rinkimai partijoms yra savotiška fiesta – 
jos nesigėdija net iškelti savojo kandidato (prisiminkime, 
kad konservatoriai buvo net kritikuojami, jog nesugeba 
deleguoti savo kandidato; joks čia partijos silpnumas, 
beje, – viskas apskaičiuota: dalia grybauskaitė puikiau-
siai atitiko jų partinius reikalavimus ir lūkesčius). Juo-
kingiausiai atrodo partijų lenktyniavimas savivaldybių 
rinkimuose – galėtume pagalvoti, kad miesto transpor-
tas, butų renovacija ar vaikų darželiai turi būti tvarkomi 
pagal liberalizmo, konservatizmo arba socialdemokrati-
jos principus. ir čia pat – bjauriausia: laimingi išrinktieji 
kelis mėnesius negali pradėti rimtų ir neatidėliotinų dar-
bų, nes niekaip nepavyksta susitarti dėl „postų“.

gerai, nepykime ir darykime prielaidą, kad parti-
nis kolektyviškumas padeda organizuotis atsakingam 
valstybiniam darbui: galima pasitarti, dalintis patirtimi, 
reikalui esant mobilizuotis, vienas kitam padėti. deja, 
atrodo, viskas yra atvirkščiai: pirmiausia – partija, o visa 
kita – kaip nors... Kaipgi kitaip būtų galima vertinti rim-
tus porinkiminius skaičiavimus, kad laimėjusiai partijai 
turi atitekti premjero postas ir penkių ministrų, o trečią 
vietą užėmusiai pakaks dviejų ministrų, na, dar gali būti 
keli viceministrai? apie kokį profesionalumą darbe gali-
ma kalbėti, jeigu tas pat partijos atstovas vienoje kadenci-
joje vadovauja krašto apsaugos ministerijai, o kitoje ima 
tvarkyti sveikatos ar kultūros reikalus? gana akivaizdus 
ir šviežiausias partijos prioriteto pavyzdys: jaunas gabus 
energetikos ministerijos vadovas Jaroslavas neverovi-
čius turėjo nutraukti prasmingą darbą dėl absurdiškų 
nesutarimų su jį delegavusia partija. štai jo komentaras: 
„Valdemaras tomaševskis, o vėliau ir visa llra frak-
cija man aiškiai suformulavo savo poziciją – toks yra jų 
sprendimas ir privalau jį vykdyti, nes ministru tapau 

llra dėka. bandžiau jiems išaiškinti tokio žingsnio žalą 
lietuvos valstybės interesams, pačios partijos įvaizdžiui 
(netgi taip manė protingas žmogus! – A. K.), tačiau su-
pratau, kad mano argumentai – kaip į sieną.“7 ryškiau-
siai principą „partija – über alles“ išduoda pati rinkiminė 
kampanija: kur tai matyta, kad į vieną sunkaus ir atsa-
kingo darbo vietą pretenduotų keli šimtai kandidatų ir 
dar taip aršiai tarpusavyje kovotų – nešykštėdami nei 
beprasmiškų, išpildyti neįmanomų pažadų, nei nesaikin-
gų pagyrų savo įtartiniems nuopelnams, nei, pagaliau, 
įžeidimų ir net prakeiksmų konkurentams...

lietuvos teisingumo ministerijos duomenimis, 2014 
metų gegužę įvairioms lietuvos politinėms partijoms 
priklausė 114147 nariai8; lietuvos statistikos departa-
mentas informuoja, kad tuo metu šalyje buvo 2933492 
gyventojai9. tad ar gelėtų kas paaiškinti, kodėl šie 3,9 % 
keistuolių primeta savo gyvenimo būdą visiems nor-
maliems lietuvos gyventojams?! „...dažniausiai partinis 
žmogus manosi tam ir tapęs partiniu, kad paimtų į savo 
paties rankas likimo rykštę. šitaip visi kiti žmonės tam-
pa jo genami, o pats jis pageidauja būti visuomet gina-
mas“10, – mano poetas.

apie Vilnių Vaidotas mastė ir kalbėjo, galima sakyti, 
nuolat. nemažai gražių, taiklių, nuoširdžių jo pasisaky-
mų apie miesta yra ir Šeštojoje dienoje. štai 1994 m. gruo-
džio 17 d. Vaidotas apibūdina Vilnių kaip „nuolatinę kū-
rybos realybę“11, o 1993 m. birželio 12 d. pastebi: „Vilnius 
nėra plokštuminis, jis yra tūrinis miestas.“12 peržiūrėjęs 
„filmuotoje kronikoje... užfiksuotą iškilmingą lietuvos 
kariuomenės įžygiavimą į 1940 metais atgautąjį Vilnių“, 
poetas prisimena dar vieną esminį mūsų miesto bruožą – 
daugiatautiškumą, daugiakultūriškumą. neabejodamas, 
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kad Vilniun įžengiančią lietuvos kariuomenę palankiai 
sutinka ne tik lietuviai, bet ir žydai, gudai, lenkai, jis mė-
gina įžiūrėti pasitinkančiųjų veiduose ne vien džiugesį: 
„mes privalome matyti tą graudulį, sklendžiantį nebylio-
je kino juostoje, kuri apie graudulį dar nieko nežino.“13 O 
mes juk jau žinome, kad daugelis jų netrukus bus suvary-
ti į getą, ištremti į sibirą, išblaškyti po pasaulį ar tiesiog 
išžudyti. toliau poeto mintys klostosi šitaip: „Vilnius yra 
ne vien lietuvių tautos sostinė, bet ir lopšys. Kaip tik dėl 
to lietuviams tenka ypatinga atsakomybė suvokti, kad ši-
tas miestas – tai namai, kur ne vien lietuvių tauta buvo 
įsigyvenusi. Kai sakau, jog Vilnius yra gyvybės princi-
pas, turiu galvoje, kad pagal šį principą kiekviena tauta 
myli kitą kaip savo artimą. išduoti šį principą – tai išduo-
ti Vilnių. bet kartu dabar noriu pasakyti, kad Vilnius – tai 
vieta, kur tauta kalta tautai. be abejo, būdamas lietuvis, 
aš noriu ir turiu teisę pasakyti, jog mažiausiai kalti šiame 
mieste yra žydai. arba: nekalčiausi čia yra tylieji gudai. 
ar ištikimieji totoriai. ar lenkai. aš visų pirma turiu teisę 
galvoti apie savosios tautos kaltę...“14

tokie žodžiai nuskamba, švelniai tariant, gana keis-
tai šalia to, ką įpratome girdėti tiesiog aplink ir nuolat. 
paprastai pas mus manoma, kad visos tautos yra nusi-
kaltusios prieš lietuvių tautą, be to, nesiliauja ir toliau 
kėlusios jai grėsmę. rusai, 1940-aisiais okupavę lietuvą, 
vėl ketina ją užpulti ir net žada atkurti subyrėjusią so-
vietų sąjungą; lenkai, kadaise okupavę Vilniaus kraštą, 
dabar kelia pavojų lietuvių kalbai su savo nelietuviš-
komis raidėmis ir dvikalbėmis lentelėmis, o jeigu jiems 
nuolaidžiausime, žiūrėk, atims iš mūsų visą šalčininkų 
rajoną; žydai, aišku, patys kalti dėl holokausto, o dabar 
dar plėšia lietuvius, mat jiems reikia grąžinti kažkokius 
jiems priklausiusius turtus. lietuviai apskritai jaučiasi 
pranašesni už kitus – apie tai gražiai byloja paplitusios 
užgaulingos kitataučių pravardės: babajai, kacapai, juoč-
kiai. Vaidoto akcentuota „teisė galvoti apie savosios tau-
tos kaltę“ netenka bet kokios prasmės: apie savuosius, 
kaip apie tuos mirusiuosius – nil nisi bonum. savuosius 
visada reikia pagirti, reikalui esant – apginti, o jei nepa-
vyksta, bent jau įgelti visokiems kitiems, kurie sugebėjo 
kaip nors pranokti mūsiškius15.

Jėzus Kristus, matyt, gerai žinojo, kad mylėti save 
žmonėms kaip ir savaime būdinga, todėl kukliai siūlė 
mylėti artimą bent jau „kaip save patį“ (žr., pvz., Mk 12, 
31; šiaip labai gražu būtų įsimylėti kitą labiau nei save 
patį – tai būtų tikra meilė). ir vis dėlto daugeliui tai 
sunkiai pavyksta. o juk tai būtų paprasčiausias bet ko-
kių konfliktų sprendimo pagrindas, kad ir šio pernelyg 
užsitęsusio lietuvių ir lenkų. dabar mat kiekviena pusė, 
save mylėdama labiau už kitą, tiesiog „tempia antklodę 
ant savęs“: lenkai įsitikinę turį teisę rašyti savo kalba, 
nors tai visiškai nėra būtina ir net neturi prasmės, nes ge-
riau, kai gatvės pavadintos visur vienodai ir standartiš-
kai; lietuviai mano turį galią lenkams tai uždrausti, nors 
prasmės čia irgi neką daugiau, o ir nebūtina, nes jokios 
kitakalbės lentelės grėsmės valstybės saugumui nekelia. 
o jeigu taip kad ir ne iš meilės, o tiesiog iš didesnio abi-
pusio mandagumo – lietuviai lenkams: „Klausykit, gal 
jūs norėtumėt užrašyti lenkiškai gatvių pavadinimus? 
Jums tai tikriausiai būtų patogiau ar maloniau?“, o tie – 
lietuviams: „Kad ne, ačiū, mes ir lietuviškai gerai supran-

tame. na, nebent vieną kitą – dėl grožio...“ manyčiau, 
poetas pritartų tokiam variantui...

susimąstęs apie mirties bausmę, Vaidotas samprotauja 
nuosekliai ir ryžtingai. Jis prisimena per televiziją matęs, 
kad teisiamas žudikas negalėjo aiškiai atsakyti į prokuro-
ro klausimą: „Kodėl nužudei?“, todėl drįsta atsakyti pats: 
„Jis todėl ir žudė, kad jo apsėstumas buvo toks – žudyti. 
Jis buvo, o gal ir liko apsėstasis žmogus.“ ir tuoj pat taiko 
šią prielaidą visuomenei: „Kai visuomenė ima žudyti jai 
prasikaltusius, įgyjame teisę manyti, jog pati visuomenė 
yra apsėsta. Visuomenė, balsiai arba tylomis pateisinanti 
mirties bausmę, šitaip elgiasi dėl kelių priežasčių. pirma, 
jinai žudo iš keršto. antra, jinai žudo norėdama įbaugin-
ti kitus, kad tie nežudytų. trečia, jinai žudo, nes nežino, 
kas yra apsėstumas ir kaip su juo elgtis.“16

prisipažinsiu, kad asmeniškai visada vengiu sąvo-
kos „apsėstumas“, nes ne itin gerai suprantu, ką reiškia 
šis reiškinys ar tokia būsena. tačiau šiuo atveju, atrodo, 
aiškiai suvokiu, ką norėjo pasakyti poetas: tiesiog ne-
numaldoma aistra žudyti, kartais, matyt, iš kažkokio 
įsivaizduojamo padorumo paremiama ar paprasčiausiai 
pridengiama lėkštais, bent kiek rimtesnės kritikos neat-
laikančiais argumentais. Kaip galima įbauginti nusikal-
telį įrašu baudžiamajame kodekse, jeigu jisai apskritai 
nieko neskaito ir skaityti neketina? o jeigu ir skaito, 
ar šiaip iš sėbrų girdėjęs apie tokios griežtos bausmės 
galimybę, vis vien žudydamas jis arba yra, moksliškai 
tariant, afekto būsenoje ir negali svarstyti galimos baus-
mės griežtumo, arba tiesiog tikisi nebūsiąs pagautas ir 
šitaip išvengsiąs bet kokių bausmių. Juk tame pačiame 
kodekse surašytos įvairios bausmės už vagystes, greičio 
viršijimą ar smulkų chuliganizmą, bet ar atsikratėme jau 
vagių, chuliganų ar kelių erelių? Kai kuriems itin patrau-
klus atrodo adekvataus atpildo principas arba garsusis 
„akis už akį, dantis už dantį“ (žr. Kun 24, 19–20) – įdo-
mu, kaip jie nubaustų chuliganą, sumušusį praeivį iki 
smegenų sukrėtimo?.. dabar vis dažniau kalbama, kad 
neapsimoka įkalinti žudiką iki gyvos galvos ir išlaikyti 
jį, kaip nūn madinga sakyti, „už mūsų, mokesčių mokė-
tojų, pinigus“. gal ir neapsimoka, bet ar daug sutaupy-
tumę tų „mūsų, mokesčių mokėtojų, pinigų“, pakardami 
tik vieną kitą banditą per metus – derėtų bent po tuziną 
kasdien... „mirties bausmė yra lietuvos gėda, – ryžtingai 
reziumuoja poetas. – tai yra tokia pat gėda kaip ir kas-
dienės nusikaltėlių žudynės. bet vis dėlto mirties baus-
mė yra didesnė gėda, kadangi ją vykdo ar jai pritaria 
teisingieji, teisieji, moralieji, krikščioniškieji.“17 tai buvo 
1994-aisiais. nuo 1996-ųjų (įstatymiškai – nuo 1998 m. 
gruodžio 21 d.) lietuva šios gėdos atsikratė ir užsitraukti 
jos vėl neleidžia narystė europos sąjungoje. bet kaip jos 
vis dėlto norėtųsi kai kuriems dabartiniams „teisingie-
siems, teisiesiems, moraliesiems, krikščioniškiesiems“...

pasvarstęs kelis „miglotos“ tolerancijos sąvokos supra-
timo ir vartojimo aspektus (dingstį, matyt, tam davė 
1995-ųjų paskelbimas tolerancijos metais), Vaidotas lo-
giškai pereina prie kitos, iš dalies su tolerancija susiju-
sios, tačiau savaime įdomios problemos: „prezidentas, 
pačiame izraelyje atsiprašantis žydų už istorines nuo-
skaudas, pasielgė taip, kaip privalėtų pasielgti bet kuris 
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kitas aukščiausiasis mūsų valstybės vadovas. <...> česlo-
vo Juršėno, kaip buvusio komunisto, atsiprašymas buvo 
pagiežingai sutiktas kaip politinė gudrybė. Keisčiausia, 
kad pagiežingiausiai sureagavo tie, kurie visus penke-
rius metus, bet kokiomis priemonėmis reikalaudami iš 
„buvusiųjų“ atgailos, jos žmogiškumą patys seniai pa-
vertė politiniu farsu.“18 dera pripažinti, kad atsiprašinėti 
šiaip nėra įprasta lietuvoje, o mūsų valdžios vyrams tai 
išvis nebūdingas reiškinys. taigi, kai tik staiga nutinka 
tokia egzotika, tuoj pat pasigirsta galingas mūsų „tradi-
cinių vertybių“ balsas.

Visai neseniai, 2013-ųjų vasarį, lietuvos užsienio 
reikalų ministras linas linkevičius interviu laikraščiui 
Rzeczpospolita atsiprašė už savo kolegas, lietuvos seimo 
narius, kurie prieš beveik trejus metus, 2010-ųjų balan-
dį – per paskutinį prezidento lecho Kaczyńskio vizitą 
lietuvoje – nepritarė įstatymui dėl pavardžių rašymo 
lenkų kalba. politikos apžvalgininkas Kęstutis girnius 
švelniai suabejojo, „ar reikia atsiprašyti dėl politinio 
balsavimo. dėl to galima apgailestauti.“19 seimo opo-
zicijos lyderis andrius Kubilius kiek nusiminė, „kodėl 
l. linkevičius atsiprašė lenkų Vyriausybės, o ne mūsų 
XV Vyriausybės“20 – mat ano įstatymo projektą paren-
gė būtent jo vadovaujama Vyriausybė. prezidentė dalia 
grybauskaitė irgi rado dėl ko papriekaištauti: „Valsty-
bės vardu pareiškimus gali daryti tik tautos renkami, o 
ne skiriami pareigūnai.“21 buvo ir kur kas griežtesnių 
reakcijų. „tokį l. linkevičiaus elgesį laikome lietuvių 
tautos, jos istorinės atminties įžeidimu“, – paskelbė lie-
tuvos sąjūdžio taryba ir pareikalavo „inicijuoti užsienio 
reikalų ministro l. linkevičiaus apkaltą ar atleidimą 
iš pareigų, o jo žeminantį ir antivalstybinį pareiškimą 
paskelbti niekiniu.“22 Jai pritarė tautininkų sąjungos 
pirmininkas gintaras songaila: „ponas l. linkevičius 

neteko bet kokio pasitikėjimo ir moraline prasme nebe-
gali būti laikomas lietuvos ministru.“23 Vadinamąjį vox 
populi – itin gausius tokiais atvejais interneto skaitytojų 
komentarus – baisu ir pacituoti: atrodė, įpykusi tauta 
buvo pasirengusi nulinčiuoti mandagumą pademons-
travusį ministrą. galima nebent pamėginti reziumuoti – 
bendra to populi idėja išryškėjo akivaizdžiai: atsiprašyti, 
vadinasi, save pažeminti; tad visi įpratę išdidžiai pūstis 
kaipmat pasijuto nepelnytai pažeminti, įžeisti ir plūsda-
mi ministrą ėmė gelbėti savo reputaciją. poetas tuo tarpu 
ramiai samprotauja: „reikia stebėtis ne tuo, kad žmogus 
atsiprašo, o tuo, kad jis neatsiprašo. galime visaip svars-
tyti atsiprašančiojo motyvus, intencijas, tikslus, bet vis 
dėlto pagrindinį dalyką – atsiprašymą ar atgailą – turime 
priimti nuoširdžiai.“24 na jau ne – pas mus įprasta vei-
kiau priversti atsiprašyti kitą: šitaip jis bus pažemintas, o 
mums tai suteiks tam tikro malonumo. štai g. songaila 
savo pareiškimą „dėl užsienio reikalų ministro, kuris ne-
gerbia savo valstybės“ užbaiga įsitikinęs, kad „tai būtent 
lenkijos valstybė turi lietuvos atsiprašyti už prieškarinę 
Vilniaus ir lietuvos okupaciją, prievartinę polonizaciją, 
lietuviškų mokyklų ir skaityklų uždarymą, civilių lietu-
vių persekiojimus ir žudymus. ne l. linkevičius turi at-
siprašyti savo pono V. sikorskio, bet kaip tik V. sikorskis 
turi atsiprašyti lietuvos už jos šmeižimą ir žeminimą, už 
lietuvos piliečių kurstymą veikti prieš savo valstybę.“

štai ir norisi – kaip kadaise paulis Valéry – šaukti: „Ką 
galėtų šiandien padaryti Vaidotas daunys? Koks milži-
niškas daunys reikalingas, kad pasmerktų, prakeiktų, 
prikaltų prie gėdos stulpo... šį mūsų miesčioniškumą, 
bukaprotiškumą, pasipūtimą, šią veidmainystę, trumpa-
regystę, šią mūsų begalinę savimeilę bet kokiomis sąly-
gomis ir aplinkybėmis!“ bet ko čia šaukti? Juk jis nuose-
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kliai, išmintingai ir įtikinamai smerkė visa tai vos prieš 
du dešimtmečius – ir ką gi?.. Jis ir šiandien smerkia: juk 
knygos nesudegintos ir neuždraustos – ir ką?.. štai čia 
staiga ir suvokiame, kokią prasmę įgyja tas antras Valéry 
klausimas: „Ką gali dvasios žmogus?“ o iš tikrųjų – ką gi?..

neretai mūsų visuomenė, matydama nepageidauti-
nus, tiesiog nepriimtinus, bjaurius reiškinius valstybėje, 
ima apeliuoti į inteligentijos autoritetą, jos priedermę pa-
sipriešinti ar netgi įsivaizduojamą galią iš esmės situaciją 
pakeisti. tai natūralu ir prasminga, tačiau stebina keistoka 
šių apeliacijų forma: „Kur mūsų inteligentija? Kodėl mūsų 
inteligentai tyli?“ tai paprasčiausiai netiesa: štai, pavyz-
džiui, skaitydami kad ir V. daunio Šeštąją dieną, matome, 
kad inteligentija čia pat ir anaiptol ne tyli, o nuosekliai 
ir ryžtingai dėsto savo poziciją. tik ar yra girdima – štai 
kur klausimas... įdomu, kaipgi tauta pageidautų išgirsti 
inteligentijos balsą. gal mitinge prie seimo ar per televi-
ziją? na, būna ir tokių atvejų, bet tai, rodos, nėra geriausia 
tribūna poetams, mokslininkams ar filosofams. Vaidotas 
pasirinko Lietuvos rytą – „didžiausią šalies dienraštį“, kaip 
išdidžiai informuoja leidėjai. ir ką gi? nė nesileidžiant 
į išsamius svarstymus racionaliausia būtų manyti, kad 
Šeštąją dieną skaitė gal pora šimtų entuziastų ir Vaidoto 
bičiulių; visi kiti – kelios dešimtys tūkstančių! – smagiai 
gilinosi į pramogų bei kriminalų subtilybes. šiaip jau in-
teligentijai – arba Vaidoto nuolat pagarbiai minimiems 
intelektualams – natūraliausias būdas bendrauti su jų 
kūrybos recipientais yra knyga. o čia prasideda naujos 
problemos – arba, sakytume, tęsiasi tos pačios...

1987 metais gavęs nobelio premiją Josifas brodskis 
kalbėjo iš garsiosios stokholmo tribūnos: „aš nesiūlau 
valstybės pakeisti biblioteka, – nors ši mintis mane buvo 
ne sykį aplankiusi, – bet neabejoju, kad jeigu mes savo 
valdovus rinktume pagal jų, kaip skaitytojų, patirtį, o 
ne pagal jų politines programas, žemėje būtų mažiau 
skausmo.“25 Ką čia bepridursi... nebent pažaiskime: pra-
plėskime šios gražios idėjos pritaikymo sritį. įsivaizduo-
kime, kad ne tik renkamiesiems, bet ir skiriamiesiems 
aukščiausiojo lygio valdininkams taikomas toks „skai-
tytojo patirties“ kriterijus – turėtume daugiau padores-
nių ministrų ir jų pavaduotojų, generalinių prokurorų ir 
policijos komisarų, visokių mokesčių inspekcijų ir sau-
gumo departamentų vadovų. o jeigu dar trokštantys 
vadovauti įvairioms sodroms ir mažeikių naftoms, lietuvos 
dujoms ir telekomams, vilniaus energijoms ir kauno grūdams 
turėtų pirmiausia pateikti įspūdingesnį perskaitytų kny-
gų sąrašą... deja, tai nėra efektyvus pasaulio tobulinimo 
būdas – reikalas tas, kad po „generalinio štabo“, kurį 
sudaro „vienuolika tūkstančių du šimtai penki protai“ 
(kaip sakė gui de maupassant’as, pernelyg nesismul-
kindamas įvertinęs vienu metu prancūzijoje gyvenančių 
„genialių“, „labai talentingų“, „irgi talentingų savo srity-
se“ ir „vienaip ar kitaip išsiskiriančių“ žmonių skaičių), 
seka „armija vidutinybių“ ir „masė kvailių“, kurie jokių 
knygų niekada neskaitė ir skaityti neketina. Vadinasi, 
Dieviškoji komedija, Faustas, Broliai Karamazovai, nekal-
bant jau apie Grynojo proto kritiką ar Būtį ir laiką, ir toliau 
ramiausiai gulės bibliotekose ir jokio poveikio pasaulio 
raidai nedarys. tad ką tokiu atveju gali dvasios žmogus? 
ogi nieko... liūdna? taip; bet jokia čia naujiena – mes 
tai puikiausiai žinome, tik anaiptol ne kasdien apie tai 

susimąstome. beje, kartais rimtai susimąsčius ir drąsiai 
apie tai pasakius galima nusipelnyti net garbingos di-
žono akademijos premijos, kaip tai nutiko Jeanui Jacqu-
es’ui rousseau, 1750 metais neigiamai ir argumentuotai 
atsakiusiam į konkursinį klausimą: „ar menų ir mokslų 
pažanga prisidėjo prie papročių sutaurinimo?“

štai toks absurdiškas yra mūsų pasaulis. apie tai ga-
lima sužinoti atsivertus albert’o camus Sizifo mitą. dau-
guma šio pasaulio žmonių nebuvo atsivertę šios knygos, 
bet apie pasaulio absurdiškumą šį bei tą nutuokia. „Visų 
absurdiškiausias personažas“ šiame pasaulyje yra kūrė-
jas, mano a. camus26; kitaip tariant – dvasios žmogus. apie 
tai „armija vidutinybių“ ir „masė kvailių“ žino geriau už 
patį a. camus ir netgi didžiuojasi, kad jie – ne tokie. ir 
todėl, matyt, negali – kaip dvasios žmogus – pasakyti sau: 
„aš žinau, kad šis pasaulis netobulas ir tobulesnis būti 
negali, tačiau privalau stengtis gyventi ir mąstyti taip, tar-
si jis galėtų būti kitoks; aš žinau, kad žmogus yra netobu-
las ir kitoks būti negali, tačiau privalau stengtis gyventi ir 
mąstyti taip, tarsi jis galėtų būti tobulesnis.“27

1 p. Valéry. Voltaire // Oeuvres, t. 1. – Gallimard, paris, 2002, p. 529–530.
2 a. Juozaitis. Viltis priklauso visiems // V. daunys. Šeštoji diena. – 

Spindulys, Kaunas, 1995, p. 7.
3 V. daunys. Op. cit., p. 30.
4 ten pat, p. 31.
5 žr.: http://www.delfi.lt/news/daily/health/kunigas-abortus-drau-

dziantis-istatymas-is-tiesu-yra-pagalba-moteriai.d?id=63105612.
6 V. daunys. Op. cit., p. 64.
7 žr.: http://www.lrytas.lt/lietuvos-diena/aktualijos/j-neverovicius-

prabilo-apie-tai-kodel-jam-iskase-duobe.htm.
8 žr.: http://www.tm.lt/dok/2014-08-21%20lietuvos%20respublikos%20

politinių%20partijų%20sąrašas.pdf. 
9 žr.: http://osp.stat.gov.lt/web/guest/statistiniu-rodikliu-analize?p

ortletFormname=visualization&hash=ed31cbb8-93dd-4677-92f4-
8c2c620b8111.

10 V. daunys. Op. cit., p. 64.
11 ten pat, p. 193.
12 ten pat, p. 66.
13 ten pat, p. 90.
14 ten pat, p. 91.
15 štai gana kurioziškas pavyzdys, kaip tokios pastangos prasilenkia 

net su elementariausia logika. prieš keletą metų europos krepšinio 
čempionate lietuvos rinktinė pralaimėjo makedonijos komandai ir 
iškrito iš tolesnių varžybų. negalėdami sulaikyti apmaudo, mūsų 
komandos aistruoliai kaipmat įgėlė makedonams: atseit kokia čia 
komanda, ten tik du normalūs žaidėjai. iš tikrųjų du krepšinin-
kai ryškiai išsiskyrė šioje ne itin stiprioje komandoje; bet įpykę 
aistruoliai nė nepastebėjo, kad tai pabrėžę dar labiau sumenkino 
savuosius: pasirodo, pakanka dviejų makedonų, kad nugalėtų visą 
lietuvos rinktinę.

16 V. daunys. Op. cit., p. 120.
17 ten pat, p. 121.
18 ten pat, p. 213.
19 žr.: http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/lino-linkeviciaus-

atsiprasymas-lenkijoje-sulauke-kritikos-lietuvoje-56-305076.
20 žr.: http://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/11668/a._kubilius_kodel_l._

linkevicius_atsiprase_lenku_o_ne_musu_xv_vyriausybes.
21 žr.: http://www.lrytas.lt/lietuvos-diena/aktualijos/prezidente-kriti-

kuoja-l-linkeviciaus-atsiprasyma-lenkijoje.htm.
22 žr.: http://alkas.lt/2013/02/09/lietuvos-sajudzio-taryba-reiskia-ne-

pasitikejima-l-linkeviciumi.
23 žr.: http://alkas.lt/2013/02/08/po-l-linkeviciaus-atsiprasymo-viesas-

pareiskimas-visuomenei-del-ministro-atsistatydinimo.
24 V. daunys. Op. cit., p. 213.
25 J. brodskij. Paskaita gavus Nobelio premiją // Poetas ir proza. – Baltos 

lankos, Vilnius, 1999, p. 13.
26 žr.: a. camus. Sizifo mitas // Rinktiniai esė. – Baltos lankos, Vilnius, 

1993, p. 204.
27 a. šliogeris. Būtis ir pasaulis. – Mintis, Vilnius, 1990, p. 15.
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laimono noreikos ir Naujosios Romuvos poetinis 
debiutas Vilniaus Katedros knygyne; 2004, 
gruodis

tauragės birutės baltrušaitytės bibliotekoje – 
andrius Konickis, Juozas a. Krikštopaitis, 
aivaras Veiknys, rita makselytė; 2011, balandis

ramunė brundzaitė, giedrė maybe ir rasa Kutkaitė pristato savo pirmąsias knygas Kristinos norvilaitės galerijoje užupyje; 2013, lapkritis

Vilniaus rotušėje diskutuojame su giedriumi 
Kazimierėnu apie jo istorinių paveikslų ciklą 
(publikacija – Naujoji Romuva, 2009, nr. 3, p. 
18–22)
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ukmergės Vlado šlaito bibliotekoje ir deltuvos bendruomenės namuose; 
2007, balandis

Knygų pavasaris Vilniaus mokytojų namuose; redakto-
rės audronės daugnorienės rankose – dvi pirmosios 
Naujosios Romuvos leidyklos knygos; 2007, balandis

gottholdo e. lessingo knygos Natanas išmintingasis pristatymas Vilniaus knygų 
mugėje – andrius Konickis, leonidas donskis, irena Veisaitė, antanas a. Jonynas, 
Vokietijos ambasadorius lietuvoje matthias mülmenstädt, moses mendelssohno 
centro vadovas prof. Julius h. schoeps; 2014, vasaris
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Pažintis su dalia ir povilu mataičiais – netikėtas ir 
labai džiugus įvykis, ne tik praturtinęs mano pa-
saulėjautą, bet ir suteikęs galimybę patirti meni-

ninkų kūrybinio katarsio išraiškas, susimąstyti apie šio 
fenomeno galią. graži mūsų bendrystė prasidėjo, kai 
vieną kaitrią liepos dieną (rodos, 1997-aisiais) paskambi-
no povilas mataitis, kad padėkotų man už jį sujaudinu-
sį atsiliepimą, skirtą spektakliui ir kelsis vėl iš tavo kraujo 
Lietuva 1. Kalbėjo jis nuoširdžiai, bet su atsargia intona-
cija; manau, mintis reikšti varžė svarbi aplinkybė: iki tol 
nebuvome asmeniškai pažįstami.

šis lemtingas skambutis, atvėręs duris į mūsų kul-
tūrai atsidavusių žmonių širdis, tapo man puikia inte-
lektine dovana. o iš esmės su mataičių kūrybine veikla 
susitikau, kai buvo įsteigtas lietuvių folkloro teatras 
(1974). Jų kuriama ir puoselėjama unikali sceninio meno 
institucija, atspindėdama mūsų lūkesčius tais rūsčiais 
priklausomybės laikais, žadino apniukusią tautinę sa-
vimonę, skatino pasididžiavimą savo kultūros paveldu, 
gaivino užslėptas patriotines mūsų viltis. tad dabar, nu-
kreipęs žvilgsnį į praeitį, prisiminsiu kelis susitikimų su 
mataičių menu epizodus.

K E L I O  P R A D Ž I A
mataičių teatras – labai taiklus dviejų menininkų sutelkto 
ir subtiliai ugdyto kolektyvo pavadinimas. toks trumpas, 
bet esmę nusakantis pavadinimas visuomenėje prigijo ir 
iki šiol švyti mūsų kultūros lobyno panoramoje kaip atgi-
mimo šauklio simbolis. Vis dėlto spontaniškai man išsprū-
dusi sąvoka „kolektyvas“, įprasta kasdienėje buityje, čia 
netinka; mat teatro vienminčių būrys, tai susibėgdavęs, tai 
vėl išsilakstantis, vaisingai darbavosi veik be valdžios pa-
ramos ir dėmesio. tiesa, teatras kurį laiką veikė kaip vals-
tybinė institucija. nepaisant nepalankių sąlygų, jis sava-
rankiškai kilo ir nesustabdomai plėtojosi, užkariaudamas 
mūsų širdis, kol vieną dieną buvo piktavališkai vyriausy-
biniu įsakymu panaikintas (jau formaliai nepriklausomoje 
lietuvoje!). ir, nepaisant rafinuotai atlikto smurtinio akto, 
mataičių stebuklas, įsismelkęs į mūsų savimonės gelmes, 
šiandien gyvuoja ir kaip sakrali dovana mums, ir kaip iš-
likimo vilties metafora. manau, lietuvos visuomenės at-
mintyje dar liko nepaneigiamos tiesos pėdsakų: kiekvienas 
kūrybingo sambūrio darbo rezultatas, pakylėtas vieningo 
entuziazmo ir pasiaukojimo, galop tampa kultūros įvykiu. 
mąstydami apie tai, sugrįžkime prie istorinės patirties, iš 
kurios savo galių sėmėsi mataičių teatras.

etnoso bendrumas formuojasi ir kaip saugios pa-
dangės poreikis, užgimęs gentainiams tapatinantis su 

a s M e n y b i ų  g a l e r i j a

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

Unikalaus tautinio 
meno kūrėjai

gimtojo krašto kultūros paveldu. iš tautinių versmių 
išsirutulioja tėvynės ir istorinės savimonės sampratos. 
teatras, kylantis iš tautos kultūros, iš etnoso patirties, 
atlieka ypatingą visuomenės sutelkimo ir jos kūrybinių 
galių žadinimo misiją. teatralizuotos akcijos ar klojimo 
teatro spektakliai žemdirbių išpurentame areale įtraukia 
žiūrovus ir atlikėjus į bendrų emocijų pasaulį. Visi tampa 
įvykio, kurio kulminacija suvokiama kaip sakralinis ak-
tas, dalyviais. žemiškoji egzistencija, susieta su kosmo-
loginiu kaitos ciklu, įgyja vertingo gyvenimo prasmės; ši 
pajauta teikia etnosui naujų kūrybinių stimulų ir motyvų 
priešintis išorės grėsmėms bei destrukcijai. spektaklis ne 
tik sukuria stebimą reginio formą; svarbiausia tai, kad jo 
ritualizuojančiame veiksme ryškėja etninės patirties turi-
nys, išnyra vitalinės jėgos, ginančios bendruomenę nuo 
ardančio poveikio. štai čia ir glūdi teatralizuotų renginių 
galia, gebanti socializuoti bendruomenes, ugdyti tautą 
ir jos nepakartojamas ypatybes. spektaklio sužadintoje 
būsenoje išryškėja bendruomenės veidas, suteikiantis jos 
nariams savitų bruožų. Kolektyvinio identiteto dirvoje 
suveša individų tapatumai. be šios pradinės, gimusios iš 
etninės kultūros gelmių ir sutaurintos bendroje būseno-
je, ypatybės nuvysta žmogaus autentika, nes, praradus 
šaknis, jau nepasiekiami pirmapradžių kūrybinių galių 
šaltiniai. Visuomenės ir etninės bendruomenės, nepati-
riančios tokio visuotinumo, susvetimėja, subyra į pavie-
nių, agresyvių, vienas kitu nepasitikinčių asmenų masę. 
suprantama, tokia beveidė, chaotiška samplaika, panaši 
į nykstantį kūną, neturi ateities.

Y PAT I N G A S  Ž A N R A S
išsilaisvinimo valios brendimo istorija, praslinkus beveik 
šimtmečiui, tarsi kartojosi – pokario dešimtmečiai tai pa-
tvirtino. tačiau šį kartą įvykiai klostėsi iš esmės kitokiame 
civilizacijos raidos etape. totalitarinės sistemos pavergtos 
visuomenės atmintyje jau glūdėjo nepriklausomos valsty-
bės, dviejų pasaulinių karų ir nuožmios partizanų kovos 
patirtys. svarbu pastebėti: sovietmečiu, tyliai priešinantis 
ir vėl atgimstant tautinio išsivadavimo ryžtui, buvo atsi-
remta į tas pačias vertybes kaip ir XX a. pradžioje – kal-
bą, etninę kultūrą ir išsilavinimą. Jų turinys šimtmečio 
pabaigoje jau buvo pakitęs. gimtoji kalba lietuvoje įsi-
tvirtino kaip esminis mąstymo ir sunormintas visuome-
nės bendravimo būdas. mokslinės studijos pavertė etninį 
paveldą šiuolaikinės kultūros šaltiniu, o išsilavinimą – 
intelektinių galimybių pagrindu. į šias vertybes atsirėmę 
povilas ir dalia mataičiai lietuviškumo raiškai – kalbėji-
mui, muzikai, giedojimui, judesiui, rūbams, scenovaiz-
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džiui – suteikė nenusakomų ypatybių; jų visuma sukūrė 
naują teatrinį žanrą – bylojimą, žavintį ir prasismelkiantį 
į giliausius sąmonės sluoksnius. Jis paveikus net ir kitų 
kultūrų atstovams, kurie iki mūsų dienų dar nebuvo at-
radę baltijos pakrantėse slypinčio kultūros lobio. būtina 
pabrėžti: povilas ir dalia mataičiai yra ne tik unikalaus, 
nepakartojamo teatro, bet ir naujo žanro – bylojimo – au-
toriai, sukūrę ir esminį jo sceninės įtaigos sandą – drama-
turgiją, t. y. veiksmo raidos scenarijus.

Kai kam bylojimo žanras gali pasirodyti kiek pana-
šus į operą. mat ir bylojime, ir operoje dalyvauja mu-
zika, vokalas, scenografija, choreografija ir aktorystės 
įgūdžiai. ir vis dėlto bylojimas iš esmės skiriasi nuo 
operinio žanro. operos siužeto pagrindą sudaro intrigą 
rezgantis libretto, o bylojimas remiasi moksline patirtimi: 
etnografijos ir viso kultūros bei istorijos paveldo studijo-
mis, iš kurių medžiagos supinamas dramaturginis audi-
nys. bylojimas priartėja prie tokios raiškos, kurią galima 
būtų apibūdinti kaip muzikinę dramą, o gal net pripažinti 
rekonstruotu epo fragmentu. čia susipina visų minėtų 
sandų dermės, kuriančios ritualinę dramą, artimą aukoji-
mo aktui, kuris, susiklosčius ypatingoms sąlygoms, virsta 
visuotine dalyvių ekstaze.

mataičių teatras kūrė savo spektaklius ne imituoda-
mas folklorą, o remdamasis paveldo tyrimais, kurie tiesė 
kelią tautinės kultūros įprasminimui bendrame europos 
kultūrų kontekste. teatralizuoti renginiai – šie etninių 
galių liudytojai – skleidėsi kaip abstrahuota tautos gy-
venimo tiesa, prisodrinta liaudies išminties; ji reiškėsi 
muzikaliai, plastiškai, su gaiviu liaudies humoru ir tar-
miška intonacija. tačiau rūsti istorinė bei politinė situ-
acija vertė būti išradingais. prisiminkime: prie sovietų 
reglamentuoto kultūrinio gyvenimo prisitaikę mėgėjų ir 
profesionalų kolektyvai – įvairios kapelos, ansambliai – 
privalėjo konstruoti repertuarą pagal fasadinei kultūrai 
būdingus principus. primityvus liaudiškumo demons-
travimas buvo siejamas su sovietinio gyvenimo aktuali-
jomis ir, suprantama, su esamo momento ideologiniais 
reikalavimais. nors kartais pavykdavo nacionalinį turinį 
slėpti po „tautų brolybės“ šūkiu, tačiau vyravo katego-
riškai reikalaujama politinė nuostata, kurią vaizdingiau 
būtų galima nusakyti taip: standartizuotos formos glėby-
je privalėjo sunykti bet koks gilesnis turinio atsivėrimas.

ir štai netikėtai pasirodo povilo ir dalios mataičių 
akibrokštas – etnografinis ansamblis. aukšto profesio-
nalumo kūrybinis darbas, išskleidęs tautosakos išmintį 
plačioje meno sričių sintezės panoramoje, pateikė visuo-
menei jaudinantį reginį, užkrečiantį žiūrovus naujomis 
iniciatyvomis. tai buvo ir priekaištas, ir net iššūkis esa-
mai kultūros sklaidos situacijai. nors patys autoriai savo 
kūrybinę instituciją pavadino folkloro teatru, tačiau re-
pertuaro raida parodė, kad susidūrėme su giliai mąstan-
čių menininkų pora ir šalia jų atsiskleidusiu reiškiniu, toli 
peržengusiu konkretaus žanro ribas. tai ir yra netikėtai 
pasirodžiusio teatro esmė ir unikalumas. Viskas prasidėjo 
viešu, labai kukliai ir akademiškai pavadintu pasirody-
mu instrumentinės, šokamos, dainuojamos sutartinės (1968).

lietuvių folkloro teatru pavadinto entuziastų sam-
būrio repertuaras toliau plečiamas pradinę tematiką pa-
pildant įvairių etnografinių regionų kultūriniu paveldu, 
instrumentine muzika, žaidybiniais elementais. didėja 
dėmesys miestelėnų kultūrai, tariamo žodžio ypaty-

bėms, apdarų dermei, o repertuare (1977–1985) sklei-
džiasi literatūrinės prozos ir poezijos grožis; gimsta ir 
formuojasi naujas folkloro teatro žanras – bylojimas, 
priartinantis dalyvius prie aukojimo ritualo (1989–1994).

S U TAU R I N TA  I S T O R I N Ė  T I E S A
1997 metų vasaros pradžioje – prieš mūsų akis sukrečian-
tis kūrinys ir kelsis vėl iš tavo kraujo Lietuva, sutaurinęs 
ginkluotą pokario kovą. Kaip kerinčio reginio dalyvis, 
liudiju: atlikėjus ir žiūrovus suvienijo magiška sakralinių 
apeigų galia. motinos, nuotakos, tėvynės, nepriklau-
somybės, ištikimybės sąvokos, jau šiandien trinamos 
iš mūsų sąmonės, spektaklyje sužėrėjo fundamentinių 
universalijų aura.

spektaklyje, atsiskleidusiame kaip bylojimas apie 
žemdirbio egzistenciją rūsčių istorinių posūkių laikais, 
viskas išgryninta. misterijos audinyje nėra nereikšmin-
go siūlelio. reginio išklotinėje ryškėja dailininkės da-
lios mataitienės kūrybinė galia, išreikšta erdviniu scenos 
sprendiniu, prisodrintu paslapties užuominų skambesio; 
čia vyrauja grafikos stilistika ir asketiškas simbolių pa-
prastumas; scenografija tampa esmine bylojimo drama-
turgijos ypatybe. dailininkės vaizduotė, intuicija ir gilus 
etnografijos pažinimas sukuria nepamirštamus erdvinius 
siužeto elementus. liudytojo atmintyje išnyra epizodas: 
žiūrovų akys nukrypsta į galvos apdangalą – nuometą, 
priklausomai nuo veiksmo posūkio ar sceninės plastikos 
sąskambių iškylantį kaip karūna, kaip kilnus moterišku-
mo ir motinystės ženklas, kaip ištikimybės simbolis.

Veikėjai ir minimalistinė atributika tarsi styginių ins-
trumentų ansamblis paverčia sceną skambančia kameri-
nio koncerto erdve. ir žvakidės, ir liepsnelių virpesiai, ir 
bylotųjų rečitatyvai iš istorinio teksto supina hipnotizuo-
jančią muzikinę struktūrą, žadinančią vizijas, srūvančias 
iš etninio mūsų lobyno gelmių. gimsta jau neverbalinis 
diskursas: žmogaus balsas, judesių plastika, prisodrinta 
mitologemų, sutaurina istorinių faktų turinį. regėdami 
dramatinę juodos ir baltos spalvų akistatą, amžiną mir-
ties ir atgimimo kaitos ratą, suvokiame, kad gyvenimas 
yra vertingas, jei pasiaukojama idėjai. įsiklausykime: tai 
iššūkis, mestas įsivyravusiai ciniškai sampratai, kad kul-
tūros reikalai privalo tapti vien pelno šaltiniu.

ar gali pasiaukojimas idėjai būti mūsų visuomenės 
suprastas? ar reikia teatro, kuris, puoselėdamas tautinės 
kultūros paveldą, atsiremtų į universaliąsias humanisti-
nes vertybes? Kaip naiviai skamba tokie klausimai varto-
tojų visuomenėje! tas skambesys apkurtusiųjų bendruo-
menėje ir gąsdina, ir verčia pilietį neprarasti žmogiško 
orumo, ieškoti išeities, ypač dabar, kai mūsų atmintyje 
dar gyva dviejų tautinių atgimimų patirtis, įprasminta 
mataičių teatro kūriniuose (ačiū dievui, yra išlikę spek-
taklių videoįrašų, deja, ne visų).

mataičių kūrybinis pasaulis aiškiau skleidėsi ben-
draujant su jais: tai pokalbiai jų namuose, dalios matai-
tienės dirbtuvėse šalia aušros vartų, kur pro langus at-
siveria nepakartojami Vilniaus stogų bei pastatų siluetai; 
jau vien šis urbanistinės tikrovės fragmentas sužadina 
pakilią darbo nuotaiką; be to, pokalbį stimuliuoja aplink 
esantys dailės kūriniai. 

nepaprastai vertinu mūsų pažintį. suprantama, po-
kalbiai su jautriais, turiningais asmenimis visuomet pra-
turtina šalia esančius. ypač tuomet, kai juos sieja bendra 
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pasaulėjauta, vertybių pajauta. abipusis supratimas kyla 
ir be žodžių: iš žvilgsnio ir mimikos ar judesių išraiškos, 
iš kalbos intonacijos. tyla čia gali byloti daugiau nei 
kalbėjimas vien iš mandagumo. tačiau trys proginiai 
įvykiai, esmingai įstrigę į mano atmintį, nuolat skatina 
sugrįžti prie prisiminimų; tai pokalbis su dalia matai-
tiene jos kūrybos parodoje (lietuvos teatro, muzikos ir 
kino muziejus, 2007 m. liepos 20 d.) ir dvi dalios ir po-
vilo knygos (2013)2. apie tai verta pakalbėti, gilinantis į 
asmens kūrybą. pradėkime nuo parodos, kurią plačiau 
jau esu aptaręs spaudoje3.

D A L I A  M ATA I T I E N Ė
peržengus muziejaus slenkstį, jo kuklios apimties salės 
atveria žiūrovams plačią dalios mataitienės dailės retro-
spekcijos panoramą. regime scenografinius tekstus pagal 
lietuvių ir pasaulinės klasikos veikalus. parodoje nau-
jausi dailininkės kūriniai, – Friedricho schillerio Marija 
Stiuart, – pasirodę lietuvos nacionalinio dramos teatro 
ir Kaliningrado scenose. tokie vieningi ir taip skirtingai 
prabylantys to paties režisieriaus J. Vaitkaus ir scenogra-
fės spektakliuose kelia ne vieną klausimą. tad kreipiuosi 
į mane lydinčią autorę – rūpi išgirsti jos atsakymus.

pirmiausia paklausiau, kaip tų pačių statytojų su-
kurti Marijos Stiuart spektakliai išsiskleidė skirtingose 
scenose. smalsu buvo išgirsti apie klasikinės dramos 
pasirodymus Vilniaus ir Karaliaučiaus kultūrų terpėse, 
apie jų skirtumus ir teatrinius atradimus. su pastebimu 
jauduliu dailininkė kalbėjo apie džiaugsmą, kurį teikė 
lietuvos dramos teatras – čia buvo realizuotas jos diplo-
minis darbas, čia ji vėl susitiko su scenos darbuotojais, 
aptiko jos sukurtų rūbų bei scenos fragmentų. pasak 
jos, pasijutus vėl tarsi gimtuosiuose namuose, jau buvo 
nesunku prisiliesti prie Friedricho schillerio kūrybos ir 
pasirūpinti, kad galėtų savarankiškai, atmetus madingas 
ir populiarias to meto teatro kryptis, eiti savo keliu. ne-
trukus gavusi pakvietimą statyti tą patį veikalą Karalių 
mieste, scenografė dvejojo, nes baugino svetima aplinka 
bei nežinomos publikos nuotaika. bet, atvykusi į istorinį 
miestą ir pamačiusi šalia puikaus teatro pastato skulp-
tūrinį paties schillerio paminklą, visos abejonės išnyko. 
sėkmė buvo įvertinta: publika priėmė su audringu en-
tuziazmu. tai prisiminusi dailininkė išsitarė: „gal pirmą 
kartą gyvenime susimąsčiau – aš juk esu labai laiminga, 
mano paveikslų mastelis 8 m pločio, 8 m ilgio, 7 m gi-
lumos ir, vieningai mąstant su režisieriumi, visa tai gali 
tapti judančiu ir skambančiu paveikslu.“4

su garbiąja palydove lėtai judėdamas tarp ekspona-
tų, regėjau richardo Wagnerio Lohengrino, biblinės sak-
mės Giesmių giesmė scenografinių projektų fragmentus ir 
poetinę Vydūno kūrinio Amžinoji ugnis viziją. dailininkė, 
jautriai prisilietusi prie filosofiškai skambančių Vydūno 
minčių, suteikė joms vizualiai ezoterišką formą. ekspo-
nuojamiems fragmentams realizuoti dailininkė išradin-
gai naudojo kartoną, medį, tušą, grafitą, guašą, fotoko-
liažą. matydamas projektų figūrinės plastikos įvairovę, 
muzikalią spalvų dermę, mąsčiau: šie kūriniai taip ir liko 
nerealizuoti; tad kaip režisieriai galėjo atsispirti tokioms 
žavioms užuominoms? tarsi nuspėjusi mano klausimą, 
dailininkė pareiškė, kad jai nemalonu apie tai kalbėti, nes 
čia vyko, kaip jau įprasta mūsų visuomenėje, švelniai ta-
riant, „keisti“ dalykėliai. po teatro meno tarybos aproba-

vimo pasirengimas premjerai ėjo sklandžiai. tačiau neti-
kėtai atėjo nurodymas viską sustabdyti neribotam laikui. 
dailininkės žodžiais tariant, „toks keistas teatro sprendi-
mas mums su režisieriumi Jonu Vaitkum buvo visiškai 
netikėtas ir nepaaiškinamas. negalėjom atsistebėti tokiu 
akibrokštu, nežinodami priežasties, bet nujausdami, kad 
kažkam užkliuvo pats didysis Wagneris. na, ką gi, nepri-
klausomybės metais ir ne tokių „prajovų“ buvome išmo-
kę patirti.“ tad lieka tik džiaugtis, „kad galiu visą savo 
sumanymą eksponuoti parodoje. tik, kai netikėtai šalia 
suskamba Wagnerio muzika, visas mano gyvenimiškas 
optimizmas dingsta.“5

mane sužavėjusi operos Nabukas scenografija ver-
ta atskiro pokalbio, netgi drįstu teigti – savarankiškos 
studijos. tačiau suvokiu, kad jau, deja, pavėluota: spek-
taklio seniai nėra repertuare. Jis liko tik mūsų atminty-
je, klaidžiojantis subjektyviuose prisiminimų slėniuose. 
rimtai studijai menkai gali padėti išsaugotas operos 
videoįrašas. Visa laimė, kad bent jau išliko sumaniai 
surežisuotas vizualus dokumentas su aiškiais sceno-
grafijos ypatumais ir mūsų operos žiedo balsais; tad 
retkarčiais turime galimybę vėl gėrėtis įstabiu spektak-
liu, nušvintančiu tV ekrane. (Keistas sutapimas: rašant 
šiuos žodžius, ekrane pasirodė Nabuko įrašas.) parodoje 
eksponuojami rūbai bei scenografijos fragmentai – jau 
tik autentiški liudytojai nepakartojamos scenografės ir 
režisieriaus dovanos operos mylėtojams, turintiems lie-
tuvoje šimtmečio patirties tradiciją.

paminėtas netikėtas sutapimas dovanojo akimirką 
dar kartą išgyventi Vergų giesmės fragmentą, pakartotą 
netylančių žiūrovų aplodismentų. Vėl išniro sustingusių 
siluetų vienovė, apgaubta mitologinės intonacijos kerų ir 
mėlynos nakties skraistės. giesmės, figūrų, scenografijos 
bei režisūros išmonių dermė pavirto magiška pojūčių bei 
nuotaikų substancija, užtvindžiusia įvykio erdvę; laiko 
parametras čia tapatinosi su klausytojų ir artistų širdies 
ritmu. ir tik pasibaigus virtualiam susitikimui su opera, 
galėjau vėl sugrįžti prie parodos aptarimo.
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ekspozicija, sukaupusi vizualios informacijos kiekį, 
veik neaprėpiamą per vieną apsilankymą, verčia žiūrovą 
susimąstyti apie platų mataitienės gebėjimų horizontą, 
kuriame įspūdingai iškyla darbai, atlikti kino studijoje: 
eduardo balsio Eglė žalčių karalienė (1965), Don Žuanas 
(1988), Strazdas – žalias paukštis (1990). čia dalios ma-
taitienės talentas, susivienijęs su poeto, kompozitoriaus 
įkvėpimu, su Jono Vaitkaus teatriniu sumanymu, pa-
teikė mums vientisai skambantį sceninį veikalą, kylantį 
iš etninės kultūros gelmių. bronius Kutavičius, sigitas 
geda ir scenografė, atsirėmę į gimtosios žemės turtus, 
sukūrė kultūros reiškinio substratą, viliojantį ir užbu-
riantį atidų žiūrovą.

Kuklią vietą parodos erdvėje surado dalios ir povilo 
mataičių kūrybos rezultatas – pirmapradžio grožio folklo-
ro teatras, teisingiau tariant, scenografiniai jo fragmentai, 
jau tapę istorinės mūsų kultūros dalies dokumentu.

P O V I L A S  M ATA I T I S
Kalbėdami apie povilą mataitį, neišvengiamai įžengiame 
į scenografės dalios mataitienės veiklos lankas. ilgame-
tę jų kūrybinę bendrystę stiprina ryškus individualu-
mas. Kolektyvi raiška tapo puikiu lydiniu, suspindėju-
siu ypatingu istoriniu laikotarpiu, kai slopinama tautinė 
savimonė laukė žadinančių impulsų. Kai mąstau apie 
mataičių teatrą, kai aptariu jo reikšmę lietuvos teatrinei 
kultūrai, neišvengiamai kalbu apie bendrą povilo ir da-
lios darbų rezultatą. išskirti juos čia būtų ir nekorektiška, 
ir nepateisinama istorinės tiesos požiūriu.

muzikinis chorvedžio išsilavinimas ir nenumaldo-
mas siekis rinkti jau nesustabdomai nykstančius folkloro 
turtus skatino būsimą režisierių kuo giliau prasiskverb-
ti į jų turinį, priartėti prie verbalinių ir vokalinių frazių 
prasmės. atsidavimas šiems tikslams galop surentė pa-
grindus, būtinus kurti kokybiškai naują teatrinės raiškos 
žanrą, kurį drįstu vadinti bylojimu – tautinėje kultūroje 
slypinčių prasmių atsivėrimu, sužadintu įvairių meno 
sričių sintezės6. pasak mataičio, esmingiausią jo patirties 
dalį sudaro du pirmieji kaimiško gyvenimo dešimtme-
čiai; tuomet tikrovė prieš paauglio akis skleidėsi tarsi 
kasdienybės teatras, pilnas spalvingų personažų ir liau-
diškos išmonės; būtent ši teatralizuota gyvensena davė 
jam daugiau nei aukštieji mokslai. suprantama, visos 
ankstyvosios patirties nepakaktų profesionaliam folklo-
ro teatrui steigiti bei puoselėti. studijos, archyvai, ekspe-
dicijos, aktyvus bendravimas, pokalbiai, įdėmus etninio 
pasaulio stebėjimas subrandino kūrybingą asmenybę. 
rezultatai buvo stulbinantys – pastatymuose žiūrovai 
išgirdo įvairias lietuvių tarmes, instrumentinę liaudies 
muziką, regėjo natūralią, iš prigimties kylančią jude-
sių plastiką, intonacijų kaitą, valstietiškos išminties fra-
zes. pasisekimas pralenkė lūkesčius. tačiau teatro kelias 
buvo nelengvas. įveikiant ideologinius ir biurokratinius 
barjerus, reikėjo neišsenkančios kantrybės, užsispyrimo 
ir gilaus tikėjimo savo misijos reikšme.

p. mataičio pasaulėjautą, patriotinius įsitikinimus 
atskleidžia knyga, kuriai medžiagą apie Joniškio kraštą 
jis kaupė etnografinių ekspedicijų bei dokumentų paieš-
kų metais7. Knyga suausta iš autentikos epizodų, atsklei-
džiančių dramatišką pokario tikrovę – partizanų kovas, 
tremčiai pasmerktųjų kančias. skaitydamas šią knygą, 
suvokiau, iš kur kilo nepakartojamas povilo ir dalios 

mataičių teatralizuotas scenos kūrinys ir kelsis vėl iš tavo 
kraujo Lietuva. būtent iš dramatiškos autoriaus patirties, 
atskleistos knygoje, galėjo gimti šis etnografinis spek-
taklis, tarsi malda, tarsi apeiginis tautos bylojimas apie 
pasiaukojimą, didvyriškumą, nepakeliamą skausmą – 
motinos, susitapatinusios su žudoma tauta. į sakralias 
erdves kylantis bylojimas prieš žiūrovų akis vėrėsi kaip 
tautos epas, įprasmintas teatro kalba per sutaurintą sce-
nografinę ir muzikinę raišką.

Kelis folkloro teatro fragmentus šiandien galima ap-
tikti vizualiai įamžintus knygoje, skirtoje dalios matai-
tienės menui8. puikiai išleistas albumas skaitytojui siūlo 
galimybę susipažinti su mataičių teatrui skirtos sceno-
grafijos pavyzdžiais, įtaigiai prabylančiais apie dramati-
nę tautos patirtį; knygoje regime operų ir baletų sceno-
grafijos nuotraukas. tačiau pagrindinis leidinio tikslas 
kur kas platesnis – atskleisti esminius dailininkės kū-
rybos bruožus, apibūdinančius nepakartojamą savastį.

išsakydamas pagarbą dalios mataitienės talentui, 
prieš metus rašiau apie leidinį, tyliai pagerbdamas jos 
atsidavimą mūsų kultūrai. o dabar, povilo mataičio 
80-mečio proga, sveikinu šį iškilų menininką ir patriotą. 
gal šis tekstas, bylodamas skaitytojams apie unikalaus 
kultūros reiškinio kūrėjų nuopelnus, prisidės prie kitų 
pagarbos jiems ženklų.

1 J. a. Krikštopaitis. istorinė sakmė, drobule pavirtusi // Literatūra ir 
menas, 1997, liepos 5.

2 Dalia Mataitienė: Paveikslai. ornamentinės struktūros. Teatras / su-
darytojai d. mataitienė, h. šabasevičius. – Krantai, Vilnius, 2012; 
povilas mataitis. Mes norėjome gyventi laisvoje Lietuvoje. – Saulės 
delta, šiauliai, 2013.

3 J. a. Krikštopaitis. Scenografinė erdvės galia // Naujoji Romuva, 2007, 
nr. 4, p. 51–56.

4 žr.: J. a. Krikštopaitis. Scenografinė erdvės galia...
5 ten pat, p. 53.
6 apie tai plačiau: J. a. Krikštopaitis. Nuo etnografinio giedojimo iki 

dramatiško bylojimo // Naujoji Romuva, 2005, nr. 1, p. 24–27.
7 p. mataitis. Op. cit.
8 Dalia Mataitienė... Op. cit. 
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Anais, tarybiniais, kaip sakoma, laikais neturėjau 
garbės bendrauti su amerikos lietuvių veikėju 
Kaziu bobeliu. neką buvau girdėjęs ar skaitęs 

apie jį man prieinamoje spaudoje. tačiau paskutiniais 
tarybiniais metais dr. K. bobelio pavardė bent dukart 
patraukė mano ir ne tik mano dėmesį.

pirma – gotlando komunikatas. didžiausia baltijos 
jūros sala 1989 metų rugpjūčio pradžioje tapo didžiausia 
sensacija lietuviškame pasaulyje ir tarybinėje hemisfe-
roje. maskvai ir kai kam lietuvoje tiesiog akis deginte 
degino lKp cK ideologijos skyriaus vedėjo J. paleckio 
parašas po gotlando komunikatu dėl visų lietuvių sie-
kio atkurti nepriklausomą lietuvos valstybę. maža to, jo 
parašas – vienoj kompanijoj su žymiais sąjūdininkais ir 
lietuvių emigrantų veikėjais (antitarybininkais!). po ku-
rio laiko tsKp cK partinės kontrolės komitetas net ėmė-
si sankcijų prieš J. paleckį. lietuviškojoje amerikoje kai 
kas labai stebėjosi, kaip patriotas, VliK pirmininkas dr. 
K. bobelis galėjo pasirašyti bendrą dokumentą su oku-
pantų atstovu J. paleckiu, tikrų patriotų keikiamo Justo 
paleckio sūnumi.

antra – lKp XX suvažiavimas, atskyręs savaran-
kišką lKp nuo tsKp monolito. šis iš tiesų reikšmingas 
tautiškai orientuotų lietuvos komunistų žingsnis artino 
nepriklausomybės atkūrimą. ir visai suprantama, kad 
net sąjūdis (kurio ne viena dešimtis atstovų buvo lKp 
XX suvažiavimo delegatai) surengė du mitingus – Vil-
niuje ir Kaune – savarankiškai lKp palaikyti. tad pačio-
je 1989 metų pabaigoje buvo įdomu ir malonu klausytis 
VliK pirmininko K. bobelio sveikinimo, transliuoto per  
Vilniaus radiją: „sveikiname lietuvos komunistų par-
tiją, atsiskyrusią nuo maskvos internacionalinio politi-
nio diktato, priėmusią skirtingų ideologijų ir politinių 
partijų bendradarbiavimą ir viešai įsitraukusią į didįjį 
aukščiausio mūsų troškimo įvykdymą – nepriklausomos 
demokratinės lietuvos valstybės atstatymą. tad visi vie-
ningai – į didžiąją tautos pergalę!“

1990 metų kovo 11-ąją nepriklausoma lietuva buvo 
atkurta. ėmėmės visų būtinų darbų, kad Kovo 11-osios 
aktas atvestų mūsų tautą į realią nepriklausomybę. tais 
pirmaisiais mėnesiais mus nuolat kas nors sveikindavo – 
raštu ar iš parlamento tribūnos. po kelių mėnesių, pirmą-
kart po daugelio metų lankydamasis lietuvoje, dr. K. bo-
belis susitiko su naujaisiais lietuvos valstybės veikėjais 
ir buvo pakviestas tarti žodį mums, deputatams, dar ne-
pavadintiems signatarais. 1990 metų rugsėjo 18-osios K. 
bobelio kalba buvo netrumpa ir turininga. ir neįprasta. 

Č e s l o v a s  J u r š ė n a s

Prisimenant dr. Kazį Bobelį
iš spaudai rengiamos istoriko Jono aničo knygos Dr. Kazio Bobelio politinė biografija. 
Antra knyga: už Lietuvą – modernią, europietišką, klestinčią. pirma knyga Tarnystė Lietuvos 
laisvės bylai išleista 2008 m.

oratorius neapsiribojo pasveikinimais, pasidžiaugimais 
ir palinkėjimais. Jis analizavo lietuvos, europos ir viso 
pasaulio reikalus. Kai kuriais atvejais jo kalba skambėjo 
mūsų ausiai tikrai neįprastai. pabrėždamas mūsų „didį-
jį entuziazmą“, jis pridūrė, kad „tauta... eina savotiškų 
konvulsijų keliu“. Vėlgi ne vienam buvo netikėta, kad 
dr. K. bobelis pakritikavo brolių latvių veiklą Vašingto-
ne, kuri neigiamai atsiliepianti mums. Kalbėjo apie „šei-
myninius nesutarimus“ lietuvių emigracijoje. Jisai skyrė 
dėmesio ir tarptautinei situacijai, ypač artimuosiuose 
rytuose, paanalizuoti ir susieti ją su mūsų laisvės siekių 
įtvirtinimu. pabrėžė, jog „ir paskutinioji imperija (tary-
binė – Č. J.) grius“. baigdamas palinkėjo: „mes norime 
jums padėti. norime jums padėti ir savo politine diplo-
matine patirtimi, ir savo finansiniais resursais. norime 
matyti visus vieningus, nuoširdžius patriotus, kovojan-
čius už tikrą laisvą, nepriklausomą lietuvą.“ po to dr. 
K. bobelis dar ne sykį lankėsi nepriklausomoje lietuvoje. 
čia 1992 m. gegužę iškilmingai paskelbė apie VliK isto-
rinės misijos pabaigą.

iškilaus lietuvos laisvės bylos veikėjo gyvenime 
prasidėjo naujas etapas. lietuvoj, ypač aukščiausiojoj ta-
ryboj virė aistros dėl lietuvos ateities raidos, dėl naujos 
Konstitucijos, dėl galimų pirmalaikių rinkimų (at buvo 
išrinkta 5 metams). įvairių partijų vadovai ėmėsi agituoti 

lietuvos respublikos seimo narys Kazys bobelis 2004 m. kovo 8 d.
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dr. K. bobelį eiti į naujojo parlamento (seimo) rinkimus 
ir, žinoma, po jų sparnu. bet žymusis amerikietis turėjo 
savo viziją, savo nusistatymą ir seimo rinkimuose daly-
vavo kaip krikdemas, pasirinkdamas marijampolės apy-
gardą (K. bobelio šeimos šaknys – marijampolės krašte). 
pirmame  ture jisai nelaimėjo, o antrajame teko kovoti su 
J. paleckiu, buvusiu lKp cK veikėju, su kuriuo prieš tre-
jetą metų kartu pasirašė garsųjį gotlando komunikatą. 
mes „sirgome“ už Justą, bet svarią pergalę iškovojo dr. 
K. bobelis, pirmasis iš emigrantų, užėmęs garbingą vie-
tą tautos atstovybėje. (beje, tuo metu jis baigė 70-uosius 
metus, bet buvo ne vyriausias seime. o per 2000–2004 
ir 2004–2008 metų kadencijas K. bobelis buvo vyriausias 
seimo narys ir todėl pirmininkavo pirmiesiems šių ka-
dencijų parlamento posėdžiams).

1992-ųjų rinkimus įtikinamai laimėjo lietuvos de-
mokratinė darbo partija, vedama algirdo brazausko. 
dešinieji (būsimieji konservatoriai) smarkiai prapylė ir 
pyko, kaip sakoma, ant viso svieto. užkliuvo ir dr. K. bo-
belis, atseit ne su tais susidėjęs. iš tiesų K. bobelis – žy-
mus lietuvių išeivijos veikėjas, mokąs kelias užsienio 
kalbas, turintis ryšių ir Vašingtone, ir Vakarų europoje, 
ir tarptautinėse organizacijose, buvo labai reikalingas 
naujajam seimui. mes jam pasiūlėm labai svarbų pos-
tą – užsienio reikalų komiteto (urK) pirmininko kėdę. 
ne pagal metus energingas parlamentaras veikė labai 
plačiu diapazonu. Visos svarbios tarptautinės (dvišalės 
ar daugiašalės) sutartys turėjo praeiti urm barjerą. ne 
kartą kaip seimo pirmininkas įsitikinau, kad šis barjeras 
nebuvo formalumas. urK ir jo pirmininkas prisidėjo su-
reguliuojant santykius su visais mūsų kaimynais, 1993 
metais išvedant paskutinius rusijos (buvusios tarybinės) 
kariuomenės dalinius.

aktyviai dalyvavo tarpparlamentinių organizacijų 
veikloj. nors besiveržiančių į šias organizacijas (supran-
tama, ir į užsienio keliones) buvo daug, be to, reikėjo 
atsižvelgti į proporcingo atstovavimo frakcijoms princi-
pą, laikėm tikslinga kuo geriau išnaudoti tarptautinę dr. 
K. bobelio patirtį, jo potencialą. ir neapsirikom. K. bo-
belis aktyviai ir atkakliai gynė lietuvos respublikos 
interesus, neleido kam nors „lipti mums ant galvos“. 
būdingas šiuo požiūriu europos tarybos parlamentinės 
asamblėjos (etpa) monitoringas po to, kai 1993 metų 
pavasarį tapome europos tarybos nare. malonu buvo 
dalyvauti lietuvos (kartu su estija ir slovėnija) priėmimo 
į et ceremonijoje. bet priimami mes įsipareigojom atlik-
ti tam tikrus namų darbus. sakysim, panaikinti mirties 
bausmę. tai buvo nelengvas dalykas prezidentui algir-
dui brazauskui, seimui, a. šleževičiaus vadovaujamai 
Vyriausybei. prireikė net Konstitucinio teismo įsikišimo 
(išaiškinimo). tačiau padarėm. atlikom ir kitas užduo-
tis. o reguliarus monitoringas vis ką nors mums prikiš-
davo. tai, mano įsitikinimu, priklausė ir nuo monito-
ringą vykdančių etpa atstovų. Vienas jų (g. Frunda) 
buvo itin priekabus, įtarus ir įkyrus. Kalbėdamas su juo 
kiekvienąkart jauteisi dėl ko nors kaltas. ir vienąsyk į 
pokalbį įsitraukė dr. K. bobelis. Jis nesijautė kaltas dėl 
tarybinių reliktų lietuvoj, tarybinio paveldo, kuriam 
(ypač penitenciarinėje sistemoje) išgyvendinti reikėjo ir 
laiko, ir materialinių resursų. g. Frunda to nenorėjo su-

prasti, nors pats buvo iš postkomunistinės šalies. tada 
energingai prabilo urK pirmininkas ir emocingai su 
įvairiais pavyzdžiais daug ką paaiškino, galima sakyti, 
kietai atkirto. toks ar panašus dr. K. bobelio darbas ir 
lietuvoje, ir užsienyje buvo, galima sakyti, rutininė kas-
dienybė, kurioj jisai tvirtai jautėsi. ne veltui prezidentas 
algirdas brazauskas ne sykį dr. K. bobelį kvietėsi kartu 
vykti oficialaus vizito į užsienio šalis. ir mano vadovautoj 
delegacijoj į Klr pritiko urK pirmininkas K. bobelis (tik 
sunkiai kopė į didžiosios kinų sienos viršūnes.)

dar pora nelengvų klausimų, kuriuos sprendžiant 
aktyviai dalyvavo urK pirmininkas K. bobelis. 1993 
metų sausio 29 dieną į Vilnių netikėtai atskrido rusijos 
spaudžiamos ir niekieno nepripažįstamos čečėnijos pre-
zidentas dž. dudajevas. pasitaręs su prezidentu algirdu 
brazausku ir premjeru b. lubiu, kitą dieną seime priė-
miau mano nekviestą svečią. po to negalėjau neišsiaiš-
kinti, o kieno gi kvietimu atvyko vienos iš rusijos respu-
blikų vadovas. pasirodo, pakvietė dešiniosios opozicijos 
lyderis V. landsbergis, jokios valdžios apie tai neinfor-
mavęs. žinoma, toks akibrokštas negalėjo būti neįvertin-
tas. atitinkamą pareiškimą vasario 3 dieną padarė urK 
pirmininkas, įvertindamas incidentą kaip „netaktišką di-
plomatinį pasielgimą“. o ir vėliau dr. K. bobeliui reikėjo 
šia tema kalbėti pabrėžiant, kad „pirmiausia mes turime 
susirūpinti lietuvos reikalais“.

1994 metų pavasarį dešinieji smarkiai sujudo įžvelg-
dami susidorojimą su ambasadoriumi, buvusiu kandi-
datu į prezidentus s. lozoraičiu – mat jį suplanuota iš 
Vašingtono perkelti į romą. ar tai ne kerštas, klausė 
vienas dešiniųjų. urK pirmininkas, įsigilinęs į šitą 
kazusą, nutarė paaiškinti reikalo esmę nedelsiant, kad 
prasimanymai nepasklistų viešoj erdvėj: „Klausimas yra 
tas, kad 1992 m. gerbiamas ponas V. landsbergis ir ponas 
a. saudargas (1992 metais buvo užsienio reikalų minis-
tru – Č. J.) parašė laišką italijos respublikos vyriausybei, 
prašydami, kad galbūt ponas s. lozoraitis galėtų būti 
priimtas kaip ambasadorius italijoje. šių metų vasario 
pabaigoje į tą laišką atėjo atsakymas iš italijos vyriausy-
bės (vadinamasis agremanas), kuriame jie pabrėžia, kad 
jie priima poną s. lozoraitį lietuvos nepaprastuoju mi-
nistru ir ambasadoriumi italijos valstybėje. todėl dabar 
užsienio reikalų ministras ponas p. gylys, ponui a. bra-
zauskui pavedus, kreipėsi į poną s. lozoraitį, klausda-
mas jo, ar jis sutiktų anksčiau jam padarytą pasiūlymą 
ir paskyrimą priimti.“ taigi „susidorojimą“ ruošė patys 
dešinieji, vėliau nutarę kaltę permesti kitiems. deja, tai 
nesibaigia praėjus ir 20 metų...

seimo narys tvirtai jautėsi ir kitose situacijose. ryš-
kiausias pavyzdys – mėginimas atimti iš jo seimo nario 
mandatą. tai intensyviai ir įvairiom priemonėm darė 
dešinieji. užuot džiaugęsi pirmuoju lietuviškosios emi-
gracijos atstovu seime, jie nutarė jiems netinkantį buvusį 
VliK pirmininką eliminuoti iš seimo – neva dėl jo tu-
rimos dvigubos pilietybės. pareiškimas po pareiškimo, 
užgauliojimai ir įžeidinėjimai tęsėsi ne vienerius metus. 
1993 metais pradėjus veikti Konstituciniam teismui, de-
šinieji dėl dr. K. bobelio kreipėsi į šią garbingą institu-
ciją. tačiau liko nieko nepešę. žinoma, išpuoliams buvo 
pasitelkiama ir dešiniesiems palanki spauda. štai laiškas, 
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paskelbtas Valstiečių laikraštyje 1993 metų gegužę: „laiš-
kas deputatui K. bobeliui. Jūsų diskusija per televiziją 
su V. adamkumi mus tiesiog pribloškė. lietuvoje dar 
nebuvo matę tokio viešai demonstruojamo nekorektiš-
ko elgesio. ir mums pasidarė baisu. Ką norite pasiekti, 
šmeiždamas kitą žmogų, mums aišku. bet kaip sau šitiek 
leidžiate, nesuprantame? mes gerbiame žilagalvius, su-
linkusius nuo metų naštos, bet negalime gerbti Jūsų. Jūs 
to nenusipelnėte. su didžiausiu malonumu priimtume 
žinią, kad jūs iš mūsų varganos lietuvos išvykote. mums 
užtenka savų melagių, šmeižikų, nesąžiningų žmonių.“

neminiu pasirašiusiųjų marijampoliečių pavardžių. 
dabar jiems greičiausiai būtų nesmagu tai prisiminti. 
tačiau reikia pripažinti, kad dr. K. bobelis buvo kietas 
ginčininkas ir su savais. Jis turėjo savo supratimą apie 
emigraciją, lietuvos laisvės bylą ir lietuvos ateitį. Jo sie-
kis buvo sutelkti visus lietuvius kuriant naująją lietuvą 
nepriklausomai nuo jų praeities. (Kita vertus, išmintin-
gai ir apdairiai elgėsi kairiųjų valdžia, Vyriausybės pa-
tarėjais pasikvietusi buvusius disidentus, politinius ka-
linius). manau, visa tai lėmė, kad dr. K. bobelis suartėjo 
su prezidentu algirdu brazausku ir lddp. tiesa, pikti 
liežuviai plakė, kad reikšmės turėjo ir tai, jog urK pir-
mininkas buvo pakviestas į medžiotojų būrelį nr. 1, kur 
jisai tapo pirmininku, o prezidentas buvo tik vienas iš 
būrelio narių, griežtai laikęsis nustatytos tvarkos ir ne-
pakentęs pataikavimų.

dr. K. bobelis buvo atlapaširdis žmogus, visad sa-
kydavo, ką galvodavo. neretai kritikuodamas kokį nors 
seimo ar Vyriausybės projektą, argumentuodavo Vakarų 
ir ypač JaV praktika, kiekvienąkart priešindavosi slap-
tam balsavimui. pirmininkaudamas seimo posėdžiams 
ir K. bobeliui, ir kitiems vis turėdavau priminti, kad 
mes, lietuva, turim savąją, 1992 metų, Konstituciją ir sa-
vąją nacionalinę parlamentinę praktiką, ypač 1920–1926 
metų vadinamosios seiminės lietuvos patyrimą. Kartais 
taip gimdavo smagus pasikeitimas nuomonėmis, kaip, 
pavyzdžiui, atsitiko 1994 metų lapkritį diskutuojant dėl 

generalinio prokuroro kandidatūros: „K. bobelis: no-
rėčiau pasveikinti poną prezidentą dėl jo ryžtingumo, 
nekreipiant dėmesio į kai kurių kolegų archajišką galvo-
jimą, kad giminė negali būti paskirtas į jokias pozicijas. 
Kaip pavyzdį norėčiau paminėti, kad JaV prezidentas 
dž. Kenedis valstybės generaliniu prokuroru paskyrė 
savo brolį ne todėl, kad jis brolis, bet todėl, kad jis buvo 
kompetentingas, ir tauta tai labai gražiai priėmė. Kitas 
pavyzdys. pats garsiausias amerikos burmistras, čika-
gos meras r. delis paskyrė čikagos ir apskrities proku-
roru savo sūnų ričardėlį ne todėl, kad buvo sūnus, bet 
todėl, kad jis buvo kompetentingas. mes turėtume gal-
voti, ne kad giminė, o spręstume pagal jo kompetenciją. 
pirmininkas: daktare, aš pasakysiu, kad jūs tik patvirti-
nat mano jau pasenusią tezę, kad amerikoje demokrati-
jos trūksta. (Salėje juokas)“

o ir pats K. bobelis neapsieidavo be pokštų ir links-
mesnių pasakymų. štai cituoju: „K. bobelis: aš norėčiau 
prisidėti prie pono kolegos m. čoboto minčių. tik jis 
nepasiūlė vaistų. gal reikėtų visiems paimti arba taurelę 
ir padaryti pertrauką, gal po to galėtume geriau susitarti? 
pirmininkas: gerbiamasis daktare, nuo kada taurelė tapo 
vaistu? K. bobelis: bet aš dar, palaukit, nepabaigiau.“ 
Kita replika: „K. bobelis: pone sakalai, aš jus labai gerbiu 
ir kaip tik jūs man neleidote kalbėti. aš noriu jus pasvei-
kinti, kad jūs labai demokratiškai vadovavote posėdžiui. 
aš labai džiaugiuosi jūsų pasikeitimu nuo mūsų pasku-
tinio pasikeitimo nuomonėmis. aš jus sveikinu ir džiau-
giuosi jūsų progresu. (Juokas salėje)“ (a. sakalas anuomet 
buvo seimo pirmininko pavaduotojas.)

su dr. K. bobeliu kartu dirbom keturiolika metų. tai 
buvo valstybės atkūrimo, įtvirtinimo tarptautinėje are-
noje (įstojimo į nato ir es) metai. ir visur buvo svarus 
dr. K. bobelio indėlis.

baigdamas norėčiau pasidalyti samprotavimais apie 
žymaus kovotojo už laisvą lietuvą, didžio valstybės 
vyro moralinį testamentą. tokiu laikyčiau nuolatinį sie-
kį (nuo pat pirmos dr. K. bobelio kalbos lietuvos par-
lamente 1990 metais) sutelkti lietuvos žmones, išguiti 
iš jų santykių neapykantą. štai ketvirtaisiais pirmosios 
kadencijos seime metais K. bobelis žurnalistui guodėsi: 
„mane ypač liūdina, kad seimo nariai, prieš pradėda-
mi kalbėti apie reikalą, prieš tai būtinai turėdavo savo 
oponentui pasakyti moralinį pamokslą.“ (Gimtasis kraš-
tas) Kitąkart (Atgimimui) jisai dėsto: „man labai liūdna, 
kad daugelis žmonių lietuvoje yra fanatiškai nusiteikę. 
Jie kartais, būna, įsikala vieną nuomonę ir nenori jokiu 
būdu kritiškai pažiūrėti, gal gali būti ir kita nuomonė.“

1994 metais perlaidojant prezidento Kazio griniaus 
palaikus, K. bobelis, gerai pažinojęs prezidentą, veikęs 
kartu su jo sūnumi liūtu, laikė tikslinga prisiminti: „pre-
zidentas buvo gerbiamas už toleranciją, taktą, sugebėji-
mą sugyventi su visų ideologijų žmonėmis... Jis įrodė, 
kad visi vienodai mylime lietuvą, o jei kas tos meilės 
siekia kitokiu keliu, tai jis nėra blogas lietuvis.“ o ruoš-
damasis prezidento rinkimams 1997 metais dr. K. bobelis 
į žurnalisto klausimą „Koks Jūsų rinkimų credo?“ atsakė 
trumpa, bet talpia fraze: „panaikinti lietuvoje nepakan-
tumą vienas kitam.“

lietuvos respublikos prezidentas algirdas brazauskas ir seimo užsienio 
reikalų komiteto pirmininkas Kazys bobelis 1994 m. spalio 12 d. 
nuotraukos iš Kazio bobelio asmeninio archyvo
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Kęstučio subačiaus sudarytos knygos Lyg įžanga į Requiem aptarimas rašytojų klube; 2008, gruodis

Juozo a. Krikštopaičio knygos Nepakartojamos akimirkos sutiktuvės lietuvos 
nacionaliniame muziejuje; 2011, kovas

neringos Viktoro miliūno bibliotekoje (Juozas a. Krikštopaitis, robertas Kundrotas, andrius Konickis, ana Vilkevičiūtė, Kęstutis 
subačius) ir kitą dieną paplūdimyje; 2007 spalis
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*
Nukritęs lapas
liečia lūpomis žolę –
sesę bučiuoja

*
Pievoje bėris
suauga su lietumi –
rudenio saulė

*
Lietaus upeliai
smėlio akis atvėrė –
mirksi iš gelmių

*
Plūkauja antys –
linksi žalios, vilioja
it upės vyšnios

*
Keliauja giria
parudavusia žeme –
lyg vakar diena

*
Rudens lapija –
išsidriekus kaip smėlis,
čeža kaip dienos

*
Kovai juodieji
geltonoj lapų sienoj –
it baimės akys

*
Tirštame rūke
ąžuolynas išnyko –
krankliu ataidi

L i u d a s   G u s t a i n i s

Haiku
*
Gluosniai ir dangūs
tos pačios žilsvos spalvos –
kaip tėvo balsas

*
Ąžuolo ruduo
geltonoj klevų migloj –
lyg tuščias kaimas

*
Plačiai tarp medžių
išsidriekus daubomis
šviečia moteris

*
Šakos vos juda.
Ant žolės byra juokas.
Taip vaisku, nors rėk.

*
Asfaltas šlapias.
Eilėje dirglūs žmonės.
Manyje kregždės.

*
Baltai plasnoja
saulė pro šakas –
tiesiai į lūpas

*
Miesto atspindžiai
susigėrė į nendres –
rudi stagarai

*
It būtų žaizdos
properšos debesyse –
rudens vienatvė

*
Kranksi varnelė.
Lapai gelsta skaidrėja.
Erdvės jau aidi.

*
Žengia į daubą
medeliai nuo pakriaušės –
renkasi tyla

*
Garma upelis.
Gelstančios akys rudens
seka pavymui.

*
Švininiai debesys.
Dykynėje klūpo kariai.
Sninga žiedlapiais.

*
Lyg upe plaukia
rūku virtusios kalvos –
žirafos baltos

*
Tėviškės kiemas –
virpa jausmai kaip laja –
tyliai plevena

*
Debesys švelnūs –
didžiavyriai šešėliais
plūsta nebylūs

*
Laikas kaip lapas –
pražilusi ant koto
gaidžio skiauterė
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*
Saulė nublanko.
Ąžuolai pajuodavo –
medžiai kaip šamai

*
Raitas ant vilko
smakrą užvertęs laukiu
pilnaties lašų

*
Žabtus pražiojęs
pavasaris plieskiasi –
ten mano akys

*
Lapkričio saulė
it beržyno apšviesta –
balsva kaip kaulas

*
Sparnai užlaužti –
lyg nukryžiuota esi,
rudens akimirka

*
Griova įtraukia –
klevai juoduoja tyla,
garuoja naktim

*
Priglaudžiau ausį –
medis apuoko balsu
pasklido nakty

*
Juodas ožiukas
ąžuolo aukštybėse –
nesuvokiama

*
Pabyra snaigės –
baltos ant lapų rudų –
it būtų žiogai

*
Palenkęs galvą
kunigas skaito gulbei –
lyg tyliai snigtų

*
Kelmo išvarta –
susidūrėm akimis –
be žado sėdim

*
Nejudrūs juodi
guli ant upės dugno
lydekų sapnai

*
Gaivus vėjelis.
Skraido viena bitelė.
Žydi senelis.

*
Praūžė lietūs –
išklypo pienių stiebai
it karo vaikai

*
Variniai lapai
ąžuolo papėdėje –
lyg vakar diena

*
Mėnuliui plieskiant
vilkė stiebiasi egle –
girgžda naktimis

*
Žydi it širdys
baltos ir melsvos daubos
paukščiams nutūpti

*
Paukšteliai ulba.
Giria šliaužia senukai.
Žolynai auga.

*
Šaka lyg šoka,
judesy užmiršusi,
kodėl pradėjo.

*
Šiurena krūmai.
Erdvu nuo lakštingalų.
Po beržu suolas.

*
Suglaudė nosis
du ežiukai vienuoliai –
ieško veidų

*
Tylus apuokas
žvelgia rimtas išdidus
tarsi pro ledą

*
Žievė lyg upė,
lyg erelių karūnos
ir dramblio oda

*
Kyla vis aukštyn
balti beržų trimitai –
tylos giedoriai

*
Šakelių siekis
išgerti gylį dangaus –
štai begalybė

*
Renkasi briedžiai.
Ąžuolai tarsi varis.
Oras kaip vynas.

*
Šūsnimis lapai
miniomis krenta kūnai –
pienėmis švinta
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*
Jaunųjų poros
ant vienuolyno stogų –
aikštėje avys

*
Ką darysime,
kada suvažiuos visi –
kaštonai žydi

*
Briedis ir vilkas
mirksi lapų tankmėje
kaip rojaus žvakės

*
Apsiautė ramų –
prigludo skruostu rūkas –
sakytum katė

*
Mažas vaikelis
ritinėjasi aikštėj –
kvepia jazminais

*
Dangus balose –
plaukia lapai it valtys –
irstosi pušys

*
Balta moteris
geria nuodus ir laukia
žydro vakaro

*
Armija staugia,
kardų šešėliai kyla –
smilgos ir vėjas

*
Gatvės kaip upės
dieną ir naktį srūva –
sapnuoja laukus

*
Kranklys juodasis
ant laidų tamsiam danguj.
Ganosi karvė.

*
Dunksi traukinys.
Kaulus ėda ilgesys.
Žolėms lenkiuosi.

*
Mėlyna upe
teka aukštasis dangus.
Akmenys laukia.

*
Kiurkso ežiukas.
Gretimais žmogeliukas.
Šiltas lietutis.

*
Giria nuščiūva –
alksnių dulsvoji žievė
naktimis šviečia

*
Prabėgo vaikas.
Aukštai praskrido varna.
Kiek lapų senų.
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Romantinis vakaras pagulbyje – Kazimieras Jakutis, robertas Kundrotas, audronė daugnorienė, andrius Konickis; 2007, vasaris

Videokonferencija Donelaitis – šiuolaikinės literatūros atrama Joniš-
kio žemės ūkio mokykloje; Naujosios Romuvos delegacijoje – rita 
makselytė, birutė grašytė, laima žukauskaitė, andrius Konickis; 
2013, lapkritis

romualdo ozolo knygos Supratimai pristatymas signatarų na-
muose (2008, vasaris) ir pasvalio mariaus Katiliškio bibliotekoje 
(2009, kovas)
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Vilniaus Vartų galerijoje šių metų vasarą veikė lie-
tuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos 
laureato antano sutkaus personalinė paroda Be 

pavadinimo. ekspozicija, pristatyta menininko 75-ojo gim-
tadienio išvakarėse, tapo vienu ryškiausių metų sostinės 
kultūros įvykiu. parodos atidarymo dieną a. sutkus buvo 
pagerbtas Kultūros ministerijos garbės ženklu Nešk savo 
šviesą ir tikėk, kurį Vilniaus rotušėje įteikė kultūros minis-
tras šarūnas birutis. Jubiliejaus dieną fotomenininką pa-
sveikino prezidentė dalia grybauskaitė, premjeras algir-
das butkevičius, seimo vicepirmininkas algirdas sysas. 
o visai neseniai, jau rugsėjį, nevyriausybinių organizaci-
jų koordinacinės tarybos sprendimu šv. Jonų bažnyčioje 
a. sutkui ir dar dvylikai iškilių meno ir mokslo žmonių 
įteiktas apdovanojimas už nuopelnus Vilniui ir Tautai.

L i u c i j a  A r m o n a i t ė

Antano Sutkaus 
įkvėpimo šaltiniai

PA R O D Ą  S K Y R Ė  S AV O 
K A RT O S   F O T O G R A FA M S
nors pranešime spaudai buvo rašoma, kad tarptauti-
nį pripažinimą pelniusio legendinio lietuvių fotografo 
a. sutkaus paroda Be pavadinimo skirta jo 75-erių metų 
jubiliejui, autorius per parodos atidarymą paskubėjo iš-
sakyti kitą intenciją. „parodą skiriu savo kartos fotogra-
fams, nes noriu atkreipti dėmesį į lietuvių fotomenininkų 
kartą, kurios branduolį sudarė aleksandras macijauskas, 
algimantas Kunčius, Vitas luckus, rimantas dichavi-
čius, romualdas rakauskas, romualdas požerskis. šių 
autorių darbai dar sovietmečiu garsino lietuvių fotogra-
fiją pasaulyje, atvėrė kelią jauniems, – kalbėjo a. sut-
kus. – šiandien sėkmingai dirba jau ketvirtoji mūsų foto-
menininkų karta, praturtinanti lietuvių fotografiją savo 
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talentu, savitu matymu, naujomis temomis. man įdomu, 
kaip jie dirba. nematau požiūrio skirtumų, nesusišnekė-
jimo problemų, nejaučiu vadinamojo kartų konflikto. Juk 
dėl jų, po mūsų atėjusių, ir gyvename...“

a. sutkaus paminėti menininkai – išskirtinės asme-
nybės lietuvos kultūroje. būtent jie, jauni ir entuziastin-
gi, gūdų sovietmetį, 1969-aisiais, ne tik susibūrė, bet ir 
įsteigė pirmąją sovietų sąjungoje fotografų profesionalų 
sąjungą – lietuvos fotografijos meno draugiją, lietuvos 
fotomenininkų sąjungos pirmtakę. įdomiai, drąsiai ir sa-
vitai kūrė pirmieji fotomenininkai, jausdami nuolatinę 
kontrolę, atlaikydami periodiškai pasikartojantį ir savos, 
ir maskvos nomenklatūros spaudimą. ar įsivaizduoja-
mas toks pasiaukojimas šiandien? šiandien – kitokia lie-
tuva, kitas gyvenimo tempas. štai menininkai nomeda ir 
gediminas urbonai, subūrę didžiulį kino teatro Lietuva 
gynėjų būrį, išgelbėję kultūros pastatą, regis, pavargo ko-
voti su „vėjo malūnais“. išvyko iš lietuvos – užjūriuose 
dėsto menininkų pilietinių akcijų patirtį...

tais praėjusio šimtmečio laikais, 1969–1974 m., kai 
a. sutkus vadovavo lietuvos fotografijos meno draugi-
jos organizaciniam komitetui (vėliau – 1980–1990, 1996–
2009 – jis buvo ir Fotomenininkų sąjungos pirminin-
ku), niekas apie jokias keliones į užjūrius nė nesvajojo. 
atvirkščiai – gaudė žinią apie bet kokį, net komunisti-
nių pažiūrų (kitokių sistema neįsileisdavo) menininką, 
atvykusį iš Vakarų. a. sutkui pasisekė ne tik sutikti, fo-
tografuoti ir nemažai bendrauti su garsiuoju prancūzų 
egzistencializmo atstovu rašytoju, publicistu, dramatur-
gu Jeanu-paulu sartre’u ir jo ilgamete drauge, rašytoja 
feministe simone de beauvoir, kai jie 1965-aisiais viešėjo 
lietuvoje. tas menininkų susitikimas jau įėjo į europos 
kultūros istoriją kaip unikalus fotografijų ciklas Jean-
Paul Sartre ir Simone de Beauvoir. Penkios dienos Lietuvoje. 
įspūdingas ir tąkart įvykęs svečio ir a. sutkaus dialogas 
apie lietuvos fotografiją. pamatęs lietuvio fotografijas, 
J.-p. sartre’as buvo sužavėtas, paklausė, kiek lietuvoje 
yra gerų fotografų. „yra penki labai talentingi; aš – šeš-
tas...“ – atsakė a. sutkus. svečias pasiteiravo, kiek lie-
tuvoje yra gyventojų. sužinojęs labai nustebo: „lietuvoje 
gyvena beveik trys milijonai žmonių; čia yra šeši talen-
tingi fotografai?! prancūzijoje – apie 60 milijonų ir yra tik 

vienas geras fotografas! Kiekvienoje kartoje yra vienas 
talentas!“ tas vienas, pasak J.-p. sartre’o, tuomet buvo 
garsusis XX a. fotomenininkas, fotožurnalistikos „tėvas“ 
henri cartier-bressonas. Jis buvo vienintelis, kuriam ra-
šytojas leisdavo save fotografuoti. tačiau po viešnagės 
lietuvoje h. cartier-bressono darytas J.-p. sartre’o por-
tretines fotografijas knygų viršeliuose pakeitė a. sutkaus 
nufotografuotas rašytojo portretas... „tai tęsėsi iki 1980-
ųjų, kol J.-p. sartre’as buvo gyvas, – šypteli a. sutkus. – 
Vėliau mano pavardės po mano fotografijomis nebeliko. 
o 1991-aisiais, kai prancūzijoje, remiantis fotografija, 
buvo sukurta J.-p. sartre’o skulptūra, man teko įrodinėti 
fotografijos autorystę, kad aš rašytoją, einantį prieš vėją 
nidoje, nufotografavau...“

šiuos prisiminimus atgaivino a. sutkaus pasidi-
džiavimas lietuvos fotografija, dėmesys savo kartos 
menininkams bendražygiams. Jis – vienas ryškiausių, 
įvertintas prestižiniais apdovanojimais, sulaukė ypač 
didelio pasaulinio pripažinimo. per penkiasdešimt kūry-
bos metų a. sutkus surengė daugybę autorinių parodų; 
nuolat kviečiamas dalyvauti tarptautiniuose projektuose 
brazilijoje, prancūzijoje, Vokietijoje, anglijoje, ispanijoje, 
daugelyje kitų šalių. menininko kūriniai saugomi gar-
siausiose meno ir kultūros kolekcijose; tarp jų – lietuvos 
dailės muziejus, nacionalinė biblioteka paryžiuje, tarp-
tautinis fotografijos centras niujorke, drezdeno meno 
galerija, Viktorijos ir alberto muziejus londone, stok-
holmo moderniojo meno muziejus, čikagos menų insti-
tutas, paryžiaus fotografijos muziejus. šiuos faktus pri-
minė parodos Be pavadinimo kuratorė Julija čistiakova. o 
dailėtyrininkė raminta Jurėnaitė per parodos atidarymą 
pareiškė, kad a. sutkus – labiausiai pasaulyje žinomas ir 
vertinamas šių dienų lietuvių vizualiųjų menų kūrėjas. 
Kalbėjo prie mikrofono, tad visi susirinkusieji tą teiginį 
girdėjo, pritariamai linkčiojo.

beje, tas didelis ir gražus žmonių suėjimas į parodos 
atidarymą tarsi išplėtė parodą, apgaubė renginį ypatinga 
atmosfera. Juk atvažiavo Kauno fotografijos meistrai, kar-
tu su a. sutkumi kūrę sąjungą, atskubėjo jaunesnės kartos 
fotomenininkai, dar jaunesni ir visai „žali“ kūrėjai. atėjo 
česlovas Juršėnas, lionginas šepetys, Vladislovas miku-
čiauskas – buvę partiniai vadovai, kultūros funkcionieriai. 

g i n t a r o  J a n aV i či a u s  nuotraukos (galerijos Vartai archyvas)
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Karjeros pradžia, (iš ciklo Kolegos), drezdenas, 1967

Jie, turėję a. sutkų drausminti, „prilaikyti“, net bausti, 
tapo jo kūrybos gerbėjais ir bičiuliais, o kritiniais atvejais ir 
nuoširdžiais pagalbininkais. pagerbti fotografijos meistro 
į jo parodos atidarymą atėjo daugybė a. sutkaus kūrybos 
gerbėjų – pažįstamų ir nepažįstamų žmonių.

D A R  N E M AT Y T O S  F O T O G R A F I J O S
parodoje Be pavadinimo pristatytos rinktinės, dar nieka-
da lietuvoje nerodytos a. sutkaus fotografijos. Kurato-
rė J. čistiakova pasakojo, kad ji net pusę metų dirbo su 
menininku, rinkdama jo kūrinius ekspozicijai. tai buvo 
nepaprastai sudėtingas, bet ir labai įdomus darbas. Juk 
menininko archyve sukaupta keli šimtai tūkstančių nega-

tyvų, fotografijų, skaidrių. parodai atrinkti darbai atspindi 
a. sutkaus kūrybą nuo XX a. vidurio iki XXi a. pradžios. 
tai iki šiol neeksponuotos fotografijos; jas kuratorė suskirs-
tė į keturis ciklus: Portretai, Moterys, Vaikai, Gatvės scenos.

geriausiai, įspūdingiausiai a. sutkaus kūrybą pri-
stato ciklai Portretai ir Gatvės scenos. Portretai – tai de-
vynios žmonių gyvenimo akimirkos, kurias įamžino 
fotografas. išraiškingi veidai, bylojantys apie žmones, 
nusakantys jų likimus. Vienodai įdomūs ir nežinomų 
žmonių (Rūbininkės, Vilnius, 1974; Keltininkas, birštonas, 
1973), ir garsių  mūsų amžininkų portretai (Virgilijus No-
reika Katedros aikštėje, Vilnius, 1968; Mano sūnus Simonas 
su aktoriumi Laimonu Noreika, nida, 1975; Baleto solistai 
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Tamara Sventickaitė ir Henrikas Kunavičius, Vilnius, 1968.) 
unikali, nesuvaidintu gyvenimo džiaugsmu trykštanti 
fotografija Algirdas Brazauskas su žmona Julija, padaryta 
turniškėse 1977-aisiais; visai kitokia skausmingais iš-
gyvenimais paženklinta fotografija Dailininkas Antanas 
Švėgžda (berlynas, 1981). o dvi fotografijos (Veronika 
Janulevičiūtė Vingio parke, Vilnius, 1970 ir Menotyrininkė 
Raminta Jurėnaitė su tėvais, Vilnius, 1966) galėtų dalyvau-
ti... spėlionių konkurse. Vargu ar kas pažino, jog nuo-
traukose – šiandien gerai žinomos moterys: dainininkė 
Veronika povilionienė, dailėtyrininkė raminta Jurėnaitė.

ciklas Gatvės scenos įtraukia į svaiginantį gatvės 
vaizdų kaleidoskopą. Kiekviena fotografija – vis nauja 
istorija. eilinių žmonių sovietmečio kasdienybė su savo 
rūpesčiais ir džiaugsmais. Kai kurie tuomet įprasti vaiz-
dai šiandien kelia šypseną; jie – nerealiai komiški (Nauja 
lova, rūdninkų gatvė, Vilnius, 1965; Naujos kėdės, Vilnius, 
1973; Prie giros kiosko, Vilnius, 1977). Kiti darbai – socia-
listinio gyvenimo vaizdeliai (Langų valytoja, Vilnius, 1969; 
Berniukas ir moteris prie vitrinos, Vilnius, 1972; Troleibuse, 
Vilnius, 1976). tačiau kad ir kokie niūrūs buvo stagnacijos 
laikai, žmonės mokėjo džiaugtis gyvenimu, – koks švie-
sus, spinduliuojantis pagyvenusių moterėlių susitikimas 
(Bičiulės, Vilnius, 1969)! netikėtas menininko žvilgsnis 

į naujus miestų rajonus pateikiamas per žmones (Auksė 
su dukrelėmis, Vilnius, 1969; iš ciklo Kelionė su Jonu Meku 
Kauno priemiesčiais, Kaunas, 1971; Lazdynai. Prie „Erfurto“ 
parduotuvės, Vilnius, 1974). įdomu stebėti ir lyginti sovie-
tinio gyvenimo gatvės sceną (Prie Katedros, Vilnius, 1967) 
ir Vakarų pasaulio akimirką italijoje (Sekmadienis. italija, 
1977). o kelios fotografijos (Saulius Sondeckis su žmona Sil-
vija, Vilnius, 1973; Rašytojas Kazys Saja su liaudies meistru 
Stanislovu Riauba, godeliai, 1964) „pasiklydo“. akivaiz-
du, kad jų vieta – tarp ciklo Portretai fotografijų.

nelabai aišku, kodėl kuratorė sugalvojo ir išskyrė 
Moterų ciklą. ar tai – intriga, vilionė žiūrovui, duoklė 
šių dienų madai, kai kiekvienas renginys žūtbūt „pagar-
dinamas“ gražuolėmis – vietinėmis pop- ar kitokiomis 
„žvaigždėmis“ (net kvietime į filmo apie lietuvos parti-
zanus Vienui vieni premjerą buvo akcentuota tik tai, jog 
dalyvaus viena grožio verslo personų...). beje, a. sutkus, 
per spaudos konferenciją atlydėjęs žurnalistus į Moterų 
ciklo salę, pajuokavo: „čia panų stendas, man tai ne-
būdinga.“ pats ir išgelbėjo padėtį. nuo pagrindinės šio 
ciklo sienos nukėlė dailios moters portretą – ten pakabi-
no, kaip prisipažino, jam labai artimą darbą Geležinkelio 
stoties laukimo salėje, Vilnius, 1967. Kodėl šį darbą išskiria 
iš kitų? „pažiūrėkit, – kviečia a. sutkus. – geležinkelio 

Žvilgsnis, Vilnius, 1968
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stoties salėje sėdi suvargusios moterytės. Jos laukia trau-
kinio. į kaimą duoną veža... šita fotografija man labai 
brangi savo egzistenciniu ir humanistiniu skambesiu.“

beje, apie socialinę fotografiją ir moteris. a. sutkui 
tai tikrai rūpima tema. Visada rūpėjo. bene prieš dvide-
šimt metų net buvo pasiryžęs kurti ciklą apie moteris, 
priverstas verstis prostitucija. Kalbino, klausinėjo vieną 
kitą prie stoties dirbančią. bet greitai sulaukė skambu-
čio – vyriškis sušvokštė grasinimą, prisakė nelįsti ten, 
kur nereikia... menininkas suprato, kad vyras nejuokau-
ja. paliko tą temą teisėsaugos pareigūnams...

nieko keisti nereikėjo ant tų sienų, kuriose – aki-
mirkos iš 1975-aisiais vykusios dainų šventės. per visą 
sieną išdidinta šokėjų repeticijos Kalnų parke atokvėpio 
valandėlė, priešais – kai kurios šios fotografijos detalės, 
išskirtos ir pristatomos kaip atskiros nuotraukos. mergi-
nų veidai, judesiai, apranga, net rankinės – į viską įdomu 
žiūrėti, tyrinėti. Kiekviena smulkmena – tarsi epochos 
etnografija, punktyrais nužyminti ir merginų charakterį, 
pomėgius. tik stebėk ir džiaukis!

Vaikų ciklas sudarytas iš gražių, laimingų veidų. aiš-
ku, puikūs portretai. bet ir vėl kirba klausimas, kodėl ku-
ratorė pasirinko temą, nebūdingą a. sutkui. Jis, garsėjan-
tis kaip socialinės minties menininkas, visada ištikimas 
sau – net vaikų ar paauglių fotografijose. gerai prisime-

name garsiausius a. sutkaus darbus: Pionierius, ignalina, 
1964; Pirmokė, Kaunas, 1962; Kaimo vaikai stoja į meno mo-
kyklą, žemaitija, 1966; Kaimo gatvė, dzūkija, 1969; kitas.

akivaizdu, jaunai kuratorei nebuvo lengva suvok-
ti, suvaldyti, pristatyti fotografijos giganto kūrybą. ma-
tyt, trūko patirties. nors a. sutkaus darbus kuratorė ir 
įspraudė į nusistovėjusias, tarsi sėkmę garantuojančias 
klišes, rezultatas „nesuveikė“. todėl ir visai parodai 
buvo sunku rasti pavadinimą, – taip ir liko Be pavadini-
mo. šie pastebėjimai jokiu būdu nesumenkina didžiulio 
J. čistiakovos atlikto darbo, nieku gyvu nekelia abejonių 
dėl pačių fotografijų. žiūrovai dėkingi už jiems padova-
notą fotografijos šventę.

K N Y G O S   –  Z A P Y Š K I O  M O K Y K L A I
Veikiant parodai, a. sutkaus kūrybos gerbėjai galėjo įsi-
gyti atvirukų, kuriuose – garsiausi fotomenininko dar-
bai. beje, įsigyti ragino pats autorius. sakė, kad už at-
viruką sumokėti litai bus perduoti zapyškio mokyklos, 
kurioje mokėsi, bibliotekai. „noriu, kad mokykla nu-
pirktų labai daug knygų. Kad neatsirastų toks vaikas, 
kuris visas bibliotekos knygas perskaitytų ir pagerintų 
mano rekordą, – paaiškino a. sutkus. – Juk tik aš visas, 
išskyrus vieną, knygas perskaičiau. ta vienintelė – aku-
šerijos vadovėlis; jo man nedavė skaityti...“

Dailininkas Algimantas Švėgžda, berlynas, 1981
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labai daug skaitė ir vėliau. tarp knygų ir leidinių – 
prieš karą uždarytas, specialiuose fonduose saugomas 
žurnalas Интернациональная литература – išskirtinė 
galimybė skaityti užsienio rašytojų kūrinius. tad neatsi-
tiktinai, jau baigiantis minėtai prancūzų rašytojų ir juos 
lydėjusių lietuvos rašytojų sąjungos atstovų kelionei po 
lietuvą, J.-p. sartre’as paklausė a. sutkaus, ką jis rašo: 
poeziją ar prozą?..

Fotomenininkas sako, kad jo įkvėpimo šaltinis – lite-
ratūra. tačiau, sprendžiant iš to, kaip a. sutkus godžiai 
gaudo kiekvieną dienos aktualiją, akivaizdu, kad kūrėją 
įkvepia pats gyvenimas. ir jis ne tik stebi, dalijasi sam-
protavimais. Jis aktyviai veikia. Kai vadovavo lietuvos 
fotomenininkų sąjungai, kartu su kitų kūrybinių sąjungų 
pirmininkais pasiekė, kad profesionaliems menininkams 
būtų suteiktas lietuvos meno kūrėjo statusas, padidintos 
kūrėjų stipendijos, juridiškai įteisinti kiti menininkų socia-
linės apsaugos dalykai. nežinau, ar šiandien sąjungoms 
vadovaujantys jauni ir energingi žmonės skiria tiek daug 
dėmesio savo kolegoms kaip jų pirmtakai. a. sutkus ne-
nustojo rūpintis. Vasarą, kai atėjo į Prospekto galerijoje ati-
daromą parodą Kolegos, pirmiausia sutvarkė svarbų rei-
kalą – pasiūlė įsteigti kolegų savitarpio šalpos fondą. čia 
pat padavė parduoti pluoštą savo atvirukų ir pasakė, kad 
visus gautus pinigus skiria sunkiai sergantiems kolegoms 
algimantui žižiūnui ir Vitalijui butyrinui...

B R A Z I L I J O S  P E R I O D A S
specialiai į parodos atidarymą iš brazilijos atvyko luizas 
gustavo carvalho, a. sutkaus parodų brazilijoje, kura-
torius. svečias pasakojo, kad jis jau ketvirtą kartą vieši 
lietuvoje, tačiau pirmą kartą pagaliau pamatė Vilnių, 
mūsų šalį. anksčiau atvykdavo ir visą laiką praleisdavo 
a. sutkaus namuose: žiūrėdavo archyvus, rinkdavo fo-
tografijas parodoms. nuo 2012-ųjų rugpjūčio, kai brazi-
lijos mieste Kuritiba, garsiajame oscaro niemeyero mu-
ziejuje, buvo atidaryta pirmoji a. sutkaus personalinė 
paroda, toje tolimoje šalyje, kuruojant l. g. carvalho, 
jau surengta 16 personalinių a. sutkaus parodų (Lietuvos 
žmonės, Tyro žvilgsnio nostalgija, Retrospektyva, kt.); jas ap-
lankė per 50 tūkstančių lankytojų. paskutinioji – Lietuvos 
žmonės – nuo šių metų rugpjūčio keliauja po san paulo 
regioną. yra planų ir kitiems metams.

taigi šią vasarą l. g. carvalho išvaikščiojo Vilnių, 
lankėsi Kaune, nidoje, kituose miestuose. „iš nidos į 
Vilnių važiavau autobusu. skaičiau miestų, miestelių pa-
vadinimus ir man atrodė, tarsi keliaučiau per gimtąsias 
vietas. Juk daugelį vietovių įsidėmėjau iš a. sutkaus fo-
tografijų... – pasakojo l. g. carvalho. – bet mane erzino, 
kad visur buvo... labai žalia, daug kitų spalvų. ne taip, 
kaip nespalvotuose a. sutkaus darbuose.“

Fotografijos brangios ne tik kuratoriui. tūkstančiai 
brazilų, apsilankančių parodose, sako, kad a. sutkaus 
fotografijose randa... save. nes jiems, pasak l. g. car-
valho, tie kadrai primena jų ir jų artimųjų vaikystę, jie 
klausia – gal fotografuota brazilijoje?.. „Kitame konteks-
te, kitame žemyne gyvenantys brazilai puikiai supranta 
lietuvio fotografijas, nes a. sutkus, pats būdamas didis 
humanistas, pateikia intuityvius, jo paties širdį suvirpi-
nusius vaizdus“, – sako brazilų kuratorius. beje, jis pri-

sipažino, kad, rengdamas parodas savo tėvynėje, specia-
liai į jas neįtraukia garsiojo a. sutkaus ciklo, įamžinusio 
lietuvoje viešėjusius J.-p. sartre’ą ir s. de beauvoir. Ko-
dėl? nes nori, kad brazilai suprastų, kas yra lietuva. 
todėl ir rodo lietuvą – nuotraukas, darytas Vilniuje ir 
kituose miestuose, miesteliuose, kaimuose.

beje, a. sutkaus parodose lietuvą pirmą kartą pamatė 
ne tik daugybė brazilų, bet ir lietuvių kilmės brazilijos gy-
ventojai, niekada nesilankę tėvų žemėje. lietuvio kūryba 
smarkiai pakoregavo ir paties l. g. carvalho gyvenimą. 
Juk jis – profesionalus, aktyviai koncertuojantis pianistas; 
muzikos mokėsi brazilijoje, vėliau atvyko studijuoti į eu-
ropą. domėjimasis fotografija atvedė jį į parodą prancūzi-
joje, kur pirmąkart pamatė a. sutkaus darbus J.-p. sartre’o 
jubiliejui skirtoje ekspozicijoje. po kelerių metų, studijuo-
damas maskvoje, brazilas apsilankė ten veikusioje a. sut-
kaus parodoje, – išvydo daugiau įvairesnių lietuvio darbų. 
l. g. carvalho pasakojo, kad toji paroda maskvoje jam 
padarė tokį didelį įspūdį, kad jis ryžosi paskambinti į Vil-
nių. „padėkojau fotomenininkui už jo darbus. ir, apimtas 
entuziazmo, pasisiūliau pabandyti surengti parodą bra-
zilijoje...“ – pasakojo žinomas brazilų pianistas l. g. car-
valho, netikėtai tapęs ir a. sutkaus parodų kuratoriumi. iš 
pradžių jis tarpininkavo rengiant a. sutkaus retrospekty-
vą prancūzijoje, tulūzoje esančiame pirmajame europoje 
fotografijos muziejuje Le Chateau d’Eau. o 2012-aisiais, nuo 
parodos viename iš žymiausių pasaulio meno centrų – os-
caro niemeyero muziejuje – prasidėjo mūsų fotografijos 
grando darbų pristatymas brazilijoje...

K A I P  PA D A R Y T I  G E R Ą 
F O T O G R A F I J Ą ?
„nenustoju stebėtis, kad tokioje nedidelėje valstybėje 
lietuvoje turite tiek daug gerų fotomenininkų, – sako 
l. g. carvalho. – lietuva visada garsės pasaulyje kaip 
fotografijos valstybė.“ patikslina, kad, rengdamas paro-
das, net seniai sukurtus lietuvio darbus pristato ne kaip 
istorinius kadrus, o fotomeno ekspoziciją. Jam antrina 
a. sutkus: „metraščio niekada nekūriau. svarbiausia 
man – padaryti gerą fotografiją.“ Kaip ją padaryti? pa-
aiškina: „paprasčiausias geros fotografijos receptas: rei-
kia mylėti tą žemę ir tuos žmones, kuriuos fotografuoji.“ 
savo darbus a. sutkus vadina „subjektyviuoju realiz-
mu“. tai ir yra jo Kasdienybės archyvai – viso gyvenimo 
kūryba. tiksliau – pats gyvenimas.

ar galima išmokyti gyventi, džiaugtis gyvenimu?.. 
ar įmanoma surašyti meilės receptą, sėkmingai juo vado-
vautis?.. tai – tarsi atsakas „į paprasčiausias“ a. sutkaus 
taisykles, skirtas žmogui su fotoaparatu. „paprasčiausi“, 
pasak a. sutkaus, dalykai tampa perdėm sudėtingi, o 
kartais net nesuvokiami. todėl, nors masiškai fotogra-
fuojama tobuliausiomis fotokameromis, planšetėmis, net 
telefonais, retam pavyksta padaryti gerą fotografiją. nes 
fotografija – tai ne tik personažo, bet ir fotografuojančio-
jo atspindys. a. sutkaus darbai išgyventi, tikri. net pa-
prasti. tačiau – unikalūs ir nepakartojami. Kaip ir pats 
fotografijos maestro.

puikus kuratorės J. čistiakovos sumanymas per 
paro dą rodyti filmus apie a. sutkų, t. y. – vėl kalbėti 
apie fotografiją, geriau pažinti patį menininką. įdomus 



40N A U J O J I  R O M U V A ,  2 0 1 4 ,  N R .  3  ( 5 8 8 )  

ir netikėtas atradimas – 1969 metų lie tu vos ki no stu di jos 
režisieriaus Vy te nio im bra so ir kino operatoriaus zacha-
rijaus putilovo dokumentinis fil mas A ki mir kos, įam ži nęs 
a. su tkaus kū ry bi nio ke lio pra džią. Jį papildo neseni 
pokalbiai su a. sutkumi – vaizdo įrašai, daryti parodoje 
brazilijoje ir Vilniuje, modernaus meno centro iniciatyva. 
akį traukė ir a. su tkaus par odų pla ka tai, knygos, ka ta lo-
gai, as me ni nės nuo trau kos ir bičiulių –  alek sand ro ma-
ci jaus ko, ro mual do ra kaus ko, ro mual do po žers kio – fo-
tografuoti a. sutkaus por tre tai. tačiau viena įdomiausių 
asmeninio albumo nuotraukų – 1952-ųjų akimirka, įam-
žinusi... šeštokėlį antaną su draugais. o netikėčiausias 
parodos darbas – skulptūra: stanislovo riaubos Lakūnė, 

kurią, skulptoriui leidus, a. sutkus pavadino Fotografijos 
mūza. šį, jam labai artimą, liaudies meistro darbą, a. sut-
kus prieš daugelį metų išgelbėjo nuo „emigracijos“.

V I L N I U J E   –  A .  S U T K AU S  G A L E R I J A ?
beje, kiek kartų lankėtės a. sutkaus parodoje Be pavadi-
nimo? buvo žiūrovų, kurie ateidavo po kelis kartus... tą 
mėnesį paroda Vartuose tapo sostinės kultūrinio gyveni-
mo įvykiu, žmonės ėjo žiūrėti fotografijų, ėjo susitikti, 
pabendrauti. žmonės šypsojosi. sau. savo prisimini-
mams, a. sutkaus fotografijų herojams, pirmąkart paro-
doje sutiktiems žmonėms... tokia žmogiškojo gerumo 
oazė. Ją, tiesą sakant, kiek temdė apmaudas, kad paroda 

Po maratono universiteto gatvėje, Vilnius, 1959
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eksponuojama vos mėnesį; ji galėjo būti daug didesnėje 
erdvėje, pavyzdžiui, – šiuolaikinio meno centre, nacio-
nalinėje dailės galerijoje, LiTEXPo erdvėse... ir apskritai 
paroda Vartuose įrodė, kad Vilniui reikia nuolat veikian-
čios a. sutkaus galerijos.

į a. sutkaus parodos atidarymą (pats vidurvasaris!) 
suėjo tokia daugybė žmonių, kad jie sunkiai įsiteko net 
penkiose Vartų galerijos salėse. Kaip smagus, nesureži-
suotas parodos atidarymo nutikimas dar ilgai sklandys 
pasakojimas, kad a. sutkaus parodų brazilijoje kura-
torius l. g. carvalho niekaip negalėjo prasibrauti per 
susirinkusių žmonių minią ir tarti žodžio į mikrofoną. 
tačiau buvo kitas, artimesnių kraštų (ir, matyt, geresnės 
nuojautos) bičiulis – lenkas mariuszas Wideryński, daug 
metų vadovavęs lenkijos fotomenininkų sąjungai. Kai-
mynas prisiminė, kad jų kūrybinė bičiulystė tęsiasi jau 
keturiasdešimt metų, – džiugina kiekvienas susitikimas, 
žavi kiekviena a. sutkaus paroda. o kartą po bemiegės 
nakties, ilgos ir varginančios kelionės iš parodos Vokie-
tijoje lietuvis pribloškė kolegą savo stiprybe, neišsen-
kančia energija. „įsivaizduojat, paryčiais, kai susėdome 
pusryčių, sutkus vėl, lyg niekur nieko, entuziastingai 
kalbėjo apie fotografiją!..“ a. sutkus akimirksniu surea-
gavo; papildė bičiulį, prisimindamas rytą, išaušusį prieš 
kelis dešimtmečius: „ir ne tik kalbėjom... tada tu man 
sušukai: „pijesz jak smak Wawelski (geri kaip Vavelio 
slibinas)! daug visokių nutikimų patyrėm...“

a. sutkus ne tik dosniai dalijosi prisiminimais. gra-
žių žodžių skyrė galerijai Vartai, taip maloniai jį ir jo 
darbus priėmusiai. nepamiršo ir parodos globėjo – Vil-
niaus miesto mero artūro zuoko. padovanojo jam savo 
garsiąją fotografiją užupio gimnazistai (Vilnius, 1959). 
Joje – pradinių klasių mokinukai, pakibę ant tilto per 
Vilnelę turėklų, žvelgia į tekantį vandenį... a. zuokas 
fotografijos metrui taip pat atnešė dovaną – spalvotą 
fotografiją: Vilniaus arkikatedra, nušviesta Vilnius – Eu-
ropos kultūros sostinė, 2009 atidarymo lazerių. „a, tai čia 
tie, milijonus kainavę fejerverkai...“ – priimdamas do-
vaną tarstelėjo a. sutkus. salėje nuvilnijo juoko banga. 
šyptelėjo ir meras.

meras priminė projekto Vilnius – Europos kultūros 
sostinė, 2009 svaiginančius planus statyti grandiozinius 
kultūros objektus. akivaizdu, kad šiandien galėtų kilti, 
bręsti ir materializuotis realesnė idėja – antano sutkaus 
ar jo ir jo kartos fotomenininkų aleksandro macijausko, 
algimanto Kunčiaus, rimanto dichavičiaus, romualdo 
rakausko, romualdo požerskio galerija. tai galėtų būti 
išskirtinis visą lietuvos fotografijos meną reprezentuo-
jantis kultūros ir meno centras. Jo reikia mums, lietu-
vos žmonėms, jis pritrauktų unikalia lietuvių fotografija 
besidominčius sostinės svečius. ar apie tai galvojama 
Vilniaus miesto savivaldybėje, lietuvos kultūros minis-
terijoje?.. Ką į tai atsakytų a. sutkus?

Šokių diena, 1 (iš ciklo Dainų šventės), Vilnius, 1975
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Poetinis Naujosios Romuvos ir Nemuno 
bendravimo būdas – Salovartė, 2005–2014
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Gyvenimo septyniasdešimtmetis filosofijos istori-
joje įgijo simbolinę reikšmę kaip sokrato amžius: 
tiek metų sulaukęs didysis atėnų mąstytojas 

buvo priverstas palikti šį pasaulį, ir nuo tos nelemtos, 
bet didžiai lemtingos dienos būtent septyniasdešimties 
metų riba, sakytume, žymi simbolinį žmogui įmanomos 
pasiekti išminties slenkstį, kurį peržengus žmogiškoji ar 
daimoniškoji išminties meilė perkeičiama į dieviškąją 
išmintį. sokratas išėjo būdamas septyniasdešimties, bet 
platono įamžintas paskutiniųjų jo gyvenimo metų por-
tretas tapo gyvas amžiams, įsirėžė į kolektyvinę žmoni-
jos atmintį ir lėmė mūsų įsivaizdavimą, kad visus sep-
tyniasdešimt savo gyvenimo metų sokratas ir nugyveno 
būdamas būtent septyniasdešimties. Kitokio – jaunesnio 
ar dar vyresnio – sokrato mes paprasčiausiai jau neįsten-
giame įsivaizduoti, o kadangi šis didis mąstytojas seniai 
tapo tobulo išminties mylėtojo ir tobulo išminčiaus etalo-
nu, septyniasdešimties gyvenimo metų riba mums tarsi 
savaime, kone pasąmonės lygmeniu siejasi su filosofija, 
daimoniška meile išminčiai, ir išminties paieškų rezul-
tatais. Visi puikiai žinome, kad ne visi žmonės tampa 
išmintingi net ir sulaukę sokrato amžiaus, o kitiems – 
kaip ir pačiam sokratui – jo sulaukti net nėra būtina, nes 
visą šio amžiaus žymimą laiko tarpą jie nugyveno taip, 
tartum būtų sulaukę šio amžiaus nuo pat pradžių, kitaip 
tariant, nuo pat pradžių būtų degę meile išminčiai.

mes, lietuviai, taip pat turime savąjį sokratą, ką tik 
sulaukusį sokratiškojo amžiaus, bet – ačiū žmonėms ir 
didžiajam šeimininkui – gyvą, nuožmių teisėjų nepa-
smerktą, prakilniai ir dosniai pasiliekantį su mumis, 
mirtingaisiais, su matomais ir apmąstomais bežodžiais 
daiktais, taip mylimoje tėviškės žemėje – jos apvalai-
nuose duburiuose po žemai plaukiančiais debesimis, 
stebintį žėruojančius gimtinės liepsnovaizdžius, vasaros 
dangų skrodžiančius žalzganus žaibus ir žalius pavasarį 
sprogstančių beržų rūkus.

mūsų sokratas – tai arvydas šliogeris, gyvas lietu-
vos filosofijos simbolis, jos gyvasties ir galios etalonas, fi-
losofinio mąstymo ir fotosofinio matymo genijus, žemėn 
nužengęs Filosofijos daimonas, lietuviškuoju sokratu ta-
pęs jau seniai seniai, kai dar net nebuvo pradėjęs artėti 
prie sokratiškojo amžiaus ribos.

sokratas nerašė nieko, o arvydas šliogeris, lietuvių 
sokratas, yra parašęs labai daug – tiek daug, kad jam tik-

N a g l i s  K a r d e l i s

Debesijomis plaukianti 
ir liepsnovaizdžiais 

žėruojanti Filosofija
Pasitinkant sokratiškąjį Arvydo Šliogerio amžių

rai nereikės kokio nors lietuvių platono, kuris savo teks-
tais įamžintų jo asmenybės bruožus ir mokymo esmę. 
Kaip ir sokratas, arvydas šliogeris turėjo daugybę gabių 
mokinių, dar daugiau ištikimų gerbėjų, nemažai pavy-
duolių ir priešų, bet itin artimų bičiulių, juolab iš tiesų 
suprantančių jo matantį mąstymą ir pajėgiančių pažvelg-
ti į pasaulį, sakytume, jo paties mąstančiu matymu – 
galbūt tik keletą. Kiekvienas iš mūsų, arvydo šliogerio 
mokinių ir bičiulių, norėtume tikėti, kad priklausome 
šiam vidiniam, ezoteriniam, daimoniškai privilegijuo-
tam artimiausių jo draugų ir kolegų ratui. bet iškiliau-
sio lietuvių filosofo figūra, lyg kalnas iškilusi lietuviškai 
lygiame filosofijos peizaže, yra tokia titaniška, kad gerai 
matoma visiems – ir priklausantiems artimiausių mąsty-
tojo bičiulių ratui, ir stovintiems gerokai atokiau. tad visi 
turime ką prisiminti – ir ilgai bei ištikimai keliavusieji jo 
išminta mąstymo vaga, ir savo gyvenimo keliuose nors 
kartą kirtusieji arvydo šliogerio filosofijos trajektoriją.
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Ką aš galėčiau pasakyti apie savo mokytoją, sulau-
kusį garbingo sokrato amžiaus? Visų pirma tai, kad ar-
vydas šliogeris man visada atrodė kaip apvaizdos man 
asmeniškai dovanotas sokratas, lietuviškasis sokratas, 
nors aš pats, būdamas jo mokinys, tikrai nepretenduoju 
kam nors atrodyti kaip platonas – jo filosofijai skirtą dak-
taro disertaciją kadaise rašiau vadovaujamas būtent ar-
vydo šliogerio. progos iškilmingumas neleidžia kalbėti 
apie gausius asmeninius įspūdžius, smulkias bendravi-
mo su mokytoju detales, pabiras įdomių ir įkvepiančių 
pokalbių nuotrupas. ar verta kalbėti apie arvydo šlio-
gerio asmenybės taurumą ir charakterio jėgą, jautrumą 
ir žmogišką šilumą, nepaprastą įžvalgumą ir filosofinės 
charizmos galią, išmintimi dvelkiančią kilnią melan-
choliją ir nerimą dėl Vakarų civilizacijos likimo, paga-
liau autentišką rūpestį savosios tautos ir lietuvių kalbos 
ateitimi? tai puikiai žinoma visiems ilgiau ar trumpiau 
bendravusiems su gyva lietuvių filosofijos legenda, tad 
šia proga labiau norėčiau keliais bruožais perteikti savo 
subjektyvų supratimą apie didžiausius arvydo šliogerio 
nuopelnus mūsų filosofijai ir kultūrai, apie svarbiausias 
jo filosofijos pamokas.

Pirma, privalome pripažinti, kad, nors profesiona-
lios akademinės filosofijos tradicija lietuvoje egzistavo 
ir anksčiau, tik šliogerio tekstuose ji pasiekė visiškai 
laisvo, nuo jokių įtakų tiesiogiai nepriklausomo, bet 
kartu kūrybingai įšaknyto į visą ankstesnę Vakarų filo-
sofiją, neabejotinai originalaus ir egzistenciškai auten-
tiško filosofinio mąstymo lygmenį. Viena vertus, pirmą 
kartą lietuvos kultūros istorijoje konkretūs filosofijos 
tekstai – būtent arvydo šliogerio veikalai – iškilo jau ne 
kaip viena iš daugelio akademinės filosofijos, įdomios 
tik specialistams, gairių, o kaip išskirtinis, visą kultūrą 
veikiantis reiškinys, tačiau, kita vertus, savo intelektine 
gelme pranoko kultūrą pačią savaime, o raginimu grįžti 
prie natūralių – gamtinių ir prigimtinių – dalykų fasa-
dinę, neautentišką ir dekadentišką kultūrą net paneigė.

šliogerio tekstuose pirmą kartą taip ryškiai atsisklei-
dusią lietuvių filosofijos brandą liudija ir tai, kad pirmą-
kart lietuvių mąstytojo veikalai filosofija besidomintiems 
kitų šalių skaitytojams, taip pat ir profesionaliems filoso-
fams, tapo įdomūs būtent šiuolaikinei Vakarų filosofijai 
aktualaus probleminio dialogo, o ne filosofijos istorijos, 
regionistikos ar šiaip folklorinio domėjimosi lietuva ir 
lietuviškais dalykais kontekste. arvydo šliogerio dėka 
lietuvių filosofija ir pačioje lietuvių kultūroje, ir šiuo-
laikinės Vakarų filosofijos lauke iškilo kaip ryškus ir 
substancialus dydis – dydis, su kuriuo jau neįmanoma 
nesiskaityti.

Antra, šliogeris atskleidė, kad autentiška filosofija 
turi būti suvokiama kaip esmingai susijusi su bendro-
sios, nespecializuotos, kultūros lauku, kuris prieinamas 
kiekvienam mąstančiajam, ir visada privalo skleistis ana-
pus rutininėmis procedūromis besiremiančių techninių 
disciplinų – ne tik to, ką filosofas vadina technomokslu, 
bet ir, paties šliogerio žodžiais tariant, filosofinės mik-
rologijos – perdėm sutechnintos, į labai siauras sritis 
susiskaidžiusios akademinės filosofijos, vien dėl savojo 
techniškumo nepajėgiančios veikti bendrosios kultūros 
slinkčių. dar senovės graikai, tikrieji filosofijos architek-
tai, filosofiją radikaliai priešpriešino specializuotai meis-

trystei, kitaip tariant, techniniam išmanymui, kultivuo-
jamam siaurų sritinių kompetencijų lauke, kartu nuolat 
pabrėždami filosofijos ryšį su politika, visiems piliečiams 
prieinamu bendrųjų polio reikalų sprendimo menu. tai, 
kad savąją filosofiją šliogeris kūrė, viena vertus, kaip 
egzistenciškai gilų, ryškų metafizinį matmenį turintį ir 
į transcendencijos fenomenų sritį orientuotą, bet kartu 
kaip bendrosios kultūros lauke besiskleidžiantį, siauros 
techninės specializacijos ir iš jos kylančio techninio žar-
gono išvengiantį intelektinį projektą, lėmė milžinišką jos 
įtaką visai lietuvos humanitarų ir neretai net pačių tech-
nokratų bendruomenei.

Trečia, arvydas šliogeris išryškino itin ambivalen-
tišką filosofijos santykį su kalba ir jo nulemtą niekaip 
neįveikiamą filosofijos, kaip labai savito tikrovės paga-
vos būdo, problemiškumą ir tragizmą. Viena vertus, fi-
losofijos mes griebiamės siekdami atrasti save ir savąjį 
individualumą radikalios kritinės refleksijos įvykyje – 
bandydami ištrūkti iš visuotinybės gniaužtų. Kita vertus, 
filosofija pajėgia gimti bei reikštis tik kalbos terpėje ir 
kalbos priemonėmis, o kalba, būdama socialinis reiški-
nys ir steigiama ne tiek teorijos, kiek praktikos plotmė-
je, kitaip tariant, anapus individualumo (nes nuosavoji 
kalba, idiolektas, kaip parodė ludwigas Wittgensteinas, 
apskritai negali egzistuoti), jau savaime veikia kaip neį-
veikiamai galingas mąstymo inertiškumo laukas, nelei-
džiantis individui atsiplėšti nuo visuotinybės ar nuolat į 
ją sugrąžinantis. Juk kalba, šliogerio požiūriu, ir yra tai, 
ką martinas heideggeris vadino das Man stichija, o jei 
filosofija gali gyventi tik kalboje, taigi tik das Man stichi-
joje, jos lemtis yra iš prigimties tragiška: sakytume, kul-
tivuodami filosofiją, mes mėginame ištrūkti iš visuotiny-
bės, tačiau galime remtis tik pačios visuotinybės mums 
suteikiamomis priemonėmis.

būtent dėl to ir paties arvydo šliogerio santykiai su 
kalba – net ir maksimaliai kritiška filosofine kalba – yra, 
vaizdžiai tariant, labai įtempti: rašydamas neprilygs-
tamo kalbos grožio tekstus, filosofas mums vėl ir vėl 
primena prigimtinį kalbos neįgalumą tikrovės slėpinių 
akivaizdoje, radikalų žodžio ir bežodžio daikto neben-
dramatiškumą. galų gale būtent šis prigimtinis filosofi-
nės kalbos, o kartu ir pačios filosofijos, galinčios gimti bei 
reikštis tik kalboje, dviprasmiškumas ir tragizmas atvedė 
šliogerį nuo mąstymo prie matymo, nuo kalbos – prie 
bekalbių daiktų, netgi nuo filosofijos – prie filotopijos ir 
fotosofijos.

Ketvirta, iškilusis mūsų mąstytojas ir matytojas at-
skleidė, kad autentiška filosofija – jei ji apskritai įmano-
ma – privalo skleistis stiprių ir autentiškų įtampų tarp 
filosofinės tradicijos ir iš asmeninės patirties kylančio 
egzistenciškai angažuoto filosofavimo lauke, nepasiduo-
dama vienadienėms filosofinėms madoms, nes bet kuri 
mada tiesiog dėl pačios savo prigimties yra priešinga ir 
tradicijai, ir individualumui: bet kuri mada efektyvi tiek, 
kiek ji pajėgi paneigti visa, kas egzistavo anksčiau – ir 
tradiciją, kaip tam tikrą nelygstamų etalonų kanoną, ir 
visas ankstesnes madas, o kartu tiek, kiek ji veikia bet 
kokį individualumą naikinančiu kolektyvinių instinktų 
režimu – bet kuri mada efektyvi tiek, kiek jai paklūstama 
aklai ir stichiškai, be kritinės refleksijos judesio ir indivi-
dualaus apsisprendimo.
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arvydas šliogeris savo veikaluose ir pasisakymuo-
se yra ne kartą kritikavęs beveik metodišką šiuolaikinės 
filosofijos, blaškomos vienadienių postmodernių madų, 
atsiribojimą nuo savųjų šaknų, visų pirma nuo graikiš-
kosios mąstymo tradicijos, kaip tam tikro absoliutaus ir 
nelygstamai vertingo išeities taško, ir nuo egzistenciškai 
angažuoto individualaus mąstymo, išplaukiančio iš as-
meninės patirties ir nepaklūstančio ideologinei kontrolei 
ar partinės drausmės principui. pasitelkiant skirtį tarp 
liūto ir hienų, filosofiniame kontekste įvestą dar Frie-
dricho nietzsche’s, galima pasakyti, kad tikras filosofas, 
kaip jį suvokia arvydas šliogeris, turėtų būti panašus į 
liūtą – kilnų ir vienišą žvėrį: būtent liūto kilnumas sim-
boliškai nusako kiekvieno tikro filosofo įsišaknijimą filo-
sofijos tradicijoje, o liūto vienišumas – filosofo pastangą 
mąstyti individualybės, o ne visuotinybės režimu. Vis 
dėlto dauguma šiuolaikinių filosofų yra panašūs į hienas: 
atmesdami filosofijos tradiciją jie tampa žemakilmiai ar 
net bekilmiai kaip hienos, o mąstydami kolektyviniu pro-
tu, individualumo stokojančiu būdu, jie primena šiuos 
gaujomis lakstančius ir filosofinėmis dvėsenomis (trupi-
niais nuo vieno ar kito filosofo stalo) mintančius žvėris.

neatsparumas mados infekcijoms yra būdingas kul-
tūrai apskritai, ypač žemajai kultūrai, todėl, kaip ne 
kartą yra įtaigiai argumentavęs šliogeris, tiek, kiek fi-
losofija yra neatspari madoms, tiek ji nepajėgi atsiplėšti 
nuo kultūros savaime, o to nepadarydama ji išduoda 
savo prigimtį arba jos apskritai nepajėgia realizuoti: juk 
kiekviena filosofija yra tikra tiek, kiek nuo kultūriškai 
konstruojamų ir techniškai padaromų dalykų ji pajėgia 
pakilti į absoliučiai tikrovišką grynosios natūros – gam-
tos ir prigimties – plotmę, radikaliai besiskiriančią nuo 
kultūros plotmės.

Penkta, arvydo šliogerio veikaluose įžvelgiame to, ką 
jis vadina lietuviškuoju galvojimu, apmatus. pasak filosofo, 
mūsų mąstymas (ar galvojimas), išlikdamas individuali-
zuotas, nepasiduodantis visuotinybės režimui, vis dėlto 
privalo išreikšti mūsų priklausymą gimtinės žemei, mūsų 
tautines ir kalbines šaknis. skirtingai nei technomokslas, 
kuris neturi tautos, filosofija, šliogerio įsitikinimu, nėra ir 
negali būti betautė. tautiškumą šiuo atveju būtina suvok-
ti ne kaip primityvų etnocentriškumą, o kaip įšaknytumą 
tam tikroje mus gimdančioje ir autentišką mūsų savastį 
steigiančioje geografinėje ir dvasinėje teritorijoje. Filotopi-
nė filosofo priklausomybė tam tikrai jo kilmės vietai, kaip 
autentiško filosofavimo erdvei ir šaltiniui, suformuoja sa-
vitą mąstymo ir kalbėjimo idiomatiką, būdingą visiems, 
kurie gimę toje pačioje gimtinės teritorijoje.

plėtodami arvydo šliogerio įžvalgą, galėtume teig-
ti, kad kiekvienas tikras filosofas privalo būti ištikimas 
trims savasties šaltiniams: savo gimtajai žemei (tai tar-
tum inkaras geografinėje erdvėje); filosofijos gimimo 
vietai ir laikui (tai lyg inkaras dvasiniame erdvėlaikyje, 
apibrėžiantis filosofo ištikimybę graikiškajai filosofijos 
tradicijai); ir pagaliau sau pačiam – savajai mąstymo pa-
tirčiai ir savajam kūrybiniam genijui (tai tartum inkaras, 
nuleistas į giliausią individualios savasties gelmę, susais-
tantis mus su tuo, kas mumyse yra iš tiesų autentiška).

būtent šių penkių intelektinių nuostatų laikymasis, 
man regis, ir pagimdė išskirtinį, nuostabą keliantį arvy-
do šliogerio filosofijos fenomeną, kuriuo turėtų didžiuo-
tis visa lietuva.

nuoširdžiai džiaugdamiesi ir didžiuodamiesi šiuo 
fenomenu, iškiliausiajam mūsų mąstytojui ir matytojui, 
ką tik sulaukusiam sokrato amžiaus, visi kartu palinkė-
kime sulaukti platono amžiaus – aštuoniasdešimtmečio...
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Laikinojoje sostinėje

Juozo grušo muziejuje su rokiškio žurnalo Prie 
Nemunėlio delegacija – alfas pakėnas, audronė 
daugnorienė, alicija matiukienė, daiva tamošaitytė, 
andrius Konickis, Kristina Kazakevičiūtė, nelė 
asadauskienė; 2008, kovas

maironio lietuvių literatūros muziejus – tinkamiausia 
vieta aptarti gvido latako knygą Nekalendoriniai 
šventieji ir Naujosios Romuvos numerį (2012/4), kuriame 
publikuoti kauniečių marijos macijauskienės, gintaro 
patacko, tautvydos marcinkevičiūtės, algirdo patacko, 
elvyros markevičiūtės, rimanto marčėno tekstai – 
Kristina Kazakevičiūtė, gvidas latakas, andrius 
Konickis, aldona ruseckaitė

diskusija Kauno miesto muziejuje – kalba Nemuno 
vyriausiojo redaktoriaus pavaduotoja gražina 
petrošienė; 2010 gegužė

alfo pakėno knygos Dainuojančiuose šuliniuose ir 2013-
ųjų ketvirto numerio pristatymas maironio muziejuje – 
olita dautartaitė, alfas pakėnas, edmundas Kazlauskas, 
aldona ruseckaitė
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stasys šilingas – Valstybės tarybos pirmininkas 1919–1920 m.

tai matot, brangučiai... man lemta čia būti ir supūti. 
bet... ne, „kad tu nesulauktum...“, jokiu būdu! dažnai 
prisimenu puškiną – „na zlo nadmiennomu sosiedu 
zdies gorod budet založen“. ir prisiminęs išsitiesiu 
visu kūno tamprumu, nusišypsau ir garsiai pasisa-
kau: ot, imsiu ir nesupūsiu – ir man lengvėja.

ukraina, 1955, rugsėjo 6

su tokiomis mintimis stasys šilingas pasitiko antrą-
jį – septynerius metus trukusį – savo tremties laikotarpį. 
po trylikos metų tremties sibire, 1954 m. gegužę, sovietai 
jam leido grįžti į tėvynę lietuvą, deja, tik labai trumpam 
laikui. praėjus vos trims savaitėms, stasys šilingas, kaip 
keliantis grėsmę sovietų režimui, vėl buvo atskirtas nuo 
išorinio pasaulio, šį kartą uždarant į psichiškai nesvei-
kų senelių prieglaudą ukrainoje1. pateikta citata iš ši-
lingo laiško lietuvoje gyvenusiam draugui liudija, kad 
septyniasdešimtmetis ir ligotas šilingas liko pirmosios 
tremties nepalaužtas ir dar galėjo būti stiprybės šaltiniu 
kiekvienam savarankiškos lietuvos viltį tebepuoselėjan-
čiam žmogui.

1959 m. Encyclopedia Britannica (t. 20, apimantis in-
tervalą nuo sars iki sorc) išspausdino trumpą stasiui 
šilingui skirtą straipsnį.

šilingas, stasys (stanislav schilling), lietuvos poli-
tikas, gimęs Vilniuje (Wilno) 1885 m. lapkričio 11 d. 
aukštąjį išsilavinimą įgijo maskvos universitete. pa-
skelbus lietuvos nepriklausomybę (1918 m. vasario 
16 d.), šilingas iš pradžių buvo Valstybės tarybos 
vicepirmininkas, o 1919 metais tapo jos pirmininku.

nuo i pasaulinio karo pabaigos iki ii pasaulinio 
karo pradžios jis du kartus (nuo 1926 iki 1928 metų ir 
nuo 1934 iki 1938 metų) buvo teisingumo ministras. 
nuo 1920 iki 1926 metų dalyvavo lietuvos meno 
kūrėjų draugijos steigime ir darbe. be to, jis žinomas 
ir kaip Vytauto didžiojo ordino suteikimo tarybos 
vicepirmininkas. sovietų armijai okupavus lietuvą, 
1941 metais ištremtas į rusijos arktiką. (p. 661)

šilingas garsėjo kaip menininkų globėjas, rašytojas, 
oratorius, mokslo žmogus, nietzsche’s ir tagorės kūrinių 
vertėjas į lietuvių kalbą. buvo paveldėjęs barono titulą, 

kuriuo nesididžiavo ir naudojosi tik tada, kai buvo nau-
dinga jo šaliai2. turėjo devynias dukteris. tačiau visa tai 
neapsaugojo jo nuo arešto – jis buvo sovietų suimtas, 
kartu su žmona ir viena iš dukterų (jos abi mirė sibire 
per trejus metus, nepakėlusios žiaurių gyvenimo sąly-
gų). tuo metu, kai pasirodė Britannica straipsnis, šilingas 
tebebuvo sovietų rankose kaip politinis kalinys, o kiti 
jo šeimos nariai – iš lietuvos pabėgę dėl galimų naujų 
trėmimų – jau gyveno Jungtinėse Valstijose, Kanadoje ir 
australijoje3.

už lietuvių bendruomenės ribų šilingas nėra žino-
mas. dokumentai, nors ir negausūs, išlikę nesunaikinti 
sovietams okupavus lietuvą, kartu su daugybe įtikinan-
čia ir gyva kalba jo iš tremties rašytų laiškų bei infor-
macija, taip pat negausia, gauta iš kitų sibiro tremtinių, 
mums atskleidžia unikalią ir kartu universalią patirtį, 

S v a j a  Va n s a u s k a s -Wo r t h i n g t o n

Buvęs-nebuvęs: 
Gulbės giesmė

 svaja Vansauskas-Worthington dėsto anglų kalbą aliaskos 
universitete ankoridže. šis straipsnis yra dalis šiuo metu vykdomo 
projekto, apimančio rašymą, tyrimus, vertimą, kelionę į lietuvą, 
dalyvavimą konferencijose, kurio tikslas – parašyti knygą. nuo 
2013 metų gegužės svaja Vansauskas-Worthington yra lietuvos 
respublikos garbės konsulė aliaskoje.
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stasys šilingas su žmona emilija bytautaite. apie 1912 m.

panašią į tą, kurią patyrė daugybė užkariautų tautų, pra-
dedant 400 metų prieš Kristų atėniečių išžudytais melo 
salos gyventojais ir baigiant amerikos indėnais, kuriuos 
iš jų žemių išstūmė konkistadorai (pietų amerikoje) ir 
„akivaizdžios lemties“ teorija besivadovaujantys kolo-
nistai (šiaurės amerikoje). panašių patirčių netrūksta ir 
šiais laikais, pavyzdžiui, skerdynės Jugoslavijoje ir irake 
(saddamo režimo metu). tai akivaizdūs liudijimai, kaip 
tremiant, žudant ar išstumiant žmones iš savų žemių, 
ne tik paminamos jų teisės, bet ir naikinamos kultūros. 
tokiais atvejais labai svarbu suvokti, kad šiuos nusikalti-
mus ir jų aplinkybes būtina kruopščiai tirti ir registruoti, 
kaip tai darė (užuot stengęsi, kaip dauguma žmonijos, 
žiaurias patirtis kuo greičiau pamiršti ir taip palengvinti 
savo gyvenimą) ir senųjų įvykių liudininkai (tukididas), 
ir modernieji, nobelio premijos laureatai solženicynas, 
sacharovas, brodskis, miłoszas. solženycinas rašė, kad 
šis nesavanaudiškas darbas jam tapo netgi mielas4 ir su-
teikė jėgų atsispirti „dehumanizavimui“ (šį terminą var-
toja p. Freire5), panašiai kaip išvengė dehumanizavimo 
(nors žiauriai nukentėjo) melo salos gyventojai, vėliau 
išugdę milo Veneros autorių.

atpildas, kurio sulaukė stasys šilingas – lietuvos 
patriotas ir kūrėjas, visas jėgas skyręs taikai ir savo ša-
lies kultūrai bei palikimui išsaugoti (remiamas žmonos 
emilijos, artimo draugo filosofo ramūno bytauto, se-
sers), buvo žiaurus: tremtis ir įkalinimas. beje, tremti-
nio likimą jis paveldėjo iš savo motinos tėvo stanislovo 
šilingo, ištremto dešimčiai metų į sibirą už dalyvavimą 
ir rėmimą 1863 metų sukilimo, nors pralaimėto, bet „vi-
siems laikams įsirašiusio“ į lietuvos ir lenkijos išsiva-
davimo iš rusijos istoriją. ne mažiau atsidavęs savo tė-
vynei buvo ir stasys šilingas – nuo 1918 iki 1940 metų 
(t. y. aktyviausiu ir brandžiausiu jo gyvenimo tarpsniu) 
jo atlikti darbai yra svarbus indėlis į lietuvos istoriją. 
per tuos metus lietuva tapo nepriklausoma, į modernios 
valstybės kelią įžengusi šalis, kuri Kongreso bibliotekos 
Federalinių tyrimų skyriaus leidinyje Country Studies yra 
apibūdinta taip:

nuo 1920 iki 1940 metų nepriklausoma lietuva spar-
čiais žingsniais siekė valstybės pažangos. 1922 m. 
buvo įvykdyta pažangi žemės reforma, organizuotas 
kooperatinis judėjimas, sustiprinta valiuta, laikomasi 
stiprios fiskalinės drausmės. Kūrėsi mokyklos ir uni-
versitetai (lietuvai esant rusijos valdžioje, nebuvo 
įkurta nė vienos aukštosios mokyklos, o vidurinių 
mokyklų buvo labai mažai), sparčiai mažėjo neraštin-
gumas. menininkai ir rašytojai kūrė kūrinius, vėliau 
tapusius lietuvos klasikos aukso fondu. (iwaskiw 
1996: 180)

Kaip lietuvos Valstybės tarybos pirmininkas, ši-
lingas dalyvavo organizuojant Krašto apsaugos pajėgas, 
kurios 1918 m. atrėmė sovietų invaziją (iwaskiw, 179). 
Visi jo darbai tėvynės labui kėlė įniršį okupantams, to-
dėl nenuostabu, kad sovietų buvo suimtas ir ištremtas 
kartu su žmona emilija ir dukterimi raminta, jauna ir 
labai gabia mergina, apkaltintomis tuo, kad buvo su juo 
susijusios.

areštas įvyko 1941 metais, kai jis jau gyveno ramų 
idilišką gyvenimą švelniame lietuvos klimate savo ūkyje 

prie nemuno, misiūnuose. čia nuo pat pradžios (kai į 
misiūnus iš Kauno šeima atvykdavo tik savaitgaliais ir 
per atostogas, kai šilingas nebūdavo užsiėmęs valsty-
bės ir verslo reikalais) rinkdavosi ir įvairiausiais klausi-
mais – nuo politikos iki poezijos – gyvai diskutuodavo 
jų draugai, kolegos, meno žmonės. Vaismedžių sodo 
apsuptas, paties šilingo suprojektuotas medinis namas 
su grakščiomis mūro kolonomis ir puošniais drožiniais 
atrodė įspūdingai ir derėjo prie aplinkos. ūkį tvarkė ši-
lingo žentas mykolas (augino apdovanojimą pelniusius 
cukrinius runkelius, pirmasis šiame regione pradėjo sėti 
ir auginti sojas), vedęs šilingo vyriausią dukterį laimą, 
beje, lietuvos stalo teniso čempionę.

aleksandras solženicynas, trijų tomų veikale Gu-
lago archipelagas aprašęs savo nepaprastą ir autentišką 
tremtinio patirtį, sako: „mano areštas tikriausiai buvo 
iš pačių lengvųjų, kokius tik galima įsivaizduoti. Jis ne-
išplėšė manęs iš artimųjų glėbio, neatskyrė nuo mums 
brangaus namų gyvenimo.“ (2009, t. 1: 36) deja, stasiui 
šilingui nutiko kitaip.

buvo 1941 metų birželio 14 diena. žemę dengė rūkas. 
laima dirbo savo įprastą darbą – melžė karves. tėvas vi-
sas dukteris auklėjo taip, kad būtų darbščios, ištvermin-
gos. taigi ir laima dirbo uoliai, be prievartos, kurios tuo-
metiniame lietuvos kaime dėl rusų okupacijos jau buvo 
apstu (privatūs ūkiai jau buvo pradėti naikinti, o žmonės 
prievarta varomi į kolūkius). Kai laima, iš už tvarto iš-
girdusi neįprastą garsą, – nuo upės važiuojančio sunk-
vežimio gaudimą, – nuskubėjo namo link, mašina jau 
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lietuvos operos taryba – Juozas 
žilevičius, Juozas tallat-Kelpša, stasys 
šilingas, Kipras petrauskas. Kaunas, 
1920

nė vieno jūsų veido bruožų – išraiškos to ryto valan-
domis neprisimenu. turbūt ir tuomet žiūrėdamas ne-
mačiau. praslenkat – prabėgat. tuščiom rankom, ką 
nors nešinos iš miegamųjų, per salionėlį, į valgomąjį. 
atgal. chaotingai judantieji šešėliai. pasirodantieji, 
čia pat nykstantieji. tik bendras, lyg rūko aptrauktas 
besiblaškančių stuomenų – siluetų vaizdas. Visa tai 
užgula, niaukia aukščiausiam laipsny intempto, jau 
beveik nejuntamo, tik sekamo bevilčio, bejėgio susi-
rūpinimo – skausmo debesis.

nė vienos jūsų, nė tulytės nematau. girdžiu tylų 
balsą – klausimą – „norėčiau Vingurėlę, galinduką 
pasiimti...“ „saugok, Viešpatie“, – beveik sušunku 
skausmo veriamas. ir nuslenka tulytė toliau, galvą 
nulenkusi. Jaučiu. baisų smūgį sudavė jai mano žo-
džiai. Jaučiu. nuslinko kraštutinai nusiminusi. lyg 
būčiau atėmęs jai paskutinį vilties – gyvybės laše-
lį. instinktyviai gelbstim judvi. aš sąmonės sako-
mas, kas darytina. tur likti. tulytė – motinos širdies 
auka – sielos skausmu. persiskyrėme. ant visados.

po to laima ir mykolas lietuvoje dar gyveno trejus 
metus, iki 1944 metų rugpjūčio 1 dienos, kai sutemus su 
šeima ir draugais ją paliko trijų arklių tempiamu veži-
mu. prisiminęs tą naktį 92 metų mykolas virpančiu balsu 
sakė: „misiūnus palikom, lietuvą palikom.“ laima buvo 
ketvirtą mėnesį nėščia, o dvi jų dukrelės visai mažos: vie-
na aštuoniolikos mėnesių, kita trejų metų. penkių jaunes-
nių su jais išvykusių laimos seserų, pradedant galinda 
ir baigiant daiva, amžius buvo nuo dešimties iki trisde-
šimties metų. Vėl artėjo rusų frontas (lietuva buvo vo-
kiečių užimta 1941 m. birželio 22 d., kai šie išstūmė rusus, 
o štai dabar rusai stūmė vokiečius). mykolas prisimena 
minias pabėgėlių, tarp jų ir savo gyvybę gelbėjančius vo-
kiečius. po trijų dienų laima su šeima pasiekė vokiečių 
teritoriją lenkijoje, iš kur girdėjo, kaip bombarduojami 
šakiai – arčiausiai misiūnų esantis miestas. dundėjo ar-
tilerijos pabūklai, danguje matėsi ugnies atšvaitai. 400 
metų senumo miestas buvo visiškai sugriautas. liko tik 
bažnyčios pamatai ir dalis vienos sienos.

mykolas buvo trims savaitėms vokiečių užverbuo-
tas kasti apkasų, pasak jo, pirmųjų apkasų šiaurės fron-

buvo kieme. Vienas rusų kareivis sėdėjo prie vairo, kitas, 
ginkluotas šautuvu, stovėjo ant tako, vedančio į namą, o 
rusų karininkas su pistoletu rankoje jau žengė per slenks-
tį lydimas dviejų vietinių komunistų – jauno mokytojo ir 
policijos viršininko su „dokumentais“ rankoje.

šilingas jau keletą dienų gulinėjo lovoje dėl atsinau-
jinusių inkstų skausmų. Karininkas, įtempęs į miegamą-
jį stalą, liepė šilingui atsisėsti priešais jį ir išklausyti jo 
skaitomo dokumento, įsakančio šilingą, jo žmoną ir tris 
dukteris – daivą, saulę ir ramintą – nugabenti į „saugią 
vietą“. Kai išsigandę jie paklausė, kodėl, buvo atsakyta, 
kad artėja frontas ir jiems likti misiūnuose nesaugu. o 
kai pasiteiravo, kur bus nuvežti, išgirdo paaiškinimą, 
kad tai bus saugi vieta kur nors lietuvoje6. šilingui sua-
bejojus šių veiksmų teisėtumu (juk jis buvo teisininkas), 
karininkas patarė išmesti iš galvos konstitucines teises ir, 
patikinęs, kad orderis, kurį jis turi rankoje, ir jo paliepi-
mas yra svarbesni už visa kita, pridūrė: „suprantu jūsų 
protestą, tad ir jūs turit suprasti mane.“ ir šilingams davė 
pusę valandos pasiruošti7.

mykolas, dabar jau įžengęs į devintą dešimtį, gerai 
prisimena tą baisų rytą. Vaikai verkė, vieni puolė pasiim-
ti drabužių, kiti – maisto atsargų. samdomas darbinin-
kas, turėjęs raktus nuo maisto sandėliuko, perdavė juos 
mykolui, kad šis galėtų atnešti maisto atsargų. pasku-
tiniu momentu emilija paklausė karininko, ar ji galinti 
pasiimti jaunesniąsias dukteris, septynmetę galindą ir 
dešimties metų Vingrą. Karininkas leido elgtis, kaip jai 
geriau, bet, kaip prisimena laima, šilingui pašnabždo-
mis, bet įsakmiai kažką emilijai pasakius, ši mergaičių 
nepaėmė. Vyresniąsias dukteris daivą ir saulę išgelbėjo 
tai, kad viena jų buvo išvykusi į Kauną tvarkyti savo ser-
gančio tėvo reikalų, o kita Vilniuje laikė likusius univer-
siteto egzaminus. taigi kareiviai išsivežė tik dvidešimt 
vienerių metų ramintą ir emiliją su stasiu šilingu, abu 
jau įpusėjusius šeštąjį savo gyvenimo dešimtmetį. laima 
daugiau jų niekada nebematė.

tas akimirkas šilingas vėliau prisimins savo laiške 
Vingrai:
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emilijos ir stasio šilingų šeima. misiūnai, apie 1931 m.

te. rusų lėktuvams juos apšaudant, daug žmonių žuvo. 
dėl vyro besijaudinanti laima taip pat buvo pavojuje. 
lėktuvai apšaudė viską ir visus, o ji privalėjo, slapsty-
damasi patiltėse, eiti su mažais vaikais apie 1,5 km į ar-
timiausią miestą, kad mainais gautų duonos ar bent kiek 
kitokio maisto. Vėliau mykolas ir laima buvo vokiečių 
traukiniu išsiųsti į čekoslovakiją, ten (leitmarice) 1945 
metų sausį jiems gimė sūnus. artėjant rusų frontui, vėl 
teko bėgti. „Vis bėgome ir bėgome nuo rusų. Kartu su 
kitais“, – po penkiasdešimties metų prisiminė tą siaubą 
laima. o mykolas pridūrė: „nacizmas ir komunizmas – 
nėra skirtumo. abu velniai.“

šiurpūs įvykiai, nuolatinis prieglobsčio ieškojimas 
ir badas visiems laikams įsirėžė į jaunų tėvų atmintį. 
Jeigu ne mykolo sutaupytas puodelis ryžių, jų naujagi-
mis sūnus būtų miręs nuo dizenterijos. ne vieną kartą 
rusų sargybiniai, tikrinantys jų pasus, klausdavo: „Ko-
dėl negrįžtate į lietuvą? ten būsite saugūs.“ „mes grį-
šime, – melavo jie, – bet pirma turime pasiimti uošvę iš 
Vokietijos.“ tas melas suveikdavo ir jie būdavo praleisti. 
bet likti rusų teritorijoje negalėjo. Jiems pagelbėti sutiko 
vienas rusų kareivis, kuriam mykolas padėjo iškrauti 
diržu prie motociklo pririštas alaus dėžes. Kai atsisvei-
kindamas kareivis mestelėjo mykolui alaus butelį, šis 
paprašė leidimo kirsti sieną. dėkingas kareivis pasku-
bomis brūkštelėjo: „leisti šiems septyniems asmenims 
kirsti sieną“ (tai laima ir mykolas su trim vaikais ir dvi 
jos seserys). bet amerikiečių sargyba į šį rusų leidimą ne-
reagavo ir grąžino juos atgal. tada, vienam atsitiktiniam 
asmeniui patarus, naktį jie slapta, labai rizikuodami, 
siaura griova perėjo į amerikiečių teritoriją.

čia tikėjosi pagaliau būti saugūs, bet rytą vėl prasi-
dėjo pragaras. pagal slaptą molotovo–ribbentropo pak-
tą ir Jaltoje neseniai pasirašytą rytų europą padalijusią 
sutartį, teritorija, į kurią jie pateko, atiteko rusams. lai-
mos šeimai vėl teko bėgti. taip bėgdami nuo rusų, kaip 
ir tūkstančiai kitų pabėgėlių, – latvių, estų, lenkų, italų, 
prancūzų, – jie blaškėsi po europą pėsčiomis, vežimais, 
traukiniais.

tik 1949 metais laimos šeima pasiekė vietą, kurią 
jau galėjo vadinti namais. dėl to, kad buvo gimęs ame-
rikoje, mykolas gavo oficialų leidimą imigruoti su vienu 
iš savo vaikų. laimai su kitais dviem vaikais į ameriką 
pavyko atvykti tik po vienerių metų. Jei ne didelis myko-
lo noras vėl pamatyti savo žmoną ir šeimą (nors kartais 
vilties buvo labai mažai) ir atkaklumas (buvo sakančių, 
kad to daryti neverta, kaip ir tokių, kurie paėmė užmo-
kestį, o konkrečiai niekuo nepadėjo), šeima galbūt ir ne-
būtų susitikusi. laimos seserys daiva su galinda vėliau 
taip pat atvyko į ameriką, o kitos emigravo į australiją ir 
Kanadą. Visą tą laiką – ir tada, kai, būdami pabėgėliais, 
pavojingai blaškėsi iš vienos vietos į kitą, ir tada, kai pa-
lyginti saugūs gyveno pabėgėlių stovykloje – apie stasio 
šilingo, emilijos ir ramintos likimą jie nieko nežinojo.

Kad stasys šilingas buvo gyvas, mykolas ir laima 
sužinojo iš lietuvoje jo laiškus gaunančių žmonių tik 
1956 metais – praėjus penkiolikai metų nuo emilijos ir 
ramintos arešto tragiškąją 1941 m. birželio 14 dieną, kai 
buvo suimta apie 30 000 lietuvių8. netrukus gavo ir pir-
mą jo laišką, kuris atėjo iš ukrainos. Vienas pirmųjų žo-

džių jame buvo „tulytė“ – taip meiliai jis visą gyvenimą 
vadino savo žmoną emiliją.

ir mano tulytė – jūsų motulė, mamulytė – taip 
mažutės šaukdavot – vadinot ją, kalbės su jumis 
mano lūpomis. prisimenu mudviejų bendrą gyve-
nimą ir, rodos, ji pritars mano čia tariamiem jaus-
mam – mintim.

raminta irgi bus su jumis.
abi jos taip laukė tų laimingų valandų, pirmo 

po perskyrimo susižinojimo su manim, su jumis. 
nesulaukė.

abi dabar ten, kur ir audronė.

audronė – tai duktė, mirusi būdama 10 metų dėl vai-
kiškos ligos. toliau, trečiame puslapyje, rašo, kaip sunku 
jam apie liūdnus dalykus kalbėti:

sunku man, vaikučiai, šį laišką jums rašyti. galvon 
grūdasi jausmų, minčių spiečiai. Visa, kas gyventa, 
sujudo, beldžiasi – prašosi pasakoma. iš to chaoso 
reik atrinkti. Juodraščių juodraščius prirašau, brau-
kiu, taisau, patį kraują nuleidžiu, kad tik trumpiau. 
beveik kiekvienas rašomas žodis skaudina širdį, ke-
lia liūdesio bangas. be to, žinau – ką tik parašau, ne 
džiaugsmą, skausmą jums neša. ir vis dėlto turiu 
sakyti. suprantu. norit, kaip ir aš norėjau, žinoti. 
Klausykit.
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šilingų namas misiūnuose, ketvirtas XX a. dešimtmetis

Jis skuba pranešti, kad apie žmonos likimą ilgai nie-
ko nežinojo:

861 dieną nieko nežinojau. supraskit, kaip sunku 
buvo, bet jums, manau, dar sunkiau... na, jums, ži-
noma, nė kiek ne lengviau. na, dabar naują gyveni-
mą pradėsim gyventi – susirašinėsim... vis geriau, 
linksmiau bus...

ir guodžiasi dukroms:

žiaurus likimo pasityčiojimas. laiškas neberado gy-
vos. rašiau jau 8 mėnesius nesančiai tulytei. Ji mirė 
nežinodama, kas su manim, kas su jumis. mano laiš-
ką gavo ir paskaitė jau tik viena raminta, našlaitė, 
dviem mėnesiais prieš susergant jai pačiai. bent jai 
suteikė paskutinę paguodos – džiaugsmo nuotrupą, 
prieš mirštant...

tik praėjus metams nuo to laiko, kai laiškas pasiekė 
jų tremties vietą, šilingas sužinojo, kad jos abi mirusios: 
emilija prieš dvidešimt mėnesių, o duktė raminta prieš 
penkis.

šeimos nariai suprato, kad rašyti atvirai apie savo 
padėtį šilingas negalėjo dėl cenzūros. Vis dėlto viena-
me iš 1956 metais išsiųstų laiškų jis glaustai papasakojo 
apie savo patirtis tuo laikotarpiu, kai buvo atšiauria-
me subarktiniame centriniame altajaus kalnų regione, 

į šiaurę nuo mongolijos. šį tūkstančius kilometrų nuo 
švelniu klimatu ir paviršiaus reljefu pasižyminčios lie-
tuvos nutolusį regioną jis vadina „brutaliu ledo ir gele-
žies pasauliu“9.

Kirtom, kasėm, kelmus rovėm miškų raistų keliams. 
eidavom darbams rytą, čia pat priūbėm, kramtėm, ir 
gardu buvo. Kaupiau, kasiau, bulve, daržoves. Valėm 
pievas. Kasinėjau žemes prie statybų. dariau, tam-
piau plytas, minkiau molį, plikom kojom štukatūrai. 
balanas pamušęs pats štukatūrijau sienas. dengiau 
stogus skiedrom, šalenant iki –5 laipsnių celsijaus... 
teko ir krauti bei iškrauti vagonus...

negi suminėsi visa, pamirštu jau. berods 49 m. 
pjaunant skiedras savo [nesveiko] inksto smūgio 
ištiktas suklupau. po to dirbau jau tik lengvus gy-
venvietės apyvokos darbus. ir matot, viską pakėliau.

pasakyčiau dargi darbas blaškė niaurumo nuotai-
ką, stiprino, grūdino.

Kiek vėliau dukroms pasakė, kad jau sibire pradėjo 
jausti sklerozės simptomus, bet jokio gydymo nei vais-
tų negavo. ir čia pat skubėjo jas bent kuo pradžiuginti:

prieš pat velykas 52-ais metais pataikiau tokion vie-
ton, kur galėjau naudotis geru knygynu arti 10000 
tomų. buvo man prieinami visų amžių, epochų ir 
tautų dvasios turtai. pasiilgęs knygos, laikraščio, 
kiauras dienas, be būtinų poilsių, skaičiau, dariau 
platutėlius išrašus. dirbti nereikėjo. buvo susida-
ręs gerokas medžiagos pundelis, pakaktų keliem 
metam, norint įvairiomis temomis šį tą rašyti. deja, 
žuvo.

pirmą kartą iš psichiškai nesveikų senelių prieglau-
dos ukrainoje apie baisią aplinką, kurioje buvo privers-
tas gyventi, jis parašė draugui 1956 metais:

yra trys ryškesnės grupės... Kiti daugiau-mažiau jų 
šešėly.

pirma. dangaus bei gamtos nuskriaustųjų. lozo-
riai. puspročiai. psichiniai nenormalūs.

antra. stipriųjų. akiplėšų – „nachalų – chuliga-
nų“, girtuoklių, mušeikų, ištvirkėlių, moralių supu-
vėlių, kuriems viskas galima... Jų visada aiški mažuma, 
bet jie terorizuoja.

trečia. silpnesnių. lėtesnių, padoresnių, su ku-
riais viskas galima. [šie] savitarpio pavydo, neapy-
kantos graužiami mizantropai uoliausiai seka kiti-
kitus, ką gauna, ką daro, valgo. geriau žino, kas ką 
turi, neg ką pats turįs. galima sakyti tuo tegyvena. 
tik ieško progų kibti, engti kiti-kitus, tarytum są-
moningai stumtų-varytų kapan... iš anksto įsižiūrėję 
kandidatą, tylomis tarpusavyje lenktyniauja, kada 
galės pasiimti jo likusių skarmalų.

bet dukroms, kurios blaškėsi nežinodamos, kaip jam 
padėti, nesiskundė, o atvirkščiai – jas guodė ir ramino:

Visos jūs rūpinatės, kaip man padėti... nekvaršinkit 
galvučių... nurimkit. atsiminkit, sakiau jums, pri-
reiks ko... pats jums tuojau pranešiu.

Vingurėlė [klausia]... „gal tau reikia kišeninio 
laik rodžio?“ žinot... aš jau turėjau... Važiuojant į šitą 
duobę, 54 m. Vii. 15, vienas bičiulis atidavė savąjį. 
neilgam. 55 m. iX pavogė...

savo adelaidiško būrelio talka... susitarkit ir at-
siųskit, tiktai su viena griežta sąlyga. tokį, koks 
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čionykštėmis sąlygomis tinka. ne auksinį ir ne sida-
brinį, o patį paprasčiausią, tik patikimos firmos, kad 
netaisomas tiksliai eitų, negestų. dabar matot, kaip 
sakiau taip ir darau. Vadinasi, galite manimi pasiti-
kėti ir nusiraminti. tiesa.

didelė dalis šeimai rašytų laiškų pilni žodžių apie 
gyvenimą ir meilę, vengiant baisių detalių apie alinantį 
darbą ir sunkiai pakeliamas sąlygas tremtyje. nuo pat 
tremties pradžios jis skaičiavo dienas. pirmame iš ukrai-
nos šeimai rašytame laiške skaitome: „iki šios dienos 
(1956 m. rugpjūčio 24-osios) esu vienas – be tulytės ir 
be jūsų – jau 5500 dienų.“ toliau žvelgia į gana tolimą 
ateitį, į laiką, kai laima ir mykolas švęs auksines savo 
vestuves (jie buvo susituokę 1937 metais). tada, rašo jis, 
„tik trylika metų liktų iki trečiajam tūkstantmečiui prasi-
dedant. Judu gal ir galėtumėt dar sulaukti. tau būtų 88, o 
mykolui 92... o visi mūsų anūkai neabejotinai sulauks.“ 
„Kai buvau dar studentas, buvau užsibrėžęs išgyventi 
116 metų – nei daugiau nei mažiau. apie tai pasakiau 
net savo draugams. labai jau norėjau dar gyvas sutikti 
2001 metus.“

laima mirė 2001 m. birželio 6 d. o 2002 metų rude-
nį, būdamas jau 92 metų – nors gydytojai nerekomenda-
vo – mykolas nuskrido į lietuvą pasirūpinti šeimos ūkio 
misiūnuose išsaugojimu palikuonims.

šilingas buvo sugalvojęs sistemą, kaip vandenynų 
atskirtoms seserims pasidalyti jo laiškais:

ankstesniuose laiškuose siūliau taip daryti. pasiliku-
si sau originalą, nurašyk nuorašą ir siųsk daivai. Ji 
nusirašiusi sau ir galindai, nusiųs danguolei, dan-
guolė – saulenei, saulenė – rusnei, rusnė – Vingrai. 
gal ir su šituo lapeliu taip padarysi. bus taip tartum 
kalbėčiausi su jumis, dukrutės, visi krūvoj...

savo gautus ir išsiųstus laiškus jis registravo dar 
ir dėl to, kad norėjo žinoti, ar jie pasiekia adresatą, nes 
kartais nepasiekdavo. Kad cenzoriams nusibostų skaity-
ti, laiškuose nemažai skrupulingų ir detalių aprašymų, 
intymių akimirkų prisiminimų, šekspyriškos išminties, 
komiškų posakių („Vėl visu ūgiu stoja prieš mane žiemos 
„malonumų“ šmėkla“), prisiminimų apie jų namą, namo 
prieangį, tulytės gėles; ir tarp viso to netikėtai atsiranda 
štai toks tekstas:

sunkvežimyje kraštutinio nusiminimo suremta ra-
minta parkritusi ant grindų graudžiai dejavo. nega-
lėdamas pro prigrūstus daiktus ranka jos pasiekti, 
ištiesiau savo lazdą ir palietęs jos galu ramintu-
tės petį – ne riksmu, bet visu savo veikiančios va-
lios stiprumu, vidujine suspausto garso galia tariau: 
kelkis, ramuliuk, laikykis, nenusimink, drąsi turi 
būti, ištverminga, nepalaužiama. sek savo prosene-
lių kovotojų taku – pasistenk neduoti priešui pro-
gos pasityčioti iš tavo kančios. ir jinai vargšelė tuoj 
nepadedama, stipriai suspaustom lūpom, atsikėlė 
nebedejuodama. tai buvo paskutiniai mano žodžiai 
jai. Jų lydyma nukeliavo anapus.

draugui jis rašo:

mirtis siaučia aplink. aš ypač jaučiu tatai, o gal ir visi 
šioj gadynėj taip pat. pas mane taip klostėsi aplinky-
bės, kad teko daug bendradarbiauti su vyresniais. ir 

štai – kai atsigrįžtu atgal ir pasižiūriu – tiesiog šiurpu. 
nuo pat priešakinių vyrų lietuviškų maskvos, patra-
pilio kolonijų, per centro Komitetą nukentėjusiems 
dėl karo šelpti draugijos – tokiu ilgu nuobodžiu var-
du jis buvo pasivadinęs, net ištart būdavo sunkoka – 
per Lietuvos žinias, Viltį, Vairą, per lietuvos Valstybės 
tarybą, per meno pasaulį, žodžiu, per visą mano vei-
kimo kelią... vis nebėr, nebėr, nebėr...

bet ir vienmečiai, dargi jaunesnieji, tartum skuba 
aplenkti mane. Kur ramūnas romas bytautas?! Kur 
zigmas gėlė?! abu būtų nepavejamos nepasiekia-
mos žvaigždės mūsų išminties ir grožio pasaulyje.

graudu ir pikta! Kodėl kitos tautos gali džiaug-
tis, didžiuotis savo genijais, savo praeities didvyrių 
paminklais, o mūsų [didvyrius] arba dangus be laiko 
priima, arba žemės jėgos sunaikina, ir taip per visą 
mūsų istoriją.

sudiev. lik stiprus dvasia ir kūnu.

artimieji ir draugai ne kartą kreipėsi į Jungtinių 
Valstijų ir lietuvos valdžios institucijas su reikalavimu 
paleisti stasį šilingą į laisvę, bet veltui. sovietai norėjo 
kad „gyvi jie iš to labirinto nebeišeitų“ (eidintas 1995: 
301). apie tai kalba ir miłoszas knygoje Pavergtas protas 
(p. 239), pateikdamas oficialaus maskvos pareigūno fra-
zę: „litva to budet, no litovcev ne budet.“10 Kai kurių is-
torikų duomenimis, tuo periodu žuvo trečdalis lietuvos 
gyventojų, tarp jų ir 30000 partizanų, vyrų ir moterų, iš 
kurių paskutinis buvo žiauriai nužudytas 1966 metais.

Vilniuje, buvusiame Kgb pastate ir kalėjime, dabar 
yra įrengtas muziejus pagerbti visiems sovietų kankin-
tiems ir nužudytiems lietuvos žmonėms. dabar jis va-
dinamas genocido aukų muziejumi11. pasaulio žmonės, 
ypač Vakaruose, ilgai nesuvokė, kokiais dideliais mas-
tais sovietų valdžia vykdė baltijos šalių genocidą (cro-
we 1993: 166), dėl to jiems sunku buvo suprasti, „kodėl 
baltijos šalys taip atkakliai veržėsi iš sovietų imperijos 
gniaužtų“ (Kirby 1994: 77). net lenkija, pietinė lietuvos 
kaimynė, kurios istorija glaudžiai susijusi su lietuvos 
istorija, neįsivaizdavo, kas iš tikrųjų baltijos šalyse vyko 
tuo sovietų okupacijos laikotarpiu. solženicynas, šiai 
„nežinomai tragedijai“ paskyręs visą ketvirtą Gulago ar-
chipelago skyrių  (Kirby 1994: 77), ir miłoszas, į savo vei-
kalą Pavergtas protas įdėjęs skyrių Baltai, įspėja tuos, kurie 
vis dar garbina sovietų režimą ir menkina nuo šio režimo 
nukentėjusių žmonių tragedijas. turėdamas omenyje pa-
blo nerudą, Pavergto proto 259-ame puslapyje rašo:

te dydis lotynų amerikos poetas kovoja už savo 
liaudį. tačiau labai blogai būtų, jeigu visus iš rytų 
ir Vidurio europos jį pasiekiančius balsus... apsama-
nojusių nacionalizmų apraiška ir traiškomos reakci-
jos cypimu. akys, kurios matė, neturi būti užmerk-
tos, lytėjusios rankos neturi užsimiršti, paimdamos 
plunksną.

stasys šilingas žinojo apie prašymus jį išlaisvinti. 
Viename iš paskutinių iš ukrainos J. urbšiui rašytų laiš-
kų atsispindi nerimas dėl savo ir savo tėvynės likimo:

prašyte-prašiau, belste-beldžiausi. piktai užtrenkė 
visas duris į lietuvą. o čia netikusios gyvenimo są-
lygos baigia naikint... labai skaudu. ne dėl savęs. 
tuščia jo. buvęs-nebuvęs.* dėl buvusių lietuvos – 
lietuvių kartų. Krėvė mickevičius... Vienuolis... zig-
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stasio šilingo vaikaitė svaja Vansauskaitė-Worthington su sūnumi gajumi ir 
vyru robertu prie stasio šilingo kapo ilguvos kapinaitėse 2005 m. gegužės 20 d. 
a n t a n o  m at i J o ša i či o  nuotrauka

mas gėlė... balys sruoga... Varnas. Kur čia besumi-
nėsi visus.

gyvensiu dukrelių – žentelių. gyvensiu anūkių – 
anūkų. mintyj ir širdyse.

daugelis daugelis veikėjų, žymių įvykių, bruo-
žų – detalių – tikros tikrovės įvairiausiose srityse liks 
nepasakyta. <...> didžiausia lietuvių tautos vytauti-
nės ir priešvytautinės epochų tragedija. nebliko nie-
ko – nieko. Kas objektyviai pačio lietuvio ranka lie-
tuvos metraščiuose būt surašyta. nebliko, kas pačio 
lietuvio širdimi įamžintų jo tautos kančią – skundą.

iV. 7.  11 v. ryto                       sudiev, brolyti
Velykos čia pat. liūdnos mudviem vienišiem.

p. s. *linkau mokslo darbui, palyginamai kalbotyrai. 
paskutiniuoju laiku, rodos, esu rašęs šitoj srity, bent 
rinkęs medžiagą. gal kas liko.

tik 1961 metais, po dvidešimties tremties ir įkalini-
mo metų, – visiškai praradęs sveikatą, bet nepalaužtas 
nei psichiškai, nei emociškai, – šilingas buvo grąžintas į 
lietuvą numirti. netekęs šeimos, paguodos ir galimybės 
po skausmingų tremties išgyvenimų bent kiek atsikvėp-
ti, jis nesiliovė tikėjęs, kad „kažkas išliks“. ir nesuklydo.

1999 metų rugpjūtį lietuvoje buvo organizuotos 
valstybinės laidotuvės, per kurias stasio šilingo palai-
kai – kartu su emilijos ir ramintos palaikais, kurie 1992 
metais, žlugus sovietų režimui, buvo atvežti iš sibiro ir 
palaidoti Kelmės kapinėse – buvo iš Kauno palydėti į il-
guvą (netoli misiūnų) ir čia palaidoti išpildant jo prieš-
mirtinį norą12. laidotuvės vyko laikantis karinio ceremo-
nialo (grojo lietuvos kariuomenės orkestras, vėliavomis 
ir gėlėmis papuoštus karstus nešė garbės sargybos kuo-
pos nariai). ilguvoje juos pagarbiai, su liūdesiu pasiti-
ko ir į kapines lydėjo daugybė žmonių. per laidotuves 
kalbėję merai, parlamento nariai, ministrai, kiti atsakin-
gas pareigas einantys civiliai, dvasininkai, kariuomenės 
vadai, su didžiule pagarba ir dėkingumu vardijo stasio 
šilingo nuopelnus tėvynei, vadino jį  „lietuvos siela“, 
„nepriklausomybės tėvu“, „šiaurės ciceronu“ (viena iš 
prakalbų prasidėjo žodžiais „šilingas ir lietuva – lietuva 
ir šilingas“). šiose laidotuvėse dalyvavau ir aš. tai buvo 
mano pirma kelionė į lietuvą, kurią palikau prieš 50 
metų, kai, bėgdami nuo besiveržiančių rusų, mano tėvai 
(su manimi, dar kūdikiu) 1941 m. rugpjūčio 1-osios naktį 
pasitraukė iš misiūnų.

ilguvoje prie kapo kalbėjo ir mano sūnus, kaip savo 
kartos Jungtinėse Valstijose atstovas:

aš esu stasio ir emilijos šilingų provaikaitis. nors 
dar ne viską žinau apie šilingo svarbą lietuvai, mūsų 
visų vardu nuoširdžiai dėkoju lietuvos tautai ir žmo-
nėms, kurie su didžiule pagarba ir dėkingumu išpil-
dė mano prosenelio priešmirtinį norą.

žvelgiant į tragišką šilingo likimą iš dabartinės 
perspektyvos (jo šeima buvo išblaškyta, jis pats įka-
lintas, jo tėvynė okupuota, žmona ir dukra nepakė-
lusios sunkių tremties sąlygų ten ir mirė) yra pavojus 
nebematyti visą gyvenimą jo vestos kovos rezultato – 
šilingo ir lietuvos pergalės, apie kurią liudija ir čia 
susirinkę žmonės.

man labai svarbu žinoti, kad stasys šilingas buvo 
vienas gyvenimą už žmonijos laisvę paaukojusių 
did vyrių, kurie kovojo iki jo, kurie kovojo šalia, kurie 
kovojo po jo, kurie kovoja šiandien ir kurie išdrįs imti 
ginklą, plunksną ir žodžiu skelbti laisvę rytoj. tokius 
didvyrius aš matau ir šiandien, ir kiek aš apie šiuos 
žmones žinau, niekas nėra labiau už juos įsitikinęs, 
kad ta kova tęsis ir kad šilingo darbai neliks nepra-
tęsti. ačiū jums.

nors šią angliškai pasakytą kalbą suprato ne visi 
žmonės, bet aš ja didžiuojuosi dėl to, kad simbolizuoja 
per šilingą užsimezgusį lietuvos ir amerikos ryšį.

2001 metų kovą septyni trims kartoms atstovau-
jantys Worthingtonai, tarp jų ir devynių mėnesių mano 
anūkė emilija, taip pakrikštyta jos proprosenelės garbei, 
nuvyko į lietuvą. Vilniuje dar spėjome pamatyti didelius 
plakatus su stasio šilingo atvaizdu, parengtus 2000 metų 
lapkritį vykusiam iškilmingam šilingo 115-ųjų gimimo 
metinių minėjimui. draugai mums sakė, kad tokie pla-
katai, sukurti 1999 metais įsteigtos stasio šilingo draugi-
jos narių, buvo pakabinti visur – parkuose, geležinkelio 
stotyse, ant įvairių pastatų, ne tik Vilniuje, bet ir Kaune 
bei Klaipėdoje.

2002 metų rugsėjį, kai mano duktė ir būsimas žentas 
per jų vestuves šiaurinėje siera nevadoje paprašė manęs 
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tarti keletą žodžių, aš pasirinkau savo senelio žodžius, 
rašytus man 18-ojo gimtadienio proga, kai jis dar buvo 
ukrainoje (nuo jo priverstinio atskyrimo nuo šeimos ir 
draugų buvo praėję jau devyniolika metų).

mergužėlės – lelijėlės pumpurėliui
besiruošiančiam

pražysti visomis savo skaistumo – grožio – gy-
vybingumo, jausmų – proto, gerumo – dvasingumo 
galiomis.

pasitikti tokį bernelį – dobilėlį, kuris prilygtų tau, 
o tu – Jam.

Kad greta kits-kito
didžiosios – šventosios dvasios – Kūrėjos įdvel-

kiami – pakreipiami, intuityviai siekdami tobuly-
bės viršūnių, gyventumėt, veiktumėt, kurtumėt savo 
tautos – tėvynės laimei – džiaugsmui.

     aš dėdukas
 bobutė tulytė savo tulyčio lūpomis – plunksna

Karo išblaškyta mūsų šeima įteikė prašymą atsi-
imti misiūnus, kad galėtume atstatyti karo metais iki 
pamatų sudegusį namą, vėl įkurti sovietų buldozerių 
nugriautą oranžeriją ir įkurti muziejų. šilingo ir dauge-
lio kitų žmonių, kurie tremtyje kentėjo ir žuvo už savo 
tėvynę, atminimui. a. solženicynas (2009, t. 3: 389) sakė:

Kiek buvo ištremta nacijų, tiek ir epų bus kada nors 
sukurta – apie išsiskyrimą su gimtąja žeme ir apie 
žūtį sibire. tik jie patys ir gali įsijausti į tai, ką iš-
gyveno, o ne mes turim perpasakoti, jiems užbėgti 
už akių...

todėl šis straipsnis tebūna mano kuklus bandymas 
įsijausti už juos.

iš anglų kalbos vertė e l e n a  l a i m u t ė g y l i e n ė
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* * *

Norus kaip sportinius batelius
suvarsčiau oranžiniais raišteliais.
Skubėdama pargriuvau –
netyčia atsirišo.
Suveržiau stipriau,
užmezgiau mazgą,
nukirpau galus.
Daugiau nepargriūsiu.

Žinia

Nebereik man nei sodų Edeno,
anei šiltnamio su ridikėliais.
Nebeliko manęs – tiktai vėjas,
Letos upėje plukdantis sielius.

Nebenoriu aš piešti bambukų,
kvėpt-iškvėpt ar priimt ir paleisti.
Virto striptizu šokis teptuko,
nėr jėgų – anei teist, nei atleisti.

Nebereik man l’amūrų pliuškenimo,
garsas skrodžia šią tylą (pa)stojusią,
lieka pėdsakas – lyg iš-gyvenimo.
Ir žinia ši – nuo angelo puolusio.

Mėnulio nuotaka

Kiekviena ašara
virto žvaigžde –
ir nušvito naktis.
Kiekvienas klyksmas
įsiliejo į Versmę –
ir plūstelėjusi banga
nusviedė tave...
Tolyn, kur pėsčiomis
keliautum devynerius metus.
Aukštyn, kur nuo žmonių akių
slepiama antra pusė.
Turėjau akimirką apsispręsti:
grįžti ar likti.
Ir tu ištarei: „Taip“...

L u a n a  M a s i e n ė

* * *

pakasyk man blakstienas
kad pradėčiau raitytis nuo kutulio –
tik taip vėl pajausiu gyvenimą
o nurimusi riturnelei sielos
suteiksiu džiazinį atspalvį
ir žingsniuodama procesijos priešaky
šnabždėsiu: „Koks gražus šis laidotuvių maršas.“

Rubajatas (iš dienoraščio)

Ketvirtadienis: apsidraudžiau. Nuo karo.
Penktadienis: pastačiau laivą. Dėl tvano.
Šeštadienis: nusiunčiau vaistų į Zimbabvę.
Sekmadienis:  u žspring o. . .  pri e  pi etų stal o.

Išrinktieji

Vakar jų daug sutikau gatvėje.
Paženklinti raudonais kryžiukais
tarsi geltonom Dovydo žvaigždėm
laukė išdidūs dėl savo išskirtinumo.
Šiandien jų vietoje belikę kelmai...
Išrinktiesiems prisėsti.

* * *

Kodėl Pelenė neliko rūmuose?
Tiek daug erdvės... Tiek daug gražių daiktų...
Viskas tobula. Viskas užpildyta.
„O kur aš dėsiu siuvimo mašiną?“
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Sutikau gatvėje taksi belaukiančią pažįstamą moterį.
– Kur trauki tokiu bjauriu oru? – paklausė ji.
– Bjauriu? Tai kad kaip tik gražu!
Einu ir kvėpuoju trijų dienų liūties išvalytu oru,
einu ir klausausi, kaip nukritę geltoni lapai rezonuoja su mano paltuku,
einu ir žvelgiu rudeniui į akis ne pro akinių stiklus (nes niekas nespigina),
einu ir, pakėlusi kaštoną, lytėdama jo paviršių, prisimenu, kaip glosčiau mylimojo veidą,
einu ir girdžiu, kaip girgžda laiko ratai, primindami cikliškumą...
Ar gali būti kas nors nuostabiau?
– Aaaa... aš irgi išeidavau, kai turėjau šunį ir vesdavau jį pasivaikščioti...
– Aš tai pasivaikščioti, kaip Marcinkevičius, širdį išvedu.

Trečias (panteistinis)

Jeigu vieną dieną
nebematysi dievo,
neišsigąsk – tiesiog
priėjai per arti.
Visą vaizdą matyti
gali tik atsitraukęs.

Ketvirtas (agnostinis)

Parašiau dievui sms.
Atsakymo nesulaukiau.
Gal dievas negavo atlyginimo,
o sąskaita tuščia?
Gal sugedo telefonas?
Nusipirkau naują. Už vieną litą.

Vėl parašiau dievui sms.
Atsakymo negavau.
Gal dievas nepamena manęs,
o klaust nepatogu?
Prisistačiau.

Ir dar parašiau dievui sms.
Atsakymų nebuvo.
Gal kažką padariau ne taip?
Gal įžeidžiau dievą? Gal...
Kai jau apkaltinau save visomis
(būtomis ir nebūtomis)
pasaulio nuodėmėmis,
staiga švystelėjo išganinga mintis:
– Viešpatie, tu juk nemoki rašyti.

Dievo pavidalai

Pirmas (krikščioniškas)

Šiandien Dievas neįsileido manęs.
Užtrenkė trobelės duris:
„Dar ne laikas,
dar neišpildei dangaus planų.“
Seilėmis nusivaliau kraują nuo nuospaudų,
snūstelėjau valandėlę prie agrastų krūmo
ir vėl pasukau keliu atgal...
Į savo egzistencijos guolį,
ant naktinio stalelio pasidėjusi taurę.
Įlašintas kraujo lašas po užkalbėjimų
virsta nuodais: taurę galiu pripildyti greitai,
nes skausmas tapo norma.
Bet išgerti, deja, galėsiu tik
gavusi leidimą. KADA NORS.

Antras (dzenbudistinis)

Dievas paprastai gyvena manyje.
Nors kartais aš jam leidžiu išvykti –
paviešėti tavyje.
Dėl įvairovės.
Ir tam, kad įtikėčiau,
jog tu esi dievas.
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Poezijos skaitymai Pilnaties šviesoje 
Marijampolės Poezijos parke, 2012–2014
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Prieš pradėdamas temos aptarimą, pamėginsiu nu-
šviesti XX a. kultūrinę bei socialinę situaciją lietu-
vos padangėje1. tokia minčių dėstymo strategija, 

kaip rodo patyrimas, paprastai pasiteisina svarstant ku-
rio nors asmens kūryba.

tautos namų idėja, jos genezė istoriškai susijusios su 
tautiškumo samprata, su lietuvių mokslo draugija, lie-
tuvių dailės draugija, valstybinių institucijų bei švietimo 
ir mokslo sistemos raida.

prisiminkime žinomą faktą: XiX a. didžiuma lietu-
vos gyventojų gyveno dar agrarinės kultūros pasaulyje. 
industrinė civilizacija, atslinkusi iš europos vidurio, pir-
miausia formavo didesnių miestų gyventojų mąstymą 
ir elgseną. lietuvos miesteliuose, kuriuose šeimininka-
vo žydai, rusai, lenkai, darbavosi amatininkai, įvairaus 
plauko prekeiviai, vyko komercinio pobūdžio akcijos: 
turgaus dienos, mugės, atlaidai; plėtojosi įvairi socialinė 
ir ūkinė etninių bendruomenių veikla, jau brendo nauji 
komunikacijos, t. y. žinių, spaudos bei švietimo ir išsila-
vinimo, poreikiai. miesteliuose ir dvaruose pamažu ge-
rėjo humanitarinei veiklai tinkamos sąlygos.

lėšų švietimui, išsilavinimui, ūkio gamybai tobu-
linti galėjo skirti tik žemvaldžiai – didikų bei feodalų 
palikuonys ir jų šeimos nariai. iš šio sluoksnio formavo-
si išsilavinusių, kompetentingų asmenų korpusas, daly-
vaujantis valstybės bei savivaldos reikaluose ir gebantis 
užsiimti intelektine veikla. pramoninės revoliucijos epo-
choje valstybei buvo svarbu turėti parengtų pramoninei 
veiklai žmonių. todėl pirmenybė buvo skiriama inži-
neriniams ir gamtos mokslams. išsilavinusių asmenų 
sluoksnis buvo suinteresuotas valstybės gyvybingumu, 
nes ji juos saugojo ir gynė jos reikalus. ši negausi elitinė 
visuomenės dalis mąstė valstybiškai ir pilietiškai. pa-
triotiškumas tapatinosi su savigynos instinktu. diduo-
menė puoselėjo mintį: namai yra feodalinė monarchinė 
valstybė.

žemės ūkyje dirbantieji sudarė tą substratą, kuriame 
funkcionavo etninė kultūra, atsieta nuo pilietinio gyveni-
mo. Valstiečiai be minimalaus išsilavinimo – dažniausiai 
gebantys tik skaityti maldaknygę – menkai žinojo ir net 
nesidomėjo, kas dedasi pasaulyje už parapijos ribų, kas 
valdo teritorijas ir kas yra valstybė. parapija – tai vie-
nintelė bažnyčios, kuri, organizuodama liaudį religiškai, 

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

Tautos namų idėja 
ir vizualios jos formos 

M. K. Čiurlionio kūryboje

padėjo jai vystytis socialiai. itin svarbų vaidmenį atliko 
parapijinės mokyklos, be rašto pažinimo, teikusios žinias 
apie naujus ūkininkavimo būdus, sveikatos ir higienos 
reikalus. artojui atrodė, kad padangė virš jo sodybos ir 
parapijos – tai žemdirbio pastogė ir patikimi jo namai. 
taigi diduomenės sąmonėje brendo abstrakti samprata apie 
monarchinę valstybę, kuri ir yra bendri namai. Žemdirbio 
sąmonėje juos vienijantis veiksnys ir saugaus gyvenimo ga-
rantas – tai sodyba ir ją supanti gamta. pokyčiai etninio 
substrato istorijoje prasidėjo tuomet, kai atsirado tam 
tik ras skaičius („kritinė masė“) išsilavinusių valstietiškos 
kilmės žmonių – inteligentų, jau galinčių daryti įtaką vi-
suomenės gyvenimui.

didžiuma žemvaldžių (kilmingųjų, bajorų) buvo 
atsiribojusi nuo augančio elitinio valstiečių sluoksnio. 
senieji lenkiškos kultūros stereotipai jiems buvo neįvei-
kiami. iniciatyvą parodė iš etninės kultūros atėjusiųjų 
sluoksnis, siekiantis politinio reikšmingumo ir trokštan-
tis tapti aktyviais tautinės valstybės – šio naujo politinio 
ir istorinio subjekto – kūrėjais.

XiX amžiaus pabaigoje sparčiai plintantis europoje 
tautų savarankiškumo sąjūdis stimuliavo tautinės savi-
monės plėtrą. šis kultūrinio pobūdžio judėjimas, vėliau 
jau siekiantis ir politinių tikslų, klojo pagrindus tauti-
nėms valstybėms. pirmasis pasaulinis karas, suskaldęs 
imperinių valstybių grandines, paskatino naujų valsty-
bių atsiradimą. tautinis sąjūdis tuomet rėmėsi ne tik gim-
tąja kalba ir gyvąja tradicija, išryškėjančia etninėje visuo-
menėje kaip papročių ir elgsenos visuma, bet ir aktyvia 
išsilavinusių asmenų veikla.

būtent išsilavinimas, žinių siekis ir mokslinė kom-
petencija, pasitelkusi į pagalbą analitinį žvilgsnį, yra tas 
kelias, kuriuo eidama visuomenė galėtų atkurti krašto 
valstybingumo funkcijas, dalyvauti visuose civilizacijos 
procesuose kaip lygiateisis, intelektualiai pasirengęs so-
cialinis darinys, kaip politinis ir istorinis subjektas2.

šį kelią, grįstą trimis kultūros vertybėmis, – kalba, 
tradicija ir išsilavinimu, – pradėjo tas branduolys, kuris 
telkėsi apie daktarą Joną basanavičių. ši saujelė prieš 
šimtmetį (1906–1907) steigė ir puoselėjo lietuvių moks-
lo draugiją. o šalia jų būrėsi kuriantieji kultūros sandą, 
išaugusį iš lietuvos dailės draugijos. tai sambūris, teikęs 
vizualių, galingai tautinę savimonę veikiančių impulsų.
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tautinio sąjūdžio išvakarėse trys minėtos verty-
bės tapo esminiais veiksniais siekiantiems savarankiš-
kos valstybinės egzistencijos. tuomet išsilavinę asme-
nys, vedami išpuoselėtos ir apgintos tautinės kalbos ir 
etninio paveldo, pasklidusio kultūros raiškoje, pakėlė 
mūsų tautinę visuomenę pradėti drąsius išsilaisvinimo 
žingsnius.

Jei pažvelgtume į mikalojaus Konstantino čiurlio-
nio, išgyvenusio tautinio atgimimo kolizijas, paveikslus 
Karalių pasaka, Žemaičių kryžiai, Žemaičių kapinės ar įsi-
klausytume į simfoninę poemą Miške, suvoktume, kad 
Tautos pastogės vizija, pasklidusi tarp to meto šviesuolių, 
jo sąmonėje yra tai, kas kyla iš gimtosios žemės ir tam-
pa dvasios substancija. čia čiurlionio savimonė, žadinan-
ti kūrybines galias, tapatinasi su žemdirbio savimone. 
tačiau čiurlionis buvo išsilavinęs žmogus, kurio sąmo-
ningumas brendo pasaulio kultūros terpėje. žvelgiant į 
Karalių rankų pakylėtą lietuvio sodybėlę, apgaubtą švy-
tinčiu skaidrumu, nereikia reikšmę aiškinančių žodžių – 
jų tiesiog pritrūktų, kai prieš akis atsiveria sakrali erdvė, 
priimanti ir globojanti mus visus. ši sakrali erdvė čia iš-
plėsta iki kosmologinės pasaulėjautos horizonto, kurio 
muzikiniame audinyje tarsi nujaučiame Johanno gott-
friedo herderio minties pėdsakus ir netgi išgirstame ri-
chardo Wagnerio leitmotyvų virpesius, sklindančius tar-
si iš šventojo gralio taurės. prisiminkime istorinį faktą: 
Karalių pasaka, kaip ir didingasis Rex, pasirodė trečiojoje 
lietuvių dailės parodoje, sutapusioje su polemika, kurią 
sužadino tautos namų ir jų alternatyvos interpretacijos. 
tais pat metais sukurtame paveiksle Žemaičių kapinės ko-
plytstulpiai išnyra tarsi iš kosminės beribės, esančios už 
laiko ir erdvės ribų.

pažvelkim į didingą dailės kūrinį Rex. čia viso 
kosminio pasaulio (universumo) Valdovo metafora, iš-
reikšta tamsiu karūnuotos figūros siluetu, tampa apiben-
drinančiu simboliu minties, kurios esmė jau buvo užko-
duota Karalių pasakoje. Karalių rankų laikomas žemdirbio 
prieglobstis ir jo pastogės židinio liepsna, esanti visa 
kuriantis pradmuo, didingoje Rex panoramoje tampa 
žemės planetos centru. tai – aukuras, galingos dailinin-
ko intuicijos dėka sutampantis su žemės centro fizikine 
realybe. aukurą kartu su visa planeta apglėbia vertikaliai 
nusileidžiančios tamsios juostos; jas sąlygiškai galima 
interpretuoti kaip Visatos Valdovo rankas, globojančias 
mūsų planetą. tai pasaulio žmonijos namai, skriejan-
tys neaprėpiamoje kosminėje erdvėje. šiek tiek žemiau 
tamsaus silueto – šviesi žemės Valdovo figūra, lemianti 
mūsų kasdienybės tikrovę. tai, kas skleidėsi lokaliame 
lietuviško sodžiaus lopinėlyje, paveikslo Rex epizodų 
audinyje virsta universaliu ženklu, visuotine gyvasties 
prieglobsčio abstrakcija. Ji, pažvelgus į didingąjį paveiks-
lą, prisodrintą kontrapunktinių frazių, man skamba tarsi 
galingo orkestro grojamas Requiem, skirtas mūsų egzis-
tencijai, praradusiai prasmingos ateities viltį.

gamtos ir žmonių pasaulius apibendrinanti vizuali 
čiurlionio kūryba subrandina bendrystės įvaizdį. Jo turi-
nys įgyja ypatingą skambesį paveiksle Bičiulystė. mes čia 
regime ir net intuityviai girdime bendrystės idėją, tam-
pančią švytinčios dvasios sublimacija, kylančia iš pirma-

pradės šviesos židinio, iš šios viso pasaulio priežasties, 
užkoduotos paveikslo Rex panoramos centre.

lietuvos mokslo ir dailės draugijose – šiose iniciaty-
vių žmonių sambūriuose – buvo brandinama reikšmin-
ga bendrystės samprata, įgijusi realią formą tautos namų 
idėjoje. iš pradžių Tautos namų sąvoka turėjo siauresnę 
prasmę, kuri buvo siejama su konkrečiu pastato įvaiz-
džiu, nes lietuvių mokslo draugijai iškilo būtinybė turėti 
nuolatinę vietą, kurioje būtų galima susirinkti organiza-
ciniams pokalbiams ir – svarbiausia – kaupti biblioteką, 

m i K a l o J u s  K o n s t a n t i n a s  či u r l i o n i s .  Žemaičių kapinės, 1909

m i K a l o J u s  K o n s t a n t i n a s  či u r l i o n i s .  Karalių pasaka, 1909
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archyvą, muziejinius eksponatus, organizuoti kultūri-
nius renginius ar iniciatyvas, atlikti šimtus kitų reikalų. 
tai tarsi mažytis, bet jau veikiantis valstybės struktūrų 
modelis. beje, 1913 m. lietuvių dailės draugijoje įkurta 
čiurlionio kuopa turėjo kaupti ir saugoti dailininko kū-
rinius; tinkamiausią vietą šiai misijai kuopos aktyvistai 
matė realizuotoje tautos namų idėjoje. ir vis dėlto Tau-
tos namų sąvokoje, kaip parodė aktyvi lietuvių mokslo 
draugijos veikla, slėpėsi daug platesnis ir esmingesnis 
turinys, apimantis didžiai vertingą patyrimą, kurį kau-
pė Vargo mokykla, Knygnešystė, Klojimo teatras, apglė-
bę visą kraštą tankiu tinklu. patyrimą kaupė ir jo turinį 
turtino įvairūs, sparčiai atsirandantys kultūros sklaidos 
židiniai. čia verta paminėti bent kelis konkrečios veiklos 
rezultatus: šlapelių knygyną Vilniuje, miko petrausko 
operą Birutė, pastatytą 1908 m. dabartinės Filharmonijos 
rūmuose, įvairias šimtmečio pradžios parodas, koncer-
tus, leidybą. Vaizdžiai tariant, etninės visuomenės kultū-
ros kraujotaka formavosi ryškėjančioje tautos pastogės – 
būsimos valstybės – kontūruose.

nepriklausomoje lietuvoje ši kultūros kraujotaka 
sėkmingai plėtojosi. tokia nematoma visų krašto žmo-
nių sąsaja ugdė pasitikėjimą savimi, savąja visuomene. 
ši stiprėjanti visuomenės sąmonės ypatybė skatino siek-
ti mokslo, išsilavinimo, kad darniu ir sąžiningu darbu 
būtų stiprinama valstybė, o vėliau išsirutuliotų piliečių 
visuomenė, turinti savo demokratinę ir teisinę valsty-
bę, teikiančią užuovėją kiekvienam, norinčiam dirbti ir 
klausyti valstybės įstatymų nepriklausomai nuo etninės 
kilmės. taip formavosi platesnis, jau į ateitį žvelgiantis 

tautos namų sampratos turinys, nuosekliai tapatinamas 
su valstybės, kaip krašto žmonių pastogės, įvaizdžiu.

itin svarbu, kad tuo pat metu mykolas römeris, įžy-
musis iš bajorų kilęs būsimos nepriklausomos lietuvos 
veikėjas, laikraštyje Gazeta Wilénska (1906) diskutavo ir 
aptarė lietuvos ateitį. polemikoje gimė tai, ką galima 
būtų pavadinti Piliečių namais. römerio įvaizdyje ir lie-
tuviai, ir lenkai, ir gudai kuria bendros egzistencijos er-
dvę – vieningos visuomenės pilietinę pastogę lietuvos 
valstybėje. čia istorinė lietuva, dar gyva mūsų bajorų 
sąmonėje, pagal römerio siūlomą modelį taptų XX am-
žiaus lietuvos pagrindu3.

suprantama, römerio pasiūlytas įvaizdis buvo tarsi 
alternatyva basanavičiaus tautos namų idėjai, vienijan-
čiai tik vieną etninę visuomenės dalį. römerio idėja ne-
rado sekėjų, nes istorinės lietuvos žadintojai dar nebuvo 
pasirengę moderniai XX amžiaus piliečių visuomenės 
sampratai.

tautos namų idėjoje glūdinti tautinės valstybės vizi-
ja realizavosi nepriklausomoje lietuvoje. beje, römerio 
samprata pirmojo pasaulinio karo metais (1914–1917) 
pradėjo keistis, o pirmaisiais nepriklausomybės metais 
jis jau apsisprendė aktyviai prisidėti prie tautinės lie-
tuvos kūrimo, pareiškęs, kad tuometė lietuva yra tokie 
tautos namai, kuriuos stato vienos tautos atstovai. savo 
aktyvumu ir ryžtu lietuviai nusipelnė turėti savo vals-
tybę. tai pripažindamas, römeris tikėjosi, kad sustip-
rėjusi ir išsivysčiusi tautinė valstybė galop suformuos 
apsisprendusių bendriems tikslams piliečių visuomenę. 
tuomet valstybė taps visų piliečių namais.

aktyvių žmonių grupei siekiant sukurti realią tau-
tinę valstybę, mūsų krašto visuomenės sąmonėje įsiga-
lėjo emocionaliai motyvuota ateities vizija, kuri ragino 
istorinę situaciją išgyventi kaip ypatingą ir suherojintą 
realybę. tokios krypties samprata, dažnai išreiškiama 
net egzaltuotai, tapo tikrove, nustebinusia visus tuos, 
kurie rėmėsi vien logika ir racionalumu. Visuomenė, 
jau atkūrusi valstybę, sugebėjo parodyti pozityvistinį 
mąstymą, racionalaus ūkininkavimo ir gudraus bei suk-
to verslo išmones. pašto ženklų ir „skustų lašinių“ afe-
ros, kaip ir kitų suktybių skandalai, plačiai nuskambėjo 
mūsų krašte.

Jau XX a. pradžioje Jonas basanavičius suvokė, kad 
tautos vienijimo tikslas bus pasiekiamas, jei sugebėsime 
išugdyti savąją visuomenę, turinčią stiprų intelektinį po-
tencialą. tad suprantama, kad švietimas, išsilavinimas 
ir mokslas atsidūrė mūsų patriarcho, svajojančio apie 
tautinę valstybę, dėmesio centre. dabar jau žinome, kad 
jo sukurta lietuvių mokslo draugija išaugino kompe-
tentingus valstybės veikėjus. Jie ne tik steigė lietuvos 
universitetą ir kitas mokyklas, bet svarbiausia – sukūrė 
gyvybingą lietuvos valstybę, kuri, kaip naujas ir realus 
tautos namų metaforos variantas, bent 18 metų gebėjo 
vystyti ir saugoti ūkį, kultūrą ir savo piliečius. tik, deja, 
besiplečianti biurokratija, politinės rietenos, autokratijos 
stiprėjimas buvo ta gyvensenos ypatybė, kurioje tautos 
namų idėja ištirpo, palikdama mums gražią idėją, kurią 
mes bandome atgaivinti.

m i K a l o J u s  K o n s t a n t i n a s  či u r l i o n i s .  Rex, 1909
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šiandien mes turime milžinišką bibliotekų, skaityk-
lų, muziejų, mokyklų, teatrų tinklą. Visi jie funkcio-
nuoja tarsi valstybės smegenų, kraujagyslių ir nervų 
sistema, apimanti įvairias etnines bendruomenes ir 
tenkinanti jų poreikius. taigi turime daug nacionalinių 
„trobelių“ ir „pirtelių“, pasklidusių po mūsų valstybę. 
bet, deja, nėra joje tos dvasinės substancijos, iš kurios 
kiltų idėjos, formuojančios visuomenės veiklos ir kul-
tūros perspektyvą.

dabar mes vėl atsidūrėme lemtingoje kryžkelėje. 
iškilo dramatiškas klausimas, toks pat kaip ir prieš 
šimtmetį, – ar rasime savyje jėgų, ar atsiras asmenybių 
sambūris, kad ryžtingai kurtume mūsų ateitį? sambūris, 
kuris, kaip šviesusis žemės Valdovo siluetas paveiksle 
Rex, apgaubtų neformaliais ryšiais visą mūsų kraštą ir 
ugdytų tolerantišką piliečių ir patriotų visuomenę, kūry-
bingą ir gebančią dalyvauti kultūrų poliloge kaip lygia-
vertė partnerė, ne tik norinti imti iš kitų, bet ir mokanti 
duoti kitiems.

manau, rasti atsakymą į šį dramatišką klausimą bus 
nelengva. todėl grįžkime prie istorinių įvykių nulemtos 
realybės.

tarpukariu sukūrus ūkiškai ir politiškai funkcio-
nuojančią valstybę, tautos namų idėja buvo redukuota į 
tezę „Valstybė – tautos namai“. ši mintis tuomet atrodė 
patraukliai. tačiau čia yra ir pavojaus. praradus valstybę 
(kariniu ar politiniu būdu), tauta praranda namus – ne-
priklausomos egzistencijos pastogę. todėl tautos namų 
idėja yra tvaresnė už valstybingumo struktūrą ir net 
reikšmingesnė, jei vertinsime tautos namus kaip etninio 
savitumo ir tapatumo puoselėtoją. tautos namų, vieni-
jančių mūsų kultūros turinį, samprata yra reikšmingas 
tautinės egzistencijos išlikimo veiksnys. Viską sudėti į 
valstybę – didelė rizika. Ją sunaikinus, iškyla grėsmė 
kultūrai. tauta identifikuojama pagal sukauptą kultūros 
lobyną ir išpuoselėtas galias kurti vertybes, naudojantis 
savo etniniu paveldu. tačiau tautai reikštis laisvai, daly-
vauti istoriniuose procesuose reikia valstybės kaip poli-
tinio ir socialinio subjekto formos. tokia išvada plaukia 
iš pirmosios tautinės valstybės ir iš tautos namų idėjos 
istorijos.

antroji palanki tautos namų realizacijos situacija 
susiklostė žlungant sovietų sistemai ir atkuriant savaran-
kiško valstybingumo funkcijas. deja, proga buvo praleis-
ta. Valdovų rūmų atstatymo idėjai pavykus sudominti 
įtakingus valdžios asmenis, o vėliau pradėjus konkre-
čius atstatymo darbus, galimybės konkretizuoti tautos 
namų reikalus sunyko. Visuomenę, praradusią vertybinę 
orientaciją, buvo lengva nuvilioti į visur dygstančius pre-
kybos ir pramogų industrijos centrus. argi dabar būtų 
įmanoma sukviesti gyventojus į tautos namų akcijas 
bei renginius? Akropoliai, siemens arenos, masiniai sporto 
renginiai siūlo žmonėms malonumų gausybę. prisimin-
kime, kokiais žvėriškais balsais ten šaukiama: „žalgiris, 
žalgiris!“ tai pasityčiojimas iš savo istorijos ir kultūros 
simbolių. o išprususių asmenų protus jau buvo užvaldęs 
brukamas daugiafunkcio guggenheimo giganto projek-
tas. Jo, kaip ir Valdovų rūmų projekte, yra ir kultūrinės 

funkcijos, numatytos tautos namų vizijoje. būtent tokio-
je akistatoje sprendimus nulems prioritetų pasirinkimo 
veiksnys. ačiū dievui, reikalai dar nepakrypo savos kul-
tūros sunaikinimo kryptimi; kol kas destrukcija vyksta 
slapta forma.

tautinio atgimimo ir vienijimosi euforija, kaip ži-
nome, greit išgaravo. sutrypus kultūros istorijos su-
brandintas vertybes, žmonės „atomizavosi“ – subyrėjo į 
pavienių asmenų katilą, kuriame verda vien egoistinių 
siekių aistros. Juos užvaldė nauja, visur viešpataujanti 
vertybė – turtas: stengiamasi praturtėti bet kokia kaina, 
nevengiant netgi smurto. pranyko inteligentai. Jų vietoje 
pridygo tV ekranuose besimaivančių intelektualų – ego-
centrinių asmenų, turinčių gerą išsilavinimą ir siekiančių 
išgarsėti paniekinus kitus.

taigi tautos namų idėja, pavėlavusi vėl atgimti at-
kuriant nepriklausomybę prieš du dešimtmečius, prara-
do realaus projekto pagrindą. Ji lieka kaip iškili mūsų 
nerealizuotų idėjų ir siekių metafora, mus guodžianti ir 
vis dar siūlanti nykstančius miražus. ir tai yra gerai, nes 
metaforos sureikšmina gyvenimą, neleidžia nuvysti pas-
kutinėms viltims.

1 tekstas parengtas pagal pranešimą, skaitytą konferencijoje Čiur-
lionio fenomenas ir naujų interpretacijų galimybės, Vilnius, lietuvos 
kultūros tyrimų institutas, 2014 m. birželio 14 d.

2 plačiau apie tai: J. a. Krikštopaitis. Prievartą patyrusiųjų laikysena. – 
Pradai, Vilnius, 1997.

3 plačiau apie tai knygoje Mykolo Römerio mokslas apie valstybę (red. 
m. maksimaitis). – Filosofijos ir sociologijos institutas, Vilnius, 1997.

m i K a l o J u s  K o n s t a n t i n a s  či u r l i o n i s .  Bičiulystė, 1906–1907



66N A U J O J I  R O M U V A ,  2 0 1 4 ,  N R .  3  ( 5 8 8 )  

Poezijos skaitymai Arčiau žvaigždžių Lietuvos 
etnokosmologijos muziejuje, 2012–2014



N A U J O J I  R O M U V A ,  2 0 1 4 ,  N R .  3  ( 5 8 3 )  67

Lietuviški-portugališki 
Poezijos signalai, 2010–2013
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Ant mano stalo septynios Naujosios Romuvos lei-
dykloje 2013–2014 metais išleistos poezijos kny-
gos: Vlado Vaitkevičiaus Saulėlydžio ornamento 

spindesys, alfo pakėno Dainuojančiuose šuliniuose, rasos 
Kutkaitės iš rūko, giedrės maybe Sapno sodų nemigos, lu-
anos stebulės Atminties smėlio laikrodis, Vytauto stulpino 
Tolymės ir alvydo augustino Jegelevičiaus Vydutis. skir-
tingi autoriai ir stiliai, be to, a. a. Jegelevičiaus knygą 
išdrįsau priskirti prie poezijos žanro ir tikiuosi, autorius 
bus atlaidus tokiam mano sprendimui.

bet kas, be Naujosios Romuvos leidyklos, dar vienija 
šiuos autorius? bendrą vardiklį surasti sunku, bet įma-
noma: tai – žmogus, jo vidinis pasaulis ir jo santykis su 
išore. Kiekvienas poetas tai atskleidžia savaip, originaliai 
ir nepakartojamai. šioje studijoje neketinu atskirai nagri-
nėti konkrečių autorių knygų, bet noriu į jų kūrybą pa-
žvelgti kaip į visumą ir patyrinėti, kaip poetės ir poetai 
gvildena šiuos amžinus klausimus.

ne paslaptis – žmogaus egzistencija yra ganėtinai 
tragiška. „tyliai užmiega, staigiai pabunda diena, / mano 
vienintelė, mano neamžina, / mano paguoda, mano keis-
ta prakeiktis / širdį durs it rakštis, kaip šešėlis nutįs / lig 
mirties arba to, kuo tikėti galiu, / kur kas dieną einu tuo 
vingriu takeliu...“ (V. Vaitkevičius, p. 50) mirtis ir senat-
vė pasitinkama stojiškai, žmogiškosios būties laikinumą 
padeda įveikti debesų stebėjimas, vėjo pustomas smėlis, 
lietus: „debesys jau yra išžiūrėti / lietus nieko daugiau 
nepasako / tik tai kad jis lietus / o ne smėlis / byrantis 
tiesiai ant veido / nežinau / ar kas buvo / jei negaliu su-
vokti ar bus“ (r. Kutkaitė, p. 18) Vyno taurė, gurkšnis 
kavos tarsi sustabdo laiką, padeda pajusti pasaulio har-
moniją, atsikratyti niūrių minčių, gauti amžinybės palai-
minimą. „paniuręs žmogau / nelabai garsioje kavinėje, / 
prieik prie lango ir pažvelk, / kryžmai sudėjęs rankas, / 
į gatvę: / metai, valanda, minutė / buvo pažadėti, – štai 
jie.“ (V. stulpinas, p. 95) poetiškai svarbi ir lyriškai patei-

sinama yra šiek tiek nostalgiška praeities kontempliacija: 
„jie galėjo užkasti mėnulį / bet užkasė kaimą / dabar visas 
trainių kaimas po žeme / visas kaimas danguj / pasiėmęs 
su savimi rugių lauką“ (a. pakėnas, p. 17) sugriuvusi 
sodyba, iškirstas miškas, prarasti ar likimo vingiuose 
pamesti draugai, užgesusi meilė, vienatvė, atskirtis. Kar-
tais praeitis yra idealizuojama, bet tokia pozicija leidžia 
suprasti, kad netobulame pasaulyje yra tobula tik jau-
nystė ir visos tuomet atrastos ir iškentėtos tiesos, tad visi 
jaunystės paklydimai yra svarbūs ir palaiminti. „...ir tas 
ledas ištirpsta į pėdą, / o tos pėdos netolsta į tašką, / žo-
džiai liejas, jaučiu – tau ne gėda, / ir po kojomis ledkalniai 
braška. / mūsų meilės ištirpsta inkliuzas, / nekalbėkim – 
geriau patylėti. / Juk dar pameni – klausėm mes bliuzą, / 
ir patiko mums džinsai skylėti.“ (giedrė maybe, p. 42)

galime ir privalome paklausti, kodėl gyvenimas yra 
toks, o ne kitoks, ne išsvajotas, svajingai lauktas, ne toks, 
kokio buvo tikėtasi, atėjus į šį keistą pasaulį? poezija 
leidžia suprasti žmogiškosios būties tragizmo didybę, 
patirti egzistencinės nežinios aukštumas ir, nusivylus 
viskuo, vėl drąsiai teigti gyvenimą. „trykšta šviesme-
čių atsiųstas pluoštas šviesos. / skaldo mintį ir perkeičia 
įprastą tiesą. / iš kitur, iš tenai. / tau, atrodo, nėra? / ši 
šviesa, ši šviesa mus paliečia. / apvalus kamuolys, žemė 
sukasi dar, / na, o mes ratuku, ratuku. / nemačiom vis 
artėjam prie savo ašies.“ (l. stebulė, p. 17)

Jaučiu, kad a. a. Jegelevičius Vydutį rašė skambant 
mums negirdimai vaikystės melodijai. „taip dėliojosi iš 
mažų, trumpų blyksnių, lyg iš šukių ar stikliukų, tas 
mano paveikslas ir pasaulis... į kurį žvelgdamas vos pri-
merktom akim išgauni pamažėle atvirkštinį vaizdą-ne-
gatyvą, kuriame po truputėlį juoduliai žemynų – šviesti 
pradeda, o baltos jūros dėmės patamsėja ir keistais gy-
vūnais virsta, rangosi ir keičias juoda balta, balta juoda 
iki akių skausmo, iki ašarų tiesiog, o dar švytėjime tam 
mirgantys šešėliai ir figūros keistos, dar veidai, kartais 

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

Poetinė Naujosios Romuvos padangė
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matyti, bet vos atpažįstami, o kartais svetimi, dar nie-
kad nematyti, baisūs, gąsdinantys, tiktai dievo atvaizdas 
taikus, jo veidas žvilgsnis guodė ir ramino...“ (a. a. Je-
gelevičius, p. 49) autoriaus žodžiai ir sakiniai paklūsta 
muzikinei harmonijai ir yra pavaldūs judriam bei per-
mainingam ritmui. poetiniai tekstai primena muzikines 
kompozicijas, kurios formuoja, įtvirtina knygos struktū-
rą, kad skaitytojas akimis galėtų išgirsti eiles. norėčiau 
dar pridurti, kad a. a. Jegelevičiaus lyriniai tekstai yra 
patrauklūs jausminiu šviežumu, tyrumu ir neužslėptu, 
atviru vaikišku naivumu, juose yra daug epizodų apie 
prarastą meilę, dingusius draugus, išsipildžiusias ir ne-
išsipildžiusias svajones. manding, šie poetiniai išgyveni-
mai neturi būti suprasti kaip kokios realios ar išgalvotos 
istorijos, poetinis tekstas sutelkia dėmesį ne į konkretų 
įvykį, o į žmogišką patirtį, bendrą emocijų lauką, polifo-
ninį išgyvenimų diapazoną. a. a. Jegelevičiui bet koks 
kasdienis įvykis yra tik simbolis, atspindintis ir atsklei-
džiantis melancholišką poetinės patirties gelmę.

sunku nusakyti, kokia yra poezijos paskirtis, už-
duotis ar tikslas, galbūt gebėjimas viename eilėraštyje 
konkretizuoti ir aktualizuoti unikalų išgyvenimą, kuris 
rezonuotų skaitytojo širdyje, galbūt tai – drąsa apnuo-
ginti širdį, nevaidinti ir neapsimetinėti: „lygiai taip po 
vakarienės / maironis pažvelgė / pro langą į sodną / ir 
išvydo / gražiausią kleboną – varnėną / penintį inkile 
gedaičius – / ainius pirmapradžio sigito / mūsų poeto“ 
(a. pakėnas, p. 49)

šiuolaikinis skaitytojas, manyčiau, nelinkęs skaityti 
ilgus tekstus ir gera poezija pradeda atgauti prarastas 
pozicijas. „o tu dulkė į dulkę / Kartosis amžinas ratas. / 
nauja pradžia / bus.“ (l. stebulė, p. 96) taiklus žodis, 
gyva metafora, ritmika ir eiliuotas ar baltas skambesys 
nenuvargina skaitytojo ir jis išlieka dėmesingas iki pat 
eilėraščio pabaigos. „taip elegantiškai varveklių talijos 
siaurėja, / prigludęs spindulys po vieną atsega sagas, / 
žibuoklių kuždesį į plaukus pina vėjas / ir glosto lyg ran-
kas šakas nuogas...“ (giedrė maybe, p. 41)

ir kas gi sudaro šių Naujojoje Romuvoje išleistų knygų 
poezijos branduolį? galbūt jausminė įžvalga kažko daug 
tikresnio, amžinesnio nei triviali buitis. „aš tik žinau, / 
aš tik žinau, / aš tik žinau, / Kad vis dar žiburiuoja 
akys viltimi: / išmoksiu.“ (l. stebulė, p. 34) eilėraščiai it 

žodinės konstrukcijos leidžia kopti į debesis, bando nu-
sakyti nenusakomą, išreikšti neišreiškiamą, pasiekti ne-
pasiekiamą. „gyvenimo šio pakrašty du žmogeliai keis-
ti / skaičiuoja kažką ir iš delno į delną deda. / galbūt jie 
tikri, gal vaizduotės manos sukurti, / gal šiam užkampy 
mirs jie, gal ateis į paradą.“ (V. Vaitkevičius, p. 28) ir net 
paprasti buitiniai įvykiai yra sklidini lyrinės įtampos, 
spontaniško metaforų spindesio, kartais posmai pavirsta 
užminuotu žodžių lauku, nes „niekad nemokėjai eiti at-
sargiai / per gyvenimą – klastingą minų lauką.“ (V. Vait-
kevičius, p. 48), ir net mįslėmis: „lig šiol / dar nė vienas 
negrįžo / iš ten, / kur prapuola. / ten ir bus. / Klausytis, / 
ką šlama nuščiuvęs lazdynas, – / štai kas yra / nutilti.“ 
(V. stulpinas, p. 61)

eilėraštis gali būti mįslė, metafora, bet ne bedvasė 
abstrakcija. net ir keisčiausias, trenkčiausias eilėraštis yra 
rimtas, nes neatsiejamas nuo realaus gyvenimo, nuo tik-
rovės. „mirė pasimirė vladas baltuškevičius / vengdavęs 
mėnulio ir policijos / vienintelę moterį mylėjęs – poezi-
ją / vienintelį draugą turėjęs – eilėraštį / kadaise buvęs 
vyras – poetas / ilguoju savo nagu / perrėžęs mėnesie-
nai skruostą / sukėlęs kosminių poezijos dulkių / mirė 
pasimirė vladas baltuškevičius / vengdavęs policijos ir 
mėnulio“ (a. pakėnas, p. 84)

Kartais sunku užčiuopti tas sakralias užuominas, 
atsargius potyrius, tyliai plūstančius iš sielos gelmių. 
sunku save atskleisti, o dar sunkiau išgyventi patirties 
stebuklą kartu su skaitytoju. „tavo išpažintuvė / būdavo 
visados apgulta / garbė pas maironį / eiti išpažinties / so-
pulingosios bažnyčioje / vesdavai rekolekcijas / tarsi su-
stingdavai aukštoje maldoje / metai uždėjo aiškią žymę / 
ant tavo veido ir galvos / bet nepadėjo ant dvasios / mėg-
davai lankyti / gyva tikyba degančias / bažnyčias / ir pro-
vincijos klebonijas / ak tas mėlynųjų alyvų / kvepėjimas / 
medinių bažnytėlių / šventoriuos / ...taip ir likai pralotu / 
ištremtas į liūdesį“ (a. pakėnas, p. 64) iš pirmo žvilgsnio 
atsitiktiniai gamtos įvykiai ir juos inspiravę išgyvenimai 
yra tvarkingai sudėliojami į spalvingus vitražus: „per 
visą delčią nesiliovė lietus / dilo nuotraukos / reikšmės / 
skalbiniai virto upėmis / tekėjo į gerkles / baisu buvo iš-
sižioti / praverti akis / tiek beprasmių žodžių / lyg akme-
nų / sumestų galulauky / nejauku kai delčia / kai peilis 
nukrenta / o niekas taip ir neužeina“ (r. Kutkaitė, p.25)
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eilėse minimi ne atsitiktiniai žmones, o unikalūs, 
įsidėmėtini personažai. poetinė patirtis tikslingai atren-
ka tipinius charakterius, paprastus, istorijos dėmesio 
neparagavusius, praėjusios ar dabartinės epochos žmo-
nes. „pranciškaus bugienio beržynėlis / iš kurio karvės 
atsivesdavo veršiukus / šarkos antano užuolynė / stasio 
ignatavičiaus eglynas / su debesiu juodvarnių / aleksio 
matulio bitynas...“ (a. pakėnas, p. 16) autoriai, lyriš-
kai stebėdami išorinį pasaulį, jį suvokia kaip savo išgy-
venimų erdvę. lemtingi, nenuspėjami likimo vingiai, 
svarbus bet koks išgyvenimas ar prisiminimas, įdomūs 
visi įvykiai, atskleidžiantys egzistencinę žmogaus patir-
tį: „kai aklinai duris užsidarysi – / paliki man / pravertą 
langą, / šiąnakt ant sapno sparno / skrisiu – / nutūpsiu 
tyliai tau į ranką, / ant skruosto švelniai / ir per lūpas – / 
mus debesų pagalvės neš, / ryte ant lūpų rasi pūką – / 
nesistebėk, / brangusis, tai tik aš...“ (giedrė maybe, p. 36)

poetus valdo sava valia, jie ieško savo kelio ir todėl, 
net ir klysdami, jie yra teisesni už teisiuosius. „nepriar-
tėkite prie manęs, / arčiau – neįmanoma. / nepalieskite 
mano krūpsinčio peties, / nei prakaitu suvilgytos nu-
garos. / neužminkite nuospaudos / ant mažojo kojos 
pirštelio. / nesusikabinkime / rankomis, žvilgsniais, 
sielomis. / Kužda mano mažytis aš, / dievo nepažįstan-
tis ego. / Klūpau šioje pramelstoje erdvėje, / neįmatau 
Kristaus kūno. / per vėlu. / skimbčioja išganymo varpe-
lis, / adoracija baigta.“ (l. stebulė, p. 64)

Kūrėjų praradimai ir nušvitimai yra gerokai ryš-
kesni nei paprastų žmonių. galbūt todėl poetų poelgius 
ir patirtis nulemia ne vien jų siekiai, bet aukštesnė už-
valdanti lemtis, nepaisanti jų valios. manding, poečių ir 
poetų kūrybos tikslas yra išreikšti savo individualybę, 
gyventi savo protu ir jausmais savo pasaulyje, nepaisant 
tragiškų tokio pasirinkimo pasekmių. tokia pozicija yra 
tarsi akistata su tikrove, su dievu, su tikruoju aš. gali-
ma pavadinti kaip tik nori – ir neapsiriksime. tai ir yra 
dvasinio apsivalymo tragizmas ir didybė.

Vertėtų priminti dar vieną bendrą šių autorių savy-
bę – tai miesčioniškų visuomenės standartų ignoravimas 
ir panieka jų vertybėms. autoriai yra ne tik maištautojai, 
bet ir nepalenkiami tiesos, gyvenimo prasmės ieškotojai. 
Kitaip nei „padorūs“, racionalūs žmonės, jie daro lem-
tingas klaidas, kad pamatytų už kasdienybės scenos sly-
pinčią tiesą, patirtų saulėtą amžinybės alsavimą: „dugne 
matau / plaukiančius / mūsų šešėlius / žuvys nardo / per 
kūnus kiaurai / žolės ašmenimis glamonėja / nuriedėję 
nuo kalno / nuo debesų / pasiekę gelmes / išsitiesiam / 
tavo šešėlio / daugiau nebijau / jo akyse / smėlis“ (r. Kut-
kaitė, p. 74)

nėra pasaulio kūrimo pradžios, nėra apokaliptinės 
pabaigos, yra tik amžinas vidinis poeto pasaulis. Vidinė 
erdvė – tai ne maištautojo avantiūrų poligonas, ne keistų 
išgyvenimų teritorija, bet visas gyvenimas, sutalpintas į 
vieną mažą eilėraštį. geras eilėraštis poetą pagimdo ir 
kartu sunaikina. Kūryba – tai paradoksas, tai tiesa, tai 
šventas melas. „į šiaurę, / į šiaurės rytus / neradai kitų ke-
lių, / tik begalinio ilgumo. / Vaiski šviesa / staiga perker-
ta bėgius, / traukinys kleketuodamas lekia, / eini / ir eini 

vargonų koridorium, kokie ramūs dabar tvenkiniai, / 
tuoj subrėkš, / kolonos prie upės dar baltos, / skaisčiai 
geltonos purienos, / ant iš lėto vingiuojančių kalvų / su-
stingo spygliuočių grotos. / tavo viršus, dangau, / tavo 
viršus.“ (V. stulpinas, p. 112)

poetinės patirtys neturi nei pradžios, nei pabaigos, 
jos ateina iš vidaus ir išoriniame pasaulyje nieko nesuku-
ria ir nesunaikina, bet žmogiškąjį pažinimą atveda prie 
ribos, už kurios jis yra bejėgis it mažas vaikas. poetinis 
išgyvenimas, kuris leidžia pažvelgti į gyvenimą tarsi į 
užbaigtą visumą, eksponuojamas tik viename eilėraštyje. 
nesvarbu, kad gyvenimas turi pabaigą, poetiniai išgyve-
nimai yra amžini, t. y. nepavaldūs laikui. apie poetinį 
išgyvenimą susitelkia ir veiksmas, ir erdvė, ir laikas. ei-
lėraščio ilgis neturi jokios reikšmės, pakanka ir kelių žo-
džių, sakinių, kad įvyktų mąstymo lūžis, pokytis, šuolis, 
vedantis į naują dvasinį atradimą. „tik visuomet karys 
vertingesnis už poetą, / o karas naudingiau už taiką. / 
aš – nuolanki, naivioji nefertitė. / po saulės miestą su 
jauduliu žvalgaus.“ (l. stebulė, p. 44)

daugiau nebecituosiu eilių. tik pateiksiu trumpą 
reziumė. Knygų autorėms ir autoriams, manau, pavyko 
atrasti tašką, kuriame pasibaigia laikina, triviali egzis-
tencija ir prasideda posūkis į pradžią, t. y. į amžinybę. 
ši poezija tarsi įprasmina beprasmį, laikiną žmogaus 
gyvenimą. septynios knygos – tai taškai, kuriuose su-
sikerta ir mąstymo, ir gyvenimo priešybės, bet galima 
neklystamai teigti, kad būtent šiuose taškuose ir įvyksta 
naujas pažinimo aktas. manding, šio fakto niekas nepa-
neigs. poetės ir poetai išgyvena prieštaringą pažinimo 
potyrį, patosą, katarsį, kitaip sakant, jie iš naujo, auten-
tiškai patiria unikalias būties akimirkas, kurios daugiau 
jau niekada nebepasikartos. autorių eilės apakina kaip 
žaibas. poetinis išgyvenimas – tai akimirksnio tiesa, 
spontaniškas atsakymas, kuris atskleidžia žmogaus ir 
jo būties paslaptį, bet, būdamas netvarus, nekūniškas, 
jis it žaibas blyksteli suvokimo erdvėje ir dingsta. to-
dėl geras eilėraštis išlieka tik kaip klausimas, o atsaky-
mą turi rasti skaitytojas. Kiekvienas eilėraštis yra tarsi 
įmenama mįslė, galvosūkis, rebusas, kuris turi būti ne 
matematiškai išspręstas ar paaiškintas, bet išjaustas šir-
dies gelmėse. Jei skaitytojas stokoja šio gebėjimo, jam 
poezija taps romantišku sentimentu, beprasme žodžių 
konstrukcija, bet kuo, kas yra nelogiška, iracionalu ir 
todėl kvaila. poezijos skeptikams norėčiau atsakyti a. 
pakėno žodžiais: „geriausią poeziją rašo ruduo / ant 
žemės žolės ir ant klevo / užšals tau burnoj paskutinis 
skiemuo / iš neparašyto romano“ (p. 112) poezija gyva, 
nes turi nemirtingą sielą ir žodžiai yra bejėgiai nusakyti 
jos gelmes, todėl galima ir kitokia šių nuostabių knygų 
interpretacija, nes kiekvieną kartą jas skaitant gimsta 
naujų minčių ir idėjų.

užbaigdamas Naujosios Romuvos 2013–2014 metais 
išleistų poezijos knygų apžvalgą, norėčiau pridurti, kad 
visi eilėraščiai man regėjosi kaip buriniai laivai, nešami 
galingo, Juozo Keliuočio įpūsto vėjo, kurio audra nenu-
tyla dar ir dabar. Visos poečių bei poetų mintys aukso 
dulkėmis nusėdo mano širdyje ir ten liks amžinai.
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Mūsų namai – Lietuvos Žinijos draugija

ansamblio Regnum musicale debiutas 
Žinijoje

diskusija apie mokslinės spaudos 
problemas – almantas samalavičius, 
Kęstutis makariūnas, žibartas Jackūnas; 
2007, kovas

bičiuliškas dovanų vakarėlis Naujosios 
Romuvos leidybai paremti; 2014, gegužė

Valerijaus gudovo tapybos parodos 
Sugrįžimas ir Vaivos lanskoronskytės 
ir igno stanio poezijos ir fotografijos 
parodos Sapnai atidarymas; 2014, liepa
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20-mečio minėjimas lietuvos mokslų akademijoje, 
2014, rugsėjo 18
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Naujosios Romuvos bičiuliai,
kuriems esame labiausiai dėkingi, galėję išleisti šį numerį

inžinierius a l F o n s a s  a l i J o ši u s
rašytoja i r e n a  a r ša u s K i e n ė

bibliografė d a l ė b a l s e V i či ūt ė
kalbininkė r i ta  b a l s e V i či ūt ė
dailininkas r o K a s  b e r ži ūn a s

dailininkė r e b e K a  b r u d e r
dailininkė a i s t ė b u g a i l i šK y t ė
dailininkė g i e d r ė b u l o ta i t ė
dailininkė a i s t ė g . če r n i ūt ė
dailininkas m a r i u s  m . d a n y s

smuikininkė r a i m o n d a  d a u n i e n ė
režisierius J u l i u s  d a u ta r ta s

dailininkė s i lV i J a  d r e b i c K a i t ė
paveldosaugininkė g r a ži n a  d r ėm a i t ė

architektė d a l i a  d r ėm i e n ė
dailininkė r ūta  e i d u K a i t y t ė

poetas a l b i n a s  g a l i n i s
literatūrologė r a m i n ta  g a m z i u K a i t ė
istorikas a l g i r d a s  g r i g a r aV i či u s

dailininkas s i a r h e J  g r y n e V i č
dailininkas Va l e r i J u s  g u d o Va s

poetas J o n a s  i Va n a u s K a s
dailininkė r a i m o n d a  J at K e V i či ūt ė

rašytoja b i r u t ė J o n u šK a i t ė
pedagogė V i d a  J u c i e n ė

dailininkas a l g i r d a s  J u d i c K a s
dailininkas a rV y d a s  K a ša u s K a s

aktorė n i J o l ė K a z l a u s K a i t ė
poetas J u l i u s  K e l e r a s

mokslo istorikas J u o z a s  a . K r i K št o pa i t i s
dailininkas g V i d a s  l ata K a s

poetė r i ta  m a K s e ly t ė
dailininkas r i m V y d a s  m a r K e l i ūn a s

poetė l u a n a  m a s i e n ė
dailininkė d a l i a  m ata i t i e n ė

režisierius p o V i l a s  m ata i t i s
sociologas a rV y d a s  m at u l i o n i s

aktorius g i n ta r a s  m i K a l a u s K a s
dailininkė J ūr at ė m i ta l i e n ė

Kovo 11-osios akto signataras
r o m u a l d a s  o z o l a s

dailininkė r e g i n a  p e či u ly t ė
lr seimo dokumentų departamento 
direktorė i r e n a  p e r K a u s K i e n ė

literatūrologė K r i s t i n a  p o d e r y t ė
dailininkas V i d a s  p o šK u s

chemikė r e g i n a  r a K št i e n ė
literatūros kritikė J a n i n a  r i šK u t ė

germanistė n e r i n g a  r y K m a n i e n ė
lr seimo Komunikacijos departamento 

skyriaus vedėja a n g o n i ta  r u p šy t ė
rašytojų klubo direktorė

J a n i n a  r u t K a i s K i e n ė
pedagogė r e g i n a  s a b a l i a u s K a i t ė

dailininkas a r t u r a s  s aV i c K a s
dailininkė s K a i d r a  s aV i c K a s

Žinijos draugijos vadovė
tat J a n a  s i m a šK i e n ė

dailininkas K ęs t u t i s  s u b a či u s
žurnalistė m o n i K a  s V ėr y t ė

JaV lietuvių bendruomenės 
tarybos narė m a r i J a  m . ša K i e n ė

vitražistas K o n s ta n t i n a s  e . šat ūn a s
menotyrininkė V e r o n i K a  šat ūn i e n ė

chemikė r i m a  ta r o z a i t ė
dailininkė s o n i a  t u g a r i n o Wa -g u z e l a K

lr seimo narys p o V i l a s  u r b šy s
dailininkė g r a ži n a  V i ta r ta i t ė

dailininkė b i r u t ė ži ly t ė
dailininkė u g n ė ži ly t ė 

Kauno keliautojų kultūros klubas ĄŽu o LY N A S
Vilniaus memorialinių muziejų direkcija


