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1975 m. spalio 12 d. maskvos centrinių meno darbuotojų namų 
didžiojoje salėje įvyko giedriaus mackevičiaus režisuoto spek-
taklio Nugalėjimas premjera. mėgėjų studijoje sukurta „drami-
nė pantomima michelangelo buonarroti (1475–1564) kūrybos 
motyvais“ sukėlė neįtikėtiną anšlagą, – tik milicijos kordonui 
įsikišus pavyko sulaikyti daugybę žmonių, besiveržiančių į 
salę, maldaujančių įleisti „nors pakyboti ant šviestuvo“. po 
kelerių metų režisierius prisiminė, kad po spektaklio ilgai sė-
dėjo grimo kambaryje „išsigandęs, nesuvokiantis, kas vyksta. 
kodėl? iš kur? kaip žmonės apie mus sužinojo?“1

garsi pantomimos teorijos ir praktikos specialistė jelena 
markova po spektaklio parašė: „...tas mėgėjų atliekamas spek-
taklis darė didžiulį įspūdį. žiūrėdami g. mackevičiaus pasta-
tymą specialistai prisimindavo aleksandro tairovo pantomi-
mos spektaklį pagal arthuro schnitzlero pjesę Pjeretos skraistė, 
tapusį maskvos kamerinio teatro pradžia. kitiems kilo asocia-
cijų su vadinamuoju „dramos baletu“... nuo pat pradžių buvo 
aišku, kad prieš mus – savitas ir unikalus reiškinys.“2 apie Nu-
galėjimo kūrėją imta kalbėti kaip apie naujo teatro žanro pradi-
ninką. g. mackevičiaus „plastinės dramos“ – scenos kūriniai 
be žodžių – maskvoje, leningrade, visur, kur vyko gastrolės 
(šalyje ir užsienyje), buvo įvardytos kaip unikalus teatro reiš-
kinys. tai buvo vienintelis tokio pobūdžio teatras pasaulyje.

*
g. mackevičius 1967 m. raudonu diplomu baigė biochemijos 
studijas vilniaus universitete; 1967–1972 m. vaidino kauno 
pantomimos trupėje, kuriai vadovavo modris tenisonas, prak-
tikavęs „alegorinę“, „filosofinę“ pantomimą. kai po romo ka-
lantos susideginimo valdžia uždraudė trupės veiklą, g. mac-
kevičius, „geriausias 1967 m. baltijos šalių mimas“, atvyko į 
maskvą, – mokėsi ГИТИС (valstybiniame teatro meno institu-
te) garsios pedagogės, režisierės marijos knebel kurse (studijas 
baigė 1977 m.). dėstytoja, besąlygiškai išpažinusi konstantino 
stanislavskio sistemą, savo studentams teigė, kad režisierius 
turi išmanyti tapybą ir trimatį skulptūros meną, kuris „daž-
niausiai fiksuoja ne žanro momentą, o siekia apibendrinimo“3.

A n n a  K o n s t a n t i n o v a ,  L i u c i j a  A r m o n a i t ė

Lietuvoje pamirštas pasaulyje 
garsinamas menininkas
Straipsnis parašytas dr. A. Konstantinovos disertacijos „Plastinės dramos fenomenas Giedriaus 
Mackevičiaus kūryboje“ pagrindu (disertacija apginta 2013 m. Sankt Peterburgo valstybinėje 
teatro meno akademijoje), papildyta lietuvių skaitytojams mažai žinomais faktais. Rašinys 
skirtas režisieriaus Giedriaus Mackevičiaus (1945–2008) gimimo 70-mečiui; primenama, kad 
garsiausio G. Mackevičiaus spektaklio „Nugalėjimas“ premjera Maskvoje įvyko prieš 40 metų. 
Temos kontekste yra ir daugiau minėtinų datų, iškilių asmenybių. Bene žinomiausia – Modris 
Tenisonas, legendinės Kauno pantomimos trupės įkūrėjas, režisierius, dailininkas, aktorius. 
Rygoje gyvenantis, aktyviai kuriantis latvių menininkas, šį pavasarį minėjo 70-mečio sukaktį.

pasak g. mackevičiaus, paveldėjusio „lietu-
vių tautai būdingą epinę pasaulėjautą“4, mas-
kvoje jis pažino „psichologiškai konkrečią ir emo-
ciškai jausmingą rusų kultūrą“5. ši pažintis iš 
pradžių pribloškė lietuvių mimą, o vėliau – su-
domino, patraukė. jis aistringai nėrė į jam at-
sivėrusį naują meno pasaulį. šiame kontekste 
formavosi meninis jauno režisieriaus mąstymas. 
o 1975-aisiais pastatytas spektaklis Nugalėjimas, 
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skirtas 500-osioms michelangelo gimimo metinėms, atskleidė jau 
gana brandžią g. mackevičiaus kūrybinę patirtį. spektaklis davė 
pradžią „plastinės dramos teatrui“, nors toks teatro įvardijimas 
ir g. mackevičiaus pasisakymuose, ir jo įkurto autorinio teatro 
afišose buvo pradėtas naudoti tik po kelerių metų.

taigi g. mackevičius teatro pasaulyje atliko neįtikėtinai drą-
sų eksperimentą. išlaisvino pantomimą iš rėmų, į kuriuos ji buvo 
įsprausta 1950–1970 m., kai tarybų sąjungos scenose ir cirko are-
nose pantomima buvo pristatoma tik kaip soliniai pasirodymai. 
g. mackevičius suteikė pantomimai naują, savo turiniu dramai 
artimą formą. ir pasiekė neabejotinai sėkmingų meninių rezul-
tatų – sukūrė naujo tipo judesio spektaklį. „mūsų žanrą įvardiju 
kaip plastinės dramos teatrą, – kalbėjo g. mackevičius. – drama 
reiškia, kad yra spektaklio dramaturgija, yra konfliktas, yra ryš-
kūs charakteriai, jų santykiai... visa tai išreikšta per aktoriaus 
plastiką, judesį.“6 g. mackevičius, pradėjęs repetuoti su mėgėjais 
entuziastais maskvos kurčatovo kultūros centro studijoje, nė ne-
nujautė, kad tai bus svarbiausias jo gyvenimo darbas. beje, jaunas 
menininkas, jau turėjęs šiokios tokios režisūrinio darbo patirties 
(vadovavo kauno profsąjungų kultūros rūmų mėgėjų Literatū-
ros teatrui), žinojo, kad, norint įgyvendinti sumanymus, būtina 
išskirtinė scenos kalba – žmogaus kūno plastika turi motyvuotai 
ir harmoningai perteikti dramaturgijos mintį.

*
šiandien, žiūrint iš laiko perspektyvos, kai jau senokai nebėra 
plastinės dramos teatro, Nugalėjimą galima pavadinti svarbiausiu 
g. mackevičiaus kūriniu. nes misterija apie menininko likimą 
buvo pagrindinė režisieriaus kūrybos tema, nes šis spektaklis 
sulaukė daugiausia publikacijų laikraščiuose, žurnaluose ir to-
dėl, kad Nugalėjimas kolektyvo repertuare išliko iki paskutinių 
teatro gyvavimo dienų.

beje, nė vienoje Nugalėjimui skirtoje publikacijoje, net g. mac-
kevičiaus aktorių prisiminimuose, neteko skaityti apie spektaklio 
temos pasirinkimo priešistorę. juolab niekas nedarė lyginamo-
sios analizės, vertindamas g. mackevičiaus Nugalėjimą ir skulp-
toriaus istoriją m. tenisono režisuotame kauno pantomimos tru-
pės spektaklyje XX amžiaus capriccio (1970). o juk m. tenisono 
kūrybos metodai, atsiskleidę statant XX amžiaus capriccio, labai 
ryškūs ir g. mackevičiaus darbuose. m. tenisonas, vienas pirmų-
jų pritaikęs vaizduojamojo meno taisykles teatre, vadovavosi dai-

kauno pantomimos 
trupė: pirmoje eilėje (iš 
kairės) edgaras savickis, 
elena savukynaitė, 
jūratė mikšytė, zigmas 
banevičius; antroje eilėje 
(iš kairės) giedrius 
mackevičius, vytautas 
petruškevičius, modris 
tenisonas, valerijus 
martynovas 

spektaklio XX amžiaus 
capriccio scena– 
skulptorius (akt. vytautas 
petruškevičius), kūrinys 
(akt. jūratė mikšytė), 1970

lės ir muzikos sąveika mikalojaus konstantino čiur-
lionio kūryboje, mimo marcelio marceau stilistine 
raiška, radikaliais režisieriaus jerzy grotowskio eks-
perimentais, choreografo henryko toma szewskio 
spektaklių plastika. iš viso to m. tenisonas sukūrė 
tik jam būdingus spektaklių kompozicijos principus, 
kauno pantomimai suteikusius įspūdingą architek-
tonikos kokybę (tai, beje, ir dabar ryšku menininko 
kūryboje – dailėje, spektakliuose).



4N A U J O J I  R O M U V A ,  2 0 1 5 ,  N R .  3  ( 5 9 2 )  

pasak m. tenisono, XX amžiaus capriccio išskirian-
čio kaip geriausią kauno pantomimos spektaklį, menui 
pražūtingas buitiškumas, net jei toks, buitinis, spektaklis 
sulaukia triumfo. režisierius primena, kad juo reikšmin-
gesnė kūrėjo mintis, tuo subtiliau ir žiauriau su juo susi-
doroja filisterių minia, – ją spektaklio autorius prilygina 
fašistams, kuriuos taip pat išugdė miesčioniška terpė. 
galima teigti, kad m. tenisonas palietė bendražmogišką 
asmenybės laisvės problemą, – ji, be abejo, gilesnė nei 
menininko ir minios konfliktas. Įdomu, kad labai pana-
šiu aspektu europos istorijos procesus 1940–1960 m. ty-
rinėjo psichologas erichas frommas.

g. mackevičius įvardijo du jam vienodai svarbius 
šaltinius7, kuriais rėmėsi jo kūrybos metodas: k. sta-
nislavskio sistemą ir analitinę c. g. jungo psichologiją. 
atsigręžė į c. g. jungą, kuris, remdamasis moksliniais 
pasaulio tautų mitologijos tyrimais, mito morfologija 
ir simbolinėmis vaizdinių formomis, per „psichologinį 
šlamštą“ išdrįso įžvelgti neaprėpiamas sritis, kiekvieną 
mūsų siejančias su bendražmogišku dvasiniu ir kultū-
riniu paveldu. analizuojant „plastinių dramų“ kūri-
mo metodą, matyti, kad archetipinė medžiagos trak-
tuotė buvo viena svarbiausių sudėtinių dalių statant 
spektaklį. būtent toks būsimo scenos kūrinio maty-
mas, realizuotas neverbalinėje spektaklių dramaturgi-
joje, suteikdavo pastatymams itin didelį emocinį krūvį, 
neišvengiamai patraukiantį žiūrovus. tokį meninio po-
veikio fenomeną, orientuotą į archetipinę sritį, paaiškino 
ir c. g. jungas: „momentas, kai atsiranda mitologinės 
situacijos, visada charakterizuojamas ypač dideliu emo-
ciniu intensyvumu: tarsi paliečiamos niekada anksčiau 
neskambėjusios mūsų stygos, apie kurias, beje, mes nė 
nenutuokėme. <...> tokiais momentais mes jau ne ats-

kiri individai, – mes giminė, gentis. mumyse nubunda 
visos žmonijos balsas. <...> bet kokia sąsaja su archetipu, 
išgyvenama ar paprasčiausiai nujaučiama, „užkabina“ 
mus; tai paveiku, nes pažadina mumyse glūdintį daug 
galingesnį balsą nei mūsų asmeninis“8.

praėjusio amžiaus devinto dešimtmečio pabaigo-
je – dešimto pradžioje keliuose interviu g. mackevičius, 
tuomet jau plastinės dramos teatro vadovas, paminėjo 
ir c. g. jungą. o 2001-aisiais menininkas pasisakė itin 
atvirai: „man įdomus c. g. jungas, atskleidęs XX a. 
žmogaus psichologinį portretą.“9 ir rusų psichologinis 
teatras, ir europos analitinė psichologija iki paskutinės 
dienos buvo svarbūs režisieriui, įsitikinusiam, kad „te-
atras, kuris orientuojasi į pasenusias žinias apie žmogų, 
bus niekam neįdomus“10.

*
verta atkreipti dėmesį, kad Nugalėjimas kurtas be dra-
maturginio pagrindo. taip pat buvo įgyvendinti ir kiti 
g. mackevičiaus „plastinių dramų“ sumanymai. tikė-
tina, kad menininkas rašė režisūrinius dienoraščius ar 
pastabas, tačiau apie tai, deja, nepavyko nieko sužinoti. 
na, o išlikę spektaklių scenarijai būdavo užrašomi ge-
rokai po premjerų ir tik dėl to, kad valdžios institucijos 
ir gastroles rengusios organizacijos reikalaudavo paaiš-
kinti pastatymus.

plastinio spektaklio kūrimas turi ypatingą specifiką: 
menininkas privalo globaliai mąstyti, išmanyti mitologi-
ją ir mokėti skaityti jos ženklus. pasinėręs į michelange-
lo gyvenimo studijas, g. mackevičius desperatiškai sie-
kė „išsivaduoti“ iš informacijos srauto, pliūptelėjusio iš 
giorgio vasari, ascanio condivi, grigorijaus bojadžije-
vo, aleksejaus dživelegovo, romaino rolland’o, stend-
halio ir kitų autorių knygų.

spektaklio atspirties tašku režisierius pasirinko mitą, 
teigiantį, kad žmogus „savo gyvenimo pabaigoje prilygs-
ta dievo didybei“11, žmogaus gyvenimo etapus aiškinantį 
kaip archetipų, perduodančių vienas kitam „vadovavimą“ 
žmogaus kaitos procesams, seką12. spektaklio herojaus 
patiriamos transformacijos „berniukas–mokinys–skulp-
torius–adomas–juokdarys–bakchas–dovydas–vergas–
kristus“13 – tai pagrindas tokios dramaturgijos, kurioje 
„kasdienybė ir pasaulis, kurį kuria michelangelo vaiz-
duotė, susilieja į spektaklio visumą. čia kūrinių simbo-
lika dažnai tampa neginčytina realybe“14. skulptūros ir 
freskos scenoje pristatomos ne remiantis choreografiniu 
principu (taip kūrė h. tomaszewskis ar robertas ligeras) 
ir ne per keletą „paveikslų“ (tai gerai pavyksta m. teni-
sonui). dramaturginė Nugalėjimo logika, atsiribojusi nuo 
buitinės veiksmų motyvacijos ir sekos, sugebėjo pateikti 
įtikinamą nenutrūkstamą meninį vyksmą. jis rėmėsi hero-
jaus vaizduote, kurioje materializavosi paslėptos realaus 
gyvenimo motyvacijos, lemiančios žmogaus poelgius.

*
ir režisierius, ir jo auklėtiniai, kurdami Nugalėjimą, atmetė 
jiems svetimą abstrakčiai simbolinį ar „buitinį gyvenimo 
perpasakojimą“15. kiekvieno judesio ieškojo, kiekvieną 
bendravimo momentą grindė kultūriniu istoriniu re-
nesanso kontekstu. paieškų rezultatas – vieninga kom-

kauno pantomimos trupė po spektaklio XX amžiaus capriccio premjeros, 1970; (iš kairės) 
vytautas petruškevičius, regina putnaitė, giedrius mackevičius, algis paplauskas; 
(centre, iš apačios) moksleivis ramūnas, jūratė mikšytė, modris tenisonas; (iš dešinės) 
edgaras savickis, nijolė storyk, valerijus martynovas, vitas ledas
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pozicija, emociškai įtikinamas pasakojimas. jame „nėra 
grynos pantomimos ar šokio, muzikos, dramaturginės 
kolizijos, buitiškų judesių, tačiau yra – kaip mozaikoje – 
personažas, sukurtas iš įvairių komponentų, kurių kiek-
vienas atskirai nieko nereiškia“16. aktoriui, kuriančiam 
vieną ar kitą personažą, režisierius surasdavo kokią nors 
vaizdingą formuluotę ir, remdamiesi ja, jie kūrė judesio 
piešinį. taip spektaklyje atsirado angelai, plevenantys ore 
(dūmų debesyse); karališkosios medici mokyklos moki-
nė, kiekvienu savo judesiu besiveržianti pereiti į šokio 
ritmą, taip tarsi „griaunanti nusistovėjusias erdvės ir gra-
vitacijos taisykles“17; vienuolis fanatikas, ryžtingai (tarsi 
peilis per sviestą) kertantis išsigandusią gatvės minią.

lakonišką Nugalėjimo scenografiją sukūrė dailinin-
kas piotras sapeginas (tuomet mXat mokyklos-studijos 
studentas), radęs galimybę spektaklyje panaudoti dau-
gybę išraiškingų dalykų. paauksuoti, kiek aukštesni už 
žmogų, arkų kontūrai kūrė perspektyvą, einančią į sce-
nos gilumoje esantį podiumą, – ant jo buvo sukurti visi 
genialūs michelangelo kūriniai.

iš pirmo žvilgsnio Nugalėjimo scenografija primena 
kauniečių XX amžiaus capriccio kompoziciją (krėslai, iš-
dėstyti įstrižai nuo postamento, ant kurio menininkas 
kūrė savo šedevrus). ir g. mackevičiaus, ir m. teniso-
no spektakliuose sakrali kūrybos erdvė, tarsi šventy-
klos altorius, yra scenos gilumoje, pakylėta virš scenos. 
„paaukštinimas – išaukštinimo vieta ir pjedestalas, ten 
nusikaltėliams kapoja galvas, ten ordinus teikia, ten 
aprengta, o atrodo nuoga tiesa.“18 kauniečių spektaklyje 
pakyla – grubus, medinis rudas kubas. Nugalėjime ši vie-
ta primena ir kalvio priekalą, ir rūmų interjero detalę, o 
kartu beveik susilieja su juoda scenos giluma – taip buvo 
sudaryta iliuzija, kad skulptorius ir jo kūrinys sklendžia 
tarsi nesvarumo būsenoje.

*
g. mackevičius, visada domėjęsis kūrybos ištakomis, 
žmogaus kūrybiškumu, pačia kūryba, į savo spektaklio 
centrą iškėlė ne vien menininką ar jo kūrinius, bet ir 
nematomą pasąmonės procesą, įkvepiantį herojų kurti 
skulptūrą, freską, poezijos posmą. pasakojime apie kon-
kretų renesanso menininką michelangelo, „veikiantieji 
asmenys tarsi abstrahuojasi nuo savo istorinių prototipų, 
scenoje karaliauja personažai simboliai“19, atsiranda dra-
maturginės situacijos, motyvuojančios kiekvieno kūrinio 
sukūrimą. šių situacijų simbolines formas režisierius 
rado michelangelo kūryboje, istoriniame ir kultūriniame 
renesanso epochos kontekste.

spektaklio siužetą g. mackevičius ryžtingai nukrei-
pė į vieną, pagrindinį, personažą. garsiojo michelangelo 
gyvenimo ir kūrybos etapai tapo dramaturgijos pagrin-
du; scenoje pateikiami tarsi „gyvi“ skulptoriaus kūriniai. 
visą spektaklį michelangelo skirta „jaustis tarsi sulip-
dytam iš daugybės „aš“ ir nė karto apie tai neprasitarti.

dramaturgijos centre – pora: skulptorius ir juokda-
rys (persona ir šešėlis, kalbant c. g. jungo analitinės psi-
chologijos terminais.) šešėlis nebūtinai yra opozicijoje. 
iš tikrųjų jis panašus į bet kurį žmogų, tačiau, kad būtų 
šalia žmogaus, šešėliui kartais tenka nusileisti žmogui, 
kartais dėl ko nors pasiginčyti, ar net... kažką pamilti. 

spektaklio Nugalėjimas scena; antra iš dešinės – silvija bilskytė, apie 1980 m.

spektaklio Nugalėjimas scena; kairėje – skulptorius (giedrius mackevičius), apie 1978 m.

šešėlis kinta, kai keičiasi situacijos. šešėlis tampa priešu 
tik tada, kai jį ignoruoja arba jo nesupranta“20. tai filo-
sofijos daktarės, c. g. jungo bendramintės marie-louise 
von franz žodžiai, kurie atspindi ir pagrindinę siužetinę 
Nugalėjimo liniją. skulptoriaus asmenybė formuojasi per 
bendravimą su nenuspėjamai veržliu, pašaipiu palydo-
vu. iš pradžių jis egzistuoja tarsi visiškai nepriklauso-
mas, vėliau pateikia savo teises į didžią dalį herojaus gy-
venimo ir kūrybos, dar vėliau – įsikūnija į pačią kūrybą, 
dalyvauja žmogaus savianalizės procese.

išorinis spektaklio siužetas – apie menininką ir mi-
nią, menininką ir valdžią, o vidinis – apie žmogaus ge-
bėjimą pažinti ir visų pirma keisti patį save. iš esmės 
tai ir buvo pirmasis itin giliai suvoktas g. mackevičiaus 
darbas įvaldant didelės formos spektaklį. tą scenos 
meno sritį, kuriai būtina maksimaliai nebuitinė logika, 
poetinio tipo kompozicijos jungtys, organiškai susiję 
personažai-archetipai, kurie neįpareigoti iki smulkmenų 
elgtis įtikinamai.
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*
c. g. jungo įtaka, labai aiškiai matoma Nugalėjime, iš-
ryškina dramaturginius „plastinės dramos“ principus, 
besiremiančius mito logika. taigi pirmasis nugalėjimas 
įvyksta, kai herojus išskiria savo dar nebrandų ego iš 
nemąstančios minios, nesąmoningo kolektyviškumo. 
skulptorius, suvokdamas šviesiąją pasąmonės pusę, savo 
motiną iškelia kaip simbolį – sukuria madonos statulą. 
neatsitiktinai tą akimirką pasirodo visatos valdovas, 
vienu rankos mostu ženklinantis naują skulptoriaus bū-
ties etapą (skulptorius–adomas) – scenoje „sustingsta“ 
ciklo Pasaulio sutvėrimas fragmentas (freska Adomo sutvė-
rimas). būtent tada šalia skulptoriaus pasirodo juokda-
rys, mūza–šokėja, mylimoji–ieva. (skulptorius–persona, 
juokdarys–personos šešėlis, nesąmoninga skulptoriaus 
ego dalis; mūza–šokėja, mylimoji–ieva – įvairios Animos, 
anot c. g. jungo analitinės psichologijos, sąvokos kate-
gorijos.) adomo gimimo scena, kurią g. mackevičius 
„perskaitė“ garsiojoje freskoje, traktuojama kaip kūry-
boje įamžintas menininko gyvenimo faktas.

...dūmų kamuoliai gaubia sceną. prie kairės arkos 
pasirodo – eina ir skęsta dūmuose – michelangelo, dar 
vaikas. prie dešinės arkos išnyra oro būtybės – angelai. 
tai – aktoriai, vilkintys kūno spalvos triko, jie savo jude-
siais atkartoja dūmų judėjimą – tarsi plaukia virš scenos. 
staiga jie sustingsta: iš tamsos per debesis žengia visatos 
valdovas (akt. vladimiras ananjevas), nužvelgdamas vi-
sus veriančiu žvilgsniu. dangaus gyventojai juda savitu 
ritmu, primenančiu kinematografinį sulėtinimą – rapidą. 
Įspūdis – tarsi pats dievas tėvas nusileido nuo debesų, 
kad pažvelgtų į pirmąjį michelangelo kūrinį. dar gyvy-
bės ženklų nerodantis adomo–skulptoriaus kūnas pasi-
rodo ten, kur debesys apgaubė michelangelo – berniuką. 
visatos valdovas, apsuptas angelų, tiesia gulinčiam ado-
mui ranką: sudaro kompoziciją, atitinkančią garsiausią 
michelangelo freską siksto koplyčioje vatikane Adomo 

sutvėrimas. freska, tarsi įelektrinta ryžtingų linijų ir ryš-
kių spalvų, išsilieja savo judesio jėga, skambant krzysz-
tofo pendereckio muzikai.

pirmo veiksmo pabaigoje skulptorius tampa bran-
džia ir vientisa asmenybe – jis jau įrodė savo teisę į kū-
rybą, jis savo srities meistras; jis turi idealą ir pažino že-
miškąją meilę kaip aukščiausią dvasios palaimą.

antros spektaklio dalies siužetas „socialinis“: di-
džiausias dėmesys skiriamas menininkui ir jo epochai. čia 
g. mackevičius vėl, „nepaisydamas nusistovėjusios sekos 
dėstyti biografijos faktus“21, pateikia juos pagal savo me-
ninę logiką. rodydamas florencijos gatvių ir aikščių gy-
venimą, režisierius ir vėl „sąmoningai vardan svarbiausio 
dalyko aukoja detales“22. savo gyvenimo pabaigoje skulp-
torius netenka visko. dabar jis vienišas genijus, gebantis 
įamžinti akmenyje savo laimę ir sielvartą, – viską palikti 
amžiams. tarp arkų, kur spektaklio pradžioje linksminosi 
išdidūs patricijai, baikščiai dairydamiesi, kiūtina susigūžę 
miestelėnai. visus sukaustė baimė po vienuolio prana-
šysčių. vienuolis (jo prototipas – girolamo savonarola, 
michelangelo amžininkas) – gudrus manipuliuotojas, sle-
piantis veidą po juodu gobtuvu, o valdžios troškimą – po 
pamokslais, sugebėjo visiškai palaužti liaudį. jam įsakius, 
įtūžusi minia nužudo šokėją ir ievą. skulptorius, netekęs 
mylimosios ir mūzos, išgyvenęs kankinančią kovą su po-
piežiumi ir vienuoliu, siekusiais jį palenkti, nupirkti jo 
talentą, žengia į dvikovą su savo neviltimi, kuri įsikūnijo 
juokdaryje. užtempęs ant postamento nustėrusį iš baimės 
juokdarį, skulptorius varto, sukioja jo (o iš tikrųjų savo!) 
kūną – negailestingais smūgiais palaužia besipriešinantį 
juokdarį. tuo metu virš scenos iškyla florencijos respub-
likos simbolis – dovydo skulptūra (juokdarys, patyręs 
transformaciją, tampa simboliu – dovydo skulptūra.)

dovydas kaunasi su vienuoliu ir žūna, pavirsdamas 
skulptūromis Maištaujantis vergas, Mirštantis vergas ir, 
pagaliau, kristumi iš Pietos (herojus savo kūryboje subli-

plastinės dramos teatro 
kolektyvas po spektaklio 
Nugalėjimas premjeros, 
1975; pirmoje eilėje iš kairės 
giedrius mackevičius
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muoja kovą su nesąmoningu negatyvumu). čia ir įvyks-
ta skulptoriaus kerštas – jis savo epochai skelbia Baisųjį 
teismą (sukuria to paties pavadinimo siksto koplyčios 
freską, kuri ženklina renesanso epochos pabaigą mene, 
kalba apie nusivylimą humanistiniais antropocentrizmo 
idealais). jei visuomenė nusigręžia nuo kūrėjo, atmeta 
kūrybinį gyvenimo pradą, ji netenka potencialaus savo 
dieviškumo, meninės ir net žmogiškosios esybės. pasau-
lyje įsivyrauja chaosas. todėl skulptorius, akylai žiūrin-
tis į salę, tarsi ieško iš amžinybės gelmių atėjusio savo 
sekėjo, gebančio vėl užlieti pasaulį grožiu...

*
aktoriai Nugalėjime vaidina visiškai kitaip, nei buvo 
įprasta XX a. antrosios pusės tarybiniame teatre. scenos 
kūrinyje, atitinkančiame mitą apie renesanso titaną mi-
chelangelo, iškilo „iš siužetų ir vaizdinių sąsajos, o kartu 
yra kiekvieno personažo išskirtinis sureikšminimas, sa-
votiškas monumentalumas“23. neabejotinas režisieriaus 
g. mackevičiaus nuopelnas, kad jis, itin tiksliai suvok-
damas sumanymo didingumą ir specifinį savo aktorių 
pasirengimą, sugebėjo kiekvienam aktoriui suformuoti 
užduotis, atitinkančias jo individualybę ir techninius 
gebėjimus. kurdami vaidmenis, aktoriai mėgėjai vien 
plastinėmis priemonėmis atskleisdavo renesanso epo-
chos paveikslą ir nugyvendavo kinematografiškai trum-
pus, aistromis kunkuliuojančių personažų gyvenimus. 
dargi aktoriai savo energija neišvengiamai uždegdavo 
žiūrovus salėje, priblokšdavo kolegas profesionalus ir 
kritikus, kurie niekaip negalėjo įminti spektaklio, taip 
smarkiai paveikiančio žiūrovus, mįslės.

pagrindinio herojaus – skulptoriaus – vaidmens at-
likėjas vaidina ne istorinę asmenybę jo gyvenimo „moty-
vais“, ne Dovydo, siksto koplyčios freskų autorių, o tra-
gišką išskirtiniu talentu apdovanoto menininko likimą. 
titaniškas skulptoriaus gebėjimas valdyti ne tik kūrybos 
medžiagą (marmurą, dažus), bet ir stichijas pateikiamas 
kaip menininko fizinė ir dvasinė jėgos, atspindinčios jo 
gyvenimą ir epochą, kaip genialus ir prakeiktas talentas. 
michelangelo scenoje – griežtas ir ūmus, užsispyręs, iš-
troškęs žinių, pažeidžiamas, galbūt net šiurkštus.

skulptoriaus vaidmens atlikėjas – ryški asmenybė, 
išskirtinio talento mimas anatolijus bočiarovas. ak-
torius pasakoja, kad ilgai negalėjo rasti michelangelo 
vaidmens rakto; pats sau atrodė silpnas, neįtikinamas. 
netikėtai padėjo režisierius. „po mano eilinės, kaip 
man atrodė, beviltiškos repeticijos g. mackevičius pri-
ėjo prie manęs, uždėjo ranką ant peties, o jo rankelė... 
patys žinote, kokia didžiulė, ir sako: „tolikai, suprask, 
tavyje glūdi nepaprastai didelė vidinė jėga“, – prisiminė 
aktorius. – kai tik jis tai pasakė, pajutau, tarsi jo ener-
gija ėmė tekėti į mane; rankos ir kojos prisipildė jėgos, 
pečiai išsitiesė. nuo to momento aš viską supratau apie 
savo vaidmenį.“24

Įdomu, kad per penkiolika spektaklio gyvavimo 
metų pasikeitė net kelios šio pastatymo aktorių koman-
dos; nesikeitė tik pagrindinio personažo – skulptoriaus – 
atlikėjas a. bočarovas. beje, kartą, kai a. bočiarovas 
patyrė traumą, skulptoriaus vaidmenį atliko pats režisie-
rius... vėliau šį vaidmenį sukūrė ir sergejus cvetkovas.

vienas pagrindinių moters vaidmenų mūza–šokėja. 
tai šokis arba „šokantis angelas sargas“. tarp šio per-
sonažo kūrėjų buvo ir jūratė mikšytė, viena garsiausių 
plastinės dramos teatro aktorių, vaidinusi g. mackevi-
čiaus teatre po to, kai iširo kauno pantomimos trupė. 
masinėse Nugalėjimo scenose 1979–1983 metais buvo dar 
viena lietuvė – silvija bilskytė; ji kūrė angelo, miestietės 
vaidmenis.

skulptoriaus mylimoji–ieva – moteriškumo idealas, 
pakylėtas virš kasdienybės ir jos prototipo. ievos neže-
miškumą pabrėžia ir jos apranga. ji dėvi ryškiai raudoną 
skraistę, po ja – akinamai balto marmuro spalvos triko. 
karališkas stotas ir rafinuoti judesiai vyrauja net vilioji-
mo epizode, kai ji atmeta skraistę, atskleisdama geidu-
lingą aistrą savo išrinktajam.

„juokdarys – tamsos sankaupa, jos nervas.“25 „jis 
įasmenina kūrybinę stichiją, teatro žmogų – amžiną 
keistuolį ir amžiną intelektualą.“26 juokdario personažas 
keičiasi, kaip keičiasi ir pats skulptorius įvairiais savo 
kūrybinio gyvenimo etapais. juokdarys – sukčius, ne-
pripažįstantis jokių taisyklių ir įstatymų; parodijuojan-
tis michelangelo sukurtą bakcho statulą (šaržuodamas 

repeticija; viduryje – giedrius 
mackevičius, apie 1980 m.
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rangosi ant postamento, prideda vynuogių kekę prie 
savo vyriško pasididžiavimo); maištininkas, su pašai-
pia pagarba besilankstantis prieš popiežių, pasirodžiusį 
skulptoriaus dirbtuvėje; gigantiškas dovydas, iškylan-
tis iš tamsos virš siautėjančių fanatikų minios; kristus 
iš Pietos Rondanini – paaukoto žmogaus grožio ir laisvės 
simbolis; pagaliau – medici antkapio Diena, amžinybei 
priklausanti figūra... juokdarys spektaklyje – tai ir vi-
sagalės „romantinės ironijos“ stichija‚ manipuliuojanti 
epochomis ir likimais; jis – visos prieštaringos dionisiš-
kos prigimties žmogaus talento savybės. o aktoriaus, 
kuriančio šį personažą scenoje, kūno linijos kelia susiža-
vėjimą žmogaus grožiu, skulptoriaus įamžintu marmu-
re. juokdario vaidmenį sukūrė keli aktoriai. tačiau bene 
labiausiai įsidėmėtinas vienas pirmųjų atlikėjų – pavelas 
briunas, vėliau  – talentingasis aleksandras minčenka.

Nugalėjimui, kaip ir visiems savo spektakliams, 
g. mackevičius labai kruopščiai rinko muziką. spekta-
klyje, be jau minėto k. pendereckio, skamba gia kan-
čeli, valentino bagdono, heitoro villa-lobos, vincenzo 
galilei, andré jolivet, vytauto paltanavičiaus, miloslavo 
kabeláčo, georgijaus sviridovo, fernando soro, igorio 
stravinskio ir kitų kompozitorių muzika.

spektaklyje Nugalėjimas menininkas iškyla kaip kū-
rėjas pačia plačiausia reikšme: mąstytojas, amatininkas, 
menininkas, kovotojas, poetas, herojus. g. mackevičius, 
kūrėjas, kuriam kelias mene ir savęs pažinimo kelias 
buvo tolygūs, apie savo spektaklius Nugalėjimas ir vėliau 
sukurtus Raudonasis žirgas (1981), Akim girdėti – aukščiau-
sias meilės lygis... (1988) kalbėjo kaip apie režisieriaus iš-
pažintį, kaip apie triptiką, suformavusį dvasinį ir estetinį 
jo suvokimą.

*
mėgėjų spektaklius gerai vertino ne tik specialistai, žiū-
rovai, bet ir valdžios institucijos. 1978-aisiais trupei buvo 
suteiktas profesionalaus kolektyvo statusas – ją savo 
globon priėmė maskvos srities filharmonija. atsirado fi-
nansinis stabilumas, padaugėjo gastrolių po tarybų są-
jungą, artimąjį ir net labai tolimą užsienį. visur g. mac-
kevičiaus spektakliai sulaukdavo geriausių atsiliepimų, 
aukščiausio įvertinimo. o prancūzai, pavyzdžiui, lietuvį 
įtraukė net į pasaulio meno žmonių enciklopediją: iškart 
po marcello mastroianni biografijos yra didelis straips-
nis apie g. mackevičių... plastinės dramos teatras veikė 
iki 1989-ųjų. kas atsitiko? 2000-aisiais juozo javaičio lai-
doje Giedrius Mackevičius. Delnuose... delnuose yra žmo-
gaus siela... (iš ciklo Kūrybos metas) režisierius paaiškino: 
„...k. stanislavskis pasakė, kad kiekvienas teatras, kaip 
gyvas organizmas, gali egzistuoti 15–18 metų. po to jis 
turi labai smarkiai pasikeisti arba jis miršta...“

garsusis plastinės dramos teatras gyvavo 16 metų... 
jo repertuare kartu su aptartu Nugalėjimu buvo ir daugiau 
įspūdingų spektaklių; tarp jų – „Choakino Murjetos žvaigždė 
ir mirtis“ (pagal p. nerudą), Pūga (pagal a. bloko poemą 
Dvylika), Metų laikai (pagal h. k. anderseno pasakas), Auk-
so vilnos spindesys (antikos mitologijos motyvais), Raudo-
nasis žirgas (XiX a. pab. – XX a. pr. modernistinės dailės 
motyvais), Geltonas garsas (pagal v. kandinskio scenarijų, 
a. šnitkės muziką), Ilga kaip šimtmečiai diena (pagal č. ait-
matovą), Sodas (pagal a. rekašiaus muziką, s. krasausko 
grafiką), Labirintai (pagal a. šnitkės muziką).

trupei iširus, g. mackevičius dirbo įvairiuose mas-
kvos ir kitų miestų teatruose. 1991-aisiais jis buvo pa-
kviestas į jekaterinburgo operos ir baleto teatrą, kur, 
dirbdamas teatro meno vadovu, pastatė baletus Septyni 
tango iki Amžinybės, Koliažas 2, Ydų slenkstis, georges’o 
bizet operą  Carmen.

1992 m. lapkritį maskvoje buvo įregistruotas nau-
jas kolektyvas – giedriaus mackevičiaus teatras Ok-
taedr. per trejus teatro gyvavimo metus buvo pastatyti 
keturi baletai: Giesmių giesmė (biblijos motyvais), Spalvų 
liūdesys (pagal v. kandinskio spalvų teoriją), Ir sudužęs 
veidrodis (apie isadorą duncan), Niekas nepamiršta (apie 
prancūziškas šansonas). Įdomiai dirbantis teatras dėl fi-
nansinių priežasčių iširo. o 1996-aisiais g. mackevičiui 
suteiktas rusijos federacijos nusipelniusio artisto var-
das. per savo kūrybinę veiklą nuo pirmojo režisūrinio 
darbo 1970 m. kauno profsąjungų rūmų Literatūros teatre 
(poezijos spektaklis Vainikas) g. mackevičius sukūrė arti 
šimto spektaklių.

*
verta atkreipti dėmesį, kad, ir rusijoje kurdamas, 
g. mackevičius daug dėmesio skyrė lietuvių meninin-
kams (a. rekašius, s. krasauskas, kt.). o per patį nepri-
klausomybės atkūrimo pakilimą režisierius buvo grįžęs į 
gimtinę. lankėsi kultūros ministerijoje, keliuose sostinės 
teatruose – kalbėjo apie idėją surinkti judesio, plastikos 
kursą; su savo būsimais studentais ketino realizuoti uni-
kalius kūrybinius sumanymus. deja, lietuvoje kultūros 
valdininkams g. mackevičiaus, pasaulyje pripažinto me-
nininko, kūryba ir pedagoginė patirtis nebuvo įdomi. 

giedrius mackevičius repeticijoje
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lietuva antrą kartą (po m. tenisono trupės išvaikymo) 
atmetė savitą teatro žanrą, išsižadėjo išskirtinės kūrybi-
nės asmenybės. tačiau tai neužgniaužė šokio menui at-
sidavusių žmonių polėkio.

kai g. mackevičius įstojo į ГИТИС, dalis kauno 
trupės aktorių kartu su m. tenisonu taip pat nuvyko į 
maskvą – buvo pakviesti į muzikinį teatrą. deja, savito 
braižo menininkų nesužavėjo siūlomi darbai ir perspek-
tyvos. m. tenisonas grįžo į latviją, lietuviai – į savo na-
mus. tiesa, maskvoje liko valerijus martynovas ir jūratė 
mikšytė, sukūrę šeimą. lietuvė g. mackevičiaus teatre 
dirbo, regis, iki 1982-ųjų, buvo viena įdomiausių aktorių. 
1979 m. į g. mackevičiaus teatrą atvyko silvija bilskytė. 
labai mėgusiai šokti merginai baigus vilniaus kultūros 
mokyklą važiuoti į g. mackevičiaus teatrą patarė žino-
ma pedagogė ir režisierė marija misiūnaitė. s. bilskytė 
prisimena, kad iš pradžių ją „įvedė“ į masines spektaklių 
scenas, vėliau ji gavo didesnių vaidmenų ar net rimtų, 
simbolinių: žvaigždė – spektaklyje Choakino Murjetos 
žvaigždė ir mirtis, mergaitė – pastatyme Metų laikai.

s. bilskytė, TTT teatro įkūrėja ir režisierė, dau-
giau kaip 20 metų kuria spektaklius su neįgaliaisiais 
ir krikščioniško jaunimo bendruomenėmis, sako, kad 
ir šiandien, kai pakviečia, mielai pasirodo kaip mimas. 
„giedrius mackevičius man visų pirma – mokytojas; jis 
padėjo suvokti kūrybos dvasią, – sako s. bilskytė. – šis 
žmogus gyveno nepaprastai intensyvų gyvenimą, jis 
nuolat buvo kūrybos procese, – net iš toli švytėjo, spindu-
liavo nuo savo minčių ir idėjų. režisierius po kiek vieno 
spektaklio rengdavo aptarimus: analizuodavo klaidas, 
nurodydavo silpnąsias puses, suteikdavo galimybę to-
bulėti. jam negalėdavai meluoti nei gyvenime, nei sce-
noje.“ kaip brangiausią dovaną aktorė saugo 1980 m. 
lapkričio 20 d. omske įvykusio spektaklio Nugalėjimas 
programėlę. 100-ąjį kartą suvaidinto spektaklio proga 
režisierius užrašė: „Сильва, пусть Преодоление станет 
твоим вечным спутником. Это трудно, но прекрасно. 
sveikinu. bučiuoju, giedrius.“

didelį ir reikšmingą darbą nuveikė režisieriaus sū-
nus ernestas, 2010 m. surinkęs tėvo scenarijus, įvairias 
jo mintis, nuotraukas net... eilėraščius ir maskvos leidyk-
loje išleidęs knygą  Гедрюс Мацкявичюс. Преодоление 
(jau išleisti du knygos tiražai, tačiau knygos įsigyti ne-
įmanoma). o prieš trejus metus teatro Oktaedr baleri-
na marianna jačmeniova apsigynė disertaciją Giedriaus 
Mackevičiaus plastinės dramos teatro poetika. savo mokyto-
jo ir bičiulio, prieš septynerius metus iškeliavusio ana-
pilin, 70-ąjį  jubiliejų reikšmingai paminėjo jo pirmųjų 
spektaklių maskvoje aktoriai, šiandien žinomi pedago-
gai ir režisieriai – v. ananjevas, a. bočiarovas, p. briu-
nas, s. lobankovas. jų rūpesčiu maskvos terezos duro-
vos Театриум на Серпуховке atkurtas vienas garsiausių 
g. mackevičiaus spektaklių – Choakino Murjetos žvaigž-
dė ir mirtis. spektaklio premjera įvyko gegužės 18-ąją, 
g. mackevičiaus gimimo dieną...
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giedrius mackevičius repeticijoje, XX a. aštuntas dešimtmetis

nuotraukos iš modrio tenisono, gražinos mackevičiūtės-rėgalienės, 
valerijaus martynovo, silvijos bilskytės archyvų.
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spektaklis pagal aleksandro puškino dramą, matytas nacionali-
niame dramos teatre 2015 m. birželio 18 d. (režisierius eimuntas 
nekrošius, scenografas marius nekrošius, kostiumų dailininkė 
nadežda gultiajeva, kompozitorius faustas latėnas).

regime sceną, panirusią tylos paslaptyje, sumanytoje is-
torinės dramos interpretuotojo, paklususio savoms ne-
sutramdomoms fantazijoms. prieš mus kelių judančių 
veikėjų figūros šalia kremliaus tvirtovės sienos; tolumoje 
boluoja maskvos dangoraižio siluetas, iškilęs ant daugu-
mai pažįstamos vorobjovo kalvos. laiptuota iš plytų ręs-
tos tvirtovės sienos briauna – tarsi erškėčiais klotas kelias 
į valdovo sostą; kelias, nuklotas skausmo, grėsmių bai-
mės ir nepasotinamo garbės troškulio duženų. betoninio 
sovietmečio dangoraižio šmėkla – tai įsimenantis mūsų 
epochos civilizacijos ženklas, nepataisomų praeities klai-
dų tiltu sujungiantis nutolusius istorijos krantus. tai taip 
pat dramatinių praeities posūkių užuomina, kreipianti 
mus išlikusios atminties pėdsakų link.

Įspūdingai nuskamba boriso godunovo (salvijus 
trepulis) ir šuiskio (arūnas sakalauskas) dialogas, at-
skleidžiantis dramatišką rusios istorijos esmę. ją mėgina 
atspėti režisierius, prisiminęs valdovo lemties naratyvą, 
papasakotą didžiojo poeto. godunovas sutrinka, scenos 
erdvėje draskomas nujaučiamos grėsmės, įkyrių dvejo-
nių bei sąmonę kankinančių fantomų. šuiskio ramybė 
gudri: čia  susipina tariama pagarba valdovui ir užslėpto 
tikslo troškimas. pakitus apšvietimo kampui kremliaus 
laiptai į neribotos tirono galios valdas pavirsta dantyta 
sienos briauna – aštriu pjūklu, brauktu per pavergtos 
liaudies kūną.

visi pirmos spektaklio dalies epizodai veda prie 
veiksmo kulminacijos, išsiskleidusios minėtoje godu-
novo ir šuiskio akistatoje. žaviai atrodė godunovo ir jo 
dukters susitikimo fragmentas; jųdviejų žaidime su ske-
petaitėmis glūdėjo neaiškios judesiais artikuliuotos pras-
mės, kurių slaptos reikšmės liko žinomos gal tik sceninio 
veiksmo demiurgui.

rimtas ir nuosaikus muzikinis kūrinio apipavidali-
nimas liudija kompozitoriaus fausto latėno gebėjimą re-
miantis savo teatriniu patyrimu „tvarkyti“ garsų srautus. 
ramiai išnyrantys musorgskio, glinkos bei kitų autorių 
motyvai ištirpsta aktorinių judesių ir kalbos gausme. tai 
stiprėjantis, tai silpnėjantis foninis ūžesys paryškina dra-
matinius momentus, o staigūs garso proveržiai, privertę 

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

Netylanti Rusijos 
istorijos drama
Savita Eimunto Nekrošiaus vizija

krūptelėti, sudrebina ir sceną, ir salę, kad atsitokėję žiū-
rovai paklustų laikinos tikrovės kūrėjų idėjai.

režisierius nuklysta į kelių rusijos liaudies įpročių 
rodymą; galbūt tam, kad paryškintų istorijos nulem-
tos stigmos beprasmiškumą. skaidraus stiklo buteliuose 
degtinėlė kliuksi; stipriau ar silpniau gundydama scenos 
veikėjus, ji vis dėlto nepakeičia lemties krypties. užgui-
tos liaudies apavas – veltinis – sąlyginėje scenos realybėje 
pavirsta kampuotomis kaladėmis; jos sukausto ir prira-
kina beteisį varguolį prie žemės; jis negali jos mylėti, nes 
viskas čia jau svetima ir priklauso tik valdovui.

eimuntas nekrošius – jautri aplinkos įvykiams as-
menybė – negali objektyviai vertinti politinės tikrovės. 
tai suprantama: jis yra visuomenės narys, išugdytas 
visuotinės epochos kultūros, įmantriau tariant – herme-
neutiškai suvokiamo diskurso veikėjas. režisierius, kaip 
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ir jo bendraamžiai, dalyvauja tikrovės „spektaklyje“, ku-
riame atsitiktinumas pinasi su nuoseklia kaita; čia spon-
taniškumas atveria įvairių ir dažnai netikėtų pasirinkimų 
takų. todėl nesunku suprasti, kad režisierius yra istori-
jos vertintojas, įgijęs XX ir XXi amžių sankirtos patirties, 
kurios, kaip savasties, jis jau nepajėgus atsikratyti. tad 
reikalauti adekvataus puškino aplinkos bei joje vykstan-
čių aistrų „piešinio“ scenoje nėra prasmės. teatre regi-
me mūsų dienų tiesą istorinės panoramos šešėlyje; tai 
tarsi pastanga iškoduoti hermeneutinę mįslę. spektaklis 
atskleidė, kad puškino iškelto galvosūkio sprendimas 
formavosi ilgai ir tikriausiai pulsuojančios kolektyvinės 
minties gaudesyje. apie tai byloja užtęsta veiksmo raida, 
esmingai nepagilinusi teksto turinio. tikėtina, kad suma-
nyti epizodai, pareikalavę daug kūrybinio atsidavimo, 
privalėjo įsitvirtinti teatrinėje tikrovėje. ir tai buvo pada-
ryta atsisakius sceninio laiko taupymo. gaila gi išbraukti 
tai, kas iškentėta ir sulaistyta prakaitu.

salvijus trepulis – mūsų dienų aktorius, kuriam 
buvo skirta atgaivinti puškino dramos herojų. tai lėmė 
fiziniai ir profesiniai duomenys. jam padėjo svarbus 
veiksnys – jis teatrinio kūrinio skulptoriaus rankose, 
kaip ir ankstesniuose vaidmenyse, pavirsta moliu, tinka-
mu nulipdyti dramos herojų. šalia jo nuolat viską regin-
tis ir žinantis arūno sakalausko šuiskis – „nematomas“ 
imperijos valdytojas. stebint aktorių, kyla pagunda jį 
prisiminti jono vaitkaus spektaklyje Helverio naktis; tuo-
met scenoje matėme psichiškai ligotą žmogų, paklūs-
tantį kitų valiai. nekrošiaus interpretuojamoje dramoje 
helverio vaidmens patirtis skleidėsi kaip šuiskio gebė-
jimas sąlyginėje scenos tikrovėje, sumaniai pasitelkus 
manipuliavimo būdą, siekti savo tikslo – valdyti politi-

nės žaismės pasaulį ir justi išsipildančio geismo saldybę. 
helveriui gyvenimas karo grėsmės pritvinkusiame mies-
telyje nebuvo nei sunkus, nei pavojingas, o liga trukdė 
jam adek vačiai suvokti realybę; nuolat rūpestingai glo-
bojanti klara ir ideologai, manipuliuojantys jo gyvense-
na, teikė jaunuoliui malonių įspūdžių. dabar, įsikūnijęs 
caro elgsenos reguliuotojo vaidmenyje, herojus sublizga 
sodriomis išmėgintos aktorystės spalvomis. man asme-
niškai akivaizdu, kad manipuliuotojo/manipuliuojamo-
jo vaidmenų akistata paliko pėdsaką šuiskio personažo 
charakterio turinyje.

antroje kūrinio dalyje sunku nuspėti epizodų kryp-
tį, vedančią finalo link – į kulminaciją, įprasminančią re-
žisieriaus viziją. Įsimintinas paskutinis godunovo mo-
nologas, tarsi kylantis iš jo savasties, iš tirono sąmonės 
gelmių. jis neišpildo žiūrovo lūkesčių, plaukiančių iš 
logiškos sekos: spektaklis dar nesibaigia. veiksmas „stu-
miamas“ toliau, nes teatrinio įvykio demiurgas sumanė 
jam skirti papildomą prasmę. Į avansceną atnešamas to-
lumoje stovėjęs maskvos dangoraižio maketas. netrukus 
jis virsta ant šono. betoninio pastato imitacijos bejėgiš-
kumas, atsivėręs kremliaus rūmų pašonėje tarsi siūlo 
mintį: „tironija (kremlius) yra stipresnė nei civilizacijos 
atradimai (gelžbetonio konstrukcijos).“  Į maskvos aikš-
tę suguža liaudis. išdygęs agituotojas plyšauja politruko 
balsu; minia abejinga; ji žino: į rusijos žemes ateina nau-
ji valdovai, bet vergų dalia lieka nepakitusi. spektaklis 
baigiasi. nutylėtas eimunto nekrošiaus klausimas „kas 
toliau?“ neišnyko. jis iškeliavo su žiūrovais kartu, kad 
taptų jų graužatimi.

b o r i s  z v o r y k i n . aleksandro puškino dramos Borisas 
Godunovas iliustracijos (l’edition d’art h. piazza, paris, 1927)
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P R i g i m T o J i  v i e TA : 
R i b A  TA R P  t E N  i R  č i a
fenomenologiškai žvelgiant į patiriančiosios sąmonės 
turinį, galima matyti, kaip tam tikruose kūrybos blyks-
niuose jis išsiskleidžia visa savo pilnatve, kaip sugerianti 
sąmonė, dar prieš akimirką buvęs sausas, sudžiūvęs au-
galas, nualintas karo išgyvenimų, egzodo tremties dra-
mų, ima skleistis kaip jericho rožė, suintensyvėjusiame 
kūrybos laike išsiskleidžia lyg žiedas, spinduliuojantis 
vitališką prisiminimo, prigimtosios erdvės ir pasaulio 
patyrimo galią. visa, kas praėję ir nutolę laike, visa, kas 
pasilikę tolimame geografiniame taške, ima vertis kaip 
juslinė būtis – čia ir dabar. išskirtinis poeto vlado šlaito 
dėmesys savo kraštui, į sąmonę įsigėrę gimtinės kva-
pai, spalvos, garsai, daiktai, žmonės – visa tai kūryboje 
atsiveriančios gyvybingos prigimtosios vietos energijos 
sankaupos. nuo pat pirmųjų emigracijos metų v. šlaito 
vidinė, pasąmoninė tekstų struktūra atkūrinėja neįvyku-
sio, neįvykdyto prigimtojo gyvenimo ritualo pirmavaiz-
džius, iš agrarinės kultūros paveldėtus darbus, užduotis.

pokario tremties nuo prigimtosios vietos atitrauktas 
kūrėjas eilėraščiuose tarsi kartoja ritualus, įsirėžusius 
kaip bendruomeninio pasaulio duotybė, tam tikra archai-
nė programa. prigimtoji erdvė fenomenaliai suaugusi su 
svetur persikėlusia, ją reflektuojančia sąmone. pirmame, 
detolde pasirodžiusiame eilėraščių rinkinyje Žmogiško-
sios psalmės (1949), tekstus galima suvokti kaip esmiškai 
filotopiškus, su aiškiu ir giliu prigimtinės erdvės įspau-
du. šis tremties kaip ribos patyrimas akcentuojamas ir 
e. ignatavičiaus straipsnyje Vienišos širdies aristokratas: 
„Ten likusi tėvynė su gimtuoju žemaitkiemiu, ukmerge, 
vaikystės pasauliu, jaunystės meile, čia – šalta ir svetima 
tremties žemė, anglija, didmiestis, akmens sienos, atski-
riančios poetą nuo žmonių ir pasaulio.“1

humanistine prasme poetui gimtinė savo vertę turi 
tik tada, kai jame yra gyvybės. tragizmas atsiveria, kai 
kalbama apie paliktus žmones, nebaigtus prigimtajai 
erd vei pilnatvės suteikiančius laukų darbus. archajiško 
ritualo sutraukymo liudijimas – nesuvežto šieno, nebaig-
tų laukų darbų įvaizdžiai:

Rodos, tie patys žmonės. 
Rodosi, protarpiais dangus, 
kaip mano šiaurės tolimam krašte, ramus ir pilkas. 
Ateina vakaras, ir iš visų laukų su rudenio vežimais 
sugrįš pavargę gyvuliai ir žmonės.

Jie savo rudenį parveš, ir jų pastogėj kūrensis vasaros 
kaitra ir derlius; 
šiltoj pastogėj atrajos mieguistos karvės,

ir snaus arkliai, 
ir rudenio vežimai 
miegos pastogėje, kaip žmonės.

Rodos, tie patys žmonės, kaip ir aš, ir protarpiais 
tas pats dangus, kaip mano šiaurės tolimoj tėvynėj. 
Tik jų pastogėje bus suvežti vežimai 
ir vasaros laukų ramybė.

O mano tėviškėj nesuvežti vežimai. 
mano tėviškėj vežimai skausmo. 
Ir alkani arkliai prakiurusioj pašiūrėj 
iš alkio graužia dantimis medinį balkį.
Nesuvežti vežimai (p. 32)2

čia poetas kalba apie sąmonės pirmavaizdžius ir 
nuolatinį lyginimą. prigimtoji erdvė – vieta, žmonės, jų 
darbai ir net dangus – yra vienas, esminis atskaitos taš-
kas, kuris leidžia lyginti tai, kas sava, su tuo, kas kita, 
svetima. kaip teigia mitologas ir fenomenologas m. elia-
de, „religingam žmogui erdvė nėra vienalytė: joje esama 
lūžių, kai kurios erdvės kokybiškai skiriasi nuo kitų... re-
liginė erdvės nevienalytiškumo patirtis yra pirmapradė 
patirtis, kurią galima prilyginti „pasaulėkūrai“. <...> šis 
erdvės trūkis leidžia sukurti pasaulį, nes jis atskleidžia 
„atskaitos tašką“, centrinę visos būsimosios orientacijos 
ašį“. <...> „norint gyventi pasaulyje, reikia jį sukurti, o joks 
pasaulis negali rastis pasaulietiškosios erdvės vienalytiš-
kumo ir santykinumo „chaose“. atskaitos taško – „cen-
tro“ – aptikimas arba nustatymas yra tolygus pasaulio 
sukūrimui.“3 atminties teorija steigia lokalinę tapatybę. 
ir pirmosios visatos atskaitos taško – namų erdvės – ypa-
tingą mitologišką, sakralinį organizavimą. labai svar-
bios m. eliade’s įžvalgos apie specifinį aplinkos struktū-
ravimą, mitologizavimą, sakralizavimą, mitines chaoso 
ir kosmoso priešpriešas. taip pat ir jurijaus lotmano 
išskirtas kolektyvinio intelekto ir kolektyvinės atminties 
fenomenas, kuris įsiterpia į poeto sąmonę kuriant naujus 
tekstus, kaip senųjų archetipų perdavimo ir saugojimo, 
perkūrimo šaltinis. eilėraštyje Nesuvežti vežimai mato-
mas dangus iš emigracijos perspektyvos tarsi toks, kaip 
ir gimtinėje, bet toks nėra toks pat, tai nėra tapatu, tai tik 
sukelia panašumo jausmą. vežamo šieno, laukų ritua-
lų stebėjimas, esant toli nuo gimtinės, tik gilina ilgesio, 

va i n i u s  b a k a s

vlado Šlaito ribos patirtys
Žvilgsnis į poeto biografijos ir kūrybos sluoksnius

tęsinys; pradžia – Naujoji Romuva, 2015, nr. 2
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elegiškumo žaizdą. „rodos, tie patys žmonės. / rodosi, 
protarpiais dangus, / kaip mano šiaurės tolimam krašte, 
ramus ir pilkas.“ visi šie pastebėti dalykai panašūs į kaž-
kada patirtus, bet tai nesutampa su tikruoju pirmavaiz-
džiu, atsiveria distancija tarp čia ir ten. poetas, lyg kul-
tūros antropologas tremtyje stebėdamas bendruomenės 
atliekamus darbus, prisimena savąją ir jas neišvengiamai 
lygina. tas lyginimo aspektas visada išlieka, nes prigim-
toji kultūra tampa pasaulio patyrimo atskaitos tašku. 
subjektas jaučia, kad jo stebimoje bendruomenėje yra ra-
mybė ir pilnatvė: „tik jų pastogėje bus suvežti vežimai / 
ir vasaros laukų ramybė.“ žmonių ir gyvulių nuovargis 
prasmingas, nes ritualas išpildytas: „ateina vakaras, ir iš 
visų laukų su rudenio vežimais / sugrįš pavargę gyvu-
liai ir žmonės.“ vakaro ramybė po pabaigtų darbų yra 
natūrali, palaiminga: „jie savo rudenį parveš, ir jų pas-
togėj kūrensis vasaros kaitra ir derlius; / šiltoj pastogėj 
atrajos mieguistos karvės, ir snaus arkliai, / ir rudenio ve-
žimai / miegos pastogėje, kaip žmonės.“ su šia ramybės 
ir nuovargio būsena pasirodo ir šilumos, mieguistumo 
motyvai. dangaus, žmonių ir darbų panašumas atne-
ša intensyvesnę ribos patirtį – tas lopas dangaus, į kurį 
žiūrima, nėra jo gimtinės dangus. čia atsidengia erdvės 
distancija: „rodos... tas pats dangus, kaip mano šiaurės 
tolimoj tėvynėj.“ taigi, tėvynėje, likusioje tolimoje šiau-
rėje – priešingai – nėra nei suvežtų vežimų, nei vakaro 
ramybės, nei besiilsinčių po darbo žmonių, gyvulių. „o 
mano tėviškėj nesuvežti vežimai. / mano tėviškėj vežimai 
skausmo. / ir alkani arkliai prakiurusioj pašiūrėj / iš alkio 
graužia dantimis medinį balkį.“ tėvynėje likęs nebaigtas 
ritualas, kenčiančio alkį gyvulio vaizdinys, prakiurusi 
pašiūrė liudija apie suardytą prigimtinės vietos tvarką, 
harmoniją. metų laikų darbai ir jų tvarka agrarinėje kul-
tūrinėje sąmonėje turi ypatingą sanklodą, o šiame tekste 
mes matome mikrokosmo tvarkos irimą. po vasaros dar-
bų paliktojo krašto neapvainikuoja rudens gėrybės. vaiz-
duojamas darbinio arklio kentėjimas, iš alkio graužiant 
medinį balkį – ramstį, kuris, rodos, dar sugeba nulaikyti 

sukiužusį vaizdą. gyvulio badas, nesuvežti skausmo ve-
žimai kartu yra ir visos tautos kentėjimo išraiška. nuola-
tiniame patirties lyginimo kontekste ryškėja vis aštresni 
svetimumo kontrastai: „svetimos rankos nešildo / sveti-
mos akys neglosto / svetimo miesto dangus skersakiuo-
damas žiūri“ (p. 34). subjekto patiriamas svetimumas 
yra kurčias jo liūdesiui, skundams, šauksmui: „šauk, 
neprišauksi nieko: / svetimas miestas kurčias. / gotiški 
bokštai apstoja ratu ir slegia“ (ten pat). poeto atskirybėje 
tarp jo ir tolimųjų namų įsiterpia lietuviškam mentalite-
tui egzotiškas ir neįprastas kinų sienos įvaizdis, tarsi ki-
tos kultūros ženklai ir simboliai prasisunktų į lietuviškąjį 
peizažą, atskirtų lyrinį subjektą nuo namų erdvės. „tave 
nublokš, užrems duris ir aklą / kiniečių sieną pastatys 
prieš patį veidą“ (p. 35) Įdomu, jog ši aklina kinų siena, 
užtverianti nuo prigimtosios erdvės ir daiktų, pasirodo ir 
kito egzodo poeto a. nykos-niliūno Berlyno improvizaci-
jų tekste: „dabar žinau, kad kinų siena stovi tarp manęs 
ir / dunksančios / už formų ir garsų sistemų realybės.“4 
a. nykos-niliūno kinų sienos įvaizdis tarsi suponuoja 
neįveikiamą atstumą tarp realybės ir patiriančiosios są-
monės, poeto v. šlaito atveju – prigimtosios erdvės ilge-
sys, jo vaizdiniai ir atsiminimo galia tokia intensyvi ir 
stipri, jog sugeba pralaužti užtvaras, sugriauti sienas: „o 
jie ateis pro užtvaras ir sieną, / o, tolimi namai!“ (p. 35) 
vlado šlaito sąmonėje kultūrinė bendrystė pralaužia ne 
tik svetimumo sienas, bet ir teikia maginę gyvybę, vita-
liškąjį pradą, tarsi savaime neša nemarumo idėją: „jei 
norit, imkit mane gyvą ir palaidokit – / aš ir pro sunkų 
žemės sluoksnį jums kalbėsiu, / kad mano ilgesį gyve-
na mano broliai / ir mano viltį neša tūkstančiai širdžių!“ 
(p. 33) tėvynės ilgesio idėja yra nemari, nes ji išgyvena-
ma kolektyviai, prigimtinę energiją palaiko nenutrūksta-
mas ryšys su likimo broliais.

rodos, poetas savo apleistumui ir egzodo patirtims 
išsakyti nuolat ieško originalių, asociacijų laukus išple-
čiančių įvaizdžių: eilėraštyje Taikos pypkė (p. 46) pasi-
rodo indėnų vaizdinys – „lyg senos ir jau baigiančios 

su klasės draugu jurgiu savaičiu, 1974
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nykt raudonodžių tautos karaliai – kalnai popiečio sau-
lėj snaudžia“. egzodo tematiką plėtojančiame eilėraščių 
rinkinio kontekste kalbėjimas apie nykstančią indėnų 
gentį yra ir būdas netiesiogiai išreikšti savo egzodo ir 
nyksmo pajautą. ramūs ir išmintingi karaliai išnyra lyg 
transformuota čiurlionio pasaka, iš čia, rodos, ir dide-
lių kalnų vaizdinys, kurių lietuviškame gamtovaizdyje 
stinga. išnykstančios genties karalių laikysena pakeri 
savo ramumu ir stojiškumu: „prieš sutemstant karaliai 
žiūri / šimtametėm akim pakalnėn / ir saulėlydin pučia 
ramūs / amžinos taikos pypkės dūmus.“ greta Taikos 
pypkės randame eilėraštį Taikos balandžiai (p. 45), kuris 
gali būti suvokiamas kaip taikos ir santarvės mito defor-
macija, griūtis. tai – biblinio mito simboliai, liudijantys 
apie santarvę su dievu ir tvano pabaigą, bet balandžiai 
čia vaizduojami išbaidyti: „namai su išdaužytom karveli-
dėm. ach, net žvirbliai / nebesusimeta tuščion pastogėn: 
žvirbliai žino, / kad šių namų pastogėje gyvena / piktas 
ir vienišas žmogus.“ namų ir gamtos ryšys prarastas. šio 
eilėraščio viražą pratęsia ir Sena daina – „ūmai atsikelia 
kažkas ir girtas trenkia / girtu batu į lango stiklą, ir su-
dūžta / sena daina, / atsiminimai / ir balandžiai.“ (p. 75)

tremties tragizmas poeto suvokiamas kaip didžiau-
sia likimo bausmė, tekusi žmogui: „jeigu jūs norit nu-
bausti žmogų / sunkiau, nei gali žmogiška širdis pakel-
ti, / jūs jo nešaudykit, / jūs jo nekarkit, / jūs jo nebauskit 
iki gyvos galvos kalėjimu. // jūs jį ištremkit svetiman 
kraštan; jo tėviškę / paverskit krūva pelenų ir rašalu / 
raudonu lygumas žalias užliekit. // jūs jį ištremkit sve-
timan kraštan, ir tūkstančiai / aštrių kaip peilis svetimų 

akių jį šaudys, / kasdieną medžiai svetimi jį kars, / ir sve-
timi namai ir svetimas gyvenimas / bus jo kalėjimas iki 
gyvos širdies!“ (Nepakeliama bausmė, p. 37) čia svetimu-
mas suvokiamas kaip represuojanti struktūra, priešinga 
žmogaus gyvenimui ir prigimčiai: „ir tūkstančiai / aštrių 
kaip peilis svetimų akių jį šaudys, / kasdieną medžiai 
svetimi jį kars, / ir svetimi namai ir svetimas gyvenimas / 
bus jo kalėjimas iki gyvos širdies!“ nepalaikydamas ry-
šių su prigimtąja kultūra, gyvendamas svetimų namų 
šešėlyje, žmogus gyvybiškai senka, nes jame nyksta pri-
gimtosios kultūros energija.

Išsiskyrimo eilėraštis Pro dūmus (p. 38) svarbesnis 
kaip tragiško likimo liudijimas, tačiau čia patosas ima 
viršų ir meniškai jis neatrodo išskirtinis ar individualus. 
bėgių, geležinkelio, stoties, atsisveikinimo, ašarų įvaiz-
džiai būdingi be išimčių visai tremtinių poezijai. ap-
skritai pirmame eilėraščių rinkinyje Žmogiškosios psalmės 
randame daug romantinių, patetinių, retorinių impera-
tyvų: „išplėškit ilgesį, užpūskit mano viltį <...> ir plėš-
kit žuvusią krūvelę mano griaučių.“ (p. 33); „miegok su 
sniego kailiniais, / miegokit, gilūs šuliniai ir medžio svir-
tys, miegoki, / tolimas ir užpustytas mano kaime“ (p. 38); 
„dainuok! tu man taip niekad nedainuodavai“ (p. 39); 
„užmerk akis, kad nieko nematytum“ (p. 35). taip pat 
daug retoriškų, kartais raudulingų kreipimųsi: „netūp-
kit, juodvarniai“ (p. 33); „pirkios, medinės pirkios!“ 
(p. 34); „o, tolimi namai“ (p. 35); „o, geležinkeli <...>, 
o, mano mama“ (p. 36), „tolimas ir užpustytas mano 
kaime“ (p. 38). nuo antro skyriaus Išrišimo rankos ima 
dominuoti maldas primenantys kreipimaisi į dievą: „tu, 
mano viešpatie“ (p. 50); „o, mano viešpatie“ (p. 51); „jė-
zau kristau“ (p. 52) „dieve tu mano, pats žinai“ (p. 56).

tikriausiai tai bus pajutęs ir pats poetas, vėliau vis 
ieškojęs šiai tematikai individualesnės kalbinės išraiškos. 
apie tremtį, išlaikant tam tikrą santūrumą, distanciją, 
meniškai apvaldžius kalbą ir išsivadavus nuo daugelio 
klišinių įvaizdžių, labai subtiliai ir savitai prabylama ei-
lėraštyje: 

Tolimas ir užpustytas mano kaimas
su sniego kailiniais,
su sniego ant akių užkritusiom kepurėm,
su apšerkšnijusiais langais medinės trobos,
ir šuliniai, ir svirtys miega.

Tolimas ir užpustytas mano kaime,
miegok su sniego kailiniais,
miegokit, gilūs šuliniai ir medžio svirtys,
miegoki, tolimas ir užpustytas mano kaime,
iki pavasario pirmos audros. 
Ramusis miegas (p. 38)

šiame eilėraštyje su lietuvišku santūrumu ir ramu-
mu tapoma tėviškė – tolima, rami, paskendusi sniege. 
Įdomiai atrodo personifikacijos, suteikiančios humanis-
tinę prizmę: trobos apsivilkusios kailiniais, su kepurė-
mis, šuliniai ir svirtys tarsi žmonės, miegantys, panirę į 
begalinę ramybę. atsiranda prisikėlimo, pabudimo per-
spektyva, suvokiama per gamtos cikliškumą – pavasario 
atėjimą. kreipiniai ir imperatyvai pagilina asmeniško 
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santykio išgyvenimą, sustiprina vaizdinio realumą – už-
mezgamas ypatingas ryšys. kartu poetas nėra herojiškas 
savo gimtinės ar tautos žadintojas. leitmotyvo kartoji-
mas „miegok / miegokit / miegoki“ sukuria tarsi ramios 
lopšinės stilistiką, turinčią melancholijos, liūdesio rezig-
nacijos. tačiau išlieka vilties – pavasario atėjimo – mo-
tyvas. pažadinimo perspektyva nepriklauso nuo lyrinio 
subjekto pastangų – čia pasitikima gamta kaip savaimi-
niu procesu, kuris natūraliai kada nors turi ateiti ir pa-
žadinti. galima įžvelgti ir poeto laiškuose reflektuotas 
mintis apie tai, kad totalitarizmas neišvengiamai žlugs 
ir tauta taps laisva, tačiau, būdamas tremtyje, poetas 
savo tautai mažai tegalintis padėti. poeto sąmonė savin 
sugėrusi specifines agrarinės kultūros detales, buitiškus 
peizažus nelyg akvarelės dažus, kurie kartu atrodo ir 
kaip šviežias, naujas kūrybos potėpis, ir kaip sustingusių 
archajiškų daiktų tapyba: „išlūžę dantys aptrūnijusios 
tvoros. / padžiautos eilės baltinių. / sena liemenė. / du-
gnais į viršų surikiuoti molio puodai. / ir virš sulūžusios 
tvoros ir molio puodų / srovena vakaras lyg drungnas 
upeliūkštis.“ (Akvarelė, p. 77). pabrėžiamas senojo pasau-
lio reliktų nusidėvėjimas: „sena liemenė“, „sulūžusi tvo-
ra“. tačiau šis tapybiškas vaizdas patiriamas esamuoju 
laiku – „srovena vakaras“.

tai, ką patirianti sąmonė sugėrė į save, tampa jos 
relikvijomis, kurios išsivežamos iš prigimtosios erdvės. 
tačiau tai ne materialūs, fiziški daiktai, bet tik jų įspau-
dai. kurianti sąmonė išsaugo tik jutimus, kuriuos atmin-
tis gali sugrąžinti. fenomenologiškai skleidžiasi kvapo 
spektras, muzikos jutimas, saulėlydžio vaizdas, „kry-
žiaus ramumas“, kaip tikėjimo patirties, kurią į širdį 
įrašo prigimtoji kultūra. tremtyje visi šie potyrių įspau-
dai poetui yra brangiausios relikvijos: „nieko nespėjau 
pasiimt. nė saujos / gimtosios žemės. / tik stiprų kvapą 
su savim išsinešiau / aukštaičių juodžemio, kurs kvepia / 
žolės šaknim, / sliekais, // ir tuos saulėlydžius, / ir šitą 
ramų kryžių, / kai saulė leidžiasi žemaitkiemio bažnyt-
kaimy. / arba: / ligi šiol ausyse skamba / kurklelio mu-
zika.“ (Relikvijos, p. 134).

v. šlaito sąmonei svarbūs dviejų prigimtųjų vietų 
poliai: agrarinio pasaulėvaizdžio (eilėraščiai apie že-
maitkiemį, kaimo, bažnytkaimio prisiminimai) ir miesto 
poetikos (ukmergė). kaimo ir miesto erdvė vlado šlaito 
poetikoje nėra supriešinamos, kartais netgi lygiagrečiai 
prisimenamos, jų vaizdiniai nėra konkuruojantys. pir-
mame eilėraščių rinkinyje poetas plėtoja agrarinio tipo, 
kaimiškos pasaulėjautos tekstus ir tik vėlesniuose rinki-
niuose juos ima keisti miesto kultūros poetikos reflek-
sijos, suintensyvėja ukmergės miesto vaizdinys. iki tol 
tėviškė suvokta daugiausiai per žemės, laukų darbus, 
santykį su gamta, o po to pamažu įgauna miesto poe-
tikos aspektų. miesto diskursų užuomazgų galima ap-
tikti ir pirmame v. šlaito eilėraščių rinkinyje, tačiau šis 
diskursas plačiausiai atsiskleidžia vėlesnėje vlado šlaito 
poezijoje – nuo penkto eilėraščių rinkinio Širdies paguo-
dai (1965) miesto diskursas intensyviausiai plėtojamas, 
vis atgaivinamas ir atnaujinamas atminties ir vaizduo-
tės blyksnių.

kūrybingą individo santykį su miestu, kaip gyve-
namąja vieta, vis intensyviau svarsto šiuolaikinė geopo-

etika arba geokritika5. geopoetiniu aspektu erdvė nėra 
suvokiama tik kaip empirinė tikrovė, reprezentuojama 
tekste ar vizualiniame kūrinyje. miestas analizuojamas 
kaip daiktų ir reikšmių sintezė, kaip heterogeniškas dis-
kursas6. ši prielaida svarbi aptariant v. šlaito ukmergės 
miesto vaizdinį, kuriame neatsiejamai išgyvenamos pir-
minės pasaulio patirtys, yra ir žaliuojantis sodas kęstu-
čio aikštėje, žolė „ukmergėj, upeliūkščio pašonėj“, ir lyg 
archetipinis zikuratas iškylantis gaisrinės bokštas, pėdos, 
vedančios „siaurom ir kreivom gatveliūkštėm, / kurios 
bėgo žemyn į pakalnę pavasario saulėje“, žingsniai, 
lyg hieroglifų raštas įsispaudęs per ukmergę tekančios 
šventosios upės „matiniam dugne“. hermeneutiniame 
rate cirkuliuojanti miesto poetika jungiama abipusio 
ryšio – miesto įvaizdis generuoja tekstą ir tekstas jį pa-
pildo naujomis reikšmėmis, užkloja vaizdinių ir metafo-
rų audiniu. christianas norbergas-schulzas teigia, jog 
„svarbu ne tik tai, kad mūsų aplinką sudaro erdvinės 
struktūros, padedančios orientuotis, bet ir tai, kad jai 
priklauso konkretūs objektai, leidžiantys mums identifi-
kuotis. žmogiškoji tapatybė presuponuoja vietos tapaty-
bę.“7 miestas geopoetiniu požiūriu tampa identifikaciją 
formuojančiu veiksniu ir kartu galimybe identifikuotis, 
atrandant savo individualųjį santykį.

tapatybės skilimas, sueižėjimas poeto reflektuoja-
mas eilėraštyje Pusiau padalintas: „esu pusiau padalin-
tas: / gyvenu londone, / o širdis, / kaip pustelninkė, / 
nuolat traukia mane su savim ukmergės karalystėn.“ 
(p. 224) poetas atsiduria tarp dviejų polių – londono, ku-
riame gyvena, tačiau nesijaučia laimingas, ir ukmergės, 
kuri tarsi didelis magnetas traukia poeto sielą. gimtinės 
trauka labai stipri, tačiau poetas kartu ir suvokia, jog pri-
gimtosios vietos rojus jau yra nesugrąžinamai prarastas, 
grįžimas į ukmergę neįmanomas, nes tai tik prisimini-
muose ir svajonėse likęs erdvėlaikis, kurio realybėje jau 
nėra: „jeigu šiandieną grįžčiau į ukmergę, / tai būtų tas 
pats, / jeigu grįžčiau į mirusiųjų miestą bei kapinyną, / 
nes visi, / kuriuos kartą mylėjau, / seniai jau dingo, / o 
jaunųjų nebepažinčiau.“ (p. 224) apie šį negalėjimą grįžti 
į savo jaunystės miestą, realybėje pasikeitusį, nebe tą, po-
etas rašo ir laiške bičiuliui h. gintautui: „ukmergė man 
jau nebeatpažįstamas miestas. miestai, kaip ir mes, kei-
čiasi iki anapus atpažinimo.“ (1976 11 21) išsibarstymo, 
netolydumo, asmenybės išsklaidymo būsena atsikartoja 
ir eilėraštyje Sodas Kęstučio aikštėje (pagrindinė ukmergės 
miesto aikštė) „mano širdis išmėtyta: / ukmergė ir že-
maitkiemis, / vokietija ir rusija / ir didžioji britanija. / 
nežinau, kur man teks užbaigti savo amželį. / tik žinau, 
kad kas dieną vis šaukia mane ir traukia / prieškarinis 
pavasario sodas kęstučio aikštėje.“ (p. 313)  prieškarinė 
jaunystės ukmergė, palikusi gilų įspaudą poeto atminty-
je, kartu yra ir atskaitos taškas, su kuriuo galima lyginti 
kitus miestus, urbanistinę patirtį, tačiau sąmonėje išskir-
tinai viskas, kas susiję su ukmerge, yra išdidinta, hiper-
bolizuota. vaiko akimis prieškarinis gaisrinės bokštas ir 
dviaukščiai namukai poeto akimis prilygo čikagos dan-
goraižiams „...ukmergiškis gaisrinės bokštas / ir miesto 
sodas kęstučio aikštėje, / ir dviejų aukštų mūro namai, 
kurie neatrodė man žemesni už čikagos dangoraižius, / 
kuriuos buvau matęs pradžios mokykloje, / geografijos 
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vadovėlyje“ (p. 356). tačiau ši miesto didybės jausena 
išlieka visą gyvenimą, net susidūrus su čikagos dango-
raižiais, pabrėžiama: „keturiasdešimčiai metų praėjus, / 
buvau apsilankęs čikagoje. / taip, / jie labai dideli gre-
mėzdai, / tie čikagos dangoraižiai, / bet dabar jie man 
atrodo ne aukštesni / už ukmergiškį gaisrinės bokštą.“ 
(p. 356) išaukštinant ukmergės bokšto dydį, čikagos 
dangoraižiai vadinami „gremėzdais“ aiškiai pejoratyvi-
niu tonu. kintant aplinkybėms, ukmergės įspūdis poe-
to sąmonėje išlieka nepraradęs savo didybės, svajonių 
ir ilgesio karalystės statuso: „keičiasi metai ir keičiasi 
nuotoliai, / ir keičiasi ilgio ir nuotolio linijos, / tačiau 
vienas dalykas taip ir paliko nepasikeitęs, / tai mano / 
amžinos atminties / skaistusis vaikystės dangus ukmer-
gės karalystėje.“ (p. 357) taigi miesto poetiką v. šlaito 
eilėraščiuose apima ne tik miesto gatvelės, aikštės, na-
mai, meilės prisiminimai, į jo diskursą įtraukiama plati, 
begalinė erdvė, gaubianti ukmergę – ukmergiškis dan-
gus. tai it leitmotyvas pasikartoja ir kituose eilėraščiuo-
se, pavyzdžiui: „...ukmergiškis dangus, / buvo tūkstantį 
kartų platesnis už mano gyvenimą / ypač tas ukmergiš-
kis dangus, kuris vasaros naktį / tyliai plaukė virš seno ir 
snaudžiančio miesto sodo.“ (p. 317) ukmergiškis dangus 
ir prigimtosios vietos ženklas, netgi likimo lėmėjas, duo-
dantis tapatybės – aukštaitiškumo – įspaudą: „tai jisai, 
ukmergiškis dangus, šviesią vasaros naktį / man įdėjo 
širdin didžiai platų aukštaičio mostą“ (ten pat).

netgi praėjus keturiasdešimčiai metų, poetui išvy-
dus daugybę pasaulio miestų, niekas iš jų nė iš tolo ne-
prilygo prarastajai ukmergei. viename iš ukmergei de-
dikuotų eilėraščių poetas intymiai kreipiasi į šį prarastąjį 
miestą: „mano vaikystėje / tu man buvai patsai gražiau-
sias miestas pasaulyje, / ir po keturiasdešimties metų / 
tu man esi patsai gražiausias miestas pasaulyje / <...> ir 
dažnai aš taip tavęs ilgiuosi, mano tolimas mieste.“ po-
eto kūryboje ukmergė įgauna ir žydų jeruzalės miesto 
vaizdinį: „...šiandieną / aš jau daugiau nevadinu tavęs 
senuoju ukmergės vardu: / šiandieną / tu man esi jeruza-
lė. / tavo kiekvienas stogas dega ir liepsnoja / mano šir-
dy, / tartum saulėleidžio didelis gaisras.“ (p. 227) miesto 
vaizdinys poeto kūryboje įgauna ir moteriškumo, mote-
riško prado semantiką, erotinės traukos atspalvį, miestą 
suvokiant kaip atsiskleidusią gražuolę. ukmergės virs-
mą moteriškuoju vaizdiniu suponuoja tradicinio meilės 
eilėraščio vaizdinija – vasaros metas, naktis, mėnesiena:

Ji pasikeisdavo. Nakties metu  
jinai man būdavo nakties gražuolė.  
Jos visos gatvės bėgdavo tolyn  
į šviesią vasaros nakties kelionę.

Jos ilgesingi vasaros plaukai
buvo tolygūs gluosnių nuolankumui.
Ir tykiai plaukė vasaros dangum
skaistusis vasaros nakties mėnulis. 
(p. 362) 

paskutiniame poeto eilėraščių rinkinyje Rudenio vy-
nas (1991) randame šį eilėraštį kiek pakitusį, pirma stro-
fa niekuo nesiskiria nuo anksčiau publikuoto teksto, 

o antra įgavusi pasakiškumo, paslaptingumo motyvų: 
būdvardį „ilgesingi“ keičia „paslaptingi“ – „jos paslap-
tingi vasaros plaukai“, gana neutralų palyginimą „buvo 
tolygūs gluosnių nuolankumui“ keičia intymus, lyrinio 
subjekto jausmus implikuojantis: „mane užburdavo kaip 
gluosnių nuolankumas“ (p. 497). v. šlaito eilėraščiuose 
ukmergės prisiminimas dažnai yra sapniškas, atmintyje 
vaikštoma jo gatvėmis naktį, mėnesienos šviesoje: „pusei 
šimtmečio metų praėjus, / mėnuliui šviečiant, / mėgstu 
vienas klajoti praėjusio šimtmečio gatvėmis“ (p. 477).

mėnesėtos nakties mieste reminiscencija iškyla ir 
eilėraštyje Sandoros skrynia: „ant kiekvieno stogo žaidė 
mėnulis, / ant kiekvieno skersgatvio kampo apsikabinu-
sių / mūsų laukė mėnulis, / ir kiekvieną mūsų žodį gaudė 
mėnulis, / ir kiekvieną atodūsį, / ir kiekvieną švelnumą, / 
kurį mudu tada viens kitam miesto skersgatvy rodėm, / 
susirinko mėnulis“ (p. 158). vasaros nakties ir mėnesie-
nos įspūdis, rodos, buvo toks stiprus, kad nuolat iškyla 
poeto prisiminimuose, kartojasi ir ta pati miesto erdvė – 
žydintis sodas kęstučio aikštėje. Įvairiausiais minčių 
keliais grįžtama į ukmergę ir beveik visada į tą patį 
romantinį erdvėlaikį: „tasai aukso mėnulis, / kuris žai-
dė prieš trisdešimt metų virš miesto sodo, / jisai niekur 
anei pradingo, / anei pasislėpė / jis tik šiaip sau prisnū-
do“ (p. 276). vienos vasaros nakties įspūdis – ukmergės 
miesto sodo vaizdinys – poetui yra vienintelis ir nepa-
kartojamas: „...vieną kartą / esu matęs aukso mėnulį ir 
man užtenka, / nes matyti vaizdai nieko nauja daugiau 
nebeatneša“ (ten pat). kartu šis erdvėlaikis visada susijęs 
su pirmosios meilės patyrimu ir jos praradimu: „ir kaž-
kaip vis manau, / kad mėnuliui padangėj šviečiant, / pa-
matysiu jos dingusį veidą, / kurį šioj žemėj / vieną kartą 
esu taip baisiai didžiai mylėjęs, / kai mėnulis per kiaurą 
naktį virš miesto sodo / tyliai slinko nuo vieno stogo ant 
kito stogo / o, naktys! / su svajingais nakties mėnuliais, / 
su pabučiavimais, / kurie plaukė tolyn tartum šviesios 
vasaros naktys.“

taip pat miesto poetikoje juntama nuolatinė riba 
tarp sapno ir pabudimo. pabudimą lydi tuštumos ir 
tragizmo potyris, tai, kas rodėsi kaip sapnas, kaip am-
žinasis dabar, ištirpo: „...seniai nebėr jau / nei to mielo 
vaikystės tilto, / nei seno gluosnio, / kuris saugojo tiltą, / 
ir aš baisiai gailiuosi, / kam iš viso ėmiau rašyt.“ (Senam 
pasaulyje, p. 141) todėl lyrinis subjektas dažniausiai ren-
kasi sapno, svajonės, nakties, mėnulio šviesos aplinką, 
kad kuo ilgiau galėtų pabūti prisiminimų pasaulyje. 
miesto vaizdinys turi ir mirties semantikos – mirusio 
miesto geopoetiką. Į mirusį miestą patenkama per vizi-
jas, stiprias reminiscencijas – „vaikštau mirusio miesto 
gatvėmis. / rožiniais pirštais / pasitinka mane vaikys-
tė; / liepia surast / užmiršimo žolėj seniai dingusią auk-
so saulę“ (p. 174) toji „užmiršimo žolė“ kaip riba skiria 
gyvenimo ir mirties sferas: „štai, / žiūrėk: / užsimiršimo 
žolė; / jinai stovi tarp mūsų / kaip šiurkštus kapinynų 
mūras“ (ten pat).

miesto poetikos semantika yra panirusi į nebūtį, 
gaivinamą vizijų, ir vis dėlto poetas renkasi iliuzišką, 
mirusią erdvę, o ne skaudžią egzilio tikrovę: „...geriau 
būti tariamu / seniai mirusių gatvių savininku, / negu 
jau nieko daugiau šitoj žemėj nebeturėti“ (p. 258). pri-



N A U J O J I  R O M U V A ,  2 0 1 5 ,  N R .  3  ( 5 9 2 )  17

siminimas tampa tuo vieninteliu raktu, galinčiu atverti 
mirusio miesto vartus: „prisiminimų gatvės / yra vienin-
telis mano žemiškos nuosavybės įrodymas, / ta prasme, / 
kad jos nuolat miega mano krūtinėje“. miesto poetika 
tiesiogiai pavaldi laike atsivėrusiai prisiminimo malonei: 
„pagal tai, / kiek man teikiasi / laikas duoti iš savo malo-
nės šviesių atminimų, / pagal tai galiu vaikščiot mirusių 
miestų gatvėmis / ir giedoti litanijas.“

miestas v. šlaito poetikoje suvokiamas kaip esantis 
pačiame subjekte – miegantis jo krūtinėje. panašiai kaip 
a. nykai-niliūnui yra eldorado: „yra pasaulis nuosta-
bus, kurio neranda niekas, / nors turi jį savy, kankinasi 
dėl jo.“ poetas suvokia, kad ir ukmergė yra tik vizija, 
kuri neturi sąsajų su realybe, jos vaizdinys tik iškilęs 
iš „atminties galerijos“: „šiandieną, / kai mąstau apie 
ukmergę, / aš savaime prisimenu / seniai mirusius ir pa-
laidotus miestus. / ir nors ukmergė nėr nei mirusi, nei 
palaidota, / tačiau kiek liečia mane, / tai jinai man seniai 
yra mirusi ir palaidota, / tik jos mielas paveikslas / nuolat 
supasi mano širdies atminimų galerijoj“ (p. 290).

r. šilbajoris, kalbėdamas apie vlado šlaito ilgėjimosi 
motyvus, teigia, kad poeto ilgesys susijęs su mikrokosmo 
ir jame esančios harmonijos ilgesiu: „...iš tikrųjų šlaitas 
ilgisi ne tiek „gimto krašto“, kiek tik vieno taško toje 
žemėje, ne lietuvos, o tik ukmergės, gal net ne ukmer-
gės, o vienos mažos gatvės, viksvų, t. y., mikrokosmoso, 
pačių pirmykščių pajautos formų vaikystėje.“8 ilgimasi 
prigimtinės erdvės kaip būties atskaitos taško: „...toks 
vieno mažyčio būties taško ilgesys gali gražiai sutapti 
su gyvenimu svetur, viename mažyčiame kambarėlyje, 
esant vienam. vienatvės būsena – viena pačių svarbiau-
sių temų šlaito poezijoj.“

svarbu pastebėti, jog v. šlaitas, reflektuodamas vie-
natvės filosofiją, prisimena poetą oskarą milašių, ku-
riam dedikuoja tekstą, parašytą laiško forma – Eilėraštis 
Milašiui (p. 281). pradžioje milašiaus traktuotas vie-
natvės, kaip motinos, vaizdinys tarsi sukritikuojamas: 
„o, milašiau, / tu pats tikriausiai nežinojai, ką rašei / 
kai vadinai vienatvę savo motina, / nes niekas / nenori 
būti vienišas šioj žemėj.“ vėliau svarstoma apie viena-
tvės suteiktą privilegiją, abejojama, ar apskritai galima 
patirti vienatvę, jeigu egzistuoja dievas: „tik šventieji / 
priklauso vienišų širdžių aristokratams, / bet ir jie / ne-
būna vieniši: / jie amžinai gyvena / dangaus ir dievo 
intymioj draugystėj.“ eilėraštis milašiui atrodo kaip in-
tymus laiškas bičiuliui: „tu man esi šiandieną artimas 
ir mielas. / ypač mielas / dėl to eilėraščio, / kurį rašei 
vienatvei.“ poetinis apmąstymas apie vienatvę suvokia-
mas tarsi vaikščiojimas poetiniais o. milašiaus minčių 
keliais. vienatvės filosofijos refleksijos prišaukia savitą 
vaizdiniją – rudenišką sodą ir jame atgijusią milašiaus 
figūrą: „šiandieną / kai aš mąstau apie vienatvę ir poe-
ziją, / man vis vaidenasi rudens geltonas sodas, / ir man 
atrodo, kad tu vaikštai ir šiandieną / tarp medžių vieni-
šas ir liūdnas, o! milašiau.“ v. šlaitas iš naujo apmąsto 
milašiaus išsakytą eilėraščio jauseną: „vienatve, mano 
motina, papasakokite mano gyvenimą. štai / siena be 
kryžiaus, štai stalas ir užskleista knyga. / jei šitaip ilgai 
laukta negalimybė pasibelstų į langą / kaip raudongur-
klė sušalusia širdimi.“

taigi egzistencinė oskaro milašiaus vienatvės filo-
sofija neabejotinai turėjo įtakos vladui šlaitui. vienat-
vė jo poezijoje tampa atskaitos tašku, kuriame galima 
nustatyti savastį, ryšį su namais, žeme ir pasauliu. at-
siranda dvasinės vienatvės matmuo, kuriuo matuojamos 
ir vaikystės namų patirtys, ir tremties realijos. vienatvė 
tampa pirminiu tašku, nuo kurio toliau matuojama erd-
vė, laikas, vertybinė skalė. iš vienatvės kyla ir esminė 
kūrybos versmė. tai lyg galimybė iš tam tikros pozicijos, 
distancijos įvertinti tai, kas yra aplinkui. v. šlaito vienat-
vė reflektuojama ir kaip maišto prieš minią, vienišojo as-
keto kelias. prie vienatvės filosofiją išreiškiančių tekstų 
paminėtinas Leisk man būti vienam (p. 205), kuriame no-
rima atsiskirti nuo minios ir pasaulietiškumo, suvokiant 
minios vertybinę degradaciją, moralinį nuosmukį: „šiuo 
metu, / kai minia išpažįsta tik duoną ir mėsą, / kraują, 
vyną ir moterį, / leisk man būti vienam. / leisk man būti 
šitam pasauly ir nebūti iš šio pasaulio. / leisk man būti 
vienam.“ negalėjimas prie pasaulio nei pritapti, nei įsi-
šaknyti jame, nuolatinis buvimas pasaulio paribyje, vie-
natvėje, blaškymasis poeto išreiškiamas lyrinį subjektą 
palyginant su žirniu prie kelio: „nueinu rytų pusėn, / bet 
ten niekas manęs nepasitinka; / nukeliauju į vakarus, / 
bet ten niekas manęs nepasigenda; / nukeliauju į šiaurę 
arba į pietus, / bet ir ten aš esu lygiai niekam nereikalin-
gas. / vienišas esu šitame pasaulyje, / tarytum žirnis prie 
kelio“ (p. 251). amžinos vienatvės ir atstumtojo skundas 
prasiveržia ir kitame eilėraštyje: „...esu amžinai vienas 
visame plačiame pasaulyje / vienui vienas ir niekam nie-
kam nereikalingas“ (p. 446).

vlado šlaito poezijoje, tarpinėje būsenoje sintezuoja-
ma krikščionybė ir egzistencializmo filosofija, akcentuo-
jant pasaulio priešiškumą, nepastovumą, o asmenybės 
pasmerktumą kančioms. reflektuodamas egzistencialis-
tišką būvį, poetas grįžta prie a. camus minties: „kai ca-
mus rašė, / kad žmonės miršta ir jie yra nelaimingi, / jisai 
rašė be galo karčią tiesą“ (p. 220). kitas tekstas, liudijantis 
būseną tarp ir pasaulio nepastovumą („nėr žemėj nieko 
pastovaus, / nes šio pasaulio išvaizda praeina.“, p. 272) 
tiesiogiai susijęs su vytauto mačernio Pavasario sonetu: 
„praeinančiam pasaulyje praeisiu, kasdien suduždamas, 
bet išdidus.“9 panaši mintis išplėtojama ir eilėraštyje Pro-
za (p. 259): „reikia žiūrėt į gyvenimą taip, kaip į rūką, / 
kuris greitai praeina.“ būti šio pasaulio, bet kartu nebūti 
šio pasaulio – paradoksali ribinė poeto būsena: „reikia 
dangaus malonės gyvent šioj žemėj / ir negyvent šioj 
žemėj“ (p. 259). dienoraštiškame prisiminimų tekste Po 
revoliucijos (p. 262) poetas prisimena kelionę traukiniu 
iš čeliabinsko ir mažą berniuką, kuris verkė ir nenorėjo 
žįsti motinos krūties, nes „ak! / tada jau iš anksto / jo ma-
žytė širdžiukė žinojo, kad pasisotinti / niekados negalės 
jo širdis šitame pasaulyje“. lyrinis subjektas šią sceną 
vaizduoja tarsi stebėtojas iš šalies, bet kartu suponuoja-
ma mintis, kad tai jis ir buvo tas verkiantis vaikas, kuris 
niekada negalės pasisotinti šiuo pasauliu, jaus amžiną 
fizinį ir dvasinį nepriteklių.

kalbant apie miesto semantiką v. šlaito poezijoje, iš-
kyla ir istorinės, trauminės atminties aspektas. Į ukmer-
gės diskurso atmintį įsirėžia trėmimų ir holokausto 
patirtis. tai fiksuota jau vėlyvojoje poezijoje iš laiko dis-



18N A U J O J I  R O M U V A ,  2 0 1 5 ,  N R .  3  ( 5 9 2 )  

tancijos – 1973 m. eilėraščių rinkinyje Pro vyšnių sodą poe-
tas viename eilėraštyje atveria savąją patirtį: prisiminda-
mas šv. rašto žodžius apie prisikėlimą iš mirties tokiais 
pavidalais, kokie buvo paskutinę savo gyvenimo valan-
dą, poetas tikįs, jog prisikels visi, „kurie buvo šautuvų 
buožėm suvaryti į traukinius / ir išvežioti į tolimą sibirą 
šalčiui ir mirčiai / (aš rašau apie rusų pirmąją lietuvos 
okupaciją), / arba vėliau visi žydai, / kurie buvo varomi 
ukmergėj vilniaus gatve žemyn, / į pivoniją, / idant būtų 
sušaudyti / (aš rašau apie vokiečių okupaciją)“ (p. 381).

eilėraščių rinkinyje Nesu vėjo malonėje (1978) randa-
me dar du trauminės patirties liudijimus, susijusius su 
miesto poetika. eilėraštyje Niekas neatsitinka be priežasties 
holokaustas apmąstomas pagal kristaus žodžius mato 
evangelijoje (Mt 23; 49–52): „štai kodėl dievo išmintis 
yra pasakiusi: ’aš siųsiu pas juos pranašų ir apaštalų, o 
jie vienus žudys, kitus persekios, kad iš šios kartos būtų 
pareikalauta visų pranašų kraujo, pralieto nuo pasaulio 
sutvėrimo, pradedant abelio krauju iki kraujo zacharijo, 
kuris buvo nužudytas tarp aukuro ir šventovės’. taip! 
aš sakau, jog bus pareikalauta jo iš šios kartos.“ poetinis 
subjektas teigia: „...jeigu kristus nebūtų pasakęs aukš-
čiau paminėtų žodžių, / tai aš tikriausiai savo jaunystėj 

nebūčiau matęs / savo gimtojo miesto gatvėmis varomų 
žydų sušaudyti, / su geltonais lopais ant nugaros, / su 
geltona dovydo žvaigžde / ir su baimės perverta širdi-
mi“ (p. 427). iš šventojo rašto perspektyvos žydų tau-
tos tragedija suvokiama kaip neišvengiamas išrinktosios 
tautos likimas: „taip, / tai buvo žydų tautos tragedija, / 
kuri vyko mano akivaizdoj, / nes kitaip negalėjo būti, / 
nes toksai išrinktosios tautos likimas“ (ten pat).

eilėraštyje Birželio mėnesio dienos randame pirmųjų 
trėmimų liudijimus, patirtus ukmergėje: „karštos ir sun-
kios buvo birželio mėnesio dienos. / baimė ir desperaci-
ja vaikščiojo ukmergės miesto gatvėmis. / tai ištrėmimo 
dienos. / rusų kareivių milinės. / šautuvų buožės. / ir 
traukiniai, / kurie vežė į baisią ir žiaurią tolimą rusiją.“ 
(p. 461) vokiečių ir sovietų sąjungos okupacijoms atspin-
dėti pasitelkiami dainų pavadinimai, užlipdantys seman-
tines „etiketes“: per vokiečių okupaciją ukmergės gatvėse 
skamba Lili Marlen, o per rusų okupaciją – Katiuša. poetas 
komunizmo imperijai pranašauja krachą, kuris ištiko na-
cistinę vokietiją: „kaip ten bebūtų, aš žinau tik viena: / 
kaip niekas nebešūkauja daugiau tavose gatvėse / „lili 
marlen“, / taip niekas nebešūkaus nė „katiušos“ (p. 227).

v. šlaito poetikoje atskleidžiamas mikrokosmas nėra 
visiškai hermetiškas ir užsidaręs savyje. karo laikas per-
sisunkia į gimtinės vaizdinius, artefaktai nuolat veržia-
si ir braunasi į individualią erdvę, persmelkia tradicinį 
gamtišką peizažą, jame mėtosi eilėraščio natūralistinei 
sąmonei opoziciški „svetimkūniai“: „nė rožių nėr: toje 
palaimintoje vietoje / šiandieną auga tik lenkti ir aštrūs 
kalavijai; / jie nesiūbuoja vėjuj, nes jų rankenos / yra per 
sunkios; tik žolėj / kelios dujokaukės / ir sulankstytas šal-
mas užmestas į griovį mėtosi ir lyjant / vienodai barška 
ir rūdija“ (p. 138). tačiau miegas poeto kūryboje įgyja ir 
neigiamą – mirties atspalvį. tekste Po gimtuoju dangum 
aprašytas „miegantis“ jaunuolis – tarsi intertekstuali 
a. rimbaud eilėraščio Miegantis klonyje (Le dormeur du 
val) parafrazė. mirties nuojauta persmelkia teksto gam-
tiškąjį klodą: „miega jisai aukštielninkas. popiečio vėjas 
glosto jo mirusius plaukus. vienišas beržas / saugo jo am-
žiną miegą, saugo ir supas / supas į vieną, supas į kitą / 
pusę, kad tau, brangusis, būtų gera vienam miegoti“ 
(p. 139), palyginimui a. rimbaud eilėraščio fragmentas 
(vertė milda baronaitė):

Jaunas kareivis, pražiota burna, vienplauke galva,
pakaušiu maudomu melsvų žolynų vėsoje,
miega. Išsitiesęs pievoje, po debesim,
blyškus žaliam savo guoly, kur lyja šviesa.

Pėdos kardeliuose, jis miega. Šypsos
sergančio vaiko šypsniu, 
Gamta, šiltai sūpuok jį: jam šalta.

v. šlaito eilėraščio kulminaciją „vainikuoja“ žaizdos 
motyvas: „plieno žaizda smilkiny, kaip iširusi rožė, / 
taip ir nuvys, nė nespėjus pilnai pražysti“, palyginimui 
a. rimbaud eilėraščio atomazga: „jis miega saulėje, 
ranka po krūtine, / ramus. dešiniame jo šone dvi rau-
donos dėmės.“ karo patirtis perkeičia ir poeto požiūrį į 
mirties neišvengiamybę – trauminė patirtis suvokiama 
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kaip „atbukinanti ir užgrūdinanti“ sąmonę: „aš labai 
bijojau mirties. / vaikystėje / aš iš tolo bėgau tolyn nuo 
laidotuvių procesijų <...> stebiuosi, / kad nebijau mir-
ties. / galbūt dėl to, / kad man teko antrojo pasaulinio 
karo metu / nesuskaičiuotus tūkstančius kūnų matyti / 
tų, / kurie krito / po artilerijos, / bombų / ir tankų kano-
pom. / sakyčiau, / mano maža širdžiukė atbuko ir užsi-
grūdino.“ (p. 222)

trauminė karo patirtis v. šlaito poetikoje pasirodo 
gana retai, todėl iš visų devynių eilėraščių rinkinių ga-
lėtume rasti ir išskirti vos kelis tekstus, bylojančius apie 
karo patirtį, tačiau ten, kur jau prabylama – atsiveriama 
intymiai, individualiai, pastebimas dėmesys detalėms: 
„aš ir šiandien matau artilerijos sviedinių apdaužytą / 
ir pusiau išardytą rasputino pilį, / su pusiau ištrupėju-
siom / pietų kambario freskom, / kurios krito tarp dulkių 
ant ilgo marmuro stalo“ (p. 284). tačiau visame karo pu-
siau išgriautų rasputino rūmų (kalbama apie šalia peter-
hofo esančią rusijos carų vasaros rezidenciją) fone poeto 
dėmesys sutelkiamas į vieną detalę – kariatidę, laikančią 
apgriuvusį stogą: „kažkodėl tada man buvo gaila karia-
tidės, / kuri laikė įgriuvusį, / aptrupėjusį stogą.“ stojiška 
kariatidė tampa sąmonės bandymo atlaikyti karo patirtį 
metafora: „vargšelė, / lyg būtų galima / išlaikyt ir išsau-
got / visa tai, ko ilgiau išlaikyti nebebuvo galima. / lyg 
jinai nežinotų, / kad mes kartą, / anksčiau ar vėliau, / 
atsigulsim į žemę.“

intymus karo patirties išgyvenimas atsispindi Eilė-
raštyje Hermanui (p. 283), kuris provokuoja atminties ri-
bas, nes dedikuotas nacių kareiviui. eilėraštis parašytas 
imituojant laiško stilistiką: „nežinau, kaip tu gyveni, 
/ jeigu tu iš viso esi šiame pasaulyje. / aš ir šiandieną 
tave prisimenu gražų ir baisiai išblyškusį: / toks tu grį-
žai vieną kartą atgal į bunkerį, / šiek tiek apgydytas, / 
tačiau pilnai neišgydytas, / nes tuo metu dar nebuvo 
penicilino.“ kareivio hermano žaizda išgyvenama as-
meniškai: „ir kažkaip man tada buvo gaila kažko ir pik-
ta, / tartum savo milinėj / būčiau žaizdą nešiojęs.“ karo 
patirtis implikuoja vidinius vertybių apmąstymus: „gi 
naktį, / artilerijai griaudžiant ir žvyrui barškant į šalmą, 
/ aš meldžiaus ir galvojau, / kiek sugriauna širdžių ne-
tvarkingas laimės troškimas“ (p. 283). Eilėraščio Hermanui 
motyvų galime aptikti ir ankstyvajame eilėraštyje Neži-
nomas kareivis (p. 71), kurio vaizdų chaosas bandomas 
apvaldyti rimuota kalba: „ruduo. / dangus įsiremia į 
žemę, / ir debesys per pačią širdį eina. / gūdų vidunak-
tį iš apkasų nežinomi kareiviai kelias / prie volgos ir 
prie reino.“ eilėraštyje atsispindi nuasmeninimo – ne-
žinomų kareivių armijos – motyvas, lyg karas iš visų at-
imtų vardus, tapatybę. karo patirtis nubrėžia ribą tarp 
įprasto gyvenimo normų ir vienija visus, atsidūrusius 
ties šia riba: „tik tu nešauk, nežinomas kareivi, / senų 
žaizdų nejudink: / tą pačią žaizdą aš nešu / kiekvieną 
mielą rudenį.“ turint priešaky šiuos du tekstus, – anks-
tyvąjį Nežinomas kareivis ir brandžios kūrybos Eilėraštis 
Hermanui, – galima matyti du visai skirtingus tos pačios 
patirties išraiškos būdus. pirmuoju atveju į akis krinta 

teksto trafaretiškumas: „arba, atsimeni?, svajojom apie 
meilę / (lyg atvirutėje)...“ trauminės patirties išraiškos 
problematiką – reikiamybę ieškoti kalbos, atitinkančios 
tą patirtį, taikliai nusako poetas czesławas miłoszas kny-
goje Poezijos liudijimas: „didžioji dauguma tų kūrinių 
turi dokumentinę reikšmę ir anuomet atliko svarbią tai-
komąją funkciją, tačiau šiandien jų nelaikytume aukšto 
meninio lygio kūryba. <...> visi jie... paklūsta tam pačiam 
dėsniui, kurį atskleidė michałas borwiczius savo kny-
goje apie kalėjimų ir koncentracijos stovyklų literatūrą: 
stilistiškai jie priklauso ikikariniam laikotarpiui ir kartu 
bando išreikšti tą „naujumą“, kuris netelpa jokiose iki 
tol vartotose sąvokose ir išraiškos priemonėse. toji poe-
zija dažnai yra daugiažodė ir išraiškingai kviečia į kovą, 
tačiau tuo pat metu kažkur giliajame lygmenyje elgiasi 
kaip nebylys, kuris veltui stengiasi ištarti artikuliuotus 
garsus, kažką rodo gestais, bet nedaug jam pavyksta 
perduoti.“10 cz miłoszas, kalbėdamas apie karo sūkuryje 
atsidūrusius poetus, pabrėžia, kad skaudi ir dramatiška 
tema nėra savaime pakankama ir dažnai kyla neišspren-
džiamų eilėraščių turinio ir raiškos problemų. tvariam 
poezijos trauminiam liudijimui, cz. miłoszo žodžiais, 
„reikia tam tikro atsitolinimo, šaltumo, kad būtų sukurta 
forma. žmonėms, įmestiems į verpetą tokių įvykių, kurie 
iš lūpų išplėšia skausmo riksmą, keblu įgyti distanciją, 
suteikiančią meninės transformacijos galimybę.“11 eilė-
raščiai Lyg jinai nežinotų ir Eilėraštis Hermanui turi tam 
tikrą meninę distanciją, kuri leidžia intymiai prabilti apie 
detales, kaip jau aptarėme, – eilėraštyje Lyg jinai nežino-
tų, – per kariatidę, laikančią apgriuvusį stogą, kurio jau 
nebegalima nulaikyti. šiuose eilėraščiuose priartėjama 
prie kalbos proziškumo, leidžiančio apčiuopti irstančio 
pasaulio jauseną.

1 e. ignatavičius. Vienišos širdies aristokratas // Eskizai, 1992, nr. 4/5, 
p. 82.

2 čia ir toliau cituojama iš: v. šlaitas. Saulė ant šaligatvio. – lietuvos 
rašytojų sąjungos leidykla, vilnius, 1997.

3 m. eliade. Šventybė ir pasaulietiškumas. – Mintis, vilnius, 1997, 
p. 15–16.

4 a. nyka-niliūnas. Eilėraščiai. – Baltos lankos, vilnius, 1996, p. 121.
5 e. rybicka. Geopoetyka (o mieście, przestrzeni i miejscu we współczes-

nych teoriach i praktykach kulturowych) // Kulturowa teoria literatury. 
Główne pojęcia i problemy, red. m p. markowski, r. nycz. – Uni-
versitas, kraków, 2006, p. 477–479.

6 tokį žvilgsnį į miesto diskursus inspiravo mindaugo kvietkausko 
straipsnis Vilniaus geopoetika: Czesławo Miłoszo poema „Miestas be 
vardo“ ir jos rankraščiai knygoje Czesławo Miłoszo kūryba: modernioji 
LDK tradicijų tąsa (lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 
vilnius, 2012, p. 159).

7 ch. norberg-schulz, Genius loci. Towards A Phenomenology of Ar-
chitecture. – Rizzoli, new york, 1979, p. 21.

8 r. šilbajoris. Pasaulio dvasios sutemų poetas // Metai, 1998, nr. 1, 
p. 91.

9 v. mačernis. Po ūkanotu nežinios dangum. – Vaga, vilnius, 1990.
10 cz. miłosz. Poezijos liudijimas. Šešios paskaitos apie mūsų amžiaus 

skaudulius, iš lenkų k. vertė brigita speičytė ir mindaugas kviet-
kauskas, eilėraščius vertė mindaugas kvietkauskas. – lietuvių 
literatūros ir tautosakos institutas, vilnius,  2011, p. 82.

11 ten pat, p. 85.

tęsinys kitame numeryje
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michalo sieuruko likimą savaip formavo ketu-
rios valstybės. gimė jis 1905 metais varšuvoje. 
pirmojo pasaulinio karo metais šeima (tėvas 

buvo geležinkelio tarnautojas) buvo evakuota į maskvą. 
čia būsimasis dailininkas pirmąsyk susitiko su meno 
pasauliu – jo paties prisipažinimu, didžiausią įspūdį jam 
padarė peredvižnikų kūriniai. karui pasibaigus, šeima 
grįžo į tėvų gimtąjį nesvyžių, kuris po karo atiteko len-
kijai. čia michalas baigė gimnaziją, paskui įstojo į stepo-
no batoro universiteto menų fakultetą.

plačių žanrinių interesų menininkas – tapytojas, 
grafikas, išbandęs monumentaliąją dailę, apipavida-
linęs daugybę vilniaus baltarusių leidinių, dalyvavęs 
vilniaus menininkų draugijos veikloje – iki antrojo 
pasaulinio karo pradžios jokios karjeros padaryti nesu-
gebėjo. 1939-aisiais jis sugrįžo į nesvyžių ir čia, vakarų 
baltarusijos provincijoje, nugyveno likusius keturias-
dešimt savo gyvenimo metų. tapė, piešė, mokykloje 
dėstė piešimą ir braižybą, atkakliai stengėsi įsitraukti į 
meninį baltarusijos gyvenimą, tačiau vis nesėkmingai. 
pirmoji personalinė kūrinių paroda buvo surengta jau 
dailininkui mirus.

A n d r e i  A n t o n a u

„Įdomus provincijos 
menininkas“

m. sieurukas negalėjo tapti visaverčiu meninio pro-
ceso baltarusijoje dalyviu dėl kelių nuo jo paties nepri-
klausančių priežasčių. pirmiausia tarybų valdžia nuolat 
siekė centralizuoti bet kokią kūrybinę veiklą, tad ilgai-
niui frazė „įdomus provincijos menininkas“ tapo tikrų 
tikriausiu oksimoronu. be to, baltarusijai nebuvo būdin-
gas „dviejų sostinių“ fenomenas – tradicinis maždaug 
lygių kultūrinių centrų lenktyniavimas, kaip varšuvos 
ir krokuvos lenkijoje, vilniaus ir kauno lietuvoje ar 
maskvos ir peterburgo rusijoje. Вільня, dar XX a. pra-
džioje buvusi tam tikra baltarusiškos kultūros alterna-
tyva minskui, po karo prarado savo įtaką kultūriniam 
kaimyninės respublikos procesui. provincijos meninin-
kai, neturintys galimybių ar noro operatyviai „tvarkyti 
reikalus“ sostinėje, automatiškai virsdavo autsaideriais 
kovojant dėl dailininkų sąjungos pareigūnų dėmesio, o 
juk būtent jie valdė visus materialiuosius ir nemateria-
liuosius kūrybinio gyvenimo resursus.

kita vertus, nors po j. stalino mirties socialistinis 
realizmas jau prarado savo monopoliją, meninė m. sieu-
ruko kalba vis dėlto liko svetima ir kolegoms, ir meno-
tyrininkams. nesuprantama buvo jos kilmė ir vartoji-

m i c h a l  s i e u r u k . 
Trobos prie Vilnelės, 1930
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mo kontekstas. menininkas, ko gero, buvo vienintelis 
tarp kolegų pokarinėje baltarusijoje vilniaus universiteto 
auk lėtinis, ryškią įtaką jo stiliui buvo padaręs trečio–ke-
tvirto dešimtmečio Art déco, kuris iš esmės prasilenkė 
su tarybinio meno principais. situaciją apsunkino dar 
ir „didvyriška baltarusijos liaudies kova su lenkų oku-
pantais dėl savo tautinės kultūros“ – visas ne tarybinėse 
institucijose susiformavusio meno apraiškas valdžia rū-
pestingai stūmė į užmarštį.

supratimo ir bendravimo tėvynėje trūkumą m. sieu-
rukas atkakliai mėgino kompensuoti palaikydamas ry-
šius, kiek tai buvo įmanoma anais laikais tarybų sąjun-
goje, su studijų metų bičiuliais, po karo atsidūrusiais 
lenkijoje. jis dalyvavo profesoriaus ludomiro sleń-
dzińskio mokinių parodose, jo vardą aptiksime kulti-
nėje knygoje Album Wileński, tarp stanisławo lorenzo 
korespondentų.

padėtis ėmė keistis tik aštunto dešimtmečio pabai-
goje – į viešąją kultūrinę erdvę pamėginta sugrąžinti 
(gal tiksliau – įtraukti) vakarų baltarusijos kultūros 
veikėjus, pirmiausia filologus, kurie sugebėjo prisiliesti 
prie netarybinės tradicijos ir atkakliai stengėsi supažin-
dinti su ja amžininkus. būtent tuo metu iškilo liaudies 
menininkas jazepas drazdovičius (1888–1954), naujo-
sios baltarusių knyginės grafikos pradininkas, ir kiek 
anksčiau už m. sieuruką vilniaus universitetą baigęs 
ir paskui lietuvoje gyvenęs tapytojas piotra sergijevi-
čius (1900–1984). po jų atėjo ir m. sieuruko eilė – buvo 
pradėta rengti pirmoji personalinė jo paroda, leidykla 
Беларусь įtraukė į planus nedidelę brošiūrą apie daili-
ninką. tačiau pokyčiai visuomenėje vyksta labai lėtai; 
dar lėčiau jie vyko leidybinėje ir parodinėje veikloje 
tarybų sąjungoje. nei parodos, nei knygos dailininkas 
pamatyti nebespėjo – paroda buvo surengta 1979-aisiais 
jau dailininkui mirus, kitais metais pasirodė jo kūrybai 
skirta v. šmatavo knyga. dauguma m. sieuruko kūri-

nių laimingai pateko į muziejų fondus ir dabar jie atviri 
visiems besidomintiems.

čia publikuojamų atsiminimų tekstas buvo parašy-
tas aštunto dešimtmečio pabaigoje atsakant į menotyri-
ninko viktaro šmatavo (1936–2006) prašymą. tai dešimt 
ranka rašytų puslapių ir juos lydintis laiškas. tekstas 
nedatuotas, tačiau parašymo laiką galima atspėti iš tam 
tikrų detalių. m. sieurukas užsimena apie dailininko ar-
kadijaus rylovo atsiminimus – naujausias knygos leidi-
mas pasirodė 1977 metais; be to, atsiminimuose ir laiške 
paminėti 1974 metų įvykiai. vadinasi, buvo rašyta ne 
anksčiau kaip 1974-aisiais, bet tikriausiai po 1977-ųjų.

tekstas parašytas rusiškai – dėl to m. sieurukas spe-
cialiai aiškinasi ir atsiprašo savo korespondento. beje, 
pastebimas ryškus baltarusiškas teksto substratas, pro-
fesinėje leksikoje autorius dažniau vartoja ne tradicinius 
rusiškus terminus, o polonizmus.

atsiminimų tikriausiai nebuvo ketinama publikuoti; 
menotyrininkas, matyt, norėjo jais pasinaudoti rengda-
mas būsimą knygą – bent jau laiške nei apie publika-
cijos galimybę, nei apie kokias nors sąlygas neužsime-
nama. vienaip ar kitaip, iki šios dienos kaip atskiras 
dokumentas memuarai publikuoti nebuvo, tačiau pa-
naudoti bent jau dviejose knygose: Віктар Шматаў. 
Міхась Канстанцінавіч Сеўрук (Мінск, 1980) ir Сяргей 
Гваздзёў. Крэскі да партрэтаў мастакоў з Заходняй 
Беларусі (Мінск, 2013). šios publikacijos tekstas pareng-
tas pagal kopiją iš asmeninio s. gvazdziovo archyvo.

šiuolaikinį skaitytoją michalo sieuruko atsimini-
mai gali sudominti ne tik savitais dailininkų, anais lai-
kais formavusių meninį vilniaus gyvenimą, portretais 
ar taik liomis pastabomis apie dailės dėstymo metodiką, 
suformuluotomis jau turint kone pusę amžiaus asmeni-
nės piešimo dėstymo patirties, bet ir kaip vienas pirmųjų 
bandymų įtraukti garsiųjų vilniaus dailininkų vardus į 
tarybiniam tyrinėtojui suprantamą kontekstą.

m i c h a l  s i e u r u k . Vasara, 1938
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trečio–ketvirto dešimtmečio vilnius – kupinas ro-
mantizmo, baroko, 39 bažnyčių miestas su senu univer-
sitetu, diskutuojančiais, bruzdančiais ir protestuojan-
čiais studentais, kultūros centras, įsikūręs tarp kalvų, 
nuo kurių įvairiomis kryptimis atsiveria stebuklinga 
miesto panorama. barokinių siluetų ir atbrailų linijos 
ryškiai įsirėžia į dangų, gatvės platėja ir siaurėja, o va-
kariniame smaragdiniame danguje kaip brangakmeniai 
dega žvaigždės, oras pritvinkęs muzikos, sklindančios iš 
mažų kavinių durų.

tai miestas – pasaka, miestas, kuriame žmogui gera, 
niekas neslegia, statinių ir žmogaus proporcijos išlaiky-
tos labai sėkmingai ir todėl šiame mieste jauku.

štai į tokį miestą atvykau jaunas ir buvau sužavėtas 
jo ir šios atmosferos.

mūsų fakultetas buvo įsikūręs senojo bernardinų 
vienuolyno rūmuose ir žiūrėjo į buvusį bernardinų sodą, 
kur sroveno šniokščiantis, neramus upelytis vilnelė. de-
kanatas mūsų buvo pagrindiniuose universiteto rūmuo-
se. dekanato ir mūsų dirbtuvių koridorius vainikavo 
masyvūs skliautai. sienos nukabinėtos architektūros pa-
minklų fotografijomis, padarytomis profesoriaus kłoso. 
visa tai kūrė tam tikrą nuotaiką.

mūsų fakultetas buvo ypatingas, visos tautybės jau-
tėsi lygiateisės. aš neturėjau lenkijos pilietybės ir pasira-
šiau esąs baltarusis, tačiau buvau priimtas, bet, žinoma, 
baigęs mokslus, negalėjau įsitaisyti valdiškame darbe nei 
išvykti į užsienį.

užsiėmimų programoje fakultete nebuvo numatytas 
suskirstymas pagal specialybes, visi studentai privalėjo 
studijuoti piešimą, tapybą, skulptūrą, graviūrą ir audi-
mą, taip pat raidžių kompoziciją.

teoriniai dalykai: meno istorija, klasikinė archeolo-
gija, plastinio formavimo pagrindai, men[inė] anatomija, 
tapybos technika, interjerų projektavimas ir dekoracija, 
senovės paminklų konservacija.

užsiėmimų diena buvo suskirstyta šitaip: nuo 9 ryto 
iki 2 val. tapyba, 2–4 val. pertrauka, 4–6 val. piešimas, 
6–8 val. teorija.

studentų pažintis su visomis meno šakomis buvo 
naudinga jų raidai, bet buvo mažai laiko ir todėl, ma-
nau, visa tai buvo gana paviršutiniška. dvejus metus 
aš studijavau skulptūrą, ir tai man padėjo nuodugniau 
pažinti formą.

tarp mylimų dėstytojų buvo aleksandras sztur-
manas, profesoriaus ruszczyco asistentas, jis vadova-
vo peizažo ir natiurmorto dirbtuvei. ruszczyco bičiulis 
nuo studijų peterburgo akademijoje laikų, jie mokėsi pas 
kuindži. prisimenu aukštą, kiek pakumpusią jo figūrą ir 
stebuklingas aksomines žalias akis. jis kalbėjo tyliai, kiek 

m i c h a l  S i e u r u k

Atsiminimai
Praeitis – kaip perlas, juo ilgiau būna kriauklėje, tuo gražesnė

mikčiodamas. buvo jaunimo bičiulis, talentingas meni-
ninkas ir puikus koloristas, mėgo impresionistus ir jo 
darbai atlikti iš dalies jų dvasia. daug darbo skyrė dirb-
tuvės reikalams, rūpestingai rinkdavo drapiruotes, dažė 
jas ir daiktus natiurmortams. daug laiko skyrė savo mo-
kiniams, domėjosi jų padėtimi ir kartais jiems padėda-
vo. rašė eilėraščius, daugiausia juokų forma. dėstytojo 
įkvėpti ir studentai rašė eilėraščius. apskritai dirbtuvėje 
vyravo įstabiai šilta ir bičiuliška atmosfera.

rylovas savo atsiminimuose rašo apie szturmaną ir 
labai taikliai jį apibūdina.

žmogus jis buvo labai kuklus, ne itin reiklus savo 
drabužiams, gyveno mažoje dirbtuvėje su durimis į 
stogą, ten per teleskopą stebėjo žvaigždes. aš dažnai 
būdavau pas jį, mes gėrėm turkišką kavą ir ilgai kalbė-
davomės po vidurnakčio. jis visada rasdavo kokių nors 
literatūros naujienų, skaitydavo savo eilėraščius, kal-
bėdavomės apie meną. jo dirbtuvėje kabėjo daugiausia 
senų impresionistų reprodukcijos, savų paveikslų beveik 
nebuvo, visi jie buvo spintoje, jis retai kam rodė. nere-

m i c h a l  s i e u r u k . Autoportretas, 1952
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tai aš su juo lankiausi literatūros vakaruose, o kartą jis 
atnešė man į namus bilietą į šaliapiną, ir mes kartu nuė-
jome. apskritai tai buvo labai aukštos kultūros žmogus, 
be galo mylėjęs meną, apkeliavęs visą europą ir kasmet 
vasarą vykdavęs į italiją ar kokią kitą šalį, iš ten parvež-
davęs daug naujų darbų.

pastabas jis darė labai atsargiai, kad neužgautų mo-
kinio, ir visada sakydavo: „aš manau taip, o kaip jūs?“

mes tapėme peizažus įvairiuose miesto kampeliuo-
se, ir jis visur mus surasdavo.

meilė menui ir požiūris į jaunimą teikdavo jam gy-
vybinės energijos ir gyvenimo prasmės.

ferdinando ruszczyco išvaizda.
ruszczycas buvo aukšto ūgio, gero stoto vyras, so-

lidus ir gražus.
apie tai, kad jis laikė save baltarusiu, niekas nekal-

bėjo, buvo manoma, kad jis lenkas.
jis elgėsi su visais vienodai, pas mus niekad nebuvo 

skirtumo tarp lenko, baltarusio ar žydo.
ruszczyco balsas buvo skardus, trimitiškas, kai jis 

įeidavo į pirmo aukšto koridorių, mes trečiame jau gir-
dėjome, kad eina ruszczycas. jis šiaip nevadovavo dirb-
tuvei, o buvo ją pavedęs asistentui szturmanui. ateidavo 
pas mus labai retai, nes buvo labai užsiėmęs.

pastabas darė ypatingai; kartais labai originaliai – 
priėjęs prie manęs ir pamatęs mano natiurmortą su 
lėkšte, pasakė: „lėkštė yra, bet sriubos nėra, jūs mane 
suprantate“, ir nuėjo toliau. ir buvo girdėti jo balsas: 
„Įeikite per duris, o ne per orlaidę“, „pas jus nėra bosi-
nės gaidos“ ir t. t.

po atostogų atsivežęs nemažai peizažinio pobū-
džio etiudų, surengiau savo darbų parodą koridoriuje. 
ruszczycas ją apžiūrėjo ir padarė pastabą dėl vieno pei-
zažo, kuriame buvo pavaizduotos giraitės. jis pasakė: 
„peizažas yra, bet nekvepia zuikiais, jūs mane supranta-
te, jūs mane suprantate!“ paskui paspaudė man ranką ir 
pasakė, kad viliasi, jog būsiu peizažistas.

jis reikalavo iš mūsų visiško atsidavimo ir užside-
gimo. šiaip jau ruszczycas nemokė amato, tai jau reikė-
jo mokėti. jis mokė mus menininko kalbos, menininko 
kultūros. reikėjo mąstyti apie tai, ką jis kalba, ir tai ska-
tino ieškoti kelio. visam gyvenimui įsiminė jo žodžiai 
apie meno uždavinius ir tikslus. jis vartojo metaforas ir 
santrumpas.

nuo trečio kurso aš perėjau į ludomiro sleńdzińs-
kio, vėliau tapusio mūsų dekanu, dirbtuvę. puikus piešė-
jas, talentingas pedagogas ir organizatorius, jis patraukė 
mane savo ypatingu požiūriu į natūrą, gebėjimu apiben-
drinti, iki galo užbaigti ir kartu pavaizduoti tikrą žmo-
gaus kūno struktūrą, glaustai ir lakoniškai.

sleńdzińskio dirbtuvėje buvo ypatinga tvarka, tyla 
ir darbo atmosfera.

sleńdzińskis įeidavo į dirbtuvę greitai. gražiai ap-
sirengęs, nedidelio ūgio, su akiniais. prieidavo prie stu-
dento, paspausdavo ranką ir pradėdavo korektūrą. kal-
bėdavo gana greitai, išsamiai, aiškiai, pataisymus piešė 
atskirai, lapo krašte, niekuomet ant mokinio piešinio, ir 
mums tai patiko. niekad negadino piešinio ir šitaip neį-
žeisdavo mokinio jausmų. ir nueidamas visada pasaky-
davo porą paguodžiančių žodžių: „šiaip neblogai, tęski-

te.“ kartais patardavo studentui pasidomėti ir pažiūrėti 
pas masaccio ar signorelli. visada buvo labai korektiškas 
ir tuo žavėjo savo mokinius.

mes mokėmės pas jį monumentaliosios kompozi-
cijos ir treniravomės tiesiog ant sienos. reikėjo pačiam 
nuglaistyti tinką ir paskui tapyti.

jis pasakodavo apie tapybos ir architektūros sąsa-
jas ir mes darėme eskizus pagal nustatytus formatus. 
didžiulės erudicijos žmogus, apkeliavęs daugelį šalių, 
visose šalyse surengęs parodas, neįtikėtinai darbštus ta-
pytojas ir skulptorius, nepakeičiamas mūsų studentiškų 
vakarėlių pašnekovas, sąmojingas ir linksmas.

sleńdzińskis, kordovskio mokinys, baigė peterbur-
go akademiją, gyvena ir dirba krokuvoje, aš palaikau su 
juo ryšį. jam jau 89 metai, jis daug dirba ir eksponuoja.

architektūros profesorius julianas kłosas skaitė me-
dinės ir visuotinės architektūros paskaitas, be to, dėstė 
plastinio formavimo pagrindus ir perspektyvą. 1926 m. 
jis buvo mūsų fakulteto dekanas. nepaprastas vilniaus 
entuziastas, nenuilstantis tyrinėtojas, „architektas po-
etas“, kaip apie jį sakydavo. jis išleido vadovą po vil-
nių. mokė matyti meno kūrinį, atkreipti dėmesį į archi-
tektūros formų grožį kartu su aplinkos kraštovaizdžiu. 
daug kalbėjo apie stogų, ypač šiaudinių, grožį, žavėjosi 
baltarusiškų namų, trobų sienų taisyklingumu ir įstabia 
jų harmonija su gamta. kalbėjo tyliu, kiek prikimusiu 
balsu, beveik pašnabždomis, paskaitas iliustravo rody-

m i c h a l  s i e u r u k . Vilniaus Alma mater, 1937
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damas fotografijas epidiaskopu. jo kalba buvo paprasta, 
su humoru, suprantama ir įsimintina.

profesorius martinas morelowskis dėstė meno is-
toriją. skaitė labai efektingai, nesinaudodamas kons-
pektais, įdomiai, visas krutėdamas. paskaitas lydėdavo 
iliustracijomis per epidiaskopą. dažnai šnekėjosi su stu-
dentais akis į akį, diskutavo.

skulptūros dėstytojas bolesławas bałzukiewiczius, 
nepaprasto gerumo ir kuklumo žmogus, mėgstantis 
gyvūnus, daug nekalbantis, aiškino veikiau gestais nei 
žodžiais. mes visi jį labai mylėjome, jis taip pat padė-
davo studentams materialiai. aš studijavau pas jį dve-
jus metus.

profesorius benedyktas kubickis pirmame kurse 
dėstė piešimą ir tapybą, vėliau audimą, vadovavo kamė-
jų dirbtuvei. pelnė studentų simpatiją.

graviruoti aš išmokau pas profesorių jerzy hoppe-
ną, dariau medžio graviūras, ofortus, vario graviūras rai-
žikliu, linoleumo nenaudojau. hoppenas pelnė studentų 
pagarbą, visada buvo mandagus, turėjo humoro jausmą, 
gerai vadovavo grafikos dirbtuvei. dirbtuvė visada buvo 
mums atvira bet kuriuo metu, tad buvo galima spausdin-
ti ne darbo valandomis. tai tas pats hoppenas, kuriam 
1918 metais kazanėje buvo užsakytas karlo marxo por-
tretas, ir jis panaudojo jam rausvoką gamą, primenančią 
prancūzų dailininko carrière’o koloritą.

daug dar būtų galima pasakyti apie mylimus pro-
fesorius, kurių jau nėra tarp gyvųjų, bet šviesus jų at-
minimas visada liks mūsų širdyse. rašiau apie tuos, su 
kuriais bendravau arčiau.

be atkaklaus darbo nuo 9 iki 20 valandos su pie-
tų pertrauka būdavo įvairių linksmybių, „susipažinimo 
arbatėlės“ dalyvaujant profesoriams. kartą per metus 
būdavo maskaradas, vadintas Balius stratosferoje, Balius 
jūros dugne, dekoracijas gamindavo studentai. buvo taip 
pat lėlių teatras, lėles darė studentai, tekstą rašė jauni 
poetai ir literatai. lėlių teatras pašiepdavo miesto ir uni-
versiteto gyvenimo įvykius.

apskritai fakultetas buvo antri mūsų namai. tai – 
nuostabūs profesorių ir studentų santykiai; ir netgi sar-
gų, kurie įleisdavo mus į dirbtuves bet kuriuo metu, 
švenčių dienomis, ir mes galėjome laisvai dirbti. toks 
pasitikėjimas mumis ir mus palankiai nuteikdavo pro-
fesorių atžvilgiu.

kaip gyveno dailininkai? kaip kas galėjo. vieni, 
kurie turėjo valdišką darbą ir rengė parodas, gyveno 
neblogai, o štai aš, negalėdamas gauti valdiško darbo, 
gyvenau vien iš privačių užsakymų, dariau portretus, 
apipavidalindavau parodas, parduotuvių vitrinas, tapy-
davau ant sienų. kartais pas mane buvo gausu, kartais 
tuščia, žodžiu, gyvenau šiaip sau ir neturėjau galimybės 
kūrybiškai dirbti sau. gyvenau viena diena.

parodas rengdavo Vilniaus menininkų draugija. visus 
žanrinius paveikslus aš tapiau parodai be jokių užsa-
kymų. taip pat ir Besimaudančiąsias – jos buvo parodoje 
vilniuje 1938 m., be šio paveikslo buvo dar trys portre-
tai ir graviūros. paveikslas dingo, portretai pas privačius 
asmenis, graviūros pas mane.

paveiksluose ir graviūrose aš mažai naudojausi na-
tūra, tik tikrinau pagal natūrą. natūra, kaip aš įsitikinau, 
kaipmat nužudo kompoziciją, atvėsti kompozicijai, graži 
linija dingsta ir išeina visai ne tai, ką buvai sumanęs, vi-
sas sumanymas ir svajonė išsisklaido, taigi [neįskaitoma] 
paprastai be natūros.

Rugiapjūtę, kuri buvo parodyta 1937 m. varšuvoje, 
nusipirko baltarusių muziejus vilniuje, paskui jis buvo 
likviduotas ir mano paveikslas atsidūrė pas sergijevi-
čių. jau po karo jis man jį grąžino. tapiau jį mano drau-
go dailininko dobrzyńskio, gero tapytojo, sodyboje tris 
savaites, keldamasis auštant. sodybą buvo galima taip 
pavadinti tik dėl seno namo, seno malūno ir poros iš-
kankintų arklių. gyveno labai skurdžiai. tapiau be kar-
tono ir išankstinių etiudų ir iš esmės taip ir nebaigiau, 
vis galvojau, kad kada nors spėsiu.

ar buvo pas mus vilniuje romantizmas? sunku 
kalbėti apie visus, bet pas ruszczycą, jamonttą, grafiką 
hoppeną, be abejo, buvo. aš asmeniškai tuo nepiktnau-
džiavau, nes maniau, kad betono ir metalo amžiuje jis 
buvo svetimas ir nesuprantamas. ir vis dėlto kai kuriuose 
darbuose galbūt ir suskamba romantinės gaidelės, kaip, 
pavyzdžiui, Romantiniame peizaže ir kai kuriose graviūro-
se. civilizacijos veržimasis, aplinkos gamta ir aukščiau-
sių idealų ilgesys – matyt, visa tai ir žadino romantizmą.

kas man padarė įtakos? sunku susigaudyti galuti-
nai, bet vis dėlto pirmiausia, matyt, sleńdzińskis, o iš čia 
iš dalies klasicizmas, aš domėjausi poussinu. peizažuo-
se galbūt šmėsteli ruszczyco įtaka. peizažas man visa-
da buvo sunkus, daryti kaip renesanso laikais buvo ne 
mano prigimtis, mėgdžioti peredvižnikus irgi netenkino. 
tad aš nutraukiau peizažų kūrimą, nes neradau savo 
kalbos, ir ėmiau domėtis figūrinėmis kompozicijomis, 
kuriose nebūtų literatūrinės potekstės. figūrinės kom-
pozicijos daugiausia buvo peizažo fone, peizažas tarsi 
vaidino antraeilį vaidmenį ir aš galėjau daryti jį relia-
tyviai, bet visada svajojau apie monumentaliąją tapybą 
[dingęs fragmentas] daryti jos daug, iki [dingęs fragmentas] 
tokia pabaiga.

mūsų bendrų pažįstamų, su kuriais galėčiau rengti 
parodas, nėra. visi mano draugai lenkijoje ir 1974 metais 
mes kartu rengėme parodą balstogėje. čia pasirodė visi 
tie, kurie iš l. sleńdzińskio mokinių liko gyvi. kiekvie-
nas pateikė po penkis savo paveikslus, taip pat ir profe-
sorius sleńdzińskis, iš viso 36 dalyviai.

iš rusų kalbos vertė a n d r i u s  k o n i c k i s



N A U J O J I  R O M U V A ,  2 0 1 5 ,  N R .  3  ( 5 9 2 )  25

K e L i  N au j o S i o S  R o m u v o S  K L Au S i m A i 
d A i L i N i N K e i

Kas padarė įtakos Jūsų kūrybai?

mano kūrybai nuolat įtaką daro įvairūs gyvenimo patyrimai, 
gamtos vaizdai, išjautimai. ne visada galiu viską išreikšti žo-
džiais, o vidus nuolat prisipildo įvairių jausmų ir emocijų, kurias 
ir norisi išreikšti. tuomet spalvomis bandau perteikti įvairialy-
pius gyvenimo vingius ir juose patirtus jausmus. 

Kokią techniką dažniausiai renkatės ir kodėl?

tapau įvairia technika, priklauso nuo vietos, nuo nuotaikos. 
dažniausiai tapau aliejiniais dažais ant drobės. ši technika man 
labiausiai prie širdies.

Dažniau kuriate sau ar galvodama apie žinutę, kurią turėtų perduoti 
kūrinys?

kurdama niekada nenoriu įtikti žiūrovui, tad dažniausiai kuriu 
negalvodama apie galutinį rezultatą. žinoma, eskizas mintyse 
gimsta prieš tapant ir kartais jį nešiojuosi savo vaizduotėje ilgą 
laiką. tačiau, kai atsistoju prie molberto, ranka vedžioja teptuką 
taip, kaip jai reikia. tuomet visiškai atsiduodu ekspresijai, im-
provizacijai. taip gimsta kūrinys, kurį tik tada pavadinu. noriu, 
kad žiūrovai tiesiog džiaugtųsi mano kūryba, kad nutapytose ab-
strakcijose kiekvienas sau rastų emocinio peno, galbūt nustebtų, 
kitaip pažvelgtų į pasaulį ir spalvas.

Kokios mintys dabar jaudina, kurias norėtųsi perkelti į drobes?

man yra svarbūs žmonių santykiai, tarpusavio ir pačių su savimi, 
su aplinka. ir ką žmogus patiria tuose santykiuose, ko išmoksta, 
kaip patobulėja. nes koks mūsų santykis su aplinka ir pačiu sa-
vimi, toks mus supantis pasaulis. o koks mus supantis pasaulis, 
priklauso nuo kiekvieno iš mūsų. todėl ir noriu ant drobės per-
teikti emocijas, jausmus ir suvokimus.

mintys, idėjos, jausmai – 
per spalvas
„Menas į mano gyvenimą atėjo netikėtai, – prisimena Rūta Levulienė, – laukiantis antrojo 
vaiko. Meditacijų metu aplankydavo spalvinės vizijos, vaizdiniai tiesiog virė, prašėsi 
išleidžiami į laisvę. Iki tol neturėjau sąsajų su menu, nusipirkau drobę ir tiesiog pradėjau 
tapyti. Kitas etapas buvo Antano Martinaičio dailės mokykla, kurioje pradėjau lankyti 
suaugusiųjų tapybos pamokas.“

Profesionalius įgūdžius Rūta lavino globojama Antano Obcarsko, Violetos Juodzevičienės, 
Andriaus Valiaus, Luko Kolmogorcevo. Pastaraisiais metais itin intensyviai tapo, rengia 
personalines ir dalyvauja kolektyvinėse parodose, dažnai bendrauja su kolegomis pleneruose.

„Turiu minčių, idėjų ir jausmų, kuriuos noriu pasilikti sau, tačiau noriu būti išgirsta ir 
suprasta, – prisipažįsta dailininkė. – Todėl tapau paveikslus...“



r ūt a  l e v u l i e n ė

Be pavadinimo I 
drobė, aliejus, 70 x 90 cm, 2015 
 
Be pavadinimo II 
drobė, aliejus, 70 x 65 cm, 2015 
 
Medis 
drobė, aliejus, 100 x 80 cm, 2014 

Sprendimas 
drobė, akrilas, 110 x 75 cm, 2015 
 
Širdies tuštuma 
kartonas, akrilas, 64 x 47 cm, 2015 
 
Horizontas 
drobė, aliejus, 70 x 90 cm, 2015 
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v y t a u t a s  k a šu b a

kada dirbama, kada diktuoja forma, aš lyg ir pradedu 
kalbėti su ta forma ir aiškintis sau, kaip spręsiu šitą in-
tuityvų pajutimą logiškai, kad tai nebūtų vien jausminis 
dalykas. savo jausmus reikia logiškai suformuoti, ap-
tvarkyti ir organizuoti medžiagoje.

...reikia dirbti visa širdimi ir visiškai atsidavus, o per 
galutinį rezultatą įsiprasmina tiktai tas, ką žmogus daro 
sau, ieškodamas kūrybinės ir formalios tiesos, kad priar-
tėtų prie to, kas pačiam sudaro ir atspindi būties esmę.

nėra blogo stiliaus, yra geri arba blogi darbai.

kiekviena tauta turi savitą išraišką, charakterį (ne mano 
stilių)... nesvarbu, kokia kalba mūsų karta kalbėtų ir ko-
kiam krašte gyventų, tas, šaknyje tūnąs, specifinis mūsų 
tautos charakteris išlieka ir todėl savo niuansais negali 
neatsispindėti kūryboj.

...be formos nėra meno kūrinio. formališkai neišspręsti 
darbai telieka literatūriniais sumanymais, kad ir kokie 
gražūs bei galingi tie sumanymai būtų.

...žmogaus kūne per meno istoriją skaitau epochas.

mano darbų pagrindu visuomet yra žmogus jo simboli-
nėj ir abstraktinėj buity.

sunku pabėgti nuo šių dienų žmogaus, nes jo kūne bei 
judesiuose atsispindi ir šių dienų dvasia.

suvokiau, kad žmogaus formos yra kaip atversta knyga – 
jose įrašytas ne tik individas, kuriam tas kūnas priklauso, 
bet ir laikotarpis, kuriame jis gyvena.

vaizduodamas žmogaus kūną, išgyvenu ir žmogaus 
likimą, lyg kūnas būtų raktas į paslaptis, kurias noriu 
atspėti.

kad ir ką dirbsiu ateityje, tema jau bus ta pati – paprasto 
kasdienio žmogaus padėtis šioj žemiškoj kelionėj.

apie Reljefų sienas
kadangi gyvenimo sąlygos lėmė pasirinkti reljefą, ku-
ris atitiko mano vidinę būseną ir tapo pagrindine pasi-
sakymo forma, apsirgau „reljefine liga“. reljefas davė 
galimybę kaip knygoje išreikšti savo idėjas, tematiką, 
kurti grupines kompozicijas. siekiau... kad tikroviškiems 
atributams būtų suteikta plastinė svarba ir embleminių 
ženklų prasme.

Pajėgus tobulinti pasaulį
vytauto Kašubos 100-mečio proga – keletas skulptoriaus minčių apie kūrybą 
ir menotyrininkų bei artimųjų pastebėjimų

reljefus bedirbdamas, kalbėjausi su figūrėlėmis kaip su 
paskirais individais, o kai lipdomi personažai į mane 
prabyla, tada jau pats darbas skatina kitą žingsnį – veda 
ir akį, ir ranką prie formų bei judesių, kurie paryškina 
jausmą. man tad besikalbant su figūrėlėmis, išryškėjo ir 
jų pasaulio savitumas.

į klausimą, kas būdingiausia jo skulptūroms
...tai formos, nuo nereikalingų detalių, kur šviesos ir še-
šėlių žaidimas išryškina formų apvalumus ir sąlyčius. 
kur paviršiaus ramybė, sudrumsta ritmiškai, atskleidžia 
skulptūrinės visumos gyvybingumą. kur plokštumų lū-
žiai kreipia akį, verčia žiūrovą judėti, apeiti statišką ne-
judantį objektą. siekiant tos visuotinės išraiškos ir galo 
nematyti.

k ę s t u č i o  s v ė r i o  nuotrauka
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p r a n a s  g u d y n a s

...pavydėtino darbštumo ir talento skulptorius, išaugęs 
iš sveikų liaudies skulptūros tradicijų.

i r e n a  k o s t k e v i či ūt ė
kašubos menas neieško ekscentriškų efektų. jis prieši-
nasi ir medžiagos, ir dvasios chaosui, meninės formos 
ir gyvenimo netvarkai, atliepdamas visoje esinijoje, ma-
žiausiuose jos elementuose – ar medžio lapo, voratinklio 
audinyje, ar žmogaus kūne – glūdinčius struktūrinius 
sandaros dėsnius.

vytauto kašubos moterys, apšviestos „amžinojo mote-
riškumo“ šviesa, prabyla gryna plastine poezija: nekas-
dieniška ori laikysena, santūrūs, grakštūs judesiai, iš-
kilminga rimtis, jas supanti kilnumo, dvasingumo aura. 
<...> skulptorius pažvelgė į portretą bei aktą kaip į struk-
tūriškai stabilią būties apraišką. dramatizmą, įtampą 
čia pakeitė aiškumas, paprastumas, simetrinė visumos 
harmonija... antikiniam grožiui ir tobulumui artimus 
idealus, renesansiško vitališkumo ir žmogaus pilnatvės 
idėjas vytautas kašuba suvokė su neoklasiškąja pusiau-
svyra ir šypsena, teigiančia nuolatinę gyvenimo ir meno 
formų apykaitą, nenutrūkstamą jų susipynimą.

a l e k s a n d r a  k a šu b i e n ė

mudu daugiau susikalbame tylėdami nei šnekėdami. 
susiėmę rankom ėjom tik per vokietiją, tremties metais. 
kai įsikūrę pradėjom abu dirbti ir kai vienam iš mūsų 
prireikdavo trečios rankos, ji visada buvo šalia. tie laikai, 
kai sueidavome dirbti petys į petį, prisimintini kaip sma-
giausi mūsų susitikimai. mūsų pažiūros į daug ką aštriai 
skirtingos, vietomis net kraujais nutaškytos, jau seniai 
neliečiamos. tačiau esminius skirtumus išmokom gerbti 
gan anksti. <...> sakyčiau, kad mudu su vytautu per gy-
venimą ėjom suglaudę nugaras, kiekvienas įsižiūrėjęs į 
kitą horizontą. vytauto išvaikščioti plotai man artimi per 
menus (meno istoriją), nors dirbom atskirai ir skirtingai.

r o m u a l d a s  o z o l a s  (apie Gedimino paminklą)

iš pradžių jis atrodė kaip sapnas: buvo baisu, kad ne-
dingtų. kitą po atidengimo iškilmių dieną anksti rytą 
atėjau pažiūrėti, kaip gediminas stovi. vaiskioj rugsėjo 
ryto miglelėj, apšviestas įkypų saulės spindulių, valdo-
vas ramiai sau žvelgė į miestą, laimindamas darbui, kū-
rybai, augimui.

v y t a u t a s  k a šu b a . Figūros kintančioj erdvėj. triptikas, 1985–1988



juknaičių gyvenvietės kultūros namai, 1972

poilsio namai Baltija (dabar – Auska) palangoje, 1979

K o N S TA N T i N o  Š AT Ū N o  v i T R A Ž A i



palangos stasio vainiūno muzikos mokykla, 1986

palangos stasio vainiūno muzikos mokykla, 1986alytaus sporto rūmai, 1976–1977

vilniaus inžinerinio statybos instituto (dabar – vgtu) fojė, 1972 utenos miesto kultūros namų kavinė, 1989–1990
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Laikas... nesulaikomas ir nepakartojamas. laikas 
ištrinantis smulkmenas, menkaverčius dalykus, 
subrandinantis ir išryškinantis tikrąsias vertybes. 

beje, laikas tai ir akivaizdus reliatyvumo paliudijimas.
praėjo 25-eri mūsų atkurtosios nepriklausomybės 

metai. valstybės gyvenime tai – trumpas tarpsnis, bet jau 
užaugo, subrendo karta, nepažįstanti kitokios lietuvos, 
kitokios visuomenės, kitokios kultūros.

tokius pamąstymus pažadino vitražisto konstanti-
no eugenijaus šatūno jubiliejinė paroda, fragmentiškai 
parodanti jo kūrybą, bet įdomi kaip kultūros reiškinys, 
liudijantis epochą, jai būdingus dalykus, kartu atsklei-
džianti menininko sugebėjimą ištrūkti iš to laiko rėmų, 
žvelgti tolyn ir platesniu žvilgsniu.

jis gimė dar anoj, tarpukario lietuvoj, jo kūrybos ke-
lias, prasidėjęs 1966 m., atspindi lietuvių vitražo „aukso 
amžių“ (septintas–devintas dešimtmečiai). k. šatūnas – 
vienas iškiliausių to meto autorių. tada monumentalaus 
vitražo sklaidą didžiąja dalimi nulėmė valstybinių už-
sakymų sistema: projektuojant visuomeninius pastatus 
buvo privaloma skirti lėšų monumentaliosios dailės kū-
riniams, jie turėjo atspindėti pastato paskirtį, propaguoti 
santvarkai aktualias idėjas.

konstantinas šatūnas įvairiems architektūriniams 
objektams sukūrė arti 100 darbų, didžiumą – sovietme-
čiu. paradoksalu, kad, išnaudodamas materialines tos 
santvarkos galimybes, nepasidavė ideologiniam dikta-
tui, netgi kurdamas vitražus objektams su aiškiai pro-
pagandine funkcija (pavyzdžiui, tarptautinė jaunimo 
stovykla Sputnik šiaurės kaukaze, stavropolio politinio 
švietimo namai, vyriausybinė poilsinė vila palangoje ir 
kt.), tą funkciją akivaizdžiai ignoravo.

Įdomu ir tai, kad anuomet, kai mūsų visuomenė 
gyveno uždaroje informacinėje erdvėje ir apie europinio 
ar pasaulinio meno raidos tendencijas, projektus mus 
pasiekdavo tik fragmentiškos žinios, dailininkas intui-
tyviai juto laiko pulsą.

k. šatūno stichija – monumentalusis vitražas, net 
parodiniai jo kūriniai didelių mastelių (pavyzdžiui, Ry-
tas, 1968, h 3,80 m). suprantama, architektūrinio vitražo 
neperkelsi į parodų sales, tad parodoje jie buvo prista-
tyti didelėmis nuotraukomis, kurios, nors ir kokybiškos, 
negali perteikti stiklo švytėjimo, faktūrinių niuansų, yra 
statiškos, o dinamika itin svarbi šio autoriaus kūrinių 
išraiškai. dvidešimt dviejose nuotraukose tik 8 objektai 
(1972–1990 m. laikotarpio), bet čia matomi esmingiausi 
kūrybos bruožai. vitražas, dailininko supratimu, lygia-
vertis architektūros partneris: erdvė, jos funkcionavimas, 
mastelis, krintanti šviesa – visa tai nulemia kūrinio sti-
listiką. vitražas – dekoratyvinis menas, todėl autoriui 

nepriimtinas literatūriškumas, siužeto pasakojimas; jis 
ieško grynai plastinių raiškos būdų, atitinkančių vitražo 
prigimtį – tai spalvos, jų sąskambiai, stiklo skaidrumas 
bei faktūros, linijų išraiškingumas, ritmas, kompozicinė 
struktūra.

visai logiška, jog ieškojimai plastikos srityje nukrei-
pė abstraktaus vitražo link ir k. šatūnas drąsiai įveda jį 
į visuomeninius pastatus. taip juknaičiuose, tarybinio 
ūkio kultūros namuose, atsiranda didžiulis (ilgis 16 met-
rų) dekoratyvus plono stiklo vitražas. ir tai 1972-aisiais, 
nepaisant visų meną reglamentuojančių partinių doktri-
nų. nieko keisto, kad bemaž po 10 metų čia apsilankiu-
siam v. k. jonynui sukėlė nuostabą, jo žodžiais tariant, 
„puikūs bedaikčio meno pavyzdžiai“1. mūsų dailės kla-
sikas, nemažai dirbęs ir vitražo srityje, profesionalo 
žvilgsniu įvertino jų meniškumą bei novatoriškumą.

nauja buvo ir tai, kad šiame spalvų ir linijų ritmika 
pulsuojančiame vitraže daug skaidraus bespalvio stiklo, 
todėl matyti už lango esanti gamta – žaluma ar sniegas, 
pilkšvas fonas ar saulės šviesa, priklausomai nuo paros ir 
metų laiko; tai jungia interjero erdvę su eksterjeru. šitaip 
kinta spalviniai sąskambiai, emocinės būsenos. vakarų 
pasaulyje panaši tendencija, kai vengiama izoliuoti vi-
daus erdvę, ji tarsi atveriama, praplečiama, išryškėjo apie 
1970-uosius ir k. šatūnas nė kiek „nepavėlavo“ – pirma-
sis jo žingsnis šia linkme matomas 1968 m. sukurtame 
vitraže žemėtvarkos projektavimo institutui. vidaus er-
dvės sąsaja su aplinka juntama daugelyje jo darbų.

novatoriškumas – išskirtinis k. šatūno kūrybos bruo-
žas. tai ir meninių idėjų paieška, ir techninis bei technolo-

ve r o n i k a  Ta u r i n s k i e n ė

Nugalint nenugalimą laiką

konstantinas šatūnas su bendrakurse regina sipavičiūtė
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ginis sprendimas. gerai pažindamas stiklą kaip medžia-
gą, pats realizuoja savo projektus nuo kūrinio eskizo iki 
sumontavimo interjere, pats daro techninius konstrukcijų 
brėžinius; logiškas, konstruktyvus jo mąstymas neįtikė-
tinai dera su ypatingu emocionalumu – visa tai suveikia 
kaip katalizatorius kūrybiniame procese. autorių ypač 
domina optinės stiklo galimybės, savybė laužti šviesos 
spindulius, atspindėti aplinkos spalvas: pavyzdžiui, su-
lydžius pluoštą plono stiklo detalių ir pasukus briauna į 
žiūrovą, jis išlieka visiškai skaidrus, bet, reaguodamas į 
aplinkos apšvietimą, spalvų niuansus, įgauna daug įvai-
rių atspalvių, pustonių (tokia technologija panaudota ka-
meriniuose vitražuose Rytas, 1968, h 3,8 m, Jaunystė, 1970, 
h 2 m). arba toks reiškinys: bespalvis skaidrus stiklas, 
esantis netoli spalvoto, „pagauna“ jo spalvas, suspindi 
daugybe atspalvių, atrodo kaip spalvotas – tokį sprendi-
mą jis panaudojo poilsio namų Baltija (dabar Auska) pa-
langoje saunos baseino vitraže 1979 metais.

taip k. šatūno kūryboje atsiranda dviejų plokštumų 
vitražai ir įvairūs jų traktuotės variantai, kai du skirtingi 
vitražai – skaidrusis ir spalvotas arba abu spalvoti – pa-
statomi nedideliu atstumu vienas už kito ir judant erdvėje 
susidaro gausybė skirtingų derinių, žiūrovo akyse tarsi 
gimsta vis nauji vitražai (tarptautinės jaunimo stovyklos 
Sputnik dombajuje 1977 m., Auskos baseino vitražai).

siekdamas maksimaliai išryškinti stiklo skaidrumą, 
švytėjimą, menininkas sukūrė pirmąjį (ir iki šiol vienin-
telį!) luitinį vitražą be rišamosios medžiagos. luitiniai 
vitražai labai išplito septintą–aštuntą dešimtmečiais, bet 
luitai būdavo jungiami plastcementu, metalu ar kita tvir-
ta medžiaga, tačiau taip susidaręs tamsus fonas „apsun-
kina“ vitražą. būdamas geras konstruktorius, k. šatūnas 
tiksliai apskaičiavo, sumodeliavo ir išliejo krištolinio 
stiklo luitus taip, kad, suneriant juos vieną su kitu, su-
montuotas tvirtas kaip siena, idealiai skaidrus vitražas, 
atspindintis už jo esančio spalvoto vitražo pustonius. kai 
kurias menininko sukurtas technologijas perėmė kiti vit-
ražistai ir panaudojo savo kūriniuose.

šalia to k. šatūnas ėmėsi naujų komponavimo būdų 
ir paplėtė vitražo sampratą. jo sukurtas tūrinis erdvinis 
vitražas vilniaus santuokų rūmams 1974 m. sumontuo-
tas iš pūsto krištolo elementų – tarsi krintanti skaidri 
kaskada, nes jo kompozicinis svoris sutelktas viršuje, 
palubėje, apačios link vitražas lengvėja lyg paneigdamas 
gravitacijos dėsnius, suteikdamas patalpai iškilmingumo. 
sumontuotas iš maždaug 1,5 tūkstančio detalių, jis tikrai 
neprimena tradicinio vitražo, jam įvardyti geriau tiktų 
šiandien paplitęs architektūrinio-meninio stiklo terminas.

novatoriškumas glūdi šio dailininko esybėje, jo 
mąstyme, pasaulio suvokime. pradėdamas darbą, jis nori 
padaryti jį kitaip, pasak autoriaus, „kaip niekas dar neda-
rė“. gal todėl jo kūriniai labai įvairūs, iš pirmo žvilgsnio 
atrodo tarsi būtų skirtingų autorių, bet juos vienija gilus 
architektonikos, ryšio su erdve pojūtis, spalvų, šviesos, 
ritmo sureikšminimas.

konstantinas šatūnas, savo epochos žmogus, gy-
vendamas tarybiniais laikais, dirbo labai intensyviai, 
bet, atlikdamas gausius užsakymus, sugebėjo išlaikyti 
savo, kaip menininko, poziciją. mūsų dailės patriarchas 
vytautas kazimieras jonynas, 1980 metais apsilankęs 

lietuvoje, su pagarba kalbėjo apie lietuvių architektus, 
plačiai pritaikančius vitražą šiuolaikinėje architektūro-
je, labai aukštai įvertino vitražistų darbus, aptardamas 
atskirų autorių kūrybą, pastebėjo: „k. šatūno kūriniai, 
mano nuomone, patys brandžiausi šio tipo (t. y. archi-
tektūrinio – V. T.) vitražo darbai lietuvoje.“2 2007 m. 
vilniuje vykusioje konferencijoje aptariant lietuvių vit-
ražo raidą konstatuota: „k. šatūnas – novatoriškiausias, 
stulbinančių idėjų kupinas autorius... nusipelno atskirų 
studijų, nes jų (k. šatūno ir h. kulšio – V. T.) kūrybos 
pavyzdžiai reikalingi studijuojantiems vitražo meną.“3 
deja, monografijos apie k. šatūną nėra, dalis kūrinių jau 
sunaikinta. nemažai šio autoriaus darbų neturi laiko di-
mensijos – jie atrodo šiuolaikiški, nors sukurti daugiau 
nei prieš keturis dešimtmečius.

kai kuriais atžvilgiais k. šatūnas išlieka konser-
vatyvus. pirmiausia – pripažįsta tik klasikinę švininio 
vitražo techniką (stiklas jungiamas švino juostelėmis), 
antra, jam svetimas šiuolaikiniam žmogui būdingas in-
dividualizmas, savęs sureikšminimas. turbūt paseno ir 
jo estetinės nuostatos, meno misijos samprata. šiuolai-
kiniai menininkai dažniausiai siekia provokuoti, netgi 
šokiruoti žiūrovą. konstantino šatūno pozicija – menas 
turi pakylėti žmogaus dvasią, harmonizuoti žmogų, gė-
ris ir grožis – esminės kategorijos mene. kaip sakė poe-
tas josifas brodskis, „grožis tai vieta, kur akis ilsisi... mes 
išeiname, o grožis lieka... grožis yra amžina dabartis“.

1 v. k. jonynas. Vitražo grožis ir jėga // Tiesa, 1981, gegužės 31.
2 ten pat.
3 ž. mirinavičius. Nepažeidžiamas trapumas // Literatūra ir menas, 2007, 

spalio 5.

k o n s t a n t i n o  šat ūn o  piešinys, 2014
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Nuo liepos 31 d. iki rugpjūčio 31 d. kauno miesto 
muziejaus skyriuje m. ir k. petrauskų lietuvių 
muzikos muziejuje veikė fotomenininkų dueto 

dangirutės maleckienės ir rimgaudo malecko retro-
spektyvinė paroda Fotografikos abstrakcijos. parodos orga-
nizatoriai – kauno miesto muziejus ir všĮ Gabrielės meno 
galerija. projekto rėmėjas – kauno miesto savivaldybė.

rimgaudo malecko (g. 1934 m.) kūryba lietuvių fo-
tografijoje išsiskiria savitu stiliumi. jis yra moderniosios 
fotografijos (fotografikos) pradininkas lietuvoje. fotogra-
fija rimgaudas maleckas susidomėjo1959 metais. 1963 m. 
drauge su kitais fotomenininkais įkūrė kauno fotoklubą, 
ilgą laiką jam vadovavo, išugdė daug mokinių, jis buvo 
vito luckaus, vitalijaus butyrino, jono kalvelio, alek-
sandro macijausko mokytojas, jo darbai turėjo įtakos 
daugeliui jo kartos ir jaunesniems lietuvos fotografams. 
r. maleckas buvo aktyvus tuometinio kauno fotoklubo ir 
kauno kultūrinio bei meninio  gyvenimo dalyvis. meni-
ninkas dalyvaudavo parodose ir rengdavo parodas, skai-
tydavo paskaitas apie tradicinį ir šiuolaikinį to laikotarpio 
lietuvos meną. jis yra lietuvos fotomenininkų sąjungos 
narys ir lietuvos žurnalistų sąjungos narys. nuo 1959 m. 
intensyviai dalyvavo parodose lietuvoje ir užsienyje (is-
panijoje, izraelyje, tarptautiniame Fotofestival Knokke-Heist 
belgijoje. 1992–2004 m. surengė savo personalines paro-
das įvairiose lietuvos galerijose. jo darbų yra įsigiję lie-
tuvos ir vokietijos kolekcininkai. 2008 m. autorius savo 
lėšomis išleido savo fotografijų albumą Fotografika. nuo 
2008 m. parodose kartu dalyvauja žmona dangirutė, kuri 
savo darbus kuria panašia fotografikos stilistika.

„aš nuo pat vaikystės mylėjau meną. žinojau, kas 
yra rembrandtas, rubensas, kai tuo tarpu mano klasės 
draugai apie tai ničnieko nenutuokė. man patiko vakarų 
europos modernistai – pablo picasso, vasilijus kandins-
kis. aš stengiausi tą dvasią perteikti savo darbuose“, – 
dėsto penkerius metus jau gyvenantis palangoje kone 
aštuoniasdešimties sulaukęs fotomenininkas rimgaudas 
maleckas, kurio kūrybinė veikla paliko ryškų pėdsaką 
XX a. 7 dešimtmetyje, atgimusiame lietuviškame foto-
grafijos mene.“1

rimgaudo malecko darbams bene didžiausią įta-
ką turėjo XX a. pradžios vakarų europos modernistinė 
p. mondriano, p. picasso kūryba. p. klee tapyba inspiravo 
menininką abstrakčiajai fotografijos raiškai, formos ieš-
kojimams. nors fotografo kūrybinis kelias prasidėjo nuo 
portretų, konkretaus daikto atvaizdų, peizažo fragmentų, 
tačiau minėto žanro fotografijos griauna įprastą kanoną – 
darbuose atsiranda šešėliai, sudvigubinti kadrai, siurrea-

listines aliuzijas keliantys kontekstai. pamažu menininkas 
pereina prie abstrakčiosios fotografijos: kuriamas abstrak-
tus, „praradęs“ realias formas vaizdinys, išplaukiantis iš 
kontūrų, liudijantis emocinį išgyvenimą, kitokią realybę, 
metafizinę dimensiją. dauguma šių darbų vadinami kom-
pozicijomis, jie pasižymi tobula forma, kai dėmesys krei-
piamas į spalvinius kontrastus, šešėlius, faktūrų žaismą, iš 
viso to sukuriant begalinę harmoniją, realybės ir globalios 
kosminės erdvės pusiausvyrą. ir ankstesni, ir dabartiniai 
malecko darbai sukurti nenaudojant jokių kompiuterinių 
technologijų. menininkas tiesiog atrado savo stilistiką, 
sulydžiusią fotografiją ir dailę – tai tapo jo kūrybiniu ke-
liu, juo menininkas eina iki šiol. „fotografiniai rimgau-
do malecko atvaizdai įgyja dailės kūrinius primenančių 
bruožų: grafiškų linijų piešinį, baltų ir juodų plokštumų 
kompozicijos, savitos faktūros įspūdį kuriančio grūdė-
tumo. neretai tai persipina kompozicijose, savo abstrak-
tumu primenančiose praėjusio amžiaus pirmosios pusės 
fotografinius eksperimentus, pavyzdžiui, lászló moholy-
nagy fotogramas ir mano ray rėjografijas. šis panašumas 
leidžia įžvelgti r. malecko fotografikos sąsajas su tuomet 
dailės raidai įtaką dariusiais bandymais atsisakyti realy-
bės formų ir kurti abstraktų meną.“2

r. malecko bičiuliai fotografijos dėstytojas alvydas 
vaitkevičius, skulptorius sigitas straigis mini tai, kad 
malecko modernistinės fotografijos darbai, sukurti XX a. 
septintajame dešimtmetyje, buvo visiškai išskirtiniai 
tuometinės sovietmečio laikotarpio lietuvių fotografijos 
kontekste, eksperimentiniams ieškojimams jie inspiravo 
daugelį jaunesnės kartos fotografų, kurie vėliau sulaukė 
pripažinimo, „išplaukė“ į platesnius tarptautinius kon-
tekstus. o maleckas už savo netradicinę fotografiją tuo 
metu buvo smarkiai kritikuojamas, ir vėliau tiesiog už-
mirštas. greičiausiai ir pačiam menininkui nebuvo labai 
svarbu nuolat save priminti. jis buvo susitelkęs ties for-
mos, linijos precizikos paieškomis, savo netradiciniuose 
portretuose ir abstrakcijose siekė gilesnės psichologinės 
charakteristikos, filosofinės raiškos formų.

norisi tikėti, kad pastarųjų metų rimgaudo malecko 
fotografikos parodos ne tik atnaujins pažintį su šio įdo-
maus, įtaigaus moderniosios lietuvių fotografijos pradi-
ninko kūryba, bet leis ir šiuolaikinius meninius eksperi-
mentus vertinti ankstesnių meninių atradimų kontekste.

1 d. šimkutė. Rimgaudas Maleckas: „Rimta abstrakcija – tai sustingusi 
muzika“ // Vakarinė Palanga, savaitgalio priedas, 2012, lapkričio 
10–14, nr. 85, p. 7.

2 t. pabedinskas. Įvadinis tekstas // Rimgaudas Maleckas. Fotografi-
ka. – kaunas, 2008, p. 5.

g a b r i e l ė  K u i z i n a i t ė

Rimgaudo malecko kūryba: 
abstrakcija, sujungianti dailę ir fotografiją



d a n g i r u t ė i r  r i m g a u d a s  m a l e c k a i .  Fotografikos abstrakcijos
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P R i e Š TA R Ų  i Š T A K o S
kartą žurnalo Mokslas ir gyvenimas redaktorė saulė mar-
kelytė kreipėsi į mane patarimo1, kas iš mokslo istori-
kų galėtų tinkamai įvertinti antano poškos rašinį apie 
žemdirbystės kilmę. reikalas tas, kad įžymiojo keliau-
tojo mintys jai kelia abejonių. miela redaktorė, buvusi 
mano bendraklasė, o dabar diplomuota geografė, įgijusi 
profesionalių redagavimo įgūdžių, pastebėjo autoriaus 
pasakojimuose apie javų auginimą senovėje abejotinų ir 
vien intuicija pagrįstų teiginių. pasakiau, kad galėčiau 
siūlyti recenzentą, žinoma, tik pats susipažinęs su tekstu. 
skaitant rašinėlį, paaiškėjo, kad jis sukurptas skubotai: 
mintys dėstomos nenuosekliai, teiginiai neparemti pa-
tikimais faktais; be to, rankraštyje nesunku buvo aptikti 
jau kitų autorių žurnaluose skelbtų žinučių. Į akis krito 
rizikinga poškos pretenzija pateikti savo tekstą kaip pa-
saulio žemdirbystės istoriją. neskubėjau teksto grąžinti 
redakcijai, nes vis dar svarsčiau, kas galėtų tarti svarų 
žodį apie istorinį žemdirbystės kelią.

praslinkus kelioms dienoms, susiklostė palankios 
aplinkybės sugrįžti prie poškos rašinio. mat buvau pa-
kviestas apsilankyti pas akademiką paulių slavėną. prie 
pietų stalo sėdėjo profesoriai pranė dundulienė, bronius 
dundulis ir redaktorė saulė markelytė. netrukus prisidėjo 
docentas česlovas kudaba ir keli slavėnų artimieji. svečiai 
docentą pasveikino sėkmingai apgynus daktaro disertaci-
ją. kudaba iš aptrinto portfeliuko ištraukė naujausią savo 
knygą Kalvotoji Žemaitija (1972) ir įteikė slavėnui. pritariant 
namų šeimininkui, visi vieningai pripažinome, kad netru-
kus docentą jau turėsime teisę vadinti profesoriumi.

baigiantis pietums, buvome pakviesti prie kvapnios 
kavos ir saldžių patiekalų. prasidėjo pokalbiai; kaip visa-
da slavėnų bute, jie buvo intriguojantys ir turiningi. sau-
lė markelytė, man linktelėjusi, tarsi tarp kitko paminėjo 
poškos rankraštį. šiek tiek patylėjusi, pareiškė: „redak-
cija pageidautų atsiliepimo apie antano poškos tekstą.“ 
supratęs, kad man – sąmokslo dalyviui – jau atėjo tinka-
ma minutė įsiterpti, pasiūliau savo nuomonę: mūsų ger-
biamo keliautojo rašinys skirtas žemdirbystės istorijai; 
todėl, manyčiau, žurnalo leidėjams būtų įdomu išgirsti 
knygos Žemdirbystė Lietuvoje (1963) autorės profesorės 
dundulienės mintis apie šį tekstą. man pritarė kudaba, 
taip pat pageidavęs susipažinti su rašiniu, žinoma, po to, 
kai jį perskaitys gerbiama profesorė. jo noras buvo man 
suprantamas, nes garsėjantis savo geografinėmis ekspe-
dicijomis mokslininkas ir kelionių knygų autorius buvo 
taip pat aktyvus kraštotyrininkas, kuriam rūpi klausi-
mai, susiję su žemdirbių gyvensena.

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

Trijų asmenybių polemika, 
kurios aidas šiandien dar nenutilęs

redaktorė saulė, pasiraususi didelėje savo rankinė-
je, pritaikytoje jos profesijai, surado poškos rašinį, tuo 
savo akibrokštu mane nustebindama: nesitikėjau, kad, 
eidama į svečius, ji jau bus pasirengusi spręsti bendrą 
mūsų reikalą. ištraukusi rankraštį, mandagiai jį pasiūlė 
profesorei dundulienei. pastaroji, nustebusi ne mažiau 
už mane, neryžtingai paėmė kiek aptrintą sąsiuvinį. ne-
patenkintu veidu ji pasklaidė lapus. tarusi „na gerai, 
paskaitysiu namuose“, pasidėjo tekstą šalia. tuo kalba 
apie mūsų keliautojo rašinį tą dieną baigėsi. tolesni sve-
čių pokalbiai pakrypo kudabos naujienų link.

po kelių savaičių saulė markelytė telefonu man 
pranešė, kad recenzentė širsta; mat, profesorės žodžiais 
tariant, redakcija, įgrūdusi moksleivišką rašinuką, ją 
gaišina – atima brangų laiką, kurio nuolat trūksta tin-
kamai atlikti akademines pareigas. išgirdęs naujieną, 
pradėjau sukti galvą, kaip sutvarkyti šį reikalą. tuomet 
mokslo istorikų sambūryje jau ėjau mokslinio sekreto-
riaus pareigas. pasitardamas tematikos klausimais su 
pirmininku akademiku pauliumi slavėnu, kas mėnesį 
rengiau mokslo istorikų seminarus. tad kilo mintis į 
tokį renginį pakviesti antaną pošką ir pranę dundu-
lienę. ši idėja patiko slavėnui. kalbėtis su dunduliene 
sekėsi nelengvai: profesorė ilgai priešinosi, priminda-
ma, kad šiek tiek negaluoja; bet, kai pažadėjau pats ją 
nuvežti į mūsų seminarų vietą – istorijos institutą, pri-
ėmė kvietimą. aimanuodama ir vis kažin ką aiškinda-
ma, prasitarė, kad pakeitė savo nusistatymą, nes, kaip 
yra girdėjusi, pokalbyje žada dalyvauti pats mokslo 
istorikų sambūrio įkūrėjas paulius slavėnas; mat ji la-
bai gerbianti akademiką ir todėl jai būtų nemandagu 
atmesti pasiūlymą.

nors česlovas kudaba, kaip aktyvus mūsų sambū-
rio narys ir aukštos kompetencijos geografijos istorikas, 
stengdavosi nepraleisti seminarų, kiek pasvarstęs nu-
sprendžiau jam priminti renginio datą; žinojau gerai, 
racionalios docento mintys – visuomet tolerantiškos ir 
mandagios – būtų mums naudingos, ieškant kompromi-
so tarp polemikos dalyvių.

A N TA N o  P o Š K o S  N u o m o N Ė
Į seminarą, skirtą keliautojo antano poškos pasakojimams 
apie patirtį indijos aukštumų slėniuose, kur jis stebėjo 
archajiškus javų augintojų papročius bei gyvenimo būdą, 
susirinko, jei neklystu, dvi dešimtys mokslo istorikų ir 
jų bendraminčių būrelis. Į pirmą eilę pakvietėme paulių 
slavėną, pranę dundulienę ir antaną pošką. česlovas 
kudaba prisėdo atokiau, nes žadėjo po valandėlės 
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eiti į kitą renginį. prasidėjus seminarui ir p. slavėnui 
pasveikinus dalyvius, pakvietėme kalbėti mūsų įžymųjį 
keliautoją. klausytis buvo įdomu. poška, pasižymintis 
įspūdinga išminčiaus išvaizda, mokėjo kalbėti įdomiai 
ir regzti siužeto intrigą. jis sugebėdavo sukurti įtampą, 
kuri ragino klausytojus ne tiek mąstyti, kiek patikėti jo 
žodžių tikrumu. trumpai tariant, jis gebėjo įsigyventi 
į pranašo vaidmenį. tačiau čia, mokslo institucijoje, 
pajutęs skeptišką dundulienės žvilgsnį, išminčius pritilo, 
jo žodžių išraiškos prislopo. istorijos žinovų auditorijoje 
pranašas virto kukliu mitologinių sakmių pasakotoju. 
taip ir norėjosi jo rankose išvysti kankles.

poškai baigus kalbėti apie žemdirbystės raidos bruo-
žus, dundulienė paprašė iškeltus teiginius pagrįsti kon-
krečiais faktais bei nuorodomis į šaltinius. visi pritilę 
laukėme argumentų. daug kelionėse patyręs vyras, mi-
nutėlę patylėjęs, pradėjo aiškinti: keliaudamas jis buvo 
aptikęs daug autentiškų archainės agrokultūros liekanų 
ir išklausęs senovę menančių žemdirbių aiškinimus; tai, 
ką jis regėjo ir girdėjo, tapo pirminiais jo žinių šaltiniais. 
be to, jo aplankytos vietovės – tai civilizacijos nepaliesti 
arealai, kuriose darbų pobūdis menkai pakito. aptiktas 
natūralus gamtovaizdis teikė intuityviai patikimą infor-
maciją apie archainio krašto ypatumus, apie čia per am-
žius kultivuotą žemdirbystę; tad turėtų būti suprantama, 
kad visa tai yra tinkama atrama jo vaizduotei. dundulie-
nė, išklausiusi pastaruosius žodžius, atlaidžiai nusišyp-
sojo. jos pastabų neišgirdome. bet ji tuoj pat pasisuko į 
slavėną. profesorės žvilgsnis buvo tarsi prašymas tarti 
savo nuomonę.

K i T i  P o Ž i Ū R i A i
p. slavėnas be jokių išlygų kalbėjo tiesiai: jis manąs, kad 
keliautojo interpretacija yra kol kas tik hipotezė, kuri, 
kaip patyrusio žmogaus nuomonė, turi teisę gyvuoti. 
galbūt rimtai pastudijavus dar nežinomus šaltinius, ji 
bus papildyta ir galop net patvirtinta. ir šypsodamasis 
pridūrė, kad akademinis pasaulis yra nusistatęs prieš as-
menis, kurie „lenda“ į šventas, jiems uždraustas „ganyk-
las“. paplito bloga tradicija neįsileisti smalsių žmonių į 
savo tarpą, jeigu jie neturi konkrečios mokslo srities dip-
lomo. pamirštama, kad puikų išsilavinimą gali suteikti 
pamėgta veikla, atkaklus, o kartais ir fanatiškas atsida-
vimas idėjai, suderintas su savarankiškomis studijomis. 
priminsiu, pats slavėnas yra puikus tokios kolizijos pa-
vyzdys: jis pradėjo matematikos studijas maskvoje ir jas 
baigė kaune, gilinosi į astronomiją jungtinėse amerikos 
valstijose ir ten apgynė disertaciją; be to, jis jau gimna-
zijoje pradėjo rimtai studijuoti kalbos mokslus, kantriai 
klaidžiojo kalbotyros labirintuose, išmoko graikų (se-
nąją), lotynų, vokiečių, prancūzų kalbas. vėliau kūrė 
indoeuropiečių prokalbės raidos schemą, ją tobulino iki 
paskutinės gyvenimo dienos. jo kintančios kalbos mode-
lį niekino mūsų kalbininkai, sakydami, kad tai – ne ma-
tematiko ir ne astronomo reikalas. vienintelis vytautas 
mažiulis buvo linkęs manyti, kad slavėno modelyje yra 
racionalus grūdas. Įdomu, kad mažiulis ketino atidžiau 
gilintis į modelio turinį, bet vis iki savo mirties nespė-
davo rasti tam laiko. Įvertinus slavėno patirtį, aiškėja jo 
teigiamo požiūrio į poškos tekstą ištakos; matyt, iš čia 

plaukia jo kritiškos pastabos, skirtos akademinės visuo-
menės nuostatoms, ginančioms „diplomuoto specialis-
to“ munduro garbę.

po slavėno pasisakymo pakilo kudaba. jis taip pat 
kritiškai atsiliepė apie įsišaknijusias akademines nuotai-
kas. jam, kaip besidominčiam tarpdisciplininėmis prob-
lemomis, teko patirti priekaištų ir iš astronomų, ir iš 
etnologų. jis paaiškino, kad jo atliekami tyrimai geo-
grafijos srityje yra neatsiejami nuo kraštovaizdžio, nuo 
nuolatinio gyventojų ryšio su gamtos kaita, su ciklišku 
dangaus kūnų judėjimu, kurie atsispindi etnokultūroje. 
gerai įsidėmėjau jo žodžius: „aš uždusčiau, jei apsiribo-
čiau siauru vienos disciplinos (tik geografijos) akiračiu.“ 
šį posakį kaip argumentą pateikdavau, kalbėdamas apie 
savo „paklydimus“ mokslo sričių kryptyse.

seminaras netrukus baigėsi. tiesa, dar buvo iškel-
ti keli klausimai, nesusiję su pagrindine tema. antanas 
poška, mandagiai padėkojęs renginio dalyviams, paste-
bėjo, kad jam visuomet malonu bendrauti su paprastais 
žmonėmis; jie įdėmiai klausosi jo pasakojimų. jam sun-
kiau sekasi akademinėje auditorijoje, kuri kažin kodėl, 
nepasitikėdama jo žodžiais, reikalauja aiškių faktų. bu-
vimas konkrečioje vietoje ir ten matomi dalykai yra jam 
pačiam, kaip ir ten sutiktiems žemdirbiams, neginčija-
mas faktas. šia mintimi poška baigė savo pasirodymą 
mokslo istorikų seminare.

sėdęs prie vairo parvežti profesorę dundulienę į na-
mus, paklausiau, ar ji nepritartų švelniai išsakytai slavė-
no nuomonei. ji įvertino slavėną kaip labai tolerantišką 
asmenį, siekusį ramiai užbaigti seminarą. profesorė buvo 
įsitikinusi, kad jai pridera kalbėti korektiškai apie daly-
kus, kuriuos pati gerai išmano. ji juk negalinti ramiai 
vertinti spaudai skirto teksto, kuris parašytas nepaisant 
priimtų normų. autorius privalo teksto pradžioje ap-
žvelgti kitų tyrinėtojų darbus, pagrįsti siekiamą tikslą, 
o po to išskleisti aptiktus duomenis, juos apibendrinti ir 
pasiūlyti savo išvadas. viso to nėra garbaus keliautojo 
rašinyje. galbūt nereiktų iš šio įgudusio žurnalisto rei-
kalauti rimto straipsnio, bet rašinio, pagrįsto vien intui-

mokslo istorikų seminaras – paulius slavėnas ir juozas a. krikštopaitis, 1979
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tyvia nuomone ar lakia vaizduote, profesorė negalinti 
vertinti teigiamai.

suprantama, nekilo noro toliau aiškintis. man nuo 
pat polemikos pradžios buvo aišku, kad patyrusią etno-
logijos tyrinėtoją labiausiai erzino poškos pretenzija į 
globalios žemdirbystės istorijos autorystę. tad atsisvei-
kinęs su profesore, palinkėjau jai ramaus vakaro.

S v e Č i u o S e  PA S  A N TA N Ą  P o Š K Ą
praslinkus kelioms dienoms, aplankiau antaną pošką. 
jo kambaryje (antakalnis, smėlio g. 26–15) sėdėjo juo-
zas keliuotis, mūsų keliautojo kaimynas ir bičiulis nuo 
prieškario laikų. jis mane pažino, nes jau buvau pas jį 
apsilankęs kartu su poška2. garsusis Naujosios Romuvos 
leidėjas, patyręs tardymų procedūras bei tremtį, buvo 
labai įtarus. jis pasitiko mane nepatikliu žvilgsniu, kaip 
ir pirmą kartą mums susitikus. daug persekiotas buvęs 
„buržuazinis“ ir dar „nesusipratęs“ žurnalistas kiekvie-
name, atsidūrusiame šalia jo, regėjo kgb agentą. poška, 
pradėjęs su manimi draugiškai kalbėtis, kiek apramino 
sėdintį kaimyną.

man rūpėjo pratęsti pokalbį apie įvykusį seminarą, 
kad nors kiek sušvelninčiau kilusią įtampą. aptariant 
įspūdžius, keliuotis įsiterpė, patvirtindamas, kad ir jis 
yra pastebėjęs prieškario akademinės bendruomenės 
santykiuose ryškią jos narių ir esančiųjų už akademinių 
reikalų atskirtį. tačiau, jei patikėtume jo žodžiais (aš 
linkęs jais tikėti), mokslininkai vertino augantį Naujosios 
Romuvos prestižą kultūros gyvenime ir todėl mielai ben-
dravo su redakcija. tęsdamas pokalbį su poška, neslėp-
damas išklojau man pasakytas dundulienės pastabas. 
ginčo kaltininkas prisipažino, kad tai, ką aš sakau – nėra 
nauja; jis jau buvo girdėjęs skeptišką profesorės nuomo-
nę apie kitus jo rašinėlius Mokslo ir gyvenimo puslapiuose; 
ypač negailestingai ji sukritikavo keliautojo „atradimus“ 
baltistane. iš pokalbio aiškėjo, kad poška yra linkęs su 
išlygomis priimti pastabas: jis ketinąs rašinį rimtai pa-
koreguoti, papildyti ir galbūt susiaurinti interpretacijų 
taikymo arealą. šiandien jau galiu teigti, kad minimas 

poškos rašinys taip ir nepasirodė populiarios literatū-
ros puslapiuose3. tačiau 1988 m. leidyklos Mintis buvo 
išleista kukli jo knygelė Indoeuropiečių istorijos pėdsakais. 
Nuotrupos iš žemdirbystės praeities. ji paliudijo, kad teks-
to, prieš kelis dešimtmečius sukėlusio polemiką, turinį 
autorius plėtojo ir koregavo pagal nugirstas pastabas. 
nors pirminio teksto skaitytojai neišvydo, tačiau turi-
me leidinuką, kuriame išskleista poškos samprata apie 
žemdirbystės kaitą. tenka tik apgailestauti, kad atidžiai 
vertinti šios knygos jau nespėjo nei profesorė p. dundu-
lienė, nei akademikas p. slavėnas: jie abu netrukus mirė 
(1991). manau, kuklus naujo leidinuko pavadinimas jau 
nebūtų sukėlęs profesorės nepasitenkinimo.

šių garbių profesorių gyvenimo kelio baigtis veik 
sutapo: pranė dundulienė mirė laidojant jos kolegą ir 
šeimos bičiulį paulių slavėną (1991 03 27). o įvyko taip: 
po labai jautrios dundulienės kalbos prie atviro kapo 
man, kaip velionio įkurtos mokslo istorikų organizacijos 
moksliniam sekretoriui, teko tarti atsisveikinimo žodį. 
tik man pradėjus kalbėti, šalia stovėjusi dundulienė 
susmuko. pasilenkęs ją pakelti, išvydau nebylų, baugiai 
papilkėjusį veidą. tuoj pat pribėgo keli asmenys iš 
lydinčiųjų velionį; jie skubiai bejėgį kūną nunešė į 
aikštelę prie stovinčių automobilių. vėliau paaiškėjo, 
kad ligoninėje profesorės atgaivinti nepavyko.

kreipdamasis į giminių ir mokslinės bendruome-
nės būrelį, sutrikusį dėl įvykio kapinėse, užbaigiau 
atsisveikinimą su išėjusiuoju. pacituosiu kelis savo 
žodžius: „mūsų mokslinės minties patriarche, jūs buvote 
pirmasis, kuris suvokė mokslo istorijos reikšmę mūsų 
kultūrai. jūs subūrėte tą neskaitlingą entuziastų būrelį, 
kuris pasišventė istorinio palikimo studijoms. be šio 
humanitarinio ryžto, tapusio mūsų pašaukimu, neįma-
noma būtų suvokti lietuvos mokslo kaip kultūros ver-
tybės, neįmanoma būtų jo įrašyti pasaulinio mokslo pa-
tirties lobyne.“4

netrukus liūdesio žodžius vėl ištariau prie atsivėru-
sios angos į amžinybę, skirtos profesorei p. dundulienei: 
„prieš kelias dienas šiose antakalnio kapinėse stovėjau 
greta jūsų. tuomet jūsų žodžiai tarsi tiesė prie profeso-
riaus slavėno kojelių baltąsias drobeles, nuaustas gerųjų 
laumių, kad tos išbalintos lino juostos lydėtų jį į dausas, 
kad senųjų baltų deivės, paėmusios už rankelių, paso-
dintų garbųjį išminčių ant krėslelio šalia mūsų bočių. 
bet deivės buvo mums, čia likusiems, negailestingos: ir, 
palietusios jūsų skruostelius, jos paėmė jus už rankelių, 
ir nuvedė prie to paties krėslelio, ir pasodino šalia mūsų 
iškiliųjų, kad pridengtų jūsų visų galveles plačiąja linų 
juosta, išmarginta lietuviškais simboliais, kurių paslaptį 
jūs mėginote ne kartą nuspėti.“5

AT S i v Ė R u S i  P o Š K o S  T i e S A
turiu prisipažinti, kad antano poškos tyrinėjimų būdas, 
nepriimtinas tradicinei akademinei europos bendrijai, 
man buvo ir patrauklus, ir mįslingas. bendraudamas 
su garsiu keliautoju, mėginau sužinoti daugiau apie 
jo nekonvencionalų analitinį mąstymo metodą. kartą 
jis papasakojo apie bombėjaus universiteto profesorių 
norshirvaną a. thoothy, kurį vadino savo mokytoju ir 
dvasinių reikalų vadovu (guru). šalia jo sukosi universi-

česlovas kudaba, paulius slavėnas ir antanas poška, 1982
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teto profesūra, įvairūs išminčiai ir studentų būrelis. veik 
porą metų čia studijuodamas, poška gilino žinias apie 
indijos kultūrą, o svarbiausia – apie jos archaiką. iš savo 
mokytojo jis sužinojo tai, apie ką nenutuokia mokslinin-
kai mūsų padangėje. klausydamas poškos pasakojimų, 
deja, neįsidėmėjau svarbių teiginių, kurie šiandien įtiki-
namai paaiškintų jo interpretacijas, praeityje suerzinu-
sias dundulienę. tačiau praslinkus keturiems dešimt-
mečiams, netikėtai atsivertęs prieš dešimtmetį išleistą 
Naujosios Romuvos sąsiuvinį6, aptikau antano poškos 
pasakojimą apie studijas bombėjuje. Įdėmiai skaityda-
mas tekstą, supratau tai, ką anksčiau buvau praleidęs.

pacituosiu pasakojimo apie poškos mokytoją ištrau-
ką: „jis mokėdavo sukurstyti ir panaudoti visą pasąmo-
nėje turimą informaciją... pradėdamas analizuoti, rodos, 
visai paprastą atvejį, atkurdavo visą žmogaus elgesio 
kryptį – tai yra pasiekti visa tai, ką sąmoningai ar nesą-
moningai žinai. o tai ir buvo įvadas į problemą – visų 
pirma reikia išmokti galvoti, o tik tada mėginti spręsti, 
sakau, spręsti, nes sprendimas – tai tik patikrinimas, ar 
teisingai supratai tai, ko norėjai...“ ir tikrai: juk poška, 
viešai paskelbdamas savo apibendrinimus, norėjo patik-
rinti pasiūlytą žemdirbystės pradžios sampratą.

kitoje pastraipoje poška tęsia aiškinimą, iš kurio 
plaukia mintis: kalbant apie etnosą, reikia gilintis į jo 
etnografiją; išlikusiuose mitologiniuose pasakojimuose 
žodžio bei ženklų prasmė atsiveria tyrinėjant krašto 
aplinką. taigi prisiminimuose apie bombėjų yra šiek tiek 
aprašyta mokytojo išmintis, tapusi antano poškos tyri-
nėjimų bei interpretacijų kelrodžiu.

P R i e Š TA R Ų  e S m Ė S  L i N K
antano poškos susitikime su akademinės bendrijos na-
riais atsiskleidė amžina mokslo kaip profesijos ir mokslo 
(pasaulio pažinimo) kaip pašaukimo prieštara. šią temą 
neseniai gvildenau, ruošdamas pranešimą tarptautinei 
konferencijai. todėl man parūpo prisiminti pirmąjį ryš-
kų susitikimą su šia kolizija, kad galėčiau ją analizuoti 
kaip autentišką patirtį, kuri vėliau buvo papildyta nau-
jais epizodais. galop nusprendžiau: vertėtų tarptautinei 
auditorijai pasiūlyti patirties apibendrinimą, išskleisti jį 
specialioje apžvalgoje7.

krašto visuomenės ir joje esančios akademinės at-
skirtį bendruomenės suformuoja skirtingos jų veiklos 
pobūdis bei išsilavinimo turiniai, privalomi profesinei 
veiklai. šalia šio skirtumo santykių erdvėje visuomet at-
siranda pertvara tarp profesinės bendruomenės „eilinių“ 
ir „išrinktųjų“. tenka apgailestauti, kad tokį išsisluoks-
niavimą lemia ne tiek talentas ar nuopelnai, kiek veiklos 
būdai (akademinė veiklos sritis). retai, net labai retai 
tie būdai yra moralūs. dažniausiai sėkmę, įsismelkiant 
į „pašauktųjų apaštalų“ sluoksnį, nulemia agresyviai 
aktyvaus, kompromisų nepripažįstančio subjekto siekis 
įgyti naudos.

gali kilti klausimas: „gal šiandien minėti reika-
lai pasisuko demokratinių principų link?“ deja ne, net 
priešingai – prieštara sustiprėjo. veikla pagal pašaukimą 
tapo pajuokos objektu arba nevisavertiškumo liudijimu. 
kalbėdami apie dabartinę akademinę visuomenę, turime 
pripažinti: išblukusių spalvų masėje jau pranyko ryškių 

profesorių figūros. jas dar gerai prisimena vyresnioji kar-
ta – tai jonas kubilius, meilė lukšienė, juozas matulis, 
vytautas merkys, juras požėla, paulius slavėnas, vytau-
tas statulevičius, norbertas vėlius, vanda zaborskaitė 
bei kitos įtakingos asmenybės. beje, veik visai šiai asme-
nybių kohortai mokslinė veikla buvo ne vien profesija, 
bet ir pašaukimas, sureikšminęs jų gyvenimo turinį. tai 
jau kita tema, susijusi su globalaus reiškinio problemati-
ka; ją, kaip jau minėjau, svarsčiau tarptautiniame moks-
lininkų forume.

kai pribręsta reikalas rinkti naujus tikruosius lma 
narius, pilkumos bruzdesyje išnyra interesų grimasos: 
bičiulių, „gerų“ kolegų iškėlimo rungtynės. panašiai nu-
tinka, kai reikia suteikti užsienio akademijos nario vardą; 
tada sprendžiamas klausimas, ar numatomas asmuo bus 
„naudingas“. čia lemia keli veiksniai; verta paminėti du 
vyraujančius, kurie teikia galimybes (a) gauti pelningų 
užsakymų ir (b) lobistams tikėtis protekcijų vertingiems 
apdovanojimams (pasiekti prestižinio universiteto gar-
bės daktaro vardą). esminė akademinės bendruomenės 
bėda – pasitikėjimo jos kompetencija praradimas ir elg-
senos etikos nuosmukis. kitas trūkumas – asmeninės 
tapatybės netektis.

visuomenei ir mokslininkams, likusiems elito nuo-
šalėje, pasipiktinimą sukėlė vieno asmens, atstovaujan-
čio humanitarinei sričiai, iškėlimas. Į elito kuopelę pra-
sibrovė, t. y. lma nariu tapo, veikėjas, neturintis nei 
rimtos monografijos, nei kitų nuoseklaus mokslinio dar-
bo rezultatų. pagrindinis įvykio manipuliuotojų argu-
mentas – aktyvi naujo nario kultūrinė veikla, galbūt 
pajėgsianti gaivinti išblukusį akademinio centro veidą. 
manau, šiam veikėjui ir jo lobistams pakaktų kukliau 
skambančios atžymos „garbės akademikas“. akivaizdu, 
reikalai negerės, kol bus taikomas išlikęs sovietmečio rin-
kimų/iškėlimo būdas: pretendentas pats turi surankioti 

pranė ir bronius dunduliai, 1981
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(„išpešti“) rekomendacijas ir suręsti mitologinį pasakoji-
mą apie savo nuopelnus. pasaulinė praktika pranašesnė: 
pagal ją pretendentus, remiantis nustatytais kriterijais, 
parenka akademikų komisija, nuolat stebinti moksli-
nę veiklą (taip surandami ir teikiami nobelio premijos 
nominantai). tokia tvarka mūsų padangėje turėtų būti 
priėmimo į rašytojų, dailininkų ar į kitas kultūrą puose-
lėjančias organizacijas. ne asmuo, sumanęs pasižymėti 
abejotinais nuopelnais, turi rūpintis išrinkimu/įstojimu į 
geidžiamą cechą, bet patys „meistrai“ privalo pasirūpinti 
savo cecho prestižu.

dar viena yda kelia nerimą. tai plintanti svetimų 
darbų kompiliacija, paliudijanti etinį nuosmukį akade-
minės veiklos srityje. neretai išgirstame apie nukopijuo-
tas disertacijas, apie studentus, nurašančius internetinius 
tekstus, apie plagijavimą be jokios gėdos. redakcijos, 
skelbiančios tokias klastotes, nesuka galvos dėl savo 
prestižo. suvešėjo pavydas: ignoruojamos kolegų sėk-
mės; jos net piktai pašiepiamos.

šiame kontekste prisiminkime netikėtą antano 
poškos įvertinimą – unikalų įvykį pasaulio akademinėje 
bendruomenėje. kalkutos universiteto senatas nusprendė 
antanui poškai suteikti po mirties (posthumous) garbės 
daktaro vardą už asmeninius nuopelnus indologijos stu-
dijų plėtrai. ir ką gi? lietuvos akademinė bendruomenė, 
dantis sukandusi, naujieną absoliučiai ignoravo. sup-

rantama, žurnalistai, pasigavę sensacingą informaciją, 
šiek tiek brūkštelėjo spaudoje, deja, labai trumpai. vien 
žygeiviai, kalnų entuziastai bei esperantininkai su nuo-
širdžiu džiugesiu paminėjo pavėluotą tarptautinį mūsų 
garsios asmenybės pripažinimą.

prieš kelis dešimtmečius įvykusi trijų iškilių asmeny-
bių – antano poškos (1903–1992), pranės dundulienės 
(1910–1991) ir pauliaus slavėno (1901–1991) – polemika 
suteikė pagrindą ne tik vėl pamąstyti apie jų iškeltus 
klausimus, bet ir analizuoti su jais susijusias temas, ak-
tualias šių dienų tikrovėje.

1 manau, tai buvo 1972–1973 m.
2 apie tai plačiau: j. a. krikštopaitis. Nepakartojamos akimirkos. Susiti-

kimai su kultūros kūrėjais. – Naujoji Romuva, vilnius, 2011, p. 190–192.
3 buvo smalsu susirasti minimą rankraštį. prisimenu tik tiek, kad 

profesorė dundulienė jį grąžino į redakciją. apie jį ar kopiją nieko 
negalėjo pasakyti autoriaus duktė laimutė poškaitė-kiselienė, deja, 
neradau jo ir vrublevskių bibliotekos archyve. galop jį aptikau lie-
tuvos valstybinio archyvo veiklos bylų apraše nr. 1 (fondas r-519).

4 citata iš kalbos, pasakytos prie p. slavėno kapo 1991 m. kovo 27 
d. tekstas deponuotas j. a. krikštopaičio archyve (byla Kalbos).

5 citata iš kalbos, pasakytos prie p. dundulienės kapo 1991 m. 
balandžio 2 d. tekstas deponuotas ten pat.

6 a. poška. Iš užrašų // Naujoji Romuva, 2002, nr. 4, p. 9.
7 j. a. krikštopaitis. Is History of Science a Profession or a Vocation, 

or Perhaps Something Else? // Abstract of the XXVI International 
Baltic Conference on the History of Science, helsinki, august 21–22, 
2014. – fshsl, helsinki, 2014, p. 26–27.

k ęs t u či o  s v ėr i o  nuotrauka
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L i e T u v i Ų  K A L b A  – 
TAu T i Š K u m o   g A R A N TA S
1892 m. antro Varpo numerio vedamajame, dar neatsisky-
rus seinų kunigų seminarijos auklėtiniams, rašyta, kad 
be kalbos neliks tikėjimo, o be jo pražūtų kalba ir tautinis 
savitumas. po penkiolikos metų j. ambraziejus trikalbio 
lenkų–lietuvių–rusų žodyno pratarmėje protėvių kalbos 
nesuprantantiems sulenkėjusiems lietuviams ir lietuvai-
tėms rašė: tai jų nelaimė nemokėti kalbos, esančios pa-
grindu ir raktu visoms arijiškoms kalboms1.

XiX a. pagrįstai galima vadinti lietuvių kalbos šlo-
vinimo amžiumi, tai buvo neatsiejama nuo romantiškai 
pakylėto suasmenintos tautos kolektyvinės individua-
lybės „garbės laipsniavimo“. ramūno bytauto referatas 
Tauta ir tautiška sąmonė, skaitytas lietuvių mokslo drau-
gijos visuotiniame susirinkime 1912 m. birželio 14 d. ir 
išspausdintas Aušrinėje, lietuvių inteligentams padarė 
didelį įspūdį ir turėjo įtakos jų pažiūroms. vienam pir-
mųjų profesionalių mūsų filosofų tautiškumas – dva-
sinės kūrybos raiškos suvienytų žmonių bendruome-
nė, bendrinės kalbos dėka įgijusi mąstymo, jautimo ir 
troškimų vienovės bruožus, lemiančius nepakartojamą 
tautiškumo pavidalą, jis kalbą pripažino išskirtiniu tau-
tiškumo bruožu, nurodydamas, kad svetimų kultūrų 
įtakos yra savaip perdirbamos, pritaikomos saviems in-
teresams, papročiams2. tačiau XX a. pradžioje vilniaus 
priklausomybės problema versdavo argumentuoti ir ki-
taip. štai a. voldemaras, įrodinėdamas lietuvių teises 
į senąją sostinę, 1918 m. kovą paskelbtame straipsnyje 
kalbą, kaip tautiškumo kriterijų, atmeta ir, kuriai tautai 
priklausyti, pasitelkia liberalų asmeninį apsisprendimą3. 
p. klimas 1923 m. lenkų kalbos vartojimo nelaikė lenkiš-
kumo įrodymu, pasak jo, rusų bajorai ir inteligentai kal-
bėjo prancūziškai, tačiau tai neįrodo, kad rusijoje būta 
prancūzų. vartojantys lenkų kalbą yra lenkų kultūros lie-
tuviai, todėl reikia kovoti dėl lietuvių kultūros4. ketvirtą 
dešimtmetį etnolingvistinį požiūrį buvo jau galima viešai 
nuvertinti. vilkaviškio gimnazijos mokytojas k. a. vaitie-
kaitis vadovėlyje aukštesnėms klasėms Visuomenės mokslo 
pagrindai tautos požymiais laikė bendrą kilmę, bendrus 
išgyvenimus, istorinius prisiminimus ir kitus su istori-

A l g i r d a s  g r i g a r a v i č i u s

Sąjunga kalbai puoselėti
Tautinių demokratų partija iš politinio gyvenimo pranyko. Jos organizacinio tęstinumo aspektą 
tenka eliminuoti, nes nuo 1907 m. pradžios jos veikla nebuvo tęsiama partinėmis ar kitomis 
aiškiai apibrėžtomis ideologiniu paveldu organizacinėmis formomis. Dera užsiminti apie veiklos 
decentralizaciją kaip ir ideologinį neišbaigtumą ir atvirumą, nes nacionalistams, mobilizuojant 
tautiečius, būdinga labiau siekti praktinio efektyvumo. Iš visuomeninių organizacijų, 
kryptingai įgyvendinant tautinių demokratų deklaruotą lietuvių kalbos teisių gynimą 
viešajame gyvenime, savo veikla išsiskiria radikaliųjų tautininkų J. Ambraziejaus, S. Stakelės, 
J. Kriaučiūno ir J. Basanavičiaus inicijuota Sąjunga pagrąžinimui teisių lietuviškai kalbai 
Rymo katalikų bažnyčiose Lietuvoje (toliau – Sąjunga).

niu likimu susijusius dalykus, kalbą ir tikybą priskirda-
mas prie tautinę jungtį sustiprinančių veiksnių5. juozas 
purickis 1934 m. Vaire paskelbtame straipsnyje kalbos 
nelaikė pagrindiniu tautinės sąmonės formavimosi po-
žymiu, bet ją siejo su kilme, gyvenamąja vieta ir kitais 
„objektyviais faktais“ (kultūra, praeitimi, tradicijomis), 
nurodančiais žmogui, „kokią tautinę sąmonę jis privalo 
savy auklėti“6. taigi, akcentuojama etninė kilmė. arčiau 
mūsų laikų kalbininkui p. jonikui kalba rytų ir vidurio 
europoje yra pagrindinis ir lemiamas tautybės dėmuo, 
svarbiausia tautinės integracijos priemonė, b. kuzmickui 
ji – pagrindinis kultūros komponentas, gimtosios kalbos 
praradimas, pereinant prie svetimos vartojimo, yra ry-
šių nutraukimas su tautine kultūrine informacija ir įsi-
traukimas į kitos tautos kultūrinės informacijos sistemą, 
įkūnytą jos kalboje7. tautinę sąmonę konsoliduojančiu 
veiksniu kalbą laikė ir vydūnas, nes per ją reiškiasi „tau-
tos gyvybė“ (dvasia)8. j. jablonskis pirmasis iš tautinio 
judėjimo veikėjų ėmė reikalauti, kad bendrinės lietuvių 
kalbos pagrindu būtų liaudies kalba („žmonių kalba“). 
skirtingai nuo ilgalaikę nenutrūkstamą valstybingumo 
tradiciją turinčių tautų, kurių bendrinė kalba formuojasi 
sostinės arealo tarmės pagrindu, lietuvių rėmėsi krašto 
tarmėmis, pagrindine paėmus tautinio judėjimo veikė-
jų iš Aušros vakarų aukštaičių tarmę, artimą mažosios 
lietuvos lietuviškų laikraščių kalbai9. moralinę paspirtį 
lietuvių kalbai kilti suteikė indoeuropeistikos tyrinėto-
jų pripažintas jos senumas ir pirmapradiškumas. Aušra 
pradėjo valyti kalbą nuo germanizmų ir fiksuoti užsienio 
atsiliepimus apie lietuvių kalbą ir lietuvius, pradėdama 
kalbos, kaip paveldėto protėvių turto, grynumo ir na-
tūralumo gynimą bei reikšmingų tautinei sąmonei kelti 
svetimtaučių pripažinimų rinkimą. nuo j. basanavičiaus 
pasisakymo Priekalbėje, kad lietuva pamažėle nyksta, nes 
nyksta jos kalba, kazimiero būgos 1901 m. apibendrina-
ma, jog kalbos meilė tapusi tėvynės meilės sinonimu10.

1907 m. pavasarį sukrutus dėl autonomijos, buvo 
parengtas įstatymo projekto apie kalbos vartojimą auto-
nominėje lietuvoje aiškinamasis raštas (išlikusio rank-
raščio autorius galėjo būti j. kriaučiūnas arba p. kli-
maitis). jame gimtoji kalba laikoma natūraliu minčių 
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perdavimo būdu, liaudies kultūros ir gyvenimo nešėja 
ir saugotoja, jos laisvas vartojimas yra prigimtinė ir ne-
atskiriama laisvo žmogaus teisė. liaudis – kolektyvinė 
organiška asmenybė, pripažįstant asmenybės saviraiš-
kos teisę gimtąja kalba privačiame gyvenime, negalima 
nepripažinti tokios pat liaudies teisės jos visuomeninėse 
įstaigose. oficiali kalba lietuvoje – lietuvių, lietuviškai 
skelbiami autonominio seimo protokolai ir priimti įsta-
tymai. rankraštyje yra punktas, kad tautinės mažumos 
naudojasi tokiomis pačiomis teisėmis kaip ir lietuvių tau-
ta. liaudies kalbos tinkamumas visuomenėje priklausąs 
nuo kultūrinio civilizacijos lygio11. kalbos reikšmę tau-
tinio judėjimo kilimui peržiūrėti vertė susidūrimas su 
vilnijos tautine sudėtimi ir jos atlietuvinimo siekiniai. 
dviejų leidimų sulaukė vaidelioto katekizmo klausimų–
atsakymų forma parengta brošiūrėlė Kas esi? Ir kas tave 
verčia nebūti tuo, kuo tu esi?, išleista kaune. bibliografai 
ją priskiria a. dambrauskui-jakštui. knygelė dedikuota 
j. tumui, neteisingai išvarytam iš vilniaus Vilties redak-
cijos. a. petrulio versta pasirodė ir lenkiškai. tekstas 
skirtas jaunajai kartai. aiškinta, kad lietuvio vaikas, iš-
sižadėjęs lietuvystės ir pradėjęs kalbėti lenkiškai, nėra 
tikras lenkas, jis lieka tuo, kuo užgimė. besigėdijantys 
protėvių kalbos ir pasisakantys esą lenkai, baltgudžiai 
ar vokiečiai, vadintini išgamomis (išsigimėliais). tautie-
tį galima atpažinti ne tik iš kalbos, bet ir kilmės, būdo, 
papročių bei kilimo vietos. kalba yra tautos apdaras, 
dievo dovana, kuriam visos kalbos lygios, ir brangus 
dvasinis turtas. pasitelkiant šventojo rašto ištraukas, 
įrodinėjama, kad ir lietuvių kalba nėra pagoniška. lie-
tuviškai šneka kunigai ir kiti inteligentai bei „ponai“, ji 
vartojama ir mieste, ir kaime, ir teatre, nėra nei muži-
kiška, nei poniška, o bendra visai tautai. senus žmones, 
atsisakiusius lietuvių kalbos, pakeisti maža vilties, bet 
jaunimas neturi jos atsisakyti dėl sotesnio gyvenimo ir 
kitokio socialinio statuso. svetimas kalbas galima mo-
kėti, tačiau savosios išsižadėjimas peiktinas. knygelėje 
pateikti praktiniai patarimai, kaip, pasitelkus carinę po-
liciją, sutramdyti riaušininkus, trukdančius lietuviškoms 
pamaldoms. ponai, reikalaudami evangelijų skaitymo 
lenkiškai, tai daro iš pasipūtimo ir dėl politikos, tačiau 
patys pavojingiausi lenkintojai yra lietuvystės išsižadėję 
kunigai, nes, paskirti į lietuviškas parapijas, savo dvasi-
nį autoritetą panaudoja tamsiems tėvams palenkti lenkų 
pusėn12. smarkiausiai tautiečiai skriaudžiami vilnijoje.

a. dambrauskas-jakštas liberalų asmeninį apsi-
sprendimą priklausyti vienai ar kitai tautai laikė galimu 
tik tokiomis sąlygomis, kai žmogus laisvas nuo pašali-
nių įtakų. jo nuomone, tautiškumas remiasi pozityviais 
(objektyviais) veiksniais: kiekvienos tautos antropologi-
niu tipu, etnografiniais požymiais, istorinėmis tradici-
jomis, tėvų kalba ir t. t. nutautėjimas, kaip ir procesai 
gamtoje, vyksta ne šuoliškai, o evoliucionuoja palengva. 
sulenkėję lietuviai nebus tikrais lenkais. kunigai vilnijo-
je neklausia, kokią kalbą tėvai vartoja namuose, bet kokia 
nori savo vaikus katechizuoti. šie negerbia tėvų ir peri-
ma svetimą kalbą. nutautėjimą a. dambrauskas-jakštas 
prilygino epidemijai, todėl, kaip ir stichinių nelaimių 
atveju, valdžia neturi likti abejinga skriaudžiamai tau-
tai13. kadangi žemaičių vyskupas buvo išsprendęs lenkų 
naudai giedojimų tvarką čekiškės bažnyčioje remdama-

sis statistika, kaip vilniuje tai darė k. michalkevičius, jis 
siūlė statistinėms žinioms rinkti steigti vyskupijoje są-
jungos skyrius, lietuvių kalbos teises maldos namuose 
argumentavo teritoriniu principu – čia jos kalba nevals-
tybinė, lietuva nėra lenkijos dalis, o atskira etnografinė 
sritis, todėl lietuvių kalba turi būti viešpataujančia kaip 
vokiečių vokietijoje, lenkų – lenkijoje ar kitur. viešą 
kalbos vartojimą jis laikė svarbia lietuvių konsolidacijos 
apraiška14.

būta ir kitų tendencijų. 1905 m. rugsėjo 14 d. vilniu-
je išėjo pirmasis vietinių lenkų laikraštis Kurjer Litewski, 
leidžiamas dvarininko hipolito korwin-milewskio. spa-
lio 3 d. vedamajame redaktorius patikslino litvomanijos 
terminą. lietuvių kalbos ir kultūros ugdymas sveikinti-
nas, o etnopolitinio savarankiškumo siekiai yra šovinis-
tiniai – nepatriotiniai, netautiniai. litvomanais pradėti 
vadinti lietuvybės šalininkai, teigę lietuvišką vietinių 
lenkų kilmę ir reikalavę „atsilietuvinimo“ lietuvių kal-
bos pagrindu. vietinei lenkų spaudai lietuvių judėjimas 
tebeliko regioniniu reiškiniu, separatizmu, rusų intriga, 
tačiau vilnijoje terminas papildomą reikšmę įgijo dėl 
kalbinių santykių. beveik po trejų metų, 1908 m. liepą, 
pasirodė Litwa, lietuviškas žurnalas kalbantiems lenkiš-
kai. vedamasis skelbė, kad katalikiškoje lietuvoje suta-
rimą bus galima pasiekti tada, kai jos gyventojai supras 
esantys pagal kilmę lietuviai arba esantys vieno krašto 
piliečiai. kalbantys lenkiškai, lietuviškai ir gudiškai turi 
turėti literatūrą kiekvieni savo kalba ir kalbiniai skirtu-
mai teneskaldo vienalytės tautos, vieno krašto vaikų. 
endekai kritikuoti už bandymus per bažnyčią visus su-
lenkinti ir, subūrus vieną tautą, sulaukti krašte santar-
vės. vertinant tris pirmuosius žurnalo numerius, Viltis 
išskyrė straipsnio Tautos dvasia (Duch narodowy) mintį, 
kad ne vien kalba, bet ir bendras būdas telkia žmones į 
tautinę bendriją, tokie yra airiai ir žydai15. taigi, lietuvys-
tės kriterijai pasikeitė. ir po dešimtmečio žurnalo leidėjas 
mečislovas davainis-silvestraitis rašė apie būtinybę išlai-
kyti svetimas kalbas vartojančių lietuvių tautinę dvasią16. 
michailas prószyńskis iš minsko teigė, kad lenkiškai 
kalbantieji yra lietuviai, autochtonai, priminė vilniaus 
rašytojus romantikus, idealizuotą litvino tipą lenkų lite-
ratūroje, pabrėždamas, kad orientacija į lenkiją, išskyrus 
vilnių, kraštą nusmukdė17. žurnalas daug vietos skyrė 
peterburgo lietuvių, latgalių ir latvių, mažiau gudų ko-
vos už savą kalbą bažnyčiose reikalams. 1911 m. spalio 
28 d. vilniaus gubernatorius leido m. davainiui-silves-
traičiui spausdinti lenkų kalba panašios dvasios dvisa-
vaitinį žurnalą Lud, skirtą tautiniam lenkiškai kalbančių 
vilnijos sodiečių susipratimui kelti. aprobuotoje pro-
gramoje vedamieji vietinio gyvenimo klausimais, popu-
liarūs straipsniai istorijos, etnografijos, ekonominės pa-
dėties klausimais, apysakos, eilės ir kitokia beletristika, 
korespondencija, kronika, skelbimai. 1912 m. spalį buvo 
gautas leidimas Litwa paversti savaitine, tačiau kitų metų 
viduryje j. basanavičius pranešė j. tumui, kad žurnalas 
iš esmės bankrutavo ir tolesnė leidyba turi būti šelpia-
ma18. 1913 m. rugsėjo 25 d. laiške j. basanavičiui leidėjas 
įgaliojo per kelionę į ameriką rinkti lėšas Litwa ir Lud 
leisti. 1911 m. po kelionės iš ten su k. olšausku j. tumas 
parvežė apie 100 rublių aukų nuo kunigo židanavičiaus 
iš amsterdamo ir tik keletą amerikos lietuvių rublių19.
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j. basanavičius autobiografijoje apie sąjungą rašė, kad ji 
„mano sumanyta“. 1906 m. liepos 6 d. įraše fiksuoja, kad 
parengė įstatus ir jų įžangą, kurie po savaitės steigėjų su-
sirinkime buvo patvirtinti. kituose įrašuose išsiskiria du 
reikšmingi momentai. rusijos vidaus reikalų ministerija į 
jų projektą įbruko nepageidaujamus punktus, todėl susi-
rašinėjimas dėl įstatų užtruko beveik metus, dėl vyskupo 
e. ropo pašalinimo iš vilniaus, pasak j. basanavičiaus, 
išvijimo, kuo sąjunga buvo daugiausia kaltinama, tauti-
nio judėjimo veteranui tai ne visai teisėta ir perdėta, nes 
pati carinė administracija „griežė dantį“ už lietuvos ir 
baltarusijos katalikų konstitucinės partijos organizavi-
mą. sąjungos, kovojusios su vilniaus kapituloje „orga-
nizuota lenkininkų banda“ ir vyskupystės vyresnybe, 
šie prisibijoję20.

gegužės 24 d. j. ambraziejaus bute susirinko d. ma-
linauskas, p. klimaitis, j. kriaučiūnas, k. strazdas, kuni-
gas ignas šopara, l. gira. svarstyta, kaip tiesiogiai susi-
siekti su vatikanu, nes vilniaus vyskupai, naudodamiesi 
savo dvasiniu autoritetu ir globėjais romoje, tebesikėsina 
į lietuvystę, ir organizuoti lietuvių kontrapropagandą, 
sudarant visuomeninį iždą raštams leisti. išrinko laiki-
nąjį komitetą (kontrolierius d. malinauskas, iždininkas 
j. ambraziejus, narys k. strazdas), kuris iki liepos 1 d. 
turėjo sušaukti platesnį pasitarimą. iniciatyvos ėmėsi ra-
dikalieji tautininkai. birželio 29 (liepos 12) d. jau dalyvau-
jant j. basanavičiui, jonui ir felicijai bortkevičiams, ku-
nigui s. stakelei, j. kriaučiūnui, p. kriaučiūnui, emilijai 
vileišienei, inžinieriui j. mašiotui ir dar keletui asmenų, 
patvirtinti sąjungos įstatai ir išrinkta valdyba (pirminin-
kas j. basanavičius, sekretorius j. kriaučiūnas, iždininkas 
j. ambraziejus, nariai j. bortkevičius ir j. mašiotas). pra-
šymą registruoti sąjungą vilniaus gubernatoriui liepos 
1 d. pasirašė 14 asmenų – dauguma tautiniai demokratai, 
tačiau yra ir ldp atstovų j. bortkevičiaus ir v. pauliuko-
nio parašai. dėl ryšių su valdžios sferomis neapsieita be 
p. vileišio dalyvavimo ir parašo. Įstatų derinimas truko 
daugiau nei metus, kol 1907 m. rugpjūčio 16 d. juos pa-
tvirtino rusijos vidaus reikalų ministras, įterpiant keletą 
nemalonių punktų. sąjunga gali leisti knygas tik leistas 
valdžios vartoti visuomenėje, susižinoti su vatikanu ir 
kitomis institucijomis galima tik per vrm, ji yra šios 
ministerijos žinioje ir turi pateikti metines veiklos bei fi-
nansines apyskaitas, jeigu veikimas būtų pripažintas ne-
suderinamu su valdžios tikslais ar gresiančiu visuomenės 
ramybei ir saugumui, ministras turi teisę uždaryti. suma-
nytojui j. basanavičiui užtrukęs įstatų tvirtinimas ir fak-
tiškai įteisinta valdžios kontrolė negalėjo patikti. tačiau 
radikalams pakeitimai nekliuvo ir spalio 25 d. susirinki-
me jie suformavo valdybą be tautos patriarcho. rugsėjo 
18 d. j. basanavičius dar parengė kreipimąsi į amerikos 
lietuvius, kuriame prašė aukoti tamsių vilnijos ūkininkų 
atlietuvinimui, tai ne mažiau svarbu, kaip remti kovą už 
lietuvos laisvę. dar neįregistruotos sąjungos pirminin-
kas rugsėjo 18 d. jį pasirašė kartu su sekretoriumi jonu 
kriaučiūnu ir iždininku juozapu ambraziejumi. peter-
burgo įpirštų įstatų nepasirašė ldp atstovai.

sąjungos sumanytojai buvo sutarę parengti atsaką 
į 1905 m. pabaigoje varšuvoje išleistą spaudos straips-
nių rinkinį Lietuvių klausimas lenkų spaudoje. vilniečiai 

inteligentai surinko 220 rublių, o 332 rublius (166 do-
lerius) atsiuntė jav lietuviai. j. kriaučiūnas parengė 
1905–1906 m. poleminius lietuvių spaudos straipsnius ir 
išspausdino 1 200 egzempliorių tiražu, įžanginį žodį pa-
rašė l. gira21. dalį tiražo pasiuntė amerikiečiams, keletą 
šimtų knygų vilniečiams, kitas pasilikdamas sau. gauti 
jav lietuvių pinigai turėjo likti j. basanavičiaus žinioje, 
tačiau j. kriaučiūnas 150 rublių perdavė dar neįregis-
truotos sąjungos iždininkui j. ambraziejui. tokius fak-
tus pateikė išlaidų apyskaitoje22. j. basanavičius smarkiai 
supyko dėl neaiškių finansinių aplinkybių ir laiškelyje 
pareiškė: „jaunas tamsta esi vyras, su pažeista reputacija 
toli nenuvažiuosi.“23

j. ambraziejaus redaguota Šviesa nuo 1906 m. ru-
dens skelbėsi būsianti ne tik ūkinės, bet ir tautinės poli-
tinės pakraipos, labiausiai rūpinsis sunkiai nuskriausta 
nelaiminga lietuvių tauta, kuri iki šiol varginama di-
džiausių nevidonų lenkų, gins katalikų tikėjimą, raizgiai 
susipynusį su tauta, nes kas netiki, jau ne lietuvis, nie-
kam nepriklausys ir netarnaus, vien tik sergės tautinius 
reikalus, nurodys savo broliams ir sesėms neteisybes, 
išsigelbėjimo kelius iš skriaudikų nagų24. rusijos vidaus 
reikalų ministrui patvirtinus sąjungos įstatus, leidėjas 
džiaugėsi pirmuoju, jo nuomone, oficialiu suvalkų lie-
tuvos ir didžiosios lietuvos sujungimo pripažinimu25. 
juose fiksuota, kad sąjunga steigiama lietuvių kalbos 
teisėms atkurti ir ginti etnografinės lietuvos bažnyčiose. 
tam renka tikslias žinias apie kalbos situaciją, rūpinasi 
jos išsaugojimu ten, kur yra dar išlikusi, taip pat jos tei-
sių atkūrimu ten, kur buvo išginta polonizatorių dvasi-
ninkų, leidžia liaudžiai populiarias brošiūras, knygas ir 
jas platina, turi teisę įsigyti nekilnojamąjį turtą, leidus 
generalgubernatoriui, gali pirkti žemę už miesto ribų, 
o kasą papildyti lėšomis, surinktomis per rengiamus 
spektaklius, koncertus, paskaitas. sąjungos valdyba yra 
vilniuje, ji renkama metams, kiekvienas skyrius sava-
rankiškas26. nuo lapkričio Šviesa tapo oficialiu sąjungos 
leidiniu, kas dvi savaites leidžiamu „tautiškai politišku 
ūkininkų laikraščiu“. redakcijos priminime užsisakyti 
leidinį pasakyta, jog kovos už lietuvių kalbos teisių pra-
plėtimą mokyklose ir kitose viešose įstaigose. nuo pir-
mojo 1908 m. numerio paantraštėje dėl tautinės vienybės 
ūkininkai pranyksta.

j. ambraziejaus biogramoje Lietuviškojoje enciklope-
dijoje j. tumas nurodo, kad sąjungą lietuvių visuomenė 
mažai tepalaikė, o jo asmenį apibūdino kaip nepasto-
vaus, šiurkštaus būdo, ne visada tinkamomis priemo-
nėmis siekusį lietuviams naudos, tai daugumą tautiečių 
nuo jo atstūmę27. l. gira rašė, kad Šviesa pasižymėjo 
savotiškomis polemikomis, platesnio pritarimo neturė-
jo, kai žlugo verkių dvaro pirkimo sumanymas, leidėjas 
pasitraukė iš viešojo gyvenimo ir gydė ligonius bičių 
medaus ekstraktu. kitame rašinyje, priminęs, kad šalia 
išgarbinto p. vileišio yra nepelnytai užmirštas lietuvybės 
pionierius vilniuje j. ambraziejus, verkių pirkimą api-
būdino kaip nepavykusį įgyvendinti. kunigo j. bakšio 
parašytame nekrologe šiek tiek atskleidžiama radikalių 
pažiūrų tautininko j. ambraziejaus tragedija – maždaug 
nuo 1908 m., jausdamasis skaudžiai užgautas, jis pasi-
traukė iš viešojo gyvenimo vilniuje. 1907 m. v. mirono 
(nedatuotame) laiške p. būčiui pareikšta, kad j. ambra-
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ziejus stokoja politinio takto, bet lietuvių ir lenkų santy-
kių kontekste tai yra gerai28. e. ropas buvo iškėlęs ke-
letą bylų prieš neramųjį kunigą. vienoje iš jų vyskupo 
interesams atstovavo advokatas j. vileišis ir jo padėjė-
jas augustinas janulaitis. j. ambraziejus 1913 m. sausio 
15 d. laiške Birutės redakcijai, siųsdamas tris rublius už 
prenumeratą, skundėsi, kad septintus metus yra perse-
kiojamas lenkomanų už lietuvybės sujudinimą vilniuje, 
gyvena tik iš gydymo medaus ekstraktu29.

kai j. basanavičių pastebėjo perduodant amerikos 
lietuvių siųstus pinigus Vilties redaktoriui a. smetonai, 
j. ambraziejaus leidžiama Šviesa pakėlė triukšmą, jog 
vilniaus vadavimo iš lenkų nagų pinigai atiteko endekų 
tarnaitei Vilčiai30. tautinio atgimimo veteranas aiškino, 
jog pinigus jam davė kaip kultūrinės vilniaus lietuvių 
draugijos pirmininkui. pirmame atsakyme j. basanavi-
čius panaudotas Šviesos publikacijoje žinias apie jo as-
menį laiko melagingomis ir vadina šmeižtu, tačiau są-
jungą įvardija kaip vieną svarbiausių tautinio judėjimo 
institucijų, kurios nariai turėtų saugotis paversti leidinį 
„asmeniškumų sandėliu“, o antrasis palydimas sąjungos 
valdybos 1909 m. sausio 5 d. nutarimo tekstu. valdyba, 
siekdama baigti nesusipratimus, nusprendė pranešti vi-
suomenei, kad neperiodiškai leidžiama kunigo j. am-
braziejaus Šviesa nėra jos leidinys ir nieko bendra neturi 
su verkių pirkimo sumanymu31. toks griežtumas radosi, 
nes Šviesoje kriptonimu „k. s. l.“ prisidengęs autorius, 
gindamas sąjungą ir leidėjo teisę rašyti apie savo išras-
tus vaistus, priekaištavo j. basanavičiui, jog kviečiamas į 
sąjungos susirinkimą pareiškė: „tegul ją velniai ima, jos 
nereikia, mes mokslu turime žmones šviesti.“32 po įstatų 
įregistravimo 1907 m. spalio 25 d. susirinkime valdybos 
pirmininku buvo išrinktas j. kriaučiūnas. sekretoriumi ir 
iždininke išrinkti l. gira ir e. vileišienė pareigų atsisakė. 
antrą kartą balsuojant, išrinktas j. ambraziejus ir d. ma-
linauskas, o valdybos nariais – kauniečiai tomas žilins-
kas ir saliamonas banaitis. j. basanavičius nedalyvavo. 
tačiau po metų radikaliųjų tautininkų įtaka susilpnėjo, 
gruodžio 14 d. pirmininku išrinkus d. malinauską, sek-
retoriumi juozą bagdoną ir iždininku j. basanavičių. 
senoji valdyba iki 1909 m. sausio 12 d. turėjo pateikti 
veiklos ataskaitą, buvo priimtas ir nutarimas atsisaky-
ti j. ambraziejaus Šviesos. čia paskelbtoje 1907–1908 m. 
apyskaitoje (iki rugsėjo) nurodoma, kad sąjunga patvir-
tinta 1907 m. rugpjūčio 16 d., turėdama šešis steigėjus, 
kurių keli jau išstojo. dabar tikrųjų narių 81, norinčių 
įstoti apie 1 000, iš Šviesos prenumeratos, nario mokesčio, 
amerikiečių lietuvių aukų ir kitų „tautiškos kovos reika-
lams įplaukų“ gauta 996 rubliai. 1907 m. leidinys turėjo 
78 prenumeratorius.

j. basanavičiui netiko radikaliųjų tautininkų suma-
nymas pirkti verkių dvarą ir jame įkurti lietuvių liaudžiai 
šviesti centrą. 1909 m. kovo 8 d. į kalendorėlį įsirašė, kad 
dirbant bibliotekoje, visą vakarą iki vėlumos fotografas 
aleksandras jurašaitis marudijo ir kvaršino galvą „su 
savo verkiais ir stebukladariu ambraziejumi“, sakinį 
baigdamas: „Sancta simplicitas [šventasis naivume]...“33 
jam buvo svetimas ir sąskaitų su lenkais suvedinėjimas 
rusų spaudoje, ką darė j. kriaučiūnas vietiniame oficioze 
Виленский вестник. priimtiniau polemizuoti ir kaltinti 
buvo lietuvių laikraščiuose be carinės administracijos 

tarpininkavimo34. tačiau jos parama teisėtiems, jo nuo-
mone, lietuvių reikalavimams patenkinti nesibodėjo.

pašalinus iš vilniaus eduardą ropą, vyskupo kan-
didatūra tapo miesto lietuvių veikėjų taikiniu. prieš tai 
viename iš 1906 m. rašto popiežiui projektų daktaras for-
mulavo, kad turėtų būti paskirtas tikras lietuvių vysku-
pas, suprantantis dvasinius ir kultūrinius tautos reikalus, 
koks svetimtautis nereikalingas, o tik „grynas lietuvis“, 
mokantis lietuviškai, mylintis savo kalbą ir tautiečius, 
nes kiti lietuvius ištautina, demoralizuoja, verčia gu-
dais ir palieka beveik pagonybės prietaruose35. gegužės 
23 d. popiežiui pijui X buvo nusiųstas j. basanavičiaus 
parengtas memorandumas Apie lietuvių kalbą Lietuvos 
bažnyčiose. išverstas į lotynų kalbą kunigo k. bajorino 
memorandumas buvo išspausdintas lietuviškai ir loty-
niškai 74 puslapių knygelėje, kur pareikšti ne nuolankūs 
prašymai, o reikalaujama, kad lietuvos bažnyčia būtų 
nepriklausoma nuo lenkų, seinų, žemaičių ir vilniaus 
vyskupijos būtų sujungtos į lietuvos arkivyskupiją vil-
niuje, vyskupais būtų tik lietuviai ir apaštalinius raštus 
siuntinėtų atskirai lietuviams ir lenkams. vienas jo ini-
ciatorių kanauninkas kazys prapuolenis kartu su dak-
taru pasiūlė idėją lietuvių kunigų delegacijai nuvykti į 
romą ir nušviesti lietuvos bažnyčios lenkinimo žalą36. 
sumanymas keitėsi ir 1907 m. lapkričio 25 d. lietuvių 
inteligentų susirinkimas nutarė vilniaus vyskupo klau-
simu pasiųsti į romą bendrą su pasauliečiais delegaci-
ją, į kurią išrinko j. basanavičių, kunigaikštį gediminą 
klausutį beržanską, kunigus aleksandrą racevičių ir 
vladą mironą, donatą malinauską. 1907 m. gruodžio 
6 d. a. dambrauskas-jakštas laiške j. basanavičiui dele-
gacijos sėkmę vertino atsargiai, pateikdamas daugumos 
kunigų nuomonę, kad ji tik pakenktų lietuviams, o kitų 
metų balandžio 27 d. iš esmės atsisakė sumanymo – esant 
prie mirties vyskupui mečislovui paliulioniui gauti lei-
dimų vykti į romą kunigams nepavyks. 1908 m. gegu-
žės 7 d. laiške daktaras kunigą a. racevičių informavo, 
kad į romą iš kauno vyskupijos pasirengę važiuoti 170 
asmenų, iš seinų – 120, iš vilniaus – 28. vizitas kartu su 
k. olšausku pas vilniaus generalgubernatorių kelionei 
pozityvių rezultatų nedavė. vsevolodui vladimirovui, 
vrm kitatikių reikalų departamento direktoriui, rug-
pjūčio 1 d. iš kurorto pranešta, kad, nepaisant visų pa-
stangų, pasiųsti lietuvių delegacijos į romą neišeina, nes 
nušalintasis vyskupas e. ropas per laikinąjį vyskupijos 
administratorių fronckievičių faktiškai ir toliau valdąs 
vyskupiją, svarbiausiems atstovams dekanui j. burbai 
ir kunigui a. racevičiui liepė neduoti leidimų išvyk-
ti. delegaciją būtina siųsti rugpjūčio pabaigoje, kai bus 
švenčiamas popiežiaus jubiliejus. kapitulos panaikini-
mas lietuvių kunigams paliko gerą įspūdį, būsiančioje 
be baltarusių katalikų atstovų siūlė ir lietuvius, kurie 
skaičiumi nenusileistų lenkams. kunigų, kurie geriausiai 
galėjo paliudyti lenkinimo per bažnyčią žalą, nedalyva-
vimas delegacijoje, sumanymą keliauti į romą pavertė 
nereikšmingu projektu.

Rygos garsas viename iš vedamųjų rašė, kad buvo 
sudarytas sąrašas išvykstančių priešakyje su j. basanavi-
čiumi, sudaryta kelionės programa, delegacijos nariams 
paskirstyti klausimai apie lietuvių bažnytinius dvasinius 
reikalus ir lenkų darbus lietuvos bažnyčiose, kuriuos 
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kiekvienas turėtų išdėstyti popiežiui. tačiau maldininkų 
kelionė ir delegacijos sumanymas žlugo. daktaras gerai 
suprato jos žygio svarbą, rūpinosi, kiek galėdamas, bet 
jei kitus kas sukurstė, tai vienas ne ką padarysi, o vengri-
jos rumunai pasiekė laimėjimą iš popiežiaus ir nesimels 
vengriškai37. Lietuvos žinios pasmerkė slaptus, visuo-
menei nežinomus ir spaudoje neaptariamus dešiniųjų 
žingsnius, landžiojant į valdiškas priemenes ir išgaunant 
nevykdomus pažadus. delegacijos reikalą derėjo ap-
svarstyti valsčių sueigose, tuomet valdžia negalėtų atsi-
sakyti teisėtų dalykų įgyvendinimo, o lenkams nepadėtų 
ir intrigos. atsiminimuose apie j. basanavičių, paminėjęs 
seną nuoskaudą, jog lietuvių mokslo draugijoje nebuvo 
teologijos sekcijos ir todėl jautęsis tik svečiu, pranciškus 
būčys pasakojo, kad premjeras piotras stolypinas siekė 
siaurinti ii dūmos teises ir itin nemėgo lenkiškų frak-
cijų, pastebėjęs, kad kartais rusams tarpusavyje nesu-
tarus, nusveria jų balsai. vienoje iš savo kalbų į dūmą 
išrinktas vyskupas e. ropas paniekinamai atsiliepė apie 
rusų valdininkus, o tai supykdė premjerą ir, matyt, nu-
lėmė valdžios sprendimą jį pašalinti iš vilniaus. kadan-
gi v. vladimirovas, vidaus reikalų ministerijos kitatikių 
dvasinių reikalų departamento direktorius, buvo j. ba-
sanavičiaus studijų draugas maskvos universitete, tad 
tautos patriarchui kartu su k. prapuoleniu 1907 m. pa-
vyko gauti leidimą lietuvių maldininkų kelionei į romą. 
1905–1908 m. j. basanavičius peterburge dažnai matyda-
vosi su kadetų atstovais. autobiografijos 1907 m. birželio 
28 d. įraše užfiksuotas vizitas pas v. vladimirovą: priė-
mė labai maloniai ir ilgai kalbėjo apie bažnytinę e. ropo 
politiką. j. basanavičiui iš pokalbio tapo aišku, kad rusų 
valdžia nusprendusi vyskupą pašalinti iš vilniaus. dar 
kovą jis tarėsi su trakų apskrities bajorų vadovu karava-
jevu, kaip „susiartinti su rusais ir jų politika lietuvoje“38. 
spalio 1 d. vyskupo vilniuje jau nebuvo. lapkričio 11 d. 
laiške v. vladimirovui lietuvio paskyrimą vilniaus vys-
kupu argumentuoja tuo, kad rusijos valstybiniai intere-
sai nenukentės, o sustiprės, valdžia įgys daugiau lietuvių 
ir gudų simpatijų, kurių dabar neturi, gerokai sumažės 
lenkų įtaka. protinga ir teisinga politika turėtų versti val-
džią stipriai paremti lietuvius, nusimetant lenkų jungą ir 
išsilaisvinant iš bažnytinės jų globos. 1908 m. liepos 1 d. 
j. basanavičius parašė antrą laišką, siūlydamas rinkti 
naują vyskupijos kapitulą, kurioje lietuviai skaičiumi ne-
nusileistų lenkams39. tačiau vilnijos kunigai lietuviai ir 
vėliau piktinosi buvusių tautinių demokratų mėginimais 
pasinaudoti carine valdžia. 1912 m. gruodžio 13 d. kuni-
gas v. mironas rašė p. būčiui, kad lietuvių tautai romoje 
nori atstovauti vyskupą e. ropą skundę j. basanavičius 
ir d. malinauskas (tai susiję su kunigo jurgio narjaus-
ko vadovaujama lietuvių maldininkų kelione į vatikaną 
1912 m.). jis ragino kreiptis į a. dambrauską-jakštą ir 
j. narjauską, kad nesikarščiuotų ir pašalintų iš delegaci-
jos visus „stolypino tarnus“, tik tada vilniškiai važiuotų 
pas popiežių40. iš slapto sąjungos 1912 m. gegužės 4 d. 
rašto vrm kitatikių dvasinių reikalų departamentui aiš-
kėja 1907 m. sumanytos delegacijos pas popiežių, turėju-
sios įteikti memorandumą apie lietuvių katalikų padėtį 
ir kalbos persekiojimą bažnyčiose, nesėkmės priežastys. 
nuo vilniaus vyskupijos turėjo vykti kunigai a. racevi-
čius ir j. burba. vyskupui nesant, užsienio pasus per ru-

sijos vrm parūpino j. basanavičius, tuo metu vitebsko 
gubernijoje ištremtasis e. ropas uždraudė jais pasinau-
doti ir dalyvauti delegacijoje. j. burba pakluso, o a. ra-
cevičius atsidūrė gardino vienuolyne atlikti bausmės.

buvęs Lietuvių laikraščio peterburge leidėjas antanas 
smilga daktarui 1907 m. birželį pateikė savo surinktas ži-
nias apie e. ropo padėjėjo kunigo j. novickio peterbur-
ge varytus „šmugelius“ su vyskupo patikėtais pinigais. 
j. basanavičius parengė ir mindaugio slapyvardžiu išlei-
do brošiūrą Lietuvos lenkintojų kompanija. prie rankraščio 
pridėtas raštelis, kad iškėlus autoriui bylą už jų tikrumą 
atsakytų teisme41. rugpjūčio 11 d. a. smilga iš peterbur-
go pranešė, kad vyskupas e. ropas priėmime pas prem-
jerą p. stolypiną turėjo teisintis dėl brošiūroje išdėstytų 
faktų, o 19 d. informavo, kad jis į vilnių negrįš.

1912 m. rugsėjo 16 d. kaune, pritariant vysku-
pui gasparui cirtautui, katalikų spaudos veikėjai turėjo 
svarstyti lietuvių atstovo į vatikaną siuntimo klausimą. 
j. basanavičius to mėnesio 8 d. laiške a. dambrauskui-
jakštui siūlė apsistoti ties kunigo k. prapuolenio kan-
didatūra. pagrindiniu atstovo uždaviniu laikė lietuvių 
ir jų reputacijos gynimą vatikano „koridoriuose“, dar 
svarbesniu – tinkamai informuoti ir nuteikti čia rezi-
duojantį rusijos ambasadorių, ypač įvertinant pristato-
mus kandidatus į vilniaus vyskupo vietą ir bažnyčios 
reikalus lietuvoje42. tautinės pakraipos veikėjams labai 
magėjo turėti lietuvių rankose tradicinės įtakos liaudžiai 
svertą, vyskupo instituciją ir jos aplinką, nes katalikų 
dvasinės valdžios įtaka liaudžiai tuomet buvo didesnė 
nei pasaulietinės carinės. rugsėjo 11 d. a. dambraus-
kas-jakštas atsakė pritariąs k. prapuolenio, kaip lietuvių 
atstovo romoje, kandidatūrai43. 1911 m. vasarį žinių iš 
romos apie lenkų intrigas teikė kunigas simonas šultė: 
11 d. pranešė, jog, pasak tėvo luigi palmieri, kunigas 
skirmuntas dėl klaidinančių informacijų apie lietuvius 
jau prieš porą metų prarado įtaką vatikane, lietuviškieji 
reikalai arkivyskupo simono rankose, o pijus X simpa-
tizuojąs lenkams, palmieri pateiktas žinias apie j. tumo 
ištrėmimą iš vilniaus žadėjo paskelbti vokiečių spaudoje, 
18 d. parašė, jog lenkai siuntinėja laikraščių numerius su 
lietuvius dergiančiais straipsniais tiesiai į romą, o 21 d. 
atvirlaiškyje informavo išsiuntęs vatikano adresų kny-
gą44. daktaras su tėvu palmieri susipažino 1909 m. spalio 
24 d., kai šis, atvykęs mokslo tikslais, buvo apsistojęs pas 
kunigą j. kuktą ir parūpino kelias nuotraukas būsimai 
knygai apie lietuvą.

j. basanavičius nenutraukė ryšių su sąjunga iki pat 
pirmojo pasaulinio karo, būdavo renkamas į jos valdybą. 
1913 m. vasario 3 d. visuotiniame susirinkime pateko į 
valdybos narius (pirmininkas medicinos tarnybos gene-
rolas augustinas paškevičius, sekretorius – j. kairiūkštis, 
iždininkas d. malinauskas ir antrasis narys m. davainis-
silvestraitis). tačiau jis nebuvo dogmatiškas sulenkėju-
siųjų atlietuvinimo šalininkas ir politiniais tikslais galė-
davo pareikšti, pavyzdžiui, straipsnyje Ar Vilnius „lenkų“ 
miestas (Viltis, 1912, nr. 58), kad kalbų įvairumas tautos 
gyvenime nėra pavojingas. griežtos jo reakcijos sulauk-
davo antilietuviški ekscesai vilniuje, kaip tai atsitiko per 
šv. jono bažnyčios klebono a. černiavskio sukeltus ne-
ramumus dėl lietuviškų pamaldų. m. kuktos spaustuvė 
išleido jo parašytą brošiūrą45. prisidėjo ir prie lietuvių ku-
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nigų memorandumo, kuriam daugelio surinktą medžia-
gą apibendrino konstantinas šakenis (?)46,1912 m. kovą 
jį pasirašė žemaičių vyskupystės kunigai. jie sudėjo ir 
pinigus, kad memorandumą tilžėje išleistų e. jagomas-
tas. 1911 m. gegužės 14 d. j. basanavičius siuntė į peter-
burgą laišką, siūlydamas į vilniaus vyskupijos kapitulą 
kanauninkais skirti tik lietuvių kunigus. per ištisus 1913 
metus jam teko rengti daug raštų k. michalkevičiui dėl 
kunigų perkėlimų, vilniaus kunigų seminarijos pertvar-
kymo ir kitais klausimais47. raštinės darbų gausėjimas 
netiesiogiai siejosi su situacija Viltyje, kur buvusiems 
tautiniams demokratams tapo vis sunkiau gauti tribūną 
savo pozicijoms reikšti.

1908 m. rugsėjo 16 d. sąjungos valdybos pirmininkas 
j. kriaučiūnas, remdamasis surinktomis žiniomis, pasiū-
lė į 55 vyskupijos parapijas kunigais skirti lietuvius, įves-
ti evangelijų skaitymą lietuviškai visose vilniaus baž-
nyčiose, o pamokslus penkiose, prašė tesėti pažadus ir 
sutramdyti polonizatorius. sąjunga po spalio 12 d. iš sa-
kyklų paskelbto pranešimo apie būsimą tikinčiųjų sura-
šymą vilniaus vyskupystėje jau kitą dieną raštu kreipėsi 
į valdytoją k. michalkevičių, tai vadindama įžeidžiančiu 
ir pavojingu dalyku, siūlydama polonizatorius kunigus 
pakeisti mokančiais vietines kalbas lietuviais. rašte mi-
nima, kad Viltis (nr. 118) palankiai sutiko jo sumanymą 
spręsti lietuvių kalbos įvedimo bažnyčiose klausimą, 
surašant žmones, tačiau pateikė ir Kurjer litewski (nr. 
235) surašymo vertinimą kaip sąmoningą priemonę už-
čiaupti burnas lietuviams48. kunigai iš sakyklų leido sau 
netinkamai pasisakyti, grasinti lietuviams ir jų veikėjams 
susidorojimu, taip suerzindami tikinčiųjų minias. valdy-
tojui teko atsakyti į gruodžio 2 d. raštą iš kitatikių dva-
sinių reikalų departamento. kurijos nuomone surašymas 
parodė, kad vilniuje besama tik poros tūkstančių lietuvių, 
sąjungos egzistavimas nenormalus reiškinys, ji siekia tik 
nesantaikos. viename iš gruodžio 30 d. atsakymo variantų 
prašė departamento, kad vilniaus gubernatorius nereika-
lautų aiškintis dėl publikacijų laikraščiuose lietuvių ir len-
kų konflikto klausimais, sąjungai vadovauja du nušalinti 
nuo dvasinių apeigų kunigai j. ambraziejus ir s. stakelė49.

daktarui buvo svetima, ką nors įsipareigojus viešai, 
nieko neveikti. 1909 m. vasario 14 d. laiške sąjungos pir-
mininkui d. malinauskui piktinosi valdybos apsileidimu 
ir pranešė, kad išstoja iš valdybos, jeigu mano, kad šiuo 
metu ji nereikalinga, lai sušaukia visuotinį narių susirin-
kimą ir likviduojasi50.

1909 m. vasarį vilniuje dvi dienas vyko vilniaus vys-
kupijos kurijos sušauktas kunigų susirinkimas pamaldų 
kalbos klausimams spręsti. Į komisiją parapijiečių gim-
tajai kalbai nustatyti pateko a. petrulis ir juozapas kuk-
ta. a. smetona kartu su trimis lenkų kunigais dalyvavo 
komisijoje, sudarant reglamentą, kaip turi būti nustato-
ma parapijiečių tautybė ir gimtoji kalba. ir tik 1911 m. 
balandžio 25 d. vyskupijos kurija nutarė mišria parapija 
laikyti tą, kurioje ne mažiau kaip 300 tikinčiųjų namie 
vartoja kitą kalbą negu visa parapija. tokiose parapijose, 
nelaukiant, kol patys žmonės pareikalaus, pagrindine ir 
mažumos kalba per visus metus sakomi pamokslai sek-
madieniais ir šventadieniais51.

1909 m. ataskaitoje vrm nurodyta, kad sąjungą 
spaudė vilniaus vyskupystės kapitula, stengdamasi pa-

veikti gubernatorių ir peterburgą, kad ją uždarytų, todėl 
nei normaliai veikti, nei steigti vietinių skyrių negalėjo52. 
tais metais neįvyko ir visuotinis susirinkimas. 1911 m., 
matyt, spaudai rengtame pranešimo apie sąjungos susi-
rinkimo nutarimus projekte teigiama, kad dėl j. kriau-
čiūno ir panašių veikėjų darbavimosi ji buvo sukompro-
mituota lenkų ir lietuvių visuomenių akyse ir merdėjo. 
susirinkimas nutaria, jog tikslas yra rinkti ir sisteminti 
žinias apie lietuvių kalbos padėtį lietuvos bažnyčiose, 
tarpininkauti tarp lenkų ir lietuvių, sprendžiant konflik-
tus dėl kalbos, rūpintis, kad visur, kur yra lietuvių, būtų 
įvestos lietuviškos pamaldos, veikti tik per žmones, pla-
tinant tarp jų tautinį susipratimą ir dėl jų pačių gerovės, 
pasinaudojant tik spauda ir gyvu žodžiu, taikytis prie 
žmonių, o ne prie valdžios. pastabose prie pranešimo 
nežinomas veikėjas įrašė, kad taktikos klausimu reikėtų 
kreiptis į kunigus53. 1911 m. veikla suaktyvėjo. kovo 24 
d. pirmininkas generolas a. paškevičius ir d. malinaus-
kas įteikė k. michalkevičiui memorandumą dėl lietuvių 
teisių bažnyčiose. jame rašyta, kad sąjunga gauna vis 
daugiau skundų iš vilniaus vyskupijos lietuvių dėl len-
kų tautinių demokratų vykdomos agitacijos lietuviams 
polonizuoti, raginančios nekęsti vartojančių lietuvių kal-
bą tautiečių, nes ji netinkama bažnyčiai kaip pagoniška 
ir stabmeldiška bei padoriems žmonėms bendrauti. tai 
veda į sumaištį tamsią varganą lietuvių liaudį ir kreipia 
polonizacijos link54. kovo 27 d. ir balandžio 3 d. buvo 
įteikti papildomi memorandumai, kuriuose akcentuo-
tas lenkų tautinių demokratų, kaip partijos, vyskupijoje 
varomas lenkinimo darbas55. pirmąjį memorandumą ge-
gužės 1 d. išspausdino Новое время, o po dviejų dienų 
jį vedamajame užsipuolė Kurjer Wileński, kaltindamas 
sąjungą ir jos vadovus lenkų dvasiškių juodinimu. jos 
veikėjai pateko į užsienio spaudą. austrijos katalikų 
episkopato oficioze Vaterland gegužę pasirodžiusiame 
straipsnyje, skirtame rusijos pasiuntinio s. sazonovo at-
šaukimui iš romos, Vatikanas ir Rusija be blogų carinės 
valdžios ir popiežiaus santykių konstatavimo, jie pava-
dinti ne katalikais, siekiant parodyti, jog lietuviai vatika-
nui nėra ištikimi56. Įtampos pridėjo rusiškame laikraštyje 
Беларусская жизнь išspausdinta žinia, kad lietuvių or-
ganizacijos sumanė prašyti valdžios panaikinti vilniaus 
vyskupiją, kad ir gavus vyskupą lietuvį jau nebesitikint 
atlenkinti kapitulos, manydamos, kad tai neįgyvendina-
ma, mato vienintelę išeitį – panaikinti vilniaus kapitulą, 
o pačią vyskupiją padalinti į tris dalis, perduodant že-
maičių, seinų ir mogiliovo vyskupijoms. jo leidėjas kole-
gijos registratorius lukjanas solonevičius, greitai žlugus 
leidiniui, dar birželio 14 d. gavo vilniaus gubernatoriaus 
leidimą leisti rusų kalba naują laikraštį Белорусский 
край. liepos 31 d. tokius sensacingus gandus kaip me-
lagingus paneigė Viltis. nors paneigimą lenkų laikraštis 
paminėjo, tačiau klausimą paliko atvirą57. protestavo ir 
sąjungos pirmininkas a. paškevičius, pasiųsdamas laiš-
ką Kurjer Wileński redakcijai, – sąjunga politika neužsii-
ma, o stengiasi sustiprinti tikėjimo pagrindus tarp lietu-
vių, grąžinant į bažnyčias jiems suprantamą tėvų kalbą, 
o lenkus kaltino susimokius su baltarusių laikraščio lei-
dėju58. šią pastraipą, skelbiant laišką, lenkų Kurjer Wi-
leński praleido (nr. 60, p. 2), o rugpjūtį įdėjo keletą gan-
du grįstų publikacijų ir ignoravo d. malinausko oficialiai 
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atsiųstą paneigimą, tačiau baltarusiams skirto laikraščio 
leidėjas rugpjūčio 25 d. vedamajame buvo demaskuotas 
kaip parsidavėlis rusų nacionalistams ir savo nedidelę 
karjerą vilniuje pradėjęs kaip vietinio slavų tarpusavio 
pagalbos draugijos skyriaus veikėjas59. d. malinauskas 
paneigimą išsiuntinėjo rusų ir užsienio spaudai. platus 
pagarsinimas nepadėjo ir kreiptasi į varšuvoje leistą po-
puliarų Myśl Niepodległa. pabrėždamas savo nuostatas, 
d. malinauskas laišką surašė rusų ir lietuvių kalbomis. 
lenkijos kairiųjų leidinys redakciniuose komentaruose, 
ironiškai stebėdamasis, lietuvių veikėjus vadino netikin-
čiaisiais, kurie, atsisakę lenkiškumo, tapo labai uolūs 
katalikai, nes tokia lietuvių dauguma. kreipimąsi rusų 
kalba palaikė diplomatinių ryšių nutraukimu ir perėji-
mu prie valstybinių, o sąjungą, sprendžiant bažnytinius 
reikalus, besiremiančią rusų valdžios pagalba, – „lietu-
viškai-valdiška“. Į tai atsiliepė m. davainio-silvestraičio 
Litwa, teigdama, kad „koroniažai“ visus lietuvių bajorus 
priskiria lenkams, o jeigu su jais kalbėsi lenkiškai, taip 
pat būsi laikomas lenku, tad tenka naudotis rusų kalba60. 
Kurjer Wileński toliau puolė d. malinauską ir sąjungą dėl 
pareiškimų vietinėje ir centrinėje rusų spaudoje, pradė-
damas nuo konstancijos skirmuntt pasipiktinimo „litvo-
maniška“ publikacija Виленский вестник61.

buvo rūpinamasi lietuvių katalikų skundus popie-
žiui dėl lietuviškų pamaldų panaikinimo ar atgavimo 
spausdinti italijos, prancūzijos spaudoje, aplenkiant ru-
sijos vidaus reikalų ministeriją62. tačiau šias pastangas, 
matyt, gerai žinojo rusų valdžios agentai kaip tarpininkai 
ar įpareigoti savo darbdavių. 1913 m. spalio 26 d. agento 
iš romos pranešime nurodyta, kad dėl finansinių nesu-
tarimų su a. smetona laikraštis Italia nutraukė palankių 
lietuviams straipsnių skelbimą63. tai rodytų ir a. smil-
gos, skundusio Vilniaus žinias ir pranešdavusio carinei 
valdžiai apie lietuvių judėjimą, žingsniai peterburge. 
1912 m. sausio 19 d. laiške a. paškevičiui rašė, jog lan-
kėsi vrm kitatikių dvasinių reikalų departamente, kur 
dvi valandas kalbėjosi apie lietuvių padėtį, kviesdamas 
sąjungos pirmininką atvykti asmeniškai, kai tik bus pa-
skirtas naujasis direktorius. gyrėsi parengęs dirvą neži-
nia kokiam d. malinausko projektui įgyvendinti64.

1912 m. gegužės 21 d. administratoriui k. michalke-
vičiui buvo pasiųstas raštas dėl laikraščio Gazeta codzienna, 
redaguojamo ignacy cyrskio (cyraskio), kuris šovinizmu 
lenkiąs lenkų nacionalistų Kurjer Litewski. kai sulenkėju-
sios šlėktos organas laikosi mandagaus tono, i. cyrskio 
straipsniai apie lenkų ir lietuvių santykius labiau skirti 
paveikti šiurkščius miesčionių instinktus ir įpročius, juo-
se visais linksniais linksniuojama lenkija ir laipsniuojama 
visa, kas lenkiška, aiškiai matoma antipatija ir neapykanta 
lietuviams. toks vienpusiškumas juo labiau smerktinas, 
nes laikraštis gauna subsidijų iš kurijos, kurios paremtos 
ne tik vilniaus, bet ir kitų vyskupijų lietuvių katalikų gra-
šiais. buvo mandagiai paprašyta pakeisti redakcijos sudė-
tį65. dar 1911 m. gegužės 25 d. kreiptasi dėl jo pašalinimo 
iš vilniaus vyskupijos, atpasakojant pamokslų vietas, su-
sijusias su užuominomis apie lenkiją66.

1911 m. sausio 8 d. kitatikių dvasinių reikalų de-
partamento direktoriui rašyta dėl kandidatų į žemaičių 
vyskupijos kapitulą borauskio ir žongolovičiaus. kaip 
aktyviai prisidėję prie j. tumo atšaukimo iš Vilties nėra 

tinkami, į jų vietą tiktų kunigai lietuviai. kovo 2 d. rašte 
kitas kandidatas į vietą kapituloje b. liausas paskelb-
tas vienu pagrindinių lenkintojų kaune. gegužės 2 d. 
vėl rašyta direktoriui dėl trijų laisvų „etatų“ vilniaus 
vyskupystės kapituloje ir lietuvių kunigų paskyrimo į 
vakuojančias vietas, atmetant siūlomus valdytojo k. mi-
chalkevičiaus žmones. kapitulą sudaro šeši prelatai ir 
trys kanauninkai, kurie pasiskirsto svarbiausias parei-
gybes konsistorijoje ir kunigų seminarijoje, tad ji yra 
„laboratorija, gaminanti su bažnyčios pagalba lietuvos 
polonizatorius“. būta ir labiau apibendrinančių pareiš-
kimų, pavyzdžiui, gegužės 22 d. rašte referuota 1903 m. 
paskelbta lenkijos tautinių demokratų (endekų) partijos 
programa, kurioje pabrėžiamai romos katalikų bažnyčia 
lenkijoje laikoma tautine institucija ir kritikuota trum-
paregė n. muravjovo politika, atvedusi prie lenkų įsi-
galėjimo lietuvoje67. sausio 18 d. kandidatais į vilniaus 
kapitulos narius buvo pasiūlyti v. mironas, a. petrulis 
ir j. kukta, kitame rašte pateikti kandidatai į žemaičių 
vyskupijos kapitulą. kapitulų atlietuvinimo klausimas 
rūpėjo ir vėliau, pavyzdžiui, 1915 m. gegužės 11 d. pasi-
sakyta dėl a. pacevičiaus, kaip aršaus lenkintojo, kandi-
datūros į prelatus atmetimo68.

1912 m. sąjungos ataskaitą vrm parengė j. basana-
vičius. joje teigiama, kad endekai, turėdami savą spaudą, 
organizuotus šlėktas ir kunigus, sistemingai varo lenkiš-
ką propagandą, iš esmės remiamą dvasininkijos, siekiant 
sustiprinti lenkiškąjį elementą tarp miestiečių ir kaimo 
gyventojų. vilniaus kunigų seminarijos auklėtiniai – tai 
ultralenkiško patriotizmo, nacionalizmo ir šovinizmo 
šaltinis. ir toliau iš tamsių lietuvių bei baltarusių fabri-
kuojami lenkai, juos terorizuojant. šiuo tikslu lenkintojai 
palaiko svetimą pridėtinėse pamaldose lietuviams ir bal-
tarusiams lenkų kalbą, jaunimo katechizavimas ir maldų 
mokymas lenkiškai turi įkvėpti netikusį supratimą, kad 
visi ta kalba besimeldžiantys priklauso katalikiškai len-
kų nacijai. polonizuotos šlėktos dvareliai buvo lenkys-
tės oazės, o ištisai polonizavus kaimų gyventojus, tapo 
lenkiškomis žemėmis ir padidino politinę šlėktos įtaką. 
lietuvių kalbos padėtis nė kiek nepagerėjo.

sąjungos akiratyje buvo ir vilniaus kunigų semi-
narija. 1912 m. birželio 1 d. pirmininkas a. paškevičius 
kitatikių dvasinių reikalų departamento direktoriui rašė 
dėl lietuvių klierikų skaičiaus ribojimo, tais metais iš 146 
seminaristų lietuvių buvo 23, siūlė sulietuvinti dėstytojų 
sudėtį, įvesti lietuvių kalbos egzaminą ir priėmimo kvo-
tas pagal tautybes. kitų metų gegužės 31 d. vėl rašyta 
dėl lietuvių pagausinimo seminarijoje ir lietuvių kalbos 
dėstymo įvedimo. balandžio 28 d. rašto juodraštyje semi-
narijos rusų kalbos dėstytojui m. serebriakovui prašoma 
nekelti lietuviams per stojamuosius egzaminus didesnių 
nei įprasta reikalavimų.

nuo 1910 m. pirmininku nuolat rinktas a. paške-
vičius, sekretoriumi arba iždininku d. malinauskas ar 
j. kairiūkštis, o nariais j. basanavičius ir m. davainis-
silvestraitis. 1912 m. revizijos komisiją sudarė a. vėgėlė 
ir domas šidlauskas. tad j. basanavičius po 1909 m., pa-
buvęs iždininku, nepretendavo į pirmąsias pareigybes. 
taigi, valdybos sudėtyje vyravo buvę tautiniai demokra-
tai, tačiau neliko pačių radikaliausių j. ambraziejaus ir 
s. stakelės.
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pusiau oficialiame sąjungos organe m. davainio-
silvestraičio leistoje lenkų kalba Lietuvoje jos pirminin-
kas a. paškevičius, atsikirsdamas h. korwin-milewskio 
rašiniams apie lenkų ir lietuvių santykius, atmetė lietu-
viams primetamą revoliucingumą, nuosavybės negerbi-
mą ir priminė taikias 1905 m. revoliucijos kovos formas. 
lietuvis save vadina „žmogumi“, o gudai save – „tutei-
šais“69. leidėjo nuomone, lietuvos–lenkijos unija su-
skaldė lietuvių tautą, dabartyje ji tik balastas, siekiant 
kultūrinių tikslų70. ne iš gero sugyvenimo buvo iškelta 
ir tokia idėja įtampai tarp lenkų ir lietuvių panaikinti: jei-
gu kultūrinis bendrumas negalimas, lygybei santykiuose 
įvesti vartotina esperanto kalba71. martynui yčui tapus 
iv dūmos nariu, sąjunga įgijo realų jos reikalų gynėją. 
1913 m. gegužės 13, 24 d., birželio 13 d. laiškuose j. basa-
navičiui jis informavo apie carinės valdžios projektuotą 
k. michalkevičiaus iškėlimą iš vilniaus ir ragino rašyti 
atitinkamus prašymus peterburgui. gruodžio 13 d. pra-
nešė, kad vrm kitatikių dvasinių reikalų departamentas 
ketina jį perkelti į lenkiją.

realų neviešais metodais veikusios organizacijos 
įnašą, kovojant už lietuvių kalbą bažnyčiose vilniaus 
krašte, nustatyti reikia detalaus tyrimo. jos pastangomis 
vis dėlto kai ką padaryti pavyko.
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Milewskiego // Litwa, 1912, nr. 2, s. 17–20.
70 redakcijos prierašas straipsniui: s. krasnopiór. Głos polski // ten 

pat, 1912, nr. 15, s. 230.
71 n. downar. O jedności kulturalnej // ten pat, 1913, nr. 20–21, 

s. 154–156.
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S K A i T y m Ų  d A Ly v i A i

p av l o  v o lva č – poetas, prozininkas, vertėjas, na-
cionalinės rašytojų sąjungos bei ukrainos pen-klubo 
narys, literatūrinės volodimiro sosiuros premijos lau-
reatas.

gimė zaporožėje, tarnavo kariuomenėje, dirbo sta-
liumi, santechniku, dailininku, žurnalistu, Laisvosios Eu-
ropos radijo korespondentu.

devynių poezijos rinkinių ir dviejų romanų auto-
rius.

kūriniai išversti į anglų, rusų, lenkų, slovakų, serbų, 
turkų, makedoniečių ir kitas kalbas.

s e r h i j  h r a b a r  – poetas, prozininkas, vertėjas, 
straipsnių ir publicistinių tekstų apie istoriją, tikybą, 
literatūrą, dailę autorius, tarptautinių ir nacionalinių li-
teratūrinių premijų laureatas, ukrainos rašytojų sąjun-
gos sekretorius, džiazo festivalio Єдність prodiuseris, 
ukrainos statybininkų asociacijos direktorius.

išleido tris poezijos rinkinius, novelių ir esė knygų.
kūriniai išversti į kroatų, rusų, vokiečių, farsi, azer-

baidžaniečių kalbas.

v o l o d y s l av  žu r b a  – poetas, prozininkas, eseis-
tas, kalbininkas lituanistas, vertėjas iš lietuvių kalbos, po-
ezijos festivalių ir plenerų ukrainoje ir lietuvoje dalyvis.

Į ukrainiečių kalbą išvertė sigutės ach, donato pet-
rošiaus kūrinių, v. zeitler istorinį romaną Užmirštos nuo-
dėmės. verčia poeziją iš baltarusių, serbų, kroatų, anglų 
ir gruzinų kalbų.

didžiojo Kobzariaus pėdomis
2014-ųjų spalį Vilniaus universitete ir Klaipėdos Ievos Simonaitytės bibliotekoje vyko Taraso 
Ševčenkos 200-osioms gimimo metinėms skirti literatūriniai skaitymai.
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* * *

Aš kartais prisimenu tą laiką
Ir geltoną vaikystės šviesą. Nes geltonas
Buvo tas namas, iš kurio tu išėjai.
Namas buvo geltonas. O viryklė juoda.

Dar atmintyje – blizgantis koridorius.
Ant geltonos – juodi akacijų kamienai.
Po jais – mes, sūnūs vienos tų tautų,
Kurios vis dar „nesusiklostė iki šiol“.

Ir motinos ant suolo kieme.
Žydai... Latrai... Nusikaltėliai nuteisti...
Kvepiantis „pusiau boksas“ kirpykloje
Ir ant stogų – kaminai iš plytų.

Štai – pradžia. Mes iš čia. Štai
Viskas drėgnų ir tamsių mūru dėka.
Nors pasaulis buvo neįmantrus ir išmintingas,
Kaip senamadiškas vilnonis paltas.

Mes gyvename. Ir dienos teka į mirtį.
Laivai susiduria Lisabonoje.
Bortai pilkuose saulėtekiuose. Sūrūs
Pučia vėjai, tačiau mes čia jų negirdim.

Mes amžinai užstrigome čia, nors verk.
Bet vis vien – rodo „victory“,
Mums abiem mūsų permatomos pagodos – 
Elektros stulpai. 

* * *

Atėjo ir stojo tamsa iš visų pusių.
Ir tu stovi po mano akių vokais.
Pajuodęs miestas žiūri į naktį
Tirštais oranžiniais langais. 

Po mėlynu dangumi sniegas taip baltai atgulė,
Prisotinęs pasaulio savo geležinį kūną.
O tą pasaulį ir blankią mūsų nuodėmę
Kažkas tyrinėja pro dangaus lęšį.

Šitame pasaulyje mums abiem šalta.
Svetimi žodžiai, keliai ir įmonės.
Bet, sako, kažkas keičiasi, nes žiū –
Įsižiebia žvaigždė. Sako – Betliejaus.

P a v l o  vo l v a č

* * *

Jau yra truputis ir kartumo, ir nuovargio
Štai pareičiau į namus, bet nėra namų
Iš dienų griuvėsių, kurie tapo anapiliu
Pilkšvėja akys su tėvo veidu

Ir pats tu esi tarsi tavęs nėra
Tik svajonių apšviesta tamsa
Kuri mėlynai žada – nepaisant laimės –
Purpurinį drebulį kažko, kas turi prasidėti.

Ir atverčia suakmenėjusius sąžalynus
Kuriuose gyventi geriausia – gyventi bereikšmiškai
Ir, atsistojant nuošaly nuo kitų – visokiausių – antrųjų
Jausti kulkas antakiuose

iš ukrainiečių kalbos vertė v o l o d y s l av  žu r b a
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S e r h i j  H r a b a r

Aš buvau tryliktas...

Aš buvau tryliktas. Pirmas iš septyniasdešimties ir paskutinis iš daugelio Jo mokinių.
Aš buvau tryliktas... O jie nusprendė, kad jų – dvylika. Nors Jis taip pat buvo tryliktas ir tuo 
pat metu – pirmas.
Aš nebuvau pirmas. Aš buvau tryliktas.
Tą dieną aš atėjau pasiklausyti. Susitvarkyti su abejonėmis, kurios pastaruoju metu graužė iš 
vidaus.
Jis kalbėjo paprastai.
Saulė buvo alinanti. Bet karščio nesijautė.
Jis kalbėjo apie žmones, kuriems reikia pagalbos. Apie duoną, kurios pakaks visiems – tik 
reikia teisingai padalyti. Apie turtą, esantį kiekviename, svarbiausia – sugebėti jį atrasti.
O dar Jis kalbėjo apie tave, mano meile. Amžiną, kaip žemės amžinybė. Jis kalbėjo apie 
jausmus, kurie ateina vieną kartą ir pasilieka amžinai. Jis kalbėjo apie tave – ir viskas 
spindėjo Jo pasakojimu: saulė, dangus, jūra, žvaigždės, lengvas vėjelis.
Aš buvau tryliktas. Ir kai Jis priėjo, uždėjęs ranką ant mano kaktos, aš pajutau amžinybę. 
Gyvenime – Jo vardan, tavęs vardan, mūsų jausmų vardan.
„Žodis Mano bus tavyje!“, – pasakė Jis.
Aš buvau tryliktas. Aš galėjau būti keturiasdešimt penktasis, septyniasdešimtasis, bet kuris.

Tačiau aš buvau tryliktas!..

Samdinys

Kelias namo buvo ilgas. Ilgas ir sudėtingas. Gyvenimas visą laiką sudarydavo man kliūtis. 
Iš kur aš ėjau? Norėjau atsakyti iš karto ir nežinojau, ką. Iš kur? Nežinau. Ėjau sau ir ėjau – 
ne mėnesį ir ne metus. Seniai jau einu ir vis niekaip negaliu sugrįžt.
Aš – samdinys, laisvas karo reikalų samdinys. Teko apsilankyti daugelyje šalių, dalyvauti vi-
suose žinomuose susidūrimuose. Aš visada kariaudavau už pinigus. Dabar atkeliavau namo.
O namuose karas. Aš ir vykau į karą, o iš tikrųjų – namo. Ir juo drastiškesnė buvo 
priešprieša, tuo labiau šalis klimpo į karą. Žuvusiųjų neskaičiavo. Iš pradžių jų buvo 
vienetai, paskui – dešimtys, o netrukus – tūkstančiai.
Kas pastūmėdavo į karą? Troškimas pralobti? – Taip! Kerštas? – Taip! Geresnio gyvenimo 
paieškos? – Taip!
Kas pastūmėdavo į karą? Kiek žmonių – tiek ir atsakymų. Ir visi teigiami, visi teisingi. Karas 
visada yra dėl teisybės. Tad kodėl žūsta žmonės ir kraujas – upėmis?
Kodėl ašaros ir kančios...
...ašaros ir kančios...
Aš buvau samdinys. Atvykau užsidirbti pinigų, o atsidūriau namuose. Aš niekaip negalėjau 
suprasti, kokie čia žmonės aplink, už ką kovoja. Manęs nedomino buitis – pripratau prie 
visko. Turi būti maistas, ką gerti ir aiškus veiksmų planas. Be to neįmanoma atlikti darbo.
Čia viskas buvo nesuprantama. Iš pradžių mes kovojome už taikius gyventojus prieš 
reguliarią kariuomenę. Tada – už naujai įkurtą Liaudies Respubliką, vėliau – prieš Liaudies 
Respubliką, o dabar, atrodo, kad prieš visus.
Dienos buvo saulėtos, kiek tvankios. O karas, kaip ir bet kuris karas – juodas, dūmais apėjęs.
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Tą dieną atėjo įsakymas: išvalyti miesto vakarų pakraštį. Gyventojų ten nebuvo, o visus, ką 
pasitiksime – likviduoti.
Avangarde mūsų buvo šeši. Užduotis paprasta, išmokta iki automatizmo: iš pradžių 
šaudome – po to žiūrime.
Iš pradžių šaudome – po to žiūrime, iš pradžių šaudome – po to žiūrime. Ir taip – žingsnis 
po žingsnio, sektorius po sektoriaus.
Iš pradžių šaudome... – ir staiga aš pamačiau akis. Papliūpa praėjo vaikui virš galvos, ir kulkos 
paliko aiškų pėdsaką ant sienos.
Kokius penkis centimetrus virš...
Vaiko akys – dvi didžiulės išsigandusios saulės. Mažutis berniukas – apsiverkęs, visų paliktas 
šiame pusiau sugriautame name.
Prisiminiau vaikystę, netolimą, dešimt ar penkiolika kilometrų nuo čia. Mažas namelis prie 
tvenkinio, pirmų braškių iš daržo skonis. Ir motinos balsas: „Sūnau, ateiki, padėk man.“
Kelias namo...
Širdis mušė sekundes...
Berniukas žiūrėjo – nemirksėdamas, pasmerktas.
„Jokio daikto nepalikti gyvo.“
Ir aš paspaudžiau gaiduką...

Karo nuojauta

Sprogo pasaulis staiga – dangaus vidury tragiškumu pelenai.
Atspalvių nebebus, šiandien spalvoms tabu.
Šiandien pavasaris, suplėšęs stropas supainiotas,
Išsiūbuoja žemę, beprotišką minią bevarąs.

Pavasaris kaip pavasaris – tik riaumojimu persmelkti veidai.
Naktį – kvapas kraujo, sudegusios gumos ir žaizdų.
Ir sostinė springsta šauksmu, spaudžiamasi riksmu,
Ir meldžiasi vienišas dangui veteranas tėvas.

Tai buvo kadais – kulkų švilpimas, blogis, išverstakailiai žudikai.
Paskutinę viltį sutraiškę – vinis į karstą.
Pranašų sąskaita kyla atsisveikinimo didžsavaitės.
Pranašas dangaus apskaičiuoja sumokėtas dienas.

Šis žvėris iš visur, jis kadais mane broliu vadino –
Gobšus, laukinis, jį perpildė karo tulžis.
Tai – prarastas protas, kurs kliedi automatu savo,
Jis iškreipta sėkla, tamsybių pasaulio tvarinys.

Viskas pabaigą turi, ir karas galiausiai užmerks akis,
Ir vaiduoklišką plėšrūną sudrebins gėrio spindulys.
Bet tik šiandien iš išgąsčio slepiasi vaikai,
Be perstojo bėga, varo beprotiška minia.

2014, gegužės 2

iš ukrainiečių kalbos vertė va s i L  k a p k a n



N A U J O J I  R O M U V A ,  2 0 1 5 ,  N R .  3  ( 5 9 2 )  53

Prarastos kartos himnas

Aš dar ne čia, ir ne ten jau nuo seno,
mano žirgas paklydo, ir kelio neras,
mane ši tikrovė trina kaip spamą, –
autsaideris, lūzeris, daunšifteris aš.

Pergalių metas, bet jų neturiu,
ir įgyto netekt nebijąs.
Su vienatve romaną rezgu –
autsaideris, lūzeris, daunšifteris aš.

Geriu kavą ir lifto nelaukiu
kelyje, kuriuo kyla minia.
Nesužibus užges žvaigždė mano –
autsaideris, lūzeris, daunšifteris aš.

Neišvengiamumas

Visas žaidimo taisykles seniai supratęs
tu viską padarei, kaip dera.
Tu išdidus ėjai, bet, regis, kelias tave metė –
laimėjęs kovą, pralaimėjai karą.

Visų ženklų laikeisi it įstatymo raidės
išvengei pasalų klastingų kelio.
buvai tu gudraprotė subinė –
laimėjai kovą! Pralaimėjai karą.

Visus rubikonus įveikti sugebėjai,
gyvenimą ties praraja kur lemia.
Nekeisdamas arklių, į tikslą skriejai.
Laimėjai kovą! Pralaimėjai karą.

Gražiai tave sutiko švytintį šlove,
Susižavėję šaukė: „Štai kas daro!“
Ir ta garbė tau buvo per maža –
laimėjai kovą, pralaimėjai karą.

iš ukrainiečių kalbos vertė b i r u t ė j o n u šk a i t ė

vo l o d y s l a v  Ž u r b a

* * *

Iš visur į mano pasaulį puola kariauna
Ir drasko tėvynę vienintelę.
Rytai ar Vakarai – ką pasirinkti?
Bet aš renkuosi Ukrainą.

Jau budeliai, vadovaujantys pašėlusiems neregiams,
Tiesia pastariesiems kelią į pražūtį.
Bet man visą laiką ir kelias, ir tikslas –
Randuota vargšė Ukraina.

Čia visus parduoda, tarsi Judas Kristų,
Ir nesantaikos vaiduoklis iš ugnies išniro.
Su kuo eiti į ateitį? Dilema paprasta:
Mano palydovė – močiutė Ukraina.

Ir jeigu pasaulis jau nusibaigia,
Palikdamas po savęs griuvėsius,
Tegul paskutiniu prieglobsčiu mums tampa ši
Nepaguodžiama per amžių amžius Ukraina.

autoriaus vertimas
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Poetiškai sugrįžtant 
prie Neries
vos pasibaigus Poezijos pavasariui, vilniuje prasidėjo tradicinis, jau XXii, lenkų poetų 
festivalis Maj nad Wilią. džiugu, kad vėl susitikome su mūsų bičiule barbara gruszka-
zych (priminsime, dviejų Naujosios Romuvos knygų bendraautore: Mūsų Poetas / Nasz 
Poeta su birute jonuškaite ir Dviese apie meilę / Dwoje o miłości su juliumi keleru, abi – 
2012). dvi naujos pažintys – poetas, advokatas, gdansko universiteto dėstytojas tomasz 
snarski, džiaugęsis savo debiutine eilėraščių knygele Przezpatrzenia (Peržiūrėjimai), 
ir poetas, prozininkas, vertėjas ir publicistas józef pless, galėjęs pristatyti naujausią 
eilėraščių rinkinį Pro i Kontra. kaip jau įprasta, poetinėms akcijoms vadovavo festivalio 
spiritus movens romualdas mieczkowskis – poetas, prozininkas, vertėjas, žurnalo Znad 
Wilii redaktorius, lietuvos rašytojų sąjungos narys.
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b a r b a r a  g r u s z k a - Z y c h

Mažą mergaitę pametė suknelė

1
mažą mergaitę nurengia prieš operaciją

o parodose tūkstantis suknelių
kurias ji galėtų apsivilkti

2
– maža –
galvoja apie operaciją maža mergaitė
guosdamasi
kad mažame kūnelyje mažiau vietos skausmui

3
mažos mergaitės
skruostai raudoni
iš gėdos kad tiek mažai sveria
turėdama tokią sunkią ligą

4
maža mergaitė
turi leistis nujautrinama
– ar kada nors tau buvo įkandusi bitė? –
klausia daktaras su balta kauke ir chalatu
apsišarvavęs kaip bitininkas

bijodamas kad jam įgels miegas

5
mažos mergaitės
laukia didysis perėjimas
į aną pasaulį

todėl ji mokosi vaikščioti
nors yra tokia maža

6
maža mergaitė
sėdi didelėje
kaip rusiškoje matrioškoje

tik reikia ją išimti
kad spėtų atsikvėpti

versmė

miestas gydosi ant saulės
visi staliukai užimti neapsisprendusiųjų
pabusti ar užmigti

geria gydomuosius vandenis o žmogus yra vanduo
nuteka į žemę apsirengęs kailiniais
kostiumais su kojinėmis ir batais

šie su mineralais praturtina gyvenimą
ilgaamžiškumo pradu
ilgai amžinybei ruošiamės

gydytojų pasmerkti
šiai kuracijai rašytai pirštu ant vandens
kad po atodrėkio pavasaris

sūnų nuotraukos

jaunėlis Błażejus šypsosi ironiškai
Tymekas žiūri susimąstęs tarsi žinotų
kad kiekvienas anksčiau ar vėliau virs nuotrauka

* * *

tokie trapučiai
tik ant dviejų kojų
pastatyti akimirkai
kad išgulėtų
visą amžinybę
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To m a s z  S n a r s k i 

Sizifo akmuo

Kodėl rideni luitą?
Juk tai veltui:
Mąstymo pakeitimas pažangesniu,
Net sugrįžimas prie konservatyvių šaknų,
Pastangos dėl darbo,
Prašymai pagalbos,
Paraiškos įstaigoj,
Lavinimas ir auklėjimas,
Atkaklumas ir ambicijos.
Sugniūžti po našta,
Atsitrauki,
Akmuo visada nurieda.

Viskas veltui:
Akmuo vėl išslysta iš rankų,
Užmuš tave ar stryktelsi?
Viskas veltui.
Stebuklas neįvyks.
Pabusk pagaliau.
Nebūk užsispyręs ir aklas.

Viskas veltui:
Visas tavo triūsas, visos pastangos
Nepakeis lemties,
Nusiramink.
Mąstymo pakeitimas –
Juk tai veltui.

Peržiūrėjimo langas

Žvelgiu per langą ir matau pasaulį:
Tiesos nėra pamatai
Dievas nėra pradas
Žmonės lyg žemės gniužulai trupa
Ir slepiasi tvirtovėse
Gatvėse baimės vėjas
Gilina rūsius
Kur sielvartas bado gyslas

Turiu dvi mintis, visiškai skirtingas:
Kai nuplausiu šį langą, pamatysiu aiškiai.
Ir tai bus geroji pusė
Geometrijos aiškumo, 
Skaidrių kodeksų
Ir tikrų priesaikų.
Kur nėra klaidų ir nevalia klysti
Nes grėstų kalėjimas.

O kita mintis kursto:
Uždažyk juodai, užkamšyk skudurais,
Būk savyje ir savimi.
Ir tapsi keliautoju tamsiuose labirintuose,
Atspėsi ženklus,
Sukursi naujas sistemas,
Išnaikinsi netikėlius.

Nenoriu tokių pasaulių.
Turiu išdaužti šį langą,
Tačiau bijau.
Tai skaudės.

Nusigręžiu nugara,
Slepiu veidą delnuose.
Bet jis vis ten lieka
Ir rodo
Tave abejojantį, tave išmatuotą,
Tave tavyje.
Ir taip būni,
Negalėdamas apsispręsti
Nei suprasti.
Manai, kad kažką atradai.

Pasaulis tikrai vis yra
Ir langai irgi.
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J ó z e f  P l e s s

Širdis
Joasiai K.

Mano patikli širdis greitai suaugo
ir berniukiškai įsimylėjusi
guviai bėgiojo į pasimatymus

Į virtuvę užsukdavo sušlamšti
motinos išburtų skanėstų
paplepėti su pavargusiu tėvu

Pavydi dūko šokių salėj ir scenoj
o santuokos dieną mušė
kaip Žygimanto varpas iš laimės

Tamsioje vienutėje
kai kankintojas nukreipė lempą į akis
sustojo iš baimės

Virpėjo iš nerimo
kai vaikai augo
ir valkiojosi po naktinius klubus

Mirus vos suaugusiam sūnui
manė kad sprogs iš skausmo
ir jau niekad nenusišypsos

Ilgus metus kupina gyvybės
šiandien silpsta
tačiau myli ir gyvuoja

Poetas dilgėlėse

Kiekvieną dieną
poetas susimąsto
kodėl jo žodžių įrašas
šiandien skambėdamas
visiškai prarado savo garsą.
Ir netgi ritmiškų eilių aidas
nutildė stovinčiųjų ovacijas.

Ogi
galėtų suteikti poezijai
romantinę melodiją
galėtų pakelti ne tik
savo galvą
galėtų paguosti mus
visus.

Joks tinklas nepamaitins alkanų jausmų
valandų valandas kabančių internetiniuose foruose.
Galima persiųsti emailu
įniršį pyktį ir skausmą.

Online chatuoti su guodėjais.
Seksą iš lovos perkelti į virtualius portalus.
Meilę baidyti per chatą
arba išgooglinti sau meilužę.
Twitteryje konkuruoti su pačiu savimi.
Turiniu pripildyti blogus.

Bet kam tas rausimasis nete?
Atsisakymas to kas tikra
ko jaučiame kvapą ir skonį
ir stipriai supina mus
giminystė šaknys.

iš lenkų kalbos vertė a n d r i u s  k o n i c k i s

R o m u a l d  m i e c z k o w s k i

Ponia klausia manęs

Jūs klausiate, ponia, kokia kalba mąstau –
mąstau meilės arba jos stygiaus kalba
be žodžių ir abėcėlės
mąstau pavasario arba rudens kalba
nepaisant metų laiko
mąstau džiaugsmo ar ilgesio kalba

Ir meldžiuosi, ponia, kaip moku
maldos kalba

O kokia kalba skaičiuoju –
skaičiuoju, ponia, nuostolių ir pelno kalba
kaip liepos naktį skaičiuojamos žvaigždės

O jeigu kartais prasidėtų karas
kieno pusėje aš būčiau –
aš, ponia, pasitraukčiau karui iš kelio

iš lenkų kalbos vertė b i r u t ė j o n u šk a i t ė

r o m u a l d o  i r  m a c i e j a u s  m i e c z k o W s k i ų nuotraukos
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* * *
nudubus varna iškosi sekmadienį 
tiesiai ant dulkino grindinio
beglobį bejėgį pamestinuką 
nei aš jam paguoda 
nei jis man stebuklas
prasilenkiam skersakiuodami 

kitoj gatvės pusėj 
niekieno miestas
išspirtas iš pravažiuojančio automobilio 
paliktas pats sau  bruzda blaškosi neapsispręsdamas 
kurion pusėn mestis ką vytis ir kažin kas iš to 

savanoriškai valkataujanti varna  žino
šnypščiančias kates išvaikius 
knaisiojas tarpuvartėj išmestas dienas rūšiuoja 
ieško gražiausios 
tos kurioj manęs lauki 
tos kurioj usnės drakonas purpuru žydi
ir juokias dangus įkritęs į bildantį lietvamzdį 
tos 
kaip ją tokią galėjau prarasti 

* * *
kai jie ima vaikščiot patys sau vieni nesukataloguoti 
be priežiūros tapatybės kodų be nuovokos
gali skambinti vienas vienas du varpais ar fortepijonu 
kviesti išminuotojus veterinarą porą egzorcistų
bergždžias reikalas 
bėda jau bėga gatve 
jau džiūgauja verčiasi kūlio daugina save pačią   
aplenkia traukinius paskalas sms’us
stabdo troleibusus ir konvejerius 
pažeidinėja pokerio taisykles
persekioja kuosas parke 
net psichiatras neišrašytų nieko tinkamo 
skirtų nuo trejų iki penkerių metų 
psichoterapijos  
mokamos 
bet nebūti dalykai 
kuriuos išsigalvojai 
tokie žavūs kerintys saldūs
sunku pasiryžti eutanazijai  
sveikas protas drausmingas uniformuotas nuoboda 
tai ir dangstai visą kompaniją nelegalų išsiblaškymu pms’u 
kol dar pataikai nueiti į darbą 
atpažįsti kaimynus 
niekam nė motais tau pavymui straksinčios fantazijos 

R a i m o n d a  J u r č e n k i e n ė

* * *
ei mergyt
paskubom išlankstyta iš ryžių popieriaus
šviežia ir valgoma  
šiugždančia suknele prašmatniai supakuota
cinamonu kvepianti 
kai palaidosi visus kuriuos mylėjai 
į kieno kapą užkasi savo akis 

visos fėjos buvo pakviestos 
deja mergyt
motina prakeikė 
kur benueisi 
prie kieno slenksčio sustosi 
tau po širdim 
duobė aitrių žarijų  

žiūrėk mergyt
antys upelyje skęsta 
bėk gelbėk 
gal ir pati pagaliau pasibaigsi 
kiekgi tau reikia užtektų sušlapt
bet ne 
tu moki paverkti be ašarų 

vėjais tavo kraitis mergyt
lėles kurių nedrįsti paliesti 
išsirenka kiti 
ir žaidžia namus po žydinčiu jazminu
sušerk savo širdį benamiui šuniui
nors gaila niekuo dėto gyvulio 
pastips suėdęs 

taip mergyt
venas įmanoma pjaustytis nepalietus nei peilio nei odos 
nepajudinus rankų 
vien mintyse
nuo to nenumirsi 
galėsi kartot ir kartot 
niekas net neįtars nesisiūlys išgydyt 

tiek to mergyt
daužyk šitą gęstančią vakaro vazą
saulėlydį 
tokį visą avietinį su dviem laimingom gervėm pievoj
vėjo temstantį virpantį gūsį 
daužyk
aš viską paskui tave sušluosiu 
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* * *
meilė iškraipo fizikos dėsnius logiką gramatiką 
eismo taisykles tarpmiestinius tvarkaraščius sintaksę 
psichotropikų poveikį metų laikų eigą tarnautojų 
darbo grafikus
negali pasitikėt kelio ženklais daugybos lentele 
žemėlapiais inkunabulais navigacija senelės uogienės 
receptu įprastais algoritmais kerais įkalčiais savitvarda
šuniui ant uodegos karo menas strategija ir taktika
pirmapradis žybsnis nušluoja civilizaciją pažadus planus 
saugius ritualus drabužius santūrumą sveiką protą
žiūrėk jau ir pavasaris

* * *
dovanotas voras
išsigelbėjęs
iš vakar nuvytusios puokštės
knygų lentynoj tarp Froido ir Jungo
rezga sapnų gaudykles 
pakuždėk jam savo baimę juodžiausią 
išlaisvink cerberį 
tegul pragaras išsivaikšto 

DIDVYRIAI IR ŠIAIP 

*
adomas tik ėjo pro šalį
naivus toks ir šventas
suklupo ant obuolio
žaltį sukeikė
nurodė ievą
klasikinė trumparegystė arba
sąmoningas žvairumas
obelis liko šešėly

*
deja jokios geros žinios
vis bastosi
nei scilė nei charibdė nepribaigė
nei helijo žaibai
tekėti negali
vis gyvas
pamiršo kirkę
bet nelauk
kalipsės taurėj murkdosi
vakarienei negrįš

*
įkliuvau su tuo žalčio obuoliu 
iki gyvos galvos 
geriau jau būčiau neskynus 
dabar vis sėdi ir laukia  
atnešei obuolį 
atnešk ir vakarienę 
dar ir alaus
atšaldyto  

*
sakalas keleivis 
toks tranzitinis paukštis 
be paso be lagaminų be įžadų
nieko ypatingo
eilinė maršruto stotelė 
ir nėra apie ką ginčytis 

*
eik
bet viltį palik gyviesiems 
daug labiau nei tavęs jisai geidžia dainos 
fotografijos
paveikslo 
plojimų
vos patikėsi stebuklu
orfėjas atsigręš 
tada mirsi ir mirsi ir mirsi

*
drovus slibinas
kurį sugrūdai į mažutį narvelį
iš paskutiniųjų stengiasi giedoti tinkamai 
nuolankiai minta paukščių lesalu
net išmoko nežiaukčiot 
atsiliepia šaukiamas pūkučiu 
gėdijas svečių 
kvatojančių iš tokio žiauriai žavingo pokšto 
bet tu iš tiesų matai tik geltoną kanarėlę
o jam iki galo nepavyksta nei kanarėle tapt nei slibinu 

išlikti 
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Skubėkite gyvent, žiedai taip greit nuvysta,
Tad meilės liepsną kurstykit jaunystėj!
Juokingas senis, pasijauninti sumanęs,
Ir gaila man beūsio to, kuris lyg senis.

Gerbiu aš tą, kuris taip žemėj nugyveno,
Jog viskas su laiku, todėl ir nepaseno!
Kai bus aprimę aistros, žinos – jėgų dar lieka,
Po kasdienybės jungu nepalūš toks niekad.

taip rašė XiX amžiaus pradžios poetas romantikas 
nikolozas baratašvili, kartais vadinamas „gruzinų byro-
nu“. likimas jam skyrė trumpą gyvenimą, beje, kaip ir 
daugeliui garsiųjų jo amžininkų – sándorui petőfi, alek-
sandrui puškinui, persy b. shelley, michailui lermonto-
vui. jis paliko apie 40 eilėraščių ir skausmo, užuojautos ir 
tėvynės meilės kupiną poemą Gruzijos likimas. poetui gy-
vam esant nė vienas eilėraštis nebuvo publikuotas, tačiau 
bičiuliai ir artimieji daugelį jų mokėjo atmintinai, jie sklido 
rankraščių pavidalu ir buvo skaitomi tbilisio salonuose.

nikolozas gimė 1817 m. gruodžio 15 d. kunigaikš-
čio melitono baratašvili šeimoje. vietinėje administraci-
joje tarnavęs tėvas buvo išsilavinęs, apsiskaitęs, namuose 
rengdavo garbingų vyrų diskusijas apie gruzijos praeitį ir 
ateitį, tačiau kartu nervingas, tulžingas, mėgo prabangias 
puotas, tad galop iššvaistė nemenką šeimos turtą. motina 
efimija kilusi iš garsiosios kunigaikščių orbeliani šeimos; 
jos brolis generolas, poetas grigolas buvo didžiausias jau-
nojo nikolozo autoritetas. jau vaikystėje berniukas susi-
pažino su tėvynės istorija, išmoko skaityti, ėmė domėtis 
senąja gruzinų, armėnų, arabų, persų literatūra. dešim-
tmetį sūnų tėvai atidavė į kilmingųjų mokyklą. yra išlikęs 
1830 m. gubernijos mokyklų inspektoriaus dokumentas, 
skelbiantis, kad 12 itin gabių, bet neturtingų mokinių atlei-
džiami nuo mokesčio ir gauna tam tikrų lengvatų; vienas 
jų buvo nikolozas baratašvili...

gimnazijoje tato (taip vaikystėje jį vadino tėvai, o 
paskui ir bičiuliai) pamėgo goethe’s, puškino eiles, susi-
pažino su adomo mickevičiaus kūryba – tuo metu gruzi-
joje gyveno daug ištremtų 1830–1831 m. sukilimo dalyvių, 
tad maištingi poeto eilėraščiai plito netgi tarp gimnazistų.

1835 m. baigęs gimnaziją, nikolozas norėjo pasi-
rinkti kariškio gyvenimo kelią – galbūt dėdės grigolo 
pavyzdžiu. tačiau tėvas griežtai pasipriešino: „kokia 
karinė tarnyba šlubam – nebent invalidų batalione...“ 
(mat vaikystėje tato buvo nukritęs nuo laiptų ir susiža-
lojęs kojas). grigolas orbeliani, 1932 m. už dalyvavimą 
antirusiškame sąmoksle ištremtas į lietuvą, rašo broliui: 
„ką veikia tatiko? ar vis dar šlubuoja? ko mokosi? pasa-
kyk melitonui, kad pasistengtų valdiška sąskaita įtaisy-
ti sūnų į kokį nors universitetą, geriau būtų peterburge 
arba derpte, į geriausią rusijos universitetą... gaila, jeigu 
jo gabumai nebus toliau vystomi.“ tačiau tėvas sunkiai 

m i l d a  J a n i ū n a i t ė

Tragiško likimo poetas

sirgo ir jau nebesikreipė į generolą g. rozeną dėl para-
mos. 1835 m. liepos 6 d. dokumentas rodo, kad jaunas 
poetas pradėjo nuobodų kanceliarinį darbą vyriausioje 
gruzijos vyriausybės teismo ir priežiūros ekspedicijoje. 
tbilisio archyvuose išliko tūkstančiai nikolozo parašytų, 
perrašytų prašymų, skundų ir kitokių tekstų, tvarkingai 
suregistruotų ir susegtų į bylas...

vienintelė paguoda – kunigaikščio, poeto aleksan-
dro čavčavadzės literatūrinis salonas; čia mielai priima-
mas ir tato. tuo metu kunigaikščio namuose gyveno dvi 
dukros ir sūnus davidas. vyresnioji nina jau buvo rusų 
poeto ir diplomato a. gribojedovo našlė. nikolozas be 
proto įsimyli janesniąją jekateriną – ji mielai bendrauja 
su bičiuliu, klausosi jo pasakojimų ir eilių, muzikuoja, 
bet rimčiau susieti savo gyvenimo su jaunuoju poetu 
neketina. pagaliau išteka už megrelijos valdovo davido 
dadiani ir išvyksta į jo rūmus zugdidyje.

kelios išvykos mėginant pakeisti aplinką ar bent 
nutolti nuo tbilisio neišgydė poeto sielos. 1845 m. bir-
želį jis pradėjo eiti giandžos (azerbaidžanas) apskrities 
viršininko pareigas, rudenį susirgo itin sunkia plaučių 
uždegimo forma ir spalio 21 d. mirė. laidojant poetą 
giandžos tvirtovės cerkvės kieme, šalia nebuvo nei gi-
minių, nei bičiulių ar kitų artimųjų.

bėgant metams, poeto kapelis sunyko, bet liko jo 
eilėraščiai. perrašytus ranka juos išsaugojo jekaterina 
dadiani – jau seniai palaidojusi savo vyrą, gyvenanti 
paryžiuje ar peterburge. ji nesiskyrė su tato eilėmis ir 
supažindino su jomis tada dar peterburgo universite-
to studentus ilją čavčavadzę, akakijų cereteli; jaunieji 
gruzinų poetai pasirūpino jų publikacija to meto peri-
odikoje. jų pastangomis nikolozo baratašvili palaikai 
1893 m. buvo perlaidoti didube panteone, o 1938 perkelti 
į mtacmindą, šventąjį kalną tbilisyje, kur ilsisi labiausiai 
gruzijai nusipelnę žmonės.
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J[ekateri]nai, kuri dainavo 
pritariant fortepijonui

Muzikos trelės
Veja šešėlius,
Kelia žydrynėn;
Grožio šaltinis
It krištolinis
Guodžia krūtinę!

Viskas alsavo
Žavesiu tavo,
Sieloj kaip šventė;
Mintys ir godos
Meilės svajotos
Šaukė gyventi.

Skruostai pražydę
Lyg nudažyti –
Kraujas ir pienas.
Kasos paleistos,
Kvepmenos aistrios
Juodos blakstienos.

Saulėtos akys,
Žodžių nesakius,
Šypso savaime;
Lūpos kaip rožės,
Kerintis grožis
Neša palaimą.

1839

Vieniša siela

Nė žodžio niekas apie sunkią gėlą,
Kai stinga kartais širdžiai šilumos.
Man gaila to, kurio našlaitė siela
Negali rasti sielos artimos.

Draugų netekus, paprastas dalykas
Surast kitus, kol suksis planeta.
Bet siela, vienąsyk našlaite likus,
Tik nevilčiai per amžius pasmerkta.

Ji viskuo šiam pasauly nusivylė;
Ir baimės, ir dvejonių kupina,
Nežino ji, kam savo godą gilią
Atvert, kai maudžia dar žaizda sena.

Sunki vienatvė sielos nelaimingos, –
Pasaulio šio džiaugsmai visi prošal.
O kaip ji ilgis sielos giminingos,
Vaitodama tolydžio vieniša.

1839

Činara

Suleidus šaknis į uolą, liekna činara ant kranto,
Atrodo, visa iš oro, šakom suplasnojus skrenda.
Pasaulio vargus užmiršus, pavėsy taip širdžiai gera
Svajas svajoti, klausytis, ką lapai, vandenys šnara.

Kura be perstogės šniokščia, linguoja činarą vėjas,
Svajonę saldžiai užmigdę, garsai stebuklingi liejas.
Tikiu, kad jiedu suranda kažkokią jiems bendrą šneką
Ir vienas kitam be žodžių slaptingą godą išsako.

Tarytum prie mylimosios Kura prie kojų pripuola,
Iš gelmenų išsiveržus, sudūžta purslais į uolą!
Bet činara iš aukštybių žvelgia žvilgsniu abejingu
Ir tik, iškėlus viršūnę, linguoja liūdnai lingu lingu.

Kieksyk ją vėjas palenkia, tieksyk Kura suvaitoja,
Lyg būtų pilna pavydo, ir teškia bangas po kojom.
Taip amžinai kankinas iš meilės netekę proto,
Kai meilės ugnis neblėsta, paties dangaus dovanota.

1844

vertė v y t a u t a s  r u d o k a s

N i k o l o z  b a r a t a š v i l i
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R u d i S
tai buvo labai seniai, net gėda pasakyti, kaip seniai. kas 
gali patikėti, kad toks senis, koks esu aš, gali prisiminti 
įvykius, kurie vyko gal daugiau nei prieš šešiasdešimt 
metų. vis dėlto pabandysiu susigrąžinti tuos mano vai-
kystės metus, o jei būsiu ką pamiršęs ar ne taip supratęs, 
tai jau nepykit, gerbiamieji.

mudu su mama tada plėšėme plunksnas pūkinėms 
pagalvėms didžiajame kambaryje. dirbome atrėmę nu-
garas į šiltą sienutę, nuolat kūrenamą iš viryklės virtuvė-
je. buvo šilta ir jauku. tik kad tas darbas labai jau nuo-
bodus. namuose jauku, o ten lauke – dargana ir žvarbu. 
per atviras virtuvės duris girdėjosi malonus degančių 
malkų spragsėjimas, o jų sukurta šiluma maloniai glostė 
mūsų nugaras. nė neprisimenu, kad ta ugnelė viryklė-
je kada nors rudens ir žiemos dienomis būtų nustojusi 
spragsėti. dar ir dabar dažnai girdžiu tą jaukų namų ži-
dinio žavesį. atrodo, matau virtuvėje mamą, visada ką 
nors verdančią, gal kepančią ar gyvuliams kokį viralą 
šutinančią. nesu matęs jos sėdinčios ar stovinčios ir nie-
ko neveikiančios, nuo ryto iki vakaro ji ką nors dirbda-
vo. jeigu atsisėsdavo, megzdavo ar ausdavo, gal mūsų 
rūbus lopydavo ar adydavo, nes mes, bernai, tuos savo 
drabužėlius gana dažnai apiplėšydavome. taip ir sukosi 
tarsi voverė rate nuo tamsos ligi tamsos, be išeiginų, be 
atostogų, be poilsio, o atsipūsdavo tik bažnyčioje. taip 
visą gyvenimą. likimu niekada nesiskundė. paklaus-
ta, kaip sekasi, pasidžiaugdavo, kad auga sveiki vaikai. 
mūsų, vaikų, taip pat be darbo nelaikydavo. kiekvienam 
surasdavo veiklą pagal amžių, sugebėjimus ar pomėgius. 
tinginiauti neleisdavo. mums laisvadienis buvo sekma-
dieniais. parėję iš bažnyčios, laiką leisdavome, kaip kas 
išmanydami. tik tėvai vis ką nors dirbdavo: mama ga-
mindavo maistą, o tėvelis gyvulius apšerdavo, apžiūrė-
davo. kitokių, nebūtinų darbų šventą dieną nesiimdavo.

tą dieną aš buvau įdarbintas plėšyti plunksnas, kiti 
mano broliai taip pat nebuvo palikti be darbo. staiga la-
bai piktai pradėjo loti rudis. taip piktai lojant jo beveik 
nebuvau girdėjęs. panašiai lodavo, kai kaime pasirody-
davo stribai. rudis buvo sargus šuniukas, kiekvieną, atė-
jusį į kiemą, pasveikindavo, bet taip piktai niekados. per 
mūsų kiemą ėjo keliukas į visą kaimą, nors buvo galima 
ir aplink sodybą apvažiuoti, bet per kiemą daug tiesiau, 
tad visi kaimynai, jeigu būdavo atviri vartai, dažniausiai 
važiuodavo tiesiai, jeigu kas kieme būdavo, pasilabinda-
vo ir žodžiu kitu persimesdavo, o ir rudžiui, žiūrėk, kokį 
kaulą ar plutą pakišdavo, todėl ir lodavo jis ant kaimy-
nų tik dėl mados, nes jis – šuo ir lojimas yra jo pareiga. 
aplodavo netgi baltrų dzidorių, iš kurio aš jį užantyje 

g e d i m i n a s  g i r d z i j a u s k a s

Seniai seniai buvo kolchozas
atsiminimai

visai mažiuką parsinešiau. tik vėliau, supratęs, kad su-
klydęs aplojo savo buvusį šeimininką, susigėdęs kaltai 
uodegą vizgindavo.

rudis tampė, daužė grandinę, puolė atvykėlius, 
stengdamasis jų neįleisti į kiemą. jų buvo trejetas. Įva-
žiavo su savo vežėčiomis į vidurį kiemo, sustojo kaž-
kaip negrabiai, kaip niekas nedaro, ne prie buomo, 
kuris skirtas arkliams pririšti, bet prie statinių tvoros. 
pirmasis išlipo šautuvu ginkluotas apsmukusiomis kel-
nėmis stribas rickus, paskui jį ilgu rusišku šineliu 
vilkintis vyriškis, per petį persimetęs žemai kabančią 
planšetę, trečiasis pareigūnas buvo apsirengę odiniu 
juodu paltu, jo viena ranka visą laiką buvo kišenėje, 
matyt, joje turėjo ginklą.

išgirdęs piktą šuns lojimą, tėtė išėjo iš kiaulių tvarto, 
kur taisė deglosios, besiruošiančios atsivesti paršiukų, 
gardą. atvykėliai, pamatę šeimininką, nieko nelaukdami 
nuėjo pas jį. iš tolo matėsi, kad pokalbis nėra malonus. 
tėtė vis rodė į tvarto pusę, turbūt aiškino, kad jam reikia 
užbaigti ten darbus, o atvykėliai vis suko trobos pusėn 
ir reikalavo, kad ir jis eitų kartu. tėvas vis nenusileido, 
o tie juo toliau, tuo pikčiau reikalavo eiti kartu su jais. 
po labai ilgų ginčų, tėvas trenkė žemėn rankoje laikytą 
plaktuką ir varu varomas kartu su neprašytais svečiais 
atėjo į trobą. čia jie susėdo prie stalo svetainėje, visai gre-
ta mudviejų su mama. tas su planšete ir šineliu kalbėjo 
rusiškai. juoduoju odiniu paltu vilkintysis buvo tarsi 
vertėjas, vis stengėsi ruso kalbas persakyti lietuviškai. 
mano tėvas, buvęs caro kareivis, gerai mokėjo rusiškai, ir 
į „vertėją“ nekreipė dėmesio, bet jis vis vien viską vertė. 
rusas visaip gyrė kolchozinę sistemą ir visaip įkalbinėjo 
tėtį rašyti pareiškimą stoti į kolchozą. tėvas nėjo į kal-
bas, sakė, kad ne kartą yra buvęs rusijoje ir matęs, kaip 
tie kolchozai atrodo, ir tokios tvarkos jam ir jo šeimai 
nereikia. rusui nepavykus įkalbėti parašyti pareiškimo, 
iniciatyvos ėmėsi „juodaodis“, matyt, čia jis buvo vyriau-
sias. jis išsitraukė iš kišenės pistoletą, ir pradėjo su juo 
„žaisti“. nusitaiko tai į mane, tai į mamą, tai į tėtį, lyg 
rengtųsi šauti, kalba tik apie kolchozus, o mums darėsi 
labai nejauku. aš jau norėjau sprukti iš kambario, bet 
mama sako: „nepalikim tėčio vieno.“ tada tėtė jį sugėdi-
no: „nežaisk su tuo pistoletu, vaikų ir moterų negąsdink, 
aš tokį fronte turėjau, jis tik iš trečio ar ketvirto karto 
iššauna. ką, jums valdžia geresnių neduoda?“ pamatęs, 
kad pistoletas jokio efekto senam frontininkui nepadarė, 
jį paslėpė juodojo palto kišenėje. galiausiai paaiškino: jei 
kas dabar pareiškimų stoti į kolchozą neparašys, nuo kito 
mėnesio prievolės ir pyliavos tiems bus padvigubintos, 
o kurie pyliavų neatiduos, važiuos sibiran.
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tuokart tėtė pareiškimo stoti į kolchozą neparašė, 
bet kai kitą mėnesį gavo prievolių pranešimus, pats nu-
ėjo į valsčių ir pasiprašė priimamas. buvo vienas iš pas-
kutiniųjų, pareiškusių tokį norą. ne todėl įstojo į kolcho-
zą, kad bijojo sibiro, bet nenorėjo, kad mes badautume.

Į K A i TA S
po labai gražios, šiltos ir gana drėgnos vasaros medaus 
prisukome daug, net du bidonus. mama, kaip įprasta, 
medaus visada atpildavo tiems, kurie jo neturi: klebonui, 
zakristijonui, vargonininkui, pročkelei – šiemet teko net 
carikei. ši buvo labai labai sena, kai paklausdavom, kiek 
jai metų, atsakydavo: „gal šimto, o gal daugiau, kad virš 
šimto tai tikrai.“ gyveno špitolėje, jokio turto neturėjo, 
gaudavo iš parapijiečių aukų, vasarą eidavo neprašyta 
pas ūkininkus, siūlydavosi ravėti daržus, rudenį prisi-
rinkdavo grybų ir gilių, šiaip taip prasimaitindavo. vi-
sada vaikščiodavo basa. niekas jos nei vardo, nei pavar-
dės nežinojo, ji buvo vadinama tiesiog carike, nes daug 
įdomių dalykų pripasakodavo apie caro laikus. gerai 
prisiminė ir didįjį – 1863 metų – sukilimą.

mama tąkart, šiek tiek pasvarsčiusi, pripylė dar 
vieną indą medaus ir kolchozo pirmininkui bliujui. jo 
niekas nemėgo, nes buvo svetimas mūsų kaimui žmo-
gus. atvykęs iš miesto, apie žemę nieko neišmanė, mat 
buvęs darbininkas partijos buvo atsiųstas į kaimą kelti 
žemės ūkio. pirmininkas buvo vedęs, turėjo jauną žmo-
ną, kuri laukėsi. gyveno skurdžiai, iš miesto atvažiavo, 
kaip žmonės sako, pliki nuogi, kaip stovi. nors žmonės 
gyveno labai skurdžiai, bet viskuo dalinosi, tad ir nedi-
delė pirmininko šeima, remiama kaimiečių, nebadavo.

mama, pripylusi nedidelę puodynėlę medaus, už-
dengusi sviestiniu popieriumi ir užrišusi siūlu, įdėjo į 
krestuką ir padavė man sakydama: „nunešk į galbuogy-
nę pirmininkienei, jinai mažiuko laukiasi, čia kaip vaistai 
bus, šiemet dievulis daug medučio davė, visiems užteks.“

g A L b u o g y N Ė
pirmininkas gyveno kalniškėse į komiją išvežtų moky-
tojų stasio ir monikos galbuogių buvusioje pavyzdinėje 
sodyboje. viename namo gale padarė butą, kitame įren-
gė Šaltuonos ūkio raštinę. beje, į komiją buvo išvežta tik 
monika, nes stasys, sužinojęs, kad tą naktį veš, namuose 
nenakvojo, o monika niekur nesislėpė, nes trejų metukų 
dukrelė nijolė labai sirgo, temperatūros turėjo daugiau 
nei keturiasdešimt laipsnių. tėvai manė, kad tokio ser-
gančio vaiko ir jo motinos į sibirą niekas neims. komu-
nistai mąstė kitaip, jie vykdė planą. žmonių sveikata ir 
gyvybė jiems neturėjo jokios įtakos – yra užduotis, reikia 
ją vykdyti. kai raseinių ligoninės vyriausiasis gydytojas, 
monikos svainis, sužinojo, kad sunkiai sergančią dukte-
rėčią veža į sibirą, skubiai nuvyko į viduklę ir įtikino 
enkavedistus, kad kai tik pasveiks mergaitė, ją tuoj išsiųs 
pas motiną, o dabar ją būtina gydyti ligoninėje. tėvas 
naktį dukrą iš ligoninės „išvogė“, o artėjant antrajai rusų 
okupacijai, abu su dukra pasitraukė į vakarus. monika 
po karo be leidimo buvo grįžusi į lietuvą, bet vėl areš-
tuota ir grąžinta į tremtį. lietuvon sugrįžo tik 1963 me-
tais. Į savo ūkį kalniškėse negrįžo, jos ten niekas neįleido, 
nes buvo nacionalizuotas. tėviškėje rado tik seną pasili-

gojusią motiną, tėvas seniai miręs, brolis jonas, lietuvos 
partizanas papartis, žuvo 1945 metais, – tai pirmasis par-
tizanas, žuvęs mūsų apylinkėse, – vyras ir dukra ame-
rikoje. tėviškė įsikūrusi nuostabioje šaltuonos atšlaitėje, 
buvo iš visų pusių aparta ir apsėta, nelikę nei kelio, nei 
takelio, laukai numelioruoti, kaimynai, kurie nespėjo iki 
melioracijos išmirti, išsikėlę į miestus, o iki artimiausios 
parduotuvės net septyni kilometrai. senoji bakšienė – 
monikos motina, netrukus visiškai apako, o po poros 
metų atsisakė ir kojos. monikai aklą ir nevaikštančią 
motiną teko slaugyti net septyniolika metų. jos sveika-
ta taip pat labai pablogėjo, jau buvo sunku net duonos 
nueiti nusipirkti. tuo metu jos duktė nijolė išsirūpino 
leidimą pasiimti motiną pas save į ameriką, net bilie-
tą nupirko. monika nesutiko važiuoti, negalėjo palikti 
sunkiai sergančios šimtametės motinos. bėgant laikui, 
silpstant jėgoms, tame dievo užmirštame užkampyje 
monikai darėsi nepakeliama. nusipirko dviejų kambarių 
butą jurbarke ir nutarė ten persikelti. motina šiai minčiai 
visai nepritarė, protestavo ir sakė niekur iš savo namų 
nesikelsianti. kai atėjo laikas išsikelti iš paparčių į jurbar-
ką, monika manęs ir mano brolio jono paprašė pervežti 
motiną. „jinai niekaip nesutinka iš namų važiuoti, bet jus 
ji labai gerbia, tai gal ją kaip nors įkalbėsit, su manimi 
jau visiškai nešneka.“ sutartą dieną, pasiėmę visureigį 
„viliuką“, kartu su broliu jonu nuvažiavome bakšienės 
pervežti. bandėme pasikeisdami su broliu ir jos sūnėnu 
jonu pušnieraičiu ją įkalbėti. Į kalbas nesileido, važiuoti 
visiškai nesiruošė, sakydama:

– aš niekam nesu skolinga, valdžiai visas prievo-
les atidavusi, pyliavas atpylusi, mokesčius sumokėjusi, 
niekam nesu nusikaltusi, tai sakykit, kodėl aš negaliu 
numirti namuose? aš jūsų daugiau nieko neprašau, pa-
likit mane ramybėje, leiskit man numirti savo namuose, 
niekada netikėjau, kad, išvengus rusų trėmimų, mane iš 
namų į tremtį išveš mano dukra. o jai talkins mano my-
limiausi žmonės, – pyko.

kai nepavyko niekaip gražiuoju įkalbėti, nors kal-
binome ją keletą valandų, nutarėme nešti į mašiną per 
prievartą, staiga senutė pasidavė. nors be kitų pagalbos 
lovoje nepajėgdavo net atsisėsti, staiga viena pati atsisė-
do lovoje, pasivertė ant šono, nuleido kojas ant žemės, 
atsisuko tiesiai į laukujas duris, nors buvo visiškai akla ir 
nieko nematė, tiksliai pilvu nušliaužė ligi jų, atsiklaupė, 
pabučiavo slenkstį, peržegnojo visą namą, pati persižeg-
nojo, iškėlė rankas į viršų lyg laimindama, lyg pasiduo-
dama ir sušnibždėjo:

– o dabar su manimi darykit, ką norit, – sukrėstiems 
šito reginio, mums visiems per skruostus riedėjo ašaros.

mudu su broliu jonu nunešėme ją į automobilį ir iš-
važiavome iš tos puikios sodybos visiems laikams.

po dienos kitos atvažiuos čia melioratoriai, nugriaus 
pastatus, išardys tvoras, išraus išpuoselėtą sodą, iškirs šim-
tamečius ąžuolus bei klevus, ir nuostabiosios jono bakšio 
sodybos neliks nė ženklo. žmones, labai mylėjusius savo 
gimtąjį kraštą, jį visokeriopai puoselėjusius ir ginklu gynu-
sius, okupanto batai sutryps, paniekins ir sunaikins.

dabar ten nyku: nebėra ąžuolų, kuriuose gegužę 
kukuodavo gegutė ar užvertęs galvą viršūnėje kleketuo-
davo gandras, nebėra geltonų avietynų, kur lakštingala 
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ragindavo jurgutį kinkyti ir važiuoti, jau niekas nebe-
girdės pamiškėje griežiančios griežlės ar šaltuonos krū-
muose suokiančios volungės, o parskridusiai pavasarį 
pempei, bespardančiai ledus ir klausiančiai „ar jūs dar 
gyvi?“, niekas nebeatsilieps. tik vyturėlis, pakilęs į bu-
vusio sodžiaus padangę, virpindamas orą, stebėsis, kur 
jisai prasmego, ir tuščiuose laukuose tarsi stepėje vie-
nišas sveikins pavasarį. jau niekas nepaliudys, kiek čia 
buvo šilumos, gerumo, grožio, išminties ir meilės, kiek 
išlieta prakaito bei senosios bakšienės ašarų.

galbuogiai buvo inteligentiški ir šviesūs žmonės. 
ypač energija ir bendruomeniškumu pasižymėjo stasys. 
jo buvo pilna visur. jis mokė valstiečius agronomijos, 
agitavo įsiveisti  sodus, parūpindavo gerų veislių me-
delių, mokė skiepyti vaismedžius, patardavo, kokius 
padargus ar įrangą pirkti, už tai neimdamas jokio atly-
gio, žodžiu buvo nesavanaudis mūsų krašto šviesuolis. 
būdamas vadžgirio pradinės mokyklos vedėju, jis labai 
pakėlė mokyklos prestižą, mokymo kokybę, išplėtė mo-
kyklą iki šešių komplektų. daug dėmesio skyrė jauni-
mo auklėjimui: kūrė patriotines organizacijas, režisavo 
dramos ratelio spektaklius. buvo taip pat nenuilstantis 
šimkaičių valsčiaus viršaičio jono vaičaičio pagalbinin-
kas statant vadžgirio mokyklos pastatą. dar ir dabar 
vadžgiriškiai mano, kad mokykla pastatyta ir lėšos jai 
išrūpintos galbuogio, net norėta mokyklą pavadinti sta-
sio galbuogio vardu. iš tikrųjų buvo truputėlį kitaip. jis 
tikrai prie jos pastatymo prisidėjo labai daug, daug dau-
giau, nei priklausė jam, kaip pradinės mokyklos vedėjui. 
vis dėlto pagrindinis mokyklos statytojas buvo viršaitis 
jonas vaičaitis. jis gavo lėšų, rūpinosi mokyklos projekto 
parengimu, statybos leidimo ir žemės sklypo gavimu ir 
galiausiai net keletą kartų savo lėšomis kartu su rasei-
nių apskrities švietimo skyriaus vedėju vyko į švietimo 
ministeriją gauti lėšų išsiplėtusios mokyklos mokytojų 
algoms. reikėjo įrodyti, kad mokyklai mokinių netrūks, 
kad klasės bus užpildytos, ir mokytojai be darbo neliks. 
ėjo per kaimus, agituodamas vaikų tėvus, kad jie tikrai 
leistų savo vaikus į mokyklą, rašė jų pasižadėjimus ir vėl 
vyko į kauną ir visas lėšas, kurių reikėjo mokyklai, gavo, 
nors ministerijos valdininkas nelabai tikėjo tais pasižadė-
jimais, sakydamas:

– raskit kitą tokį bažnytkaimį, panašų į vadžgirį, 
kuriame veiktų tokio dydžio mokykla ir mokinių joje 
netrūktų.

taigi buvo toks bažnytkaimis lietuvoje, kuriame 
veikė netgi progimnazija – tai vadžgirys. tai padarė du 
to krašto šviesuoliai jonas vaičaitis ir stasys galbuogis. 
jie ne tik pastatė mokyklos pastatą, bet ėjo per kaimus 
agitavo valstiečius, kad jie lavintų savo atžalas, keltų ne 
tik savo šeimos, bet ir visos tautos kultūrą, ir žmonės 
jais tikėjo.

apie galbuogių dukrą nijolę žinau nedaug. jinai 
buvo keletą kartų atvykusi į lietuvą, bet jos sutikti ne-
teko. benaršydamas internete mano sūnus vytautas ap-
tiko žinutę, kad nijolė baigė ilinojaus universitetą 1960 
metais ir pagal baigimo rezultatus pateko į tų metų 3% 
geriausių jav absolventų sąrašą. 1960 metų gegužės 14 
dieną dalyvavo pagerbimo ceremonijoje ir gavo atitinka-
mą apdovanojimą.

dabar galbuogynės nelikę nė ženklo. kai dar buvo 
Šaltuonos kolchozas, ten buvo ūkio centras, jo kontoro-
je net kino filmus rodydavo. ten aš pamačiau ir pirmą 
savo gyvenime filmą, prisimenu jo pavadinimą – Gyvieji 
didvyriai. man buvo labai keista, kad kol buvo tamsu, 
ant tos ant sienos pakabintos paklodės jodinėjo raiteliai, 
bėgiojo žmonės, net kalbėjo, o kai uždegė šviesas, viskas 
dingo kaip sapnas. einant namo bandžiau aiškintis, kaip 
tas kinas padaromas, ir vyresnis brolis stasys, kuris tuos 
reikalus gerai išmanė, paaiškino:

– čia, žinok, kinas, ten gyvų žmonių ir arklių nėra, 
ten tik jų šešėliai.

– šešėliai tai šešėliai, tai aš suprantu, bet kaip tie še-
šėliai kalba, o kitas dalykas, mano šešėlis atsiranda, kai 
saulė šviečia, o kai saulė nešviečia, šešėlis dingsta, o čia, 
kai tamsu, šešėlis yra, o kai uždega šviesą, šešėliai dings-
ta, tu man tai paaiškink, – neatstojau.

– šešėliai nekalba, kalba garsiakalbiai, o čia, žinok, 
kinas, ten yra toks prožektorius, jis kaip saulė šviečia 
per tokią plionką su šešėliais, – žinovo tonu porino brolis.

– tie žmonės jokių garsiakalbių neturėjo, jie patys 
kalbėjo, mačiau, kaip lūpas krutino, kaip arklių kanopos 
bildėjo, vežimo ratai tarškėjo, – pykau.

– garsiakalbiai buvo mums už nugarų, žmonėms jų 
nereikia turėti, – vėl ramiai aiškino brolis.

– už kokių nugarų, aš pats mačiau, kad žmonės pa-
tys kalbėjo, o ne už nugarų, – prieštaravau.

– tu per mažas, kad suprastum, nėra ką su tavimi 
šnekėti, – baigė diskusijas brolis stasys.

antrąjį kiną taip pat mačiau galbuogynėje. dabar 
jau atidžiai žiūrėjau, kur šešėliai ir kur garsiakalbiai. pa-
sirodo, brolis buvo teisus. didelis dalykas išmintis.

kai nusigyvenusį Šaltuonos kolchozą prijungė prie 
lapgirių tarybinio ūkio, galbuogynėje ūkio centrą pa-
naikino, pirmininką atleido ir jis iš mūsų padangės din-
go. Į buvusią ūkio kontorą atkėlė naują mūsų žvirblau-
kio skyriaus ūkvedį mykolą legačinską. jis užėmė visą 
namą, nes turėjo du vaikus, mykolą ir alfonsą. kai mūsų 
sode pastatė mūrinį keturbutį, legačinskai persikėlė į 
jį, čia buvo skyriaus centras, iš čia arčiau į ūkio centrą 
vadžgiryje. vadžgirio kolūkį prijungus prie lapgirių 
ūkio, centrą iš lapgirių perkėlė į vadžgirį. legačinskas 
skyriuje tvarkėsi visai neblogai, nors taurelės nespjovė, 
bet turėjo saiką. ūkvedžiavo iki pat pensijos. būdamas 
pensininkas, susirgo parkinsono liga ir netrukus mirė.

galbuogynė, likusi be šeimininko, greitai sunyko. iš 
buvusio pavyzdinio ūkio nebeliko nieko.

vA i Č A i Č i A i
okupavus lietuvą, abi šios šeimos labai skaudžiai nu-
kentėjo. galbuogių šeima, nors ir išskirta, bet visa išgy-
veno, o vaičaičius ištiko blogesnis likimas. tremtinių 
ešalonui sustojus naujojoje vilnioje, vyrus nuo šeimų 
atskyrė ir išsiuntė sibiro kryptimi. moteris su vaikais 
nutrėmė į syktyvkarą komijoje. vyrus, privažiavus ura-
lo priekalnes, kaip teigė jau a. a. sūnus zigmas, išlaipi-
no iš traukinio ir, sustatę prie vagonų, sušaudė, matyt, 
važiuodami netinkamai elgėsi. taip lengvai išsprendė 
iškilusią problemą, nes tuo traukiniu važiavo protin-
giausi ir gabiausi lietuvos vyrai, kurie, matyt, lengvai 
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nepakluso naujiesiems šeimininkams. sunku dabar pa-
sakyti, ar buvo sušaudyti viso traukinio vyrai, ar tik to 
vagono, kuriame važiavo vaičaitis. tikriausiai sušaudė 
visus, nes, jeigu būtų kas nors likę, apie šį teroro aktą ži-
notume daugiau. gal iš anksto buvo numatytas jų sunai-
kinimas, bet kam tada vežti iki uralo, daug paprasčiau 
ir pigiau tai padaryti lietuvoje ar kur nors baltarusijoje. 
taip ir liko nežinoma nei sušaudymo priežastis, nei žu-
vimo bei palaidojimo vieta. zigmui daugiau išsiaiškinti 
nepavyko. kada nors ateityje, kas nors ras tą masinio 
žudymo vietą ir spėlios, kokie tai galėjo būti žmonės? 
tikėkimės, kad ras.

motina marijona su keturiais vaikais petru, jonu, 
agne ir zigmu pateko į badaujantį syktyvkarą. kaip pa-
sakojo pusbrolis jonas, per karą visi badavo, nors pinigų 
šiek tiek uždirbdavo, bet maisto parduotuvėse nebuvo. 
už gautus talonus nusipirktu maistu negalėjo išgyven-
ti. valgė viską, kas valgoma – šunis, kates, varles, netgi 
žiurkes. kaip teigė jonas, už žiurkę, pagautą prie mais-
to sandėlio, mokėdavo po 5 rublius, o už sugautą šiukš-
lyne – 3 rublius. kad tik jų būtų, greitai visas išgaudė. 
upėje vyčegdoje pilna žuvies, bet žvejoti buvo griežtai 
draudžiama. badas nugali baimę. vyrai gaminasi spro-
gmenis ir naktimis sprogdina vandenyje. greitai susi-
rinkę žuvį, sprunka iš nusikaltimo vietos. reikia sku-
bėti, kad neįkliūtų inspektoriams. taip kurį laiką ginasi 
nuo bado. per vieną tokią naktinę žvejybą jonas nespėja 
sprogmens išmesti į vandenį, ir jis sprogsta delne. ne-
tenka dešinės rankos ir akių. tuo be galo sunkiu laiko-
tarpiu vietoj energingo ir sumanaus šeimos maitintojo 
motinai tenka rūpintis aklu, vienarankiu invalidu. nors 
labai skursdama, šeima karo badmetį įveikė, išgyveno, 
visi grįžo į lietuvą. beje, dukra agnė tremtyje ilgai ne-
užsibuvo, būdama nepilnametė, ji pabėgo iš tremties 
ir, pakeitusi vardą, kaune be dokumentų, užsiimdama 
privačia siuvėjos praktika, išsislapstė gal 15 ar daugiau 
metų. laikams aprimus legalizavosi.

K o L c H o Z o  P i R m i N i N K A S  b L i u J u S
kai lauknešėlį nunešiau į kalniškes, ir, įėjęs į trobą pa-
garbinau kristų (kitaip pasisveikinti aš dar nemokėjau), 
virtuvėje buvusi bliujienė į mano pasisveikinimą neat-
sakė ir toliau sau triūsė prie virtuvės puodų, ruošdama 
pietus. nežinodamas, kaip toliau elgtis, sutrikęs stovėjau 
prie durų, laikydamas rankose krepšį su medumi. stai-
ga subildėjo prieangis, plačiai atsidarė durys ir mane 
grubiai pastūmęs, į kambarį įsvirduliavo visiškai girtas 
kolchozo pirmininkas bliujus. tokio girto žmogaus aš 
dar nebuvau matęs. mūsų kaime, o ir visoje parapijoje 
girtuoklių nebuvo. pirmininkas sustojo viduryje kam-
bario, sunkiai laikydamasis, svirduliuodamas kažką su-
vebleno. žmona atsisuko nuo puodų, rankas įsirėmusi į 
šonus, piktai išrėžė:

– tu, asile, vėl bl..., vidury dienos prisigėrei, – ir nu-
sisuko į puodus.

pirmininkas labai įsižeidė ir puolė mušti žmoną. ji, 
nieko nelaukdama, palikusi puodus, atbėgo prie manęs, 
norėjo sprukti lauk, bet persigalvojo, iš nugaros paėmė 
mane už pečių, įrėmusi savo didelį pilvą man į pakaušį, 
manimi kaip skydu bandė apsiginti nuo vyro smūgių. 

pirmininkas manęs nelietė. moteris gynėsi gana sėkmin-
gai, nes vyro smūgiai buvo labai netikslūs. vienas vis 
dėlto kliudė moters veidą. iš nosies pasipylė kraujas, jis 
lašėjo tiesiai ant mano griuzai nukirpto pakaušio, bėgo 
man per veidą. mušė žmoną, o kruvinas buvau aš. pama-
tęs mano kruviną galvą, bliujus nustebo, o gal išsigando. 
žengęs kelis žingsnius atatupstas, sudribo į pasienyje 
stovėjusią kėdę. jo ilgos rankos, tarsi beždžionės, nu-
karo ligi pat žemės, galva nuknebo ant krūtinės. bandė 
pakelti galvą, bet sunkiai sekėsi. kažką burbuliavo, pa-
sigirdo kažkoks švokštimas. aš išsigandau, pagalvojau, 
kad miršta. tokio vaizdo niekada nebuvau matęs. nuo-
gąstavau be reikalo, nes tuoj pasigirdo duslus knarkimas.

moteris, įsitikinusi, kad vyras nurimo ir saldžiai 
miega, mane paleido. o pamačiusi, kaip aš atrodau, nu-
stėro, pamaniusi, jog aš sužeistas. pradėjo labai atsipra-
šinėti, kad blogai pasielgė manimi pasinaudojusi kaip 
įkaitu. puolė šlapiu rankšluosčiu atsargiai valyti mano 
galvą. Į aiškinimą, kad aš nesužalotas nekreipė dėme-
sio, atidžiai ieškojo mano galvoje žaizdos. neradusi ap-
sidžiaugė:

– ačiū dievui, kad tu sveikas, galvojau, kad tas gir-
tas kuilys tave sužalojo. buvo žmogus kaip žmogus, o kai 
paskyrė pirmininku, visai sužvėrėjo, pradėjo gerti. ne-
norėjo čia važiuoti, bet privertė, – užbaigė pirmininkienė.

tvarkydama mane, išsiaiškino, kas esu, iš kur, ko 
čia atėjau. išsipylusi medų, išplovė puodynę, dar kartą 
padėkojusi, palydėjo ligi durų.

S A RT o J i K Ė
kieme, prie pat priemenės, stovėjo mūsų sartojike (sarči-
ke) kinkytas pirmininko vežimaitis. matyt, girtas važny-
čiotojas, atvažiavęs prie namų, bet kaip numetęs vadeles, 
paliko kinkinį įkalnėje. paliktas be priežiūros vežimaitis 
riedėjo žemyn, nes stovėjo nuokalnėje, numestos vade-
lės apsivyniojo apie tekinio stebulę, traukė arklio galvą 
į vieną šoną. arklys buvo beveik dvilinkai suriestas. pa-
mačiusi mane, sarčikė pažino ir apsidžiaugusi net su-
žvengė. greitai pribėgau prie arklio galvos, šiaip taip 
atsegiau įtemptas vadeles nuo brizgilo ir išlaisvinau 
mudviejų su tėtuku numylėtą kumelaitę. iš dėkingumo 
arkliukas palaižė mano galvą. iškinkęs sarčikę, vieną va-
delių galą prisegiau prie brizgilo, o antrąjį prie vežimo 
rungo, patapšnojęs per karčius, palikau ganytis galbuo-
gynės pievoje. tada dar nežinojau, kad mūsų numylėtąją 
kumelaitę matau paskutinį kartą.

sarčikė buvo mūsų darbščios, stiprios, sunkiasvorės 
sartosios ir pietinio kaimyno, gyvenančio už bebirvos, 
jiesiuko eržilo aro duktė. jiesiukas visada laikydavo ge-
ros veislės eržilus, jis girdavosi, kad jo eržilai turėdavę 
veislės dokumentus. aš niekaip nesuprasdavau, kokius 
dokumentus gali turėti eržilas. pasirodo, jis buvo tei-
sus. tai buvo trakėnų veislės žirgas. aro duktė sarčikė 
buvo visai nepanaši į sunkiasvorės sartosios giminę. iš 
motinos paveldėjo tik spalvą, darbštumą ir baltą juostą 
per visą kaktą. ji buvo aukšta, galvą laikydavo visada 
aukštai išrietusi, priekines kojas keldavo aukštai, žings-
nis buvo lengvas ir ilgesnis nei kitų mūsų arklių. be jo-
kio vargo aplenkdavo bet kurį mūsų kaimo arklį. ir tai 
darydavo visai neraginama, su didžiausiu malonumu. 
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pamačiusi priekyje vežimaitį, ji be jokio raginimo steng-
davosi jį aplenkti. tai buvo tėvelio pasididžiavimas. daž-
nai sakydavo:

– sarčikė ne kumelė, jinai žirgas, – džiaugdavosi.
kai visus per prievartą surašė į kolchozus, tai ir sar-

čikė tapo tarybine nuosavybe, nors dar buvo nepilname-
tė, neišjodinėta, nekinkoma. bet jai tada pasisekė. kadan-
gi buvo nacionalizuotas mūsų didysis galvijų tvartas, 
o jame įrengta arklių ferma, tėvelis tapo arklių fermos 
šėriku ir mūsų arkliai, nors kolchozo nusavinti, liko na-
muose – juos šėrė ir prižiūrėjo tas pats šeimininkas, kad 
ir sovietinis. kai sarčikė suaugo, ji nė su vienu fermoje 
esančiu arkliu į porą netiko. vos pradėjus važiuoti, ji pir-
ma puldavo traukti iš visų jėgų, kai tuo tarpu jos pori-
ninkas vos spėdavo eiti šalia. vežimą ar plūgą traukdavo 
viena. troško visada pirmauti, nes buvo lenktyninis žir-
gas. kai kumelaitė niekur nepritapo, brigadininkas anta-
nas mišeikis ją pasiėmė kaip transporto priemonę vietoj 
dviračio, mat šis sugedo, o detalių nebuvo galima gau-
ti. čia ji buvo savo stichijoje, juolab kad brigadininkas, 
mūsų kaimynas, ją labai mylėjo ir prižiūrėjo. geras gy-
venimas kumelaitei truko neilgai. pamatęs, kokiu trans-
portu naudojasi žvirblaukio brigadininkas, pirmininkas 
bliujus panoro pasiimti jį sau. tėtukas net apsidžiaugė, 
kad jo išauginta kumelaite važinės pirmininkas:

– dabar ji vargo tikrai nematys, bus prižiūrėta ir ge-
rai pašerta, – mąstė.

pirmininkas daugiausiai važinėdavo girtas, arklio 
priežiūra nesirūpino, tikriausiai net nežinojo, kaip reikia 
rūpintis, tik tiek, kad pašerdavo ir pagirdydavo.

kai pirmininkienei atėjo laikas gimdyti, gerai apgir-
tęs jos vyras su sarčike ją vežė į raseinių ligoninę. matyt, 

gimdyvė jautėsi prastai, nuolat dejavo, tad važnyčiotojas 
visą kelią kumelaitę mušė ir ragino kuo greičiau bėgti. 
jos skatinti niekada per daug nereikėdavo, vos paraginus 
bėgdavo iš visų jėgų. visą kelią bėgusi, kiek galėdama, 
pravažiavus kalnujus, prie pat raseinių, sustojo, mat to-
liau eiti neturėjo jėgų. parkrito, bandė keltis, bet atsitoti 
nesisekė. gimdyvę į ligoninę teko nuvežti pakeleivingu 
transportu. kai po kurio laiko, atidavęs žmoną daktarams, 
vyras grįžo prie vežimaičio, sarčikę rado nugaišusią.

kai tėtukui pasakiau, kas nutiko mūsų mylimiau-
siai kumelaitei, jis nieko nesakęs nuo manęs nusisuko, 
ir pastebėjau, kaip nedrąsiai su ranka nusišluostė ašarą.

m e T i N i S  u Ž d A R b i S
mūsų sodyba buvo Šaltuonos kolchozo žviblaukio bri-
gados centras. todėl kieme rytais rinkdavosi brigados 
darbininkai. jiems brigadininkas antanas mišeikis pa-
skirstydavo darbus, ir visi išsiskirstydavo kur kas. tė-
velis taip pat, pasikinkęs sartąją ir buvusį dėdės antano 
kaštanių, išvažiuodavo pagal brigadininko paskyrimą 
ir dirbdavo visą dieną kartu su visais, nors prieš tai jis 
anksti ryte pašerdavo ir pagirdydavo, kai kada ir iššu-
kuodavo prižiūrimus arklius. vakare po darbo, kai visi 
išsiskirstydavo namo, lygiai taip pat turėdavo atlikti vi-
sus arklių fermos darbus. už tai jam brigadininkas už-
rašydavo pusantro darbadienio. ūkyje buvo daugiausia 
darbadienių atidirbęs darbininkas. jų susidarydavo dau-
giau kaip penki šimtai per metus. kiti brigados dirban-
tieji atidirbdavo tik po du, pustrečio šimto tų varganų 
tarybinių vargadienių. daug kas taip ir vadindavo – var-
gadieniai. kai bliujaus vadovaujamo kolchozo rezultatus 
suvesdavo metų pabaigoje, už vieną darbadienį išeidavo 
tik po šimtą gramų dirsių. taigi mūsų tėvelio, dirbančio 
kasdien (arklius šerti ir prižiūrėti reikėdavo ir savaitga-
liais) po penkiolika–šešiolika valandų, metinis uždarbis 
susidarydavo tik vienas centneris prastų javų. su tokiu 
uždarbiu reikėjo išmaitinti aštuonių asmenų šeimą.

P i R m o J i  K o L c H o Z o  Ž i e m A
penkiasdešimt pirmųjų žiema buvo labai šalta. porą sa-
vaičių šaltis laikėsi netgi žemiau keturiasdešimties laips-
nių. iššalo beveik visi sodai. liko gal tik vienas kitas at-
sparesnis medelis. dėl stipraus šalčio mums į mokyklą 
eiti nereikėjo. vaikai nebūtume vaikais, nors pamokos 
nevyko, bet mes nutarėme nueiti pažaisti stalo teniso, 
tada pas mus stalo tenisas buvo labai populiarus. netgi 
mūsų apylinkėje pas dapkų petrą antrame stubos gale 
buvo nupirktas ir pastatytas teniso stalas. pas dapkus 
daug arčiau, tad ir nutarėme eiti tenai. buvo gerokai dau-
giau nei dvidešimt laipsnių. eiti reikėjo į šiaurę, dar pūtė 
kad ir nestiprus, bet šiaurys vėjas. aš ėjau paskutinis, 
lyg ir užuovėjoje. kai užsukome pas dėdę antaną paimti 
pusbrolių kazio su rimu į kompaniją, į trobą neužėjom. 
brolis stasys atsisukęs pamatė mano veidą ir suriko:

– žiūrėkit, gedo veidas nušalęs, jis visas baltas, kaip 
popierius, – ir griebęs pirštinėmis sniegą pradėjo skubiai 
trinti man veidą, jam pripuolęs padėjo pusbrolis kazys. 
iš trobos išbėgo ir dėdė antanas su dėdiene, ir visi iš ei-
lės, pasiguldę mane ant sniego, trynė be sustojimo, kol 
oda paraudo ir pradėjo smarkiai perštėti. prieš tai aš jo-

k ęs t u či o  s v ėr i o  nuotrauka
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kio skausmo ar šalčio visiškai nejaučiau. apšluosčiusi, 
nuvaliusi ir perrengusi mane, veidą aprišusi šiltu šaliku, 
dėdienė parvedė namo, vis eidama tikrino mano ir visų 
kitų veidus. tą dieną teniso mes jau nebežaidėme. dar il-
gus metus, net studijuojant, kai tik nukrisdavo tempera-
tūra žemiau nulio, būnant lauke, mano veido nušalusios 
vietos stipriai pamėldavo, atrodydavau kaip rašaluotas. 
nežinantys vis klausinėdavo, kokia liga aš sergu. ilgai-
niui tas mėlynumas po truputį išnyko.

vadovaujant pirmininkui bliujui, kolchozo kūrimas 
vyko nekaip. gudresni kaimo vyrai, tarpusavyje susi-
tarę, žinodami pirmininko silpnybę alkoholiui, iš eilės 
pasikeisdami, jį nugirdydavo. ypač tai būdavo akivaiz-
du per šienapjūtę ar derliaus dorojimą. ir šieno, ir javų 
derliaus dorojimo darbams vadovavę vyrai, pirmininkui 
pasigėrus, javus išvogdavo, – išsidalindavo, o į sandėlį 
pakliūdavo tik menka dalis ir prasčiausia produkcija.

mūsų šeimai buvo dar įdomesnis (skaudesnis) atve-
jis. pirmą pavasarį tėtė „savo“ (dabar jau kolchozo) žemę 
apsėjo ir apsodino savo sėkla. kaimynai jį perspėjo, kad 
nedarytų kvailystės:

– kam tu savus grūdus į svetimą žemę pili, tau už 
tai niekas ačiū nepasakys, – bandė paprotinti kaimynas 
pušnierių jonas.

– žemė, kad ir kaip būtų, mano, o kas sėja, tas ir 
pjauna, bent sėklą tai tikrai atsiimsiu, dar ir su nuošim-
čiais, – atkirsdavo tėtė.

nors tėtė buvo gana nuovokus ir supratingas, bet 
šiuokart labai klydo. tada brigadininku buvo petravi-
čius, o pirmininku jo kaimynas jonas tamulis. nupjau-
tus dar nekultus mūsų javus susivežė arčiau savo namų, 
sukrovė didžiulį kūgį ant buvusios petravičių žemės, at-
seit, kad jų niekas neišvogtų, o kai kūlė, viską išvogė ir 
išsidalino, kolchozui liko tik menka dalis ir apie sėklos 
grąžinimą nebuvo nė kalbos.

– niekas tavęs neprašė, kad sava sėkla sėtum, jokio 
skolinimo dokumento nėra. prasta sėkla buvo, mažai pri-
kūlėm, tai ir atiduoti nėra kaip, – atkirsdavo.

priminus, kad derlius buvo geras, o prikūlė mažai 
dėl to, kad išvogė, atsakė kaltinimu:

– jeigu matei vagiant, kodėl nesudraudei, o jeigu 
neklausė, kodėl milicijai nepranešei? tylėjai, vadinasi, 
ir pats vogei, tuoj padarysim kratą ir surasim, kiek pats 
prisivogei, – tokiu kaltinimu baigėsi derybos.

A R K L i Ų  F e R m A
pirmasis kolchozo pirmininkas buvo jonas tamulis iš 
stulgių. jam vadovauti tokiam stambiam ūkiui nesisekė, 
juolab kad ir savame, mažesniame ūkelyje – turėjo apie 
23 ha – tvarkytis nelabai išmanė. daug geresnis vadovas 
būtų buvęs jo brolis antanas, bet tuokart jis pirminin-
kauti nesutiko. (daug vėliau antanas buvo naukaimio 
skyriaus brigadininku ir gerai tvarkėsi.) nesutiko ir kiti 
ūkininkai, kuriems ūkininkauti sekėsi kur kas geriau nei 
jonui. niekas nenorėjo būti sovietiniais kolaborantais. 
jonas sutiko.

kaip sakoma, nelauktai, netikėtai atėjo žiema. ir dar 
tokia šalta. pašarai išgrobstyti ir išsidalinti. galvijų ir 
arklių fermose šieno gal tik iki žiemos vidurio, ir tai tik 
labai taupiai naudojant. tėtukas, gerai žinodamas, kad 

pašaro daugiau nebus, pasikinkęs arklius, nuvažiuodavo 
į stulgius ir, atsivežęs šiaudų iš laukuose esančio kūgio, 
sumaišęs su šienu, tikėjosi arklius šiaip taip išmaitinti 
per žiemą. karvių šėrikai daug galvos nesuko, kol buvo 
šieno, tol šėrė, o kai pasibaigė, pareikalavo, kad atvežtų. 
daugiau šieno ūkyje nėra, nupirkti iš kito ūkio pinigų 
taip pat nėra. rajono valdžia, pamačiusi, kad padėtis 
tragiška, pirmiausia iš pirmininkų atleido tamulį. nie-
kam iš vietinių nesutikus vadovauti ūkiui, į kakniškius 
atsiunčiamas naujas pirmininkas iš miesto – bliujus. jis 
apgyvendinamas galbuogynėje. naujajam pirmininkui 
atitenka sunki dalia. pašarų ir pinigų nėra, jau surinkti 
ir suvežti visi, geri ir apipuvę, iš visų pašalių šiaudai, ke-
lios dešimtys karvių iš bado jau nebesikelia. sušerta vis-
kas. buvo dar toks kurioziškas atvejis. kai pirmininkas 
bliujus, gerai įgėręs, atvažiavo į karvių fermą pasižiūrėti, 
kaip laikosi karvės, rado jas visas gulinčias. bandė pa-
kelti paspardydamas joms užpakalius, bet jos nereaguo-
ja – nesikelia, štai viena bando keltis, tai jis griebia už 
uodegos, norėdamas padėti, bet jau apipuvusi uodega 
nutrūko, ir pirmininkas visu ūgiu ant nugaros išsitiesia 
skystame jam iki kulniukų karvių mėšle.

nepaisant visų naujojo pirmininko gerų norų, be-
veik visos karvės išgaišo. nugaišusiems gyvuliams nulu-
pę odą, lavoną numesdavo kur nors pamiškėje, žvėrims 
pasimaitinti. priviso daug valkataujančių šunų, pagau-
sėjo lapių. paplito pasiutligė.

pasibaigus šiaudams, kurių tėtė buvo šiek tiek pri-
sivežęs iš stulgių, arkliams grėsė karvių likimas. kuo 
reikės apdirbti laukus pavasarį, jeigu neliks arklių? trak-
torių dar nebuvo. tėvelis labai pergyveno, bet ūkio vado-
vai nelabai. jie fermoje nesirodė. dvidešimties arklių liki-
mas buvo tėtės rankose, jis nežinojo, ką daryti. kadangi 
labai mylėjo arklius, negalėjo leisti, kad jie nugaištų iš 
bado. mūsų sodyboje buvo didžiulė šimto metų senumo 
klėtis, dengta pusės metro storio, apaugusiu samanomis 
šiaudų stogu. tėtė ryžosi, vėlgi niekieno neprašomas, 
plėšti šimtamečius šiaudus nuo savo klėties stogo ir gel-
bėti arklius. nors labai prastas, bet šioks toks pašaras. 
važiavome į vališkę, kirtome eglišakes, bebirvos pakran-
tėse iškirtome visus karklus, juos smulkinome, maišėme 
su stogo šiaudais ir taip šėrėme arklius. dar po vieną kitą 
saują padalindavome ir šiek tiek pasilikto šieno. nors ir 
labai sukūdę, – buvo likę, kaip žmonės sako, tik kaulai ir 
skūra, – svyruodami sulaukė pavasario. tik sarčikė buvo 
šiek tiek stipresnė, nes jai pridurdavo nuo savo karvu-
tės „nuvogtu“ pašaru, nes reikėjo su kažkuo eglišakių iš 
miško ar karklų iš paupio parsivežti, kiti jau tokiam dar-
bui jėgų neturėjo. pora prastesnės sveikatos netgi nugai-
šo, bet visi kiti, išginti ant šviežios žolės, greitai atsigavo. 
taigi didelėmis tėvelio pastangomis arklių neištiko kar-
vių likimas, pavasarį buvo galima arti laukus, sėti javus, 
auginti derlių, bet už tai niekas nepasakė ačiū, nekalbant 
apie kokį nors materialinį paskatinimą. tėvelis buvo tos 
kartos atstovas, kurie, kaip galbuogis ar vaičaitis, darė 
viską pagal savo galimybes, kad žmonėms būtų geriau, 
nelaukdami valdžios įvertinimo ar užmokesčio, nors val-
džia iš jo atėmė viską: žemę, namus, netgi sėklą, kuria 
jis užsėjo jau valdišką žemę. iš jo netgi tyčiojosi, bet jis 
nekreipė į nieką dėmesio – darė, ką galėjo.
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Nors artūras jonauskas gimė (1967) archangelsko 
srityje rusijos šiaurėje, lietuva, o ypač plungė 
jam – itin brangi vieta. juk čia, šalia plungės, 

jodėnų kaime, gimė jo tėvas algis, o miesto kapinaitėse 
ilsisi seneliai... jodėnų jonauskai išaugino septynias at-
žalas, ir, pasak artūro, jis turi per dvidešimt pusbrolių 
ir pusseserių. deja, giminystės saitai nutrūkę. bet yra 
vilties, kad lietuvoje surengtos parodos sudomins ir ar-
tūro artimuosius, gal net paskatins artimiau pažinti savo 
giminaitį, žinomą menininką.

vaikystėje a. jonauskui su tėvais teko ne kartą keisti 
gyvenamąją vietą. gyveno latvijoje (ryga, liepoja, prie-
kulė), rusijos miestuose, tarp kurių net – uždarasis mir-
nas, šalia kosmodromo... nuo 1983 m. a. jonauskas gy-
vena sankt peterburge. čia įgijo fotografo išsilavinimą, 
susiformavo kaip kūrybinė asmenybė, priimtas į rusijos 
dailininkų sąjungą.

nuo 2001 m. menininkas dėsto fotografijos specia-
lybę sankt peterburgo fotografijos mokyklose. dar po 
metų savo kūryboje ėmė taikyti įvairius spausdinimo 
metodus, per juos išreikšdamas savo pasaulėžiūrą ir 
gyvenimo patirtį. menininką ypač domina senieji foto-
grafinio atvaizdo išgavimo būdai, o juos pažinęs, kuria 
naujas alternatyvias technikas. pastaruoju metu foto-
grafuoja savos gamybos juostiniu pinhole fotoaparatu. 
savo kūryboje a. jonauskas ne šiaip eksperimentuoja 
su technologijomis, – jas naudoja kaip galingą vizuali-
nę kalbą. „darbas su alternatyvia fotografija man teikia 
laisvę renkantis medžiagą, galimybę kuo geriau išreikšti 
save visuose atvaizdo kūrybos etapuose, suteikia kūry-
bos džiaugsmo,“ – sako a. jonauskas. 2006-aisiais kūrė-
jas įsteigė savo meninės fotografijos mokyklą. tuo metu 
(2003–2008) dirbo ir fotogalerijos Black & White meno 
vadovu, rengė fotografų, tęsiančių klasikinės fotografijos 
tradicijas, parodas. 2010 m. įkūrė alternatyvios fotogra-
fijos galeriją 1719. skaito paskaitas, veda meistriškumo 
kursus, kuriuose supažindina su įvairiomis alternatyvios 
fotografijos spausdinimo technikomis.

pastaruoju metu a. jonauskas daug dirba naudo-
damas savarankiškai atkurtą ir patobulintą originalų 
fotografijų spausdinimo būdą – fototipiją. tai meninė 
fotografija, artima grafikos atspaudui – ofortui, sukur-
tam XiX a., naudotam iliustruoti knygas. šiandien, pa-
sak menininko, fototipija – savarankiška fotografijos 
technika, kartais net „įžengianti į grafikos teritoriją“. 
a. jonauskas, gerai pažįstantis lietuvos kūrėjus, su jais 
dalijasi patirtimi, kūrybiškai bendradarbiauja per lie-

L i u c i j a  A r m o n a i t ė

Artūras Jonauskas, 
eksperimentuotojas 

su fotoaparatu

tuvos fotomenininkų sąjungos rengiamus tarptautinius 
fotomenininkų seminarus nidoje. peterburgietis sako, 
kad mūsų šalyje nėra menininkų, kuriančių jo pamėgta 
technika. o ir kitur nedaug ką sužavi sudėtingas, daug 
kruopštumo reikalaujantis darbas, kurio rezultatai yra 
neprognozuojami... štai rusijoje a. jonauskas pažįsta 
vos vieną autorių, kuriantį fototipijas, žino, kad yra vie-
nas entuziastas ir japonijoje, vos keli europoje, ameri-
koje. „visame pasaulyje susirinktų gal dešimt žmonių, 
kuriančių fototipijas – fotografijas, labai panašias į gra-
fikos kūrinius. tai nespalvoti, prislopintų tonų, subtilių 
pustonių darbai, galintys perteikti ir ramias emocijas, ir 
ryškius išgyvenimus,“ – sako menininkas, dėstydamas 
fototipijų kūrybos specifiką ir subtilumus.

daugiau kaip dešimt metų a. jonauskas nuolat da-
lyvauja parodose. svarbiausios – dvidešimt penkios gru-
pinės parodos (rusijoje, suomijoje, latvijoje, lietuvoje); 
keturiolika personalinių ekspozicijų, tarp jų – nidoje 
(2007), plungėje (2010, 2015).

sentimentai lietuvai vėl atvedė į plungę; šįkart su 
personaline paroda Prie jūros. beje, kartą važiuodamas 
automobiliu iš sankt peterburgo į klaipėdą, a. jonauskas 
nė nepajuto, kaip mašinos navigatorius pats „pakorega-
vo“ kelionę per plungę. mistika?.. o gal – dėsningumas?..

artūro jonausko paroda Prie jūros bus eksponuojama
rugsėjo 10–30 d. plungės viešojoje bibliotekoje, 
spalio 5 d. – lapkričio 3 d. klaipėdos ievos simonaitytės biblio-
tekoje, 
lapkričio 10–30 d. lietuvos Žinijos draugijoje vilniuje

artūras jonauskas pasakoja apie savo kūrybą kolegoms nidoje, 2007. 
nuotrauka iš asmeninio menininko archyvo
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Pasivaikščiojimai palei jūrą sukelia ypatingą nuotai-
ką. judėjimas tarp dviejų stichijų įtraukia savaime, 
ir kad ir kur būtum, kyla tik vienas noras – judėti 

toliau.
tai tikriausiai ir yra siauros linijos tarp sausumos ir 

jūros magija, į kurią pasineri, vos priėjęs prie vandens.
neturi jokios reikšmės, kur yra šis krantas ir kaip 

tu čia atsidūrei. žaidimo taisyklės nesikeičia dėl laiko 
ir vietos.

troškimas judėti, noras pamatyti, kas ten toliau, už-
buria, ir nėra jokių jėgų priešintis.

eini tiek, kiek išgali. žingsniais mistiškai matuoda-
mas savo laisvę, žadėdamas grįžti, kad kitą kartą būtinai 
nueitum dar toliau.

Ž m o N Ė S
kelyje sutinki žmonių. jie kažkur skuba, jie turi savo 
rūpesčių.

vieni eina ta pačia kryptimi, kiti priešpriešiais. vieni 
aplenkia, kiti lieka toli už nugaros. nėra jokios būtiny-
bės žinoti, kaip ir kodėl jie čia atsidūrė. jūra didelė, jos 
pakaks visiems.

vA LT y S
vandenyje prie kranto vienur ar kitur galima matyti val-
čių. jos visada ko nors laukia.

jos turi savo nuolatinę vietą ir savo paskirtį gyve-
nime. kiekvienos – savitas veidas ir būdas. kiekviena 
savaip žiūri į mus, nerūpestingai einančius pro šalį. ap-

A r t ū r a s  J o n a u s k a s

Pasivaikščiojimai prie jūros
skritai jos – gana draugiškos būtybės, nedaug yra tokių, 
nuolat čia apsilankančių.

P R i e P L Au K A
prieplauka kaip langas į kitą pasaulį. atvykimo vieta 
nepažįstamoms būtybėms, pagal kurias mes bandome 
atspėti visa, kas slepiasi už horizonto.

čia atplaukia debesys ir laivai. tam, kad amžinai 
išvyktų, palikę mums prisiminimų pėdsakus.

PAu K Š Č i A i
paukščiai – visada paukščiai. jie arba miega, arba ieško 
maisto. ir tik dalyvaujant žiūrovams jų gyvenimas įgyja 
naujos prasmės. pranašauja orą prie jūros, pasitinka saulė-
tekį ir išlydi saulėlydį. o gal jie iš tikrųjų yra vėlės tų, kurie 
buvo čia anksčiau. ir garsiai klykdami stengiasi pranešti 
kažką nepagaunamo, nuolat prasprūstančio pro mūsų akis.

T o L i
ilgiau nesustodamas ir nuėjęs gana toli, būtinai atsidursi 
ten, kur baigiasi įprasti orientyrai. aptinki tik atsitikti-
nius patvirtinimus, kad esi ne vienas žemėje.

S u S T o J i m A S
atsiritančios bangos siūbuoja krantą palydėdamos at-
slūgstačius vandenis. reginys be pradžios ir pabaigos 
kiekvienam čia atėjusiajam. jo neįmanoma nutraukti. 
galima tik išeiti. bet visa tai neišvengiamai tęsis bet ku-
riam kitam, atsidūrusiam ant kranto.

Nida. Pasivaikščiojimas su paukščiais,  
2011



Nida. Pėdsakas smėlyje, 2011

Nida. Prieplauka vakare, 2011



Nida. Vakaras įlankoje, 2011

Nida. Lietaus prieplauka, 2011



dramaturgė liucija armonaitė
filosofas vacys bagdonavičius

poetas vainius bakas
poetas vladas braziūnas

smuikininkė raimonda daunienė
poetas albinas galinis

rašytojas vytautas girdzijauskas
istorikas algirdas grigaravičius

dailininkas valerijus gudovas
poetas viktoras gulbinas
rašytojas alfredas guščius
poetas jonas ivanauskas

bibliotekininkė janina jaruševičienė
astronomas gunaras kakaras

lituanistė danguolė kapočienė
poetas juozapas kardelis

fizikas, etnologas libertas klimka
poetė rita makselytė

lituanistė irena malakauskienė
chemikė gražina pašakarnienė
literatūrologė kristina poderytė

rašytojų klubo direktorė janina rutkauskienė
žinijos draugijos vadovė tatjana simaškienė

poetas rimvydas stankevičius
lituanistas kęstutis subačius
skaitovas juozas šalkauskas

poetė lidija šimkutė
poetas juozas žitkauskas

kamerinis ansamblis REGNUM MUSICALE
vilniaus rotušė

lietuvos etnokosmologijos muziejus
molėtų menų mokyklos kanklių ansamblis

lietuvos respublikos generalinis konsulatas sankt peterburge
panevėžio apskrities g. petkevičaitės-bitės biblioteka

plungės rajono savivaldybės viešoji biblioteka
žemaitijos nacionalinis parkas

tytuvėnų regioninis parkas
lietuvos Žinijos draugija
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