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„Jau veik po 7 metų mąsčiau apie ypatingus savo 
uždavinius. maniau man skirtas nepaprastas pa-
šaukimas“1, – prisimindamas vaiko metų svajo-

nes, rašė išėjęs iš kalėjimo septyniasdešimtmetis Vydū-
nas. neapibrėžtas, nekonkretus buvo tas vaiko manymas 
apie nepaprastą pašaukimą, nes dar nežinota, kaip bus 
lemta reikštis, kokiais darbais nustebinti pasaulį. bet tas 
manymas buvo lyg projekcija į būsimą prasmingą vei-
kimą, akstinas ieškoti tinkamos tam veikimui dirvos bei 
aktyvinti prigimtyje glūdinčius sugebėjimus. iš potraukio 
muzikai, literatūrai, dailei ryškėjo, jog tas „nepaprastas 
pašaukimas“ galėtų būti susijęs su kūrybine veikla, ku-
rioje atėjus laikui iš tiesų bus lemta atlikti tuos „ypatin-
gus uždavinius“. gyvenimo aplinkybės vertė pasirinkti 
mokytojo profesiją, kuri tik padėjo įeiti į savarankiško gy-
venimo vėžes, bet kurios ragainės mokytojų seminarijos 
auklėtinis Vilhelmas storostas nelaikė jam skirtu „nepa-
prastu pašaukimu“. dvidešimt ketverius metus trukusi 
mokytojo tarnyba (pirmus ketverius kintuose, kitus dvi-
dešimt tilžėje) leido išgyventi ir užsitarnauti pensiją, bet 
neviliojo kopti karjeros laiptais ar siekti atradimų peda-
gogikoje, nors ir kelta kvalifikacija, laikyti reikalingi egza-
minai. „nepaprasto pašaukimo“ nuojauta vis labiau sie-
josi su dar namuose išryškėjusiais, o seminarijoje labiau 
prasiskleidusiais literatūriniais gabumais. keldamasis iš 
kintų į tilžę, jaunas mokytojas džiaugėsi ne tiek tarny-
biniu paaukštinimu, kiek atsiversiančiomis geresnėmis 
galimybėmis ruoštis rašytojo darbui. būtent jam ruošda-
masis, tilžės devynklasės berniukų mokyklos mokytojas 
Vilhelmas storostas pasinaudoja mokytojams suteikia-
momis galimybėmis ne tarnybos laiku laisvo klausytojo 
teisėmis kur nori studijuoti ir kelias vasaras praleidžia 
greifsvaldo, halės, Leipcigo (išėjęs į pensiją ir berlyno) 
universitetuose, kur „plečia savo dvasinį regratį.“

Per dvidešimt mokytojavimo tilžėje metų iki išėjimo 
pensijon 1912 m. buvo jau nudirbtas didžiulis kūrybinis 
darbas, atlikta reikšminga dalis svajotų „ypatingų už-
davinių“: lietuvių literatūra jau turėjo originalų tautoje 
gerai žinomą savo kūrėją Vydūną, praturtinusį ją euro-
pinio lygio moderniomis filosofinėmis dramomis Probo-
čių šešėliai ir Amžina ugnis, keliolika smulkesnių scenos 
kūrinių – komedijų, draminių pasakų ir kt., keliais filo-
sofiniais traktatais, tarp kurių – ypač reikšmingas ir tau-
tiniam atgimimui aktualus istoriosofinis veikalas Mūsų 
uždavinys. Vėliau tokių „ypatingų uždavinių“ literatūro-
je ir filosofijoje bus atlikta dar daug ir numanytasis „ne-
paprastas pašaukimas“ bus su kaupu pateisintas.

Va c y s  B a g d o n a v i č i u s

Vydūnas kaip projektas 
Lietuvos jaunimui

tačiau gyvenimas iš Vydūno pareikalavo tą „nepa-
prastą pašaukimą“ išreikšti dar ir kitaip. kūrybinės veik
los prasmę jis matė ne tokią, kad savo vardą išgarsintų 
kaip didis rašytojas ar originalus filosofas. kaip rašytojui 
ir filosofui, jam labiausiai rūpėjo, kad jį skaitantieji „leis-
tųsi gundomi pasišvęsti daugiau negu paprastai gyveni-
mo prasmei ir esmei“ ir to pasišventimo vedami siektų 
tobulesnio žmoniškumo2. nors ir norėdamas, ir steng-
damasis tapti rašytoju, jaunasis Vydūnas galvojo ne apie 
literatūrinę šlovę, o būtent apie norą padėti tautiečiams 
tobulėti dvasiškai. kai literatūron žengė pirmus tikrus 
žingsnius, kai parašė pirmą dramą Pasiilgimas ir ją su 
savo giedotojais pastatė, pati kūryba ir filosofinė išmintis 
iš pagrindinio tikslo jau buvo transformavusis į priemo-
nę kitokiam tikslui siekti – prisidėti prie to, kad tauta ir 
pasaulis taptų žmoniškesni, dvasingesni. tokį tikslą, dar 
prieš pradedant versti kūrybos vagas, būsimajam Vydū-
nui kėlė ne literatūra, o gyvenimo realybė, kurioje teko 
augti, bręsti, apsispręsti, kam prasmingiausiai sunaudoti 
savo jaunatviškas jėgas.

o realybėje – su tautiniais santykiais mažojoje Lie-
tuvoje susijusi įtampa. Protestantizmo principų tvirtai 
besilaikančioje daugiavaikėje storostų šeimoje buvo iš-
ugdyta pagarba įgimtam, t. y. dievo duotam, lietuviš-
kumui. tačiau pačią lietuvybę ėmė niaukti iš suvienyto 
reicho valdžios rūmų genami tamsūs tautinio asimilia-
vimo debesys su šaltais potvarkių ir nutarimų lietumis, 
kurių žvarbos daugis Prūsų lietuvių neatlaikė ir puolė į 
šilumą žadančią vokietybės pastogę. o ton pastogėn pa-
tekusieji ėmė gėdytis protėvių paveldo bei jį tebebrangi-
nusių savo gentainių, netgi vaikai tėvų. kai kurie iš tų 
perbėgėlių ėmė dar ir niekinti ištikimuosius savo tautai. 
„taip tai naujoji karta augo, tarsi būtų ne savo tėvų vai-
kai ir vis garsiau reiškėsi svetimųjų kalba ir pagaliau 
net svetimųjų būdu. atrodė tada tarsi jie būtų pagauti 
žiaurios, šiurkščios dvasios“3. jaunajam Vydūnui toks 
nutautėjančiųjų elgesys savojo etnoso atžvilgiu atrodė 
atgrasus, amoralus, nuodėmingas. mąstytojas, savo že-
miečių nutautinimą regėdamas kaip moralinio nuskur-
dinimo priežastį, suprato, jog žmogus, prarasdamas ryšį 
su amžiais kurta tautos vertybių sistema, tiesiog netenka 
prasmingiausių savo būties orientyrų, yra tiesiog pa-
smerktas dvasios skurdui.

jaunystėje Vydūnas turėjo galimybę stebėti ir vy-
resnės kartos žmonių gyvenimą bei jų tautinę laikyse-
ną. didelė jų dalis dar nebuvo pasidavusi nutautėjimo 
kvaituliui ir tarsi paties dievo priesako tyliai laikėsi 
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prigimtinio tautiškumo. senesni dievobaimingi lietuviai 
pasižymėjo ir šviesia dvasia, gražiu vidiniu pasauliu, 
aukšta dorove, t. y. ryškiausiomis tikrojo žmoniškumo 
ypatybėmis. o oficialioji propaganda juos niekino, netgi 
mokykliniuose vadovėliuose apie juos buvo rašoma kaip 
apie žemos atsilikusios kultūros žmones. su tuo jaunasis 
Vydūnas niekaip negalėjo sutikti4. Lygindamas atkakliai 
lietuviškumo besilaikančius ir lengvai jo atsižadančius 
tėvynainius, būsimasis mąstytojas suvokė, kad žmoniš-
kumas yra ta tvirtovė, kuri geriausiai padeda apginti 
tautiškumą, neleidžia jo sunaikinti jokiai išorės jėgai. jei 
žmogus yra morališkai stiprus ir atsparus, niekas neį-
veiks ir tautinės jo savigarbos, neprivers išduoti pačios 
tautos bei jos vertybių pakeisti svetimomis.

savarankiškai prieita išvada, jog išsaugoti žmoniš-
kumą ir tautiškumą yra vienodai svarbu, jog tarp jų yra 
būtinas abipusis ryšys ir sąveika, vertė jaunąjį Vydūną 
ieškoti atsakymų į klausimus, kurgi tos sąveikos bei 
jos komponentų – žmogaus ir tautos – esmė. tam, o ne 
tik literatūriniam išprusimui, ruošimuisi kūrybai buvo 
skirti keletą metų trukę intelektiniai ieškojimai, studijos, 
realaus gyvenimo stebėjimai. kartu su tais ieškojimais 
prasidėjo ir praktinė kultūrinė veikla, kuriai motyvuoti 
iš pradžių pakako atsiremti į ką tik minėtą pastebėjimą 
apie būtiną tautiškumo ir žmoniškumo ryšį. matant, 
„kaip žmonės, pertraukdami sąryšį su savo kilme, savo 
tėvais – protėviais, gadina savo dorovę ir intelektą, truk-
dina savo dvasios – sielos tarpimą“5, kartu „iš lengvo ir 
aiškėjo, kad lietuvių žmoniškumas tik tada nemenkės ir 
jie nepasidarys peiktini, kad jie su pasišventimu rūpin-
sis savo lietuviškumu ir kad jo tūris taip šviesės, kad ir 
norėdamas jį niekint niekas nebegalės. tiktai kuo pra-
dėti? Liko vien rūpinties savo asmenybės šviesėjimu, jos 
garbingumu. tada jau ir tapau traukiamas į tautinį pasi-
darbavimą“6, – apie savo kultūrinio veikimo, skirto „gar-
bėn kelti lietuviškumą“7, pradžią rašo Vydūnas. 1895 m. 
buvo įkurta jo vadovaujama tilžės lietuvių giedotojų 
draugija, kuri veikė 40 metų. Veikla šioje draugijoje su-

teikė ypač geras galimybes vykdyti pasirinktai misijai – 
tautiečių nacionalinei savimonei ir savigarbai stiprinti 
bei kitataučių akyse „garbėn kelti lietuviškumą“.

iki Pirmojo pasaulinio karo draugijos veikloje ne-
buvo jokių pertrūkių. ne tik tilžėje, bet ir daugiau kaip 
dvidešimtyje kitų Prūsų Lietuvos miestų ir miestelių 
surengta daugybė švenčių ir vakarų su koncertais ir vai-
dinimais. draugija tapo pačia ryškiausia Prūsų lietuvių 
kultūrinio veikimo reprezentante. apie ją geras garsas 
sklido, į ją buvo orientuojamasi ir didžiojoje Lietuvoje. 
Vilniaus spauda jos šventes ne kartą apibūdino žavėda-
masi, ragindama iš jų mokytis vietinius scenos entuzias-
tus8. giedotojų renginiai tarp Prūsų lietuvių buvo popu-
liarūs ir dėl aukšto meninio lygio repertuaro, ir dėl kilnių 
į lietuvininkų savigarbą bei kitataučių pagarbą orientuo-
tų intencijų. Vaidinamose komedijose dažniausiai pajuo-
kiami tautiškumo atsižadantys lietuvininkai, apeliuoja-
ma į jų savigarbą, į nusiteikimą taip gėdingai nesielgti. 
fundamentalūs veikalai – trilogija Amžina ugnis, miste-
rija Probočių šešėliai – visu rimtumu prabyla apie istorinę 
tautos misiją ir lemtį, žadina laisvo sau žmogaus pajautą, 
puoselėja tautos laisvės viltį.

šviesdamas tautiečius, žadindamas jų tautinę savi-
garbą, jaunasis Vydūnas darbavosi ir kitaip: paskelbė 
nemažai filosofinių bei publicistinių straipsnių ne tik 
lietuviškoje tilžės spaudoje, bet ir didžiosios Lietuvos 
spaudoje, aktyviai dalyvavo Lietuvių mokslo draugijos 
veikloje, skaitė daugybę filosofinių paskaitų, sakė nema-
žai nacionalinę tautiečių savimonę bei savigarbą žadi-
nančių kalbų. buvo veiklus Prūsų lietuvių susivienijimo, 
tilžės lietuvių klubo, spaudos ir kitų iki Pirmojo pasau-
linio karo veikusių mažosios Lietuvos draugijų narys, 
1912 m. išrinktas Prūsų lietuvių jaunimo draugijas vie-
nijančios Santaros pirmininku. Visa ta įvairiapusė veikla 
turėjo didžiulį poveikį tautinei Prūsų lietuvių savigarbai 
stiprinti, pastebimai veikė ir didžiosios Lietuvos kultūri-
nį gyvenimą. tiesa, viso nutautinimo proceso mažojoje 
Lietuvoje ji sulaikyti nepajėgė, nes jame veikė galinges-
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nės tą nutautinimą vykdančios jėgos, jį stimuliavo ne tik 
politika, bet ir ekonominiai dalykai. tačiau dėl nenuils-
tamos Vydūno ir jo bendražygių veiklos nutautėjimui 
nepasidavusi lietuvių dalis (o tai buvo jaunimas) tapo 
gerokai atsparesnė, veiklesnė, gyvybingesnė, sąmonin-
gesnė. radosi nepalyginti daugiau negu prieš 1895 me-
tus „gyvų Prūsų lietuvių“. ir tasai ryškus nacionalinis 
pagyvėjimas buvo justi tada, kai mokyklose lietuviškai 
jau nebebuvo mokoma nei skaityti, nei rašyti.

žvelgdami į Vydūno kūrybą ir kitą XX a. pradžioje 
įsibėgėjusią plačiašakę jo veiklą, į jos motyvus, užmojus, 
šiandienos madingais terminais kalbėdami, galėtume ją 
apibūdinti kaip nuoseklų ir kryptingą labai reikšmingo 
tautai kultūrinio projekto vykdymą ar savo susikurtos ir 
filosofiškai pagrįstos tautos dvasinio ugdymo programos 
įgyvendinimą. ta programa buvo iš esmės orientuota į 
jaunimą – iš pradžių į mažosios Lietuvos, vėliau į visos 
(t. y. ir didžiosios) Lietuvos. jaunimą Vydūnas laikė tau-
tos ateitį, jos gyvenimo pokyčius lemiančia jėga. tad la-
bai svarbu mąstytojui buvo tai, kokio dvasinio šviesumo 
bus tas jaunimas, kokios bus vertybinės jo orientacijos, 
kokių idealų jis sieks, kokią įgyvendintiną tautos gyve-
nimo viziją jis turės prieš akis. todėl jaunimo dvasiniam 
augimui jis skyrė ypatingą dėmesį, ir visa, ką savo veik
la jis teikė tautai, iš esmės buvo skirta būtent jaunimui.

Pradėdamas šią veiklą, Vydūnas priklausė to meto 
jaunajai kartai, kuriai mažojoje Lietuvoje pirmai teko 
pačiai išgyventi tautinio apsisprendimo dramą. tautinės 
asimiliacijos banga jau buvo palietusi ir jo tėvų kartą, bet 
tikrasis jos taikinys buvo būtent jaunesnioji karta. tėvų 
kartos žmonės dar buvo užaugę tikrais lietuviais ir jiems 
patiems, net ir to norintiems, susivokietinti sekėsi sunko-
kai, bet savo vaikus vokietybėn jie, galima sakyti, stumte 
stūmė. o daugumos tų vaikų ir stumti labai nereikėjo, 
nes jie patys į gyvenimą kabinosi, stengdamiesi savo su-
sivokietinimą kuo aiškiau parodyti, kad galėtų lengviau 
įsitvirtinti socialinėje hierarchijoje. o tvirčiau lietuvišku-
mo dar besilaikantys tėvai dažnai patirdavo didelį savo 
vaikų nepasitenkinimą ar net panieką. taigi Vydūno 
karta, galima sakyti, buvo nutautinamo ir nutautėjančio 
jaunimo karta. o jį patį nuo savo etnoso išsižadėjimo iš-
gelbėjo ne tik tvirtas lietuviškas tėvų nusistatymas, bet 
ir gebėjimas savarankiškai mąstyti bei, remiantis dievo 
duotais aukštos dorovės principais, viską kritiškai ver-
tinti. tokių kaip Vydūnas lietuviškumui tvirtai apsi-
sprendusių jaunikaičių buvo ne vienas ir ne du. jie, kai 
kurių atkaklių vyresniųjų lietuvybės išpažinėjų pasitelk-
ti, ėmėsi burtis organizuotai tautinės saviugdos bei kul-
tūrinei veiklai. Pirmoji tokio organizuoto veikimo apraiš-
ka buvo 1885 m. tilžėje įsikūrusi Birutės draugija, kuriai 
į pagalbą po dešimties metų atėjo Vydūno tilžės lietuvių 
giedotojų draugija, netrukus užėmusi pagrindines lietu-
viškosios tautinės veiklos pozicijas mažojoje Lietuvoje. 
kelerius metus abi solidariai veikusios draugijos dėl kai 
kurių nesutarimų išsiskyrė, bet ir toliau savais būdais 
(Birutė kovingiau, radikaliau, giedotojai susitelkimu į 
dvasinio bei kultūrinio atsparumo, tautos kūrybos galių 
stiprinimo darbą) stengėsi mažojoje Lietuvoje išsaugoti 
lietuvybę. abiejų branduolius sudarė jaunimas, abiejų 
gretas papildydavo priaugantis jaunimas, abiejų elekto-

ratą sudarė taip pat jaunimas. didele dalimi tas jauni-
mas vadovavosi Vydūno raštu ir žodžiu skelbiamomis 
idėjomis apie žmogaus dvasinį tobulėjimą ir jo svarbą 
tautos atsigavimui ir stiprėjimui. tad galima sakyti, kad 
praktine veikla įkūnyta vydūniškoji tautos ugdymo pro-
grama buvo veiksminga ir savo tikslą iš esmės pasiekė. 
„toks tai buvo mano veikimas tais laikais, – rašo Vydū-
nas apie to meto savo veiklą. – iki tol ir po to tokiai lie-
tuvių gausai nieks nebuvo įrodęs lietuviškumo gražumą 
ir garbingumą kaip mūsų šventės. žmonėms labai tiko, 
ką jiems teikiau.“9 bene geriausiai Vydūno kultūrinės 
veiklos veiksmingumą rodo tai, kad jos paveiktas jauni-
mas Birutės ir giedotojų draugijų pavyzdžiu pats ėmėsi 
organizuotos veiklos, kuria irgi stengėsi įgyvendinti tai, 
kas toje programoje buvo skelbiama.

taigi giedotojų draugija reikšminga tapo ne tik tuo, 
kad pati suvaidino didžiulį vaidmenį lietuvininkams 
tautiškai atsigaunant ir tvirtėjant, bet ir tuo, kad kartu su 
Birute sukėlė tikrą lietuvybės sąjūdį, kad į jį labai aktyviai 
įsitraukė jaunimas. šioms draugijoms inicijuojant įvairio-
se mažosios Lietuvos vietose atsirado daug kitų kultūrų 
židinių, kuriuose daugiausia veikė jaunimas. susikūru-
sios vietinės draugijos būdavo vadinamos jaunimo ar 
jaunųjų draugijomis. nuo 1894 iki 1922 m. su pertrauko-
mis veikė tilžės lietuvių klubas, turėjęs savo lietuviškąją 
skaityklą, rengęs susirinkimus, minėjimus, ekskursijas. 
Vėliau kūrėsi kiti savo veikla visą mažąją Lietuvą api-
mantys sambūriai. 1900–1901 m. trumpai veikė moterų 
draugija Lietuvaičių šviesa, pirmoji blaivybės draugija Lie-
tuvos žvaigždė. 1901 m. įsikūrė Lietuvininkų susivienijimas 
Prūsuose, užsimojęs leisti lietuviškas mažlietuviams skir-
tas knygas ir tris išleidęs. jos buvo išspausdintos m. jan-
kaus spaustuvėje bitėnuose, kurių vieną sudarė, o antrą 
parašė Vydūnas. tai – Bendraitė ir Senutė. buvo įkurtas 
ir kurį laiką veikė tėvynės mylėtojų draugijos skyrius. 
ypač svarbų vaidmenį žadinant mažosios Lietuvos lietu-
vių jaunimą suvaidino poeto fridricho bajoraičioPaukš-
telio 1905 m. įkurtas Keliaujantis Prūsų lietuvių knygynas, 
savotiška paštu veikianti lietuviškų knygų biblioteka, bei 
nuo 1907 m. pradėtas praktikuoti Prūsų lietuvių jaunimo 
susirašinėjimas, kuris daugeliui jaunuolių buvo lyg ir lie-
tuviško rašto mokykla. nuo 1874 m. valdžios nurody-
mu mokyklose lietuviškai skaityti ir rašyti jau nebebuvo 
mokoma. daug nuveikė tilžėje veikusi Spaudos draugija, 
besirūpinusi lietuviškų laikraščių leidimu bei lietuviškos 
dvasios ir kultūros sklaida per juos. šie sambūriai savo 
veikla apėmė visą mažąją Lietuvą. Po 1910 m. ėmė kurtis 
ir vietinės jaunimo draugijos. tam postūmį davė kelios 
aplinkybės. Valdžios rūpesčiu tada gana gausiai buvo 
kuriamos vokiškos jaunimo draugijos, turėjusios šviesti 
ir ugdyti vokiško patriotiškumo dvasią. tai žadino ir lie-
tuvių jaunuomenės ambicijas. tuo metu buvo suaktyvė-
jęs ir krikščioniškųjų draugijų veiklumas. ypač darbavosi 
V. gaigalaičio įkurta krikščioniškoji Sandoros draugija, 
užsiėmusi ne tik krikščioniškos jaunimo pasaulėžiūros 
stiprinimu bei švietimu, bet ir labdaringa veikla. Lemia-
mą postūmį kurtis pasaulietinėms jaunimo draugijoms, 
aišku, padarė jau energingai veikusios ir netgi tarpusa-
vyje konkuravusios didžiosios visame krašte išplitusios 
Birutės ir tilžės lietuvių giedotojų draugijos. 1910 m. bir-
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želio 19 d. ant rambyno kalno įvyko mažosios Lietuvos 
jaunimo suvažiavimas, kuriame kalbėjo abiejų draugijų 
vadovai jonas Vanagaitis ir Vydūnas. ta proga buvo pa-
sodintas ąžuolas, o jaunimas paragintas darbuotis stipri-
nant tautiškumą savo gyvenamose vietovėse. Į raginimą 
pirmiausia reagavo patys Birutės ir giedotojų draugijų 
nariai, kurie gyveno nuo tilžės nelabai nutolusiose vie-
tovėse. taip Birutės pavyzdžiu pagal jos įstatus 1912 m. 
balandžio 28 d. pradėjo veikti Pagėgių Rūta, o pusmečiu 
anksčiau, 1911 m. spalio 1 d., giedotojų draugijos nariai 
j. aušra ir j. margis jau buvo įkūrę katyčių Vainiką. Pas-
kui jaunimo draugijos ėmė dygti kaip grybai po lietaus. 
taip 1911–1914 m. atsiranda Lankupių Jaunimas, Vyžių 
Vainikas, Paskalvių Aušra, rukų Ąžuolas, Lauksargių Žie-
das, kulmenų Spindulys, senuosiuose Vainočiuose Dobi-
las, Plikų Beržas, griežpelkių Žiedas, klaipėdos Vienybė, 
didžiųjų Lankininkų Lelija, dovilų Liepa ir kitos jaunimo 
draugijos, gumbinės lietuvių draugija. kaip rašo Vydū-
nas, „1908–1914mts. buvo tikri lietuviškų draugijų dy-
gimo metai. Visos daugiau ar mažiau kilo iš jų kelmo, 
būtent iš giedotojų draugijos.“10 tose draugijose Vydū-
nas buvo nuolatinis svečias ir talkininkas, jų renginiuose 
sakydavo jaunimą įkvepiančias kalbas. draugijų vaidin-
tojai scenoje rodė Vydūno dramas.

kad jaunimo draugijos galėtų veikti efektyviau, rei-
kėjo, kad jos remtų ir palaikytų viena kitą. kai kurių 
giedotojų draugijos narių iniciatyva, kurią savo Jauni-
me 1911 m. pagarsino Vydūnas bei savo leistoje Birutėje 
1912 m. j. Vanagaitis, 1912 m. spalio 6 d. tilžėje buvo 
įsteigta visų draugijų Santara. jos pirmininku buvo iš-
rinktas Vydūnas.

Labai svarbi jaunimo ugdymo programos dalis buvo 
Vydūno 1911–1914 m. leistas „mėnesinis laikraštis skiria-
mas jauniesiems“ Jaunimas. iš esmės tai buvo populiarus 
filosofinis žurnalas, tačiau toks, kuriame aiškinta ne fi-
losofijos teorijos problemos, o praktiškesni žmogaus ir 
tautos gyvenimo, jaunimo dvasinio brendimo klausimai, 
į juos žvelgiant iš savų filosofinių pozicijų. kiekviename 
numeryje būdavo ir po vieną ar du grynai filosofinius 

straipsnius, tačiau ir jie daugiau ar mažiau siedavosi su 
praktiniais jaunimo savišvietos, pasaulėžiūros ugdymo 
ar saviauklos uždaviniais. daugelyje numerių tilpdavo 
po straipsnį lietuvių kultūros aktualijų, meno, literatū-
ros klausimais. žurnalas pasižymėjo įtaigumu, pagarba 
ir tolerancija įvairių pažiūrų skaitytojams, buvo visapu-
siškai patrauklus ir mėgstamas ne tik mažojoje, bet ir di-
džiojoje Lietuvoje. jis neabejotinai suvaidino reikšmingą 
vaidmenį keliant intelektinę ir apskritai dvasinę Prūsų 
lietuvių ir Lietuvos jaunimo kultūrą.

iš esmės jaunimo doriniam ugdymui tiesiogiai buvo 
skirtas net trijų leidimų (1909, 1919, 1921) susilaukęs 
traktatas Gimdymo slėpiniai. savaime aišku, kad knygoje 
aptariami lyčių santykių, meilės, seksualinės kultūros, 
žmogaus pradėjimo, jo pasitikimo gimstant, tėvų atsako-
mybės jį auklėjant klausimai aktualiausi buvo, yra ir bus 
būtent jaunimui. Vydūnas jiems teikė ypatingą svarbą 
ir nušvietė juos iš savųjų tauraus žmoniškumo pozicijų, 
vildamasis, kad tai padės šeimas kuriančiam jaunimui 
labai atsakingai pažiūrėti į šventas gimdytojų pareigas 
ir sukurti prielaidas ateiti į pasaulį dvasingesnėms Lie-
tuvos jaunimo kartoms.

iki Pirmojo pasaulinio karo Vydūnas dalyvavo kelių 
Prūsų lietuvių jaunimo kartų kultūrinėje raiškoje ir darė 
jai ryškų poveikį. Po karo priaugančio lietuvybei atsi-
davusio jaunimo Vokietijos sudėtyje likusioje mažosios 
Lietuvos dalyje bebuvo labai mažai, tad ir kultūrinė Vy-
dūno bei kelių jo bendražygių veikla iš esmės buvo skirta 
tiems, kurie jaunimui priklausė iki karo, t. y. užaugo ir 
subrendo birutininkų, Vydūno giedotojų ir jo paties vei-
kiami. ikikariniai lietuvybės neišsižadėję jaunikaičiai, o 
dabar brandos sulaukę lietuvininkai stengėsi ypač nepa-
lankiomis sąlygomis prigimtąjį lietuviškumą ir protėvių 
kalbą perduoti savo atžaloms, bet jiems tai sekėsi labai 
sunkiai. Vydūnas ėmėsi padėti tą šventą jų norą įgyven-
dinti, kovodamas, kad būtų galima įsteigti bent vieną 
kitą privatų lietuvišką vaikų darželį ir mokyklėlę ir kad 
tėvai nekliudomi galėtų vaikus į juos leisti. Įsteigti kai ką 
pavyko, bet kliudymų išvengti – ne.
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kartu su prispaustais gentainiais likdamas gyven-
ti tilžėje bei neapleisdamas čionykščių lietuviškosios 
kultūros barų, po karo Vydūnas vis dėlto labiau veikė 
nepriklausoma tapusioje didžiojoje Lietuvoje. jam labai 
norėjosi skubėti talkon stiprinant dvasinius besikurian-
čios valstybės pamatus. jis ne tik daug rašo į Lietuvos 
spaudą, bet ir dažnai joje lankosi. Įvairiuose miestuose 
ir miesteliuose jis skaito paskaitas, kalba apie žmoniš-
kumo esmę, apie dvasinio tobulėjimo principus ir meto-
dus, apie kultūros esmę ir raidą, apie jos raišką dabarties 
pasaulyje ir Lietuvoje. ir didieji, ir mažesnieji Lietuvos 
laikraščiai bei žurnalai, kad ir kokios pakraipos jie būtų, 
spausdina Vydūno straipsnius tomis pat temomis ar at-
pasakoja jo paskaitose dėstytas mintis. šiose publikaci-
jose ir paskaitose Vydūnas kiek įmanoma suprantamiau 
išdėsto savo filosofijos pagrindus, aiškiai demonstruo-
damas ne tiek spekuliatyvųjį, kiek praktinį jos pobūdį, 
realias pritaikomumo galimybes. „o iš tikrųjų teikdamas 
įvairius, vyriausiai filosofiškus mąstymus, stengiaus tau-
toje sužadinti sąmoningą gyvybingumą ir gyvybingą są-
moningumą“11, – taip mąstytojas nusakė savo filosofinių 
idėjų sklaidos intenciją.

Praktinį labiausiai į jaunimą orientuotos Vydūno fi-
losofinės ir švietėjiškos veiklos kryptingumą labai aiškiai 
parodo ir 1928 m. pasirodęs traktatas Sveikata, jaunumas, 
grožė, kurio svarbiausia paskirtis buvo padėti jaunam 
žmogui susiformuoti sveikam fiziškai ir dvasiškai. „no-
riu lietuvių tautos žmones [matyti] taurius ir sveikus. 
todėl ir stengiausi visaip jų taurumą ir sveikatą auginti 
ir tvirtinti. dariau ir dar darau tai žodžiu ir raštu“12, – 
rašoma veikalo įžangoje. Sveikata, jaunumas, grožė, kaip ir 
anksčiau išleisti Gimdymo slėpiniai, buvo skaitomiausios, 
populiariausios Vydūno knygos. Gimdymo slėpiniai, kaip 
minėta, susilaukė net trijų leidimų, kurių visas tiražas 
buvo išpirktas. neužsigulėjo spaustuvės sandėlyje ir 
Sveikata, jaunumas, grožė. šios dvi knygos nepriklauso-
mos Lietuvos jaunimui ilgą laiką buvo bene patraukliau-
si dvasinės ir fizinės kultūros vadovėliai, labai paveikiai 
žadinantys valingą nusiteikimą kuo tauriau įprasminti 
savo gyvenimą, skirti jį tautos labui.

nepriklausomoje Lietuvoje nuoširdžiausiai Vydū-
nas bendravo būtent su jaunimu. galima sakyti, sutapo 
interesai. Vydūnui norėjosi matyti dvasingą ir kūrybingą 
Lietuvos ateitį kuriantį jaunimą, o šis, tarsi tą norą atspė-
damas, ne tik stengėsi išsimokslinti, bet ir daug dėmesio 
skyrė dvasios kultūrai, vidiniam tobulėjimui, saviauklai. 
didžiausios pagalbininkės ir čia buvo knygos, daugiau-
sia svetimomis kalbomis, viena kita verstinė. origina-
lios buvo didelė retenybė. tarp jų ryškiausios – tilžėje 
savotiškomis raidėmis spausdintos Vydūno knygos. jos 
išsiskyrė ne vien šriftu ar kitais išoriniais požymiais, 
bet labiausiai savo turinio taurumu, jo paveikumu ir 
sugestyvumu. Vos ne kiekvienas anuometinis jaunuo-
lis, su kuriuo jau garbaus amžiaus sulaukusiu dar teko 
susitikti, labai ryškiai atsimindavo, kaip kažkas įstabaus 
nušvisdavo dvasioje, paskaičius tilžiškio mąstytojo vei-
kalus Gimdymo slėpiniai ir Sveikata, jaunumas, grožė. Dau-
geliui tas nušvitimas neužgeso visą gyvenimą, ne vie-
nam jis padėjo atlaikyti, atrodytų, nepakeliamus likimo 
išbandymus.

Vydūno knygos Lietuvos jaunimui buvo ne tik pras-
mingo gyvenimo pagrindus kloti padedantis išminties 
šaltinis, bet ir pažinties su juo pačiu tarpininkas. Paskai-
tęs jo knygas, ne vienas gimnazistas ar šiaip bent kiek 
prakutęs jaunuolis siųsdavo jam laiškus, prašydamas pa-
tarimų ar atsiųsti knygų, ir kiekvienas, kad ir kur jis gy-
ventų, gaudavo išsamius atsakymus ar siuntinius su pra-
šomais leidiniais. Vydūno apsilankymų su paskaitomis 
Lietuvoje geografija buvo irgi gana plati: kaunas, šiau-
liai, Panevėžys, Palanga, rokiškis, Vilkaviškis, švėkšna, 
dotnuva, kretinga, žemaičių naumiestis, kiti miestai ar 
miesteliai. Visur mąstytoją po jo pranešimų apspisdavo 
ir klausimais apiberdavo jaunimas. atsirasdavo ne vie-
nas naujas korespondentas, kuriam Vydūnas ne tik aiš-
kindavo principinius su jauno žmogaus problemomis 
susijusius dalykus, bet neretai padėdavo išnarplioti ir 
asmeninio gyvenimo painiavas, įveikti skaudžių išgyve-
nimų sukeltas traumas. šia prasme Vydūnas buvo tikras, 
dažniausiai neakivaizdinis, jaunimo psichoterapeutas ir 
patarėjas. mąstytojas stengdavosi padėti menui gabiems 
Lietuvos jaunuoliams siekti mokslo ar paskatinti jų kū-
rybinę raišką. ryškus pavyzdys – pagalba neturtingam 
kaimo vaikinui Vincui uogelei, siekusiam tapti skulpto-
riumi. Vydūnas laiškais ir tiesiogiai bendravo ne su vie-
nu jaunu menininku, džiaugėsi jų kūriniais, juos subtiliai 
interpretavo, duodavo jų autoriams patarimų. tai gražiai 
paliudija kauno meno mokyklos auklėtinės monikos La-
pinskaitės pažintis su mąstytoju, paskelbti jo laiškai jai.

apie užsimezgusius glaudesnius Vydūno ryšius su 
Lietuvos jaunimu byloja epizodinis jo įsitraukimas į pe-
dagoginę veiklą: 1920–1923 m. pavasariais jis dėsto lite-
ratūrą telšių gimnazijoje, 1926–1927 m. – kultūros isto-
riją klaipėdos muzikos mokykloje, 1923 m. vasarą skaito 
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paskaitas mokytojų kursuose Palangoje. didelį dėmesį 
beįsitvirtinančiai Lietuvos mokyklai Vydūnas parodo 
paskelbdamas su jos veikla susijusioms problemoms 
skirtus straipsnius Naujon kultūron nauju keliu (Lietuvos 
aidas, 1919, sausio 24) ir Mūsų kalbos mokymas Lietuvos 
mokyklose (Darbymetis, 1921, nr. 3). apie tai, kokį stiprų 
poveikį Vydūnas yra padaręs mokykliniam jaunimui, 
galima spręsti iš uolaus Vydūno sekėjo, įžymaus fizinės 
kultūros puoselėtojo Lietuvoje karolio dineikos liudi-
jimo: „aš pats Vydūną vaizduojuos kaip žmogų, kurs 
sudaro kelią į amžiną dvasios ir kūno jaunystę. ir, man-
ding, tik šitas Vydūno ypatumas traukia į jį jaunimą, 
kuris pabuvęs su mūsų išminčium, persiima jo mintimis 
ir papročiais. kada atsilankiau į telšius skleisti kūno 
kultūros idėjas žemaičiuose 1924 ar 25 metais, tai ten 
radau Vydūno padarytą įtaigą jaunimui tokią galingą, 
jog visi buvo persiėmę ir sveiko gyvenimo dvasia.“13 
teko bendrauti ar susirašinėti su keletu anų metų telšių 
gimnazistų L. truikiu, r. serapinu, s. skeiviu, radžiu-
mi, j. budzinskiu, P. gedminaite, č. kontrimu, sklaidyti 
a. krauso korespondenciją – visi jie su užsidegimu yra 
pasakoję apie Vydūno padarytą įspūdį žemaičių jauni-
mui, apie jo nuoširdumą bendraujant, apie visą gyve-
nimą lydėjusią jo jaunimui perduotos išminties šviesą.

telšiuose buvo susibūrę net du Vydūno išminties 
skleidėjų moksleivių būreliai – vegetarų ir sielos kultū-
ros. jų nariai, tapę kauno universiteto studentais, mąs-
tytojo idėjas skleidė šioje aukštojoje mokykloje bei buvo 
jo gerbėjų būrelį – filoteosofų draugiją – įsteigę ir čia. 
Pats Vydūnas čia visada būdavo laukiamas svečias, jo 
paskaitų klausydavo sausakimšose auditorijose susigrū-
dę studentai. daugelį traukė ne tik į jaunimą orientuota 
mąstytojo skleidžiama išmintis, bet gal netgi labiau no-
ras iš arčiau pamatyti jį patį, jau tapusį vos ne legenda. 
kauno universitetas mąstytojo 60mečio proga 1928 m. 
jam suteikė filosofijos garbės daktaro laipsnį.

tai, ką Vydūnas jaunimui perteikdavo gyvu įtaigiu 
žodžiu, buvo skelbiama jaunimo spaudoje – Akademike, 
Lietuvos studente, Jaunojoje kartoje, Jaunalietuvių vadove, 
Naujojoje Romuvoje, Dienovidyje, Literatūros naujienose ir kt.

daug kas nepriklausomoje Lietuvoje Vydūną liū-
dino, ypač nepakankamas dėmesys dvasinei kultūrai, 
abejingumas tautiškumui, menkavertės užsienietiškos 
kultūrinės produkcijos (ypač nepirmarūšės literatūros 
vertimų) užplūdimas. tačiau Vydūnas įžvelgė ir daug 
gerų Lietuvos jaunimo bruožų ir siekimų ir siejo su juo 
geresnės ateities lūkesčius. „žymu pasidaro, kaip ir jau-
nieji užjaučia visa, kas gyva, kad jie noringi apželdinti 
savo tėvynę, nori patys puošties gerais prosenių būdais 
ir papročiais visais atžvilgiais, stengias blaivūs būti su 
pakilusia dvasia, vengti nešvarumų ir nuodų. o paga-
liau matau jų ir sąmonės skaidrėjimą, jų sąmoningėjimą 
šviesiai gyvybei, jų pasišventimą tauriam žmoniškumui, 
jų atsiminimą maldingume visos Visatos galios“, – rašė 
Vydūnas septyniasdešimtmečio išvakarėse vienoje iš au-
tobiografijų. jos pabaigoje atsispindi viltingas mąstytojo 
suvokimas, kad gal jo vykdytas į Lietuvos jaunimą orien-
tuotas tautos dvasinio šviesinimo projektas buvo pras-
mingas ir neliko be rezultatų: „kartais vis dėlto rodosi, 

lyg visoje tautoje, ir be tikrų piršimų, mano duoklėms 
priimti slapčia ir kukliai tiesiasi skaisčios rankos. ir tada 
jaučiu tvirtinimą, kad ne veltui skyriau Lietuvių tautai 
savo gyvenimo prasmę.“14

1940aisiais Lietuva neteko nepriklausomybės ir Vy-
dūno įtakoje augusiam jaunimui lyg ir neliko galimybių 
kurti šviesią savo tėvynės ateitį. tačiau tas jaunimas 
vis dėlto ją kūrė – kas tremtyje, kas pavergtoje tėvynė-
je. slapčia ir atvirai stengėsi, kad pavergta tauta išliktų 
gyva, nepraradusi dvasios galių, tikėdama išaušiant lais-
vės rytą. Vydūnas ir jo dvasia buvo su tuo jaunimu ir jį 
palaikė, stiprino. kol mąstytojas buvo dar gyvas jis ak-
tyviai tebebendravo su į Vakarus pasitraukusiu jaunimu, 
palaikė išeivijos skautų judėjimą, jam sakė kalbas, rašė į 
kuklius jo leidinėlius. iš tų rašinių vėliau buvo sudary-
ta graži knygelė Vydūno laiškai skautams (čikaga, 1978). 
aktyviai veikė ir tebeveikia jo vardu pavadintas 1952 m. 
čikagoje įsteigtas jaunimo paramos fondas. jį irgi galima 
laikyti Vydūno projekto jaunimui tąsa.

Po keliolikos užmaršties metų pavergtos Lietuvos 
jaunimas, karta po ikikarinio jaunimo kartos, sau atrado 
Vydūną ir Lietuvai jį priminė jo gimimo šimtmečio pro-
ga. tas jaunimas, reikšdamasis ramuvietiškoje ir kitokio-
je – kas legalioje, kas nelegalioje rezistencinėje – veikloje 
labai didele dalimi vadovavosi Vydūno idėjomis, jas pla-
tino, aiškino jų prasmę ir svarbą. taigi Vydūno projektas 
Lietuvos jaunimui veikė ir čia.

tebeveikia jis ir dabar, nors kiek savotiškai. jį atkak
liai tęsia tie, kurie buvo jauni Vydūną atrasdami ir kurie 
dabar jau priklauso senjorų luomui. dabartinis jauni-
mas nelabai puola juo sekti. tačiau jau esama viltingų 
jaunimo susidomėjimo Vydūnu apraiškų, kurios ragina 
Vydūno keliu eiti į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį. o 
pačios tiesiogiai į jaunimą orientuotos Vydūno mintys 
yra aktyvios vydūnietės rimos Palijanskaitės surinktos 
ir sudėtos į neseniai išleistas knygas: Žvilgis į gyvenimo 
gelmes (2 dalys, 2006, 2008), Asmenybė ir sveikata (2013), 
Pasikalbėjimai apie sveikatą (2004, 2 leid. 2014), Kaip tapti 
saulėtu žmogumi (2009).

taigi Vydūno projektas Lietuvos jaunimui tebesi-
tęsia ir, reikia manyti, tęsis tol, kol augs naujos vis dar 
lietuviško jaunimo kartos.

1 Vydūnas. Kalėjimas – laisvėjimas. – detmold, 1947, p. 60.
2 Vydūnas. Raštai, t. 1. – Mintis, Vilnius, 1990, p. 354.
3 Vydūnas. Vakaro žara // Aukuras. – klaipėda, 1937, p. 142.
4 W. storost. Der Grundgedanke der nationalen Regung in den litauis-

chen Jugendvereinen in Preussisch-Litauen // Allgemeine Litauische 
Rundschau, 1912, nr. 10, s. 315.

5 Vydūnas. Tikrasis Vydūnas // Naujas žodis, 1925, nr. 1, p. 3.
6 Vydūnas. Tautinė mano amžiaus veikla // Aukuras, op. cit., p. 69.
7 ten pat, p. 68.
8 j. g. Įspūdžiai iš „Lietuvių šventės“ tilžėje (8. Viii) // Lietuvos 

žinios, 1909, rugpj. 19 (rugs. 1); Iš Prūsų Lietuvos: Žiemos šventė // 
Lietuvos žinios, 1913, saus. 22 (vas. 4).

9 Vydūnas. Tautinė mano amžiaus veikla // Aukuras, op. cit., p. 71.
10 ten pat.
11 Vydūnas. Žvilgsniai į mano kūrimą // Žemaičiai: Žemaičių prozos ir 

poezijos antologija. – kaunas, 1938, p. 21.
12 Vydūnas. Raštai, t. 2. – Mintis, Vilnius, 1991, p. 288.
13 k. dineika. Kaip gyvena Vydūnas // Naujoji Romuva, 1932, nr. 21, 

p. 484.
14 Vydūnas. Mano valandos, dienos ir metai // Žemaičiai, op. cit., p. 24–25.
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Apie Lietuvos ir Pasaulinės mokslo istorijos akade-
mijų narį profesorių Paulių slavėną (1901–1991) 
esu jau ne kartą rašęs. ir kai vienas kolega pro-

fesorius pašaipiai tarė „kiek dar galima rašyti apie tą 
patį asmenį?“, atsakiau tuoj pat: „tiek, kiek leis mano 
gebėjimai.“ atsakymas buvo skubotas, todėl savo idėją 
norėčiau praplėsti.

iškili asmenybė, sukaupusi gyvenimo ir kūrybinės 
veiklos patirties, jaučia pareigą dalytis savo kompeten-
cijos lobynu. tai – sąžiningo asmens etikos imperatyvas, 
įpareigojantis juo vadovautis ir šalia esančius – kolegas, 
bendraminčius, mokinius. sukauptos intelektinės verty-
bės išlieka tekstuose: pasakojimuose apie iškiliuosius ir 
jų kūrybinės veiklos palikime. turiningo asmens veiklos 
negalima išsamiai išnagrinėti vienu žiūros kampu. Pla-
čios veiklos turinys – gaivinantis šaltinis atrasti naujas 
temas nagrinėjantiems intelektinį palikimą. be to, kiek
viena tyrinėtojų karta atstovauja pakitusiai vertybinei 
epochos orientacijai ir naujoms paradigmoms, nulem-
toms politinių bei socialinių įvykių slinkties. jie, atras-
dami naujų įžvalgų išlikusiuose tekstuose, rašo savus 
pasakojimus. štai todėl turiningos asmenybės sulaukia 
daug ir įvairių rašinių apie juos.

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

Matematikas, keliavęs mūsų 
prokalbės labirintais

S T U D I J Ų  M E TA I
Vincui slavėnui – Pauliaus tėvui (1874–1939), kilusiam iš 
apsišvietusios sūduvos krašto valstiečių šeimos, nuolat 
rūpėjo lietuvybės reikalai, gimtinės ateitis europoje, ku-
rioje nesustabdomai plito judėjimai, žadinami tautinės 
savimonės prabudimo1. nuo pat ankstyvos vaikystės 
Paulius patyrė intelektinę tėvo globą; iš jo perėmė žinias 
apie gimtąjį tėvų kraštą, jo istoriją, kultūrą. tėvas nuo-
latos rūpinosi ne tik savo šeima, bet ir artimaisiais, liku-
siais Lietuvoje. stiprus ryšys su gimtine nulėmė tolesnį 
tėvo ir sūnaus likimą: jie abu sugrįžo į jau nepriklausomą 
Lietuvą – tėvas 1922 m., o Paulius – po vienerių metų, 
nes norėjo užbaigti trečius matematikos bei astronomijos 
studijų metus maskvos universitete. dar po dvejų metų 
jis kaune jau Lietuvos universiteto pirmosios matemati-
kų laidos absolventas. ir štai vėl gyvenimo posūkis – jam 
skiriama rockefellerio fondo stipendija; 1925 m. rude-
nį jis iškeliauja į jaV kopti į mokslo aukštumas – siekti 
mokslo daktaro diplomo. apie jo gyvenimą naujajame 
Pasaulyje sužinome iš išlikusių laiškų, siųstų tėvui. tai 
vertingas dokumentas2, atskleidžiantis didžią pagarbą 
savo tėvui; laiškuose svarstomi mūsų išeivijos gyvenimo 
ypatumai, amerikos socialinio ir kultūrinio gyvenimo 

Vdu matematikos
gamtos fakultetas, 
1940. centre sėdi 
antanas Purėnas ir 
zigmas žemaitis. 
Paulius slavėnas 
viršutinėje eilėje, antras 
iš dešinės (šviesus 
kostiumas). nuotrauka 
iš slavėnų archyvo
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peripetijos; čia aptinkame pasaulio įvykių, Lietuvos po-
litinio gyvenimo svarstymų, taip pat žinių apie asmeninę 
sėkmę mokslo srityje.

šalia astronomijos studijų ir disertacinio darbo sla-
vėnas amerikoje dar papildomai gilino savo žinias, stu-
dijuodamas branduolinę fiziką ir apskritai moderniosios 
fizikos dalykus. čia įgytos žinios praplėtė jo kaip lekto-
riaus galimybes. sugrįžęs į tėvynę, slavėnas dėstė ne tik 
astronomiją, bet ir reliatyvistinės bei kvantinės mecha-
nikos dalykus Lietuvos (nuo 1930 m. Vytauto didžiojo) 
universitete, apie tai populiariai rašė Naujojoje Romuvoje, 
Kosmose, Kultūroje, Gamtoje ir kituose leidiniuose.

P O T R AU K I S  K A L B O T Y R A I
nuo pat lopšio Paulių slavėną, gimusį rusijoje, supo dvi 
kalbos – rusų ir lietuvių. jo tėvas, garsėjantis maskvos 
gydytojas, nuosekliai siekė sūnui perduoti gimtosios 
kalbos įgūdžius. bręstantis Paulius, įsijausdamas į tėvo 
auklėjimo priesakus, atkreipė dėmesį į kalbų raiškos 
ypatybes. jos vis ryškiau iškildavo mokantis kitų kalbų, 
tarp jų senosios graikų ir lotynų. beje, carinės rusijos 
gimnazijoje buvo skiriamas rimtas dėmesys antikinei 
kultūrai. Vėliau, ypač pokariu, slavėnas pradėjo „klimp-
ti“ lingvistikos dirvonuose. mat, nagrinėdamas kalbinius 
elementus, jis pastebėjo tam tikrų jų sąsajų dėsningu-
mų. taip, įsižiebus tyrinėtojo aistrai, kilo idėja atsekti 
takus indoeuropiečių prokalbės link ir, jei pavyktų, eiti 
toliau: sukurti tos prokalbės modelį. būdamas aukštos 
kompetencijos matematikas, jis pastebėjo tuos kalbos 
racionalumo požymius, kurių neaptikdavo klasikiniai 
lingvistai. Vėliau iš to ir kilo slavėno bėdos, mėginant 
savo idėjas aiškinti mūsų kalbininkams. čia verta pri-
siminti įdomų faktą: algirdas julius greimas, veik tuo 
pat metu Paryžiuje išleidęs savo veikalą Struktūrinė se-
mantika, susilaukė „klasikinių“ lingvistų priekaištų dėl 
pastangų savo tyrinėjimus formalizuoti, sekant gamtos 
mokslais, kuriuose dominuoja matematiniai išraiškos 
būdai. slavėnui, kaip ir greimui, rūpėjo kalbos sanda-
ros ir žodžių reikšmių problematika. deja, mokslo keliai 
jų nesuvedė. Prisimenu vieną epizodą: pradėjęs lygina-
muosius skirtingų sričių tekstų sandaros tyrinėjimus3, 
pirmuosius savo rezultatus aptarti ėjau pas slavėną. aiš-
kinant pasirinktos metodikos principus, neišvengiamai 
teko paliesti greimo tyrinėjimų lauką. jau negaluojantis 
slavėnas apgailestavo, kad per vėlai išgirdo apie jam 
svarbius lingvistinius tyrinėjimus Paryžiuje. iš tikrųjų 
Laikas, negailestingai skelbdamas savo nuosprendį, jau 
beldėsi į jo duris.

L I N G V I S T I K O S  K R Y P T I S
gyvojo pasaulio evoliucijos kelyje individų gebėjimas 
kalbėti, megzti bendrystės santykius, pasitelkus arti-
kuliuotus garsus, kalbinius ženklus bei įvairius kūno 
raiškos būdus, tapo esminiu socialinės raidos veiksniu. 
galimybė bendrauti, tartis ne vien šeimos, genties ar 
bendruomenių rate, bet ir spręsti globalias problemas, 
atvėrė naujus Pasaulio pažinimo horizontus, paskatino 
mąstyti apie galimus ryšius su kitomis nežemiškomis 
civilizacijomis, galbūt taip pat ieškančiomis prasmingų 
signalų Visatos begalybės slėniuose.

mokslo problematikos areale žmogaus kalba yra 
ling vistų tyrimų objektas ir jų kompetencijos sritis. Įžy-
mieji mąstytojai, mokslo istorikai ir filosofai taip pat 
gilinasi į lingvistines problemas, aptikdami čia svarbių 
dalykų sprendžiant žmogaus egzistencijos klausimus. 
tačiau patys kalbininkai sunkiai susitaiko su dabartinio 
mokslo tendencijomis praturtinti savo srities metodolo-
giją įvairių mokslų patirtimi – metodais, principais bei 
koncepcijomis. turime pripažinti: konservatizmas turi 
teigiamų savybių – jis apsaugo nuo skubių ir klaidingų 
teiginių bei išvadų. tačiau ieškant naujų pažinimo ke-
lių, „ištikimybė“ vyraujančioms tiesoms tampa mąstymą 
kaustančia priežastimi. jei garsusis etnologas claude’as 
Lévistraussas nebūtų išdrįsęs įsibrauti į lingvistų šven-
tovę ir panaudoti jos principus etnosų tyrimams, struk-
tūrinė antropologija būtų vėlavusi įsilieti į šiuolaikinio 
mokslo gretas. etnologas, drąsiai pasinerdamas į spar-
čiai besiplėtojančias mokslo sritis, kūrė koncepciją, ku-
rioje gražiai dera lingvistikos, kibernetikos ir genetikos 
mokslų idėjos bei teiginiai.

tyrinėjant kalbas, pasitaiko kraštutinumų. taip nu-
tiko analitinės filosofijos adeptams, įsitikinusiems, kad 
visos filosofinės problemos sueina į kalbos dalykus. nors 
kraštutinumų šalininkai yra linkę savo teiginius absoliu-

aštuoniasdešimtmečio proga Paulius slavėnas sodina „savo“ ąžuoliuką šalia 
molėtų observatorijos, 1981. Viduryje – jonas martišius (pasilenkęs), antanas 
juška (laiko medelį), toliau – gunaro kakaro sūnus ir anūkas, saulė markelytė.

atidengiama Pauliaus slavėno memorialinė lenta (kęstučio g. 17, Vilnius). žodį taria 
juozas a. krikštopaitis, kairėje juozas baldauskas ir gediminas ilgūnas, 1996
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tinti, tačiau jie kartais gali inicijuoti naudingų dalykų – 
turiu galvoje loginius empiristus, išpurenusius nenatū-
ralių kalbų dirvonus.

kalbos teorijos, apimančios visą pažinimo lobyną, 
sukūrimo problemą darosi vis reikšmingesnės, nes in-
formacinių technologijų viešpatavimas, globalizavęs te-
lekomunikacijų tinklą, tiesiogiai siejasi su kalba, kuri 
yra ne tik komunikacijos pagrindas, bet ir informacijos 
perdavimo, išsaugojimo ir reprodukcijos priemonė, da-
lyvaujanti kuriant naujas reikšmes bei prasmes. uni-
versali kalbos teorija – neaprėpiama programa siauros 
specializacijos mokslininkų grupei. tad akivaizdu, kad 
platus tyrinėtojo išsilavinimas teikia papildomų galimy-
bių gilintis į sudėtingus reiškinius, žvelgiant į juos įvai-
riais kampais.

derėtų prisiminti lingvistikos garsenybę Louis 
hjelmslevą, skyrusį ypatingą dėmesį lietuvių kalbai. Pa-
gal šį kalbotyros klasiką, kalbą, kaip tyrimo objektą, gali-
ma aprašyti analizuojant jo dalis ir įtraukiant patį objektą 
(jo struktūrą) į kitų kalbų grupę4. tokia taktika, paremta 
sintezės metodu, atskleidžia genetinę ir tipologinę kalbų 
giminystę. hjelmslevas yra perspėjęs, kad kurti lingvis-
tines hipotezes – be galo patrauklus darbas, atveriantis 
plačias galimybes vaizduotei. toks užsiėmimas gali būti 
pripažintas teisėtu ir net vertingu tik tuomet, jei suvo-
kiama, kad spėlionių rezultatas yra tik graži hipotezė – 
juk hipotezė yra tik reiškinio interpretacija, tikėtinas jos 
apibūdinimas, teikiantis vilčių geriems mūsų norams.

O R I G I N A L U S  K E L I A S  Į  L I N G V I S T I K Ą
Pradinį slavėno prokalbės ištakų interpretacijos tašką 
galima apibūdinti taip: pagal klasikinės kalbotyros sis-
temą autorius išskiria keturis žodžių darybos elementus 
ir, savaip modifikuodamas, juos įtraukia į savo modelį. 
toliau jis plėtoja modelio schemą, konstruodamas žo-
dinių elementų (formantų) konfigūracijų sekas. taigi, 
siūlomos modelio koncepcijos ašį sudaro labai paprasta 
ir taupi schemųformulių sistema5. iš modelio išsirutu-
lioja principinis kalbos žodžių darybos tinklas, apiman-
tis visą kalbos funkcionavimo erdvę. šis tinklas taip pat 
konstruoja kalbinio universumo konsteliacijas, siūlan-
čias įvairias prasmių užuominas. čia derėtų elgtis at-
sargiai, nes kalbos vartosenoje nusistovi reikšmių ribos, 
neadekvačios fonetinei tipologijai. beje, apie tokį pavojų 
perspėja L. hjelmslevas. Pats slavėnas aiškiai suvokia 
galimų klystkelių pavojų, kylantį neįvertinus prasmės 
priklausomumo nuo konteksto; jis teigia, kad prasmės 
takai konkretizuojasi daugiaprasmių išraiškos elemen-
tų – formantų (žodžių šaknų bei jų priedų), teikiančių 
tik užuominų, junginiuose.

Pagrindinį autoriaus svarstymų objektą sudaro ar-
chajiška kalbinė sistema – lietuvių kalba, nusidriekianti 
į artikuliuojamų minčių pradžių pradžią. ją tyrinėda-
mas, jis mėgina aprašyti vidinę lietuvių kalbos struk-
tūrą. Papildomų argumentų hipotetiniam modeliui sla-
vėnas randa palygindamas savo tyrimų duomenis su 
kitų kalbų žodžių analizės rezultatais. suprantama, 
šiuose samprotavimuose nėra lingvistams įprastų for-
muluočių. jų trūkumą kompensuoja autoriaus mate-
matinės logikos įgūdžiai, fundamentinės žinios apie 
gamtos pasaulio sandarą, daugelio kalbų mokėjimas. 
jis kalbinius ypatumus susieja su žmonijos raida, kurią 
lėmė ne tik istoriniai, bet ir geologiniai, klimato poky-
čiai. Platus ir visapusiškas autoriaus išsilavinimas teikė 
galimybes originaliai plėtoti pasirenkamas intelektinės 
veiklos kryptis.

apmaudu, kad slavėnas nespėjo parašyti plates-
nės studijos, nuosekliai atskleidžiančios jo prokalbės 
koncepciją. tyrinėjimų rezultatai išsibarstė leidiniuose 
(Mokslo kalbos problemos, 1974, 1975, 1977), konferencijų 
pranešimų, tezių tekstuose bei populiariojoje spaudoje. 
jo sukurtoje prokalbės schemoje pavaizduotos atsišako-
jimų gijos išryškina tam tikras modelio struktūros bruo-
žus, susiejančius elementus bei jų sekas su semantinių 
vingių užuomazgomis. tenka apgailestauti, kad išraiš-
kingą ir išradingai suręstą schemą, pateiktą erdvinio 
toroido forma6, nėra lengva paviešinti – ji negali būti iš-
spausdinta įprastuose leidiniuose. todėl skelbtame teks-
te plėtojamas plokštuminis schemos aiškinimas netenka 
vizualaus įtikinamumo, kuris taip ir lieka nepastebimas 
modelio erdvinėse formantų konfigūracijose, slypinčio-
se lenktame toroido paviršiuje. modelio autorius paste-
bi, kad „...lietuvių kalba gerai išlaiko žodžių darybos 
logiką, tad turint pakankamą jos iššifravimo raktą, ga-
lima juo patikimai naudotis. Patį raktą pateikia bendra 
schema (pasiūlyta slavėno koncepcijoje – JAKr), kritiš-
kai nagrinėta ir taisyta siekiant trumpumo, aiškumo ir 
nuoseklumo...“7 

Paniręs į mintis apie prokalbę...  apie 1975 m.
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P R I PA Ž I N I M O  N E S U L AU K Ę S
Paskutinį savo gyvenimo dešimtmetį slavėnas karštli-
giškai darbavosi prokalbės dirvonuose. Pradėjus su juo 
gvildenti kokią nors temą, po kelių minučių pokalbis 
pakrypdavo prie pagrindinių jo minčių apie kalbą. jis 
nerimavo, kad nepavyksta rasti kalbininkų supratimo. 
susitikęs su prof. Vytautu mažiuliu Lietuvos mokslų 
akademijos sesijoje, jis mėgino su juo pasikalbėti apie 
prokalbę. iš slavėno nuotaikos kitą dieną supratau, kad 
jų pokalbis nenusisekė. Po slavėno mirties aš pats pasi-
teiravau mažiulio, knygos Pasaulio kalbos ir kitų lingvisti-
nių veikalų autoriaus, nuomonės apie mūsų matematiko 
ir astronomo kalbotyrinius reikalus. jis pripažino, kad 
prokalbės modelis, pasižymintis nors ir netikėtomis, bet 
logiškai pagrįstomis asociacijomis, turi racionalų grūdą, 
tačiau jis, kaip labai užsiėmęs žmogus, neturįs laiko gi-
lintis į netradiciniais metodais svarstomus lyginamosios 
kalbotyros klausimus. galbūt jis sakė tiesą, o gal tai – tik 
mandagus kolegos akademiko gestas.

1979 m. Vilniuje susirinkusiems mokslo istorikams 
slavėnas skaitė pranešimą, susijusį su jo prokalbės 
apmatais. jis paprašė savo kolegų istorikų, atvykusių iš 
maskvos, parodyti jo pranešimo tezių tekstą8 slavisti-
kos instituto mokslininkams, dirbantiems lyginamosios 
kalbotyros srityje. Po poros mėnesių, man dalyvaujant 
tsrs ma gamtos mokslų istorijos ir technikos instituto 
renginyje, prie manęs priėjusi moteris (neprisimenu var-
do) paprašė perduoti prof. slavėnui žinią iš slavistikos 
instituto. žinios turinys skambėjo maždaug taip: Viačes-
lavas Vsevolodovičius ivanovas ir jo grupė susidomėjo 
slavėno prokalbės modelio idėja. joje jie įžvelgia naujo 
ir priimtino požiūrio bruožus. tačiau tezės per mažai 
pateikia duomenų, kad būtų galima apie tai kalbėti pla-
čiau. maskvos lingvistai laukia apie tai išsamaus straips-
nio, parašyto kokia nors tarptautine kalba. išgirdęs šį 
trumpą aukštos klasės kalbininkų atsiliepimą, slavėnas 
nudžiugo. jis pasiryžo rašyti straipsnį rusiškai. apie tai 

ne kartą kalbėjome, bet užklupusios ligos tą sumanymą 
nustūmė užribin. galop sparčiai įsigalinčios sveikatos 
bėdos nuslopino jo ketinimus rašyti platesnį straipsnį. 
manau, juos įvykdžius, slavėno siūlomo prokalbės mo-
delio likimas būtų sėkmingesnis.

S U S I T I K I M A I
mano pokalbiai su iškiliuoju akademiku apie dabarties 
mokslo istorijos problematikos posūkius nuolat nukryp-
davo į lingvistiką. jis net ir neslėpė, kad kalbos genezės 
klausimai jį kankina. man buvo svarbu, kad lingvistiniai 
žingsniai į gamtos mokslų lankas mus nuvesdavo prie 
netikėtai atsiveriančių teorinių niuansų, kurie išryškėda-
vo palietus juos kalbos tyrimų šviesoje. slavėnas aptiko 
archajiniuose kalbos elementuose ledynmečio žmogaus 
gyvenimo tikrovės požymių; jam tai buvo svarbi užuo-
mina apie gamtinės aplinkos įtaką kalbos raidai. tokie 
duomenys rodė, kad etnoso, o vėliau tautos formavimuisi 
ypatingą poveikį daro geografinio arealo ypatybės: geo
loginė sandara, landšaftas, čia esanti augalija, gyvūnija, 
su tuo susijusios žemdirbystės bei medžioklės patirtys. 
Paminėti veiksniai įvairiomis formomis žmogų lydi nuo 
pat lopšio; tai pirmieji atsklidę gamtos garsai, motinos 
žodžiai, šeimos ir genties patirtis, ateinanti su pasako-
mis, su visa ta visuma, kurią mes vadiname etnokultūra. 
slavėno interpretacijas, derinant jas su žymių etnologų 
tyrinėjimais, praplečia tautos samprata. išryškėja kalbos 
vaidmuo. galbūt kalbą galima vertinti net kaip reikšmin-
giausią tautos tapatumo atributą. mat per kalbą paminėti 
veiksniai socializuoja genties, etnoso, tautos narius.

mūsų susitikimai visuomet užsitęsdavo iki vėlyvo 
vakaro. dabar visų temų jau neprisimenu. tačiau apie vie-
ną verta papasakoti, nes prie jos esame sugrįžę ne kartą.

Prokalbės schema (fragmentas), 1970–1991 

mokslo istorikų seminaras observatorijoje, 1981 – saulė markelytė, 
Paulius slavėnas, antanas juška.
j u o z o  a . k r i k št o P a i či o  nuotraukos
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aptarimo tema sukosi apie plačiai pagarsėjusią al-
berto einsteino ir nielso bohro polemiką, susijusią su 
reliatyvumo teorijos ir kvantinių reiškinių interpretaci-
jų suderinamumu. Pauliaus slavėno studijų ir stažuotės 
jeilio universitete laikais dar nebuvo susiformavusi nau-
jausių mikropasaulio reiškinių samprata. dėmesio centre 
buvo einsteino teorija, pripažįstanti, kad gamtos pasau-
lis veikia kaip mechaninis laikrodis. todėl matematika 
yra natūrali kalba, aiškinanti ir prognozuojanti fizikinius 
reiškinius, susijusius priežastingumo ryšiu. tad supran-
tama, kodėl slavėnas, kaip diplomuotas matematikas, 
geriau jautėsi, kalbėdamas apie einsteino teorinius sam-
protavimus. tačiau jį masino bohro teiginiai, atverian-
tys netikėtą gamtos pasaulio gelmių vaizdinius, kurių 
negalima prognozuoti; jie yra tikėtini reiškiniai ir todėl 
matematika čia gali pasiūlyti tik statistinį jų aprašymą. 
šiaip ar taip, abiem atvejais matematika lieka individų 
bendravimo būdu – jų specifine kalba. tokia mūsų vie-
ningai pripažinta išvada labai džiugino slavėną, ieškantį 
pažinimo kelyje kalbinių apraiškos ženklų.

kai rengiau leidybai savo monografiją Kvantinis fi-
zikinės realybės aspektas (1985–1986), dažnai lankiausi 
slavėno namuose. tie susitikimai buvo naudingi mums 
abiem. jis labai domėjosi mano tyrimų tema, mėgo reikš-
ti savo samprotavimus. tačiau mums nebuvo lengva 
kalbėti apie kvantinius reiškinius, nes mokytojui buvo 
artimesnis klasikinės fizikos pasaulis, kuriame viešpa-
tauja deterministiniu9 būdu aprašomi reiškiniai. kal-
bant apie kvantinius reiškinius, mėgindavau aiškinti, 
kad, įvertinus mikropasaulio objektų neapibrėžtumą ir 
tikimybinį jų pobūdį, yra galimybė švelninti jų prieš-
taringumo keliamą įtampą. tačiau mano išvedžiojimai 
nesulaukdavo pritarimo. slavėnas pripažino einsteino 
teiginį, kad kvantinė teorija yra dar neužbaigta; toles-
nė jos raida turėtų pašalinti čia glūdinčią priežastingu-
mo–atsitiktinumo koliziją. reiktų nepamiršti, kad pas-
taraisiais dešimtmečiais mūsų garbusis mokslo klasikas 
menkai domėjosi fizikos naujienomis; jo mintys buvo 
skirtos „slaptai meilei“ – prokalbės modelio tobulini-
mui. tikriausiai todėl mano pastangos plėsti pokalbį 
apie kvantinius reiškinius buvo nesėkmingos. mėginau 
kalbėti apie kvantinius šuolius, kurie nesuderinami su 
priežastingumo principu; siekiau kelti klausimą, kodėl 

prieš šuolį ir po jo deterministinė nuostata galioja; taip 
pat norėjau išsiaiškinti, kaip išvengti prieštarų, aiškinan-
tis, kokią įtaką daro matavimo prietaisai šioje sąveikų 
problematikoje. garbusis išminčius, pasukęs mano dė-
mesį į lingvistinę nuošalę, aiškindavo, kad kalbos pro-
blematikoje jis regi esmingesnius nei fizikoje žmogaus 
prigimties pažinimo dalykus. Lengviau sekėsi svarstyti 
klausimą, ar gamtos pasaulis yra pažinus, ar yra paži-
nimo riba, kurios mums nelemta peržengti. šiais klau-
simais buvo įdomu ginčytis su asmenybe, pasižyminčia 
turtinga gyvenimo ir mokslo patirtimi. bet tai jau kita 
tema, verta platesnio nagrinėjimo.

teiginys, kad pasaulis iš esmės yra matematiškas, 
t. y. viską jame nusakyti galima matematinių ženklų kal-
ba, nėra naujiena – taip mąstė galilėjus ir kiti mąstytojai. 
tuo giliai tikėjo slavėnas, turintis išsamų klasikinės fizi-
kos išsilavinimą. tai buvo jo bendraamžių paradigma, 
tvirtai įaugusi į jų intelektinį pasaulį. tačiau slavėnas iš 
jų būrio skyrėsi viena euristine ypatybe – jis kaip smal-
sus mąstytojas buvo atviras naujoms idėjoms, kurias iš-
radingai analizavo ir gebėjo jas kritiškai vertinti. būtent 
šias savybes siekiau perprasti ir išmokti jomis pasinau-
doti. už šias pamokas esu savo mokytojui, pedagogui iš 
prigimties, dėkingas.

1 Pauliaus slavėno tėvas Vincas po studijų maskvos universiteto 
medicinos fakultete pasižymėjo kaip rūpestingas ir atidus ligo-
niams gydytojas, įgijęs įvairiapusės chirurginės praktikos Pirmojo 
pasaulinio karo ir po to revoliucijos frontuose.

2  Laiškai skelbti leidinyje Akademikas Paulius Slavėnas. – Vilniaus 
universiteto leidykla, 2001, p. 283–374.

3 tyrinėjimų apibendrinimai buvo skelbti knygoje j. a. krikštopaitis. 
Pasakojimų sandara. Struktūrinė tikrovę aiškinančių tekstų interpreta-
cija. – Versus aureus, Vilnius, 2006.

4 L. hjelmslev. Kalba. Įvadas. – Baltos lankos, Vilnius, 1996.
5 su koncepcijos esme galima susipažinti straipsnyje P. slavėnas. 

Prokalbės prasmingumas // Akademikas Paulius Slavėnas, op. cit., 
p. 259–278.

6 toroido formą populiariai nusakyti galima ją palyginant su ries-
tainiu.

7 P. slavėnas, op. cit., p. 271.
8 П. Славенас. Структурные черты научного языка // Вопросы 

истории науки и техники Прибалтики: Тезисы докладов Xii 
Прибалтийской конференции по истории науки и техники. – 
Вильнюс, 1979, с. 36–38.

9 determistinis pasaulio supratimas remiasi priežastingumo principu 
(įvykiai klostosi priežasties–pasekmės sekos kryptimi).

Pauliaus slavėno 80mečio minėjimas Verkių rūmuose, 
1981. sėdi akademikai juozas matulis, algirdas 
žukauskas; stovi gunaras kakaras, i. kubilienė ir 
juozas a. krikštopaitis. nuotrauka iš j. a. krikštopaičio 
asmeninio archyvo
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A l e s  R a z a n a u

Lietuviški punktyrai
1

aLes razanau (g. 1947) – baltarusių poetas ir vertėjas, keliolikos poezijos knygų 
autorius. Poetas – lyrikas ir poetas – filosofas, pastebintis keisčiausias būties reiškinių 
sąsajas, taikantis netikėčiausias, bet giliai apmąstytas ir itin taiklias asociacijas. savo 
kūryba ir pasaulėjauta jis ryškiai išsiskiria baltarusių poezijos panoramoje.

Poetas mielai lankosi Lietuvoje, yra lietuvių literatūros žinovas ir vertėjas. jis moka 
lietuvių kalbą, puikiai jaučia jos specifiką, semantinius klodus.

šie Lietuviški punktyrai autoriaus parašyti lietuvių kalba.

Publikaciją parengė a L m a  L a P i n s k i e n ė

su alma Lapinskiene Poezijos pavasario svečių vakare, europos parkas, 2009, gegužės 28
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Lėki, kumeliuk!..

*
Lėki, kumeliuk!..
Lūki
šaukia atokuma.

*
Bukas ar ąžuolas?..
Iš po kelmo
rodosi atžala.

*
Valioja:
vilioja
laivelį svaja.

*
Kliaujasi vyšniomis –
liaujasi
varnėnai bijoti 
kaliausės.

*
Jau be duobių?!.
Lituoja
šaltis kelią ledu.

*
Priišdykavo –
bangos
gilumoj slepiasi
atgailaudamos.

*
Nukris gal kuri?!.
Gaidžiai
kertasi: raudonuoja
karūnos – skiauterės.

*
Dailėja:
atpalaiduoja
savo žiedus dagys.

*
Atodrėkis:
iš po kojų
takas išslysta –
stokoja.

*
Išgarsina tylą?
Užgožia?
Naktį 
čirškia žiogai.

*
Lizduojasi –
gyvenu
gimtinėje su blezdingomis.

*
Raukiasi –
naštą
braukia lietus nuo dangaus.

*
Laukia kažko?!.
Iš aukšto 
lekia ant kelio
spalvotas laiškas.

*
Dryžas – saviškis:
driežas
dera prie plytgalių
ir prie plyšių.

*
Darda griaustinis –
randa
pradingusius vardus.

*
Dygsta –
daigai
apdeginsią žemę
gydo.

*
Dėbso čia karvė
ten bulius:
baltuoja
ir raudonuoja –
kam?!. – dobilai.

*
Laukia ant kranto
antys:
pati
kažin kur plaukia upė.

*
Virsta:
tvora
remiasi pienažole 
ir ramune.

*
Pakanka?!.
Takas –
kanka vienas toliau.

*
Baigtis nesibaigia –
gabanoja
jūrą audra bangomis.

*
Aplink apeinu:
mat eglė 
apsivilkusi kailiniais.

*
Matyti toli:
keliauja 
ant tėvo pečių
vaikelis.

*
Dulka:
iš lauko ir kelio duoklę
imasi sūkurys.

*
Rūpi tau keltas?!. –
Lietus
eina per upę.

*
Tol, kol!.. –
Ežiukas
žiūri dygliais.

*
Spalvingi laiveliai:
į Klevą
klevas paleidžia lapus.

*
Kurkčioja:
gervės,
kur link kur link
lekiate vakare?!.
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*
Mąžta diena:
žiema
gražinasi žvaigždėmis.

*
Apsiginklavę vėzdais
ir kalavijais –
vaizdą
saugoja ajerai.

*
Kietas – liki?!.
Spinduliai
peršviečia ledo leketą.

*
Meldžiasi varlės:
lietus
melžiasi maloningai.

*
Be atvangos:
iš vagos
upė išeina –
kad atsikvėptų?!.

*
Žydi vyšnia:
Greta
šventė viešniauja.

*
Paiso padangė:
paišo
dūmai save.

*
Laimingos kelionės!.. –
Gluosnis
šakelėmis ant vandens
laiškelius rašo.

*
Gražus obuolys,
gardus:
rankoje
laiko vaikelis graužtą.

*
Pasninga ir nudienoja –
diena
naujai atsiranda.

*
Dėmisi ežeras:
praregėjo
naktis žvaigždėmis.

*
Nuskriaustas?!.
Skardas
skrieja į mišką:
malkas
skaldo kieme.

*
Pajėgė –
eglė
pakilo lig debesies.

*
Pririnko daug ydų?!.
Gydo
beržą žiema.

*
Išsikiša iš po tako
šaknis:
ką ji sako?

*
Bent išryškėja:
sirpsta
geltoni raudoni
serbentai čionai ir ten.

*
Štai, su plyšiais!..
Varnalėša
lopo plačiais
lapais tvorą ir vartelius.

*
Saulė senėja:
šešėliai
sėlina prie sielos.

*
Oi!..
Iš po kojų
išlekia putpelės 
kupeta.

*
Griebia už rankų –
vėjas
trankosi:
nori kartu?!.

*
Be amo:
tamsa glamonėja
amalą.

*
Driekasi –
pratisai
ratai antrina keliui.

*
Dyla:
delčia 
išsigelbsti nuo ydų

*
Priprato prie kranto?!. –
Antis
apeina valtį.

2

Poezijos pavasaris Lietuvos respublikos ambasadoje minske, 2015, 
gegužės 19: Vlado braziūno fotoportretų parodos Pa(si)matymai 
atidarymas ir poezijos skaitymai
V L a d o  b r a z i ūn o  nuotraukos 
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Gaidys budina dieną

*
Akla naktis:
gaidys
budina dieną.

*
Seka abipus –
supranta
upę krantai.

*
Sau ar kitam?
Pastatė
kurmis ant tako
namus.

*
Įgyja –
įtraukia
lietaus giluma
už gijų.

*
Dažo padangę –
žada
stebuklą vaivorykštė
akivaizdžiai.

*
Esi?!. –
Kalnuose
alkanas vėjas.

*
Linguoja –
lygiuojas
valtis į tėkmę
be paliovos.

*
Migla sodžiuje:
balsu
išsitaria žodžiai.

*
Išpuiksta –
pūkais
išsipuošė kiaulpienė.

*
Greit!.. –
Per gatvelę
skuba mergaitė:
lietus greta.

*
Prieš rudenį:
neša lazdynas riešutus
ryšuliukais.

*
Kilimas lieka:
kraštą
kilnina lapkritis.

*
Kaip pratusi –
slenka kopa tarp kranto
ir įlankos.
 
*
Stebi diena:
lizde
plazdena sparnais gandriukas.

*
Ką slepi vidury? –
Apverčia
riedulį urdulys.

*
Spynos atsirakina –
karklo
spurganos spinduliuose
atanka.

*
Kelias suklumpa:
šaknis
kyšo iš žemės –
išdykėlė.

*
Nėra ribų –
išsineria iš virbų
ryšulio dūmas.

*
Jo – daug!.. –
Mandagiai
žąsys apeina dagį.

*
Lobynas gilus:
globoja
tvenkinį gulbės –
boluoja.

*
Jos įvairėja –
iš ežero vėjas
išvaro bangas.

*
Kėslauja šį tą?!.
Kyšo
šmėkliškai šiekštas
iš gilumos.

*
Nuo skardžio prie skardžio
klajoja skardas –
girdžiu save.

*
Nuolat ten pat –
pas luotą
potvynis stumiasi
iš toli.

*
Temsta:
mėnulis
stebisi miesteliu.

*
Darbui tarnauja –
malūno ratas
tariasi su srautu.

*
Prie ko prisišliesi?
Ant šlaito
svyruoja pušis –
našlaitė.

*
Leidžiasi saulė –
prieblanda bando
savo jėgas.

*
Ūžia ir taškosi:
išklausau
bangą už lango.

*
Pajėgia –
susibėga bėgiai
su toluma.
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*
Nei arklio, nei ratų:
saugo
po stogu troba
pasagą.

*
Ledo dėka –
tai kuoja
mane palydi,
tai lydeka.

*
Šūkauja šukės:
sudužo
vaza staiga.

*
Takas pramintas:
ar šįmet
mena mane?

*
Kyšo – neskęsta:
pempė
sudeda apie kemsą
sakmę,
ant – kiaušinius.

*
Nueiti ir pasilikti:
nendrė
bendrauja su ežeru
ir su krantu.

*
Mūsų padangė!.. –
Kalnai
derasi drąsiai
su griaustiniu.

*
Išbėgo ant vieškelio
iš žiemos 
pasakos kiškis
ir vėl išnyko.

*
Blaivosi jūra:
laivelis 
iškelia burę.

*
Štai tu!..
Lietus
palyti ir sugaišina.

*
Švyti takai –
diena
nueina po vandeniu:
Trakai.

*
Atpratau –
važiuoju ratais
tarp avižų ir rugių.

*
Nėra kada laukti!.. –
Laukais
ringuoja viešmuo
įnoringai.

*
Tuščias?!. –
Sukioja
kuosa maišelį
pašalėje.

*
Gilumą turi?
Valka
suglumina taką.

*
Vadinasi – dingsta:
skelbia
laikrodis valandas.

*
Patogiai –
po stogu
klausausi lietaus.

*
Kepina:
su debesiu kaukaras –
su kepure.

*
Dedeklė kudakina –
duoklę
atidavė gūžtai:
štai!..

*
Vėtytas mėtytas –
ieško
lapas sau vietos
mieste.

*
Lietus nusišalina –
laso
lašus alaušai.

r o k a s  g e L a ži u s . Šventoji, 2016



Kristus pagydo kūdikį, 1936

V I N c A S  D I L K A



Mano jaunystės rytas, 1970

Abramceve, 1955 s e r g i o  c a r m o n a  nuotraukos
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Perskaičiau įdomų leidinį: Vincas Dilka. Padalinto 
gyvenimo vaizdai, sudarytą dr. ramunės dilkaitės
Vaitonienės, išleistą uab Nacionalinė knyga, 2015. 

Leidyba paremta Lr kultūros ministerijos; tai stiprina 
pasitikėjimą.

Vincas dilka (1912–1997) – žinomas menininkas, įvai-
rių vaizduojamosios dailės žanrų kūrėjas, daugiausia pa-
siekęs kaip tapytojas, kelis dešimtmečius dėstęs Vilniaus 
dailės akademijoje, ryškus pedagogas. kaip aiškėja iš 
sudarytojos parašytos pratarmės, Vinco dilkos kūrybinį 
palikimą sudaro beveik pusė tūkstančio kūrinių. iš kny-
gosalbumo galima susidaryti gana visapusišką kūry-
bos vaizdą, reprodukuojamų darbų kokybė atrodo gana 
gera, įdomūs, ekspresyvūs spalvų deriniai, savitos kom-
pozicijos. darbų analizė, aišku, priklauso dailėtyrininkų 
kompetencijai. skaitydama labiau reagavau į žmogišką-
sias peripetijas, kurios man irgi pasirodė išskirtinės. Pir-
miausia – dukters ramunės pasiryžimas įsiterpti į tėvo 
likimą, surinkti, suregistruoti darbus, galiausiai parengti 
reprezentatyviai atrodančią knygąalbumą. tarsi iš įvairių 
taškų peržvelgti biografiją, suvokti „padalinto gyvenimo“ 
dramą. tokio moralinio įsipareigojimo atvejai yra reti, jie 
įsirašo ir į bendresnę kultūros erdvę. užtenka pasakyti, 
kad pirmoji Vinco dilkos galerija buvo įrengta privačiame 
dukters bute (2007). ramunė dilkaitėVaitonienė, iš profe-
sijos geografė, sukuria gana vientisą tėvo biografiją, tarsi 
įveda į jo, kaip žmogaus ir kūrėjo, gyvenimą.

norėčiau atkreipti ypatingą dėmesį į intymiųjų raš-
to formų dalyvavimą menininko biografijoje, į gyvenimo 
atskleidimą tarsi iš vidaus, iš tokių paliudijimų, kurie ži-
nomi tik labai artimiems žmonėms. Įspūdingas dar labai 
jauno Vinco dilkos susirašinėjimas su mylimąja, vėliau 
žmona ona butkevičiūtedilkiene, pradžios mokyklos 
mokytoja. ne tik jausmų, išgyvenimų paliudijimai, bet ir 
realaus praėjusio amžiaus ketvirto dešimtmečio gyveni-
mo rūpesčiai, vaizdai. kauno meno mokyklos studentas, 
remiamas jaunos savo žmonos, mokytojos. kokia poetiš-
ka tikrovė, kokia graži viltis: „Vytauto didžiojo bažnyčia, 
senelis tumas tau mane galutinai dovanos!“ ne tave 
man, o tau mane – sako jaunas vyras, būsimas dailinin-
kas, iškeldamas moters svarbą. jaunos mokytojos laiš-
kai, gal net atskirai publikuotini, juk toks svarbus anos 
Lietuvos kultūrinių aspiracijų klodas veriasi kaip tik per 
pradžios mokyklą, per jaunus jos mokytojus. kokia graži 
rašysena, koks gilus moteriškumo turinys atsiskleidžia, 
ypač kai jau augina pirmąją dukrą (tragiško likimo ri-
mutę; tai jos portretas ir ant knygos viršelio, nutapytas 
1942 metais, apskritai išskiriamas V. dilkos kūryboje). 
ir kiek gražios ambicijos tinkamai apsirengti, mokytojos 
atlyginimo turi ir tam užtekti: „norėčiau kaune šį bei 
tą nusipirkti. man būtiniausiai reikalinga: paltas moder-
niškesnis, kepuraitė, pirštinaitės (jei jos dabar madoj) 

V i k t o r i j a  D a u j o t y t ė

Ir iš dukters pozicijų
ir kokią vasaros sezono balinę suknelę. tai būtiniausi 
daiktai.“ kada dar Lietuvos pradžios mokyklos mokyto-
ja galėjo galvoti apie tokius „būtiniausius daiktus“ kaip 
„vasaros sezono balinė suknelė“. tokia buvo Lietuva – 
galėjo augti, kilti iš modernėjančių savo žmonių.

kitas polius – paties Vinco dilkos dienoraščiai, jų 
fragmentai. esama tikrai įdomių liudijimų, gyvenamojo 
meto spalvų. ko vertas vien įrašas apie P. cvirkos pa-
minklo atidengimą (1959 m. kovo 12 d.). iš paskutinės 
pastraipos: „Prie paminklo sugrįžome vėl visa kompa-
nija kartu apie 4 val. iš ryto. mes su mikėnu (paminklo 
autoriumi) nupirkome porą bonkų šampano – susėdo-
me ant paminklo laiptelių ir po lašelį Petro atminimui 
ištuštinome. jei būtų jis gyvas – būtinai būtų dalyvavęs 
kartu. draugystes jis mėgdavo.“ kaip sunaikinama visa 
pompastika, oficialumas, paminklinė didybė. kaip „cvir-
kiškai“ paminklas aplaistomas.

tokių cituotinų, perrašytinų ir komentuotinų vietų 
knygoje daug. galima sakyti, kad menininko gyvenimas 
tarsi įgyja naujų matmenų, kurie tampa svarbūs ir ben-
dresnei kultūros istorijai.

Šv. Rokas, 1938
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Taip mykolo romerio universiteto rotondinėje sa-
lėje eksponuotą dailės parodą simboliškai (nes iš 
tiesų mes keliaujame link to, kas regima, bet ne-

pasiekiama) pavadino stanislovas glinskis (gim. 1940 m. 
Pasvalio rajone joniškėlyje) – biologas, buvęs pedagogas, 
tapytojas.

„man visai nesvarbu, ką apie mane pasakys, pirks tą 
paveikslą ar ne, girs ar peiks“, – į Lietuvos aido (1999 05 
18) žurnalisto j. a. Patriubavičiaus klausimą, ar jis tapy-
damas bėga nuo suskeldėjusios tikrovės, atsiliepė daili-
ninkas. matyt, tikrai nesvarbu. nes labai ilgai man teko 
jį įkalbinėti, kad savo darbų parodą surengtų ir mano 
(kuriame dėstau) universitete.

Lietuvoje ši paroda – tik ketvirtoji. kur kas daugiau 
(aštuonios) jų buvo užsienyje – olandijoje, danijoje, ka-
nadoje. stanislovo darbai yra pasklidę armėnijoje, dani-
joje, gruzijoje, kanadoje, Lenkijoje, norvegijoje, olandi-
joje, Prancūzijoje, rusijoje. be abejo, jų yra įsigiję ir mūsų 
tautiečiai, bet didesnio dėmesio stanislovo tapyba sulau-
kė anaiptol ne pas mus. matyt, teisingai yra sakoma, kad 
savoje parapijoje pranašu nebūsi.

„tai buvo išties neįprasta lietuvių... estetika, išryš-
kinanti materijos grubumą, įvaizdžių folkloriškumą, 
perteikiamą ekspresionizmui būdingais kirčiais, natū-
ralizmo, brutalumo deriniai su dvasingumo ir religinės 
ekstazės proveržiais. <...> tragiškas groteskas... hiperbo-
lizuota grimasa.“ šie žodžiai – iš gražinos mareckaitės 
straipsnio Menotyroje (2004, t. 37, nr. 4, p. 39–41). g. ma-
reckaitės straipsnis skirtas ne stanislovo, o jo vyresnio 
brolio juozo glinskio – garsaus dramaturgo ir rašyto-
jo – kūrybai. bet nė žodžio nekeičiant tą pat galima pa-
sakyti ir apie stanislovo tapytus paveikslus. jau pirmoji 
jo tapybos darbų paroda (1969 metais dailės salone Vil-
niuje) meno biurokratus šokiravo. keli paveikslai išsyk 
iš jos buvo pašalinti, o po savaitės paroda išvis uždaryta.

Vieną tų pašalintų iš parodos paveikslų stasys man 
padovanojo. teisingiau sakant, aš pats jį išsirinkau.

žaliame fone su juokdario kepure ir ištįsusiu raiškiai 
smailėjančiu veidu, ištįsusiu beveik be formos liemeniu, 
gal net ne liemeniu, o tik šachmatine tvarka nuspalvintu 
gelsvai rudu chalatu apsivilkęs gal juokdarys, gal kali-
nys, o gal tik labai pavargęs nelaimingas žmogus žiūri į 
mane ir kiaurai smeigia savo didžiulėmis skausmo ku-
pinomis akimis. ir viskas – grubu, paprasta, tarsi „ne-
tašyta“, vien keli ryškūs potėpiai ir ne mažiau ryškios 
spalvos. „Primityvizmas“ – gal taip pasakytų subtilybių 
ieškotojas. bet kodėl tie grubūs potėpiai, tos „netašytos“ 
linijos, tos spalvos taip traukia ir netgi baugina?! kodėl 
verčia galvoti, kas mes, žmonės, esame?

„medžių medžiai, laivų laivai, šunų šunys... – taip 
stasio paveikslų siužetus apibūdino jau minėtas Lietuvos 

S a u l i u s  K a n i š a u s k a s

Kelias link horizonto
aido žurnalistas. – drobėje nėra jokių kitų daiktų, jokios 
aplinkos, visą erdvę užima šuo, kokio tikrovėje nebūna – 
visų šunų šuo.“ arba visą erdvę užpildo medis – „visų 
medžių medis“, arba gremėzdiški batai, kuriuos taip 
ir norisi pačiupinėti („visų batų batai“), arba į kaladę 
įkirstas „riebus“ kirvis, permirkusi sunki vos neskęstan-
ti valtis, skausmingas klouno veidas, nuliūdęs kelias ir 
pakelėje griūvantis namas...

iš stasio paveikslų nežinia kaip ir kodėl sklinda žo-
džiais nenusakoma kiekvieno jų savita nuotaika, savitas 
ekspresyvus grožis, amžinybės simbolika, pagaliau (ne-
paisant to „tragiško grotesko“ ir „hiperbolizuotos grima-
sos“) paprasta meilė gyvenimui.

stasio kūryba metai iš metų „šviesėja“, tampa spal-
vingesnė. anksčiau vyravo balkšvai pilkos spalvos, da-
bar to sniegų pilkame baltume regimo šakoto be lapų 
„medžių medžio“ fone driekiasi tarsi spalvoti miškai, 
tarsi horizontą užgožianti paslaptinga ir spalvinga uola, 
ir buvusio asketiško tragizmo jau lyg ir nelieka. net ir 
sodrios, ryškios margaspalvės gėlės atsirado stasio ta-
pyboje.

horizontas regimas, bet nepasiekiamas. tačiau var-
gu ar yra koks nors tikras kūrėjas, kuris sustotų tame ėji-
me horizonto link ir tartų: „Pakanka! tai – tik regėjimo 
iliuzija! todėl nepaliaujamai eiti – tuščias laiko gaišimas. 
Laikas sustoti!“

nežinau, ar stasys „sustos“ rengdamas parodas. 
Lyg ir ketina dar vieną surengti, o gal ir kelias. bet ži-
nau, kad salomėja nėris buvo teisi: „Lakštingala negali 
nečiulbėti.“ tokie tapytojai, kaip stasys, negali nekurti. 
jie tuo gyvena. kūryba ir yra jų tikrasis gyvenimas. gal 
todėl stasiui ir pernelyg nesvarbu, ar pirks iš jo nutapytą 
paveikslą, ar ne, ar girs jį, ar ne.

Pristatydamas parodą, prisipažinau, kad su stasiu 
ilgą laiką kartu išbuvome kalėjime. man pasisekė – aš 
išbuvau tik dešimt metų, o jis – net penkiolika. klausy-
tojų – garbingų profesorių, docentų ir asistentų – vei-
dai ištįso. teko skubiai paaiškinti. mudu ne nuteistieji 
buvome, o mokytojai. stasys – biologijos, aš – fizikos ir 
astronomijos.

„sėdėjo“ Pravieniškių pataisos darbų kolonijos mo-
kykloje ir stasio vyresnis brolis juozas. jis – tik septyne-
rius metus, dėstė lietuvių kalbą ir literatūrą. kai kauno 
dramos teatre buvo pastatyta ne tik pasigėrėjimo, bet 
ir daug triukšmo sukėlusi jo drama Grasos namai, ne-
trukus jis Pravieniškes paliko. tačiau iki šiol prisime-
nu, kaip pievelėje šalia iš medžio atliekų ir lentų stasio 
pasistatytos „dailės studijos“ (o iš tiesų – medinės vos 
ne šuns būdos, kurioje tilpo tik siaurutė lova, staliukas, 
pora kėdžių, ketaus krosnelė ir molbertas) juozas man 
skaitė Grasos namus. o stasys savo medinėje būdelėje 
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ant patefono disko uždėdavo vieną po kitos plokšteles, 
ir gėrėjausi sodriu ir galingu bažnytines stačiatikių gies-
mes giedančio fiodoro šaliapino balsu. kiek vėliau šalia 
stasio būdelės ėmė dygti brolio Leono kalvė ir „rūmai“, 
tad gėrėjausi jau ne vien šaliapinu, o ir kūjo taukšėjimu, 
iki baltumo įkaitintos geležies kvapu ir iš geležies stry-
po atsirandančiu kryžiumi ar įmantria tvoros detale. dar 
vėliau ten atsirado ir keramikos dirbtuvės, kuriose kas-
dien apstu mokinukų iš gretimos mokyklos. o ir stasys 
susirentė kur kas solidesnę studiją...

šitaip tarp Pravieniškių geležinkelio stoties ir kalė-
jimo atsirado tikras kultūros centras. glinskių sodybas 
jau drąsiai galima pavadinti regioniniu kultūros centru. 
ten nuolat pilna žmonių. ir vietinių, ypač moksleivių, ir 
atvykusių. stasio brolis Leonas – profesionalus grafikas, 
kalvis, kuriam nesvetima ir keramika. jis – ir atgimimo 
epochos metraštininkas. Videojuostose, rizikuodamas 
laisve, Leonas užfiksavo visus svarbiausius Lietuvos ne-
priklausomybės atkūrimo etapus. o neseniai (2012 me-

tais) kartu su žmona – garsia lietuvių keramike audrone 
skarbaliūteglinskiene – išleido Pravieniškių istorijai ir 
žmonėms skirtą knygą Iš praeities į dabartį.

glinskių šeima iš tiesų įdomi, kūrybinga. Vyriausias 
iš brolių – aniolas – buvo dailės instituto (dabar – aka-
demija) profesorius. deja, dar 1945 metais buvo ištrem-
tas, žuvo. dar vienas vyresnis stasio brolis tapo nusipel-
niusiu Ltsr mokytoju, vienoje jo parodomojoje fizikos 
pamokoje Palangoje teko dalyvauti ir man. dar kitas 
stasio brolis (visų jų vardų neprisimenu) – nusipelnęs 
agronomas.

stasys iš brolių, ko gero, kukliausias. net savo pa-
veikslams „gilių“ pavadinimų nesuteikia. medis – tai 
medis, peizažas – tai peizažas, gėlės – tai gėlės, ir viskas. 
Vis dėlto ir jis „žodžio kišenėje neieško“, bet (beje, kaip 
ir kiti broliai) savęs nesureikšmina. jis gyvena. jis eina 
horizonto link. tikrai nesitiki, kad prieis, bet eina. kitaip 
jis negali, jis kuria. ir jau vien toks ėjimas įprasmina ne 
tik jo, bet ir visų kūrybingų žmonių gyvenimą.

Batai su autais, 2008



Valtys, 2014

Šuo geltoname fone, 2009

Seni medžiai žiema, 2006
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Tai ką?

I

Taikai
tik dvidešimt penkeri
ji gražiausia iš mūsų kada nors matytų moterų
nenorinti tekėti už įkyriai merginančio
  kario Karo
mūsų geroji teta savo malonumui
keliauja po pasaulį: tik nedaug
Žemės rutulyje yra vietų kur ji
 nerizikuodama gyvybe
gali apsistoti: šiuo metu
ji gyvena laive Independence vis
ateidama aplankyti mūsų ir kaskart 
atnešdama kokių nors lauktuvių:
lego kaladėlių rinkinį atominės elektrinės modeliui
ar vagonus traukinio bėgius pervažas
sudėliojamus ligi pat Lenkijos – nusilenkim
Tetai – pasienio:
dabar ji pažadėjo atsivesti
mums daugybę garbanotų tamsaus gymio 
  vaikų
kurie savo tėvynėje
temokėjo
žaisti
karą

II

dar nepamiršom: očen sekretno
bet kai mes tokie skirtingi
dėliosime sekretą
  įspausdami
stiklą į žemę ir slėpsime
savo vaikiškus sekretus
pro tą stiklą / iš žemės gelmių
 sustiklėjusiom akim –
ne kaip astronomai į žvaigždes
 pro teleskopą – /
į tamsgymius žiūrės subombarduoti
jų šeimos nariai
 giminės
  artimieji

ir taip pat norės 
dalyvauti mūsų žaidimuose
ir jų bus tiek daug
kad turėsime jiems statyti
naują miestą

III

Dieve
kaip juos atskirti
juk jie tokie panašūs vienas į kitą 
  kaip anglies gabaliukai
o kaip įlįst į jų vidų? kas ten juose
  kunkuliuoja
verčiasi per galvą kad tik persiverstų per jūrą
ar lėtai kepa lyg lavašas dykumoje
  ant kupranugario mėšlo
ir kas žino
ar kuris nors iš jų
lyg Odisėjas
sprukdamas iš milžino olos
įsimaišydamas tarp tikrinamų avių
Odisėjas ar vilkas
avies kailyje
nepanorės
susprogdinti miesto
kurį pastatėme mes

Ta u t v y d a  M a r c i n k e v i č i ū t ė

V L a d o  b r a z i ūn o  nuotrauka
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IV

koks šiurpas
mus mažiukus
besipliuškenančius jūroje
koks šiurpas nukrečia mus
kai du dideli dėdės
įeina į pajūrio kavinę
ir ten užsidarę nuo visų
vieni prie naujo židinio
šnekučiuojasi akis į akį
o paskui atsisveikindami
ilgai spaudžia vienas kitam
 dešinę
ir niekas be jų pačių nežino
ką slepia dirbtinė šypsena
išauginta Lanfierų perlų kolonijoje
negi mus mažiukus
vėl pustys po pustelniko palatas
  užmaršties pūga
kol visai užpustys
kaip pelus mėtys vėtys
po naujas DP ir naujas DNR
po taip nenorinčias mūsų
kaip ir mes svetimų
viso pasaulio šalis?

V

tamsiaveidžiai mūsų broliai ir seserys 
kaip audros debesis
būriuojasi Katedroje
 per vakarines pamaldas
ne-krikštyti
ne-atsakantys į bažnyčios teiginius
ne-kalbantys mums įprastų maldų
ne-žinau ko dar ne-darantys nes
bažnyčioje meldžiamasi o ne stebima
kitus kad ir šalia esančius
kas juos čia taip traukia?
architektūra į kurią netrenkia žaibas
  interjeras
rodos sakantis kad katalikų Dievas yra
 turtingas
nepaprastai turtingas?
ir kokie turtai laukia dangiškajame 
gyvenime jeigu tokie puoselėjami
 čia žemiškajame?
kokia gi materija jiems reikalinga?

labiausiai tamsiaveidžiai laukia
momento kai pradedama dalinti
  ostija
pakilę galingu būriu nuo klauptų
jie rikiuojasi į eilę
 kad gautų 
  nuodėmių atleidimą
dar nežinodami
kaip sunku
jį gauti

Vyras ir jūra II

 Vy-ras nesu-yra nuo ne-tyro žvilgsnio į ištekėjusią moterį
 kurios mot-oras nuo vedybų dienos suk-asi ir suk-asi jei
jinai moka suk-tis būdama ne suk-čiuvienė ir ne kokia čiuvašė
su neaiškiom vedybų apeigom: vyras ne yra bet yra ir tuo
viskas pasakyta nes nuo vieno netipinio žvilgsnio neprasiveria
sfera stratosfera jo nesuslegia atmosfera ir visai negresia
apsilankymas pas Ahasferą: vyrui nereikia išsigąsti ir
į moters eigastį nekreipti dėmesio nes jeigu jis turėtų teisę
apžiūrėti visą moterį gali būti kad tik jos eigastis ir nebūtų
dirbtinė mūsų tobulinti gamtą mėgstančiame dvidešimt
pirmajame

Netaisyklingas sonetas

Kalboj labiausiai žavi idiomos
Taip idiotiškai surizgę junginiai
Net Jungo tyrinėjimai įdėmūs
Nebeatskleis ką žinom nuo seniai

Įžindami su motinos jie pienu
Bet neįžeidžiami ir neįsižeidžią
Besikartodami jie teikia peną
Ir neapsimeta kad rodos tik žaidžią

Kalbos garsais lyg didmeistriai šachmatais
O svetimi kariai su automatais
Prilygt negali jiems jokiu simultanu

Tartum per kūlgrindą brendi per kalbą
Ir prieky nendrinukė garsiai ulba
Kad priešui kalbą tą išmokt neliks dienų



evaldas Pauza išsiskiria Lietuvos moderniosios skulptū-
ros kontekste, kuriame gausiai skleidžiasi abstrakti, aso-
ciatyvi kalba. savo kūryboje menininkas siekia koncep-
tualaus turinio ir įdeda jį į realistinę skulptūros formą. 
autorius ieško klasikinės skulptūros vertybių (tradicinių 
patvarių medžiagų, formos išraiškingumo ir išbaigtu-
mo) ir sąvokų, būdingų šiuolaikiniam meniniam mąs-
tymui (fikcijų kūrimo, paradoksalių situacijų, ironijos) 
pusiausvyros.

e. Pauzos kuriami figūratyvai liudija autoriaus meis-
triškumą ir dėmesį kiekvienai detalei, tačiau realistinio 
vaizdavimo pasirinkimas nėra formalus ar savitikslis. 
būtent tikroviškumas Pauzos kūryboje padeda skleistis 
autoriaus intencijoms ir žaismingoms, kiek sarkastiš-
koms mintims.

Aktas, 2004–2006, aliuminis, 97x82 cm

Inksto formos baseine, 2015, aliuminis, 63x47 cm

Su pačiūža, 2015, aliuminis, 60x55 cm

E VA L D A S  PAU z A



tobulas Pauzos objektas – žmogus, dažniausiai eilinis, 
kasdienybėje sutinkamas individas, niekada per daug 
nesuasmenintas, neherojiškas. savo tarsi niekuo neišsi-
skiriančius veikėjus jis įtraukia į nepaprastas – nepato-
gias ar juokingas – būsenas ir aplinkybes.

Į savo personažus Pauza žvelgia švelniai – kiek ironiš-
kai, berniokiškai ir pozityviai. kaip sako pats autorius: 
„atsisakau peržengti vaikiško elgesio ribas, ir tai, kas 
šiuose kūriniuose nėra akivaizdu, žiūrovas turi „pasi-
daryti pats“. mano idėjos gimsta socialinėje aplinkoje, o 
išraiškos forma – žaislų parduotuvėje.“

k o t r y n o s  d ži L aV j a n  mintys apie skulptoriaus kūrybą, 
Londonas, 2010

Iškaba, 2010, aliuminis, 52x36 cm

Pinokis, 2014, bronza, h 34 cm Su ūsais, bronza, 2014, h 25 cm
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Į VA D I N ė S  M I N T Y S
Lygiai prieš 700 metų, t. y. 1316ųjų sausio 25 dieną, ge-
diminas buvo vainikuotas lietuvių ir rusų karaliumi, taip 
pat ir žiemgalos kunigaikščiu... nekuklu, bet šiuo atve-
ju dera prisipažinti, kad mano gimimo data: 1936ųjų 
sausio 25oji... štai ši „paralelė“ tarsi savaime paskatino 
dėmesingiau pažvelgti į gedimino epochą: į tų laikų pri-
gimtinę kultūrą, į jos nulemtą mūsų protėvių ir, žinoma, 
paties valdovo mąstyseną bei savivoką.

nekelia abejonių, kad tokie fundamentalūs dvasinės 
kultūros reiškiniai, kaip tautinis mentalitetas, tapatybė ar 
savivoka, tais ar kitais kontūrais gali būti aprašyti, išryškin-
ti tik pasitelkus socialinės organizacijos lyginamąjį metodą; 
tik žvalgantis į „kitus“ ir pajaučiant epochos dvasią; tik 
susigaudant dabartyje ir mūsų pačių buvime jos gausme.

savivoka. tautinė savivoka... tai sąvokos, pertei-
kiančios sunkiai pagaunamą, sunkiai „įrėminamą“ tik
rovę. Panašiai kaip upės bėgimas, jos nešami vandenys. 
savivokos supratimas savo esme neišsenkantis ne tik dėl 
naujai užgimstančių, bet ir dėl vos ne nuolat koreguoja-
mų jau egzistuojančių interpretacijų; dėl elementaraus 
poreikio suprasti save ir savo vietą (veidą) pasaulyje; dėl 
to, kad mus supantis pasaulis šuoliuoja „septynmyliais 
žingsniais“, užgaidžiai bandydamas nepastebėti mūsų, 
to bėgimo dalyvių... Pasaulis nuo tokio savo neapdairaus 
„nepastabumo“ tikrai nesugriūtų. tačiau pripažinkime: 
be jo dalyvių savivokos bendroji pasaulio konstrukcija 
tik dar stipriau imtų „dvelkti“ dvasiniu šaltuku, nuogo-
mis technologijomis, utilitariniais santykiais ir „maksi-
mų“ sklaida. Pasaulis prarastų vis daugiau to, kas civi-
lizacijoje brangiausia: žmogaus dvasią, sielos virpesius 
ir širdies plakimo sukeliamą aidą. Visavertė civilizacija 
negali egzistuoti be visaverčio humanizmo – be žinių, be 
dėmesio tam, ką esame gavę iš prigimtinės kultūros, kas 
palaiko prasmingesnį buvimą ir veiksmą, kurio dėka vai-
kaičiams paliktas pasaulis būtų spalvingas, patrauklus, 
kupinas žmogaus dvasios virpesių...

save, savo charakterį, savo elgsenos ypatybes aš ga-
liu pažinti, suvokti tik bendraudamas su savo artimai-
siais, su bendraamžiais, su bendradarbiais. apskritai su 
mane supančiu pasauliu. būdamas tik savyje, aš nema-
tau savęs, negaliu tapti visaverčiu žmogumi.

taip esti ir su tauta. arba su politine nacija. ji už-
gimsta, formuojasi, įsitvirtina, supranta save, degraduoja 
ir išnyksta tik santykyje su kitu. tas kitas gali būti ne 
vien socialinis objektas, kaip antai tautą supantys kaimy-
nai, jų užmačios. tas kitas, kaip šiandien stebime, gali 
būti visiškai kitokios prigimties.

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

Lietuvių savivoka
Valdovo Gedimino „provokacija“ ir jos sociosofinė išklotinė

nediskutuotinas dalykas: išryškėjusi visą žmoniją 
jungianti civilizacija. čia ne tik stulbinančius tempus ir 
jėgą rodanti laisvoji rinka ir ne mažiau stulbinamai au-
gantis informacinis laukas, iš esmės vos ne visus pasau-
lio gyventojus apraizgiusi informacinė tinklainė – toji 
nežinia kokius rezultatus ar stebuklus „iškrėsianti“ no-
osferos sudedamoji dalis. kalbėdami apie kitą, kuris kei-
čia tautos savivoką, mąstykime ir apie klimato, gamtos 
pokyčius; apie terorizmą ir dekalogo išsižadėjimą. apie 
nebesuvaldomą žmonių masių – rasių ir porasių judėji-
mą ir maišymąsi. mąstykime ir apie globalizacijos po-
veikį lietuvių kalbai, jos architektonikai. Įsiklausykime, 
kokia šnekta kalba ne tik jaunuomenė, bet ir tie, kurie 
nuolat matomi televizijos ekranuose...

savivokos kontūrai būna tuo ryškesni, juo ryškesnis 
yra tas kitas ir juo aštresni, komplikuotesni santykiai su 
juo susiklosto. savivoka gęsta, jos kontūrai dūlėja įsitai-
sius taikaus ir labiau pajėgaus kito apsuptyje. Įvairiais 
neprievartiniais saitais susilietus, suaugus su tuo, kurį 
pavadinome kitu. Pamąstykime kad ir apie Lietuvos in-
tegravimosi į es atvejį. tačiau pamąstykime ir apie keis-
tą, baugų kaimyną, apie jo elgseną, kuri kasdien mums 
primena rūpestį dėl savasties, dėl jos tęstinumo.

tauta neturi apčiuopiamų, figūratyvių kontūrų. Pa-
našiai kaip ir dievas. tautą, jos pajautą galime prilyginti 
dvasinei substancijai (subtiliajam, eteriniam pasauliui). 
Panašiai kaip ir dievą. tauta savyje gimdo, koncentruoja 
ir išryškina žmogaus dvasinį pradą, jo išgyvenimą. Pana-
šiai kaip ir dievas. taigi, atsargiai pastebėsiu: tauta yra 
dieviškosios substancijos atitikmuo.

tik štai – tauta egzistuoja žemėje, o dieviškoji sub
stancija – begalybėje. tauta išreiškia kolektyvinę indivi-
dualybę, kaip ir kiekvienas žemėje, Visatoje egzistuo-
jantis dalykas. tačiau toji individualybė laiko, istorijos 
bėgyje palyginti greitai kinta, o ilgainiui ir išnyksta... o 
dieviškasis pradas, kuris atsiskleidžia per mikro, mak
ro ir megaįvairovę, yra amžinas.

Prisipažinsiu: esu tolimas nuo teiginio apie lietuvių 
(kaip ir bet kurios kitos tautos) išskirtinumą arba jos 
idealizavimo. betgi nediskutuotina: kiekviena tauta, o ir 
jos pagrindu sukurta valstybė – tai savais prigimtiniais 
saitais susaistytas socialinis organizmas. jokiu būdu ne-
neigtina ir tai, kad tas organizmas egzistuoja ir vystosi 
kaip vienu ar kitu būdu suburto makrosocialinio pasau-
lio segmentas. kaip ir kiekvienas organizmas (juolab 
socialinis), visada turi ir turės tam tikrų susirgimų po-
žymių. jie nebūtinai sutampa su makropasaulio susirgi-
mais, tačiau lengviau iš jo priimami nei jam perduodami.
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akivaizdu ir tai, kad tauta, nacionalinė valstybė 
įžvelgiamoje istorinėje perspektyvoje taip pat atliks tam 
tikras autonomines, partikuliarias funkcijas. tos funkci-
jos tuo geriau bus atliekamos, juo labiau jos atitiks pama-
tinį principą – kultūrų (ypač dvasinio komponento) įvai-
rovės išsaugojimo imperatyvą. jeigu bus paisoma pačioje 
gamtoje, Visatoje egzistuojančio ir akivaizdžiai funkcio-
nuojančio įvairovės išsaugojimo ir jos turtinimo dėsnio.

susimąstykime. ar ką tik paminėto imperatyvo ne-
paisymas (netgi jo „ambicingas“ ignoravimas) nekenkia 
europos sąjungos integralumui? gal praradimai jau da-
bar lenkia „šuoliuojančios“ integracijos teikiamus divi-
dendus? argi nepastebime ryškėjančių sisteminių mak
rosocialinio organizmo entropijos požymių?

VA L D O V O  G E D I M I N O  „ S A P N A S “  I R 
J O  S O c I O S O f I N ė  I š K L O T I N ė
galime tik įsivaizduoti, su kokia nuoskauda anais lai-
kais lietuvių valdovas gediminas romos kurijai diktavo 
štai kad ir tokias mintis: „Mūsų protėviai pasiuntė jums 
savo pasiuntinius ir laiškus, atvėrė jums (savo) kraštą, (bet) 
niekas iš jūsų neatvyksta ar (net) šuva iš jų pusės (nesulojo), 
padėkodamas už pasiūlymus“1. Pasekime dar kitu tame pa-
čiame laiške parašytu gedimino teiginiu: „mes, be savo 
parašo ir šito mūsų karališkuoju antspaudu sutvirtinto 
rašto, (taigi), be šito, pažadame ir jus visus patikiname, kad 
nustatysime tokią savitarpio taiką, kad (apie) panašią krikščio-
nys niekada (nė) negalvojo.“2

gediminas tikėjo, puoselėjo viltį, jog yra įmanoma 
krikščioniškojo ir baltiškojo pasaulių sintezė. Vylėsi, 
kad įvykus tai sintezei bus įteisinti jo tėvynainiams 
būdingi prigimtiniai doros ir dermės, gėrio ir taikos 
imperatyvai.

Lietuvių valdovas tampa dar atviresnis (ir „užgai-
desnis“) rašydamas pasauliečiams – Vokietijos hanzos 
sąjungos miestams. štai jo teiginiai. „mes rinksime vys-
kupus, kunigus (ir) domininkonų bei pranciškonų vie-
nuolius, kurių gyvenimas (yra) girtinas ir doras; (tačiau) 
nenorime, kad (pas mus) atvyktų tokie, kurie daro iš 
vienuolynų plėšikų prieglaudą ir pardavinėja (surinktą) 
išmaldą, žalodami (savo) sielas; ir dar iš ten išeina apmo-
kyti plėšikėliai dvasininkų pažeminimui, patariame, kad 
tokių vienuolių saugotųsi kiekvienas valdovas“3.

Įsiklausę į šių sakinių sandarą, suvoksime atsive-
riant visai kitą, negu iki šiol mums vos ne primygtinai 
piešiamas, protėvių pasaulį. gediminas labai atsakingai 
jam atstovavo. gerbdamas savo tautą, išgyvendamas jos 
pasaulėvaizdį ir savivoką, lietuvių valdovas krikščioniš-
kajam romos pasauliui siūlė lygiagretų, lygiavertį sugyve-
nimą ir bendradarbiavimą. žinoma, ir tuo paremtą taiką. jis 
vengė, bodėjosi tų veiksmų, kurie būtų sujaukę amžiais 
nusistovėjusią socialinę lietuvių organizaciją. gediminas 
siekė, kad tauta išliktų su jai būdinga įgimta matrica – jos 
elgseną, jos savivoką reguliuojančia kultūra.

Pabandykime susikoncentruoti į senųjų lietuvių ta-
patybės ir savivokos kontūrus. kuo jie išsiskiria? koks 
jų dvasinis pradas? Įsigilinkime, įsijauskime į lietuvių 
tautosaką, į neįtikėtinai turtingą dainyną. Į jo lyriškumą. 
Pasklaidykime didįjį Lietuvių kalbos žodyną. žvilgtelė-

kime kad ir į žinyną Pasaulio religijos... apie ką šie ir pa-
našūs šaltiniai byloja? ir kas labiausiai pabrėžtina?

Labai tikėtina, kad aisčiai, senieji lietuviai visa savo 
dvasios pajauta ir praktine elgsena buvo suaugę su juos 
supančia gamta. jiems buvo savaip suprantamas ir kos-
mosas, dangaus žvaigždynas, ir sietyno alsavimas. jų 
jausena buvo sufokusuota suvokti dieviškąjį pradą. ma-
nau, arti tiesos bus ir mintis, kad tą Pradą jie suvokė kaip 
visa apimančią darną bei gėrį ir praktiškąjį viso to siekį. 
suvokė ir per nuolatinį gamtos atsikartojimą, o kartu – 
kaip nuolatinį sakralumu alsuojantį kūrybos procesą. 
štai kodėl pats darbas protėvių mąstyme ir elgsenoje 
buvo sakralizuotas (beje, tą bruožą labai gerai prisimenu 
dar iš savo vaikystės).

dieviškąjį pradą protėviai suvokė esantį ne vien 
„čia“, šiame apčiuopiamame, regimame pasaulyje, bet 
ir kaip transcendentinį, anapusinį, egzistuojantį už tikro-
vės rėmų, išsprūstantį iš žmogaus suvokimo galimybių. 
natūralu, kad žemiškasis gyvenimas, nutįsusi jo gran-
dinė judėjo su tam tikrais įtrūkiais, su pertrūkiais, kurie 
„neįsirašydavo“ į „aną“, transcendentinį, nematomą, bet 
nujaučiamą, negirdimą, bet tyloje su gamta lyg ir labiau 
išryškėjantį vyksmą.

savaime suprantama, kad šios pasaulėjautos palaiky-
mas ir sklaida buvo ne eilinio laukininko ar kario rūpestis, 
bet žynių, išminčių luomo pareiga – tų, kurie prisiimdavo 
atsakomybę nenukrypti nuo prigimtinės kultūros įskiepy-
to modelio arba matricos. būtent jie, įvykus pasaulėžiūri-
nėms revoliucijoms, pirmiausia ir buvo naikinami.

išplitus sakralinės paskirties piliakalniams, – gra-
žioms, nedidukėms supiltoms ar nuo šlaitų atskirtoms 
ir nugludintoms kalvoms, – dažnos prie gamtos virsmų 
priderintos apeigos, jų kartotė buvo viena iš tų priemo-
nių ar būdų, įtvirtinančių „šiapusinio“ ir „anapusinio“ 
pasaulių ryšį. beje, šis ryšys buvo įprasminamas ir išly-
dint mirusįjį į anapilį, į dausas... tarp gyvenimo ir mir-
ties nebuvo tokio atotrūkio, kokį mes dabar išgyvename. 
tai buvo tąsa, nulemta būties rato.

aisčių, senųjų lietuvių būtyje bendravimas su kitu 
(nesavu) buvo suvokiamas kaip pertrūkis, bet neišven-
giamas, nulemtas bendravimo su to kito pasauliu. todėl 
ir pats susidūrimo faktas likdavo tik faktu. gal tik vos 
vos užkabindamas grandinę, jungiančią „šį“ ir „aną“, 
transcendencija alsavusį pasaulį.

būties ratas, įsuktas dieviškojo prado, sukosi „čia“, 
žemiškajame gyvenime. o ten, transcendentiniame, al-
savo amžinybė, begalybė ir neįspėjama, tik nujaučiama 
paslaptis. todėl prie amžinojo, prie dieviškojo prado 
buvo derinamasi: papročiais ir tradicijomis, ritualinėmis 
apeigomis ir su atida bei atsakomybe elgiantis su gamta, 
su žmogumi. todėl ir žmogaus būtis tarsi savaime įgy-
davo transcendencijos požymių. jie išreikšti ne tik tauto-
sakoje, bet ir dar mus, vyresniųjų kartą, pasiekusioje pa-
saulėjautoje, bendravime su kitais. jie išreikšti ir prakaito 
lašais aplaistytuose darbuose, patirtame džiaugsme juos 
atlikus. neišprievartauto, nepažeminto žemdirbio gyve-
nime darbas buvo suvokiamas būtent kaip kūrėjo kū-
rybos pratęsimas; kaip apeiga, įprasminanti žmogaus, 
tautos buvimą čia, žemėje.



Kompozicija Nr. 10, drobė, aliejus, 1996

Parke, drobė, aliejus, 1989
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beje, tokią mano mąstymo kryptį papildo įspūdis, 
kurį išgyvenau keliolika metų stebėdamas savo uošvio 
igno jono martinavičiaus elgseną. tai buvo eilinis Pietų 
žemaitijos bajorų palikuonis, kurio vaikystė ir jaunystė 
prabėgo dvikalbėje lenkų–lietuvių aplinkoje, lyg ir ste-
buklu perėmęs ir išsaugojęs tylų, niekam neperšamą lie-
tuvių liaudies kultūros aristokratizmą.

atrodo, kad įžymiajam rusų kompozitoriui igoriui 
stravinskiui priskirtasis spektaklis Šventasis pavasaris – 
tai gamtojauta, dvasiniais išgyvenimais įprasminta bū-
ties rato inscenizacija. Pasak Lietuvos kaime gyvenančio 
ir kuriančio iškilaus slavų kilmės tapytojo anatolijaus 
stiško (mane stebina jo enciklopedinis išprusimas), spek-
taklio siužetą, jo dvasią yra sumanęs ir fragmentais patei-
kęs įžymusis rusų tapytojas ir mąstytojas nikolajus re-
richas. jis labai domėjosi ir lietuvių liaudies kultūra, jos 
dvasia. tuo tikslu dar prieš Pirmąjį pasaulinį karą lankėsi 
Lietuvoje. o ir muzikinį Šventojo pavasario įprasminimą 
buvo numatęs lietuvių kilmės kompozitoriui nikola-
jui rimskiuikorsakovui, savo kūriniuose perteikusiam 
etnokultūros dvasia grįstą gamtojautą. šis užsakymą 
perleidęs savo mokiniui, talentingajam i. stravinskiui, 
labiau įsijautusiam į amžių sandūroje mene įsivyravu-
sias atsinaujinimo (modernizmo) nuotaikas. tuometinių 
socialinių ir politinių sąlygų samplaika lėmė slaviškos 
dvasios spektaklyje alsavimą. tačiau dabar jau įrodyta, 
kad slavai kaip etnokultūrinė ir etnopolitinė padermė 
išryškėjo tik iV–V a. po kristaus, labai didelę dalį ne tik 
materialinės, bet ir etnodvasinės kultūros (ypač kijevo 
rusios teritorijoje) perėmę iš aisčiaisbaltais įvardijamų 
autochtonų.

Pabandėme erdvesniu istoriosofiniu žvilgsniu pa-
žvelgti į senųjų lietuvių kultūrinę tapatybę bei savivokos 
kontūrus. o dabar, remdamiesi ta pačia praeitimi, pamė-
ginsime sukonstruoti tiltą (tiltelį), kuris padėtų sujungti 
du krantus: anų laikų savivoką su mūsų laikais įteisintu 
nacionalinės savivokos elementu.

S E N I E J I  L I E T U V I Ų  VA L D O VA I : 
„ D U x “  A R  „ R E x “ ?
2014 metais Vilniaus įgulos karininkų ramovėje keliais 
etapais vyko įdomi diskusija. kodėl ramovėje? Pasiro-
do, to prasmingo disputo iniciatoriai buvo mūsų šalies 
kariškiai. užsienio (nato) valstybių karo akademijose 
studijuoja, turimą kvalifikaciją kelia nemažai mūsų ka-
rininkų. ne vienas iš jų rašo darbus, kuriuose mini Lie-
tuvos didžiąją kunigaikštystę, jos valdovus; vienais ar 
kitais aspektais nagrinėja šios kadaise ir europoje garsė-
jusios valstybės karo istoriją. mūsų karininkų kolegos ir 
oponentai pateikia klausimus: „jei Lietuva buvo kuni-
gaikštystė, kam tas administracinis vienetas buvo paval-
dus?“; „jeigu jūs savo valdovus vadinate kunigaikščiais, 
net savo karinius junginius pavadinate jų vardais, kam, 
kokiam karaliui jie buvo pavaldūs?“ mūsiškių atsaky-
mai, kad Ldk ir ją valdžiusieji didieji kunigaikščiai bent 
gerus porą šimtų metų buvo savarankiški, niekam nepa-
valdūs, oponentų neįtikindavo.

bendras Lietuvos kariuomenės ir mokslų akademi-
jos organizuotas seminarasdiskusija Lietuvos valstybės 
statusas XIII–XIV amžiuje tiesiog apnuogino nuo seno ne-
užgijusią žaizdą – atskleidė mūsų (ir kitų) sąmonėje gilias 
šaknis suleidusią klastotę. švelniau pasakius – nesusi-
pratimą, kuriam pašalinti praleista geriausia proga – ne-
priklausomos Lietuvos valstybės atkūrimas 1990aisiais.

didelės pagarbos ir pasitikėjimo yra vertas poetas, 
literatūrologas ir lietuvių kultūros istorikas dr. algiman-
tas bučys, daug laiko ir sveikatos paaukojęs archyvuo-
se gulinčios medžiagos studijoms. Publikavęs ne vieną 
įspūdingą veikalą, tarp kurių ypatingu fundamentalumu 
išsiskiria monografija Seniausioji lietuvių literatūros istori-
ja ir chrestomatija (2012). minėtame seminare dalyvavęs 
a. bučys negailėjo kritinių pastabų Lietuvos istorijos 
instituto 2005 metais išleistam dokumentų rinkiniui: 
Mindaugo knyga. Istoriniai šaltiniai apie Lietuvos karalių. jis 
primena istorikams, kad leidinyje pateikti šeši dar prieš 
mindaugo karūnavimą popiežiaus inocento iV parašy-
tų laiškų (datuojamų 1251 m.) vertimai su klastotėmis. 
Visais šešiais atvejais mindaugas vertėjų (ir rinkinio su-
darytojų) vadinamas Lietuvos kunigaikščiu. a. bučys 
klausia ir atsako: „susiraskime tų laiškų originalus. ir ką 
matome? Nė viename lotyniškai rašytame laiške Mindaugas 
nevadinamas „dux“ (kunigaikščiu), o tik „rex“ (karaliumi)“. 
kritikas teisėtai piktinasi ir tuo, kad sąvoka Lithuaniae 
regnum (Lietuvos karalystė) rinkinio sudarytojų patei-
kiama menkinančia forma – „Lietuvos kraštas“. kritikos 
strėles a. bučys paleidžia dar ir dėl to, kad rinkinyje ne-
pateikti net popiežiaus laiškų originalai! šia proga tiks-
linga pastebėti, kad popiežius inocentas iV buvo vienas 
labiausiai išsilavinusių tos epochos žmonių.

Popiežius jonas XXii į Ldk valdovą gediminą irgi 
kreipėsi rex titulu. ikikrikščioniškieji skandinavų valdo-
vai irgi buvo tituluojami rex, o jų valdos regnum (anglų 
kalba – king ir kingdom – karalius ir karalystė).

o istorija su Vytauto didžiojo karūnavimu ir ka-
raliaus karūna? argi galima laikyti pamatiniu, rimtu 
argumentu jo netituluoti karaliumi vien dėl to, kad kaž-
kas banditiškai pavogė jam skirtą karūną? sunku pati-
kėti tuo, kad konstancos (tuometinės šventosios romos 
imperijos) archyvuose nebūtų užsilikęs dokumentas – 
sertifikatas, bylojantis apie Vytautui „iš dievo malonės“ 
patvirtintą, tuometėje krikščioniškosios europos tautų ir 
valstybių bendrijoje įteisintą karaliaus titulą? kaip teigia 
prof. z. kiaupa, imperatorius zigmantas Liuksembur-
gietis buvo jau suorganizavęs ir antro karūnos egzem-
plioriaus labiau apsaugotą gabenimą į Lietuvą4. tačiau 
Vytautas, matyt, sukrėstas įvykio, palūžo ir, nesulaukęs 
dovanos, mirė.

na, o anie? Pavogę karūną? Pasak z. kiaupos, api-
plėšimą buvo suderinę su tuometiniu romos popiežiu-
mi martynu V, nelabai sutarusiu su pasaulietinės šven-
tosios romos imperatoriumi ir labiau patikėjusiu mūsų 
kaimynais ir jų įsiūlyta lietuvių christianizacijos misija. 
o štai garsiojoje strasbūro freskoje, menančioje Vytauto 
didžiojo laikus, Lietuva pavaizduota su karūna!
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„ S AV O J O “  I R  „ K I T O “  PA S AU L I Ų 
S A N K I RT O S  D R A M AT I z M A S
nuo XVi a. europoje prasiveržė m. Lutherio ir j. calvino 
religinės minties reformos įsiūbuota revoliucija. Pasaulis 
ėmė laisvintis nuo dogmatikos, varžiusios ne tik mintį, 
bet ir veiksmą. kalbant filosofų kalba, mąstymas metėsi 
nuo gylio, nuo scholastikos į plotį ir racionalumą. mąsty-
mas, sukoncentruotas į veiksmo racionalumą, į pragma-
tiką, žvelgiant iš prigimtinės lietuvių kultūros pozicijų, 
triuškinte triuškino senąjį, gal tūkstantmečius atlaikiusį 
būties ratą. Pagreitis vis didėjo, laužė konstrukcijas, ku-
rios buvo statytos ar tebestatomos „į gylį“, pagal „tra-
diciją“. ilgainiui tie statiniai (kalbu toli gražu ne vien 
apie materialiuosius) įgavo naftalino kvapą ir muziejinį 
pavidalą. racionalumas, skubėjimas ir kaita tapo vaka-
rietiškos, t. y. Vakarų europos (o tradiciniams lietuviams 
to kito), gyvensenos ir demokratijos išraiška, etalonu.

Visai natūralu, kad praktiškumo ir skubos sklaida 
keitė intelektą, jo pobūdį. nuo dvasinių, nuo amžinosio-
mis vadinamų vertybių intelektas pasuko, koncentravosi 
į žinias, į technologijas, į daiktų ir paslaugų vartojimo 
kokybę, taip pat į komunikavimą. Vakarų pasaulis ėmė 
vis labiau skubėti. jis „puošėsi“ susipinančiomis, suau-
gančiomis finansinėmis, politinėmis, informacinėmis, ži-
noma, ir karinėmis jėgomis. europietiškasis „kitonišku-
mas“, užmaišytas dar romos imperijoje (senųjų lietuvių 
prigimtinei kultūrai buvęs svetimas), prasiveržė į visą 
pasaulį, apipynė, apraizgė jį įvairiausiais tinklais, pro 
kuriuos plito kitos prigimties syvai. jie pasiekė ir tuos 
pasaulius bei pasaulėlius, kurie dar laikėsi ar bandė lai-
kytis prigimtinės kultūros „gylio“.

Visuomenė, jos valstybinė raiška, dėmesį sukon-
centravusi į ratio, į tai, kas pragmatiška, atsiplėšė nuo 
gamtos, nuo gamtojauta grindžiamų socialinių santykių. 
kartotė prarado prigimtinį sakralumą, žmonių jungties 
pagrindą... netgi krikščioniškoji, vieno dievo, dogma 
nutolo nuo absoliuto, nuo viską persmelkiančios dieviš-
kosios substancijos. Veikiant „laisvai rankai“, jos skleis-
tas sakralumas vis labiau panėšėjo į šoumeno ir mass 
media organizuojamus renginius.

Lietuvio ir Vakarų europos santykis ir šiandien lieka 
dramatiškas. ne vien dėl išvardytų aplinkybių. dramatiz-
mas susiformavo pačiame istorijos vyksme ir nūdien tam-
pa lietuvių prigimtinę matricą toliau darkančiu veiksniu. 
Lietuviui paskutiniai istorijos šimtmečiai buvo labai ne-
palankūs. o pastarasis (ypač prigimtį traiškiusi sovietinė 
okupacija) vertintinas kaip pasiekęs dramatizmo apogėjų, 
gal net nebepagydomai įlaužęs tautos stuburą. Dramatiz-
mas yra nulemtas dar ir patiems lietuviams būdingo susiskal-
dymo, į tautos organizmą įsimetusio savinaikos viruso...

maža, bet labai išraiškinga detalė. europos sąjun-
goje lietuviai – masiškiausiai iš savo šalies emigruojanti, 
savo gyvybingiausiąją dalį kitiems atiduodanti tauta. o 
mūsų kaimynai estai? mažiausiai emigruojanti. kitais 
parametrais irgi su jais negalime lygiuotis. kodėl taip 
yra? štai gana vaizdingas dalinis atsakymas: 2007 me-
tais, t. y. jau po įstojimo į europos sąjungą, estija priė-
mė naują savo valstybės konstituciją, kurios preambu-
lėje skamba toks teiginys: „Valstybė turi garantuoti estų 

tautos kalbos ir kultūros išlikimą amžiams...“ ar ko nors 
panašaus galėtume tikėtis iš savo išrinktųjų? matome 
vos ne atvirkštinį vaizdą...

apibendrintas lietuvio portretas vis dėlto dar teikia 
vilčių. Pasaulis dar pastebi lietuvio darbštumą ir valin-
gumą. Pastebi ir net žavisi neeilinio, turtingo talento 
asmenybių gretomis: dainininkais ir tapytojais, muzi-
kantais ir mokslininkais... Pastebi aiškiu savitumu išsi-
skiriančią gamtojautą, liaudies išradingumą. Pastebi (ir 
net studijuoja) lietuvių kalbos archajiškumą, ypač garsų 
sąskambio ir turinio ryšį. bet mes, lietuviai, garsėjame ir 
nusikaltėliais – organizuotu nusikalstamumu ir neįvei-
kiama sistemine ne tik finansine, bet ir politine korupcija. 
garsėjame biurokratizuotos, beveidės valstybės apraiš-
komis, jau savųjų rankomis nusiaubtu kaimu...

Pasikartosiu teigdamas, kad iki moderniųjų ar su-
permoderniųjų laikų bet kurios tautos savivoka, tapa-
tybė išryškėdavo, formuodavosi ir kisdavo santykyje 
su kitu. betgi „anais laikais“ ir abi puses buvo kur kas 
lengviau atpažinti, identifikuoti. o dabar? Painiava ne 
tik su sąveikaujančių subjektų charakteristikomis, bet ir 

V i k t o r a s  P e t r aV i či u s . Dievo teismas, 1948
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su sąveikos charakteristikomis, jų struktūromis, jų po-
veikio jėgomis ir pasiskirstymu. nors trumpam užmes-
kime žvilgsnį į įvairiais įvardžiais vadinamas visuome-
nes – sudėję jas į krūvą, susiduriame su gana sudėtingu 
kitu pasauliu, su savotiška geopolitine, geokultūrine ir 
kitokia mišraine.

Vartotojiška visuomenė. žmogaus būtis, tautos esatis 
persunkiama vartojimu. Perkama ir parduodama preke 
tampa netgi moralė, politiniai įsitikinimai, estetinės ver-
tybės. „Laisva rinka“ pristatoma kaip aukščiausia siekia-
mybė, idealas.

Žinių (arba informacijos) visuomenė. šiuo atveju pa-
čios žinios gali būti vertinamos kaip svarbiausias kom-
ponentas. tačiau neįtikėtini jų kaupimo ir atrankos me-
todai, perdavimo būdo tempai, technologijos ir jų kaita.

Liberalioji visuomenė. ji skelbia visiems garantines tei-
ses ir laisves. siekia iki minimumo sumažinti valstybės 
vaidmenį. tačiau linkusi nekalbėti apie tradicijas, jų tęs-
tinumą. nekalbama ir apie žmogaus pareigas.

Tinklaveikos visuomenė. tai reiškia, jog visi visuome-
nės nariai, įvairiausi jų segmentai, pati žmonija, nepri-
klausomai nuo laiko ir atstumų, yra apipinti finansiniais 
bei prekybiniais tinklais, kontroliuojama žiniasklaida, 
panašiais stereotipais, interesais ir likimu.

Migruojanti visuomenė. Visuomenės narys ar orga-
nizuota jų grupė vis laisviau keičia gyvenamąją vietą, 
profesinį darbą ir net savo veidą. užgesęs arba praran-
damas moralinis įsipareigojimas ne tik gimtinei ar savo 
tėvynei, bet ir žmonijai.

Ateistinė visuomenė. europoje plinta krikščioniškųjų 
tradicijų ignoravimas. naujieji es tvarkytojai europos 
konstitucijoje, nenorėdami įžeisti musulmonų ir kitų, 
krikščionybės tęstinumo nebepripažįsta. žinoma, silpsta 
ir islamo bei kiti teizmu grįsti pasauliai.

Įvardijau tik kelis variantus (pastarieji du pirmą kar-
tą tik dabar mano yra viešai panaudoti). Visi jie, jų atmai-
nos ir signatūros, jų poveikis sklinda į aplinką, vienaip 
ar kitaip „apspinduliuoja“ socialinius subjektus: atskirus 
žmones, grupes, tautas. Vis labiau ryškėja abipusė, tei-
singiau pasakius, visuotinė radiacinio pobūdžio spindu-
liuotė. nyksta, niveliuojasi tautų savivoka, jų tapatybės. 
šį nunykimą, kaip regime, šiandien ypač linkę skatinti 
briuselio politikai.

tačiau regime vis labiau ryškėjantį atsaką tokiai po-
litikai. Plinta suvokimas, kad per didelės pastangos cen-
tralizuotis, į griežtesnius rėmus įsprausti socialinės evo-
liucijos, o kartu ir tautų raiškos vyksmą neišvengiamai 
gimdo destrukcijas. kad skleidžiamas atsiribojimas nuo 
moralinės atsakomybės, slopinamas gilesnis bendruo-
meninis jausmas, tirpdomas sąsajų su gamta organišku-
mas, žmogaus su ja pusiausvyrumas. kaip dūmas sklai-
dosi ir egzistencinis žmogaus būties prasmingumas – jis 
tampa technotroninių (save įteisinančių) sistemų priedu, 
o gal ir belaisviu...

A P I E  T VA R I Ą  V I S U O M E N Ę  I R 
VA L S T Y B Ę
nūdienos pasaulis mano nupieštas – nesiginsiu – niūro-
komis spalvomis. natūralu, kad skaitytojui savaime kyla 
klausimas: o ką siūlo pats autorius? ar jisai mato kokią 
nors „šviesą tunelio gale“? ar įsivaizduoja šaltinį, tei-
kiantį gyvybingesnę spinduliuotę? atsakysiu atkreipda-
mas dėmesį tik į vieną palyginti lengvai įgyvendinamą, 
bet kažkodėl neišnaudotą mąstymo ir veiksmo kryptį.

oficialioji valstybės politika ir, žinoma, žiniasklaida 
įvardytas visuomenės raiškos atmainas priima – noromis 
ar nenoromis – kaip pamatinius šiuolaikinio pasaulio 
orientyrus. Visa tai dėsninga ir neišvengiama. tačiau ko-
dėl mes šalia suminėtų niekur negirdime tokių sąvokų, 
pamatinių orientyrų kaip Tvari visuomenė, Tvari valstybė, 
Tvari tauta?.. juk kaip tik jų vartosena orientuotų ne vien į 
pragmatinį, utilitarinį veiksmą (kaip antai suminėtosios). 
Tvarios visuomenės ar Tvarios valstybės sąvoka primintų va-
dinamojo subtilaus, sunkiai išmatuojamo ir apčiuopiamo 
pasaulio buvimą. jis tarsi savaime ir valstybę, ir pačius 
visuomenės narius orientuotų į kultūrą ir švietimą – į 
išskirtinį jų vaidmenį. Verstų skirti nuolatinį dėmesį gi-
luminėms šaknims, socialiniams ir ypač doroviniams 
santykiams – jų tinklainių audimo būdams. orientuotų į 
istorinę atmintį ir patriotinio ugdymo gyvybingumą. žo-
džiu, į tai, kas labiausiai laiduoja ne tik tautos tęstinumą, 
bet ir pačios valstybės integralumą, išlikimą ir galimybę 
būti savimi, turėti savo veidą.

Tvarios visuomenės konceptas padėtų spręsti nuo isto-
rinių laikų egzistuojančią, dabartimi įtvirtintą ar atkarto-
jamą valstybės ir tautos (visuomenės) atskirtį.

ir visuomenės lyderiai, ir ypač „valstybininkai“ savo 
veikloje turėtų vadovautis „kieta“, savo pačių savivoką 
išsaugančia ideologija. suminėsiu tik keletą pamatinių 
teiginių, kurie privalėtų tapti tokios ideologijos segmen-
tais. tai – atvirumo principas, bet nesupainiojamas su 
atlapumu. tai – adekvatus dialogas su pasauliu, išsi-
aiškinant ir pripažįstant savo ribotas pajėgas, taip pat 
pasaulio pobūdį, jo interesus. tai – utilitarizmo (prag
matiškumo) ir dvasingumo (sakralumo) pusiausvyros 
supratimas ir siekis. negalima taip neatsakingai, kaip 
iki šiol, remti vien agresyvaus (utilitaraus) materializmo 
pozicijų... tai – privatumo ir komunitarizmo (viešojo in-
tereso) pusiausvyra, tramdanti, na, kad ir sisteminę ko-
rupciją. tai – nuolat kažkur dingstanti (gal į nuošalę nu-
stumiama) intelekto (minties) ir veiksmo dermė. tai – iš 
kaimynų (kad ir iš lenkų ar estų) nužiūrėta tautiškumo 
ir supranacionalumo (anttautiškumo) dermė, tautos ir 
valstybės vienovės (organiškos darnos) siekis.

tai vis mintys, apmąstymai, kuriuos pagimdė (ar gal 
tik nuo jų „šiukšles“ nuvalė) lietuvių valdovo gedimino 
laiškai, jo 700 metų jubiliejus.

1 Metraščiai ir kunigaikščių laiškai. – LLti, Vilnius, 1996, p. 105. čia 
ir toliau išskirta cituojant.

2 ten pat.
3 ten pat, p. 105–107.
4 z. kiaupa. Lietuvos valstybės istorija. – Baltos lankos, Vilnius, 2006.
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Salovartė’2016

Tai jau dvyliktasis Naujosios Romuvos ir Nemu-
no poetinio bendravimo išbandymas. tradicinį – 
graikiškąjį – Poetinės eglutės laistymo ritualą 

papildė alvydo jegelevičiaus surežisuotas pagoniška-
sis. skaitymų tema Dedikacijos gražiai išryškino poetišką 
bičiuliškumą. anoniminio eilėraščio konkurse išsiskyrė 
greta ambrazaitė, ernestas noreika, gražvilė baleišytė, 
Viktoras gulbinas ir tadas žvirinskis – konkurencijos 
teisingumą garantavo visiškai nešališka, nepaprastai rei-
kli, bet itin draugiškai nusiteikusi komisija: poetas Vik-
toras rudžianskas, menotyrininkė gražina gurnevičiū-
tė ir pedagogas lituanistas kęstutis subačius. specialųjį 
Publikos prizą laimėjo gintautas dabrišius. redaktorių 

simpatijas pelnė rita makselytė ir mantas balakaus-
kas – mantą pasveikinome su nauja knyga Roma (Versus 
aureus, 2016), o ritai palinkėjome neatsilikti nuo kolegos. 
dailininkės irenos mikuličiūtės įsteigti meniniai prizai 
atiteko poetams nerijui cibulskui,  mantui balakauskui 
ir ernestui noreikai.

nuoširdžiausiai dėkojame sodybos šeimininkams 
Vitalijai ir tomui žibams už stebuklingą svetingumą.

kitas susitikimas – tryliktasis. skaičius kad ir ne 
baisus, bet vis dėlto intriguojantis. būtume nepaprastai 
dėkingi visiems susidomėjusiems už prasmingus pasiū-
lymus dėl specialaus renginio scenarijaus.
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Ta d a s  Ž v i r i n s k i s

Dedikacija tapančiam poetui

Ten, kur veša kančios taurios, kančios laukiant įkvėpimo,
Nesisupk ant pakaruoklio, šitaip suptis negražu!
Pamąstyk verčiau prasmingai, kol dar kurti šišas ima,
Apie savo pašaukimą tarp aliejinių dažų.

O taip pat ir tarp guašo, akvarelės bei pastelės,
Tarp angliukų, skirtų piešti, ir angliukų viduriams.
Tarp mirties ir tarp gyvybės, tarp Barboros ir Adelės,
Tarp Adomo ir Antano, tarp degtinės ir vandens.

Štai koksai pasirinkimas, iššūkių kokia galybė!
Ten, už artimiausio kampo, gali slėptis kūrinys!
Lipk greičiau nuo pakaruoklio, ženki mylimon Tėvynėn,
Kad visi žiopliai sakytų: „Kas gi, kas gi, jei ne jis?!“

Taip, sunki našta kūrėjo, ypač to, kurs arčiau Dievo,
Genijams tarp genijotų verstis tenka nelengvai!
Gal jau lipk nuo pakaruoklio, gal parodyk visiems jėgą
Savo kūrinijos gylį... Gylį, gylį, o ne tai!
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A n a  L u

Prieškalėdinis dviejų poetų susirašinėjimas
   K ę s t u č i u i  Nava ku i

vakare eisiu pas mamą
dabar – gal paišysiu eglutę

daraisi kaip navakas
eglė tampa svarbiau už lemputę

beje, mes abu iš Žaliakalnio

o, tuomet suprantamas (po)linkis
į ž a l i a skarę

na, gal labiau į šešėlius tarp šakų,
kol jų skraistės skvernu nepridengė maja

išties tai saugiau
pavojingiau šaka tarp šešėlių

kaip kaip? kur ten ašaka?

vilkas prarijo ašaką

s e k u s e k u p a s a k ą
v i l k a s r i j o a š a k ą

turtinga mūsų kalba

...o žmonės vis apsimeta vargšais,
todėl ir netikiu jais
suryja perlus kaip paršai

kam jais tikėt?
jie negirdi ir nesupranta

na, kartais norisi su kažkuo pakalbėt
ir paliest neatvėsusią ranką

tikrovėj per daug duomenų –
išvados klaidingos pareina

šimtmečiais aparatą – save gaminu,
kad apie klaidas informuotų lemputė

bl, nieko iš to nebus
ji mirksės amžinai
einu geriau aš piešti eglutę
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Vienintelis Nemunas
Da b a r t ė s  p o e zi j o s  p ro z a

Vanduo – srovė, verpetai
kasos, gyslos, raštai, pynės
upės veidrodyje debesys ir
ledas, sniegas, smengantis
strėlėm į juodą vandenį, kur
žvyras, dumblas, akmenys
ir smėlis dugno raštus kuria
braižo-raižo, audžia-graužia
vagą tie suakmenėję gyviai
kaulai, ragai, šaknys, geležys
daiktai pražuvę, viskas pinas
pramaišiui, tiktai gyvenimas
kaip kalendorius stovi vietoj
lyg akmuo ir, rodos, nejuda
ir neteka jame jokia srovė
tik laikas tiksi, priekaištauja
tyliai ir grasina tom senom
rodyklių ietim bado tavo kūną
šimtas Jurgių, tarsi kokį slibiną
nukaut norėtų – ši tiksėjimo
srovė baisi, tai laikas, tai visai
kas kita, tai ne Nemunas, tai
kitas matas – spragsi, cinksi
sieninis metodiškai į galvą
vinis kala, pamažu iš proto
varo šitas laiko matininkas
nuolat priekaištaujantis, o
dar svirplys signalus savo
skleidžia, nesuprasi – radijas
ar kokio šnipo morzė šitaip
cypsi, dar vaizduoklis vagia
tavo laiką nekrikštas ir visą
naktį žybčioja ir mirksi žaliais
skaičiais laiką stumia, rodo tau
kakton kaip naujas Dievas, dar
žoliapjovė kažkur ir šiukšlinė
čia pat, už lango, dar valytoja
ražu, grėbliu ir lopeta per dūšią
gremžia, dar pati, vaikai įjungia
savo zyzalynę, dar kaimynas    

piktas ir atstovas iš savivaldybės
įgaliotinis kažkoks, mechanikas
ir paštininkas raštus kaišioja, dar
antstoliai tau skambina ir beldžia
į duris visokie prašinėtojai, o dar
tavo šuva, katė, padūkę kalakutai
strutis, ponis – skundžias alkani
savais ir svetimais balsais, sunku
sunku atspėt kur savas, svetimas
o kaip laiku suspėt apeit visus juos
pamalonint, pamaitint ir nuramint
tai argi visa tai – tavo gyvenimas
kai tau galvoj tėra vienintelė mintis
ir begalinis noras – kuo greičiau
pabėgt nuo šitos erzelynės – skriet
nuskriet prie savo gimto Nemuno
vaikystėj pramintais takais ir šokt
per kranto žilvičius be baimės
į jo tikrą, rūstų ir raukšlėtą veidą
pasinert ir atsiduot jo valiai, jėgai
jo švelnumui – tegu neša, tegu
skalbia, trina, tegu sunaikina
pagaliau – o kas daugiau dar
taip tave pasups, paglostys
ir pamurkdys ir pabars, dar
pamėtys, lyg netyčia bakstels
akmeniu kakton ir šonan, kad
žinotum, nepamirštum – kas
visų svarbiausia – lyg ir taip
žinai, bet kas gi traukia tave
šitaip prie to Nemuno, ar gali
būt tai tavo sapnas, vizija, o gal
tai prigimtinė, ypatinga ir labai
asmeniška tavo gelmių žinyčia
jei randas šitoks karštas noras
jungtis, susijungt su Nemunu, su
ta žeme, kuri po juo – juk įdomu
ar ne – kas laiko vagą Nemuno ir
kas po ja, po juo, po jais ten guli.

A l v y d a s  J e g e l e v i č i u s

Ačiū, Dievuli, už tą Nemuną
jo stebuklingą vandenį, už
jo galybę, jėgą ir už veidą
plienu spindintį tvirtumą.

Auga apauga darbais krantai
Nemuno kyla – pilys ir miestai
keičiasi kartos, laikai – krenta
girios, miškai – viskas į vandenį
griūva ir tirpsta-ištirpsta glėby
žilo Nemuno ilsis švenčiausia
ramybė, tikėjimas, meilė, viltis.

Ačiū, tėvuli, ačiū, mamule, už
tą Nemunėlį, už tą vandenėlį
kur mylavo – maudė ir prausė
ačiū, Dievuli, už tuos senolius
kur prie širdies švelniai glaudė
tyliai murmėdami upių balsais
nemunais-vandenais pasakas
paslaptis audė ausin ir širdin
vedė mintį aukštyn ir žemyn
rodė tą, vienintelį, svarbiausią
kelią – išlikti, kartu būti išvien
su mūsų vieninteliu Nemunu.
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J u o z a s  Ž i t k a u s k a s

Dangaus priemenė
Po e tu i  d zū ku i ,  l a u ki a n c i a m 

i š d z y g st a n c  p y r m o  g r y b o  a rb a 
p i r m o s  a i l ė ra š č i o  a i l u k ė s

an žamucinės liepos šakos
nuslaidus dangaus priemenė
su lietaus ažarais an lapų
katruosi turškiasi
visoki maliukai gyvulukai –

nei tavo akiai
nematomi
nei mano nosiai
užvuodziami
net mudzviejų rankom
neapkabinami

žydzi liepukų kalnynai
sulig praskrandancio strazdo šešėliu
savo saldziais kvapais
šaukias bitukes

łėkit cia 
łėkit cia

medus varva
per kalnų viršūnis
bitukės laižo saldzį nektarų
ir skubinas
in spalvotus namelius
an žaliuojancios žamės – – –
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G r e t a  A m b r a z a i t ė

* * *
miegas stipresnis už bučinius ir nuostabias istorijas,
aprašomas knygose, net ir nuodais suvilgytais puslapiais,
stipresnis nei žodis „būstas“ ar spynos ant rojaus grotų,
kambarių katafalkų tamsa, kurioj veisiasi irstantys žmonės,
miegas raudonos plytos atokiausioje stoties kirkšnyje,
nubėgę krikštynų klijai ir dar šiltos sulūžusios adatos,
kadras po kadro užmerkiamos keturios išmuštos akys,
tylioj skandinaviškoj prieblandoj miegas žiemos ekranuose,
miegas juoda dėžė, nugrimzdus į Letos vandenis,
degtinės stiprumo sapne sutrupėjusios kūnų pertvaros,
miegas sunkus kaip švinas ir įkapėm virtę laikraščiai,
žiurkių sudraskomi taip, kaip miego sudraskomas gedulas,
miegas stipresnis nei virvės, rišančios kaulą prie kaulo,
ir plėšrus kaip šviesos spindulys, rėžiantis sapno placentą

S i m o n a s  B e r n o t a s

Palaiminta

Verkia duona tavo valgoma
Klykia vanduo tave plaudamas
Spiegia oras tavo kvepiamas

Šimtai tūkstančių katedrų
Skirtų palaiminti tavo buvimą
Kyla į viršų
Tave žemyn leisdamos

Sprangi duona kurią valgai
Drumzlinas vanduo kuriuo plauniesi
Šaltas oras kurį įkvepi
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K ę s t u t i s  S u b a č i u s

* * *
Ri m u i  B u ro ku i

Tokia diena, tokia sunki diena
lyg vakaras,
o vakaras lyg violončelė.
Ir ta gaida, 
skaudi gaida kas vakarą...

Akacija danguj
ir rožės tebespindi.
Tenai auštai, labai aukštai
gyvenimo sveri tu svirtį.
– – – – – – – – – – – – – –
O gal vertėtų rudenį
mylėti batų puspadį,
nes gaila ties akibrokštu tranšėjos
praeinantį praeivį sustabdyti...

* * *
E d m o n d u i  K e l m i c ku i

Jei atradai kamanes,
atrasi ir liepžiedžius.
Jei atradai akacijas,
atrasi ir teniso kortus.
O Puškino paminklą,
ryto vėsą
atras praeivis šeštą ryto.
Jei atradai nakties paklydusįjį katiną,
Marijos kiemą,
vienuolyną su vienuolių kabančiomis krūtimis,
tai skverą prie Moniuškos 
atras ankstyvas ryto butelis.
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E r n e s t a s  N o r e i k a

kvėpavimai

pažvelki į veidus. stikliniai. lyg laikrodžiai kapsi
sukruvintais smėlio lašais ištapydami laiką,
mėnulio peiliu skerdžia naktį virš žydinčių rapsų,

tas pats maniakas, kur vėstantį sapną suraiko,
tas pats, kuris verčia knygas iš lentynų lyg urnas – –
raidžių pelenais slepia mirusių medžių baltumą,

jis merkdamas plunksną į rašalą tveria ir murma
mus supančius daiktus ir mes tik daiktai nusistūmę
tikrovei už durų, šnopuojam į kūnų griuvėsius,

išblukusių žvilgsnių smėlyne, mirtie nelaboji,
vis ieškau žydėjimo laikrodžių – – šviesai atvėsus – –
kvėpuoju į veidą stiklinį,
o jis nerasoja
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A l b i n a s  G a l i n i s

Sofistas

kaip voras
milais apsidaręs,
pusrūsio kriauklėje
aukštyn ir žemyn
sukiojai
kalbos ritinėlį –

o išlindęs
į dienos šviesą,
kapsteisi
sendaikčių turguose,
nuo gelžgalių 
grandei rūdis,
klastojai
paveldėjimo parašus,
atsimokėjai
apmūsojusiais
olandų levkais¹ –

tačiau
prie Kardinalijos
išvydęs Šakynos
seniūno² šmėklą,
it kaulavaisis, pakąstas
šalnos, suglebai –
smegenis raižė
bukas
gražbylystės skustuvas...

¹ Dėl iškalto reverse liūto taip LDK buvo vadinami olandų taleriai.
² 1761 m. Vilniaus Pilies gatvėje, priešais Radvilų rūmus (vadina-
mus Kardinalija), nusikaltėlių buvo nušautas Šakynos seniūnas 
Strutinskis.
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D i a n a  J a b l o n s k a j a

* * *
jau dūsta saulė
gegužės pabaigoj –
beveik vasara,
beveik kaip ta, kadais,
kai iš tavo mamos sodo
prisiskynę melisų
gėrėm arbatą
stikliniuose puodukuose
o dabar?
nežinau, kur tu dabar
ir tu nežinai, kur aš 

* * *
kiek kartų aš galvojau, kaip mes kartais
nesugebam susikalbėti

miglos atšliaužia pievomis,
ir mes neturim to vieno žodžio tam įvardyti,
gerai dar, kad yra tas žodis „miglos“

tavo puodelis palieka dėmę ant mano
medinio staliuko ir mes negalime to pavadinti,
tepasakai „vandens ratas“

tu vėl sakai, kad myli mane,
o aš vėl atsakau, kad geriau būtum tai
nutylėjęs, pasilikęs sau, pamiršęs, užslėpęs,
prarijęs žodžius gerklėje
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J u o z a p a s  K a r d e l i s

Omega
Po e tu i  Vy t a u tu i  M a č e r n i u i

Tarytum
Jausdamas
Gyvenimo
Omegą,

Norėjai
Tapti
Kamuoliu
Ugnies

Ir šviest
Mums
Kelią
Iš aukštai.

Deja –
Ir nulėmė
Ironija 
Likimą –

Be gailesčio
Išpildė
Svają
Nelauktai...
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V i k t o r a s  G u l b i n a s

Atsisveikinant

          – Ne dabar! – pasakei, – 
tavo sapnas manęs nepalieka; 
pro rūdijančią įpjovą laiko 
negaliu
          įžiūrėt
                    ateities... 
 
          – Nebegrįžk! – pasakei, 
ir su dviguba neiginio įtaiga 
man parodei nelogišką kryptį 
į aštuonias
          pasaulio
                    puses. 
 
          – Kada nors, – pasakei, – 
išsiderinus lapkričio pilnačiai, 
tavo vardas įsliuogs į dienoraštį 
vieniša 
          ir sprangia 
                    eilute – – –
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K r i s t i n a  B a č i u l i e n ė

* * *
V.  R .

Vienas,
vienišas kaip šuo,
kaip širšė
širdijasi
korio akyje,
o gal dangaus
nužievintas.

Aš – bitė.
Gelia sąnarius.
Lietaus, tiktai lietaus,
nors ir negyvo –
išplauksiu žuvimi
iš sielų laiko
begalybės
atgalios.
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D a i n i u s  B a b o n a s

Mano sapnuos
 
Mano sapnai – tikri,
tartum iš kūno ir kraujo.
Tu juose gyveni.
O aš vis bandau iš naujo

sapną ištraukt į šiapus,
kad prisiliest galėčiau,
kad užrašyčiau lapuos,
jeigu nepatikėčiau...

Mano sapnai Tavuos
nieko pakeist negali...
Skambinu Tau sapnuos –
numeti Tu ragelį.

Laiškus sapnuos siunčiu,
nors ir be ženklo pašto,
plėšai – net neskaitai.
Gal nepažįsti rašto?

Mano sapnai – tikri,
tartum iš kūno ir kraujo.
Tavo sapnuos – ne aš.
Todėl sapnuosiu iš naujo.
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G r a ž v i l ė  B a l e i š y t ė

* * *
Muzikos garsai už  sienos
Skamba nedrąsiai –
Mergaitė mokosi groti.

Mane trikdo mano sūnus,
Jis išdykauja ir išblaško –
Lyg kruopas  paberia mintis.

Mintyse iškyla draugų veidai,
Gyvenimo įvykiai padriki
Rodos visai atsitiktiniai.

Skamba garsai už sienos
Ir klostosi aiški mintis –
Savo gyvenimą bandau
Sudėlioti nedrąsiai,

Lyg žemuoges pirmąsias
Veriu ant smilgos siūlo.
Kaip ta mergaitė...

V i k t o r a s  R u d ž i a n s k a s

* * *
iš kūno karštis neišeina, iš namų – daiktai: 
apraišęs krėslas, termosas pridvisęs; 
už durų – tik 
 
šunėkas kaukia – lyg prie gyvūnų 
prieglaudos, bet niekas durų neatvers ir neįspirs; 
sapnų draustinyje –
įmitę žvėrys sunkiasi per brastą, 
vanduo įrausta,  
tarsi drugio krečiamas; 
 
išėję giminaičiai sėda aplink stalą – 
pilni namai – per daug 
visi geri.
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N e r i j u s  c i b u l s k a s

Vilkelis

Redaktorė užsimena: jeigu pavyktų
stipriau papurtyti už ausų būtąjį, suieškoti
tą vienintelį žaislą, kurio pasiilgau iš praeities
(o dažniausiai pasiilgstu net ne man priklausiusio 
metalinio vilkelio) – viskas stotų į savo vietas.

Ji psichologė, kuri norėtų stropiai iškaulinti 
svetimą gyvenimą. Ir dar: rekomenduoja
sužaisti keliasdešimčia mano sezonų.
Bet jie ir taip neturi pastogės, prisidengia
rankraščiu kaip nudistai, kurie pirmąkart.

Aš jai sakau: viskas čia gerai, skyriai
šiaip jau yra metų laikai, kurių nebūna.
Jokių dedikacijų, neįsileidau tyčia.
Aš sau sakau: yra sunkus vilkelis, kuris 
nematomas šoka brinkstančioj vaizduotėj.

Man greičiausiai dar nėra penkerių,
suradau nuomojamoje palėpėje.
Kiek visko išpurčiau, išmėčiau, o jis
vis vien iki šiol neiškrenta iš ten.
Sukasi, girgžda paskutiniuose skyriuose.
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G r a ž i n a  V i k t o r i j a  
P e t r o š i e n ė

Joninės
D o n a l d u i

Senoje koplyčioje 
rasos lašu 
laimės kūdikį 
krikštijom: 

laumės ateitį būrė, 
Dievas sergėjo, 
jei nebūtų poetas – 
žmonės gyvenime 
Joneliu kvaileliu 
šauktų

M a n t a s  B a l a k a u s k a s

* * *

veidai apsitraukė dumblu, aplipo kriauklelėmis,
     nebeatpažįstu,
nagai vis dar auga, nujaučiu, čia tik tam, kad galėtum apgint savo mėsą,
kai siela kils pilvu į paviršių, paliks, ką reikia palikti,
supūti, ir plaukai apsivys aplink kaklą, virs jūrų žolėm, H

2
O dalimi,

dar vienu dokumentiniu filmu per History Chanel,
     Discovery Chanel,
apie gyvybes po vandeniu,
gražiuosius žmones, šokančius žemyn galva
per balkonų turėklus,
laužančius amžinybės šengeno formas,
daiktų formas, kaukolių formas,
     meilės formas,
ledo aptraukusio mieliausių pokalbių formas,
pirštus, kai durys užspaudžiamos,
     laiškams bandant sugrįžt atgal
     į namus.
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E r i k a  D r u n g y t ė

Juodieji Venecijos irisai

                               Da i l i n i n ku i  V.  O r ž e k a u sku i
 
Lietuviams upių sistema yra gerai pažįstama
Ir valtim irstytis bemaž kiekvienas geba
Tad rinkomės kelionę vandeniu – Veneciją
 
Alsiam garuojančiam tinkle dvokių kanalų
Slaptųjų artefaktų labirintuose nuščiuvę
Stebėjome kaip slepias arba atsidengia kodai

Tarsi mazgai žvejų į matricą sujungę tekstą
Kurį tik apgraibom lyg brailio raštą lietėm
Nuo meno vyno karščio grimzdami iliuzijon

Kol atsibudom mirusiųjų saloje sėkmingai
Romaniškąją Letą kirtę kaip lietuviškas marias
La morte – e l’acqua senza fine galbūt tik pasigirdo

Mes vaikščiojom po kambarius skirtingus
Kuriuos ilsėjos paminklus lyg amžiaus madą 
Bekaitantys Venecijos piliečiai arba atėjūnai

Pirkliai masonai menininkai filosofai ir kariai
Kiekvienas su savuoju įspaudu venecijietiškos istorijos
O atskiroj graudžiojoj salėje – vaikų ir kūdikių alėjos

Šitoj pily – mirties trofėjų menėse – mes jautėme
Kaip tirpsta rūko sienos atidengdamos anapus
Venetų veidus gyvesnius už valtininką mūsų 

Skubėjom grįžt pas irklininką – kėlėmės į savo buitį
Kurioj staiga visas reikšmes prarado žodžiai
Užleidę vietą ilgesiui keistam lyg Hipno žvilgsnis

Pražydusiam juodai dienos krante blausiam
Bet mus sutiko sodai vasaros triukšmingi
Sodri tiršta klampinanti lietuviška žalia

Ir muzika kamanių paukščių vėjo ir šaltinių 
Grąžindama ramybę išskalautoms mūsų sieloms 
Toje saloj viliotoms peržengt baugią ribą

Pažinusioms ten svetimą įtraukiantį ir klampų
Ne mūsų protėvių šešėlių miestą iš kurio 
Tarytum  randus savyje tuos jutimus išsinešėm

Ir kai vėliau jau po žiemos kiekvienas išperėjom
Kažką iš atminties gelmių pavasario fone tuščiam
Įsidėmėjau vieną šiltą ir panirusią į saulę sieną

Apmušalais blausaus auksinio šilko išklijuotą 
Ir atsirėmusius į ją blizgius didžiuosius irisus
Juodais žiedais ir pumpurais juodais ir lapais

Tai buvo begalinė prabanga didybė ir geluonis grožio
Rafinuotumo ir estetikos smeigtukas ir precizikos vinis
Prikalęs prie pastelinio drovaus nuščiuvusio peizažo

Į mus akis įsmeigęs vėl žiūrėjo švelniaveidis Hipnas
Ir už jo nugaros vis vėrės durys vienos po kitų 
Atverdamos galeriją viliojančių auksinių menių

Ir tarsi oru plaukdamas šypsojos valtininkas mūsų
Kuždėdamas – Venecijoj dabar juodi irisai žydi
Tik panorėkite ir perkelsiu jus ten visiems laikams
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G i n t a u t a s  D a b r i š i u s

Priešų žemėj

Mačiau tūkstančius kupetų –
Čia atbėgusias nuo lietaus,
Ir tūkstančių kupetų
Čia nemačiau,
Kai žiūrėjau kitur.

Mačiau tūkstančius arklių –
Čia pašertus, kramtančius
Taip rimtai, pagarbiai,
Tarsi stovėtų veidu
Prieš savo Dievą
Iš šieno.
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R i t a  M a k s e l y t ė

eilinis

Pirmu aidu į smilkinį dešinį, 
pirmu atgarsiu ritmo būgneliuose, 
kai rytais su savim nesisveikini 
ir tik vardas iš patalo keliasi. 
Kai tik dantys su baime į taktą, 
lūpom lyginant krešulio blizgesį, 
kai šešėliu per dieną į vakarą 
tavo laikas išeina ir baigiasi. 
Išsipjaustyk sagas iš milinės, 
išdalinki kalėms savo baimes. 
Čia esi viso labo eilinis, 
viso labo – eilinis D. Rajanas.

estafetinis
p a s a kų  m o t y va i s

Už kliūties paskutinės be ruožo, 
viščiukus suskaičiavę ne rudenį, 
laušim pirštais po vieną iš šluotražio, 
pilsim sklidiną ir – ligi dugno – 
už ribas, įrėžtas išskaičiavimais, 
be gilių įkvėpimų, pavydo, 
už švenčiausiąjį be atgailavimų 
ir už nuodėmę tą, kuri gydo. 
Dar sugrosim krantus gulbių ežerui 
atsarginiais žetonais kišenėse 
ir į dangų įžengę su taboru, 
pėdoje avinėlio prigersime.
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J o n a s  L i n i a u s k a s

Užupis
Z e n o n u i  Š t e i n i u i

Ir Užupyje kopdamas į kalvą
Aukštyn gatve, kas naktį vis aukščiau,
Staiga į skliautą atsirėmei galvą,
Sustojai ir tavęs nebemačiau.

Pažiro žvaigždės lyg nuo skliauto kalkės
Į pusrūsius, rūsius ir dar giliau,
Ir mumijomis virto visos kaltės,
Žvaigždėtos lyg nekaltos. Tik vėliau

Įskilo skliautas ir nukrito tinkas.
Taip ėmė griūti miestas pamažu,
Nes visada, kada mes susitinkam,
Jau į tave nebūna panašu.

k ęs t u či o  s V ėr i o  nuotraukos
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Tradicinės Poezijos pavasario konferencijos dalyviai 
šiemet svarstė itin pavojingą menų pasaulio reiš-
kinį – tema buvo suformuluota šitaip: Poezija kaip 

(savi)destrukcijos forma. Poetui eugenijui ališankai ir rašy-
tojų sąjungos tarptautinių programų koordinatorei mari-
jai mažulienei moderuojant savo įžvalgomis pasidalijo 
lietuvių poetai Vytautas rubavičius, sara Poisson, aušra 
kaziliūnaitė, alvydas jegelevičius, svečiai iš užsienio Po-
lina barskova (rusija/jaV), mario bojorquez (meksika), 
dennis nurkse (jaV), literatūrologė omnia amin (jung-
tiniai arabų emyratai), filosofė jūratė baranova ir kiti.

atsižvelgdami į tai, kad ne visi besidomintys teorinė-
mis literatūros problemomis galėjo sudalyvauti diskusi-
joje, kultūros leidiniai stengiasi supažindinti savo skaity-
tojus bent su kai kurių prelegentų mintimis. savaitraštis 
Literatūra ir menas (gegužės 27) publikavo tris pranešimų 
tekstus: jūratės baranovos Gyvenimas su kulka smegenyse, 
Vytauto rubavičiaus Savinaikos nuodas iš poezijos malonės 
ir eugenijaus ališankos Diskusija kaip savidestrukcijos for-
ma. Naujoji Romuva pasirinko saros Poisson ir alvydo je-
gelevičiaus samprotavimus. dar keli pranešimų tekstai – 
artimiausiame mėnraščio Metai numeryje.

Poetai savidestrukcijos 
akivaizdoje

b e n e d i k t o  j a n u še V i či a u s  nuotraukos
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šia amžinai diskutuotina tema kiekvienas mūsų 
galim pasisakyt, pasiginčyt ir pasistengt surasti 
tą pagrindinę priežasties šaknį, kuri apsaugotų ir 

kūrėjąPoetą, kad nepražūtų jo kūryba, ir pačią kūrybą, 
kad nepražūtų pats Poetas. kad tai abipusiai susiję – aki-
vaizdu, be to, šios dvi priešybės – nušvitimas ir griovi-
mas – amžinos, iš gamtos. kad ir kaip stengtųsi žmo-
gus – Poetas save sudievinti, dažniausiai tas dievybės, 
euforijos, katarsio siekimas bloškia jį žemyn – žemėn, 
dovanų pridėdamas nerimą, kaltės, atsakomybės jaus-
mą, taigi – tikrų tikriausią depresiją, kartu primindamas 
seną biblinę taisyklę: iš dulkės ir į dulkę. tačiau čia Poe-
tas staiga susimuisto, pradeda kikent ir žvengt, vis kar-
todamas iš dulkės į dulkę, dar keiktis visiškai nepoetine 
ir neliteratūrine kalba, paskui dar mosikuoja, šūkalio-
ja visiems žinomus lotyniškus, itališkus posakius apie 
moteris ir vyną ir atvirkščiai – apie vyną ir moteris, kol 
pagaliau išrėkiaišstaugia savo pagrindinę vilkolakišką 
frazę: noriu dulkintis, ir greit. Va, čia tikra tiesa vyne – pa-
sveikinkim ir įkinkykim tikrą poezijos tigrą. tegu aria, 
tegu svaigsta, tegu... tegu savanoriškai žudosi, naikina-
si, tegu tik greičiau kuria, rašo ir mums visiems palieka 
savo kūrybos perlų girliandas... o kas yra po ta poetiška 
iškaba?.. kur tas tikrasistikriausias mūsų Poeta?.. ar tas 
liūdnas, nuskriaustas ir baikštus prie pačios skverno, ar 
tas linksmas, drąsus prie sijono su taure vyno? Va kur 
dalykas rimtas ir tikras, ir šičia būtų visa šio pasisakymo 
esmė. tačiau maga palukštent dar ir kitas, paralelines ir 
šalia esančiasbudinčias temas bei potemes...

K ū R Y B O S  U G N I S
šlovindami ir dievindami kūrybos ugnį nuo olimpo kal-
no, nejučia ir savaime, dažniausiai tiesiog inertiškai mi-
tologizuojame ir šloviname Poetą, suteikdami jam kokių 
nors ypatingų, net dieviškų galių, bet iš esmės nė neži-
nome tų gilių ir paslaptingų kūrybos ugnies ypatumų, 
nes jie labiau susiję su individualiais giluminiais psicho-
fiziniais ir intelektualiais Poeto asmenybės bruožais. juos 
gal ir būtų galima pajust, įmint asmeniškai bendraujant, 
bet skaitydami ir gėrėdamiesi Poeto kūrybinės iškrovos 
tekstais raštu, dažnai nesusimąstom, kokia ten kūrybinė 
ugnis už tų grakščių tekstų pleveno ir kas darėsivyko 
tuo metu Poeto galvoj. gal tai ypatingas ir giliai asmeniš-
kas paties Poeto pasišventimas, o gal tai dar aukštesnės 
valios ir aukštesnių jėgų suteikimas Poetui ir savotiškas 
jo įgaliojimas, įšventinimas vardan kilniausių tikslų, ku-
rie Poetui suteikia galimybę kalbėti tautos balsu apie tai, 
apie ką kasdien galvoja žemdirbiai – kalbėti ir netylėti...

A l v y d a s  J e g e l e v i č i u s

Kūryba kaip pasišventimas
Nušvitimas, savęs griovimas, dirgikliai...

M ū z A
derindami savo intuityviąprigimtinę patirtį su jau vė-
liau įgyta apsiskaitėliška patirtimi ir žiniomis, kurias 
dažnai pabrėždami mėgstame vadint erudicija, galime 
kurti įvairias versijasprielaidasišvadas apie Poetokū-
rėjokūriko individualius sugebėjimus ar itin ypatingas 
technologijas, tačiau labiausiai tikėtinas šių samprotavi-
mų rezultatas būtų paprasčiausias – kasdienė buitis ir, 
žinoma, Poeto ir jo buities, o svarbiausia – būties mūza, 
žmona. dažnai ši tyli ir kukli mūza tampa garantine 
Poeto sėkmės sąlyga – gyvybės ir kūrybos saugotoja. 
ir labiausiai gaila, kai, praradęs šią mūzą, Poetas tyliai 
sudega kažkur savo ugny – išeina ir ne laiku palieka at-
verstus puslapius su vos pradėtais posmais... gerai, jei iš 
tų posmų pasiliekasusidaro knygelė, kita – džiaugiamės 
ir liūdim praradę Poetą.

tačiau – ar žmona yra tikroji Poeto mūza, ar mūza 
yra tikroji Poeto žmona? ši jau šimtmečius kenčianti ir 
tradicine tapusi tezė apibūdina tik negatyvų požiūrį į kū-
rėją, taigi ir į Poetą, nes mūzažmona yra tikroji šio, neva 
neįgalaus kūrėjokūriko prižiūrėtojaglobėja ir visų kitų 
jo reikalų pakūrėja... Poezija nuteka į nuotėkas ir tampa 
proza, nes Poeto išlikimas nulemtas – kiek tęsis jo asme-
ninis degimas, kiek dar degs jo kūrybos ugnis, tiek ir tęsis 
jo gyvenimas... bjauriai pasakyta, tačiau ar sugebėjimas 
kurti – neįgalumas, ar tai ypatingų galių suteikimas kū-
rėjui – su visais klastingos būties ingredientais?.. kad ir 
kaip būtų – tebūnie menas ir tebūnie Poetas!

N U š V I T I M A S
taip, jis ateina – kartais su vieninteliu žodžiu, su eilu-
te, fraze, sakiniu; kaip medicinos seselė nekaltai įduria 
ir palieka sustingusį vienoj vietoj ir susimąsčiusį Poetą, 
stiklinėmis akimis žiūrintį į tuščią stiklinę ir paskendu-
sį savo poetinėse meditacijosemantrose stikl-in, stikl-in, 
in-stikl, in-stikl... ir gerai, kad stiklinė tuščia, kad medi-
tuodamas Poetas šitaip valosi, skaidrėja, ropščiasi iš tos 
stiklinės, kurioje tik amžinos pagirios ir pigūs kupletai, 
ir gerai, kad ta stiklinė netapo kapo duobe, ir labai gerai, 
kad Poetas sąmoningai siekia šito apsivalymo ir dar sun-
kesnio atsistatymo, nes nerti į stiklinę arba sugriauti save 
kitokiais būdais labai paprasta, o išsiropšt iš tos stiklinės 
duobės yra kur kas sunkiau, ir tai visiems suprantama... 
Labai gerai, kad Poetas įnirtingai šveičia savo išorę ir 
vidų – kūną ir sielą ir puikiai suvokia, kad blaivi gal-
va, nuoširdi atgaila ir šviesios mintys gamina brandžią 
kūrybą ir atkreipia amžino kūrėjo Patijaus aukščiausio 
gailestingą dėmesį, suteikia Poetui jėgų ir vilties siekti 
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šviesos ir tiesos vardan tikros kūrybos, tikro meno, var-
dan išgryninto ir originalaus stiliaus, išmoningos kalbos, 
kuri aibę prozos puslapių suspaudžia į sonetą ir šitaip 
brandina kūrybą, kad jo, Poeto, asmeniška taptų visuo-
meniška, visiems žmonėms suprantama kalba. toks Po-
eto ir skaitytojo susiliejimas yra nuostabus, tačiau...

S AV Ę S  G R I O V I M A S ,  I E š K O J I M A I , 
D I R G I K L I A I
taigi, žinoma, kad tobulumo ir brandos, šviesos ir tiesos 
siekimas, tas aukštasis Poeto pilotažas toks pat pavojin-
gas kaip ir biblinis ikaro skrydis... juk čia pat, žemėje, 
laukia tie, mūsų pačių sukurti, amžinai žagsintys spąstai, 
kurie tik ir žiojasi ne tik eilinio, bet, tarsi pasigardžia-
vimui – to pražūtingo Poeto žingsnio... tik žengtelėk, 
mielas Poete, ir žaibiškai atsidursi ten, iš kur taip ilgai, 
taip kantriai ir skausmingai ropšteisi... galima sukurti 
prielaidą, kad tokia Poeto gyvenimo ir kūrybos sinu-
soidė aukštyn–žemyn arba savotiška kardiograma, ro-
danti euforiją–depresiją, tiesiog būtina, juk horizontali 
tiesė – visiška mirtis... tai ką daryt?.. kaip sumažinti tos 
kardiogramos šuolius aukštyn–žemyn ir kaip apsaugoti 
ir išsaugoti poetą nuo savęs sunaikinimo? ramu būtų 
žinoti, kad tikras ir išmintingas Poetas vengia visokių 
dirbtinės šlovės spąstų ir savo kūrybą pateikia kaip pir-
minęsvarbiausią, o pats lyg būtų atsitraukęs ir stovėtų 
už savo kūrybos gerokai atokiau. tikiu – jam užtektų 
vienintelio apibūdinimo be tikro vardo ir pavardės: Ži-
nomas Poetas; na, gal dar kokio visuomenėje įsigalėjusio 
„atpažinimo kodo“...

dirgikliai... Pagoniškoje Lietuvoje žyniai – kriviai, 
vaidilos – kartais pagrauždavo džiovintų raudonųjų ar 
žaliųjų musmirių, kad sukeltų savo sąmonėje tam tikras 
vizijasregėjimus, kurie nuspėtų orą, derlių, gimimą, 
mirtį, įspėtų savo gentis apie artėjančius pavojus. o ir 
šiais laikais žinomi ir nežinomi menininkai ir dauguma 
neramių sielų ieško tam tikrų dirgiklių sąmonei, minčiai, 
protui, bet iš esmės visi jie ieško to paties – savęs, draugo 
ir priešo savyje, todėl dauguma šitų asmenybės aukso – 
savęs, Poeto – ieškotojų ir klaidžioja šviesos patamsiuo-
se, kol pagaliau maunaneria paprastu ir žinomu keliu 
tiesiai į savo stiklinę duobę arba kitu visiems bohemš-
čikams žinomu keliu – į amsterdamą legaliai patraukt 
kanapių dūmelio... aišku, yra ir kitokių savęs ar Poeto 
savyje ieškojimo būdų, kai pati gamta siūlo tapti savo-
tišku jos draugu, sąjungininku, pranašu, jos giluminių 
paslapčių skleidėju – kriviu, vaidila ir tikruoju Poetu...

tad koks turėtų būti šių dienų sveikas, gyvybin-
gas ir kūrybingas Poetas? Patilčių genijus, Parazitas?.. 
apsimetėliška, asociali, amorali ir ypatingai visų nu-
skriausta auka, kurios dažnai patogus susinaikinimas 
(savidestrukcija) tampa demonstratyviai persunktu iš-
šūkiuskundu savo tautai, artimiesiems ir visam pasau-
liui: jūs mane išdavėt, palikot, užmiršot?.. ar sąmonin-
gas pilietis ir kūrėjas, drąsiai ir atsakingai prisiimantis 
atsakomybę ne tik už save, bet ir už savo konstruktyviai 
teigiamą poziciją, apsaugančią ir jo kolegaspaklydėlius 
nuo susinaikinimo?..

Prelegentai sara Poisson ir alvydas jegelevičius Naujosios Romuvos 
poetiniuose renginiuose Ad majorem amoris gloriam.  
k ęs t u či o  s V ėr i o  nuotraukos
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Turbūt ne vienas esame matę televizijos laidų, ku-
riose tragedijos paverčiamos komedijomis. žmo-
nės studijoje atsiprašo vieni kitų už ką nors, ką 

vienas kitam padarė bloga. atsiprašymą lydi ašaros, ta-
čiau vėliau laidos dalyviams paplojama, jiems įteikiamos 
čežančios gėlių puokštės, kokie nors juokingi spalvoti 
skėčiai ar kitokios praktiškos dovanėlės. Visas šias gė-
rybes atsiimdami, mūsų tragiški personažai jau ne ver-
kia, o fotogeniškai šypsosi – tarsi nieko tragiško, liūdno 
ar graudaus jiems nebūtų nutikę. televizijos ir studijos 
žiūrovų akivaizdoje tragizmas, liūdesys išmontuojami ir 
perkonstruojami į visuotinį pasitenkinimą.

ne vienas poetas poezijos švenčių, festivalių scenose 
ne sykį yra pasijutęs panašus į tuos tragikomiškus tele-
vizijos laidų personažus. besišypsanti mažos bibliotekos 
darbuotoja ar provincijos kultūros namų vadovas tra-
diciškai pakalba apie poezijos teikiamą „dvasios peną“ 
ar gyvenimo grožį, poeto skaitomą tekstą palydi vietos 
akordeonininkas, gitaristė ar gimnazisčių duetas. šio 
keisto derinio pabaigoje, kaip ir anos televizijos laidos fi-
nale – visuotiniai plojimai ir šypsenos, banaliausios gėlės 
ir dovanėlės ar visa kita, kas puikiausiai tinka bet kokiai 
poezijai nuvainikuoti, paskelbiant banalybės pergalę.

tad kurgi dingsta f. nietzsche’s vizija esą tikras me-
nas – visada tragiškas? šį tragizmo kodą, regis, išsaugo 
nebent tik eilėraštis ir besismaginančios, o neretai ir nuo-
bodžiaujančios, publikos akivaizdoje poeto patiriamas 
nejaukumas. Poetui nejauku apnuoginti savo individu-
alumą ir kartu su visais vaidinti, kad viskas gerai ir dar-
nu šioje bendruomeninėje būtyje, kur, pasak m. heideg-
gerio, tikroji žmogaus būtis visiškai susilieja su „kito“ 
žmogaus būtimi ir susilieja taip, kad kiti visai praranda 
savo bruožus ir individualumą. ir kaip galėtų poetui būti 
visiškai jauku, kaip jis galėtų jaustis šventės geradaris ir 
linksmintojas, jei, rašydamas eilėraštį, iškonstravo kurį 
nors svarbų pamatą, stulpą ar turėklą, už kurių didžiąja 
dalimi laikosi malonioji poezijos festivalių publika? ir 
argi jis neišardė ko nors, kurio nors savojo „aš“, už ko ir 
pats galėtų puikiai pasilaikyti?

tačiau pirmiausia derėtų pasiaiškinti, kas gi yra toji 
savidestrukcija, o pradėti tektų nuo klausimo, kas turima 
omenyje, apibrėžiant savąjį „aš“. egzistencinė psicho-
logija išskiria dvi kraštutines buvimo savimi pozicijas. 
Viena jų – nekintančių, dirbtinai užkonservuotų savybių 
rinkinys, kurį mes laikome savu ir kuriuo apibrėžiame 
savojo „aš“ lauką. kita gi – gyvenimo sraute nuolat be-
sikeičiantis „aš“, kuris nebūtinai reflektuoja kokią nors 
savo tapatybę. kas šioje schemoje būtų poeto „aš“? kaip 
poetas būna savimi ir kaip jis būna savo eilėraščiuose? 
ar poezijos erdvė diktuoja kokias nors sąlygas jo turi-

S a r a  P o i s s o n

Mirštantieji

mam ar siekiamam „aš“? o galbūt kažkas verčia poetą 
užsiimti savidestrukcija? juk savidestrukcija galėtų kilti 
iš nepasitikėjimo nekintamu „aš“, nuolat įžvelgiant jo 
melagingumą. galbūt poetas įtikėjo, kad be tokios ne-
gailestingos savidestrukcijos poezija neįmanoma? juk 
ir mūsų lietuviškos poezijos bei poetų didžioji draugė 
profesorė Viktorija daujotytė, antrindama minėtiems fi-
losofams, yra pateikusi išbaigtą meno formulę – esą „me-
nas – tobulas liūdesys dėl šio netobulo pasaulio.“ ši tezė 
ne sykį sutvirtinta ir kitais panašiais iš esmės poetiškais 
profesorės pareiškimais apie poeziją, kad šioji esą „pra-
sideda grožio ir mirties sandūroje“ ir kad „gyvenimas 
gali būti suprastas tik iš mirties“. tačiau ar mirties bei 
liūdesio refleksija nėra poeto savidestrukcijos priežastis 
ir šaltinis? ar ne tai yra savotiškas užkratas, verčiantis 
poetą sąmoningai ar nesąmoningai į viską žiūrėti iš mir-
ties perspektyvos, per liūdesio šabloną? ir ar nepasitaiko, 
kad poetas sąmoningai ar nesąmoningai kratosi džiaugs-
mo, kuris tikriausiai nebūtų toks vaisingas?

mirties, kančios refleksija ir liūdesio estetinė raiška – 
bent jau lietuvių poetui – regis, yra privaloma. tačiau, 
be šios etinės meno pozicijos, poezijos destruktyvumą 
sukelia ir estetikos diktatas. juk poetas priverstas nuo-
latos girdėti jį muštruojantį „nesikartok!“ ir jam paklus-
ti. Pasak josifo brodskio, menas, o ypač literatūra, tuo 
ir nuostabūs, tuo ir skiriasi nuo gyvenimo, kad visada 
vengia kartojimosi. kartojimasis mene – klišė. ir kaip tik 
jos, klišės, save, savo talentą ir meninės kūrybos princi-
pus gerbiantis menininkas vengia kaip įmanydamas. tai, 
pasak j. brodskio, reikalauja pačios medžiagos dinamika 
ir logika, kuriai reikalingos vis kitokios priemonės, este-
tinis sprendimas.

j. brodskis paneigė poezijos galimybę kartotis taip, 
kaip kartojamasi prie vakarienės stalo, pranešimuose ži-
niasklaidai, tautosakoje ar meldžiantis. Panašiai apie tai 
yra sakęs ir m. heideggeris: esą menas esamybės viduje 
iškerta atvirą vietą, kurios viešumoje viskas yra kitaip 
negu paprastai. kitaip sakant, tik ieškantis naujų būdų, 
frazių, žodžių, vaizdinių ar sąskambių, tik sukuriantis 
ką nors, ko anksčiau nebuvo, kuriantysis bus vertas me-
nininko arba poeto vardo. ir nors kartais teigiama, kad 
tikros poezijos prigimtis yra religinė, savo įsipareigojimu 
nesikartoti ji yra smarkiai nutolusi nuo saugaus, rami-
nančio „tėve mūsų“ ar „sveika, marija“, „hare krišna“, 
„om mani padme hum“ ar šiuolaikinių „gyvenimas yra 
gražus“ ar „aš laimingas, man sekasi“...

be etinio ir estetinio savidestrukcijos imperatyvo 
poezijai tenka nešti ir dar vieną – pačios kalbos prigim-
tyje glūdintį – destrukcijos užkratą. Pirmiausia, jei tikė-
sime m. heideggeriu, pati kalba yra kūryba ir turi poezi-
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jos. Lietuvių filosofas arvydas šliogeris eina dar toliau. 
jo teigimu, didžiausias žmogaus apgavikas yra būtent 
kalba, paslepianti nuo jo pamatinę jo būklės konstan-
tą – jo „baigtiniausią baigtinumą“, jo ribas, jo menkystę, 
ir jau vien todėl esą kalboje glūdi „šėtoniška pagunda 
bet kuria kaina peržengti kokią nors ribą ir netgi visas 
galimas ribas“. kitaip sakant, kalbos poezija ir poezi-
jos kalba natūraliai stumia poetą ten, kur jis griauna ir 
laužo visas užtvaras, įskaitant ir tas, kuriomis jis tariasi 
apibrėžęs savojo „aš“ vaizdą. negana to, ši poezijos ir 
kalbos prigimtis provokuoja rinktis: atsisakyti dialogo 
galimybės arba ją išnaudoti, o tai reiškia sakyti ką nors 
suprantamo, kas iš tiesų priešinga meninės kūrybos 
naujumo reikalavimui. Perfrazuojant a. šliogerį, dialo-
ginis santykis sunaikina abiejų kalbančiųjų individuali-
zacijos galimybes. o juk būtent individualumas, pasak 
j. brodskio, yra meno ar poezijos pamatas. be to, pasak 
poeto, turintis savitą skonį žmogus yra „daug atspares-
nis nuolat kartojamiems vis tiems patiems užkalbėji-
mams bei užkeikimams, kurių neišvengiamai griebiasi 
bet kokia politinė demagogija“, o juo turtingesnė indivi-
do estetinė patirtis, „tuo jis laisvesnis – nors galbūt ir ne 
laimingesnis“. tęsdami poeto mintį, galėtume tarti, kad 
estetinis skonis skatina melagingo savitumo, apgaulin-
go „aš“ dekonstrukciją, kitaip – savidestrukciją. tačiau 
tikrasis savitumas, be abejonės, įgyjamas nekomunika-
bilumo ar, a. šliogerio terminais kalbant, „nežmogiš-
kumo“ sąskaita. tad gryniausio individualumo kaina 
yra vienatvė: „tik vienatvė, būnanti kartu su bekalbio 
nežmogiškumo singuliarais, man dovanoja mano paties 
individualumą ir individualizuoja net kalbą (dabar kaip 
mano kalbą) arba – mano bekalbiškumą.“

kitaip nei jo mokytojas m. heideggeris, kuriam 
kalba yra kūrybos buveinė, a. šliogeris kalbą dėl jos 
komunikabilumo prievolės vadina banalybės teritorija. 
turbūt nesuklysime, pasakydami, kad šis banalybės pa-
vojus labai gerai pažįstamas save ir poeziją gerbiantiems 
poetams, kurių pasirodymus scenoje lydi banaliausios 
įžangos. galbūt tik dėl šių banalumo jungčių įmanoma 
poeziją pateikti kaip visuomenei nepavojingą konstruk-
ciją, nuslepiant, kad ji viso labo tėra savidestrukcijos re-
zultatas, arba, a. achmatovos žodžiais tariant, atsiradusi 
iš šiukšlių, kitaip sakant – toli gražu ne iš sutvarkytos, 
komunikabilios kalbos.

žmogus jau taip sutvarkytas, kad permainos jam 
sukelia nerimą, nesaugumo jausmą. ribotos permainos 
paskatina iš savisaugos kylančius gyvybinius procesus, 
tačiau nuolatinės permainos veikia destruktyviai. Vis 
dėlto poetas – sąmoningai ar nesąmoningai – pasirenka 
šią nesaugią veiklą ir niekada nenusistovinčią būtį. kaip 
filosofui nėra savaime suprantamų dalykų ir jis nuo-
lat kelia klausimus bei ieško atsakymų, lygiai taip pat 
ir poetui nebėra savaime suprantamos kalbos, kuria jis 
nusakytų permainingą, nepaliaujamai mirtimi dvelkiantį 
savo santykį su įstabiu, tačiau labai dažnai nejaukiu ir 
liūdnu pasauliu. nesu tokia drąsi kaip kai kurie pro-
fesoriai – nedrįsčiau sakyti, kad šis pasaulis netobulas, 
nes nieko nežinau apie kokį nors tobulą. Pripažinsiu, ne 
sykį, apsvaiginta geros poezijos, maniau, kad pasaulis 

yra tobulas toks, koks yra, ir kad poezija yra priemonė 
šiam tobulam pasauliui atskleisti, jį patirti. tačiau ar ne 
panašiai veikia psichotropinės medžiagos? ar per poe-
ziją pasaulio tobulumą patyrusiam individui nesinorės 
vis daugiau ir vis geresnės poezijos? ir ar ji, pagaminta 
iš poeto savidestrukcijos produktų, nebus tokia pat de
struktyvi kaip ir daugelis narkotinių medžiagų?

galbūt poetai kaip tik dėl to patiria nejaukumą prieš 
švęsti nusiteikusią festivalinę publiką. juk jie kartu su or-
ganizatoriais dalyvauja apgaulingame projekte, kuriame 
publikai bandoma įpiršti savotiškus kalbinius narkoti-
kus bei sukelti priklausomybę, vis augantį poezijos po-
reikį, kuris galiausiai nuvestų į savidestrukciją.

j. brodskis eilėraštį yra pavadinęs galingu sąmonės, 
mąstymo, pasaulėjautos greitintuvu. šį pagreitį pajutęs 
poetas esą tampa nuo jo priklausomas panašiai kaip nuo 
narkotikų ar alkoholio. galime tik spėlioti, kokiais mas-
tais ši priklausomybė sugriauna poeto ramybę ir tai, ką 
jis galėtų apibrėžti kaip savąjį „aš“, įsitverti į jo karkasą, 
susikurti sau saugius namus. dabar gi jis tarytum pa-
mišęs benamis, nuolatos griaunantis bet kokias saugias 
kalbines gyvenvietes, tad vis ieškantis sau naujų kalbos 
namų. sąmoningai ar nesąmoningai jis, naudodamas 
žinomo neuroligvistinio programavimo priemones, su-
sikuria sau nesaugų, neramų, svetimą, liūdną pasaulį, 
kuris jį skatina kurti svaiginančią poeziją, padedančią 
jam šį pasaulį ištverti. taigi ratas vis spartėdamas rieda 
į... iš tiesų: kurgi?

michelis schneideris savo įžymioje esė Įsivaizduoja-
mos mirtys aprašo mūsų sunkiai įveikiamą potraukį es-
tetizuoti artėjančios mirties sudarkytas rašytojų ištaras. 
taip nutinka dėl to, kad žmonės pernelyg išsiilgę gražių 
žodžių. todėl jie pasirengę grožio statusą suteikti fra-
gmentiškiems prieblandos vapaliojimams. bet gali būti, 
kad tokie priešmirtiniai kliedesiai nelabai kuo skiriasi 
nuo dienos šviesoje žybsinčių dviprasmiškų poezijos 
kristalų. juk rašytojas, pasak m. schneiderio – „tai žmo-
gus, kuris miršta visą gyvenimą, ilgomis frazėmis, trum-
pais žodžiais“.

ir vis dėlto norėčiau sugrįžti ten, kur pradėjau: kaip 
nutiko, kad poetai įsileido į šį begėdišką flirtą su visuo-
mene ir valdžia, tapdami valstybės finansuojamos visuo-
tinės šventės Poezijos pavasaris dalyviais? kaip jie sude-
rina individualų ir intymų savo poezijos tragizmą ir šį 
šventinį masiškumą? o gal tai įmanoma kaip tik dėl to, 
kad poetas pernelyg įpratęs prie šios tragizmo įtampos, 
kurią, pasak f. nietzsche’s ir a. shopenhauerio, gimdo 
suvokimas apie vientisu gyvenimo ir mirties ciklu grįs-
tą žmogaus būtį? taigi, poetui, matyt, nieko nebereiškia 
numarinti ar iškonstruoti prieš festivalio publiką savo 
tragišką poetinę savastį, tapti publikos juokdariu. juk 
šis poeto vaidmuo tebus tik dar vienas savidestrukci-
jos aktas šalia visų kitų, kuriuos jis atliko, užrašydamas 
savo eilėraščius, išgyvendamas būties poeziją ar jos pa-
radoksalumą...

kita vertus, argi ne toji pati savidestrukcija lygiai 
tiek pat būdinga tiesiog gyvenančiam, kiek ir gyvenan-
čiam poezija – skiriasi tik jų destruktyvumo greitis ar 
laipsnis.



N A U J O J I  R O M U V A ,  2 0 1 6 ,  N R .  2  ( 5 9 5 )  61

S K U L P T O R I U S
su kaimynu alfa (taip į skulptorių kreipiasi jo aplinkos 
asmenys) susitinku retai. Pokalbiai trumpi: apie viską ir 
apie niekus. kaimynas nuolat sako: „reiktų kurią nors 
dieną susėsti prie arbatos puodelio“, – ši jau ritualinė 
frazė kartojama veik dvejus metus. jo žmoną, panirusią 
į sveikatos problemas, sutinku dažniau; apsikeitę man-
dagiomis šypsenomis, nuskubame savais keliais. tad ką 
nors plačiau pasakyti apie menininką, remdamasis vien 
susitikimų epizodais, nesiryžčiau. tačiau, žvelgiant į jo 
kūrinius, atsiveria platus horizontas, bylojantis apie kū-
rybinę individualybę. gilintis į skulptoriaus asmenybę 
man padėjo jo paties rašytas biografinis pasakojimas apie 
kelio į dailę patirtį1. rankraščio įvade autorius, apibūdin-
damas teksto turinį, rašo: „griūvančio ir vėl besikeliančio 
pasaulio aidas – pagrindinis leitmotyvas, lydėjęs mano 
gyventą intensyvių permainų laiką.“2

alfonso Vincento ambraziūno (g. 1933 05 12) kū-
rinių sąrašas platus. čia rikiuojasi ir monumentalioji 
kūryba, ir mažesnės apimties skulptūra, kurios įvairo-
vė, pasklidusi gimtajame krašte ir užsienio galerijose, 
džiugina meno žinovus. siekdamas savo dėmesį sutelk-
ti viena kryptimi, kalbėsiu apie brandžiausią skulpto-
riaus kūrinį: 30 metrų aukščio gelžbetoninį statinį – iX 
forto memorialą kauno pakraštyje, jau iš tolo pasitin-
kantį lankytojus, sujaudintus milžiniškos monumento 
poveikio galios3.

T E B ū N I E !
memorialo lankytojai sukrėsti: ir tikrai, kūrinys įspū-
dingas. tačiau skaitant paties skulptoriaus pasakojimo 
tekstą Kūrybos skersvėjai, aiškėja, kad kelias iki galutinio 
taško vedė per kadagių brūzgynus, „išsilaižant“ žaizdas 
ir nuolat išmaniai slepiantis nuo plėšrūnų – nerimstan-
čių konkurentų, kerštaujančių pavyduolių, nomenklatū-
ros pakalikų. tai – tikras dviejų dešimtmečių spektak lis, 
pasižymėjęs dramaturginėmis kolizijomis, kartais ne-
tikėtuose jų vingiuose tampančiomis komiškais epizo-
dais. „išlįsti“ iš alinančio kelio ir jau eiti be skausmo 
su gyjančiomis žaizdomis pavyko tik po antano snieč-
kaus apsilankymo skulptoriaus dirbtuvėse. Periferinio 

A S M E N Y B I Ų  G A L E R I J A

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

Alfonso Ambraziūno 
memorialas, smerkiantis 

smurtą ir prievartą

imperijos bažnytkaimio „šeimininko“ palankūs žodžiai, 
pritildę pataikūnų urzgesį, atvėrė darbui palankias gali-
mybes. ambraziūnas teigia: „tai buvo nuoroda, kad mo-
numentas statomas plačiam istorinių dramatinių įvykių 
spektrui.“ toliau jis, jau linksmai nusiteikęs, sako: „su 
dievo, Velnio, ck, draugų ir nedraugų pagalba darbas 
stūmėsi pirmyn.“4 tikrai taip, ištarus lemtingus žodžius, 
nuskambėjusius tarsi sakralinė frazė Tebūnie, viskas rie-
dėjo pirmyn tinkama darbui kryptimi. nebuvo lengva: 
teko įveikti biurokratų ir pavyduolių vilkduobes, klai-
džioti tarp sovietinės buities paradoksų, alinančių fi-
ziškai ir intelektualiai. sunkių problemų kėlė darbas su 
konstruktoriais, susidūrusiais su dar neišmėgintais inži-
neriniais sprendimais bei technologijų taikymu. Vargino 
nuolatinės „žinovų“ pastabos, patarimai. savo „išpažin-
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tį“ išklodamas rankraštyje Kūrybos skersvėjai, skulpto-
rius vaizdingai pasakoja apie įvairias darbo peripetijas, 
atskleidžiančias įvairius keistus nutikimus, kuriuose jis 
linkęs įžvelgti mistinius dalykus, nes iki šiol negalįs jų 
racionaliai paaiškinti. bet gal ir gerai, kad liko paslap-
ties šydas, pridengęs nuogą realybę. tikra kūryba nega-
li remtis tik racionaliu protu – čia gaivinantį dvelksmą 
atneša romantizmo epochos nuotaikos.

M O N U M E N TA S
susitikimą su nuostabiu kūriniu pradėsiu, žvelgdamas 
į jį iš optimalaus regos taško. autoriai – architektai ir 
skulptorius – nustatė, kad tai – vieta, esanti 50 m prieš 
nepakartojamą monumentą, iš rytinės pusės artėjant prie 
jo nuo žemaičių plento. kūrinio siluetas dramatiškai nu-
skamba, kai jis tampa juodu uolienos luitu nušvitusiame 
vakarėjančio dangaus fone. ir štai įvyksta vizualus, giliai 
veikiantis žiūrovo sąmonę virsmas: tarsi susidūrus ju-
dantiems priešingomis kryptimis žemės plutos sluoks-
niams, prieš mus išnyra apokaliptiniai geologinio lūžio 
uolienos fragmentai; jie savo neišvengiama grėsme su-
krečia žiūrovus – įvykio liudininkus. apylinkės gyven-
tojų atmintyje išlikusi „juoda“ vietos istorija sustiprina 
grėsmių ir žūties nuojautas. juk čia vyko smurtinės egze-
kucijos; apie buvusių ir esamų kapinių vietas byloja vos 
įžiūrimi kauburėliai. galbūt gigantiškas monumentas, 
perspėjantis žmoniją, iškilo šioje vietoje neatsitiktinai.

aprašytas vizualus fenomenas nuolat – veik kas va-
landą, priklausomai nuo saulės vietos dangaus skliaute – 
keičia savo raiškos būdus ir turinį. ši nuolatinė kaita, 
prieštaraudama gamtos dėsniams, tiesiai ir atvirai dekla-
ruoja alternatyvią (bet, deja, iliuzinę) kryptį racionaliai 
konstruojamai civilizacijai. klausimas akivaizdus: „gal 
dar ne per vėlu tai priminti globaliai sistemai, tampan-
čiai palankia visuotinės žmogaus žudymo industrijos 
plėtrai?“

kintant apšvietimui vyksta šešėlių ir struktūros ele-
mentų žaismė. tai ryškėja, tai pradingsta veidų, figūrų 
galerija. keičiasi jų plastikos ritmas, bruožai, atspindintys 
čia įamžintų žemdirbių lemtį; mat vardan pareigos ir iš-

silaisvinimo idėjos juos surenka karo prievolei, pašaukia 
į sukilėlių ar partizanų būrius. uolienos luitai, sovietinėje 
tikrovėje pavirtę erdviniu gelžbetonio monolitu, prabyla 
struktūrinių elementų balsais tarsi gotikinis choralas, tarsi 
žuvusiųjų malda, kylanti į sakralias erdves.

kraštiniai struktūros fragmentai išlenda suspaus-
tų kumščių pavidalais. Plokštumų briaunose stilizuo-
ti veidai – tai rūstybės ir slepiamo skausmo kaukės. 
sustokime ir įsiklausykime: sustingusiuose gelžbetonio 
virpesiuose sklinda sielvarto atodūsiai. jie sustiprėja, įsi-
sukus vėjo gūsiams. išgirstą aimaną suvokti ne visiems 
lemta – tik tiems, kurie fiziškai ir intelektualiai išgyveno 
pasaulinių karų siaubą. ne vien pastarųjų dviejų, bet ir 
sukilimų, pasipriešinimo prievartai patirties skausmą.

žvelgdamas į prasmines simbolių, ženklų slinktis, 
regiu, kaip čia skleidžiasi visuotinė žmonijos drama. 
Paminklo struktūros architektonika suskamba mano są-
monėje tarsi Requiem, globaliai aidintis monumentalių 
vargonų obertonais.

M O K Y T O J A I
Visi esame patyrę mokytojų įtaką žmogaus ugdymui. 
Vieni pedagogai gali lemti mokinių gyvenimo posūkius, 
kiti – praplėsti jų pasaulėvaizdį arba tik suteikti elemen-
tarų išsilavinimą. šiaip ar taip, mes turime į ką intelek-
tualiai atsiremti pasirinktame kelyje.

monumento autoriai Vytautas Vielius, gediminas baravykas ir alfonsas 
ambraziūnas, apie 1984 m.

statybai įpusėjus...
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a L b i n o  L a i m u či o  V e i V e r i o  nuotraukos
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ambraziūnas pripažįsta, kad jis dėkingas už išsila-
vinimą, už sužadintą kūrybinį polėkį Vilniaus dailės ins-
tituto profesoriams; jis mini juozą mikėną, bronių Pun-
dzių, justiną Vienožinskį ir kitus iš to meto pedagogų 
plejados. menininkas, plačiau kalbėdamas apie instituto 
kasdienybę, jos profesūrą, ypač apie jam artimą mokyto-
ją mikėną, pažeria seriją anekdotinių nutikimų, būdingų 
tam metui ir studentiško gyvenimo būdui. abipusis dė-
mesys brandino pasitikėjimą mokytojo autoritetu ir pa-
garbą kultūros paveldui, išugdžiusiam individualybes. 
ambraziūnas, prisiminęs studentiškas dienas, pasakoja 
apie savo įžymiuosius auklėtojus: „Pirmiausia imponuo-
davo jų išdidumas, suvokimo platuma. tai buvo asme-
nybės. tokios iš pirmo žvilgsnio nereikšmingos detalės, 
bet kokios jos buvo iškalbingos to laiko pilkumoje. kaip 
subtiliai jie šaipydavosi iš sovietinės ubagijos.“5 tęsda-
mas prisiminimus, buvęs studentas taria: „atrodytų iš 
tokių anekdotinių situacijų, iš kažkokių dažnai sunkiai 
paaiškinamų nuotykių, buvo įgyjamas imunitetas būti 
laisvais menininkais.“6 beje, paradoksalios epochos si-
tuacijos skatino ne vien menininkus, bet ir kitų profesi-
jų jaunimą pasijusti laisvais tarp bendraminčių. galbūt 
todėl rūsčiais pokario metais pasirodydavo išliekamos 
vertės darbų.

Vyresnio amžiaus žmonės nuolat sugrįžta į praeitį. 
tai natūralu – peržengus septynių dešimtmečių marato-
no liniją, jau nejauku mąstyti apie laukiančius netikėtu-
mus. bendraujant su ambraziūnu, išlenda vienas kitas 
prisiminimų fragmentas. štai jis linksmai pasakoja apie 
agitatorius, raginusius stoti į komunistų partiją. būčiau 
prie „lovio“ prislinkęs, – gudriai prisimerkęs sako skulp-
torius, – bet va tas nelemtas potraukis kūrybai, sužlugdęs 
karjerą7. ta pati priežastis sukliudė jam tapti dailininkų 
sąjungos pirmininku.

š Y P S E N O S
Paminėtas įvykis, prislopinus galimas „politines“ pasek
mes, tarp dailininkų nuskambėjo linksmai. Vieni kvatojo 
garsiai, kiti tik šypsojosi į ūsą, o partiniai aktyvistai, iš-
sigandę vizgino uodegas, mėgindami švelninti netikėtą 
nuotykį. o visa tai klostėsi taip: ambraziūnui plačiai pa-
garsėjus po Valstybės premijos paskyrimo (už memori-
alą), marionetinė Lietuvos valdžia nusprendė, kad tokio 
rango laureatas tiktų vadovauti sovietiniams dailinin-
kams, žengiantiems į komunistinį „rojų“. ir tikrai, vieną 
dieną pradėta pirmininko rinkimo procedūra. rimtus 
veidus nutaisę aktyvistai aptaria rinkiminius reikalus, 
ambraziūnas suka galvą: „ką daryti? Prieštarauti gi ne-
pavyks.“ rutininių svarstymų sumaištyje mūsų herojus 
nepastebimai dingsta iš salės. susizgribus ir kilus vieti-
nės reikšmės skandaliukui, skulptorius Petras mazuras 
meta repliką: „ambraziūnas išėjo į krautuvę (potekstė: 
tuoj sugrįš su gėrimais ir vaišėmis – JAKr).“8 šis primity-
vus, moksleiviškas bėglio akibrokštas gelbsti ir sėkmin-
gai apsaugo skulptorių nuo kūrybinio „paralyžiaus“ 
grėsmės. taigi, kritinėse situacijose patys paprasčiausi 
sprendimo būdai dažnai veikia efektyviai.

jaunieji bendraminčiai alfonsas Vincentas ambra-
ziūnas, teodoras kazimieras Valaitis, Vladas Vildžiū-
nas – iš prigimties talentais apdovanotos asmenybės. 
juos siejo ne vien kūrybinio proveržio audrų sūkuriai, 
bet ir natūralus poreikis atsipalaiduoti. Pamiršę kas-
dienybės ir rutinos rūpesčius, jie, užsukę į dailės insti-
tuto valgyklą, mėgo pailsėti čia esančiuose, paslaptimi 
alsuojančiuose užkaboriuose. kaip liudija ambraziūno 
prisiminimų rankraščiai, į slaptavietę taip pat įslink-
davo triukšminga teatralų kompanija. režisierių hen-
riko Vancevičiaus, romualdo juknevičiaus balsus čia 
„prigesindavo“ įspūdingos figūros – aktoriaus stepo 
juknos „riaumojimas“, griausmingai prasiveržiantis iš 
rūkymo pažeistos krūtinės. Visiems buvo linksma; teat
ralai džiaugėsi regėdami aktyviai dalyvaujančius žiūro-
vus, o dailininkų būrelis – nuostabiu, nerepertuariniu 
spektakliu, paliekančiu jų sąmonėje spalvingų įspūdžių. 
manau, ambraziūno vėliau pareikšta mintis, kad iX for-
to epopėja jam atrodė kaip alinantis, kolizinių painiavų 
prigrūstas spektaklis, nėra atsitiktinė: ji kilo iš artistiškų 
triukų, patirtų bendraujant su nepakartojamais mūsų te-
atralais; ir ne vien su jais – emocinių žiežirbų įskeldavo 
dviejų dešimtmečių patirties epizodai, iškilę bendraujant 
su monumento darbininkais, nežinančiais, kaip elgtis, 
susidūrus su jiems nauja gigantiškų darbų specifika.

PA L ė P ė
Įkaitusi iX forto monumento statybos darbų atmosfe-
ra iš proto varydavo kūrinio autorius. ambraziūnas 
prisimena: „kada nuo nesibaigiančių problemų tiesiog 
pradėdavo „važiuoti stogas“, išlėkdavome Palangon į 
tapytojo broniaus uoginto kūrybinę studiją. nuošalioje 
naglio gatvėje rinkdavosi intelektualai. Pagrindiniai sve-
čiai: režisierius juozas miltinis, aktorius Vaclovas blėdis, 
dramaturgas juozas grušas, tapytojas antanas gudaitis, 
skulptorius gediminas jokūbonis. užklysdavo svečias iš 
amerikos tapytojas Viktoras Vizgirda. kokie čia vykda-
vo debatai apie kūrybą! Vien ko verti jų dialogai.“9

su monsinjoru kazimieru Vasiliausku, apie 1992 m.
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Įsimintinas monumento autorių apsilankymas pas 
uogintus įvyko 1970 metų vasarą. man ir dailininkei 
albinai makūnaitei teko po savaitės ten apsistoti. Vis-
kas tarsi pagal ambraziūno aprašymą kartojosi: ta pati 
studija jaukioje namo palėpėje, veik tie patys miltinio 
stichiškai ir ex tempore režisuojamų spektakliukų herojai, 
ir analogiški ginčai, netylantys ištisas valandas10. tuomet 
ne visas minėtas figūras sutikome; tačiau nauji uogintų 
svečiai aktorius Laimonas noreika, kompozitoriai balys 
dvarionas, juozas karosas, rašytojas Vytautas Petkevi-
čius, inicijuojant miltiniui ir jam antrinat blėdžiui, suge-
bėjo triukšmingai kurti nepakartojamas improvizacijas. 
karosas, paveiktas jūros gaudesio ir uogintų palėpės 
spektaklių, sukūrė vokalinį ciklą Pajūrio aidai (1972). Vė-
liau rašytojas Petkevičius, nepakenčiantis tų, kurie gali jį 
pralenkti, mums susitikus Vilniuje, pakuždėjo: „Parašy-
siu geresnį dalykėlį, nei ta jo ora, ora et labora.“ dar šiek 
tiek palėpėje pasiautėjęs, visiems žinomas pagyrūnas ir 
nenutylantis plepys, nukiūtino į šeimininko virtuvėlę. 
ten, pasiknisęs šaldytuve ir garsiai nusikeikęs (supran-
tama, rusiškai), šiek tiek aptilo, gurkšnodamas alkoholiu 
pakvipusias sultis. Po pusvalandžio sugrįžęs šūkavo dar 
aršiau ir garsiau. uogintas mėgino jį tramdyti, bet poka-
rio komsomolcų aktyvistas dar įžūliau blaškėsi. miltiniui 
tai nepatiko, bet į sumaištį nesikišo. galop neapsikentęs 
kreipėsi į blėdį: „Vacy, sutvarkyk tą chuliganą.“ blėdis, iš 
prigimties taikus žmogus, mane nustebino – surado tik 
jam vienam žinomą burtažodį, kuris akimirksniu nura-
mino triukšmadarį.

ambraziūnas savo prisiminimuose aprašė ne vie-
ną intriguojantį epizodą, kuriuose ryškėja individualūs 
įžymių palėpės svečių bruožai, kuriuos jau esame pa-

miršę, o gal net nebuvome jų pastebėję. garsėjančioje 
Palangos užuovėjoje skulptorius lipdė miltinio portretą. 
Vėliau jis šią režisieriaus „galvą“ iškalė iš marmuro lui-
to. ambraziūnas prisimena: „Portretą užsakė Lietuvos 
kultūros ministerija. bebaigiant darbą atslinko į studiją 
miltinis; ilgai stebėjęs savo marmurinį portretą, apsi-
kabino ir pasakė: „duok man iki smerties pasilaikyti“. 
matyt, patiko.“11

aptarto monumento ypatybės, liudijančios jo kūrėjų ta-
lento galią, buvo pastebėtos, o pats kūrinys įvertintas kaip 
reikšmingas epochos paminklas, kaip vienas iš dvide-
šimties geriausių europos karo aukoms skirtų paminklų; 
Pietų floridos universitete jis buvo pristatytas ir nagrinė-
jamas edukacinėje programoje. monumentas susilaukė 
įvertinimo tarptautinėje meno žinovų arenoje. tad galime 
tarti – kūrinys savo autorių vardus įamžino ne tik gelž-
betonio monolite, bet ir monumentaliojo meno istorijoje.

1 Prisiminimų rankraštis, sąlygiškai pavadintas Kūrybos skersvėjai, 
deponuojamas a.V. ambraziūno asmeniniame archyve.

2 rankraštis, p. 4.
3 konkurso maratonas, paminklo projektavimas bei statybos procesas 

tęsėsi ilgai (1966–1984); projekte dalyvavo architektai Vytautas 
Vielius ir gediminas baravykas. netrukus kūrinys buvo plačiai 
pripažintas ir apdovanotas tsrs Valstybine premija (1985).

4 rankraštis, p. 11–12.
5 ten pat, p. 4.
6 ten pat, p. 5.
7 čia nurodyti skulptoriaus žodžiai yra ne citatos ištrauka, bet 

atpasakojimas, artimas pagal prasmę autentiškam pasakymui.
8 rankraščio priedas, p, 22.
9 ten pat, p. 15.
10 apie tai rašiau knygoje Nepakartojamos akimirkos. – Naujoji Romuva, 

Vilnius, 2011, p. 11–52.
11 rankraščio priedas, p. 15.

alfonsas ambraziūnas 
lipdo juozo miltinio biustą; 
gilumoje – Vaclovas blėdis.
nuotraukos iš asmeninio 
alfonso ambraziūno archyvo
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Bernardas Lounas (Lown) – iš utenos kilęs nobelio 
taikos premijos laureatas. šie keli žodžiai sukelia 
pasididžiavimą mums, uteniškiams, ir kartu norą 

sužinoti apie jį daugiau.
būtų visiškai painu surasti šio didžio žmogaus šaknis 

utenoje, jeigu jo motina nebūtų aprašiusi šešiolikos metų 
savo šeimos gyvenimo utenoje. moteriškai sentimentaliai 
ji nupiešė žydų gyvenimą štetle1, žydų požiūrį į santykius 
su lietuviais, meilę gimtajai Lietuvai. jos žydų tautos pa-
lyginimas su įleidusiu šaknis, užaugusiu ir suvešėjusiu 
medžiu, kurį atėjęs piktas žmogus nukirto ir sutrypė, vaiz-
džiai leidžia suvokti didžiulę žydų tautos patirtą tragedi-
ją. belos Loun knygos Memories of My Life (Atsiminimai apie 
mano gyvenimą) skyriai Gyvenimas Utenoje ir Išsiskyrimas 
bei bernardo Louno Prologas ir jo brolio haroldo (hiršelės) 
Epilogas ir sudaro šio rašinio pagrindą. tikiu, kad lengvai 
ir suprantamai knygoje dėstomos mintys ir bernardo Lou-
no biografiniai duomenys ne tik bus įdomūs, bet ir padės 
geriau pažinti mūsų kaimynų žydų gyvenimą, siekius, 
prisirišimą prie bendros gimtinės ir meilę jai.

kartais kyla prieštaringų jausmų, vertinant bernar-
do Louno priskyrimą prie nobelio taikos premijos lau-
reatų – juk premija buvo skirta tarptautinei organizacijai 
Pasaulio gydytojai prieš branduolinį karą, o apdovanojimą 
atsiėmė šio judėjimo iniciatoriai – žymūs kardiologai ru-
sas jevgenijus čazovas ir amerikietis bernardas Lounas. 
j. čazovas – garsus medikas, gydęs kremliaus vadus. 
bernardas Lounas – vienas garsiausių jaV kardiologų, 
žinomas kaip defibriliatoriaus išradėjas. štai ką apie jį 
rašo amerikiečių spauda: „nobelio taikos premijos lau-
reatas, kardiologas, humanistas, taikos aktyvistas, pro-
fesorius, išradėjas, savarankiškų pažiūrų žmogus, pradi-
ninkas, novatorius, rašytojas ir pasakotojas dr. bernardas 
Lounas yra daugiabriaunis didelės vertės deimantas. 
kai sutinki tokį žmogų su šilta šypsena ir atjaučiančia 
širdimi, nori, kad jis būtų tavo  gydytojas ir draugas. 
1985 metais kardiologas bernardas Lounas apdovanotas 
nobelio taikos premija ...“ (shera sage smith – Newton 
Magazine, 2004, t. 3, nr. 5)

dėkoju ramūnui kondratui už šio žymaus mediko 
laimėjimų propagavimą tarptautinėje konferencijoje, ži-
nomam kauno gydytojui jonui ragaišiui už žinių puo-
selėjimą ir draugiškų ilgalaikių santykių palaikymą su 
bernardu Lounu. daug įdomios medžiagos padėjo rasti 
Valstybinio Vilniaus gaono žydų muziejaus žydų gel-
bėjimo ir atminimo įamžinimo skyriaus vedėja danutė 

E d m u n d a s  K u t k a

Uteniškis – Nobelio
premijos laureatas

selčinskaja. kad ir kokių žinių ieškotume apie prieškario 
uteną, dažniausiai į pagalbą ateis mokytoja, kraštotyri-
ninkė danguolė jonaitiene. ji šį rašinį paryškino nuo-
traukomis, supažindino su izraelyje gyvenančiu chaimu 
kurickiu, kuris utenoje buvo bernardo klasės draugas, ir 
dabar palaiko su juo draugiškus, šiltus santykius.

G I M T O J I  U T E N A
negalime neprisiminti mažai tyrinėtų, dažnai gyvenimo 
tėkmėje primirštų mūsų šalies gyventojų litvakų medikų 
laimėjimų. net trys Lietuvos žydai tapo nobelio premi-
jos laureatais: andrew schally, aaronas klugas ir iš ute-
nos kilęs bernardas Lounas. 

suprantama, mus, uteniškius, labiausiai domina 
bernardas Lounas (boruchas Lacas). Lacui amerikoje 
buvo pakeista pavardė, jis tapo Lounu. bernardo tėvai 
šeimą sukūrė baigiantis Pirmajam pasauliniam karui. 
abu buvo žydų rabinų vaikai. bela hindi buvo kilusi iš 
širvintų, kurios tuomet priklausė Lenkijai, o nisonas La-
cas – iš balbieriškio. Vėliau nisonas apsigyveno utenoje, 
kuri tuomet priklausė rusijai. Po vestuvių bela hindi 
persikėlė į uteną. jauna pora apsigyveno prie rinkos 
(dabar utenio) aikštės kampo pas Pelmaną, jo nedidelio 
namo dviejų kambarių priestate. šeimos draugais tapo 
mokytojas aaronas šapiro ir būsimas miesto burmistras 
abraomas džuratas. šiuose namuose 1921 m. birželio 
7 d. ir gimė boruchas (bernardas). 

bernardas Lounas – 
boruchas Lacas
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1921 m. vasaros pabaigoje daugelis pasitraukusiųjų 
į rusiją, pasibaigus karui, pradėjo grįžti į Lietuvą. grįžo 
ir keli nisono giminaičiai – iškamuoti bado ir suirutės. 
teko gerokai susispausti, namuose tapo ankšta.

Lacų šeima 1925 m. persikėlė gyventi į simanavi-
čiaus namą, į dviejų kambarių butą, kuriame net „grindys 
buvo dažytos“. simanavičius aikštėje turėjo gramofonų 
ir plokštelių parduotuvę ir, kai vakarais jis paleisdavo 
muziką, susirinkusi minia, dainuodavo populiarias dai-
nas. Pasaulietinė muzika utenoje buvo nelabai žinoma, 

nes radijo dar nebuvo. Lacų šeimoje tuomet jau augo 
boruchas ir hiršelė. gyvenant simanavičiaus name, La-
cams gimė dukra, kurią jie pavadino Liliana. Pasipil-
džius iš rusijos grįžtančiais giminaičiais, simanavičiaus 
namas tapo sausakimšas, ir Lacai persikėlė į bažnyčios 
gatvę. nisonas buvo paskendęs darbuose didmenininkų 
organizacijoje Progresas, kurios buveinė buvo abės aške-
nazės ir L. goldfaino namuose. šiuo metu šiuose pasta-
tuose įsikūręs utenos kraštotyros muziejus. kai Lietuva 
tapo nepriklausoma nuo rusijos, žydams buvo suteikta 
daugiau teisių. Pasibaigus kadencijai, iniciatyvus niso-
nas Lacas buvo išrinktas žydų kahalo, kuris tvarkė žydų 
bendruomenės reikalus, vadovu.  

turėdamas gerą verslą Progrese, visiems netikėtai 
nisonas susidraugavo su moiše kučgaliu, turėjusiu aikš-
tėje miltų parduotuvę. mieste sklandė nelabai gražių 
gandų apie moišę – jis buvo laikomas miesto donžua-
nu. be to, jis buvo nelabai raštingas. greitai draugys-
tės priežastis paaiškėjo: važiuodamas į Panevėžį pirkti 
miltų, m. kučgalis sužinojo, kad vienas rabinas rengiasi 
parduoti malūną, kurį jam testamentu paliko vienas tur-
tingas pamaldus žydas. malūną buvo galima įsigyti už 
juokingai mažą kainą. moišė susidomėjo tuo reikalu ir 
papasakojo apie tai nisonui. jie sutarė tapti partneriais.

energingi organizatoriai greitai išsprendė lėšų ir 
statybos vietos klausimus, todėl penkių aukštų malūnas 
kalėdų išvakarėse buvo baigtas. dabar taip pat greitai 
reikėjo pastatyti ir įrengti elektros stotį, kad suktų ma-
lūną. Viskas daug kainavo, visi suprato, kad tai – rizi-
kingas sumanymas. utenoje dar niekas nebuvo regėjęs 
tokių modernių įrenginių. 

elektrinei buvo pastatytas plytinis pastatas, dides-
nis, negu reikėjo vienam lokomobiliui ir dinamo įrengi-
niui. buvo pasinaudota aplaidumu, kai bendrovė Šviesa 
1923 m. įrengė vieną variklį medinėje pašiūrėje ežero 
gatvėje ir per kelerius metus nesugebėjo pastatyti mū-
rinio pastato. miesto valdžia buvo priversta nutraukti 
koncesijos sutartį ir sustabdyti elektros tiekimą miestui. 
elektrinės statyba buvo nemenkas iššūkis. buvo nutar-
ta, kad reikalingas antras, galingesnis, variklis. buvo 

bela ir nisonas Lacai su vaikais 1934 m., iš dešinės: boruchas 
(bernardas), moišelė, Liliana ir hiršelė.

didmeninė Progreso parduotuvė 
aprūpindavo žydų prekybininkus 
prekėmis. ji naudojosi a. aškenazės 
ir L. goldfaino namų rūsiais ir pirmu 
L. goldfaino namo aukštu.
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įspūdingas vaizdas, kai platformą su masyviu dyzeliniu 
varikliu traukė trisdešimt arklių nuo geležinkelio stoties 
iki jėgainės statybvietės. kai į malūną laidais ėmė tekėti 
elektra, miesto valdžia pateikė pirmąsias mokesčių sąs-
kaitas, o „kišenėje švilpavo vėjas“. Variklis buvo galin-
gas, malūnas nesunaudodavo visos energijos, todėl buvo 
nuspręsta pastatyti dar ir lentpjūvę. tai buvo naujas 
verslas, kuris skyrėsi nuo jau pradėtos veiklos. nisonui 
teko susipažinti su medienos gamybos technologijomis, 
su medienos rūšimis ir apskaita.

nauja elektrinė rūpėjo miesto gyventojams. apskri-
ties viršininko j. motiejūnoValevičiaus iniciatyva buvo 
pasiūlyta elektros perteklių tiekti miestui, juo labiau, 
kad po Pirmojo pasaulinio karo buvo likusi vokiečių 
sukurta infrastruktūra. apskrities valdžia posėdyje nu-
sprendė koncesija perduoti elektrinę valdyti n. Lacui ir 
m. kučgaliui.

tai sukėlė nemažai ginčų utenoje, juk elektrą tiekti 
dar prieš kelerius metus pareiškė norą kelios kompa-
nijos, ypač aktyvus buvo rašės dvaro savininkas kazi-
mieras katinas. buvo visokių skundų, apie koncesijos 
perdavimą žydams rašė respublikinė spauda (Lietuvos 
Žinios, 1933, birželis).

kai pradėjo veikti malūnas, kaip tik pasitaikė labai 
šalta žiema. nisonas buvo užsiėmęs darbais Progrese, 
tad malūno reikalais daugiausia rūpinosi jo žmona. kas 
rytą per pusnis ji klampodavo į malūną. gerai, kad jau-
nas buhalteris Liubovičius pasirodė esantis kruopštus ir 
pareigingas, su juo buvo galima pasitarti. jo darbo vieta 
buvo nedideliame namuke prie elektrinės. 

elektrinė dirbo be didesnių pertrūkių. Pagal sutartį 
už kiekvieną elektros tiekimo pertrūkį tekdavo mokė-
ti baudas. susikaupus kiek lėšų nisonas imdavo sukti 
galvą, kaip panaudoti tuos pinigus. gyvenimas priver-
tė pasistatyti namą arčiau elektrinės ir malūno. namas 
buvo statomas kiek aukščiau elektrinės, jis buvo gerokai 
didesnis už plytinį elektrinės pastatą. 1929 m. uteniš-
kiams jis atrodė tarsi rūmai. jame buvo vonia ir elektra, 
erdvūs ir šviesūs kambariai. kiekvieną šabą miesto žydai 
ateidavo pasigėrėti ne tik namu, bet ir visu kompleksu, 
kurį išdrįso pastatyti jaunoji pora. Visos statybos truko 
trejus metus. tik dabar Lacai pajuto, kad viskas pastaty-
ta ant klampynės. be Progreso pagalbos būtų buvę sunku 
išsiversti, gerai, kad Progreso bendrasavininkiams buvo 
perleista dalis malūno akcijų.

M O K S L A I  I R  V E R S L A S  U T E N O J E
boruchas pradėjo krimsti mokslus būdamas šešerių. die-
nomis jis lankė hebrajų mokyklą, o vakarais su jaunes-
niuoju broliu hiršele eidavo mokytis talmudo ir toros. 
mokykloje buvo įskiepyta meilė hebrajų kalbai, žydų re-
ligijai ir kultūrai. be žydų istorijos, šventojo rašto, ma-
tematikos ir geografijos, vaikai mokėsi lietuvių kalbos ir 
Lietuvos istorijos, kaip buvo reikalaujama pagal valsty-
bės įstatymus. hebrajų mokykla buvo visai netoli naujo 

utenio aikštėje name, kuriame buvo L. simanavičiaus gramofonų ir plokštelių 
parduotuvė, antroje namo pusėje apsigyveno Lacų šeima. šis namas neišliko, jo 
vietoje dabar yra utenos kolegijos medicinos fakultetas.

Liudo urbonaičio darytoje nuotraukoje (fotografuota iš j. basanavičiaus gatvės) 
matyti namai, išsidėstę dabartinėje k. donelaičio gatvėje priešais autobusų 
stotį. tarp medžių pirmas plytinis elektrinės pastatas, kiek aukščiau – Lacų 
gyvenamasis namas.

ant firminio blanko su logotipu rašytas laiškas.
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Lacų namo. namą Vyžuonų gatvėje, kuriame buvo mo-
kykla, uteniškiai vėliau ėmė vadinti borisų namu. iš ga-
tvės pusės, kairiajame gale, buvo įrengtos keturios klasės. 

naujuose Lacų namuose vykdavo sionistų ir kul-
tūrininkų susirinkimai, buvo rengiami koncertai, eilių 
skaitymai, vaidinami spektakliai. borucho motina buvo 
išsilavinusi moteris, aukštojo mokslo siekusi rusijoje. 
namuose buvo skaitomi i. turgenevo, L. tolstojaus, 
m. gorkio, prancūzų klasikų kūriniai. motina su vaikais 
vasarodavo Vyžuonose. miestelis garsėjo pušynu ir se-
nais, pastatytais prieš kelis šimtmečius, maldos namais. 
tarp miškų mėlynavo ežeras, tik žuvų jame kažkodėl 
buvo nedaug.

1932 m. į kauną iš jungtinių Valstijų atvyko nisono 
brolio Pilypo partneris. jis pakvietė nisoną atvažiuoti į 
kauną priimti linkėjimų iš jungtinių Valstijų. kokių lin-
kėjimų? juk juos galima perduoti ir telefonu! Po šabo ni-
sonas išsiruošė į kauną. tik jam grįžus paaiškėjo, kokie 
tai buvo linkėjimai ir koks buvo nisono kelionės tikslas. 
Pilypas norėjo, kad jo brolis nisonas atvyktų su jo part
neriu į ameriką patyrinėti ten savo verslo galimybių. 
nisonui reikėjo greitai apsispręsti. šeima buvo priblokš-
ta naujienų, nė nežinojo, kaip reaguoti į tokį pasiūlymą.  

kaip visada labai užsiėmęs nisonas su Pilypo part
neriu į ameriką taip ir neišvyko. tačiau mintis apie toli-
mą kraštą nebeapleido. tuo metu vyko žydų emigracija, 
bet buvo sunku gauti jaV vizas, todėl žydai pirmiausia 
patraukdavo į Pietų ameriką: argentiną, meksiką, kubą. 
Vykdavo su viltimi, kad kada nors pasiseks įžengti į 
aukso žemę. šeima su nujaučiamų permainų jauduliu 

pragyveno žiemą. Po Pesacho nisonas išsiruošė į ilgą 
kelionę į ameriką. Visi nekantriai laukdavo jo laiškų. 
kiekviename laiške buvo juntamas vis didesnis entuzi-
azmas įsikurti svajonių šalyje. tą siekį kurstė ir brolis 
Pilypas: „kas Lietuvoje laukia tavo vaikų? ką jie ten pa-
sieks, jei negalės studijuoti universitetuose? na, atidarys 
savo krautuvę, o į ją ateis tik vargingi gyventojai. ir ką 
jie galės nusipirkti?“

argumentas, kad amerika sukurta tiems, kurie 
yra persekiojami ir engiami, stumiami iš visų pasaulio 
kampelių, galutinai įtikino nisoną. jam parodė gerą-
sias amerikos puses, o akivaizdžiausias geras pavyzdys 
buvo jo brolis Pilypas ir sesuo alice, išvažiavę prieš kelis 
dešimtmečius, įsikūrę amerikoje ir dabar turintys kles-
tintį batų verslą.

namo nisonas grįžo tvirtai apsisprendęs palikti Lie-
tuvą ir emigruoti į ameriką. nisoną sutiko visa giminė 
ir artimesni draugai – jį apipylė klausimais. kiekvienam 
magėjo žinoti, kaip jis gyveno toje aukso šalyje, kas vyks-
ta tenykštėje žydų bendruomenėje ir iš viso – ar ten nėra 
antisemitizmo?

nisonas greitai suprato, kokios ribotos galimybės to-
kiame mažame miestelyje ir kiek reikia pastangų, kad čia 
prasigyventum. tad nusprendė parduoti savo verslą ir 
kuo greičiau išvykti iš Lietuvos. Lengva pasakyti, ne taip 
lengva padaryti. kas norės pirkti verslą tokiais permai-
ningais laikais? ėjo 1933 metai, Vokietijoje į valdžią atėjo 
nacistinis režimas. šeima pradėjo jausti nerimą, jau iš pat 
pradžių buvo matyti, ko siekia naciai, tik buvo sunku 
patikėti, kad kultūringa vokiečių tauta taip žemai puls.

septynis mėnesius Lacai ieškojo pirkėjų, kentė ir 
laukė stebuklo, kada gi jie pasirodys. galiausiai buvo 
nuspręsta, kad nisonas su dviem vyresniaisiais sūnumis 
bernardu ir hiršele vyks į ameriką, o žmona su dviem 
jaunesniais vaikais – Liliana ir moišele atvyks vėliau, kai 
tarp valstybių atslūgs įtampa. Visi jautė, kad bet kurią 
dieną gali prasidėti karas. taip ir buvo. italijos diktato-
rius bei hitlerio bičiulis b. mussolini 1935 m. neįspėjęs 
užpuolė etiopiją. iškilo antrojo pasaulinio karo grėsmė. 
Palikti čia pusę šeimos tokiu neramiu metu buvo baugi-
nantis ir kartu drąsus žingsnis.  

Vyžuonų gatvės borisų name keturiuose kambariuose veikė hebrajų mokykla.

bernardas Lounas savo bibliotekoje jaV.
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Viltis parduoti verslą tokiais laikais blėso. Visi tik 
ir galvojo, kaip pasprukti iš Lietuvos. tik kur bėgti, kai 
jungtinių Valstijų durys uždarytos, o britų vyriausybė 
vis sunkiau išleidžia į Palestiną? buvo aišku, kad tokiais 
neramiais laikais žydai nenupirks Lacų verslo, nors ir 
turės pinigų. be to, kaip palikti Lietuvą, kur jau susikūrė 
žydų mokslo ir kultūros lopšys, dėl į materialius daly-
kus, į verslą orientuotos, nelabai kultūringos amerikos, 
kaip atrodė Lacų šeimai.

nisonui rengiantis į kelionę utena nusprendė suor-
ganizuoti atsisveikinimą su išvykstančiaisiais. žydams 
norėjosi kaip nors įvertinti Lacų šeimos nuopelnus mies-
tui ir bendruomenei. Partnerio ir kaimyno moišės kučga-
lio namuose buvo surengtas pokylis. bendros emocijos 
labai paveikė merą a. džuratą, susijaudinęs jis vos įsten-
gė pasakyti kalbą. niekas negalėjo nė įsivaizduoti, kad 
vos po septynerių metų Lietuvos žydų tautos ornamen-
tas bus visiškai išardytas.

niekas dar neaprašė Lietuvos žydų bendruomenės, 
kokia ji buvo, kokie buvo jų rabinai, turtingesni žmonės 
ir paprasta liaudis, jauni ir seni žmonės. žydiška Lie-
tuva buvo lyginama su medžiu, kuris per šimtus metų 
įleido šaknis giliai į Lietuvos žemę, išaugino daug šakų 
su tūkstančiais žalių lapų, kurie mėgavosi šiltais saulės 
spinduliais. šis medis galingai iškilo ir suvešėjo. o tada 
atėjo piktas žmogus, nukirto medį ir sutrypė šakas su 
visais gražiais lapais. kokia plunksna galėtų aprašyti 
buvusią Lietuvos žydų dvasinę didybę?

Pagaliau atėjo nisono ir berniukų išvykimo diena – 
tai buvo 1935 m. kovas. Vienas epizodas ypač sujaudi-
no visus šeimos narius ir lydėtojus. autobusas jau buvo 
pasirengęs išvažiuoti, bet staiga buvo pasigesta sūnaus 
hiršelės. kilo sąmyšis, visi puolė jo ieškoti. Pagaliau rado 
jį stovintį ir kalbantį amidą2. buvo maldos laikas, tad 
kaip jis galėjo išvykti nesukalbėjęs maldos? jo neįtikino 
jokie žodžiai, kad jis pavėluos į autobusą ir neišvyks į 
ameriką. Visiems keleiviams teko laukti, kol jis baigs 
savo popietinę maldą.

kaunas buvo gražus, senas europos miestas, priglu-
dęs prie nemuno iš vienos pusės, o iš kitos pusės – prie 
neries, supamas žalių aleksoto kalvų. Vaikai pirmą kar-

tą matė tokį didelį miestą. buvo pavasario pradžia, visa 
Laisvės alėja žaliavo ir atrodė kaip Paryžiaus bulvaras.

Po išlydėtuvių bela jautėsi prislėgta. ji susidūrė su 
šeimos verslo problemomis. ji nebuvo verslininkė, tad 
nelabai išmanė painius nisono verslo reikalus: nuolati-
nį skolinimąsi, sąskaitų apmokėjimą, kaip suktis iš pa-
dėties ir niekada nenuleisti rankų. sunkiausia buvo su 
partneriais – bela gana neblogai sutarė su kučgaliu, bet 
Progreso partneriai goldfainas ir zahas buvo sunkaus 
būdo žmonės. svarbiausias dalykas jiems buvo uždirbti 
pinigų – kuo daugiau, tuo geriau. tikras lobis buvo bu-
halteris ir geras bičiulis Liubovičius, kuris dalyvavo jų 
versle nuo pat pradžių.

nisono laiškai vėluodavo, bet kai laiškas pabelsdavo 
į duris, nuotaika kaipmat pragiedrėdavo. nisonas rašy-
davo, kaip jam sekasi mokytis batų verslo Pilypo fabrike, 
Lounų avalynės bendrovėje. atvykęs į niujorką, nisonas 
su sūnumis apsigyveno Pilypo namuose Luistone, ber-
niukai ten pradėjo lankyti mokyklą.

gyvenimas utenoje šiaip ne taip slinko. Prabėgo 
vasara, vėl atėjo žiema ir šalčiai. belą ištiko dar viena 
bėda. ji pradėjo kraujuoti. kaip ir dažnas žmogus, ji del-
sė gydytis, vylėsi, kad viskas susitvarkys savaime. bet 
gydytojas P. svilas įspėjo, kad negalima ignoruoti ligos, 
kad reikia išoperuoti iš gimdos auglį. bela buvo apimta 
nevilties – kada gi baigsis jos kančios? utenoje nebuvo 
chirurgo, tad teko vykti į kauną. ją lydėjo džuratas. Po 
kelių savaičių jis nuvyko pasiimti ligonės, bela sėkmin-
gai atlaikė operaciją.

Praėjo dvidešimt ilgų mėnesių, temdomų verslo par-
davimo problemų. Pagaliau buvo sutarta, kad partneriai 
perims verslą už tai nieko nemokėdami, tik apmokės 
Lacų šeimos skolas. tai išlaisvino belą iš sunkaus jungo, 
įspindo viltis išvykti į ameriką. bet po tiek metų pastan-
gų ir triūso Lacų šeima liko be pinigų. kad ir kaip ten 
būtų, išvykimo diena artėjo. bela aplankė gimines mer-
kinėje, atsisveikino su tėvais širvintose. sunkiausia buvo 
matyti tyliai verkiantį tėvą, jis buvo tarsi suakmenėjęs. 
buvo neįmanoma pamiršti jo akių, jose buvo matyti ne-
viltis ir tylus priekaištas, kad jis lieka visų apleistas.

grįžus į uteną, belai atrodė, kad niekur daugiau 
nebūna tokių gražių, sklidinų švytėjimo pavasarių kaip 
Lietuvoje. su utena ji atsisveikino 1936 metų spalį. buvo 
šalta, lietinga diena. atrodė, kad dangus lieja ašaras dėl 
paliekamo miesto.

L I E T U V O S  J E R U z A L ė S  M E D I K A I
Medicinos istorikas Ramūnas Kondratas 2014 m. praneši-
me konferencijoje nušvietė Bernardo Louno veiklą Jungtinėse 
Amerikos Valstijose.

1935 m. bernardo Louno tėvas su dviem vyresniai-
siais sūnumis apsigyveno Luistone, meino valstijoje. ten 
bernardas baigė gimnaziją ir įstojo į meino universitetą, 
pasirinko studijuoti zoologiją. baigęs universitetą, įsto-
jo į johno hopkinso universiteto medicinos fakultetą 
baltimorėje, ten įgijo medicinos daktaro laipsnį (1945). 
Praktiką atliko jeilio universiteto niu heiveno skyriaus 
ligoninėje. ši universitetinė ligoninė yra viena geriausių 
jungtinėse amerikos Valstijose. Praktiką baigė harvardo 
universitetinėje ligoninėje kardiologijos skyriuje.

gedimino gatvė apie 1933–1935 metus.
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jo patarėjas buvo žymus lenkų kilmės kardiologas 
samuelis Levinas. 1956–1958 m. b. Lounas buvo jaunes-
nysis, vėliau – vyresnysis šios ligoninės mokslinis ben-
dradarbis. nuo 1961 m. b. Lounas ėmėsi mokslinio dar-
bo harvardo universitete sveikatos apsaugos skyriuje, 
1963–1970 m. vadovavo samuelio Levino koronarinės 
širdies ligos skyriui. 1973 m. b. Lounui suteiktas profe-
soriaus vardas.

kardiologijos pasaulyje b. Lounas yra plačiai pri-
pažintas staigios mirties priežasčių tyrinėtojas. tolesne 
b. Louno mokslinių tyrimų kryptimi tapo pavojingų 
aritmijų gydymas. jis išrado tiesioginės srovės defibri-
liatorių ir efektyvaus šios srovės naudojimo metodiką. 
ši procedūra vadinama elektrine kardioversija: širdis 
veikiama trumpuoju elektros impulsu, siekiant norma-
lizuoti sutrikusį širdies ritmą. Pirmasis prietaisas buvo 
pavadintas kardioverteriu ir svėrė 27 kilogramus. tai 
buvo šiuolaikinio defibriliatoriaus, širdies ritmo atkū-
rimo prietaiso, prototipas. dabar jį naudoja daugelis 
sveikatos priežiūros įstaigų ir greitosios pagalbos stotys. 
Praktinėje medicinoje naudojami nešiojamieji ir implan-
tuojamieji defibriliatoriai.

b. Lounas svariai prisidėjo steigiant specializuotus 
kardiologijos padalinius, pirmasis ėmė naudoti lido-
kainą širdies ritmo sutrikimams gydyti. daugelį metų 
tyrinėjo neigiamą streso ir kitų psichologinių bei gy-
vensenos veiksnių įtaką širdies veiklai. mokslinio darbo 
rezultatus b. Lounas apibendrino daugybėje publikaci-
jų, jis yra keturių knygų ir daugiau kaip keturių šimtų 
mokslinių straipsnių autorius arba bendraautoris. jo 
pub likacijų temos – širdies ligų gydymas medikamen-
tais, gerinančiais širdies veiklą, ypač kovojant su aritmi-
ja ir jos padariniais. 

b. Lounas turėjo garsių mokytojų, bet jis dažnai sa-
kydavo, kad didžiausi jo mokytojai buvo pacientai. jiems 
jis skirdavo daug laiko: kalbėdavosi su pacientais prieš 
pradėdamas gydyti, susipažindavo su jų šeimomis, do-
mėdavosi asmeniniu gyvenimu. jam buvo svarbu žmogų 
pažinti visapusiškai ir iš širdies, o ne tik gydyti sunega-
lavusią žmogaus širdį.  

bernardas Lounas laikomas pasaulinio masto vi-
suomenininku. tarptautinė gydytojų, kovojančių prieš 
branduolinį karą, organizacija, kurią 1980 metais jis 
įsteigė kartu su rusijos kardiologu jevgenijumi čazovu, 
1990 metais vienijo 200 tūkstančių narių iš daugiau kaip 
60 šalių. 1985 m. organizacijai Gydytojai prieš branduo-
linį karą buvo skirta jungtinių tautų švietimo, mokslo 
ir kultūros organizacijos (unesco) premija ir nobelio 
taikos premija.  

b. Lounas įsteigė širdies ir kraujagyslių centrą ir 
širdies ir kraujagyslių tyrimų fondą. b. Louno medici-
ninės etikos principai, jo požiūris į dabartinę mediciną 
bei gydytojų ir ligonių santykius skelbti žiniasklaidoje, 
paskaitose. jis viešai smerkia vis didesnį medicinos ko-
mercėjimą, gydytojų nutolimą nuo pagalbos laukiančių 
ligonių. Į mediciną ateina vis daugiau abejingų, perdėm 
pragmatiškų specialistų, nebesugebančių nuoširdžiai 
gydyti. „tokiems žmonėms ne vieta medicinoje, jiems 
labiau tiktų Volstritas“, – įsitikinęs b. Lounas. jo žodžiais 
tariant, „medicina patiria marazmą“. 

Pirmasis kardioverteris svėrė 27 kilogramus.

jevgenijus čazovas ir bernardas Lounas 1985 m. atsiima 
nobelio premijos regalijas.

bernardas Lounas su michailu gorbačiovu.
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žurnalistė roberta gordon, rašydama apie b. Lou-
ną, apibūdino jį kaip „širdžių gydytoją, turintį ypač di-
delę širdį“. bernardo Louno credo visada buvo: „gydyk 
ne širdį, bet žmogų, turintį širdį.“

VA I K Y S T ė S  P R I S I M I N I M A I 
( H A R O L D A S  L O U N A S .  E p i lo G a s )
Praėjo penkiasdešimt ketveri metai, kai išvykau iš mūsų 
mažos bendruomenės utenoje, iš mano gimtosios Lietu-
vos. ir nors ten gyvenau tik dvylika metų, liko neišdil-
domi prisiminimai. utena atspindėjo visų Lietuvos žydų 
gyvenimą: miesto įstaigos, politika ir žmonės būrėsi apie 
mūsų paveldą, kurį motina taip plačiai aprašė savo pri-
siminimuose. nors ir stigo pažangių švietimo ir profesi-
nių galimybių, gyvenimas mieste klestėjo. naujai gimusi 
Lietuvos valstybė suteikė žydams autonomiją, kuri leido 
žydų bendruomenei sukurti savo nepriklausomą moky-
mo sistemą hebrajų ir jidiš kalbomis. Lietuvių kultūra ir 
kalba vis dėlto mums buvo svetimos, ir mes skyrėmės 
kaip aliejus ir vanduo. buvo ir malonių išimčių, pavyz-
džiui, utena turėjo burmistrą ir teisėją žydus. iš esmės 
mūsų santykiai ir nesutarimai su lietuviais buvo preky-
biniai, bet niekada nebuvo visuomeninių nesutarimų.

mano ankstyviausi prisiminimai apie uteną susiję 
su butu bažnyčios gatvėje ir katalikų bažnyčia šalimais, 
kuri, atrodė, grėsmingai stebi mus iš aukšto. utenoje 
buvo kelios gatvės, kuriose gyventi arba turėti verslą 
buvo prestižiška. Įsikurti ten buvo nelengva, ypač spau-
džiant lietuviškai mokesčių sistemai, užgulusiai žydų 
verslininkų pečius.

mūsų dienos ir vakarai buvo skirti mokslams: pa-
saulietinis mokslas nuo ankstyvo ryto iki popietės ir va-
karinės pamokos mūsų dvasinėje mokykloje.

ketvirtojo dešimtmečio pradžioje utenos gyveni-
mą sudrumstė neramios žinios apie politinius pokyčius 
europoje. Velniško nacionalsocialistų režimo iškilimas 
Vokietijoje pakurstė antisemitizmo liepsnas ir Lietuvoje. 
tapo gerokai sunkiau užsiimti verslu. motinos ir tėvo 
mintys vis dažniau sukosi apie izraelį. būdami karšti 
sionistai, kaip ir daugelis utenos žydų, jie tikėjosi vieną 
dieną repatrijuoti ir padėti atkurti žydų valstybę.

Lietuvos žydai buvo spaudžiami bolševikų iš rytų 
ir nacių iš vakarų.

kartą vasarą atostogavome su motina, broliais ir 
seserimi netoli anykščių, netikėtai atvyko tėvas su pri-
bloškiančiomis naujienomis: jis sulaukė žinių iš savo 
brolio Pilypo, kuris rengėsi aplankyti Lietuvą. tas ne-
tikėtas posūkis visiškai pakeitė tėvo gyvenimo planus. 
suvokdamas menkstančias savo verslo galimybes dėl 
prastėjančių sąlygų Lietuvoje, jis nusprendė, kad ame-
rika būtų puiki išeitis.

mano motinos prisiminimai mums atskleidžia jos 
unikalias savybes lydint mus per gyvenimą ir moko 
branginti praeitį, sklidiną gyvasties, nuotykių, meilės, 
atsidavimo ir supratingumo.

A P M Ą S T Y M A I  A P I E  M O T I N O S 
P R I S I M I N I M U S  ( B E R N A R D A S 
L O U N A S .  p r o lo G a s )
1973 metais su žmona Luiza atvykau į Lietuvą, šalį, ku-
rią mano šeima paliko prieš 38erius metus. su virpuliu 
vykome į uteną, gimtąjį mano miestą. juo labiau artė-
jome, juo stipriau jaudinausi. tačiau atvykus jaudulys 
prigeso, nuslūgo emocijos. Pasijutau tarsi atsikimšęs bu-
telį gazuoto vandens, kuris jau seniai buvo išsivadėjęs. 
aš atpažinau ir rinkos aikštę, ir daugelį pastatų, bet šis 
miestas man buvo svetimas. apmąstant nekantrų lauki-
mą ir nusivylimą atvykus, tapo aišku, kad tai nebebuvo 
mano ankstesnis miestas. taip buvo visiems. Vietą įpras-
mina žmonės, kurie ten gyvena. nebeliko tos dvasios. ar 
gali būti tęstinumas pastatuose, gatvėse, grindinyje, kai 
nebeliko to gyvenimo liudininkų, persiėmusių to gyve-
nimo prasme?  

miškelyje šalia utenos dalyvavau laidotuvėse. juo-
doje negailestingoje Lietuvos žemėje buvo užkastas žmo-
niškumas ir mano praeities pasaulis. Per kelias rudens 
dienas vietiniai gyventojai, vadovaujami hitlerininkų, 
šaltakraujiškai sušaudė visus mano kaimynus, linksmus 
mano vaikystės draugus. kalmenas meyeris, utenos san-
technikas, kuris stebuklingai išliko gyvas, su malonumu 
klausėsi mano pasakojimo, ir jo akyse tvenkėsi ašaros: 
„gyvenime tu daug pasiekei. Visi, kurie tave pažino-
jo, didžiuotųsi tavimi. deja, daugelis talentingų bokeh 
(mano vardas) atgulė šioje negeroje žemėje, jų gyvasties 
žvakė buvo užpūsta neleidus jai ilgai ir plačiai skleisti 
šviesą.“

užplūdo prisiminimų banga, motinos gyvenimo 
vaizdai. apmąstau tą baisią daugiau kaip 3000 gyvybių 
žūtį, juk tie žmonės negalėjo nė įsivaizduoti, juo labiau 
patikėti, kokia karti baigtis jiems parengta. mano mo-

bernardas Lounas
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tinos užsidegimas – tai tų aukų atminimas ir pagarba 
joms. mano motina sukaupė drąsą ir paprastais savais 
žodžiais užrašė visiems laikams išnykusios kultūros 
istoriją. ji turėjo ypatingą atmintį. be to, ji buvo bene 
daugiausia keliavusi utenos gyventoja, mums, vaikams, 
niekada nepabosdavo klausytis pasakojimų apie Vilnių, 
kauną, tauragę, balbieriškį ir širvintas, o užvis labiau-
siai – apie kerinčią berlyno didybę. tai teikė vilties pa-
bėgti iš slogios, nedraugiškos aplinkos. Vienintelė vieta, 
kurioje mes lankydavomės, buvo širvintos, kur gyveno 
motinos tėvai. ilgoje kelionėje arklių tempiamu vežimu 
provėžuotu keliu taip susikratydavo viduriai, kad, jei ten 
būtų buvęs pienas, jis būtų susiplakęs į sviestą. mano 
senelis buvo neturtingas rabinas. man patikdavo būti 
su seneliu. jis spinduliavo šilumą, kuri buvo didžiausia 
jo dorybė.

nedaugelis Lietuvoje, kaip kad žydai, galėjo pasigir-
ti net keliais laikraščiais, kiekviena politinė partija turėjo 
savo leidinį. skaitėme taip pat ir prancūziškas bei rusiš-
kas knygas. mums buvo leidžiama skaityti rusų klasikus 
ir net prancūzų komunistą henri barbusse’ą. mėgavo-
mės anatole’o france’o, honoré balzaco, Émile’o zola, 
romaino rolland’o ir Victoro hugo kūryba. godžiai 
skaitėme ir sekėme pasaulio įvykius, visas miestelis lauk-
davo rytdienos laikraščių, kad sužinotų apie mussolini 
darkymąsi ir hitlerio postringavimus. iš esmės motina 
buvo mūsų pasaulėžiūros architektė. gimusiai žydų or-
todoksų šeimoje, jai buvo nelabai pažįstamas ateizmas. 
tačiau motina neturėjo kantrybės būti beprotiškai pa-
maldi. mūsų namuose buvo veikiau apsimetama, kad 
laikomės šabo tradicijos. ji nedvejodama duodavo man 
kiaulienos ar kumpio, kai gydytojas jai patarė taip gydy-
ti mano mažakraujystę. ji buvo kairiųjų pažiūrų, galima 
sakyti, flirtavo su socializmu, bet karščiausia jos svajonė 
buvo sionizmas.

niekada nepamirštu tėvo įžvalgumo, kaip jis taip 
sugebėjo įvertinti realią hitlerio grėsmę. jau 1932 metais 
tėvas suprato, kad žydų gyvenimas Lietuvoje baigėsi. 
o motina nė kiek netroško išvykti į jungtines Valstijas, 

gydytojas jonas ragaišis

ji buvo įsitikinusi, kad ten išnyks mūsų žydiškumas. ji 
norėjo vykti į Palestiną. motina buvo jausminga, senti-
mentali, nepraktiška, vadovavosi emocijomis. tačiau ga-
liausiai tėvas ją įtikino.

1935ieji, kauno geležinkelio stotis. su broliu hiršele 
buvome be galo susijaudinę. traukinys mus veš į ber-
lyną, Paryžių ir galiausiai į havrą! niekaip negalėjome 
sulaukti, kada traukinys pajudės. o perone stovėjo viena 
nelaiminga moteris. mes mojavome jai ir ji mojavo mums 
permirkusia balta nosinaite.

chaimo kurickio atsiųstoje 
nuotraukoje iš dešinės: bernardo 
Louno žmona Luiza, chaimo 
kurickio žmona chaja, chaimas 
kurickis (šešėlyje), bernardas 
Lounas, Lėja goldfainaitė, 
chaimo kurickio sesuo sara, 
gita goldfainaitė.
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B E R N A R D A S  L O U N A S  
I R  J O N A S  R A G A I š I S
ilgos ir iš pradžių nelabai vaisingos bernardo Louno 
pėdsakų Lietuvoje paieškos, galima sakyti, atsitiktinai 
suvedė su kauniečiu jonu ragaišiu. Paaiškėjo, kad šis 
nusipelnęs gydytojas palaikė pagarbos vertus santykius 
su bernardu Lounu. jono ragaišio draugystė su juo pra-
sidėjo nuo pirmo jų susitikimo 1969 metais. Vėliau jie 
dar buvo susitikę 1977 ir 1986 metais. gerai mokantis 
anglų kalbą ir šiaip visapusiškai išsilavinęs jonas ragai-
šis greitai tapo ne tik įdomiu pašnekovu, bet ir bičiuliu. 
bernardas 28erius metus siuntė jam laiškus, nepamirš-
davo įvairiomis progomis pasveikinti jo ir jo žmonos. kai 
kartą jonas tik užsiminė, kad baigėsi jam užsakyto žur-
nalo National Geographic prenumerata, bernardas savo 
iniciatyva kasmet atnaujindavo žurnalo prenumeratą 
visus 30 metų.  

kai parodėme kelis senus utenos vaizdus, jonas 
nedvejodamas juos išsiuntė bernardui. Po kelių dienų 
gavo su Lounui būdingu nuoširdumu ir lengvu humo-
ru brūkštelėtą atsakymą: esą Lounas atjaunėjęs 80čia 
metų. kartu jis atsiuntė savo knygą Prescription for sur-
vival (Receptas, kaip būti gyvam). čia minima ir jo pažintis 
su žymiu rusų kardiologu j. čazovu, ir maskvoje vykusi 
tarptautinė kardiologų konferencija, po kurios Lounas 
gavo galimybę aplankyti ir gimtąją uteną. tai įvyko, 
galima sakyti, netikėtai. Pasibaigus konferencijai, b. Lou-
nui, kaip žymiam svečiui, buvo pasiūlyta aplankyti kokį 
nors medicinos centrą periferijoje, pavyzdžiui, minske. 
Pokalbyje dalyvavusi bernardo žmona Luiza užsiminė, 
kad maloniausia jiems būtų aplankyti Lietuvą, gimtąjį 
bernardo miestelį uteną. ir jiems nebuvo atsakyta, tik 
buvo skirti du palydovai „dėl svečių saugumo“. apie šią 
kelionę mažai kam žinoma.

kad Lounas 1969 metais viešėjo utenoje, paaiškėjo 
netikėtai. Patyrusi kraštotyrininkė danguolė jonaitienė, 

susirašinėdama su į izraelį repatrijavusiu chaimu kuric-
kiu, iš pastarojo sužinojo, kad jis, icikas Vainermanas ir 
bernardas Lounas žydų mokykloje mokėsi vienoje klasėje.  

Vilniuje Lounus pasitiko keli uteniškiai ir žinoma 
kauno kardiologė profesorė aldona Lukoševičiūtė. Pas-
taroji net susigraudino sutikusi garsųjį defibriliatoriaus 
išradėją bernardą Louną. juo labiau, kad tais laikais iš 
viso sutikti Lietuvoje kokį nors amerikiečių mokslininką 
buvo neįsivaizduojama retenybė. utenoje b. Lounas ap-
sistojo Vainermanų namuose Vilniaus gatvės pradžioje. 
iš Vilniaus susitikti su garbingu svečiu atvyko ir chai-
mas kurickis su žmona. o jau kitą dieną b. Louno laukė 
kauno medikai ir studentai.  

1 štetlas – miestelis (jidiš kalba). žydų istorijoje ne bet koks miestelis 
buvo vadinamas štetlu, tik toks, kuriame žydai sudarė didesnę 
gyventojų dalį.

2 amida – žydų malda, kalbama stovint.

chaimas kurickis 
2003 metais.

2015 m. rugpjūtį po 75 metų susitiko dvi 
Saulės gimnazijos klasiokės – iš izraelio 
atvykusi sara kurickaitė ir danguolė 
jonaitienė.
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kai atsiverti knygą, renkiesi, kaip ją skaityti. galbūt įsi-
žiūri į jos tekstą, vos ne kiekvieną jos sakinį ar žodį at-
randi pirmąsyk, tad tenka skaityti labai lėtai, sugrįžtant 
prie ankstesnių skyrių, nes rūpi, kas originalu ir gilu, 
kuo geriau suprasti. arba renkiesi bėglų žvilgsnį, nes 
matai – rašoma apie paprastus ar žinomus, kartais – net 
banalius dalykus.

bet šįsyk reikia kitokios strategijos. knyga nėra man 
netikėta, svarbiausius jos klausimus esu apmąstęs. bet tai 
nereiškia, kad visi jie man aiškūs ar neįdomūs. jau prieš 
dešimtmetį juozas mureika monografijoje Pajaustos min-
tys: estetikos virsmas estetologija (2006) pateikė pagrindi-
nius savos estetologijos teiginius. Po to daug kur plėtojo 
ir aiškino juos. bene daugiausia sisteminės jų sklaidos 
rastume Estetikos enciklopedijoje (2010), kurios sudaryto-
ju ir vyriausiuoju redaktoriumi mureika dirbo. rašau 
„dirbo“, nors tą darbą jis prisiėmė ne už atlygį, o kaip 
pareigą ir mokslinę misiją. nenuostabu, kad dauguma 
šio filosofo estetologijos įžvalgų, principų, kategorijų ir 
buvo pirmąsyk aptartos šiame leidinyje, beje, labai iš-
skirtiniame. juk nedaug europos valstybių tėra išleidę 
originalius akademinius estetikos žinynus.

tam pačiam tikslui – estetologijos principams inter-
pretuoti – buvo skirti mureikos straipsniai ir studijos pe-
riodiniuose mokslo leidiniuose, ne vienas jų paskelbtas 
kaip kolektyvinių monografijų skyrius. taigi tam, kuris 
viską, ką mureika parašė, perskaitė, didelių staigmenų 
naujoji jo knyga nežada, tačiau tikrai kelia provokatyvių 
estetikos ar meno filosofijos klausimų.

tad ir pasirinkau asmenišką recenzijos kryptį. ga-
lėčiau net kiek susiaurinti ją: klausiu savęs, ar, skaitant 
šitą knygą, radosi pagrindinių jos minčių mano paties 
pajauta ir kokias prasmes toji knyga asmeniškai žadino?

K N Y G o S

V y t a u t a s  M a r t i n k u s

Ką galvojau, skaitydamas naują 
estetologo Juozo Mureikos knygą

Pradėkime nuo knygos antraštės.
Viršelyje – trumpoji jos forma, grynai loginė. ji – au-

toriaus mąstymo vaga ir jos krantai, apibendrinta veikalo 
idėja. Vos pora žodžių, abu skaitytojui, manau, kiek ne-
aiškūs, o pirmasis gal ir iš viso negirdėtas. Vietoje jo daž-
niau vartojama sąvoka estetika. šiandienėje literatūroje ji 
interpretuojama nevienareikšmiškai. ar toks neapibrėž-
tumas turi įtakos antraštės interpretacijoms? tikriausiai. 
akivaizdu, kad antraštė yra kintamos prasmės ir turi ne-
mažai reikšmių. manau, tai svarbu. antraštė provokuoja, 
ir ją (pagal autoriaus mąstysenos paradigmą) kiekvienas 
turime pajausti, įprasminti, konceptualizuoti.

tituliniame lape – išplėtota, gana ilga, paantraštė. 
joje – net penketas naujų sąvokų, ir jos įveda į pagrin-
dines knygos turinio problemas: dvasingumą, pajautą, 
prasmę, egzistencialus ir asmens (dvasines) galias.

mureikos estetologija – nauja, neįprasta, jai reikia 
„prolegomenų“, ir tuo apdairiai pasirūpinta. knyga pra-
sideda net trimis įžangomis (autoriaus, algirdo gaižučio 
ir naglio kardelio). Visos jos praverčia. išskirtinai daug 
ką paaiškinantis ir viską vertinantis yra n. kardelio žo-
dis (Pajausti mintį, pamąstyti jausmą: Juozo Mureikos esteto-
logijos projektas). kai rašau „praverčia“, turiu galvoje vėl 
tuos knygos skaitytojus, kurie nėra perskaitę mureikos 
Pajaustų minčių arba jo straipsnių apie pajautos pagrindu 
kuriamą estetologiją, nėra vartę (irgi paminėtos) jo suda-
rytos ir suredaguotos Estetikos enciklopedijos.

trinaris knygos įvadas – dalis skaitytojui reikalingų 
ir beveik privalomų paaiškinimų. kita jų dalis atsiveria 
tik per Pajaustų minčių skaitytojų įžvalgas: svarbūs ir 
penkto skyriaus antrame poskyryje pateikti savi ir sve-
timi tekstai (recenzijos ir atsiliepimai apie mureikos dar-
bus, ištraukos iš jų)1. tiesa, šie kontekstai / epitekstai kiek 
griauna vientiso autoriaus teksto įspūdį, bet idėja juos 
matyti šioje knygoje yra vertinga.

bet metas ištarti, ką galvojau, ką pajaučiau ir vėl 
svarsčiau, skaitydamas pagrindinius mureikos Estetolo-
gijos įžvalgų skyrius.

Pirmiausia, kad autorius – senas estetikos girių vilkas, 
puikiai susipažinęs su klasikiniais ir naujausiais visų jos 
barų tyrimais Lietuvoje ir pasaulyje. antra, remdamasis 
sukauptomis patirtimis, jis jau ir parašė svarbiausią bei 
originaliausią veikalą – Pajaustas mintis. Visos Estetologijos 
įžvalgų idėjos pradėtos ir dauguma jų suformuluota toje 
monografijoje, ir šiandien toliau plėtojamos, aiškinamos 
ir pagrindžiamos. kaip dera monografijoje, apibūdintas 
tyrimo objektas („daugiamatė ir daugiaplanė pajautos 
(estezės) fenomeno analizė žmogaus dvasinių galių kon-

juozas mureika. 
Estetologijos įžvalgos. 
Estetologija ir 
dvasingumas: pajauta, 
prasmė ir egzistencialai 
asmens dvasinių galių 
kontekste. monografija. – 
Lietuvos edukologijos 
universiteto leidykla, 
Vilnius, 2016, 338 p.
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tekste“), tikslai (iš jų trijų bene svarbiausias yra pirmasis – 
„atskleisti pajautos kaip savarankiškos dvasinės galios, 
savitumus ir paskirtį, taip pat jos sąsają su mąstymu ir 
kitomis dvasinėmis žmogaus galiomis“), įvardyti šeši su-
dėtingi, kompleksiniai uždaviniai. bet ne mokslo knygos 
aparatas, ne formalūs jos sandai traukė dėmesį.

skaitant buvo džiugu, kad tai, kas buvo eskizas, dabar 
jau yra detalūs estetologijos brėžiniai. kalbant apie estetologi-
ją kaip mureikos vartojamą terminą2, jo turinio apibrėžtis 
nepakito, bet naujoji knyga sumanyta ir parašyta taip, kad 
estetologija atsiveria dvasiniam ugdymui – edukologijai ir 
kitiems kontekstams. Vis dėlto taikomasis aspektas nėra 
svarbiausias. man regis, reikšmingiau, kad šioje knygoje 
pačiam autoriui kur kas daugiau išaiškėjo ir skaitytojui jis 
sugebėjo pristatyti nuosekliau pagrįstas įžvalgas – esteto-
logijos prasmę, reikšmę, vertę, ir padaryta tai įsigilinant ir 
į vidinę loginę estetologijos idėjos raidą, ir į išorinius, kaip 
minėta, dažniausiai praktinius, jos kontekstus.

ypač džiugino vidinė šio koncepto plėtra, jo elemen-
tų logika, semantinės terminų apibrėžtys. Vieša paslap-
tis, kad mureikos estetologijos idėją gana rezervuotai 
sutiko estetikų bendruomenė. nors estetikai (bent jų 
elitas) nesusitaikė su estetikos mirtimi, nesuskubo laidoti 
jos, tačiau nemažėja ir jos skeptikų, tik labai retais atve-
jais teišdrįstama galvoti apie klasikinės ir XX a. estetinės 
minties Vakaruose radikalius lūžius, kitokius jos veidus, 
galbūt tik jos vizijas.

mureika išdrįso ir pagalvoti, ir užrašyti savo viziją. 
ji tikrai nėra kukli. atvirkščiai, ji drąsi ir ganėtinai įžūli. 
šiandienė estetologija pagal mureiką pretenduoja (kaip 
ne sykį geriausiais estetinių idėjų istorijos metais) tapti 
humanitarinių mokslų atspara. iš tikrųjų savo prielai-
domis ir išvadomis ji labai dalykiška. be to, ji sutvirtina 
literatūrinį mano džiaugsmą dėl spėjimo, kad per anksti 
laidoti ir lietuvių kalbą kaip filosofinių konceptų ar bent 
klausimų loginį instrumentą. mureikos atveju lietuvių 
kalba buvo bene pirmoji visų naujų įžvalgų prielaida 
(sąlyga, terpė, lopšys).

žodis „pajauta“, daugelio atmintyje buvęs tik dei-
vės Pajautos vardas – mitinis simbolis, vos įžiūrimas 
antano baranausko ar pirmųjų įžymesnių lietuvių filo-
sofų raštuose, vis dėlto paliko gyvas mūsų kalboje (tiesa, 
žodynuose kalbininkų pažymėtas kaip psn., knyg.), o 
mureikos tezaure susigrūmė su graikų žodžiais (estezė, 
estetinis ir pan.), viso pasaulio estetikų raštuose seniai 
tapusiais terminais (kategorijomis). mureikai jis sušvin-
ta kaip mūsų tautos, jos kalbos, jos kultūros, grožio, 
kūrybos ir – logiška! – tautinio dvasingumo fenomenas. 
ir pajauta akistatą atlaiko, įveikia arba bent aktualizuoja 
ir praplečia antikinį estetiškumo supratimą, jo prasmes, 
taigi ir sąvokos estetika reikšmes3.

skaitydamas Estetologijos įžvalgas, mąsčiau ir kartu su 
autoriumi plėtojau, gilinau, įprasminau pajautos sąvoką 
estetikos tradicijoje ir dabartyje, džiaugiausi, supratęs, 
kad pavyksta. tiesa, iš apibendrinimo anglų kalba (Sum-
mary) matyti, kad vertėjas neranda (negali surasti) pa-
jautos atitikmens, tiktai – sense. žinomos (įprastos) se-
mantinės sense konotacijos, vartotos daugelio filosofų, 
ypač sensualistų, mano akimis, anglakalbiui skaitytojui 
primeta mokslo kalbos klišę, nepadeda, o trukdo išsiaiš-

kinti tikrąsias autoriaus įvesto ir jau ne vien jo vartojamo 
termino pajauta prasmes ir reikšmes. tačiau, kita vertus, 
tam – išsiaiškinti originalų estetologinį pajautos koncep-
to turinį – ir parašyta ši mureikos knyga, dėl to ir verta 
perskaityti ją visą. kad suprastum, jog pajauta niekuo 
nenusileidžia ne tik žodžiams konceptams estezė, esteti-
nis, estetiškumas, bet ir mąstymas. šie konceptai mureikos 
knygoje savo reikšmėmis yra ne tik susieti, bet kartais 
tapatūs, lygiaverčiai ar paralelūs.

dabar – apie atskirus knygos skyrius.
jų – penki. Pirmas skyrius (Kodėl turime gilintis į ug-

dymo dvasingumą ir su juo susijusias problemas?) angažuo-
tas edukologijai. Pabrėžtinas jame keliamų dvasingumo 
klausimų ryšys su tauta, jos valstybe, mokykla. beldžia-
masi į ugdymo sistemas, klausiama, ar joms nereikalin-
gos naujos dvasinio ugdymo paradigmos. klausimas 
labiau retorinis, nes mureikos estetologija ir yra naujai 
styguojama ir derinama teorinė visapusiško dvasinio 
ugdymo teorinė prieiga. skaitytojui vien perskaityti jį 
nepakanka, reikia pa(si)žadinti subjektyvumą, prisiminti 
humanistikos abėcėlę, iš jos raidžių pačiam susidėti bent 
pirmąjį pajautos įvaizdį. jos rėmai, anot vieno poskyrio 
antraštės, „pajauta kaip dvasinė galia – ugdymo proce-
sų alfa ir omega“ (p. 50). čia įvedama nauja egzistencialo 
sąvoka. Pedagogui, panorusiam giliau šį pajautos įvaiz-
dį suprasti, teks skaityti toliau ir galvoti, galvoti. beje, 
skyrius paskelbtas kolektyvinėje monografijoje Ugdymo 
dvasingumas (2012).

antras skyrius (Dvasingumas ir prasmė) kloja pama-
tus teorijoms, kurios aiškinasi, kas yra dvasingumas, 
žmogiškumas, prasmingumas, vertybiškumas ir t. t. šiame 
skyriuje vertingas baigiamasis jo akcentas – teorinės, filo-
sofinės, vertybinės įžvalgos kaip savito pajautos atvejo 
(būdo) prasmė (p. 108) arba intuityvus teorinių svarsty-
mų suvokimas per pajautą. tai iš tiesų sudėtingas, dau-
gumai meno filosofų keistas iššūkis. juo daugiau galvoji 
apie tuos klausimus, tuo sunkiau nesutikti su autoriaus 
išvada, kad „prasmių steigtis per pajautas atveria pers-
pektyvą, kurios horizonte matyti ikikalbinio ir neverbali-
nio supratimo tyrinėjimų svarba ir reikšmė ugdant ir ug-
dantis meno suvokimo bei asmens kūrybinės saviraiškos 
gebėjimus“ (p. 110). retorika (sau pačiam): kas ir kaip 
tokią perspektyvą galėtų įterpti į bendrojo ir kiekvieno la-
vinimo programas? kur tie (ar tokie) edukologai, papras-
čiau tariant – mokytojai? Vėl verta priminti, kad skyrius 
buvo jau skelbtas knygoje Dvasingumas žmogaus pasaulyje 
(2009, Lietuvos edukologijos universiteto leidykla).

daugiausia džiaugsmo arba teksto malonumo sukė-
lė trečias skyrius (Estetologija glaustai, arba Naujo humani-
tarinio mokslo kontūrai). galbūt todėl, kad jame išryškėja 
tai, ką minėjau pačioje pradžioje: teberašoma ta pati, 
svarbiausia autoriaus knyga. jeigu edukologai užvers 
knygą, ištrauks skirtuką ir manys, kad jau išsiaiškino, 
kas pagal Mureiką yra pajautos fenomenas (ir jo koncep-
tas), gerokai apsiriks. skyriuje tęsiamos Pajaustų minčių 
interpretacijos. autorius, jau nebe pirmąsyk bandantis 
kuo trumpiau ir aiškiau išdėstyti savo estetologinį po-
žiūrį, čia yra pasiekęs ir sau pačiam, ir skaitytojui bū-
tiną teorijai (mokslui) reikalingų sąvokų susisteminimo 
lygį. Pastarasis nurodo, kokia svarbi klasikinio filosofi-
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nio mąstymo įtaka šiandienei filosofijai: postmodernio-
mis vadinamos teorijos, grindžiamos antisistemiškumo 
principu, niekada negali būti aiškiai interpretuotos, giliai 
suprastos, pajaustos ir pan.

šį skyrių skaičiau kaip jau žinomų, bet skaitytojo 
kartu su autoriumi vis giliau suvokiamų estetologijos 
pagrindinių terminų (sąvokų) ir jų struktūrinių ryšių 
teorinį vaizdą. Pajauta, jos būdais, prasme, reikšme, eg-
zistencialijomis vadinami žmogaus būties „fenomenai“, 
kitaip – egzistencinio patyrimo formos ir panašūs daly-
kai čia susiejami, surišami į mazgą, kuris sugrąžina prie 
mąstymo pradžių pradžios – pajautos turinio, estetolo-
ginių reikšmių. baigdamas skyrių, autorius konstatuoja, 
kad humanitarinių mokslų klasifikacijoje estetologijos 
kaip mokslo šakos nėra, lyg išsigąsta savo mąstymo pers-
pektyvos, tad rašo: „estetologijos sukūrimas nekvestio-
nuoja tradicinės estetikos statuso humanitarinių mokslų 
struktūroje, nepaneigia nei joje svarstytų ir apmąstomų 
bei interpretuojamų temų svarbos, nei teorinio jos turinio 
aktualumo, nei reikšmingumo.“ (p. 165) toliau prabyla-
ma apie estetologijos vaidmenį „atskleidžiant klasikinės 
estetikos sudėtingus, persidengiančius ryšius su aksiolo-
gija, meno filosofija, menotyrine estetika bei menotyra“ 
(ten pat). Sic! tiktai, nieko nekvestionuojant ir nepanei-
giant, vargu ar ką naujo galima pasakyti. o mureika sako. 
jis plečia estetologijos teritorijas, pajauta toli peržengia 
meninės, kūrybinės estetikos ribas.

ketvirtas skyrius (Aplinkos samprata ir ugdymo dva-
singumo kontekstai) veda gamtojautos link. netikėta, bet 
laukta. sudėtingas, daugiamatis autoriui rūpimo ugdy-
mo dvasingumo, pajautos formų kontekstas. daugiama-
tis, nes susitinka ne tik žmogus su gamta, su tauta, su 
valstybe, laisvė – su politika, strategijos – su taktikomis. 
skyrius trumpesnis už kitus, mažiau kruopščiai auto-
riaus parengtų provokacijų skaitytojui, reikalingas tik 
kaip ankstesnio skyriaus „kontekstas“. kažin ar būčiau 
pasigedęs, jeigu nebūčiau radęs jo.

Penktas skyrius (Teorinė ir praktinė estetologijos tai-
komoji reikšmė, jos atvertis – paskata ir erdvė diskusijoms) 
skaitytoją vėl tiesiogiai sugrąžina į polemiką. su savimi ir 
kitais. tai – estetologijos kontekstai estetiniuose ir apskri-
tai dvasiniuose baruose. tradiciniuose ir naujausiuose. 
autorius supranta, koks yra pažeidžiamas, kai kalba apie 
naujus arba sudėtingus, iki galo nesusistemintai teaptar-
tus, konceptus. Pirmame poskyryje (Medžiaga, skirta este-
tikos ir kultūros istorijai) sudėti lakoniški paties mureikos 
pasisakymai apie savo estetologinius ieškojimus, perio-
dikoje skelbti glausti, konceptualūs apmąstymai Estetikos 
enciklopediją išleidus, kiti interviu, recenzijos apie esteti-
kų knygas. margi, bet kaip vienokia ar kitokia mozai-
kos dalis į estetologijos sampratos mozaiką įsiterpiantys 
tekstai. būdamas dėmesingas, toje mozaikoje atrandi 
nemažai naujo. Pavyzdžiui, antrame poskyryje (Recenzi-
jos ir atsiliepimai apie profesoriaus Juozo Mureikos mokslinę 
kūrybą), kaip jau užsiminta, yra refleksijų ir kritikos. tai 
skaitant praverčia, kaip ir trejopi įžangų tekstai. galima 
suprasti, ką skaitytojas jau suvokė ir pripažino murei-
kos veikaluose, ko jis dar tik ieško, prie ko artėja, ko iš 
viso nepriima, nes nesupranta, kas tebėra užuomazga ar 
užuomina ir paties autoriaus galvoje.

štai pavyzdys, kaip nebaigtos sisteminti, netgi 
aforistiškai skambančios mintys veikia mane, skaity-
toją. stabtelėsiu ties keletu savo pagalvojimų skaitant 
trumputį skirsnelį Meninis ugdymas estetologijos požiūriu 
(p. 216–226). jame suformuluota dvylika tezių – „filoso-
finio pobūdžio principų“. nevardysiu, bet ugdant meno 
kūrinių pajautą, tiriant ją, metodologiškai daug kur gali-
mai svarbių. kas yra meno kūrinio interpretacijos validu-
mas (pagrįstumas) tyrinėjimuose? kiek esama „dvasinių 
galių“, kurios veikia ir steigia meno kūrinio prasmes ar 
reikšmes? ar tikrai menas (estetologijos požiūriu) tėra 
„konvencionali žmogiškųjų dvasinių vertybių translia-
cija, pateikimas, išreiškimas estetiniu būdu“? Labai jau 
tradicinė, neįvertinanti visų estetologijos, jos pagrindi-
nio koncepto – pajautos – tokia perspektyva. man regis, 
galvojau, reikėtų plėtoti pajautos formų (ekstrasensori-
nės, sensorinės, asociacijos, intuicijos, išgyvenimo ir kt.) 
aprašymus. Pats formų (būdų, modusų) sąrašas, matyt, 
turėtų būti praplėstas. kodėl kaip tokio (vieno jų) nema-
tyti pasąmonės ar netgi paties mąstymo?

bet būta ir ko kito. be kritinių komentarų įsiminė te-
zės apie konkrečių meno kūrinių suvokimą (supratimą, 
pajautimą), apie menojautos konceptą (p. 221), apie meno 
pasaulio vietą visoje vertybių sistemoje, atrodė, kad sin-
tetiškai iš naujo prieita (nenauja) išvada apie meno kūri-
nių vertę: „meno suvokimas dvasingumo sklaidai tampa 
jokia kita kultūros sritimi nepakeičiamu dalyku. menui 
galioja tas mįslingasis tarsi, pasižymintis tuo, jog su-
vokėjas išgyvena tai, ko nėra tikrovėje, t. y. tikras išlieka 
tik tas pajautose susiklostantis dvasinis įvykis.“ (p. 223) 
susieju su ankstesne autoriaus mintimi: „tačiau ne visa-
da kritikoje, kartais ir mokslinėje literatūroje, estetikos 
kausimais deramai suvokiama ir apmąstoma ambivalen-
tiška ir asmenybiška prasmės prigimtis, nėra pabrėžiamas 
lemiamas pajautų vaidmuo prasmės kilmei iš konkretaus meno 
kūrinio, turinčio objektyvuotus potencialių reikšmių ko-
dus, įkūnytus estetine kalba, bei individualų dvasinį su-
vokiančiojo horizontą ir epochai būdingą kultūros kon-
tekstą.“ (p. 137, kursyvas mano – V. M.)

gerai įsiminiau tas ir joms artimas mintis, nes ir pats 
tuos ir panašius dalykus skausmingai išgyvenu: kūrinys 
tik mano paties patirtimi individualiai įprasminamas, o jo 
(kūrinio) reikšmės (visuotinis jų turinys) formuojasi per 
kritiką, kitų skaitytojų nuomones ir pan.

sunku pasakyti, ar šitoje, ar panašioje kitoje, indi-
vidualiai man jautrioje ir prasmingoje, knygos teksto 
dalyje labiausiai paaštrėjo manoji estetologijos teorijos 
pajauta. Vis dėlto labai aiškiai matau iš jos kylančias 
prasmes. ypač kaip literatui. Pavyzdžiui, man kur kas 
akivaizdesnė ta aklavietė, į kurią jaunuosius literatūros 
kūrinių skaitytojus stumia ir sena, ir atnaujinta litera-
tūros programa mokyklose, pagal kurios reikalavimus 
kūriniai apipinami literatūros teorijomis, per jas atsiran-
dančiomis istorinėmis, socialinėmis, politinėmis ir kul-
tūrinėmis tematinėmis interpretacijomis, o moksleiviai 
verčiami jas priimti kaip savas, stengtis įtikti pedagogui, 
vadinasi, mėgdžioti, kartoti. aiškinant (atsakinėjant žo-
džiu ir raštu) mokiniui „patariama“ pataikyti į mokytojų 
ir kitų literatūros vertintojų prišaudytus taikinius. ypač 
moksleiviai, studentai turi dangstytis klišėmis, štampais, 
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skaitydami ir interpretuodami klasikos kūrinius. kas 
neišmoksta kūrinio mąstyti pagal kitus, prastai (į)verti-
namas per egzaminus. matyt, ir gyvenime. nenuostabu, 
kad moksleiviai jaučiasi svetimi tam ar kitam kūriniui, 
nesistengia patys jo pajausti, atsirakinti, pasidžiaugti. 
o juk menojauta, konkrečiau – kūrinio pajautos princi-
pas, siūlo individualų kelią į kūrinį ir iš jo – pas kitus 
skaitytojus, vertintojus. nuo kūrinio pajautos – prie jo 
egzistencialų ar pan. taip atsivertų ir savaimingos kūri-
nių reikšmės – estetinės literatūrinės, istorinės, politinės, 
tautinės. manau, kad toks kelias literatūroje šiandien yra 
vaisingesnis, artimesnis literatūros kaip meno prigimčiai 
ir paskirčiai.

Įsisvajojau, parašiau gal daugiau ir atviriau, nei 
derėtų recenzentui. bet jeigu jau, kaip teigia mureika, 
estetologija „išslaptina pajautos reikšmes“4, tai jokių 
išslaptintų skaitytojo būsenos reikšmių taip pat nedera 
gėdytis ar jas vėl slėpti. tik recenziją norėčiau baigti ne 
subjektyviais, o konvencionaliais ir aiškiai „transliuoja-
mais“ skaitymo patyrimais.

Vienareikšmiškai atsakau į recenzijos pradžioje keltą 
klausimą: taip, skaitant ir pajauta knygoje surašytų min-
čių radosi, ir savąsias prasmes ji žadino, ir jos reikšmių 
nemažai (jau) apsibrėžiau. juozo mureikos knygą Esteto-
logijos įžvalgos vertinu kaip reikalingą visiems, kurie ne-
sibodi filosofijos ir geba jos prieigas taikyti humanistikai 
puoselėti, gaivinti, kurti. knyga įtikina, kad humanitari-
niai mokslai, tarp jų ir estetika, meno filosofija, menotyra, 

yra gyvybingi, kad dvasingumas, menas ar kitos huma-
nistinės vertybės gali išgyventi net labai sunkiais jiems 
laikais, tik laikinai susigūžti, apmirti, tačiau visada randa 
išeitį, atgimsta, prisikelia.

Linkiu šiai knygai būti teorine atspara, kai jos skai-
tytojas, ypač teoretikas, ieško kelio humanistikos kryž-
kelėse. estetologijos įžvalgos kaip šiuolaikės vaisingos 
metodologijos to skaitytojo moksliniuose tyrimuose ar 
atrama praktikoje, gyvenimiškoje žmogaus laikysenoje, 
būtų prasminga žinia mums, kitiems skaitytojams, ir au-
toriui. kartu šitaip rastųsi ir viena ar kita „išslaptintų“ 
estetologijos reikšmių. neišgalvotų, o, kaip mano atve-
ju – skaitant knygą, asmeniškai pajaustų, šioje recenzijoje 
viešai apmąstytų.

Palengva, bet neišvengiamai, platėtų estetologijos 
įžvalgų ratas.

1 ir save ten užtikęs, prisipažįstu, kad buvau tikrai atidus ankstesnių 
mureikos veikalų skaitytojas, kai ką juose perpratau, su kai kuo gal 
ir ginčydamasis, jau ir savo rašymuose (Estetinėje literatūros gyvybėje) 
esu pritaikęs. už tą idėjų ir konceptų dialogą apie estetikos idėjų 
istoriją, dabartį ir ateitį autoriui nuoširdžiai dėkoju.

2 Estetologija (gr. aisthesis – pajauta + gr. logos – žodis, sąvoka, moks-
las) – mokslas, tiriantis ir interpretuojantis pajautą, kaip dvasinę 
galią ir prasmių steigties būdą, pajautos sandus bei ryšius su 
kitomis dvasinėmis galiomis (p. 16).

3 Pamąstykime pagal analogiją, bet adverniškai: ar kam šautų į galvą 
elektros teorijose graikų elektroną (ήλεκτρον) pakeisti į lietuvių 
gintarą, nors jų etimologinės reikšmės tos pačios?

4 j. mureika. Pajaustos mintys: estetikos virsmas estetologija. – Spindulys, 
Vilnius, 2006, p. 30.

Per pastaruosius šešerius metus aldona ruseckai-
tė išleido tris romanus, galima sakyti, tapo pri-
pažinta prozininke, buvo apdovanota ne viena 

premija. tačiau tebėra ištikima poezijai. dažnai atrodo, 
kad eilėraščiai yra brangiausia jos sielos dalis, tikrieji šir-
dies dalykai. Pirmiausia – jai pačiai. gal todėl praėjusių 

A l f a s  P a k ė n a s

Nenutolusi nuo Ingavangio laukų

metų pavasarį šalia romano Žemaitės paslaptis pasirodė 
ir eilėraščių knyga Verčiau (ne)užmiršti. „daugiau, negu 
tikėjausi“, – apie šią poezijos knygą lakoniškai pasakė 
redaktorius Viktoras rudžianskas. Pasak jo, šio rinkinio 
eilėraščių ašis – vidiniai moters išgyvenimai, virstantys 
susidvejinimais, bandymais savyje kurti kitą moterį, o 
kartais semtis šviesos iš vaikystės ir jaunystės prisimi-
nimų. knygą gražiai, skoningai išleido leidykla Kauko 
laiptai, apipavidalino dailininkė inga Paliokaitėzamuls-
kienė. Viršelis rudeniškos žemės spalvos, turtingai or-
namentuotas, jame panaudotas Viktorijos Paliokienės, 
įdomios kauno dailininkės, grafikos darbas Belaukiant 
(iš ciklo Moterys).

knygoje – šeši skyriai, kurie pačios autorės nėra įvar-
dyti, bet atskirti tamsaus sidabro spalvos beteksčiais pus-
lapiais. tų puslapių tyla – tai irgi poezija, kalbanti savo 
faktūra, atspalviais, raštais. tas sidabras tarsi gyvenimo 
laikinumas, trapumas, kurį autorė jaučia ypatingai ir su-
geba išreikšti eilėraštyje, tebešvyti iš ankstesnių poetės 
eilėraščių knygų: „ramiai teka laiko upė. ir nieko dau-
giau. tai ko tu draskaisi, žmogau, vis tiek viskas ateis ir 
praeis, ir tekės upė, ir dundės traukiniai...“

aldona ruseckaitė. 
Verčiau (ne)užmiršti. – 
Kauko laiptai, kaunas, 
2015
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tai labai moteriška poezija. a. ruseckaitė giliai ir 
subtiliai atspindi paslaptingą, sudėtingą moters pasaulį. 
apie tai teko girdėti ne iš vienos skaitytojos, aldonos ta-
lento gerbėjos. čia labai tiktų poetės nijolės miliauskai-
tės žodžiai: „tai moterų pasaulis, uždaras, slaptas tarsi 
pusė žodžio, pasakyta pusbalsiu.“ Profesorė Viktorija 
daujotytė savo monografijoje Parašyta moterų šiuos žo-
džius panaudojo kaip epigrafą.

taigi, viena pagrindinių ir gražiausių šios knygos 
temų – moters pasaulis. iš pirmo žvilgsnio sklidinas vai-
kystės prisiminimų, jaunystės romantikos, meilės moti-
nai ir tėvui, gimtajam ingavangio slėniui. tačiau yra ir 
tamsesnių pajautų – baimės būti nesuprastai ir atstumtai, 
išduotai ir paliktai. Vis dėlto knygoje dominuoja šviesa, 
laimės ir laisvės pojūtis. autorė nebijo būti nuoširdi ir 
atvira. eilėraštyje Antrininkė prisipažįsta:

nežinau ar esi manyje visa užrašyta
ar esi pasakyta

esi
įsičiulpusi į odą kvėpiniesi
manais kvepalais velkiesi suknelę
plaukus dažaisi raudonai skaistini skruostus
šypsaisi

kita tema – pasaulis moteryje. Į ją telpa tėviškė, kuri 
poetei nėra tik žemės sklypas. todėl daugeliu savo eilė-
raščių a. ruseckaitė kuria būtent savo tėviškės istoriją, 
ten gyvenusių žmonių – tėvo, motinos, kaimynų – pa-
veikslus, atėjusius iš vaikystės laikų. tėviškėje jai viskas 
brangu, miela, viską poetė pastebi – ir ėriuką, ir veršelį, 

ir aukštus kaimo klevus, ir nebesantį tėvo sodą, ir galuso-
dėj motinos išravėtas daržo lysves. kartais tie eilėraščiai 
lyg stiprus vėjo dvelksmas pro gryčios langą – taip balta 
nertinė užuolaida, vėjo gūsio ištraukta laukan, susilieja 
su jazmino žydėjimu palangėj.

eilėraščiai, manyčiau, buvo autorei savotiška pre-
liudija prozai, pelniusiai jai tikrąjį literatūrinį pripažini-
mą. tarsi poetinis romanų komentaras. Virginia Woolf 
knygoje Savas kambarys rašė: „Prozai tik į naudą išeitų 
atsistoti petys petin su poezija ar filosofija.“ daugeliui 
skaitytojų a. ruseckaitės romanai gal bus geras postū-
mis iš naujo perskaityti jos eilėraščių knygas ir pajusti, 
kad tai – daug simpatiškų bruožų, poetinio šviežumo ir 
žavaus moteriškumo turinti poezija.

tačiau skaitant šią poeziją kartais atrodo, kad kai 
kuriuos eilėraščius reikia suveržti tarsi šieno vežimą su 
kartimi, kad neišbyrėtų vežant klojiman. ne veltui vienas 
garsus poetas yra pasakęs: a. ruseckaitės tekstus reikia 
redaguoti, išvalyti. tačiau prisiminkime, kad jų kūrėja yra 
moteris, kuri stengiasi viską paryškinti, iškelti aukštyn, 
kad toli matytųsi, kuri mato ir mums parodo gyvenimą 
spalvingesnį, romantiškesnį, sklidiną meilės ir šviesaus 
liūdesio. aldona ir apie tamsius dalykus moka kalbėti 
šviesiai, su tikra širdies giedra. tai – barokinė poezija: 
autorė tarsi ima saują gerai išminkyto gyvenimo molio 
ir sumaniai drebia ant balto lapo. šalia – kitą, trečią, tarp 
jų – dar vieną. Poetė turi savitą stilių ir nuolat jį tobulina.

a. ruseckaitė nenutolsta nuo ingavangio laukų. ne-
nutolsta ir nuo maironio – poetės kūryboje jam skirtas 
ne vienas eilėraštis. šiame eilėraščių rinkinyje maironiui 
skirtas ciklas Poetas, sudarytas iš devynių eilėraščių, gra-
žiai atskleidžiantis kūrėjo asmenybę ir poetės meilę jam.
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ne mažiau reikšmingi ir įdomūs eilėraščių ciklai 
Progiesmės, Mišios Palendrių vienuolyne ir Verčiau (ne)už-
miršti. Visi šie ciklai tarsi įkūnija pačias pagrindines kny-
gos temas – tėviškės ir tėvų atminimą, meilę gyvenimui, 
sielos palankumą menui ir grožiui.

kadaise poetė aldona ruseckaitė yra rašiusi, kad 
„gražiausia knyga yra ta, kurios neparašai, o tiesiog 
gyveni, myli, džiaugiesi, liūdi, dirbi, kalbi kasdienybės 
rožinį... kai tik imi mąstyti, nori kažką apibendrinti, iš 
savęs ištraukti, viskas stringa, slysta ir supranti – ne tai, 
vis ne tai. tačiau jau nebegali sustoti...“

„Poetų mums netrūksta. belieka jiems pasmarkauti, 
ir jie bus patys gerieji... dabartinė jaunoji lyrika, kaip sau 
norite kalbėkite, man „seilės nepadaro“, kaip cigaretė iš 
kopūstlapio. ji betikslė, destis, niekam nereikalinga ir 
melaginga. taip sakant, be objekto. Paskaitai visą leidi-
nėlį ir lyg po rauginto pieno netenka dantys krapštyti, – 
nieko nelieka“, – apžvelgdamas naujas knygas, kadaise 
rašė Vaižgantas.

aldonos ruseckaitės – lieka.

šių metų spalio pradžioje minėsime žymaus poeto 
ir žurnalisto algirdo Verbos 75ąjį gimtadienį. jau 
įvyko pora renginių, kuriuose buvo pristatyta pra-

ėjusių metų lapkritį leidyklos Kauko laiptai išleista atsi-
minimų apie poetą knyga Pilkoji Algirdo Verbos žvaigždė.

norėčiau vaižgantiškai pasidžiaugti šia knyga. ko-
dėl pilkoji? net nežinau, ar algirdas ypač mėgo šią spal-
vą. tik žinau, kad buvo labai savitas poetas, iš tolo jautė 
geros poezijos dvelksmą. buvo labai reiklus sau. nuola-
tos ieškojo savojo žodžio – vienintelio, nepakartojamo ir 
kitų nenuspėjamo. jis nemėgo prastos, banalios poezijos 
ir nuvalkiotų žodžių, nuzulintų metaforų, palyginimų. 
gal pilka spalva jam pasirodė originali, dar kūrybiškai 
neišnaudota? yra daug jo eilėraščių, kuriuose dominuoja 
ši spalva ir jos nuotaika: Pilkas pavasaris, Pilka liga, Pilkam 
krašte, pagaliau jo eilėraščių rinktinė Pilkoji žvaigždė... gal 
ir gėrė todėl, kad jam gyventi labai dažnai būdavo pilka. 
kaip tame jono strielkūno eilėraštyje, skirtame algirdui: 
„kada gyvenimas jam kilpą / Prisėlinęs – tik šast ir ne-
ria. / užtat, kad jam gyventi pilka, / jisai raudoną vyną 
geria...“ norėjosi, kad ir atsiminimų knygos pavadinime 
liktų šios spalvos atšvaitų.

kai susitikome pirmąkart, Verba jau buvo išleidęs 
antrąją savo eilėraščių knygą Aprišu obelį ir už ją gavo 
komjaunimo premiją.

Į kaimą atsivežė naujos kūrybos, nes tuomet jau 
galvojo apie trečiąją knygą, kuri vėliau buvo pavadin-

Pelyno kartumo poetas
ta Ugnies ūgis. atsivežė ne eilėraščius, o gyvą riksmą. Į 
nieką nepanašų, negirdėtą. beria, tarsi graužia žodžius, 
užspringsta, dūsta, šėlsta. skaitė kažkaip naujoviškai, tie 
žodžiai nepaklusnūs – tarsi plūstųsi, tarsi pultų klausan-
čius su prakeiksmais ir grasinimais: aš gyvenu, aš my-
liu, aš noriu, man skauda... padėkite! o koks gaivus ir 
linksmas buvo tas jo tradicinis šaukinys prieš pradedant 
skaitymą: „cigaretę!“

tačiau kai gerai įsiklausydavai į jo skaitomus teks-
tus – tikra žodžio liturgija. kaipmat išryškėja poeto sie-
los drama. Verba buvo poetas atpirkėjas, turėjęs dvasios 
šventumo, kurį mažai kas pastebėdavo. jis labai vertino 
ir buvo pamėgęs skaityti šventąjį raštą, kurį iš tėviš-
kės parapijos kunigo parūpino sesuo. tačiau labiausiai 
už viską pasaulyje jis mylėjo savo eilėraščius. „metafo-
ra – meilė mano“, – sakydavo algirdas. metafora buvo 
pagrindinė, stipriausia jo poezijos ašis. Verbos eilėraštis 
gyvas, vibruojantis, kartais šlubčiojantis kaip ir jis pats, 
bet sklidinas energijos, kurios daug buvo jo paties gyvas-
ty. žodžiai rupūs, kokia būna rupi, bet skani ir kvap ni 
naminė ruginė duona. o kartais kaip žvyras. tai jo vi-
dinis klyksmas – nuolatos tvinksintis eilėraščio smilki-
ny. atrodo, amžinai tas pat: gyvenu, myliu, noriu, man 
skauda. rodėsi, kad jis svaiginasi, žudosi savo paties 
žodžiu. matydavau, kaip jam kartais būdavo sunku dėl 
kažko neišsipildžiusio, sudužusio praeituos keliuos, dėl 
vargano gyvenimo, skurdžios ir nykios buities.

galvodavau: kaip viso gyvenimo skausmas gali virs-
ti tokiu poezijos grožiu? kaip tas žmogiškas skundas gali 
tapti paguoda, kurios reikia kiekvienam?

Įsiklausau: pelyno kartumo poetas. sakydavo: „rei-
kia jausti, kad tikrai gali pasakyti žmonėms kažką nau-
jo – pabudinti, nustebinti – literatūroje negalima būti 
vidutinybe. rašyk taip, kad tave įsimintų iš pirmosios 
publikacijos.“

kažin ar būčiau pasiryžęs rinkti atsiminimus, jeigu 
nebūčiau pažinęs jo kaip žmogaus. jaučiau pareigą bei 
didelį norą parodyti ir kitiems, kokia tai buvo įdomi, 
prieštaringa ir kartu spalvinga asmenybė – žmogus, poe-
tas, žurnalistas. jam už daug ką esu dėkingas – pirmiau-
sia už dvasinius dalykus. už jo griežtą požiūrį į poeziją, 
nesitaikstymą su vidutinybe. už meilę tėviškei – man tai 
buvo artima. jo eilėraščiai buvo persmelkti Lietuva. be 

Pilkoji Algirdo Verbos 
žvaigždė. sudarė alfas 
Pakėnas ir gasparas 
aleksa. – Kauko laiptai, 
kaunas, 2015, 264 p.
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to, labai norėjau sužinoti, ką apie jį prisimena, kaip pri-
simena jo bendramoksliai, bendradarbiai, bendraamžiai 
ir kiti jį pažinoję žmonės.

2011 metų vasarą literatūrinės ekspedicijos metu 
teko lankytis algirdo Verbos tėviškėje nemakščiuose 
(raseinių r.) ir susipažinti su jo seserimi elena Verbaite
kučinskiene. ji papirko savo meile broliui, garsiam Lie-
tuvos poetui. daug pasakojo apie tėvus, senelius, gimtąjį 
arglaičių kaimą, kur užaugo penki Verbų vaikai. Paža-
dėjo parašyti atsiminimus apie brolį. Pasakiau jai apie 
savo svajonę parengti atsiminimų knygą. ir ji tam labai 
pritarė – tarsi palaimino.

taip ir gimė knyga. gražiai ir originaliai išleista. nors 
dailininkei ingai Paliokaiteizamulskienei, bendradarbiau-
jančiai su Kauko laiptais, tai buvo pirmoji prozos knyga, 
kurią ji apipavidalino ir palydėjo pas skaitytoją, manau, 
kad darbas pavyko. knygą gera imti į rankas: metaforiškai 
taikliai parinkta viršelio nuotrauka, kurios autorius ro-
mualdas rakauskas. Leidinio viduje įdomiai panaudojami 
pilkos spalvos puslapiai tekstams atskirti. daug fotografi-
jų, rankraščių, papildančių vieno ar kito autoriaus tekstą.

atsiminimus parašė aštuoniolika autorių. tai tik 
nedidelė dalis jį pažinojusiųjų – algirdas dirbo dide-
liuose respublikos laikraščiuose, turėjo daug draugų ir 
pažįstamų.

knyga prasideda mažai kam žinoma paties poeto 
autobiografija. trumpai ir taupiu žodžiu algirdas pasa-
koja apie save. tikras kaimo vaikas, savo tėviškės my-
lėtojas, vėliau, kad ir kur būtų, pasiilgstantis šio krašto: 
„toje troboje, kampe ant aslos, dažnai glausdavosi ir 
svečiai. Per didžiausius speigmečius tėvas iš tvarto par-
vesdavo apsiėriavusią avį. kad nesušaltų. drauge juk 
šilčiau. ak, tas mielas gyvulio artumas, jo alsavimas.“ 
šalia šio teksto – šeimyninė nuotrauka – 1957 metai. Visi 
dar jauni ir laimingi. brolis antanas, sesuo bronė, būsi-
masis poetas algirdas, sesuo elena su vyru. Priekyje sėdi 
Pranciška ir boleslovas Verbos. tėvai. šitiems žmonėms 
turime būti dėkingi už rudeninės Lietuvos ir liūdesio 
dainių – poetą algirdą Verbą.

neįsivaizdavau knygos be Vidmantės jasukaitytės, 
gasparo aleksos, mykolo karčiausko, romo daugir-
do, henriko Vaitiekūno, jurgio Pekarskio tekstų. Poetas 
romas raila rašo apie tas vasaras ir rudenius, kai Ver-
ba lankėsi ukmergės krašte. ukmergės literatai jį labai 
mėgo, vadino poezijos kunigaikščiu. Laukdavo atvyks-
tant, bendraudavo, rengdavo poezijos skaitymus, jau-
dindavosi klausydami savo kūrybos įvertinimo – kartais 
gal šokiruojančio, net pritrenkiančio, bet nuoširdaus ir 
teisingo. algis draskydavo ir mesdavo šalin ne tik savo 
rankraščius. tačiau visada būdavo tiesus ir atviras. mo-
kėdavo ir pagirti, padrąsinti, kai tik pajusdavo tikrą 
poeziją.

gediminas griškevičius, algirdas steponavičius, 
marius glinskas ir Vladas Vaitkevičius pasakoja apie 
poeto jaunystę – vėliau kai kurie jų net nebebuvo susiti-
kę algio. kad jis buvo mėgstamas draugų, kolegų poe-
tų, liudija ir jam skirti eilėraščiai – knygoje publikuojami 
Valdo kukulo, jono strielkūno, Vidmantės jasukaitytės, 
Vlado Vaitkevičiaus eilėraščiai Verbai.

Po poeto mirties 2000 m. liepos pabaigoje jo atmi-
nimui skirtame straipsnyje jurgis kunčinas rašė: „ki-
taip dabar atrodo jis, Verba, bičiulių poetų atgabentas 
į užupio kavinės terasą ant Vilnelės kranto – paskuti-
nis Poezijos pavasaris... kitaip skaitai ir paskutiniąją jo 
publikaciją septintam Metų numeryje. kitaip skamba ir 
paskutinis jo telefono skambutis. Vėliau daugel ko pri-
reiks – jo raštų, autografų, prisiminimų apie jį. ar su-
lauksim, ar tesėsim?“

atsiminimų knygos sulaukėm. sulaukėm eilėraš-
čių rinkinio serijoje Poezijos pavasario laureatai, kuriame 
spausdinama 50 geriausių eilėraščių. knygą sudarė al-
girdo bičiulis gydytojas gasparas aleksa, kurį poetas 
vadindavo daktaru. tikiu, kad sulauksim ir jo raštų. 
susidarytų gražus dvitomis. Verba – ne tik talentingas 
poetas, bet ir įdomus publicistas.

Linkiu skaitytojams pažinti algirdą Verbą giliau: 
kaip asmenybę, kaip nelaimingą žmogų, bet laimingą 
poetą. o tai jam buvo svarbiausia.

knygos pristatymas Vilniuje, Žinijos draugijos salėje, 2016 m. sausio 28 d.: sudarytojas alfas Pakėnas ir redaktorius Viktoras rudžianskas; 
poeto našlė nijolė Verbienė su anūkais žygimantu ir augustu. k ęs t u či o  s V ėr i o  nuotraukos
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Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas daug 
dėmesio skiria rašytiniam juozo tumoVaižganto 
palikimui. Praėjusiais metais pasirodė XXiV Vaiž-

ganto raštų tomas, kuriame publikuojami vėlyvojo lai-
kotarpio pamokslai. raštų rengėjai mano, kad gali susi-
daryti trisdešimt šio klasiko raštų tomų. kaip rašė pats 
Vaižgantas, 1932 metais atsakydamas į Naujosios Romu-
vos anketos klausimus, „prirašiau tiek, kad leidiniai ten-
ka metru matuoti, kaip mėsiedo laiku ruskiams blynai“.

Leidžiami ne tik raštai. beveik kasmet pasirodo 
knygų ir apie patį Vaižgantą – iš tikrųjų jis neužmiršta-
mas. kiekvieną kartą pažvelgiama į jį šviežiu žvilgsniu. 
štai praėjusių metų pabaigoje skaitytoją pasiekė ir nu-
džiugino dr. nijolės Lietuvninkaitės kruopščiai pareng-
ta ir Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto gražiai 
išleista knyga – monografija Skaitantis Vaižgantas. knyga 
iš tikrųjų įspūdinga – kaip Vaižgantas pasakytų – „stora 
kaip gerai nupenėta kalėdinė žąsis“. Pirmiausia akį pa-
traukia apipavidalinimo gaivumu: baltame viršelyje pa-
naudotas Vaižganto kraštiečio dailininko kajetono sklė-
riaus paveikslo Vaižgantas fragmentas – žaliuojančiame 
parke ant smėlėto tako stovi baltagalvis Vaižgantas, lai-
kantis rankoje atverstą knygą. skaitantis Vaižgantas. at-
lapotas baltas apsiaustas, viena ranka įsisprendęs į šoną, 
kitoje – knyga. Lyg koks augalas tvirtai kojomis įsikirtęs 
į žemę. šį mažai kam žinomą paveikslą, lankydamasis 
miko ir kipro Petrauskų lietuvių muzikos muziejuje, ne-
tikėtai aptiko Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto 
Leidybos centro vadovas gytis Vaškelis, daug prisidėjęs 
prie sėkmingo šios knygos pasirodymo.

knyga sudaryta iš dviejų dalių: Knygos riteris ir Skai-
tyta Vaižganto. gausu iliustracijų: retų Vaižganto nuo-
traukų, jam skirtų autografų, ekslibrių. rodomi retų 
knygų viršeliai ir tekstų fragmentai su gausiomis Vaiž-
ganto marginalijomis. gražiai ir vaizdžiai atspindėtas 
Vaižganto skaitymo procesas.

Vaižgantas – Knygos riteris
autorei labai rūpėjo pasekti garsaus rašytojo ir ku-

nigo bei kultūros veikėjo juozo tumoVaižganto „bičiu-
lystės su knyga pėdsakais“. Pasak nijolės, ilgus metus 
tyrinėjusios Vaižganto biblioteką, „rūpėjo susitikti su 
Vaižgantu, asmeninės bibliotekos kūrėju, atsidavusiu 
lietuviškos raštijos skatintoju ir skleidėju, o ypač – pa-
tyrinėti ir atskleisti individualų jo skaitymo procesą“.

ir tai autorei pavyko padaryti. knygoje gyvai ir pla-
čiai nušviesta ir parodyta skaitytojui visa bibliofilinė ir 
muziejinė Vaižganto veikla, įdomiai atskleista asmeninės 
bibliotekos kūrimo istorija. čia Vaižgantas pasirodo kaip 
tikras knygos riteris. tarsi išsipildo jo žodžiai, pasakyti 
dar jaunystėje: „turiu dvi mylimąsias – Lietuvą ir knygą.“ 
užtat tiek daug knygų turėjo, jomis džiaugėsi, jas saugo-
jo, mylėjo. užtat tiek daug Lietuvos buvo jame. Vaižganto 
rankos laikė per keturis tūkstančių knygų. tačiau dalis jų 
buvo išdovanota, išdalinta arba dingo keliantis iš vienos 
vietos į kitą. dabar Vaižganto bibliotekoje yra likę apie 
du tūkstančius tomų. ji saugoma kauno technologijos 
universiteto bibliotekoje. monografijoje n. Lietuvninkai-
tė rašo, jog „šiandien galima pasidžiaugti, kad pagrindi-
nė Vaižganto memorialinės bibliotekos leidinių kolekcija 
vis dėlto išliko ir saugoma in corpore kauno technologi-
jos universitete. tačiau, atsižvelgiant į kintančius mūsų 
laikmečio poreikius (akademinius, kultūrinius, sociali-
nius), ji galėtų būti sugrąžinta į juozo tumoVaižganto 
butą – memorialinį muziejų ir ten efektyviau pasitar-
nautų pažintiniams, moksliniams bei edukaciniams tiks-
lams“. norėtųsi tikėti, kad taip ir įvyks – tai būtų didelis 
džiaugsmas Vaižganto muziejaus lankytojams ir visiems, 
besidomintiems jo gyvenimu ir kūryba.

Skaitantis Vaižgantas – daug atsidavimo ir jėgų parei-
kalavęs ilgametis n. Lietuvninkaitės darbas. išsipildžiusi 
graži jaunystės svajonė virto reikšmingu kultūros įvykiu, 
papildančiu visą gausią vaižgantiką.

šią knygą paimti į rankas bus įdomu ne tik muzieji-
ninkui ar Vaižganto kūrybos tyrinėtojui, bet ir paprastam 
skaitytojui, kuris pajus jos tekstų malonumą.

Vaižganto amžininkas jonas šukys savo atsimini-
muose rašo: „kartą ėjau pro antikvariatą. Pro siauras 
duris išsibruko Vaižgantas, vienoje rankoje nešinas iš-
sipūtusiu portfeliu, o ant kitos prisikrovęs visą krūvą 
knygų. uždarant duris, kelios knygos nukrito ant šali-
gatvio. Paėmiau jas nuo žemės ir padaviau Vaižgantui. 
jis padėkojo ir ėmė tarsi teisintis: „ot, tas žmogaus gob-
šumas: radęs geresnių knygų, tiek prisiglobiau, kad ne-
begaliu panešti. nebeapžioju, panie... tu nebūk toks gob-
šus – sunku tokiam gyventi...“ o veide aiškiai išskaičiau 
jo mintį: būk toks pat, kaip aš – juk žinai, kaip malonu 
rankose neštis knygas...“

    

nijolė Lietuvninkaitė. 
Skaitantis Vaižgantas. – 
Lietuvių literatūros ir 
tautosakos institutas, 
Vilnius, 2015, 372 p.
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A I D A N  c O L E M A N

Lidija – taupiausia dabar australijoje rašanti poetė; ji tur-
būt labiausiai vertina tylą.

ši knyga – asketiškas, kone vienuoliškas projektas, jis 
nepajėgtų konkuruoti su mūsų amžiaus triukšmu.

Lidijos poezija priklauso šiaurės europos tradicijai, su-
siformavusiai išgyvenus sunkią praeitį; joje gausu meta-
foriško skepticizmo, ji negali būti lėkšta.

DEBESYS KRENTA 
į jūrą 
ir iškyla salomis 

baltos burės
skęsta jūroje

paukščiai klykia
horizontai išnyksta

– taikli dėkingumo už tai, kas lieka, išraiška.

eilių adresatas atrodo nuolat kintantis, įdomiai atsinau-
jinantis, be paliovos migruojantis tarp skaitančiojo ir kal-
bančiojo, tarp eilinio žmogaus ir poeto.

kai kurie įvaizdžiai tiesiog siurrealistiniai:

Tavo nusigręžimas
nusinešė
mano veidą (AUTOMOBILIŲ GAUSMAS)

Snūduriavome
kaip vynas jūros kriauklėse (VERDA VANDUO)

kiti – nors ir metaforiški, vis dėlto labai realistiniai:

AKMENIM GRĮSTOSE
Vilniaus gatvėse…
moteris atsisėdusi ant parko suolo
maitina paukščius savo vargu

arba –

lietus
pripildo
ubago
dubenį

Lidijos poezija gimininga estų kompozitoriaus arvo Pär-
to kūrybai – jo kompozicija Spiegel im Spiegel beveik vai-
kiško paprastumo, bet siekianti pakilumo, transcenden-
cijos. kaip kad ir šios nesudėtingos eilutės:

PAUKŠČIO ŠAUKSMAS
persmelkia pirmąjį
šviesos blykstelėjimą

medžiuose brėkšta
saulės žvilgesys

kartais eilėraščiai yra apgaulingai paprasti – štai, pavyz-
džiui, BALTIJOS AUDROS pabaiga:

žvirblis įmetė sparną 
į mano pašto dėžę

eilutės trumpos – trapios, bet ir tvirtos. trapios dėl to, 
kad netinkamas žodis gali sugriauti subtilų balansą, bet 
tvirtos geriausios minimalistinės tradicijos prasme.

L. šimkutės eilėraščiai imponavo j. m. coetzee, johnas 
kinsella įtraukė jos eiles į šiuolaikinių australų poetų an-
tologiją. tikiuosi, knyga Kažkas pasakyta ras savo unikalią 
vietą australijos poezijos kontekste.

Contemplative and Exacting Art: Aidan Coleman reviews Lidija Šimkute 
Something is Said // Rochfrod Street Reveiw – https://rochfordstreetre-
view.com/2015/09/01/acontemplativeandexactingartaidancole-
manreviewssomethingissaidbylidijasimkute/

Australijos poetai apie 
Lidijos šimkutės knygą

Lidija šimkutė. 
Kažkas pasakyta / 
Something is said. – 
Lietuvos rašytojų 
sąjungos leidykla, 
Vilnius, 2013
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Pažįstu Lidiją jau dvidešimt metų. kai pirmą sykį išgir-
dau ją skaitant, pajutau, kad jos kūryba intriguojamai 
skiriasi nuo tradicinės australų poezijos ir kartu yra 
įtikinamai šiuolaikiška. Pamažu vis labiau artėjau prie 
skvarbaus poetės žvilgsnio ir intuityviai parinktų tinka-
mų žodžių bei įvaizdžių.

šios knygos eilėraščiai atspindi Lidijos sugebėjimą lėtai 
perkelti akcentą nuo ko nors smulkaus prie begalinio, 
jiems akivaizdžiai būdingas haiku trumpumas ir plati 
minties erdvė:

PO NAKTIES DANGUMI
kaimą apšviečia 
Paukščių Takas

kamino dūmai
gludina akmenų šaligatvį

jūržoles dengia
žvynų blizgesys

langai
         nežino
kad juos stebi

dvikalbiai rašytojai suteikia dvigubą dovaną – ne tik 
paralelines dviejų kalbų versijas, bet ir dviejų kultūrų 
išraiškas bei interpretacijas. Lidijai verčiant savo eilėraš-
čius iš vienos kalbos į kitą pasiekiamas optimalus kūri-
nio lankstumas: reikalui esant, surandama kita forma ar 
kitas įvaizdis – tokia yra vertimo laisvė, taip garantuoja-
mas vertimo teisingumas.

mane sudomino, nors nenustebino, kad kai kurie Lietu-
vos skaitytojai pajunta australijos įtaką lietuviškose ei-
lėraščių versijose. man patrauklu, kad šie eilėraščiai su-
kuria vaizduotėje šiaurietišką  peizažą. šiame rinkinyje 
įžiūriu tiltą tarp kultūrų.

Lidijos eilėraščiai yra iš esmės kosmopolitiški: čia minimi 
adelaidė, Vilnius, budapeštas, Viena, niujorkas.

eilėraščiuose ryškėja įvairios simetrijos: moteriška–vy-
riška, konkretu–abstraktu, garsas–tyla; pinasi sensualūs 
ir abstraktūs įvaizdžiai, o idėja pateikiama tarytum šokis. 
žodžiai tikslūs, dažnai stichiški, o balta erdvė puslapy-
je prilygsta tylai ir laiko tėkmei. čia nėra dogmatizmo, 
reikšmė nesuabsoliutinama, o tarsi subtiliai ar ironiškai 
įtariama, kintanti kaip debesų forma, joje akivaizdus 
kristalo grynumas ir kalnų oro skaidrumas.

mano vaizduotėje iškyla keturi elementai: vanduo ir 
oras distiliuotuose jausmuose ir mintyse, žemė dėl mus 
pasaulyje supančių detalių preciziškumo ir ugnis dėl 
įtemptos ir aštrios dikcijos.

Lidija gali pavartoti vieną žodį, kuris tarsi įtvaras arba 
ašis atidaro duris tarp dviejų ar daugiau prasmių: tavo 
tyla / tarsi kvepalai, supantys mane.

man patinka miklūs sakinių posūkiai, kurie netikėtai pa-
teikia staigmeną, pavyzdžiui, šiose eilėse: šešėliai blaško-
si / dulkėse // tavo nusigręžimas / nusinešė / mano veidą

arba šiame subtiliame žaismingame eilėraštyje:

PADAVĖJOS ŠYPSENA
paskanina virtus ryžius
penkialapiu prisilietimu
ji pila žalią arbatą

į lotoso puodelius

jan owen. The Exactitude of Crystal and the Clarity of Mountain Air // Azuria, 
4, 2015; žr. taip pat: jan owen. Pradžios žodis / Foreword // Lidija šimkutė. 
Baltos vaivorykštės / White Rainbows. – Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 
Vilnius, 2016, p. 6–13.

Lidija šimkutė su aidanu 
colemanu ir jan owen


