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Eidami pašaukimo keliu, siekdami įgyvendinti savo 
kūrybinius sumanymus, neapsieiname be talki-
ninkų, be bendraminčių, be geranoriškos jų pagal-

bos, paramos. Šio pobūdžio pagalba ar parama papras-
tai būna grindžiama pažiūrų, siekių, idealų bendrumo 
principais. Taigi kūrybos kelyje sutiktos asmenybės – tie 
tautinės dvasios ir kasdienio juodo darbo rėmėjai, ben-
drakeleiviai, gyvenimo ir kūrybos džiaugsmų bei vargų 
liudytojai pasidaro mums ypač brangūs, tarytum būtų 
tos pačios šeimos nariai arba kiek tolesni kraujo broliai. 
Galbūt todėl tokių asmenybių atminimą bandome išsau-
goti kaip brangiausią turtą, o apie jų nuveiktus darbus, tų 
darbų prasmę ar svarbą norime argumentuotai ir atvirai 
papasakoti kitiems.

E T N O M U Z I K O L O G Ė  J A D V Y G A 
Č I U R L I O N Y T Ė
Po pirmo Lietuvių folkloro teatro (tuomet dar Etnogra-
finio ansamblio) Instrumentinių, šokamųjų, dainuojamų-
jų sutartinių programos parengimo ir viešo parodymo 
savaitraštyje Literatūra ir menas pasirodė T. Sviderskio 
informacija, kurioje rašoma: „Koncertas buvo neįpras-
tas, pirmas ne tik konservatorijos salėje, bet ir apskritai 
respublikoje. Salės skliautais liejosi melodinga kanklių 
muzika ir, pritariant skudučiams, skambėjo senovinės 
sutartinės – nuostabus lietuvių liaudies meninės kūrybos 

pavyzdys. <...> Koncerto iniciatorius – chorvedys Povilas 
Mataitis – ilgai ruošė pasirodymo programą.“1

„Netveriu džiaugsmu, kuris apėmė mane nuo pir-
mųjų koncerto akimirkų. Kažkada pati svajojau atgaivin-
ti šias unikalias mūsų liaudies sutartines. Jų vertė – neį-
kainojama. Drįstu sakyti, jog vargu ar rastume Europos 
tautų liaudies mene tokių retų ir savitų muzikinės ar-
chaikos elementų“2, – korespondento T. Sviderskio pa-
kviesta pasidalinti koncerte patirtais įspūdžiais, kalbėjo 
prof. dr. Jadvyga Čiurlionytė.

Vėliau, po keleto koncertų, pasirodė išsami sutarti-
nių programos recenzija, kurioje apie naują ir, jos many-
mu, labai reikšmingą lietuvių kultūros reiškinį, garbioji 
profesorė prabilo ryžtingai: „Pagaliau susilaukėme gyvo 
mūsų praeities liaudies meno atkūrimo. Išvydome jį ne 
knygose, ne užrašytą natomis, išvydome ne stilizuotai 
atliekamą išprususių chorų, – suskambo jis tarsi gyvas 
dėka mažo būrelio entuziastų, vadovaujamų Povilo Ma-
taičio. <...> Jau pirmieji koncertai, įvykę Valstybinėje kon-
servatorijoje ir Kompozitorių sąjungos rūmuose, sukėlė 
didelį kompozitorių, muzikologų ir folkloristų susido-
mėjimą. Sekantieji koncertai Aktorių namuose, Valsty-
binėje filharmonijoje susilaukė ir platesnės visuomenės 
pritarimo. <....> Visi vakarai paliko gilų, jaudinantį įspū-
dį. Kol kas ansamblis yra saviveiklinio pobūdžio ir, be 
abejo, susiduria su įvairiais praktiškais sunkumais. No-

P o v i l a s  M a t a i t i s

Didieji

Lietuvių folkloro 
teatro artistai 
Liaudies buities 
muziejuje Rumšiškėse
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rėtųsi, kad mūsų kultūrinės įstaigos atkreiptų į jį dėmesį 
ir suteiktų reikalingos pagalbos.“3

Dėdami didžiules pastangas, susilaukdami kultū-
ros ministerijos supratimo, taip pat finansinės bei or-
ganizacinės paramos, 1971 m. sausio 11 d. Valstybinės 
filharmonijos Didžiojoje salėje surengėme dviejų dalių 
premjerinį koncertą, kuriame atlikome dvi programas: 
pirmoje dalyje Instrumentinės, šokamosios, dainuojamosios 
sutartinės (tai 1968 m. parodytos ir pagal atsiradusias 
reikmes patobulintas programos variantas),  antroje – 
XIX a. pabaigos – XX a. pradžios Lietuvos etnografinių sri-
čių (Aukštaitijos, Žemaitijos, Klaipėdos krašto) dainos, šokiai, 
instrumentinė muzika.

Mūsų sutartinių atlikimas Lietuvoje buvo susilaukęs 
pripažinimo (prisiminkime bendrą renginį – paskaitą-
koncertą kartu su Zenonu Slaviūnu Martyno Mažvydo 
bibliotekoje 1969 metų vasario 27 dieną), todėl, tikriau-
siai jam pasiūlius, 1971 m. buvome siunčiami koncertuo-
ti į Maskvą, į ten vykusią Tarptautinės muzikos tarybos 
(IMC) XIV generalinės asamblėjos VII kongreso sesiją.

Greta naujai paruoštos sutartinių programos Lietu-
voje rodymo pradėjome ruoštis išvykai. Būsimam pres-
tižiniam koncertui buvo sudaryta speciali programa, į ją 
įtraukiant raiškias vokalines, ragų ir skudučių sutartines. 
Nors ragai jau seniau buvo pagaminti, tačiau išmokti 
juos pūsti ir pasiekti normalų koncertinį skambesį žmo-
nėms, to niekada nedariusiems, nebuvo taip paprasta. 
Tačiau, atkakliai dirbdami, pasiruošėme tinkamai.

Po gausių repeticijų Vilniaus filharmonijos Didžio-
joje salėje įvyko kongreso baigiamajam koncertui skirtos 
programos perklausa. Ruošdami kongresui skirtą pro-
gramą, sceną buvome sumanę papuošti įspūdinga už-

danga, vaizduojančia šv. Jurgį, nugalintį slibiną. Tai ne 
kokia nors dailininkės Dalios Mataitienės improvizacija, 
o lietuvių liaudies grafikos darbas, perkeltas ant kilimi-
nio audinio. Į perklausą susirinkę valdžios atstovai paro-
dytai programai pritarė, tačiau uždangos vežti į Maskvą 
ir ją ten rodyti neleido4. 

Mus, išvykstančius į Maskvą koncertuoti, išlydėti 
į geležinkelio stotį atėjo garbusis sutartinių tyrinėtojas 
Zenonas Slaviūnas. Atsisveikindamas jam pasiguodžiau, 
kad perklausoje dalyvavę valdžios atstovai scenoje ka-
bėjusios uždangos į Maskvą vežti neleido. Nepritarė ir 
mano siūlymui vietoj vienbalsės karo dainos pateikti 
vestuvinę dzūkų raudą. Z. Slaviūnas sakė, kad tai nesą 
dideli praradimai ir dėl jų neverta sielvartauti.

Dabar, kai šaltu protu pagalvoju, suprantu, kad tada 
dar buvo tie laikai, kai mūsų respublikos vadovams rei-
kėdavo niekada neprarasti šalto proto. Nežinau, kokias 
asociacijas valdininkams Maskvoje būtų galėjęs sukelti 
karžygys šv. Jurgis ir greta jo nuskambėjusi rauda (nors 
ir vestuvinė). 

M U Z I K O L O G A S  A L G I R D A S  J O N A S 
A M B R A Z A S  
Šių metų vidurvasarį savo gyvenimišką kelionę baigė ir 
mus paliko Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno pre-
mijos laureatas, profesorius, habilituotas daktaras Al-
girdas Jonas Ambrazas – lietuvių muzikologijos mokslo 
galiūnas, darbštuolis, eruditas, vienas garbiausių mūsų 
meto lietuvių muzikos tyrinėtojų, propaguotojų, dauge-
lio knygų, straipsnių apie muziką autorius.

Liūdnos netekties proga kalbėdama apie jo nuveiktus 
darbus, Lietuvos kompozitorių sąjungos vadovė Zita Bru-

Folkloro teatro koncerto fragmentas. 
Už atlikėjų kabo puošnioji liaudiškoji 
uždanga, kurios Lietuvos kultūros 
ministerija dar neišdrįso rodyti Maskvoje. 
V L A D O  U Z N E V I ČI A U S  nuotrauka
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žaitė pasakė: „Be šio mokslininko įžvalgų būtų didžiulė 
duobė mūsų muzikos moksle. Jis atvėrė savo darbais svar-
biausius lietuviškos muzikos slėpinius. Tokių žmonių dėka 
pasaulis sužino apie Lietuvos profesionaliąją muziką.“

Peržvelgdami Lietuvių folkloro teatro gimimo ir kū-
rybos kelią, su kaupu tai patvirtiname. Muzikologą Al-
girdą Joną Ambrazą, greta kitų įžymių lietuvių kultūros 
asmenybių, esmingai lėmusių šio teatro, kaip valstybės 
oficialiai remiamo muzikinio kolektyvo, įteisinimą, lai-
kome teisėtu jo krikštatėviu. Folkloro teatro klausimu tą 
lemiamą žodį jis tarė dar 1971 metais kaip Tarptautinės 
muzikos tarybos XIV generalinės asamblėjos VII kon-
greso dalyvis. 

Dabar, pasinaudodami 2007 m. išėjusios jo knygos 
Muzikos tradicijos ir dabartis medžiaga, leiskime kalbė-
ti jam pačiam: „Ištisą savaitę Maskva buvo muzikinio 
pasaulio centras. Nuo [1971 m.] spalio 4 iki 9 dienos 
čia vyko Tarptautinės muzikos tarybos XIV generalinė 
asamblėja ir VII kongresas. Tarptautinė muzikos tary-
ba – stambiausia ir reikšmingiausia tarptautinė muzikos 
organizacija, įkurta 1949 m. prie UNESCO. Jos tikslas – 
skatinti ir koordinuoti muzikinės kultūros vystymąsi 
pasauliniu mastu.

Pagrindiniai tarybos veiklos objektai – muzikinė 
kūryba, atlikimas, muzikinis švietimas ir mokslinio ty-
rimo darbas. Ši taryba turi savo filialus – nacionalinius 
komitetus 52 pasaulio šalyse. Be to, į jos sudėtį įeina 13 
stambių tarptautinių organizacijų, kaip antai: Tarptauti-
nė šiuolaikinės muzikos draugija, Tarptautinė muziki-
nių konkursų federacija, Tarptautinė muzikinio švietimo 
draugija (ISME), Tarptautinė muzikologų  draugija ir kt. 

Visos šios organizacijos atsiskaito Tarptautinei muzikos 
tarybai generalinių asamblėjų metu. Taigi tarybos kom-
petencija yra visos muzikinio gyvenimo apraiškos.

Kas dvejus netus Tarptautinė muzikos taryba įvai-
riose šalyse rengia kongresus, skirtus aktualioms muzi-
kos problemoms svarstyti. Septintojo tarptautinio mu-
zikinio kongreso oficialiai suformuluota tema – Tautų 
muzikinės kultūros: tradicija ir dabartis. Pažymėtina, kad 
Tarybų Sąjungoje tokio masto ir reikšmingumo tarptau-
tinis muzikų forumas buvo surengtas pirmą kartą.“5

Tik susipažinę su šios tarptautinės muzikos organi-
zacijos struktūra, sužinoję, kokias pasaulinio garso kū-
rybines asmenybes ji vienija, galime geriau suprasti ir 
įvertinti dalyvavimo šiame renginyje svarbą ir nešališkų 
jai atstovavusių autoritetų vertinimų svorį.

Taigi, mielasis kolega Algirdai, šaunusis muzikolo-
gų cecho riteri, dar ir dar kartą nuoširdžiausiai ačiū už 
surinktus, užrašytus ir Lietuvos sovietinėje spaudoje pa-
skelbtus Lietuvių etnografinio ansamblio (Lietuvių fol-
kloro teatro pirmtako) Tarptautinės muzikos tarybos VII 
kongreso baigiamajame koncerte, vykusiame 1971 m. 
spalio 9 d., pasirodymo vertinimus. Tai jie – tie vertini-
mai, pasaulinio garso muzikų atsiliepimai – pasiekę Lie-
tuvos kultūrai vadovavusių asmenybių protus ir širdis, 
leido įgyvendinti tais laikais ypač rizikingą6 sumany-
mą – įkurti iš valstybės biudžeto pastoviai finansuojamą 
Lietuvių folkloro teatrą. 

Tegul garbusis muzikologas toliau pats pasakoja: 
„Kongreso baigiamajame koncerte spalio 9 d. pasirodė 
neseniai Povilo Mataičio suburtas kolektyvas Sutartinė7 
(būsimojo Lietuvių folkloro teatro branduolys), atlikęs 
autentiškus – nestilizuotus ir neišplėtotus – lietuvių 
liaudies muzikos pavyzdžius. Atidaviau kolegai turėtą 
bilietą į Vienos operos teatro gastrolinį spektaklį Tris-
tanas ir Izolda8 ir nuskubėjau į Maskvos P. Čaikovskio 
koncertų salę.

Apsidžiaugiau pamatęs pažįstamą Chačaturiano si-
luetą. Per koncerto pertrauką priėjau ir pasiteiravau, kokį 
įspūdį jam padarė ką tik įvykęs Mataičio ansamblio pa-
sirodymas. „A, ėti ėstoncy s takimi dlinymi trubami!“ 
(A, šitie estai su tokiais ilgais vamzdžiais!) – ne iš karto 
sumetė Chačaturianas, lietuviškąsias daudytes kažkodėl 
priskyręs estams. O kai pataisiau, labai karštai, susijau-
dinęs ėmė žavėtis tokia neregėtai savita ragų ir skudučių 
muzika, pirmą kartą išgirstomis sutartinėmis.“9

Lietuvių etnografiniam ansambliui koncertuoti teko 
kartu su pagarsėjusiais meno kolektyvais: Valstybine aka-
demine rusų choro kapela, Valstybiniu Šiaurės rusų liau-
dies choru, moldavų muzikos orkestru Flueraš, kirgizų, 
azerbaidžaniečių instrumentiniais ansambliais, Valstybi-
niu kazachų tautinių instrumentų orkestru, gruzinų vo-
kaliniu ansambliu Gordela. Baigiamojo koncerto progra-
mą sudarė dvi dalys. Mes, kaip jauniausias ir mažiausiai 
žinomas ansamblis, pasirodėme pirmoje koncerto dalyje 
ir programoje buvome įrašyti antrieji – po kazachų. An-
trą koncerto dalį užbaigė Valstybinis Šiaurės rusų liau-
dies choras, atlikdamas triukšmingą ir efektingą liaudies 
šventės inscenizaciją. Joje dalyvavo gausus būrys atlikėjų.

Tačiau, koncertui pasibaigus, per daug nesitikėdami 
sulaukėme labai palankių vertinimų, gražiausių žodžių, 
šiltų rankų paspaudimų. 

Muzikologo prof. dr. Algirdo Jono Ambrazo dovanotos knygos titulinis 
puslapis su autografu. Knygoje išspausdinti pasaulinio garso muzikų – 
Tarptautinės muzikos tarybos  (IMC) XIV generalinės asamblėjos VII 
kongreso dalyvių – pasisakymai, lėmę spartesnį Lietuvių folkloro teatro 
įkūrimą.
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1971 m. spalio 17 d. Tiesoje muzikologo Algirdo Jono 
Ambrazo paskelbti autoritetingų pasaulio muzikų Lietu-
vių etnografinio ansamblio pasirodymo kongreso baigia-
majame koncerte vertinimai sudarė sąlygas tvirčiau pasi-
justi ne tik mums patiems, bet ir mūsų darbo rėmėjams.

„Kiek daug savitumo ir jėgos toje ragų ir vamzdelių 
muzikoje, tose archajiškose sutartinių melodijose, – kal-
bėjo TSRS liaudies artistas, Lenino premijos laureatas 
Aramas Chačaturianas. – Kaip nuoširdžiai ir skoningai 
jas atliko lietuvių ansamblis! Jo pasirodymas mane sta-
čiai sujaudino.“

A. Chačaturiano mintims karštai pritarė įžymus pran-
cūzų kompozitorius ir muzikos veikėjas Georges’as Auri-
cas: „Lietuvių ansamblis atskleidė man visai naują muzi-
kos pasaulį, labai savitą, nepakartojamai žavų. Ir lietuvių 
liaudies muzika, ir jos atlikimas padarė neišdildomą įspū-
dį.“ Koncerto programos tituliniame puslapyje G. Auricas 
užrašė: „Šį vakarą mane nepaprastai sužavėjo nuostabus 
lietuvių ansamblis, kuriam aš su džiaugsmu plojau. Už šį 
atradimą mano pats karščiausias valio!“

„Aš sužavėta lietuvių etnografiniu ansambliu. Ste-
bėtinas savitumas, grynumas ir tiesa. Viskas žavu. Nie-
ko nereikalingo. Šiame ansamblyje atsispindi visu savo 
didingumu ir gilumu lietuvių liaudies siela“, – Šiaurės 
rusų liaudies choro meno vadovė, RTFSR nusipelniusi 
meno veikėja Nina Meško.

„Lietuvių etnografinis ansamblis itin vertintinas dėl 
pagarbos ir meilės savo krašto liaudies kūrybai. Joje slypin-
čius turtus jis perteikia su dideliu skoniu ir taktu, vengda-
mas išorinio efektingumo, pigaus teatrališkumo. Todėl jis 
laikytinas pavyzdžiu ne vienam mūsų šalies ansambliui“, – 
RTFSR nusipelnęs meno veikėjas Levas Christiansenas.

Labai šiltai apie ansamblio pasirodymą atsiliepė 
įžymūs folkloristai – meno mokslų daktaras prof. Jev-
genijus Gipijus, Varšuvos universiteto profesorė Anna 
Czekanowska10.

Peržiūrėjus paminėtą publikaciją, norisi dar kartą 
pasidžiaugti, kad Lietuva tada jau turėjo išsiugdžiusi to-
kio plataus akiračio ir jautrios tautinės pasaulėjautos mu-
zikologą – Algirdą Joną Ambrazą, palikusį giliai įmintas 
pėdas ne vien tik mano kūrybinių ieškojimų kely. Jam, 
šiam kilniajam muzikologui, lietuvių tautinės kultūros 
kūrėjui ir skleidėjui, greta kitų, čia minimų vardų – Jad-
vygos Čiurlionytės, Zenono Slaviūno, Alfonso Maldo-
nio, Vytauto Laurušo, kultūros ministro Liongino Šepe-
čio – priklauso ypač svarbus vaidmuo, nulėmęs Lietuvių 
folkloro teatro atsiradimą. 

Prieš keletą metų garbusis kolega Algirdas man 
padovanojo L. Christianseno dar 1971 m.  jam atsiųsto 
laiško originalą. 

RTFSR kompozitorių sąjunga
Žemutinės Volgos organizacija
Saratovas, Kirovo pr. 1 
1971 m. gruodžio 6 d.

Gerbiamasis drauge A. Ambrazai!
Nors ir kiek vėluodamas, noriu Jus paprašyti 

Sutartinės meninio kolektyvo vadovams ir nariams 
perduoti mano širdingą žavėjimąsi jų pasirodymu 
P. Čaikovskio salėje šių metų spalį.

Viskas buvo nuostabu – repertuaras, kostiumai, 
šokių pastatymas ir atlikimas – siekis tikrojo tradici-
nio liaudies dainavimo ir šokio manieros. Sutartinės11 

Lietuvių folkloro teatro koncerto, įvykusio 1987 m. liepos 
22 d. Stokholmo Skanseno vasaros teatre, fragmentai. 
D A L I O S  M AT A I T I E N ĖS  nuotraukos

Prof. dr. Levo Christianseno laiškas muzikologui dr. Algirdui Jonui 
Amabrazui
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išvedusiam į plačią sceninę areną sutartines. Z. Slaviū-
nas, 72. III. 23.“

Man telefonu paskambinus ir pasakius, kad žadė-
tos knygos atsiimti ateiname kartu su Dalia, braukyda-
mas ranka parašytą tekstą pataisė, dedikuodamas knygą 
abiem: D. P. Mataičiams. Nelieka abejonių – sutartinių 
giedotojų profesionaliai atkurta autentiška apranga su-
vaidino svarbų vaidmenį pabrėžiant ir įtvirtinant ne tik 
mokslinę, bet ir estetinę šio tarptautinėje arenoje debiu-
tuojančio tautosakos žanro, kartu ir ansamblio kūrybinio 
darbo kryptį. 

I Š  PA S I K A L B Ė J I M O  S U  P O E T U 
A L F O N S U  M A L D O N I U
P. Mataitis. Nuo sumanymo atsiradimo iki jo realizavi-
mo ilgas ir sudėtingas kelias. Įveikta daug, kaip tuomet 
atrodė, neįveikiamų kliūčių, išeikvota nemažai brangaus 
kūrybinio laiko. Tačiau tame vargo ir sunkių išbandymų 
kely teko sutikti nuostabių žmonių, sąžiningų, išmin-
tingų lietuvių kultūros kūrėjų ir rėmėjų. Tarp tų garbių 
žmonių svarbią vietą užimate ir jūs.

Kaip prisimenate, 1968–1973 metais greta pradėtos 
kūrybinės veiklos dirbau Vagos leidykloje muzikinės li-
teratūros redakcijos vedėju. Jūs tuomet kurį laiką buvote 
vyriausiasis redaktorius ir vadovavote visam leidybos 

Varšuvos 
universiteto 
profesorės 
folkloristės Annos 
Czekanowskos 
atsiliepimas

Prof. dr. Zenono Slaviūno autografas

Ši nuotrauka su sutartinių giedotojomis buvo dedama į anglų kalba išspausdintą 
plakatą, reklamuojantį Lietuvių folkloro teatro gastroles užsienio šalyse

atveria naują lietuvių liaudies – tautos meno raidos 
puslapį. Ansamblio pasirodyme etnografizmas dera 
su geru didžiojo meno profesionalizmu, savo poveikiu 
pavergiančiu ne tik žinovus, bet ir plačiąją publiką.

Su draugiškais linkėjimais,
Nusipelnęs RTFSR meno veikėjas,
Tarptautinių meninių konkursų laureatas, 
Meno mokslų dr. L. L. Christiansen

Muzikologo prof. dr. Algirdo Jono Ambrazo straips-
nio pabaigoje buvo paminėta ir mokslininkė iš Lenkijos.

Varšuvos universiteto profesorė, folkloristė Anna 
Czekanowska12 savo įspūdį ant atskiro lapelio rusiškai 
galbūt ir ne visai tobulai parašė, bet, koncertui pasibaigus, 
kartu su pačiais geriausiais palinkėjimais, jį įteikė mums. 

Aš noriu perduoti mano patį didžiausią įspūdį 
apie Lietuvių ansamblio (vad. Mataitis) pasirody-
mą. Jis atrodė kaip pats geriausias vakaro (suprask: 
baigiamojo koncerto – Red.) „kūrinys“ (suprask: daly-
vis – Red.).

Anna Czekanowska
Varšuvos universitetas

FOL K LOR I STA S Z E N ONA S SL AV IŪ NA S
Pirmas viešas sutartinių parodymas labai kvalifikuo-
tai, autoritetingai pasaulinei muzikų auditorijai, juo la-
biau visuotinai sulauktas pripažinimas negalėjo Lietu-
voje likti nepastebėtas. Jis skatino naujiems darbams ne 
tik mus – atlikėjus, bet ir mokslininkus folkloristus, tarp 
kurių pirmose gretose buvo garbusis profesorius Zeno-
nas Slaviūnas. Todėl jo dėmesys ir įvertinimas mums 
ypač brangus. Džiugina atsiliepimas, kurį, dovanodamas 
paties sudarytą naujai pasirodžiusį rusiškąjį sutartinių 
leidinį, savo ranka jame parašė: „Didžiai gerb. P. Ma-
taičiui, nuoširdžiajam lietuvių muzikos propaguotojui, 
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darbui. Vėliau, nors ir perėjote į Rašytojų sąjungą, mūsų 
ryšiai nebenutrūko.

1971 m. pabaigoj ar 1972 m. pradžioj kartą jūs ma-
nęs maloniai paklausėte, ar aš neprieštaraučiau, jeigu 
apie sudėtingus ir iki galo neišspręstus Lietuvių folklo-
ro teatro organizacinius reikalus jūs pakalbėtumėte LKP 
Centro komitete. Išgirdęs tokį pasiūlymą, aš labai apsi-
džiaugiau ir, žinoma, pritariau.

Greitai man buvo paskirtas susitikimo laikas su LKP 
CK Kultūros skyriaus vedėjo pavaduotoju Jonu Bieliniu. 
Apsilankymą Centro komitete ir pirmą susitikimą su juo 
prisimenu puikiai, nes, įėjęs pas jį, kabinetą radau gero-
kai prirūkytą, o ant stalo gulėjo cigarečių pakelis. Rūkė 
jis tada madingas, bet ne geriausias cigaretes Jūratė. Šio 
įpročio nepakeitė ir kultūros ministru būdamas. Jis man 
patarė svarbiausius ir labiausiai rūpimus organizacinius 
reikalus raštu išdėstyti LKP CK pirmajam sekretoriui 
Antanui Sniečkui. Tai padaryti ragino kuo greičiau, pri-
durdamas, kad „reikia labai skubėti“. Matyt, uždaroj 
aplinkoj jau tada sklido kalbos apie A. Sniečkaus nega-
lavimus, nes 1974 m. sausio 22 d. jis staiga mirė.

Dabar norėčiau tiesiai paklausti: kaip jums kilo su-
manymas imtis šitokio tarpininkavimo?

A. Maldonis. Mano vaidmuo šiuo klausimu – žiū-
rovo ir gerbėjo. Savotiškas vaidmuo. Aš žinojau jūsų už-
mojus, tą jau padarytą darbą ir pačią idėją. Šiuo reikalu 
tikrai buvau entuziastas.

P. Mataitis. Kaip apie visa tai sužinojot?
A. Maldonis. Na taigi ėjo garsas. Žmonės kalbėjo – 

jūsų darbu didžiulis susidomėjimas buvo. Be to, mes su 
jumis kalbėdavomės. Matyt, ir jūs pats kažkokią inicia-
tyvą Kultūros ministerijoj ar kituose vadinamuosiuose 
direktyviniuose organuose rodėt, kad jie jau domėjosi, 
galvojo apie tai, ką reikštų turėti tokį kolektyvą. Liaudies 
muziką tada savotiškai reprezentavo ansamblis Lietuva. 
Turėjo jis savą stilistiką, savą nišą ir ta kryptis atrodė 
pernelyg stilizuota. Per tas ideologines kampanijas jis 
tapo sustingęs, „spygliuotas“, savotiškai ritualinis. Ir 
tas jo stilizavimas folkloro dvasiai man atrodė visiškai 
svetimas. Be to, jisai neužčiuopė naujos tikrovės, kitaip 
tariant, istorijos sluoksnio, sakysim, kaimo kultūros. Ten 

Pirmieji Lietuvių folkloro teatro koncertai muziejaus lankytojams 
būdavo rengiami kurios nors sodybos kiemelyje. A L G I M A N T O 
M O C K A U S  nuotrauka

Dviejų dalių muzikinio folkloro 
spektaklio Lietuvių gaidos fragmentas 
Klojimo teatro scenoje Rumšiškėse. 
Dramaturgija ir režisūra – Povilo 
Mataičio, kostiumai ir scenografija – 
Dalios Mataitienės. A U D R I A U S 
Z AVA D S K I O  nuotrauka



8N A U J O J I  R O M U V A ,  2 0 1 6 ,  N R .  4  ( 5 9 7 )  

Lietuviškųjų vakarų arba klojimo 
teatrų laikotarpio spektaklio Scenos 
vaizdeliai fragmentas Klojimo 
teatre Rumšiškėse. Dramaturgija 
ir režisūra – Povilo Mataičio, 
kostiumai ir scenografija – Dalios 
Mataitienės. A U D R I A U S 
Z AVA D S K I O  nuotrauka

buvo daug buities apnašų, savotiškos „dvaro“, kitokių 
kultūros įnašų, visokiausių įtėkmių.

Ir štai jūsų užsimojimas! Savo paruošta programa 
jūs tada įrodėt, kad mūsų folklore užgriebėt tam tikrą 
ir labai gilų podirvį – mitologizuotą, netgi mistifikuotą 
ir drauge pateikėt kažkokį kitokį, gyvą, įtikinantį meno 
reiškinį. tai pastebimai atspindėjo kostiumai, muzika, 
įvairūs apeiginiai dalykai. Žodžiu – naujos dainos, nau-
jos giesmės, naujos aranžuotės, viskas visiškai nauja. 
Atrodė, kad visa tai jūs lyg kitu pagrindu grįstumėt. Per 
jūsų įžvalgas Folkloro teatre atsiskleidė plati erdvė, kuri 
man atrodė labai nauja, reikalinga ir palaikytina.

(Pasikalbėjimą užrašė Alfonsas Maldonis ir Povilas 
Mataitis Vilniuje, 2007 m. gegužės 1 d.)

I Š  PA S I K A L B Ė J I M O  S U 
K O M P O Z I T O R I U M I  V Y TAU T U 
L AU R U Š U
Labai svarbią ir tikriausiai lemiamą pagalbą taip pat 
tada suteikė Lietuvos kompozitorių sąjunga. Kalbuosi 
su buvusiu Lietuvos kompozitorių sąjungos valdybos 
pirmininku nuo 1971 m. kompozitoriumi, profesoriumi 
Vytautu Laurušu.

P. Mataitis.  1971 m. spalio 9 d. koncertavome Mas-
kvos valstybinės filharmonijos P. Čaikovskio koncertų 
salėje, o 1971 m. lapkričio 11 d. Kompozitorių namuose 
Vilniuje. Naujai išrinktam Lietuvos kompozitorių sąjun-
gos valdybos pirmininko pavaduotojui muzikologui Juo-
zui Antanavičiui pasiūlius, o jums geranoriškai pritarus, 
siekiant suteikti autoritetingą paramą mūsų pradėtam 
kūrybiniam darbui, buvo sumanyta iš pradžių surengti 
koncertą, po to iš karto Kompozitorių sąjungos valdybos 

posėdyje apsvarstyti ansamblio ateities perspektyvas. 
Šiandien sakau jums širdingą ačiū, kad tada to ėmėtės.

V. Laurušas. Kai jūsų ansamblio klausimą valdyba 
apsvarstė ir visi jos nariai veiklą įvertino teigiamai, tada 
į LKP Centro komitetą sąjunga kreipėsi ne nuo pirmi-
ninko, bet nuo visos kūrybinės organizacijos, teigdama, 
kad ansamblį reikia padaryti profesionalų, kad jis toliau 
galėtų augti, bręsti ir veikti profesionaliais pagrindais. 
Visi valdybos nariai vienbalsiai balsavo „už“, palaikė 
labiausiai, nebuvo nė vieno, kuris būtų pasisakęs prieš. 
Tavo teatras tikrai buvo tautiškas – toks labai gyvas ir 
su liaudišku humoru, su įvairiausiom išradingiausiom 
scenom, kurios tavo sugalvotos būdavo. Tu gi man pa-
sakodavai, kaip tautosaką rinkdavai, studijuodavai, ra-
šydavai scenarijus...

P. Mataitis.  Scenarijus reikėdavo parašyti ir Kul-
tūros ministerijai duoti patvirtinti.

V. Laurušas.  Ak, net patvirtint reikėdavo? Kadan-
gi lietuviškumą iš visų pusių būdavo stengiamasi paže-
minti, tai iš šių dienų pozicijų žiūrint, tavo nuopelnas 
yra didžiulis, nes tu prisidėjai prie jo išlaikymo. Žiūro-
vai, kurie Lietuvių folkloro teatre tada apsilankė, iki šių 
dienų nešioja ten gautą lietuviškumo dvasią. O jų atėjo 
daug – iš visos Lietuvos, ir ne tik iš Lietuvos. Gal tada 
mes negalėjom labai kuo paremti, gal tada neparodėm 
tiek daug dėmesio, bet šiandien aiškiai galime pasakyti, 
kad tuomet buvo žengtas ypatingai reikšmingas žings-
nis lietuvių tautosakos, tradicijų, dvasingumo ugdymo 
ir išlaikymo kely. Juo labiau, kad tai buvo Mataičių teat-
ras – Dalios ir Povilo Mataičių meninis kūrybinis duetas. 
Ir jūsų sukurtas Lietuvių folkloro teatras tada sėkmingai 
rungėsi su kitais to meto teatrais.
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O kalbant apie repertuarą, ansamblio kūrybinio dar-
bo kryptį, tai, ką tu darei, pirmučiausia – buvo profesio-
nalu. Pats suradai tokį sprendimą, kad tavo ansamblio 
pateikiama tautosaka niekada nebūdavo nupiginama, o 
pasidarydavo brangi, įdomi. Tikriausiai ir pats tą galė-
jai jausti, nes susidomėjimas ansambliu buvo didžiulis. 

Paskui, kai persikėlei į Rumšiškes, klojimas nesu-
talpindavo jūsų žiūrovų. Spektakliuose lankydavosi ne-
eiliniai inteligentai, kurie dabar mažai kur benueina. 
Prisimenu, mačiau ten Justiną Marcinkevičių, Alfonsą 
Maldonį, Vytautą Bubnį, Joną Nabažą, Konradą Kavecką, 
Joną Vaitkų, Gytį Padegimą, Vytautą Žalakevičių ir kitus.

Sovietmečiu dažnai dominavo muzika, kuri buvo 
organizuota „partijai ir vyriausybei“. O tu suradai tokią 
sferą, tokį šaltinį, kuris stiprino lietuvybę. Ir niekas ne-
galėjo – nei sekretoriai, nei pirmininkai – prieštaraut to-
kiai idėjai. Jinai buvo graži, nuostabi, išrankiai lietuviška. 
Lietuvių folkloro teatras kėlė didelį visuomenės susido-
mėjimą. Žiūrovai į jį ėjo kaip į tautos teatrą. 

(Pasikalbėjimą užrašė Vytautas Laurušas ir Povilas 
Mataitis Vilniuje, 2010 m. kovo 24 d.)

K U LT Ū R O S  M I N I S T R A S 
L I O N G I N A S   Š E P E T Y S
Kultūros ministras Lionginas Šepetys pasirašė įsakymą 
įkurti Liaudies muzikos teatrinę trupę.

1974 m. sausio 31 d. buvo pasirašytas LTSR kultūros 
ministerijos įsakymas Nr. 30 apie Lietuvos TSR liaudies 
buities muziejaus Liaudies muzikos teatrinės trupės įkū-
rimą nuo 1974 m. kovo 1 d.13

Lietuvos kultūros ministerija, rodydama vis didesnį 
pasitikėjimą, pasiūlė išvyką į Suomiją – dalyvauti Kaus-
tineno tarptautiniame liaudies muzikos festivalyje. Pa-
sitikėjimas džiugino, tačiau jį pateisinti buvo nelengva. 
Nors kalbos apie galimą išvyką jau kurį laiką sklido, bet 
konkretaus pasiūlymo susilaukėme tik 1974 metais. Tik-
riausiai tai įvyko metų pradžioje.

Pasiruošimas išvykai į Suomiją užėmė visą pirmą 
1974 metų pusmetį. Daliai ansamblio dalyvių leidimo iš-
vykti į užsienį negavus, artistų sudėtį teko komplektuoti 
iš naujo. Iš visos iki tol sėkmingai koncertavusios muzi-
kantų grupės išvykti buvo leista tik vienam. Taigi ragų 
ir skudučių muzikos repertuarą teko paruošti kitiems 
atlikėjams. Šiuo atveju ir aš pats buvau tapęs atlikėju. 
Pirmoje koncerto dalyje pūčiau ragą, skudučiavau. Birže-
lio 21 d. pasirodę Liaudies buities muziejaus atidarymo 
renginyje, liepos 8 d. muziejuje Darbėnų sodybos kieme-
lyje surengę koncertą, liepos 11 d. dalyvavę Valstybinės 
filharmonijos scenoje specialiai šiai išvykai pasirengimą 
įvertinti surengtoje perklausoje, liepos 14-ąją traukiniu 
per Leningradą išvykome į Suomiją. 

Iš Suomijos sugrįžus prasidėjo naujas veiklos eta-
pas. Atsidūręs Liaudies buities muziejaus globoje, kitaip 
sakant, įgijęs profesionalaus kolektyvo statusą, teatras 
susidūrė ir su naujais įsipareigojimais. Vasarą, sezono 
metu, prasidėjo nuolatiniai pasirodymai Lietuvos liau-
dies buities muziejuje, kitu laiku – gastrolės po Lietuvos 
kurortus, miestų, rajonų kultūros namus, mokyklas. Su-
silaukus visuotinio pripažinimo, prisidėjo dar gastrolės 
po visą Sovietų Sąjungą, išvykos į užsienio šalis.

Lietuvių folkloro teatro koncertai Liaudies buities 
muziejuje paprastai vykdavo sodybose. Vieno pirmes-

Prie Klojimo įsigiję plokštelę, lūkuriuodami spektaklio pradžios, žiūrovai kartais 
ir autografo paprašydavo. Nuotraukoje iš kairės: kompozitorius Vytautas 
Juozapaitis su žmona, autografą rašyti besiruošiantis režisierius Povilas Mataitis, 
žurnalistė Irena Litvinaitė, aktoriai Algirdas Grašys, Rimgaudas Karvelis, 
orkestro artistas Bujokas. Dešinėje – dailininkė Dalia Mataitienė kalbasi su 
spektaklio pažiūrėti atvykusiu dailininku Vytautu Valiumi.

Ir pasklisdavo po pievas gražiausiais apdarais pasipuošusios aktorės, ir sugausdavo 
ragai per visą didžiulį senovinį kaimą – Tėviškės muziejų Rumšiškėse. Lietuvių 
folkloro teatro artistai Liaudies buities muziejuje.
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nių, 1974 m. rugsėjo 29 d., muziejaus lankytojai, tarp 
kurių buvo ir būrelis rašytojų, klausėsi Darbėnų sodybos 
kiemelyje. Jam pasibaigus, teatro atsiliepimų knygoje po-
etas Eugenijus Matuzevičius paliko tokį įrašą: 

Ačiū Jums! Linkim Jūsų ansambliui geriausios kūrybinės 
sėkmės ir visada giliausios žiūrovų – klausytojų meilės!

 Liaudies buities muziejus,
          1974. IX. 29 d.                             

Eug. Matuzevičiu, V. Bubnys,  
J. Lankutis, D. Urbas 

Iš džiaugso net ašarą nubraukiau! Nuoširdžiai dėkoju.
J. Graičiūnas

 
Susidomėjimas muziejumi ir netikėtai jame atsira-

dusiu naujagimiu – originaliu meniniu kolektyvu – buvo 
didžiulis. Lietuva, galima sakyti, tiesiog sujudo, sukru-
to. Apsilankyti muziejuje ir pasiklausyti Lietuvių folklo-
ro teatro lankytojai plūste plūdo ne tik iš Lietuvos, bet 
ir iš kaimyninių sovietinių respublikų, užsienio šalių, 
koncertuose vis daugiau ir daugiau rodėsi Antrojo pa-
saulinio karo išblaškytų, tėvynę palikusių, bet jos labai 
besiilginčių tautiečių.

1 T. Sviderskis. Skamba sutartinės... // Literatūra ir menas, 1968, ba-
landžio 20, Nr.16 (1118), p. 15.

2 Ten pat.
3 J. Čiurlionytė. Skamba sutartinės // Kultūros barai, Nr. 2, 1969, p. 47.
4 Autoriaus interviu su J. Stašeliu, 2010, balandžio 14. Asmeninis 

archyvas.
5 A. J. Ambrazas. Muzikos tradicijos ir dabartis / Sudarytoja Gražina 

Daunoravičienė. – Vilnius, 2007, p. 277.
6 Pagal tais laikais vyravusias ideologines nuostatas, centrinė sovie-

tinė valdžia Maskvoje Lietuvių folkloro teatro įkūrimą kiekvienu 
momentu galėjo apšaukti nacionalizmo apraiška.

7 Nors IMC VII kongreso koncerto programėlėje buvome pristatomi 
kaip Lietuvių etnografinis ansamblis, folkloro specialistai geriau 
mus įsiminė kaip lietuviškų daugiabalsių dainų – sutartinių – 
giedotojus. Todėl muzikologas ir folkloristas L. Christiansenas, 
rašydamas  dr. Algirdui Ambrazui laišką, mūsų ansamblį, koncer-
tavusį P. Čaikovskio koncertų salėje, pavadino ansambliu Sutar-
tinės. Yra dar kita šio dalyko pusė. Lietuvių kultūros bičiuliams, 
nemokantiems lietuvių kalbos – ir L. Christiansenui, ir Alfredui 
Šnitkei – sunku buvo atskirti vienaskaitos ir daugiskaitos formas. 
Paprastai viskas jiems tapdavo daugiskaita – Sutartinės. Todėl kom-
pozitoriaus  A. Šnitkės kūrinys orkestrui, skirtas Sausio 13-osios 
aukų pagerbimui, taip pat pavadintas ne Sutartinė, o Sutartinės.

Prie Darbėnų sodybos 
gyvenamojo namo verandos – 
pirmoje eilėje iš dešinės 
rašytojai: pirmas Jonas 
Graičiūnas, trečias Justas 
Paleckis, ketvirtas Vytautas 
Bubnys, penktas Eugenijus 
Matuzevičius su žmona, už 
jos – vertėjas Dominykas Urbas; 
taip pat nedidelė dalis koncerto 
klausiusių muziejaus lankytojų, 
keli atlikėjai ir jų vadovas 
(antras iš dešinės) režisierius 
Povilas Mataitis.

8 Atstovauti Lietuvai į kongresą buvo deleguoti aštuoni muzikai: 
J. Antanavičius, A. Ambrazas, E. Balsys, J. Gaudrimas, J. Juzeliū-
nas, V. Landsbergis, V. Laurušas, A. Tauragis. Atsisakyti malonu-
mo pažiūrėti Vienos operos spektaklį ryžosi tik vienas Algirdas 
J. Ambrazas.

9 A. J. Ambrazas. Op. cit., p. 368, 369.
10 Žr. ten pat, p. 281.
11 Žr. nuoroda 6.
12 Anna Czekanowska gimė 1925 m. Lvove. Lenkų muzikologė, 

etnografė, Varšuvos universiteto profesorė. Liaudies muzikos 
tyrimams ji pritaikė statistinį-matematinį metodą. Jos mokslo 
darbai: Etnografia muzyczna (1971); Ludowe melodie wąskiego zakresu 
w krajach słowianskich (1972); Kultury muzyczne Azji (1981).

13 1974 m. sausio 31 d. LTSR kultūros ministerijos įsakymas Nr. 30 
(KMA, f. 1, ap. 1, b. 2567, l. 70). Liaudies muzikos teatrinė trupė – 
dar vienas Lietuvių folkloro teatro pavadinimo variantas. Prasidėjus 
gastrolėms po kitas vadinamąsias TSRS respublikas ir užsienio 
šalis plakatuose, afišose ir programėlėse prisistatydavome jau kaip 
Lietuvos TSR liaudies buities muziejaus Lietuvių folkloro teatras. 
Oficialiai toks pavadinimas LTSR kultūros ministerijos įsakymu 
patvirtintas tik 1987 m. rugsėjo 30 d. Lietuvoje tokio pavadini-
mo kurį laiką vengta, nes, norint įkurti naują teatrą, reikėdavo 
gauti Maskvos sutikimą. Šiaip ar taip, prisimenant sovietmečiu 
vyravusį klasinį požiūrį į nacionalinę kultūrą, įkurti teatrą, kurio 
repertuaras būtų grindžiamas autentiška, neideologizuota archajine 
lietuvių liaudies kūryba reikėjo ne tik supratimo, bet ir drąsos. 
Pats įkūrimo faktas įrodo, kad nei ministerija, nei pats kultūros 
ministras Lionginas Šepetys tokių savybių nestokojo.

Lietuvių folkloro teatro 
koncerto 1974 m. rugsėjo 29 
d. Liaudies buities muziejaus 
Darbėnų sodybos  kiemelyje 
žiūrovai
Nuotraukos ir dokumentai 
iš Povilo Mataičio asmeninio 
archyvo
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Akademinė Vilniaus bendruomenė kyla 2017 m. 
liepos 31 d. paminėti įžymiojo tautiečio, geologo, 
mineralogo ir kalnų inžinieriaus Ignoto Domei-

kos visai ne apvalų jubiliejų. Dingstis tam – Lietuvos kar-
tu su Čilės, Lenkijos, Baltarusijos ir Australijos autoriais 
rengiamas leidinys visuomenei apie Didįjį Švietėją (čilie-
čių terminas – Grand Educador). Tai kelionė per archyvus, 
po milžinišką Domeikos mokslinį ir epistolinį palikimą, 
po Vilniaus gatveles, kur jis gyveno, ir jo mokslo lopšį – 
Universitetą, per Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje jo 
protėvių gautus titulus ir dvarus, per Lapkričio sukilimą, 
emigraciją, antruosius mokslus Aukštojoje Paryžiaus kal-
nakasybos mokykloje, ir galiausiai – atsidavusio geolo-
go, edukacionisto, humanisto veiklą jo antrąja Tėvyne 
tapusioje Čilėje, kuriai jis paskyrė 46-erius iš 87-erių savo 
ilgo gyvenimo metų.

Apie Ignotą Domeiką mūsų visuomenė nemažai gir-
dėjusi, bet žino nedaug. 2002 m. parašiau apie jį keletą 
bendriausių eilučių, kuriose siekiau sutalpinti man susi-
klosčiusį jo atvaizdą:

Ignotas Domeika iki šiol tebėra gyvųjų atmintyje. 
Jo gyvenimo kelias buvo nuostabus. Jis buvo gimęs 
mokslui, kūrybai, atradimams. Jo šlovė bėgant me-
tams didėjo, nes jis buvo atlikęs didžių darbų. Jis 
buvo pasišventęs darbui, šeimai, pareigai, Tėvynei. 
Ir jam buvo atlyginta. Likimas jam buvo malonin-
gas. Tai buvo laimė. Tačiau tai buvo įgyta slapčiausio 
liūdesio ir kančios kaina. Neapsakomas Tėvynės ir jį 
mylėjusių žmonių ilgesys, jo tremties ir emigracijos 
drama vis prasiverždavo jo laiškuose iš daug išken-
tėjusios sielos gelmių.

2002 metais, minint Ignoto Domeikos gimimo 200 
metų jubiliejų, pasirodė pluoštas leidinių apie jį – Lietu-
voje, Lenkijoje, Čilėje, Australijoje. Faktai paliudijo, kad 
garbusis mokslo vyras plačiai prisimenamas. Krokuvoje 
paskelbtos dvi didelės pagal apimtį knygos: Domeikos 
gyvenimo kalendorius ir bibliografija; Sidnėjuje pasiro-
dė nauja memuarinė literatūra, bet visa tai lenkų, anglų, 
ispanų kalbomis. Lietuvoje knygos apie jį nesulaukėme. 
O pajudėti reikia, nes prieš akis jau 215-osios jo gimimo 
metinės. Signalą apie tai mes, Leonora Živilė ir Algiman-
tas Grigeliai, perdavėme Ignoto provaikaičiams. 2014 m. 
sausio 5 d. Santjage, Domeikos namuose-muziejuje įtei-
kėme vyriausiajam iš jų Leonui albumą su šimtu nuo-

A l g i m a n t a s  G r i g e l i s

Nuo Zapolės dvarelio 
iki Uspalatos aukštumų
Artėja 215-osios Ignoto Domeikos gimimo metinės

traukų iš Domeikos jubiliejinės 200 metų konferencijos 
Lietuvoje ir Baltarusijoje su įrašu: 

Įžymiojo mokslininko, Vilniaus universiteto auklėti-
nio, vieno pirmųjų Čilės Andų tyrinėtojų Ignoto Do-
meikos atminimui

Algimantas Grigelis, Lietuvos Ignoto Domeikos draugijos 
prezidentas,
Santiago, 2014, sausio 5

A K I S TATA  S U  T U O  V I E N AT I N I U
1888 metais, grįždamas per Atlantą iš Europos į Čilę, 
Ignotas Domeika parašo įstabų rašinį, savotišką atas-
kaitą, apibendrinančią visą jo gyvenimo kelią. Šis mažai 
žinomas dokumentas parašytas ispanų kalba, saugomas 
šeimos archyve Santjage. Jį pateikia Paz Domeyko:

Potosi laivas. 1888, lapkričio 1.
Penkiasdešimt metų prabėgo nuo to laiko, kai 

ankstų rytą per laukinę pūgą žmogus, išlikęs gyvas 
per uraganą, kuris sudaužė jo mylimosios tėvynės 
laivą, kirto Uspalatos1 aukštumas.

Didžiulis liūdesys suspaudė jo krūtinę; jo širdis 
vos plakė iš gailesčio.

Bet greitai, kai tik jis nusileido į pirmąjį slėnį jo 
kelyje, dangus išsigiedrino, ir Pavasaris, nušviestas 
saulės iš Chacabuco2, apšvietė jo dvasią...

Atgavusi jėgas sudužusio laivo auka pasiekė Ra-
miojo vandenyno krantą ir tuomet pasuko į šiaurę. 
Maloningas likimas atvedė jį į ramų Serenos miestą.

Čia jis ėmėsi mokyklos suolo, paskirtas mokytis 
ir mokyti. Mokyti jaunus žmones, kurie atėjo pas jį 
studijuoti gamtos, kuri jį užkerėjo; dirbti gyvento-
jams, kurie suteikė jam tokį kilniaširdišką vaišin-
gumą. 

Sudužusio laivo auka puikiai leidžia metus. Du 
kartus jis skersai išilgai išvaikščioja Čilę nuo viršaus 
iki apačios. Jis mato gausius jos turtus ir derlingas 
žemes. Perpranta turtingas šio krašto žemės gelmes. 
Kopia į aukščiausias Andų viršūnes ir nusileidžia 
į narsiųjų Araukanų namus. Tačiau laimingas mir-
tingasis dar net nesvajoja apie jo laukiančią garbę ir 
privilegijas.

Padrąsintas tokios sėkmės, jis persikelia į Res-
publikos centrą, ir Senatas tuomet suteikia jam pi-
lietybės liudijimą. Dievas dovanoja jam šeimą, o 
Universitetas savo garbingiausias pareigas, kokias 
gali užimti tik išmintingiausias ir doriausias Pietų 
Amerikos vyras. 
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Nauji horizontai atsiveria šiam laimingajam vy-
rui jo moksliniam darbe, naujos sritys jo veikloje, ir 
jo pareigos didėja.

Tačiau jo jėgos ėmė silpti, ir tas Vienatinis, kuris 
skaičiuoja dienas, atėjo jam pasakyti: Pakaks! Keleivi, 
tu viską padarei. Perleisk savo pastangas tiems, kurie 
yra stipresni kūnu ir entuziazmu. Tu turi nuvykti į 
Šventąją Žemę, padėkoti Viešpačiui už naudą, kurią 
gavai, ir padaryti tavo gyvenimo ataskaitą prie tavo 
Išganytojo kapo.

Tuomet tu mesi paskutinį žvilgsnį į savo nelai-
mingą gimtinę, kuri yra prievartaujama ir engiama, 
pamiršta tų tautų, kurios savo sūnų krauju daugiau 
kaip septynis šimtmečius gynėsi nuo invazijos neap-
kenčiamos azijatų galybės. Tu grąžinsi savo širdį ir 
žmogiškuosius palaikus kraštui, kuriame tu atradai 
savo antruosius namus.

Šitai užbaigia laimingo mirtingojo 50-ties metų 
gyvenimo ratą. Čia jam nieko neliko ką daryti, iš-
skyrus tobulinti jo karščiausias maldas Visagaliam 
Viešpačiui, kad klestėtų jį įsūnijęs kraštas ir jo aukš-
toji lemtis tarp tautų.

Parašyta lapkričio 1 dieną 1888 metais laivo Poto-
si denyje, Atlanto vandenyne, 41,5 platumos ir 62–63 
ilgumos.3

I G N O TA S  D O M E I K A   –  
G A R B U S I S  M O K S L O  V Y R A S
Ignotas Domeika (lenk. Ignacy Domeyko, isp. Ignacio 
Domeyko Ancuta, baltar. Iгнат Дамейка), kilęs iš senos 
Danguel herbo bajorų Kontrimų giminės, gimė XIX a. 
pradžioje, 1802 m. liepos 31 d. Didžiojoje Nedzviadko-
je (baltar. Вялiкая Мядзвядка; dabar Kareličių rajonas, 
Baltarusija). Jo tėvas Antanas Ipolitas Domeika (Antoni 
Hipolit Domeyko, 1764–1809), vedęs Karoliną Ancutą 
(Karolina Ancutówna, ~1770–1832), Nedzviadkos dvaro 
savininkas, buvo Naugarduko žemės taikos teisėjas. Tė-
vui mirus, septynerių metukų Ignotą toliau globojo tėvo 
brolis Ignotas (Ignacy Domeyko, 1767–1844, vedęs Mari-
ją Laskowicz, ? –1848), valdęs Zapolės ir Žybartauščinos 
dvarus. Baigęs Ščiutino pijorų šešiaklasę mokyklą, ketu-
riolikmetis jaunuolis 1816 m. peržengė senojo Vilniaus 
universiteto slenkstį. Jaunasis Ignotas buvo talentingas, 
kruopštus studentas, ypač domėjosi mineralogija, chemi-
ja, matematika. Dalyvavo Filomatų draugijos veikloje, jų 
idealams – mokslas, dora, tėvynė, bičiulystė – buvo ištiki-
mas visą savo gyvenimą.

1822 m. tapo Vilniaus universiteto magistru, tačiau 
caro valdžiai ėmusis persekioti filomatus, patyrė kalini-
mą, represijas, o po nepavykusio 1831 m. sukilimo buvo 
priverstas emigruoti. 1832 m. rugpjūčio 1 d. kartu su 
Adomu Mickevičiumi atvyko į Paryžių. Žinių troškimas 
ir noras mokytis buvo nenumaldomas, jis negalėjo atsi-
spirti tyrinėjimo ir atradimų aistrai. Nutolęs nuo emi-
grantų politikavimo, iš pradžių lankė paskaitas Sorbonos 
universitete, Botanikos sode (Palais du Jardin), Aukštąją 
kalnakasybos mokyklą (École Supérieure des Mines). Jis 
rašė: „Noras praryti mokslus ne iš vadovėlių... bet iš pir-
mųjų rankų, iš mokslininkų, kuriuos nuo jaunystės gar-
binau kaip modernaus mokslo atradėjus ir kūrėjus, lūpų 
ir akių, atsinaujino ir tapo nebenumaldomas.“ Galiausiai 
apsisprendė studijuoti geologiją, mineralogiją bei kalna-
kasybą, 1837 m. baigė Aukštąją kalnakasybos mokyklą ir 
tapo kalnų inžinieriumi.

Gabus jaunas žmogus, puikiai pasirengęs profesinei 
veiklai Vilniaus ir Paryžiaus universitetuose, I. Domeika 
1837 metais gavo viliojantį pasiūlymą ir 1838 m. pradžio-
je išvyko dirbti į Čilę, kaip jis manė, tik šešeriems me-
tams. Tas pasiūlymas „atgaivino sielos gilumoje buvusį 
troškimą keliauti“. Tačiau likimas lėmė taip, kad jis Čilėje 
nugyveno beveik visą likusį gyvenimą – 46 metus. Ne-
lengva būtų išvardyti visus jo nuveiktus darbus, tačiau 
svarbiausieji buvo Čilės kalnakasybos pramonės moksli-
niai pagrindai, Čilės mokslo sistemos reforma, ilgametis 
rektoriaus darbas Čilės universitete Santjage, kuriuo jis 
buvo išrinktas keturis kartus (1867–1883).  

Jo mokslinė veikla buvo įvairiapusė. Dar būdamas 
Paryžiuje, 1837 m. parengia Lenkijos ir gretimų kraš-
tų geologinius žemėlapius (išleisti 1850 m.). 1838 m. 
birželį, po keturių mėnesių kelionės laivu per Atlantą 
ir arkliais iš Argentinos per Andų kalnynus atvyksta į 
Čilę. Kokimbo provincijos licėjuje La Serenoje Domeika 
tampa chemijos ir mineralogijos profesoriumi, jis mokys 
būsimuosius kalnų pramonės inžinierius. Jau tais pat 
metais surengia pirmąsias geologines ekspedicijas, per 
tris mėnesius išmoksta ispanų kalbą ir pradeda skaityti 
paskaitas, įrengia chemijos laboratoriją rūdų analizėms 
atlikti. 1844 m. išleidžia rūdų prabavimo vadovėlį ispanų 
kalba Tratado de ensayes (išėjo net keturi leidimai, netgi 
XX a.), 1845 m. parašo vadovėlį Elementos de mineralojia 
(kiti leidimai 1867 ir 1879 m.), daug rašo ir publikuoja 
Čilės, Prancūzijos, Vokietijos periodiniuose žurnaluose. 
1845 m. išleidžia knygą Araucania y sus habitantes apie 
pietiniame Čilės regione gyvenančius mapučių genties 
indėnus; 1860 m. šią knygą lenkų kalba išleidžia J. Za-
vadskio spaustuvė Vilniuje.

1846 m. I. Domeika savo gyvenimą susieja su Čilės 
universitetu. Jis persikelia į Santjagą, nusiperka namą 
Santjago priemiestyje, 1850 m. veda Enriquetą Sotomay-
or Guzmán4 (1835–1870, gruodžio 26). 1846 m. išleidžia 

Ignotas Domeika 1880 m. – Čilės universiteto Santjage rektorius 
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pirmąjį darbą apie geologinę Čilės sandarą. 1878 m. Kro-
kuvoje išleidžiamas jo apibendrinantis darbas Rzut oka na 
Kordyliery Chilijskie i zawarte w ich łonie pokłady metaliczne. 
Rašo apie Čilės požeminio vandens, meteorologinius, 
vulkanologinius tyrimus, krašto geografiją, metalurgiją, 
meteoritus. Visą laiką rašo dienoraščius, atsiminimus, 
kelionių aprašymus (Moje podróże. Pamiętniki wygnańca, 
1962–1963), kas mėnesį rašo laiškus į Paryžių pusbroliui 
Władysławui Laskowicziui ir savo studijų draugui Ado-
mui Mickevičiui (Listy do Władysława Laskowicza, 1976).

Intensyviausias ir brandžiausias jo gyvenimo ir dar-
bo tarpsnis susijęs su antrąja tėvyne – Čile. Čia buvo jo 
namai, šeima, draugai. Nenuilstama pedagoginė, moks-
linė, švietėjiška, organizacinė ir visuomeninė veikla šioje 
šalyje pelnė jam Didžiojo Švietėjo vardą. Jo biografai ir 
bibliografai tyrinėja jo gyvenimą, mokslą ir kūrybą. I. Do-
meikos publikacijų bibliografijoje nurodomi 1356 mokslo 
darbai, raštai ir dokumentai. Apie jį patį yra paskelbta 
6960 publikacijų. Jo vardu pavadinti 136 įvairiausi objek-
tai Žemėje ir net Kosmose, ir šis skaičius dar didėja. Vien 
jubiliejiniais 2002 metais išėjo keturios didelės knygos 
apie Ignotą Domeiką. Biografai vieningai pastebi tokius 
jo asmenybės bruožus kaip taurumas, dvasingumas, ne-
savanaudiškas tarnavimas mokslui. Šie jo bruožai susi-
formavo gimtuosiuose namuose Naugarduko žemėje ir 
senajame Vilniaus universitete. Jis buvo pavyzdingas 
žmogus. Išleisdamas La Serenoje pirmuosius savo Ko-
kimbo kalnakasybos licėjaus studentus į gyvenimą, jis 
linkėjo jiems „sunkiai dirbti ir, svarbiausia, visą gyveni-
mą būti sąžiningiems; visuomet primindavau jiems apie 
Kūrėjo išmintingumą, apie mūsų sunkumą, mūsų proto 
ribotumą, ir todėl toks būtinas yra Tikėjimas“.

1884 m., sulaukęs 82 metų, I. Domeika grįžo į tėvynę 
ir gyveno pas dukterį Aną ir Leoną Domeikas Žybartauš-
činos dvarelyje prie Diatlovo, Gardino apskrityje (dabar 
Diatlovo rajonas, Baltarusija). Lankėsi Vilniuje, Krokuvo-
je, Prancūzijoje, Vokietijoje, Italijoje, Egipte, Palestinoje. 
Tačiau mirti norėjo Čilėje, į kurią grįžo 1888 m. pabaigoje. 
Mirė 1889 m. sausio 23 d., palaidotas greta savo mylimos 
žmonos Santjago centrinėse kapinėse.

I G N O TA S  D O M E I K A   –  
Y PAT I N G Ų  S AV Y B I Ų  Ž M O G U S 
Ištarus Ignoto Domeikos vardą, prieš akis dažniausiai 
iškyla Adomo Mickevičiaus epinė poema Ponas Tadas, 
šmaikštusis šliachtičius Jackus Soplica (Žegota), filomatų 
draugija, Vilniaus universitetas, emigracija į Prancūziją 
bei jo antrąja tėvyne tapusi Čilė. Biografiniuose darbuose 
Domeika vaizduojamas kaip ypatingų bruožų žmogus: 
patriotas, mokslininkas, žmogaus teisių gynėjas, keliau-
tojas, tyrinėtojas, o be to – giliai tikintis. Bruožas, dėl 
kurio Domeika sulaukė tiek daug paramos, paguodos ir 
visuotinės pagarbos, buvo jo altruizmas. Visas jo gyveni-
mas buvo nesavanaudiška visuomeninė veikla, moksli-
nis ir labdaringas darbas, net ir tomis akimirkomis, kai jo 
asmeninis gyvenimas buvo labai sunkus. Ir emigracijoje 
Paryžiuje, ir ypač ilgus metus Čilėje, turėdamas geres-
nes pajamas, jis pasiūlydavo nesavanaudišką, o dažnai 
ir anonimišką pagalbą. Jis stengėsi padėti Čilės jaunimui, 
vykstančiam į Prancūziją mokytis. Apie savo užsidegi-

mą ir aistrą darbui tolimojoje Čilėje Domeika pasakojo 
1843 m. birželio 10 d. laiške:

Norėčiau papasakoti, kad iš pradžių, tik atvykus, 
gyvenimui ir darbui mane įkvėpė vienintelis daly-
kas – meilė mokslui, aistra, galbūt kvaila ir nepaža-
bota, atrasti kažką nauja ir taip išgarsėti... Dabar man 
atrodo, kad pagijau nuo tos ligos; pirmiausia todėl, 
kad supratau, kokie kvaili yra šio pasaulio moks-
lininkai, antra – toks mažytis ir nereikšmingas yra 
mūsų mokslas, palyginti su paprasčiausiu, nors ir 
silpniausiu tikėjimu.

Nors ir buvo pagerbtas Čilės garbės piliečio titulu, 
kaip užsienietis, Domeika stengėsi būti atokiau nuo po-
litinių įvykių: „Iki pat šių laikų visa mano politika Čilėje 
buvo tokia: skleisti švietimą ir ginti jį nuo skepticizmo 
bei ateizmo.“

Gyvendamas Čilėje, vis prisimindavo savo tikrąją 
tėvynę. 1870 m. pradžioje parašė:

...Naujieji metai praėjo liūdnai. Jau keturiasdešimt 
metų praėjo, kai švenčiau Naujuosius metus pas savo 
dėdę [Lietuvoje]; aš nesijaučiu nugalėtas tų metų, 
tačiau nežinia, kokie bus ateinantieji, ir ar aš besu-
lauksiu jų pabaigos. Jei ne tikėjimas ir Dievo malo-
nė, aš tik riausiai būčiau sunykęs ir nutilęs jau prieš 
daugelį metų.

Tačiau Ignotas Domeika iki šiol tebėra gyvųjų atmin-
tyje. Jo gyvenimo kelias buvo nuostabus. Jis buvo gimęs 
mokslui, kūrybai, atradimams. Jo šlovė bėgant metams 
didėjo, nes jis buvo atlikęs didžių darbų. Jis buvo pasi-
šventęs darbui, šeimai, pareigai, Tėvynei. Ir jam buvo 
atlyginta. Likimas jam buvo maloningas. Tai buvo lai-
mė. Tačiau tai buvo įgyta slapčiausio liūdesio ir kančios 
kaina. Neapsakomas Tėvynės ir jį mylėjusių žmonių il-
gesys, jo tremties ir emigracijos drama vis prasiverždavo 
jo laiškuose iš daug iškentėjusios sielos gelmių. 1872 m. 
balandžio 22 d. laiške Walerianui Chelchowskiui jis rašė:

Jokie naujojo pasaulio turtai, kurių man niekada ne-
reikėjo, jo nuostabus dangus ir kalnai, vietinių žmo-
nių draugiškumas, nuopelnai, ramus gyvenimas, 
perteklius, netgi mano žmonos kapas nesustabdytų 
manęs, jei tik turėčiau galimybę ištrūkti per Atlantą 
ir pabūti šalia Jūsų, su Jumis, ir nors dieną prieš mir-
tį pažvelgti į mūsų Gimtąją Žemę, kuri traukia mane 
su ta pačia meile... 

I. Domeika buvo atidus supančios tikrovės stebėto-
jas. Užrašinėdavo žmonių poelgius, kasdienius papro-
čius, norėdamas įamžinti gyvenamąjį metą. Jis aprašė ir 
vietinių tautelių, su kuriomis teko susidurti, išskirtinius 
bruožus. Daugiausia dėmesio skyrė Lotynų Amerikos 
indėnams, Čilėje – mapučiams (araukanams). Domeika 
pasižymėjo ypatinga fizine energija, atsparumu, ištver-
me susidūrus su įvairiausiais sunkumais ir kliūtimis; jis 
lengvai ištverdavo ilgas ir varginančias keliones. Ne kar-
tą demonstravo neįtikėtiną drąsą: fizinę, intelektualinę 
ir moralinę. Jo savaiminis kuklumas ir nesavanaudišku-
mas buvo šaltinis, iš kurio liejosi jo didžiadvasiškumas 
ir labdaringa veikla. Tačiau tuo pat metu jis neprarasda-
vo nepriklausomybės ir orumo. Kad ir kur nukeliautų, 
jautėsi užburtas vietinės gamtos grožio. Mums paliko 
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nuostabius gamtovaizdžių, žemės, dangaus, debesų, gė-
lių ir gyvūnų aprašymus. Jo išsilavinimas ir profesija ver-
tė žiūrėti į supantį pasaulį per geologijos perspektyvas.

I. Domeika, kaip mokslininkas, pagarsėjo savo geo-
logijos ir mineralogijos tyrimais bei atradimais Čilėje, 
tačiau jis aprašė ir to krašto žmones, geografiją ir gam-
tą, buvo puikus chemikas analitikas, paliko gausias ne-
paprastai vertingas mineralų ir fosilijų kolekcijas Čilėje, 
Prancūzijoje, Lenkijoje. Dėl kruopštaus ir sistemingo 
Domeikos darbo dabar turime tūkstančius dienoraščio 
ir laiškų lapų, parašytų tvarkinga ir gražia rašysena. 
Ignoto Domeikos dorybės pakylėjo jį į intelektualinių ir 
dvasinių Lietuvos, Lenkijos ir Čilės autoritetų panteoną. 
Krokuvos Jogailos universitetas 1887 m. suteikė jam in 
virum clarissimum – aukščiausią apdovanojimą – garbės 
daktaro laipsnį, Čilė – garbės piliečio vardą. „Domeika 
savyje neturėjo nieko, kas nebūtų aišku ir pakylėta... Jis 
pasirodė mums kaip visos savo kartos iškiliausių ir ge-
riausių galių įsikūnijimas“, – taip apie Domeiką kalbėjo 
rektorius Stanisławas Tarnowskis5, teikdamas jam Jogai-
los universiteto garbės daktaro laipsnį. 

Ilgametė I. Domeikos veikla Čilėje bei pastovūs ry-
šiai su Europos mokslo centrais vertinami kaip intelek-
tinis tiltas tarp Europos ir Pietų Amerikos. Pripažinki-
me, jog tai – fenomenas. Jo gyvenimas ir darbai liudija 
pirmiausia apie įgimtus gabumus, pažinimo troškimą, 
tyrėjo talentą. Kita vertus, senosios lietuvių bajorų Kon-
trimų giminės šaknys Nedzviadkoje ir Žybartauščinoje, 
filomatų draugija Vilniaus universitete, mokslo draugai 
Vilniuje ir Paryžiuje, šeima Santjage veikė jo mentalitetą, 
teikė jam stiprybės, buvo jo asmenybės pamatu. Jį siejo 
dvasiniai ryšiai su daugeliu žmonių. Jis nesiskundė dėl 
nuotolių, nes visuomet buvo arti gražiųjų gimtojo Nau-
garduko apylinkių, čia pat prie Vilniaus universiteto ar 
Aušros vartų Dievo motinos. Laiškais Adomui Micke-
vičiui ir Władysławui Laskowicziui, kurie nepaprastai 
atviri, jis lyg ir prisiartindavo prie gimtinės. Nors ir gy-
vendamas Čilėje, jis buvo Didžiosios Lietuvos sūnus, 
priklausė Abiejų Tautų Respublikai, kaip tuomet buvo 
suprantama – ir Lietuvai, ir Lenkijai. Neatsitiktinai jo 
Čilės kelionių dienoraščiai pavadinti Tremtinio atsimini-

mai. Tačiau jis buvo ir savo antrosios Tėvynės – Čilės – 
garbės pilietis. Jis buvo doras, pamaldus ir sąžiningas 
žmogus, dėmesingas vyras ir tėvas, puikus analitikas, 
ilgametis rektorius, gabus literatas, atviras, darbštus, vi-
sapusiškas...

Apie Ignotą Domeiką Lietuvoje 1937 m. rašė Vaclo-
vas Biržiška, tačiau solidesnių publikacijų, deja, nedaug. 
1960 m. akademikas Vytautas Gudelis rašė apie Ignotą 
Domeiką:

Universiteto [Vilniaus] klausytojų tarpe tuomet buvo 
žymus XIX a. mineralogas I. Domeika (Domeyko), 
kuris 1831 m. emigravo... į Pietų Ameriką (Čilę), kur 
gyveno iki savo gyvenimo pabaigos. I. Domeika lai-
komas Pietų Amerikos mineralogijos pagrindėju. Jis 
turėjo garbės būti Santjago universiteto Čilėje rek-
toriumi.

Jubiliejinių 200-ųjų metinių konferencijose, UNESCO, 
daugelio mokslo organizacijų, mokslo istorikų organi-
zuotose Prancūzijoje, Lietuvoje, Baltarusijoje, Lenkijo-
je, Čilėje, Australijoje, Ignotas Domeika buvo minimas 
pasauliniame kontekste kaip talentinga neeilinė asme-
nybė, praėjusi neeilinį gyvenimo kelią, kaip iškalbin-
gas pavyzdys nenuilstančios veiklos, tarnystės mokslui 
ir pažangai, pasiaukojimo savajam pašaukimui. Visa 
I. Domeikos veikla, „viskas, kas šiandien pripažinta ir 
įvardyta kaip pasaulinės reikšmės paveldas, sietina su 
orios laisvės dvasia – neatskiriamu senosios Lietuvos 
valstybės matmeniu“, – parašyta J. E. Respublikos Pre-
zidento adrese.

Ignoto Domeikos atvaizdas yra šešių žymiausių se-
nojo Vilniaus universiteto profesorių galerijoje. Bareljefe, 
kuris jo atminimui kabo La Serenos universitete Čilėje ir 
Bazilijonų vienuolyno vartuose Vilniuje, įrašyta:  

  Ignotas Domeika 1802–1889 Ignacio Domeyko  
Lietuva Chile

Vilniaus universiteto auklėtinis,
Filomatas, sukilėlis, pasaulinį pripažinimą

Pelnęs mokslininkas, mineralogas,
Geologas, etnologas, rašytojas

Ilgametis Čilės universiteto rektorius
Čilės respublikos garbės pilietis

Lietuvos ir Čilės sūnus6

Alumno de la universidad de Vilnius,
Combatiente por la libertad de la Republica 

de Lituania,
Cientifico reconocido en todo el mundo,

mineralogista, geologo, etnologo, escritor,
Rector de la Universidad De Chile,

Ciudadano Chileno ad honorem
Ilustre hijo de Lituania y Chile

Ignoto Domeikos jubiliejui išleistuose  ir vėles-
niuose leidiniuose nupieštas įvairiapusiškos asmeny-
bės mokslinis ir psichologinis portretas, analizuojamas 
I. Domeikos laikotarpis plačiame civilizacijos raidos 
kontekste. I. Domeikos aplinka, jo darbai ir vizijos atsi-
spindėjo to meto spaudoje, jo darbų tarptautinė reikšmė 
yra didžiulė, nenustojusi savo vertės iki šių dienų. Igno-
tas Domeika – greta Adomo Mickevičiaus – yra vienas 
didžiųjų mūsų krašto žmonių, kuriuos davė Lietuvai 

 Mineralas domeikitas iš Ignoto Domeikos kolekcijos Lenkijos mokslų 
akademijos Geologijos instituto muziejuje Krokuvoje
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XIX amžius. Domeika įkūnijo ir ugdė tokias fundamen-
tines vertybes kaip artimo meilė, solidarumas, teisybė, 
tautų brolystė.

Domeikai likimas buvo itin palankus. Jo vardas ne-
išnyko nei istorijos metraščiuose, nei žmonių atmintyje. 
Jo palikuonys, kurių pasklidusių pasaulyje yra beveik 
trys šimtai, laiko garbe būti jo šeimos nariais. Mes gali-
me didžiuotis juo, tardami jo vardą, įamžintą minerale, 
fosilijoje, kalnyne, mieste, gatvėje, mokykloje, asteroide.

Domeika buvo išmintingas žmogus. Pabrėžtume, 
jog charizmatinė ir įvairiapusiška Ignoto Domeikos as-
menybė sieja Lietuvą, Prancūziją, Čilę, Baltarusiją, Len-
kiją. Ir kiekvienai iš jų jis turi būti brangus. Jo kilmė iš 
labai senos bajorų giminės, gyvenimas Vilniuje, Pary-
žiuje ir, svarbiausia, dešimtmečiai Čilėje, sukūrė aplin-
kybes, kad Domeika jautėsi esąs lenkas, tačiau taip pat 
buvo vadintas ir lietuviu (kur jis gimė), ir baltarusiu 
(šiuo metu jo gimtoji vieta Miadzviadka – yra Baltarusi-
jos teritorijoje), ir čiliečiu (jam buvo suteiktas šios šalies 
garbės piliečio vardas). Javiero Jofré, Čilės kalnakasybos 
inžinierių draugijos prezidento žodžiais, sutikę tokį didį 
vyrą, sakytume – kaip kokį vario grynuolį, koks buvo 
Ignotas Domeika, mes galime suprasti poetą, kuris pa-
sakė: „Siela turi priežasčių, kurių protas nežino“. Ma-
nytume, šis dvasingumas ir veda mus Ignoto Domeikos 
atminties keliais.

T R Y S  S VA R B I AU S I E J I  D O K U M E N TA I
Norėdami geriau suprasti Domeikų giminės likimus, 
pirmiausia turime žinoti keletą išskirtinių oficialių do-
kumentų, kuriuos 2002 m. paskelbė jo provaikaitė ir bio-
grafė, rašytoja Paz Domeyko Lea-Plaza7. 

I .  K O N T R I M Ų - D O M E I K Ų  G I M I N Ė S 
B A J O R Ų  T I T U L Ų  D O K U M E N T O 
I Š T R AU K A

Domeikų šeimos herbas – auksinis skydas
1824 kovo 18, Minskas
Mes, Leonas Osztorpas, Minsko maršalas guberna-

torius, Šv. Jono iš Jeruzalės ordino kavalierius, Minsko 
gubernijos vaivadijos atstovų pirmininkas, pranešame, 
kad mums ir šios valdžios atstovams, susirinkusiems 
čia patvirtinti bajorystės įrodymą, buvo pateiktas raš-
tas, pasirašytas bajoro Tado, Kazimiero Domeikos sū-
naus, Vileikos apylinkės valdytojo, kuriuo jis nori įrodyti 
svarbą ir didybę iš savo protėvių paveldėtos garbingos 
praeities, ir kad jo šeima turi herbą, kuris žinomas kaip 
DANGUEL, sudarytas iš skydo žaliu pagrindu, ant ku-
rio pavaizduota ranka su apsivijusiais dviem vynuogių 
lapais ir šalmas, papuoštas trimis stručio plunksnomis. 
Šį herbą jam suteikė karalius Vladislovas 1498 metais. 
Bajoras Tadas Domeika įrodo, remdamasis lenkų autorių 
kronikomis ir Lenkijos karalių dekretais, kokie svarbūs 
buvo jo protėviai šių valdovų viešpatavimo laikais, ir 
taip pat įrodo savo plačios giminės, pasklidusios keliose 
Lenkijos karalystės kraštuose, kilmingumą, kad jo šeima 
yra įsikūrusi Lietuvoje – Vilniaus apylinkėse, kur gyve-
na ir džiaugiasi visomis privilegijomis, kurios suteiktos 
bajorams. Minėtų privilegijų pagrindu jiems priklauso 
žemės valdos, o tai tenkina visus teisinius reikalavimus.

Lietuvos bajorų susirinkimas 1790 m. gruodžio 13 d. 
(gruodžio 2 d. pagal Rusijos kalendorių) taip pat skel-
bia Kontrimų-Domeikų šeimos bajorystę, ir tai užre-
gistruota Pirmojoje bajorų knygoje, tuo pripažįstant jų 
priklausymą senovės Lenkijos bajorams. Šiuo metu šiai 
šeimai priklauso Siciec vietovė Vileikos apylinkėje, kuri 
buvo dovanota už tarnavimą Lenkijos karalystei. Bajoras 

Originalus Kontrimų-Domeikų šeimos herbas su įrašu 
Escudo „Danguel“ de la familia Kontrim-Domeyko saugomas 
Ignoto Domeikos namuose Santjage

Bareljefas, sukurtas 2002 m. Ignotui Domeikai atminti, kabo Bazilijonų 
vienuolyno vartuose Vilniuje ir La Serenos universitete Čilėje 
(skulptorius Valdas Bubelevičius)
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Tadas Domeika pateikė bajorystės įrodymus septynių 
ankstesniųjų kartų, kurios kartu su šakomis apima... ir 
tris tikruosius vardus. Jis pristatė dokumentą, kuris su-
teikia jam garbingą Mstislavlio vaivadijos Kardo nešėjo 
pareigą senojoje Lenkijos karalystėje.

(Toliau smulkiai surašytas bajoro Domeikos ir jo 
sūnų genealoginis medis)

Iš įrodymų, kurie buvo pateikti 1798 metais grafui 
Liudvikui Tiškevičiui, Lietuvos bajorų susirinkimo pir-
mininkui, matoma, kad Kontrimų-Domeikų šeima pri-
klausė pirmiesiems (labai aukštiems) Lenkijos karalystės 
bajorams, ir daugelis jų užėmė svarbias pareigas Kara-
lystėje, tarp jų ponai Tadas, Simonas, Kazimieras, Jurgis, 
Ignotas ir kiti. Ponas Motiejus Domeika buvo Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės Didžiojo valstybės antspau-
do sekretorius.

Mes taip pat skelbiame ypatinguoju būdu, kad Tado, 
Lietuvos Kardo nešėjo, ir Motiejaus, Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės Sekretoriaus, palikuonys yra ponai Ipo-
litas, Ignotas, Leonas, Juozapas ir Dionyzas Kontrimai-
Domeikos ir kad mes juos užregistravome kaip pirmąją 
Lietuvos bajorų klasę: DATUM UT SUPRA.

Mes taip pat skelbiame, kad anksčiau paminėtai šei-
mai priklauso privilegijos, kurias Lenkijos bajorams su-
teikė Jos Didenybė imperatorė Jekaterina II 1795 metais. 
(Pateiktas vienuolikos bajorų liudininkų sąrašas).

Šiuo mes sutinkame ir pasirašome ir įsakome tai 
užregistruoti Pagrindinėje bajorų knygoje Minsko kan-
celiarijoje ir grąžinti tai suinteresuotai pusei 1824 m. 
kovo 18 dieną.

(Pasirašė) Leonas Osztorpas, maršalas gubernato-
rius, ir t. t., ir t. t.

Pateikta ir užregistruota Bajorų knygoje 396 nume-
riu. Princas Radvila, bajorų maršalas.

I I .  K A Z I M I E R O  D O M E I K O S 
T E S TA M E N TA S
Vertimas iš lenkų į ispanų [kalbą], kuris pridedamas prie 
originalo ir kuris prasideda žodžiais „Aš Kazimieras Do-
meika... Ipolito“...

Padariau šį vertimą 1878 m. balandžio 21 d. – (pasi-
rašyta) Ignoto Domeikos

Aš Kazimieras, Ipolito Domeikos sūnus, pagal kraš-
to teises savininkas šeimos valdų, pavadintų Nedzviadka 
ir Ozeranai, kurios yra Minsko gubernijoje, Naugarduko 
apskrityje, ir šeimos valdos, pavadintos Žyburtauščina, 
kuri yra Gardino gubernijoje, Slonimo apskrityje, pareiš-
kiu ir šiuo dokumentu pranešu, kad dabar esu tikrasis 
savininkas Nedzviadkos, kaip pirkėjas tos valdos, pa-
veldėtos mano brolio Adomo Domeikos. Nupirkus tą 
valdą, jinai turėjo didelių skolų ir tai pareikalavo man 
panaudoti keturis tūkstančius rublių, priklausančius 
mano broliui Ignotui Domeikai, ir likusią sumos dalį, 
priklausančią mano broliui Ignotui Domeikai, investavo 
jo svainis Wierzbowskis su savo žmona, Ignoto Domei-
kos seserimi, kad išpirktų iš valdžios tą dalį valdos, kuri 
buvo konfiskuota rusų valdžios; tam lieka archyvuose 
paliudijantis dokumentas.

Kol mano brolis nebuvo krašte, aš, Kazimieras Do-
meika, su jam, Ignotui Domeikai, priklausančiais ketu-
riais tūkstančiais rublių, beveik išlaisvinau Nedzviadkos 
valdą iš skolų, ir kadangi per tą visą laiką nemokėjau 
jam palūkanų, pareiškiu šiuo dokumentu, dėl teisingu-
mo, kad Ignotas Domeika turi visišką teisę gauti pusę 
Nedzviadkos valdos, ir mano paveldėtojai neprivalo, 
negali paneigti jam šios teisės.

Mano dėdė Ignotas, Kazimiero Domeikos sūnus, 
Žybur... valdos savininkas, ir mano dėdė Juozas, Ka-
zimiero Domeikos sūnus, Ozeranų valdos savininkas, 
nors ir perdavė man su visais pagal teisę nustatytais 

Ignoto Domeikos darbo 
kabinetas jo namuose 
Santjage, Kueto g. 572. 
A L G I M A N T O  G R I G E L I O 
nuotrauka, 2014, sausio 8
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formalumais, abidvi valdas, visgi abudu prieš mirda-
mi, iš meilės savo broliavaikiui, mano broliui Ignotui 
Domeikai, paprašė manęs ir man įsakė, kad, jei Dievas 
leis jam sugrįžti į tėvynę, pasidalyčiau per pusę su juo 
abidvi valdas. Turėdamas tuos pačius meilės jausmus 
mano broliui Ignotui Domeikai, kaip ir mano dėdės, įsi-
pareigoju palankiai įvykdyti, ką jie nori ir įteikti mano 
broliui pusę tų valdų, kurios mums buvo paveldėtos. 
Tad pareiškiu ir paskelbiu šiuo dokumentu, kad Ignotas, 
Ipolito Domeikos sūnus, ir jo vaikai yra bendri palikuo-
nys, lygiomis dalimis su manimi ir mano vaikais, visų 
valdų, kurios dabar man legaliai priklauso, ir niekas iš 
mano palikuonių neturi teisės pasipriešinti tam, ką nu-
rodau šiame dokumente.

Apie tą dalį palikimo, kurią paliko man ir mano 
broliui Ignotui Domeikai mūsų dėdė Leonas, Kazimie-
ro Domeikos sūnus, mano brolis ras to palikimo doku-
mentus Nedzviadkos archyve ir nuorašus tų dokumentų 
pas mūsų dėdžių vaikus, Aleksandrą ir Kazimierą, Tado 
Domeikos sūnus. Tik turiu paaiškinti, kad pusė pinigų 
sumos, kurią paveldėjo mano brolis Ignotas Domeika iš 
Leono Domeikos, yra pas Antoni Wierzbowskį, kuris tuo 
laiku buvo globėjas Angelos, Sofijos ir Marijos, mano ve-
lionio brolio Adomo Domeikos nepilnamečių dukrų. Ši 
paveldo dalis yra užtikrinta dėka dokumento, kuris yra 
pas Antoni Wierzbowskį.

Mūsų dėdės Ignotas ir Juozas Domeikos, savo tes-
tamentuose ir taip pat dokumentuose, surašytuose dar 
jiems gyvenant, paliko minėtas Žybur... ir Ozeranų val-
das su įvairiomis dovanomis tam tikriems žmonėms, 
ypatingai Ignotas Domeika paliko Žybur valdoje do-
vanų, kurių vertė prilygo maždaug iki 15 000 rublių, 
ir Juozas Domeika paliko Ozeranų valdoje dovanų arti 
10 000 rublių vertės. Panaudodamas šiuos pinigus, ku-
rie priklausė man ir mano broliui Ignotui Domeikai, ir 
valdydamas šiuos turtus, sumokėjau per tą laiką skolas, 
nors dar liko ipoteka, 1856 metais, apie 12 000 rublių 
Nedzviadkos valdos skola bankui.

Jei Dievas neleis man susitikti, sugrįžus mano bro-
liui Ignotui Domeikai, maldauju, kad jis padalytų visas 
valdas ir pinigus į dvi lygias dalis, ir tegul mano labai 
mielas brolis Ignotas Domeika pasirenka sau vieną iš jų 
ir kitą palieka mano vaikams.

Parašiau šį dokumentą 1856 metais rugpjūčio 12 d. 
Nedzviadkoje, jausdamasis visiškai sveikas ir kūnu, ir 
dvasia, ir su tėvišku palaiminimu reikalauju iš mano 
palikuonių, kad jie paklustų mano valiai ir nepaneigtų 
mano broliui Ignotui Domeikai ar jam mirus, bet kad 
Dievas išlaikytų jį gyvą dar daug metų, viskas tektų jo 
vaikams, kas jam priklauso. Parašiau šį dokumentą že-
miau pasirašančio liudytojo akivaizdoje.

Metai 1856, rugpjūčio 12 Nedzviadkoje
(parašas Kazimieras, Ipolito Domeikos sūnus)
Prašant Kazimierui, Ipolito Domeikos sūnui, pasira-

šau šį dokumentą kaip liudytojas
(parašas Władysław Ablamowicz)
Aš apačioje pasirašantis, papildau, kad pagal lais-

vą susitarimą, padarytą su mano dėde Ignotu, Ipolito 
Domeikos sūnum, kaip savininku to, kas jam atiteko 
pagal šį dokumentą iš mano tėvo Kazimiero, Ipolito 

Domeikos sūnaus, paveldo, pareiškiu mano brolių var-
du kaip ir mano, kad pagal sutartį su dėde Ignotu Do-
meika mes turime sumokėti mūsų dėdei Ignotui, Ipoli-
to Domeikos sūnui, arba jo vaikams trylika tūkstančių 
rublių grynais (sidabru) (13 000 rublių) penkerių metų 
laikotarpiu be palūkanų. Taip, kad mes įsipareigojame 
atsiųsti mūsų dėdei Ignotui Domeikai atitinkamus do-
kumentus, patvirtinančius, kad jam esame skolingi tą 
sumą ir kurią sumokėjus, mes, Kazimiero Domeikos 
vaikai, kaipo jo palikuonys, būsime atleisti nuo prieder-
mės, kurią uždeda mums šis viršuje paminėtas mūsų 
tėvo dokumentas.

Santiago, 1876 balandžio 23
(Pasirašyta Leonas Domeika)
Patvirtinu pilnai šios sutarties turinį
Santiago, 1876 balandžio 23
Pasirašyta Ignotas Domeika, Čilės universiteto rek-

torius

I I I .  PA S K U T I N I S  T E S TA M E N TA S
Mano nurodymas ir užduotis, kurią palieku mano sū-
nums Hernanui Domeikai ir Kazimierui Domeikai ir 
kurį jie turi laikyti kaip priedą mano testamento, pada-
ryto Santjage tūkstantis aštuoni šimtai aštuoniasdešimt 
ketvirtų [metų] gegužės aštuntąją notaro Don Ramóno 
Aranguiso Fuentecillos akivaizdoje.

1. Visų pirma įpareigoju mano sūnus Hernaną ir 
Kazimierą būti nuoširdžiais katalikais, paklusniais Apaš-
talų Romos Katalikų Bažnyčiai; kad savitarpiai mylimai 
elgtųsi ir taip pat mylėtų ir gerbtų savo seserį Aną Do-
meiko pagal vyrą Domeiko; kad vengtų tarpusavyje net 
mažiausio nesutarimo ir nesantaikos, ar tai dėl paveldo, 
ar tai dėl kokio nors kito šeimos klausimo.

2. Kadangi pasikeitė vertė tų trijų namų, paveldėtų 
iš motinos, kurie dabar priklauso mano vaikams, – tai 
namai, kurie yra Šventos Onos gatvėje Jungay rajone ir 
kurie dabar duoda virš 1400 pesų nuomos per metus, – 
reikia pakeisti mano nurodymą, duotą mano testamente 
1884 m. gegužės 8 d. Santjage, kaip reikės pasidalyti šį 
motinos paveldą, jei reikėtų tai padaryti, man nebūnant 
[namie Čilėje], bet dar prieš mano mirtį. Šiam reikalui 
paliepiu, kad padarius paminėtų namų įvertinimą, kad 
geriau nuspręstų ir prie jų vertės pridėtų pusę kapitalo 
pinigais, kurie liktų nuo nuomos mano vardu bankno-
tais banke, ir kad šie pinigai ir namų turto įvertinimas 
būtų padalytas lygiomis dalimis tarp brolių Hernano ir 
Kazimiero ir jų sesers Anos Domeiko, prisimenant, kad 
pusę kraičio mano dukra Ana Domeiko gavo iš mano 
turto pagal notarinį raštą, padarytą 1878 m. sausio 15 d. 
notaro Don Ramóno Aranguiso Fuentecillos akivaizdoje; 
kraitis, kuris siekia aštuonis tūkstančius pesų. Supranta-
ma, kad jei pasidalinimas daromas po mano mirties, bus 
pasidalyta viso turto vertė.

3. Aš noriu, kad namas Jungay rajone, kuriame aš 
vedžiau, kuriame gimė mano vaikai ir kuriame mirė 
mano žmona ir ištekėjo mano dukra, pasiliktų šeimos 
nuosavybėje ir vengtumėte jį parduoti.

4. Mano biblioteka susideda didžia dalimi iš knygų, 
kurias man padovanojo jų autoriai ir kurios man labai 
pasitarnavo; pavedu mano sūnums, kad jos neparduotų, 
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ir jei ją pasidalins, kaip kad ... (žodis neįskaitomas) ir ... 
(neįskaitoma) tarp brolių šitaip: visas knygas lenkų kalba 
nusiųsti mano dukrai Anai Domeiko į Lenkiją. Mokslinės 
knygos, fizikos ir matematikos, priklausys mano sūnui 
Kazimierui Domeikai, literatūros ir religinės [knygos] 
skirtos Hernanui Domeikai, išskyrus labai didelį rinki-
nį lenkų dienraščio Czas, kuris skirtas Lenkų bibliotekai 
Paryžiuje, o panašų didelį dienraščio L’Univers rinkinį 
palieku Čilės universiteto bibliotekai.

5. Kadangi mano žentas ir sūnėnas Leonas Domeika 
buvo vyriausias ir galva visų Domeikų kaip Čilėje, taip 
ir Lenkijoje, jam priklauso žiedas su šeimos herbu, kurį 
aš paveldėjau iš mano tėvo su laikrodžiu, prisegtu prie 
jo. Mano sūnui Hernanui palieku kryžių, kurį man at-
vežė iš Romos velionis arkivyskupas Valdivieso; mano 
dukrai Anai Domeiko palieku sidabrinį medalį, kurį man 
atsiuntė jo šventenybė vyriausiasis Pontifikas Pijus IX, ir 
mano sūnui Kazimierui palieku aukso medalį, kurį ga-
vau kaip premiją už mineralogiją 1861 metais Didžiojoje 
tarptautinėje parodoje Paryžiuje, ir mano mineralogijos 
kolekciją.

Pareiškiu, kad neturiu skolų, niekam nesu skolingas 
nei skatiko ir neturiu jokio turto mano gimtojoje tėvynė-
je Lenkijoje.

Žyburtauščina, 1887 m. gegužės 24/13.
Ignotas Domeika

PA M I R Š T O J I  AU T O B I O G R A F I J A 
1874 metais Domeika buvo išrinktas Krokuvos menų ir 
mokslų akademijos nariu. Padėkos laiške prezidentui jis 
prisistatė taip: 

Domeika Ignotas... gimęs Nedzviadkoje šalia Nau-
garduko 1802 metų liepą, Vilniaus universiteto filoso-
fijos magistras, Čilės universiteto rektorius ir Santja-
go universiteto tarybos prezidentas, šios aukštosios 
mokyklos mineralogijos, geologijos ir fizikos profeso-
rius, Literatūros draugijos ir Tiksliųjų mokslų drau-
gijos Paryžiuje, Gamtos mokslų draugijos Meksikoje, 
Bogotoje, Buenos Airėse ir Niurnberge, Geografijos 
draugijos Berlyne narys.8

Po kelerių metų Domeika į Krokuvą nusiuntė išsa-
mesnį savo veiklos aprašymą. Iš pateiktų laiško ištraukų 
akivaizdžiai matome jo svarbiausius laimėjimus ir pa-
saulinę jų reikšmę.

„Atvykęs į Pietų Ameriką (1838 metais), pirmaisiais 
buvimo metais ir laisvais nuo dėstymo mėnesiais kelia-
vau po Kordiljerus ir daug kartų pasiekiau jų viršukalnes 
iki pat kitos Andų pusės. Šiose ekspedicijose surinktus 
pavyzdžius tyriau laboratorijoje. Apie svarbiausius šių 
tyrimų rezultatus pranešdavau savo buvusiems profe-
soriams Kalnakasybos mokykloje Paryžiuje – de Beau-
mont’ui ir Dufresnoy – ir po jų mirties savo mokyklos 
draugui, o dabar jos direktoriui p. Daubrée. Jie maloniai 
sutiko pristatyti mano ataskaitas Mokslų akademijoje 
Paryžiuje ir paskelbti juos Annales des Mines, kurį 1842–
1877 metais leido Prancūzijos kalnakasybos inžinieriai.

Savaime suprantama, kad per tiek daug metų būti-
nai reikėjo keletą kartų keisti ir pataisyti mintis, kurias 
aš pirmą kartą paskelbiau apie labai sudėtingą šių nenu-
sakomų kalnų sandarą. Prieš mane šią šalį aplankė keli 
gamtininkai: Gay, Poppig ir Mayer, kurie daugiau domė-
josi botanika ir zoologija. Darwin pripažino tik jaunesnes 

Šimtamečių medžių alėja veda į nebeišlikusį Zapolės dvarelį, kuriame 1824–1831 m. ūkininkavo iš Vilniaus ištremtas Ignotas Domeika. 
A L G I M A N T O  G R I G E L I O  nuotrauka, 2016, spalio 11
Iliustracijos iš Algimanto Grigelio archyvo



N A U J O J I  R O M U V A ,  2 0 1 6 ,  N R .  4  ( 5 9 7 )  19

sanklodas pajūryje. Dana ir d’Orbigny vos prisilietė prie 
Valparaiso granito uolų. 1848–1849 metais Pisi paviršu-
tiniškai atliko žemių nuo Kopiapo iki Bio-bio (27–37o 
platumos) trianguliaciją, tada beveik 20 metų sudarinėjo 
geologinį žemėlapį. Kadangi neturėjo skersinių pjūvių ir 
išsamių duomenų apie santykines sluoksnių padėtis, jis 
gana hipotetiškai suskirstė formacijas į atskiras dalis, ne-
duodamas pakankamų paleontologinių charakteristikų.

Jei kalbėsime apie mano veiklą, aš kreipiau ypatin-
gą dėmesį į daug svarbesnius požymius, skyrusius dvi 
pagrindines Kordiljerų grandines Čilės teritorijoje. 1845 
metais aš pirmą kartą pristačiau savo požiūrį į šios ša-
lies geologiją, kurią nuodugniai paruošiau savo kelio-
nėse išilgai Čilės ir paskelbiau Annales de Mines 1846 
metais (vol. IX). Kartu pateiktame žemėlapyje aš siekiau 
pažymėti skiriamąją liniją tarp šių dviejų kalnų grandi-
nių, t. y. jūros kranto arba vakarinių ir rytinių Kordilje-
rų tikruosiuose Anduose. Nubrėžti šią liniją buvo itin 
svarbu norint nurodyti pagrindinių metalo radimviečių 
vietą. Jei kalbėtume apie santykinį šių formacijų amžių, 
nusakantį labai sudėtingą jų sandarą, praėjus daugeliui 
metų aš pasirinkau geologinio skirstymo horizontu vie-
nintelį karbonatinio molio Liaso skyrių, turinčio gausybę 
to amžiaus fosilijų ir leidžiančio papildomai suskirstyti 
ištisą to amžiaus uolienų sluoksnių seką į post- ir pre-
Liaso laikotarpius.

Mano geologinės ekspedicijos taip pat leido man su-
sipažinti su šio krašto gamta. Akivaizdūs klimato skirtu-
mai ir mineralinių išteklių gausybė daro šį kraštą unikalų 
mūsų pasaulyje. Pakartotinai keliaudamas išilgai Čilės, 
ne vieną šimtą mylių – nuo Atakamos dykumos iki Osor-
no ir nuo jūros iki Andų viršukalnių, šioje šalyje aš paste-
bėjau ir išaiškinau keturias absoliučiai skirtingas sritis, 
ir jų skirstymas buvo priimtas Čilės fizinėje geografijoje. 
Kiekvienoje šių sričių galime stebėti griežtą santykį tarp 
išorinės konfigūracijos (reljefo) bei vidinės uolienų ir 
sluoksnių geologinės prigimties. Aš pabandžiau tai iš-
dėstyti savo pranešime, kurio temą pasiūlė Geologijos 
draugija Paryžiuje: Faire ressortir les rapports qui existent 
entre le relief du sol et la constitution géologique. Jis buvo 
išspausdintas straipsnių rinkinyje apie Čilės fizinę geo-
logiją, kuriuos 1876 metais Tarptautiniam geografijos 
mokslų kongresui Paryžiuje nusiuntė mūsų universiteto 
[Santjage] Gamtos mokslų fakultetas (Estudios Jeograficos 
sobre Chile 1875. Santiago, p. 30). Aš daugiausia dirbau 
ir visą dėmesį skyriau vietinių mineralų tyrimui ir pa-
grindinis mano taikytas metodas buvo cheminė analizė. 
Kadangi tarp Čilės Kordiljerų radinių beveik nepasitaikė 
gerai išsikristalizavusių mineralų, savo tyrinėjimuose aš 
labai mažai tegalėjau taikyti goniometrinį metodą.

Mineralogija šioje šalyje pirmiausia yra amorfinių 
kūnų mineralogija. Todėl ir pramonės, ir grynojo mokslo 
požiūriu svarbiausia yra ne jų forma, o cheminė sudėtis. 
Pastaroji dažniausiai yra nepastovi ir būtinai reikalauja 
taikyti analitinius metodus. Šį laikui imlų darbą atlygina 
galimybė pažinti natūralias įvairių metalų ir metaloidų 
jungtis, jų izomorfiškumą ir savitarpio giminystę. Mano 
pirmieji naujų mineralų aprašymai ir tyrimai buvo pa-

skelbti Berzelius Jahres-Berichte, Comptes rendus des séances 
de l’Académie de Sciences Paryžiuje, taip pat Annales des 
Mines 1845–1850 metais. Per kelerius metus mano nau-
jausi atradimai buvo skelbiami tame pačiame Annales des 
Mines ir Santjago universiteto metraštyje. Antrame savo 
monografijos apie mineralogiją leidime 1860 metais aš 
pateikiau išsamų Čilės ir kaimyninių respublikų svarbes-
nių mineralų sąrašą. 1867, 1871, 1874, 1876 ir 1878 metais 
aš paskelbiau šešis papildymus šiai Mineralų karalystei, 
kuriuose aprašiau daugybę naujų Pietų Amerikos mi-
neralų, pateikiau jų analizę ir nurodžiau radimo vietą.“9

Po šio teksto rašoma: „Aukščiau pateiktas tekstas 
yra ištrauka iš laiško, kurį Domeika siuntė į Krokuvą 
kartu su savo darbu Žvilgsnis į Čilės Kordiljerus ir jų gel-
mėse slypinčias metalų rūdas 1878 metais. Tačiau jame nėra 
parašyta apie kitus svarbius autoriaus darbus, taip pat 
vadovėlius apie rūdos tyrimo būdus, kurie buvo atgai-
vinti XX amžiaus pradžioje. Taip pat nėra net užsiminta 
apie knygą Auracania y sus habitants, kuri buvo išleista 
ispanų kalba 1845 metais, išversta kitose Pietų Amerikos 
šalyse, taip pat Prancūzijoje ir Vokietijoje. Ji buvo išversta 
į lenkų kalbą ir 1860 metais išleista Vilniuje.“10

*   *   *  
1889 m. sausio 25 d. Domingo Amunáteguis Solaras11Val-
paraiso laikraštyje El Mercurio parašė tokius atsisveikini-
mo žodžius Don Ignaciui Domeyko atminimui:

Ponas Domeika buvo nenuilstantis darbininkas. Jis 
skelbėsi žodžiu ir plunksna. Jis parašė daugybę kny-
gų ir išmokslino daugybę jaunosios kartos žmonių. 
Jis buvo ištikimas mokslo apaštalas...

1 Uspalata – viena aukščiausių Andų vietovių pakeliui iš Argentinos 
į Čilę.

2 Chacabuco – kalva į šiaurę nuo Santjago, nuo kurios Ignotas pirmą 
kartą pamatė miestą 1844 m.

3 Paz Domeyko. A Life in Exile: Ignacy Domeyko 1802–1889. – Aus-
tralia, 2005, p. 410–412, 417.

4 Juano de la Cruz Sotomayor Fontecilla ir Gertrudis Guzmán Avaria 
duktė Enriqueta Sotomayor Guzmán buvo kilusi iš  aukščiausių 
Čilės aristokratijos sluoksnių. Sotomayorų šeimos genealogija Čilėje 
atsekama nuo 1555 m. Žr. www.genealog.cl/Chile/

5 Stanisław Tarnowski (1837–1917) – istorikas, literatūros kritikas, 
publicistas, Jogailos universiteto Krokuvoje profesorius (1871–1909) 
ir rektorius, Lenkijos menų ir mokslų akademijos Krokuvoje (Aka-
demia Umiejętności) prezidentas (1890–1917).

6 Apie šį įrašą dėl to, kad jame nepaminėtas I. Domeikos lenkiškumas 
(polskość), nesuprasdamas įrašo esmės, nepagrįstai kritiškai atsiliepė 
Andrzejus Zemilskis laikraštyje Rzeczpospolita (2002, Nr. 227).

7 Paz Domeyko Lea-Plaza. Ignacio Domeyko la vida de un emigrante 
(1802–1889), Santiago, junio 2002; Paz Domeyko (Australija–Čilė). 
Ignotas Domeika – šeimos žmogus / Ignacy Domeyko, Family Man // 
Ignotas Domeika 1802–1889. Gyvenimas, darbai ir indėlis į mokslą / 
Ignacy Domeyko 1802–1889. His Life, Works and Contribution to 
Science / Red. A. Grigelis. – Geologijos ir geografijos institutas, 
Vilnius, 2002, p. 14–37.

8 Z. Wójcik. Ignoto Domeikos mokslinės veiklos tarptautinė reikšmė / 
International significance of scientific output of Ignacy Domeyko // 
Ignotas Domeika 1802–1889... Op. cit., p. 288–294.

9 Ten pat.
10 Ten pat.
11 Domingo Amunátegui Solar (1860–1946) – istorikas, švietimo 

ministras, Čilės universiteto rektorius, politinis veikėjas; istoriko 
Miguelio Luiso Amunátegui Aldunate sūnus.
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Čekijos ambasados pastangomis šį rudenį Lietuva 
galėjo artimiau susipažinti su dviem čekų tautos 
asmenybėmis, palikusiomis ryškų pėdsaką ne 

vien savo tautos gyvenime. Asmenybės, kurias skiria iš-
tisi šimtmečiai, sunkiai palyginamos, bet abi buvo svar-
bios Europai, taip pat ir Lietuvai. Kiekviena savaip kūrė 
savo vadovaujamos valstybės modelį; vienas – skirtingas 
tautas telkiantį imperinį, kitas – demokratinį, paremtą 
humanistiniais idealais. Kalbame apie Vėlyvųjų vidur-
amžių Čekijos (Bohemijos) karalių, Šv. Romos imperi-
jos imperatorių Karolį IV Liuksemburgą (1316–1378) ir 
pirmą Čekijos Respublikos prezidentą Václavą Havelą 
(1936–2011). Vilniaus universiteto Garbės daktaro V. Ha-
velo 80-osioms gimimo metinėms ir jo oficialaus vizito 
į Lietuvą 20-osioms metinėms paminėti rugsėjo 27 d. 
surengta diskusija Morali politika – vizija ar realybė? Pra-
nešėjais pakviesti karjeros diplomatas, buvęs Prezidento 
Václavo Havelo kanceliarijos Tarptautinių ryšių skyriaus 
direktorius dr. Petras Buriánekas, 2010–2015 m. Lietuvos 
Respublikos ambasadorius JAV ir Meksikoje dr. Žygi-
mantas Pavilionis ir Lietuvos istorijos instituto vyresny-
sis mokslo darbuotojas dr. Algimantas Kasparavičius. 
Apie savo susitikimus ir ryšius su V. Havelu gyvais pri-
siminimais dalijosi prof. Vytautas Landsbergis. Diskusiją 
organizavo Čekijos Respublikos ambasada Vilniuje, Vil-
niaus universitetas, Lietuvos ir Čekijos draugija.

Karolio IV 700-ųjų gimimo metinių proga Trakų 
istorijos muziejuje Salos pilyje rugsėjo 12 d. buvo atida-
ryta paroda. Sunku įsivaizduoti, kad tokia paroda būtų 
įmanoma dar prieš kelis dešimtmečius. Du šimtus metų 
kovoję su kryžiuočiais ir kalavijuočiais, kuriuos visoke-
riopai rėmė katalikiškosios Europos valstybių karaliai ir 
imperatoriai, lietuviai įgijo stiprų nepasitikėjimo svetim-
šaliais kompleksą. Savo įnašą paliko ir sovietinė ideo-
logija, skatinusi antagonizmą „nedraugingų Vakarų“ at-
žvilgiu, kaip svarbiausiu idėjiniu priešu. Laimė, iš šių 
kompleksų vaduojamės, tai byloja ir aptariama paroda. 
Ją parengė Čekijos Respublikos užsienio reikalų minis-
terija, bendradarbiaudama su savo šalies Nacionaline 
galerija. Parodos atidaryme dalyvavo Čekijos Respubli-
kos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Lietuvo-
je Bohumilas Mazánekas, Čekijos karinis atašė Baltijos 
valstybėse, Trakų istorijos muziejaus direktorius Virgi-
lijus Poviliūnas, garbingi muziejaus svečiai ir lankytojai.

G e d i m i n a s  Z e m l i c k a s

Karolis IV: 
dėl ko taip gerbiamas 

Čekijoje ir už jos ribų

K A R O L I O  I V  V I Z I J Ą  L I E T U V O J E 
Į G Y V E N D I N O  J O G A I L A
Paroda tilpo į vieną vakarinių pilies kazematų patalpą, 
bet jos informacinė vertė gerokai platesnė. 15 stendų tei-
kė išsamią informaciją apie Karolio IV asmenybę, pada-
riusią didžiulę įtaką Europos politikai, menui, ypač ar-
chitektūrai. Karolis IV neabejotinai yra viena ryškiausių 
asmenybių Europos Vėlyvųjų viduramžių istorijoje, bet 
į to meto istorijos peripetijas nesigilinančiam lietuviui jo 
vardas šiandien ne kažin ką sako. Ką mes žinome iš Vė-
lyvųjų viduramžių Čekijos veikėjų? Iš mokyklos laikų į 
galvą įkaltas Jano Huso, karvedžio Jano Žižkos pavardes, 
bet apie Karolį IV labai nedaug arba beveik išvis nieko. 
700-osios šios asmenybės gimimo metinės teikia puikią 

Jan Vilímek. Karolio IV portretas
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progą pasidomėti bent kai kuriais jo darbais čekų ir kitų 
tautų labui. Čekijos turistinės kompanijos šios sukakties 
proga parengė ištisus ekskursijų ciklus, skirtus šiai isto-
rinei asmenybei, o lietuviams, nespėjusiems su paroda 
susipažinti, turėtų praversti kad ir ši publikacija. Būtų 
apmaudu, jei reikšminga sukaktis nepaliktų pėdsako 
mūsų savimonei.

Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kuni-
gaikštystės valdovų rūmų muziejininkas istorikas Ei-
mantas Gudas priminė XIV a. Vidurio ir Rytų Europos 
geopolitinę situaciją. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė 
atsidūrė tarp dviejų civilizacijų: katalikiškosios Vakarų 
Europos ir Rytų Europos stačiatikių. Didelį pavojų kėlė 
ir trečioji – musulmoniškųjų kraštų. Lietuvos Didžioji 
Kunigaikštystė balansavo neapsispręsdama, prie kurio iš 
dviejų pirmųjų hegemonų šlietis. Karolio IV supratimu, 
Lietuvai ir Lenkijai lemta būti Vakarų civilizacijos bastio-
nu nuo stačiatikių, musulmonų Osmanų ir totorių inva-
zijos į Vakarus. Šį vaidmenį Lietuva pradėjo įgyvendinti 
nuo XIV a. pabaigos, nuo Jogailos prasidėjo aiški slinktis 
Vakarų civilizacijos link. Imperatoriaus Karolio IV įžval-
gos pradėtos įgyvendinti jam jau iškeliavus į mirusiųjų 
šalį. Jam valdant minėtas vaidmuo labiau teko Vokiečių 
ordinui ir Lenkijai, nes Lietuvai daugiau teko grumtis 
su Ordinu. Jogaila buvo tas valdovas, kuris Lietuvos ci-
vilizacijos ratą pasuko ta kryptimi, kuria jis ir šiandien 
sukasi. Galima teigti, kad būtent Jogaila įgyvendino Ka-
rolio IV viziją kaip istorinę būtinybę Lietuvai.

J AU N Y S T Ė J E  PA K L O T I  B Ū S I M Ų 
L A I M Ė J I M Ų  PA G R I N D A I
Būsimasis imperatorius Karolis IV gimė Prahoje Če-
kijos karaliaus Jono Liuksemburgo (1296–1346) ir Elž-
bietos Bohemietės iš Pšemyslų dinastijos šeimoje. Tuo 
metu Čekija ribojosi su Gedimino valdoma Lietuvos 
Didžiąja Kunigaikštyste. Ant Jono Liuksemburgo turi 
ko dantį griežti mūsų žemaičiai. Čekijos karalius rengė-
si kryžiaus žygiui į Palestiną, bet 1329 m. iš popiežiaus 
Jono XXII gavo leidimą patraukti į Žemaitiją. Jei tikėsime 
metraštininku Vygandu Marburgiečiu, kryžiaus žygyje 
dalyvavo arti 300 riterių. Tuo skaičiumi sunku patikėti, 
žinant Vokiečių ordino metraštininkų ir trubadūrų sie-
kį kiek įmanoma išpūsti kryžininkų laimėjimus, kuriais 
žavėtųsi ir ainiai. Vis dėlto laimėjimų būta, per minėtą 
kryžiaus žygį buvo užimtos svarbiausios Žemaičių gy-
nybinės sistemos pilys – Aukaimio, Gedimino, Gegužės, 
Medvėgalio ir Žiesdytės. Esą vien Medvėgalyje po at-
kaklaus pasipriešinimo buvo paimta apie 3 tūkstančius 
belaisvių, antra tiek šturmuojant kitas pilis. Vargiai tiek 
būtų tilpę Medvėgalio pilyje, bet su kronikos autoriumi 
šį kartą nediskutuosime.  

Didysis Vokiečių ordino magistras Werneris von Or-
selnas buvo pasiryžęs belaisvius išžudyti, bet Čekijos ka-
ralius Jonas parodė kilnumą: pažadėjo paleisti tuos, kurie 
krikštysis. 6 tūkstančiai žemaičių priėmė krikštą ir buvo 
paleisti, bet krikščionimis išbuvo neilgai. Po metų, Ordiną 
spaudžiant Lietuvos didžiajam kunigaikščiui Gediminui, 
žemaičiai atsimetė nuo ankstesnių įsipareigojimų ir su-
grįžo į Lietuvos valdovo priklausomybę. Tačiau grįžkime 
prie augančio Jono Liuksemburgo sūnaus reikalų.

Ankstyvoje jaunystėje Karolis buvo išsiųstas į Pran-
cūzijos karaliaus rūmus, kur ir jo tėvas buvo gavęs ir 
rūmų, ir riterių išsilavinimą. Sūnus irgi stropiai mokėsi, 
ir ne vien gerų manierų ar delikataus apsiėjimo su da-
momis. Jaunuolis buvo imlus mokslams, o ir mokytojai 
buvo įspūdingi. Vaikino išsimokslinimu rūpinosi pats 
Prancūzijos karalius Karolis IV Gražusis (1294–1328), 
beje, čekų princo krikštatėvis. Neatsitiktinai Vaclavu 
krikštytas princas priėmė Karolio vardą, o Avinjone 
pats popiežius Jonas XXII suteikė Karoliui sutvirtinimo 
sakramentą. Su šiuo vardu būsimoji įžymybė įeis į Eu-
ropos istoriją. Tarp jo mokytojų buvo prancūzas Pier-
re’as de Rosieres’as (apie 1291–1352), kuris 1342 m. bus 
išrinktas ketvirtuoju Avinjono popiežiumi Klemensu VI. 
Krikštasūnio gyvenime jis vaidins itin svarbų vaidmenį, 
o lietuviams turi būti įdomu, kad šis popiežius 1343 m. 
paskelbė kryžiaus žygį prieš Lietuvą, o 1349 m. laiške 
Kęstučiui išreiškė džiaugsmą dėl pastarojo pasiryžimo 
krikštytis, žadėjo jam Lietuvos karaliaus karūną ir kitus 
deramus karališkos didybės ženklus.  

Karolis lankė paskaitas Sorbonoje, gerai įsidėjo gal-
von ten dėstomus mokslus. Jaunuolio garbei pasakysi-
me, kad jis kalbėjo ir rašė lotynų, prancūzų, vokiečių, 
italų ir čekų kalbomis. Ypatingą pietizmą išsiugdė Ka-
roliui Didžiajam, taigi įgijo istorijos kelrodę žvaigždę. 
Netrukus vedė savo bendraamžę iš garbingos giminės 
Blanche de Valois. Čekai jos vardą taria Blanka, taip ir 
mes vadinsime. Beje, žmoną jam įžvalgiai parinko tėvas. 
Jaunavedžiai toliau gyveno Prancūzijos karaliaus dvare, 
kur rašto išmokyta ir gražuolė Blanka, vienintelė tikroji 
Karolio gyvenimo meilė. 1348 m. mirė jųdviejų geradėjas 

Jonas Liuksemburgas ir Karolis IV. Zbraslavo metraštis, 1393
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Prancūzijos karalius Karolis IV Gražusis. Nelikus vyriš-
kos giminės įpėdinio, sostas atiteko šalutinei Kapetin-
gų šakai, Valois dinastijos atstovui Pilypui VI, netikram 
Blankos broliui. Pilypas VI su Čekijos princu palaikė 
draugiškus santykius, bet išlaikymo išlaidas Karoliui ir 
Blankai sumažino.  

Valois dinastija valdė Prancūziją iki 1589 m. ir yra 
įsipynusi į XVI a. Lietuvos istoriją. Paskutinis šios dinas-
tijos atstovas Henrikas (1551–1589) Abiejų Tautų Respub-
likos soste po Žygimanto Augusto mirties karaliavo 
1573–1574 m. Bodėjosi Lenkijoje vyravusia tvarka ir vi-
saip atidėliojo įsipareigojimą – vedybas su 50-mete Žy-
gimanto seserimi Ona. Galima suprasti dvidešimt dvejų 
metų karalių, kurio galvoje švilpavo vėjai. Sužinojęs apie 
savo brolio, Prancūzijos karaliaus Karolio IX mirtį, nie-
kam nepranešęs lengvabūdis Henrikas kuo skubiausiai 
spruko į Prancūziją ir tapo paskutiniu Valois dinastijos 
Prancūzijos karaliumi Henriku III (1574–1589). Minimas 
kaip vienas prasčiausių visų laikų Prancūzijos karalių, 
kitokio epiteto nenusipelnė ir Abiejų Tautų Respublikos 
soste.

I TA L I J O J E  S U S I D Ū R Ė  S U 
M O D E R N I Ą J A  I TA L Ų  P O L I T I K A
Tuo metu Čekijos karaliaus Jono Liuksemburgo valdoms 
šiaurinėje Italijoje iškilo rimta grėsmė. Karalius nuspren-
dė, kad pats laikas veiklos imtis sūnui. Jaunajam princui 
Karoliui Prancūzijoje teko nutraukti mokslus ir su ka-
riuomene traukti į Šiaurės Italiją, ten jis įgijo visai naujos 
patirties – pamatė modernios italų politikos užkulisius 
su visais turtingais jų atspalviais, intrigomis ir klastomis. 
Susivienijo grupuotė, kuri slapta spėjo pasidalyti Karo-
liui turinčius priklausyti miestus. Priminsime, kad jie 
priklausė Jono Liuksemburgo tėvui, taigi Karolio sene-
liui, Šv. Romos imperijos imperatoriui Henrikui VII (apie 
1277–1313). Diplomatinių gebėjimų Karoliui nepakako, 
teko naudoti riterių turnyruose įgytus įgūdžius ir karo 
meno priemones. Iš mūšio prie San Felicijos (1332 m. 
vasario 25 d.) šešiolikametis Karolis atsivežė daug gar-
bingų kovos randų, amžininkai tvirtino, kad tik maldų 

šv. Kotrynai dėka šį sunkų mūšį laimėjo. Dievobaimin-
go princo itališkąją kampaniją ir šiandien simbolizuoja 
Monte Karlo pilis ir miestelis, kuriuos Karolis liepė pa-
statyti savo pergalės garbei.

Ir Italijoje Karolis nepraleido progos pasisemti žinių, 
užmegzti naudingų ateičiai ryšių, tad į Čekiją sugrįžo tik 
1333 m. spalį. Nusivylė radęs bėdinai nugyventą Prahą 
ir sugriautus karaliaus rūmus. Štai ką savo knygoje Vita 
Caroli (Karolio gyvenimas) rašo pats autorius: „Tuo metu, 
kai atvykome į Čekiją, neradome čia nei tėvo, nei moti-
nos, nei brolio, nei sesers, nei nieko pažįstamo. Ir kalbą 
čekų mes pamiršome, tačiau vėliau galėjome kalbėti, 
rašyti, skaityti ne tik čekiškai... Karalystę radome labai 
apleistą... Prahos pilis taip pat buvo apleista, sugriauta ir 
suniokota, kad nuo karaliaus Pšemyslo Otokaro II laikų 
visa sugriuvo ties žeme.“

Tėvas Jonas Liuksemburgas daugiausia kariavo ir 
reikalus tvarkė užsieniuose, o motina karalienė Elžbie-
ta Bohemietė, kurią čekai meiliai vadina Eliška, mirė 
1330 m., tad Praha buvo atsidūrusi primirštos podukros 
vietoje. Karolis pirmiausia aplankė savo motinos kapą ir 
papuošė jį Zbraslavo Madonos, t. y. Mergelės Marijos, 
paveikslu. 1334 m. karalius Jonas sūnų paskyrė Moravi-
jos kunigaikščiu, šis bemat įsijautė į naują vaidmenį, pra-
dėjo didžiųjų savo darbų ir pertvarkų metą. Energingai 
ėmė supirkinėti žemes ir stiprinti karaliaus valdžią. Ėmė-
si tvarkyti ūkinius reikalus Čekijoje, išpirko užstatytus 
valstybės turtus, pasikvietė užsieniečius architektus, kad 
šie imtųsi svarbiausių atstatymo ir naujų statybos darbų. 
Savo mylimą žmoną Blanką pasikviesti į Prahą galėjo tik 
po septynių įtempto darbo mėnesių, kai karalystės sosti-
nei buvo suteiktas bent jau deramas vaizdas. Su prašmat-
niąja prancūziškąja ir liuksemburgietiškąja svita Blanka 

Popiežius Klemensas VI

Karolio žmona Blanka
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įžengė į Prahą ir buvo iškilmingai priimta. Netrukus ji 
čekų aukštuomenę sužavės grožiu ir ne mažiau pakerės 
naujomis, iš Paryžiaus atsivežtomis madomis.

T I E S I U  TA I K Y M U  Į 
I M P E R AT O R I AU S   S O S TĄ
Karalių Joną labiausiai džiugino, kad sūnaus veiklumas 
buvo nukreiptas Prahos miestui ir Čekijos valstybei nau-
dinga kryptimi. Kur dingo lengvabūdis plevėsa, kurio 
gyslomis dar taip neseniai pulsavo gal net pernelyg karš-
tas kraujas? Iš amžininkų anksčiau rašytų laiškų prieš 
mūsų akis iškiltų tiems laikams labai modernus jaunas 
vyras, itin gyvybingas, kuris nepraleisdavo progos pa-
dalyvauti riterių turnyre ar kovoje. Nevengė puoštis 
madingais drabužiais, šokdamas rodė gal net pernelyg 
didelį dėmesį rūmų damoms. Karolis tarsi siekė patei-
sinti savo vardą, mat germaniškas žodis „karl“ reiškė 
šaunus. Tokios, pripažinkime, įžūlios elgsenos atgarsiai 
pasiekė net Avinjoną, kur buvo įsikūręs gerasis Karolio 
Angelas sargas popiežius Klemensas VI. Jis savo mokinį 
ir bičiulį laiške griežtai kritikavo: „...primygtinai, Tavo 
šviesybe, reikalaujame, kad ateityje nešiotumei laisvus 
ir ilgus drabužius, kurie atspindi brandą...“

Gal popiežiaus pastabos paveikė, o gal šviesybės 
jaunystės šėliojimai pradėjo vėsti, bet Karolis laiku stojo 
į brandaus vyro kelią. Jonas Liuksemburgas su sūnumi 
siejo ateities viltis, tad šalies didikams pasiūlė jį pripažin-
ti savo paveldėtoju, būsimu Čekijos karaliumi. 1341 m. 
Žemės Seimo posėdyje kandidatūra patvirtinta. Tėvas 
jį supažindino su svarbiausiais politiniais savo spren-
dimais. Karoliui labai pravertė Prancūzijoje ir Italijoje 
užmegzti ryšiai, kuriais jis mokėjo sumaniai naudotis. 
1344 m. Avinjone jis aplankė popiežių Klemensą VI, 
kuris palaikė savo proteguojamo Karolio kandidatūrą 
į Vokietijos (Romos) karalius. Tada atsivertų tiesus ke-
lias į Šv. Romos imperijos imperatoriaus sostą. 1346 m. 
penki vokiečių kurfiurstai Karolį išrinko vokiečių kara-
liumi, bet ne visi konkuruojantys tai pripažino. Prireiks 
antrojo karūnavimo. Liktų paskutinė kliūtis: soste, tegu 
ir ne visai tvirtai, sėdėjo imperatorius Liudvikas IV Ba-
varas (1282–1347), vadintas imperijos sosto užgrobėju ir 
nelinkęs sosto užleisti net ir teises į jį turinčiam Karoliui.

Šią istoriją pravartu prisiminti. 1313 m. mirus Jono 
Liuksemburgo tėvui Šv. Romos imperijos imperatoriui 
Henrikui VII, jo sūnus buvo per jaunas pretenduoti į Vo-
kietijos karaliaus ir Šv. Romos imperatoriaus sostą, tad 
Liuksemburgai palaikė Wittelsbachų giminės Bavarijos 
hercogo Liudviko IV kandidatūrą. Jo rinkimų rezultatai 
buvo ginčijami. Išsiplėtus konfliktui, 1324 m. popiežius 
Jonas XXII Liudviką IV ekskomunikavo ir nušalino nuo 
sosto. Liudvikas nenurimo, per žygį į Italiją 1328 m. Ro-
moje vis dėlto buvo vainikuotas imperatoriumi. Eksko-
muniką „imperijos užgrobėjui“ patvirtino ir popiežius 
Klemensas VI. 1346 m. dėl Tirolio grafystės kilus konf-
liktui tarp imperatoriaus ir įtakingųjų Liuksemburgų, šie 
į Vokietijos sostą ir iškėlė alternatyvią kandidatūrą – Ka-
rolį. Tai reiškė tiesiogines pretenzijas ir į imperatoriaus 
Liudviko IV sostą.

Trakų salos pilies ekspozicijoje tikriausiai ligi šiol 
kabo senoviška iliustracija iš A. Šapokos Lietuvos istori-
jos – graviūra, kurioje Vokiečių ordino didysis magis-

tras klūpo priešais imperatorių Liudviką IV Bavarą. Dėl 
tokios dovanos verta ir paklūpoti: 1337 m. imperatorius 
Vokiečių ordinui pripažino donacines teises į užgrobtas 
prūsų ir lietuvių žemes, tad didesnės mūsų pagarbos nei 
vienas, nei kitas nenusipelno. 

 
1 3 4 6 - Ų J Ų  P E R M A I N O S
Metai atnešė esminių ir bene svarbiausių permainų į Ka-
rolio IV gyvenimą. Per Šimtametį Prancūzijos ir Anglijos 
karą Kresi mūšyje žuvo prancūzų pusėje kariavęs Jonas 
Liuksemburgas, kuris didvyriškai kovėsi beveik apakęs. 
Karoliui teisėtai turėjo atitekti Čekijos karaliaus sostas. 
Nelaukdamas karūnavimo iškilmių, Karolis nutarė kalti 
geležį, kol karšta. 1346 m. spalį surinko didelę kariuomenę 
ir išžygiavo prieš Liudviką Bavarą. Grėsė pilietinis karas. 

Su Karoliu Liudvikui susikauti taip ir neteko, nes 
šis nukrito nuo žirgo ir netrukus mirė. Tokių atvejų Eu-
ropos istorijoje būta ne vieno. 1430 m. aštuoniasdešimt-
metis Lietuvos valdovas Vytautas rengėsi karūnavimo 
iškilmėms Vilniuje ir laukė jam skirtos Lietuvos karaliaus 
karūnos, kurią turėjo atgabenti Šv. Romos imperijos im-
peratoriaus Zigmanto pasiuntiniai. Vytautas nukrito nuo 
žirgo ir netrukus mirė, palaidodamas Lietuvos viltis at-
kurti Mindaugo sukurtąją karalystę. Esama ir esminio šių 
dviejų istorijų skirtumo. Lietuva paplūdo ašaromis, bet to 
negalėtume pasakyti apie vokiečių miestiečius, netekus 
imperatoriaus Liudviko IV. Karolio karo žygis per vokie-
čių miestus virto triumfo eitynėmis. Pažėręs privilegijų ir 
kompromisų šūsnis, Karolis pelnė gyventojų palankumą. 
Nepaisant konkurentų jam daromų kliaučių, tiesėsi kelias 
į Vokietijos karaliaus sostą. Bonoje buvo karūnuotas Vo-
kietijos (Romos) karaliumi, visiškai lengvai buvo pasie-
kiama ir imperatoriaus karūna. Tačiau prieš tai, 1347 m. 
rugsėjo 2 d., Prahos arkivyskupas Karolį kartu su žmona 
Blanka karūnavo Čekijos karaliumi ir karaliene. 

K A R O L I S  –  S TAT Y T O J A S  I R 
D I N A S T I J O S  T Ę S Ė J A S
Ne tik imperatoriaus vainikas, bet ir pradėtų darbų tąsa 
rūpėjo Karoliui. Jis siekė Prahą paversti karališkuoju ir 
imperatoriui gyventi vertu miestu. Prahos pilis buvo 
apverktinos būklės, tad pačiam Karoliui teko glaustis 
Akmeniniame name šalia Mergelės Marijos bažnyčios. 
Tad pirmiausia reikėjo atkurti Čekijos sostinės savivertę. 

1337 m. Šv. Romos imperatorius Liudvikas IV Bavaras Vokiečių ordinui 
dovanoja užkariautas prūsų ir lietuvių žemes
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To meto Prahą sudarė keturi miestai: Senasis, Mažasis, 
Hradčanai ir pradėtas statyti Naujasis miestas, pirmasis 
Europoje suplanuotai statytas miesto rajonas. Pirmuo-
sius Naujojo miesto akmenis padėjo pats karalius, šiai 
statybai skyręs didžiausią dėmesį. Visiems sklypų savi-
ninkams įsakyta per 18 mėnesių pasistatyti namus, už tai 
12 metų buvo atleisti nuo mokesčių. Karolis pasiekė, kad 
per jo valdymo metus Naujajame mieste stovėtų 3 tūkst. 
namų su 40 tūkst. gyventojų. Palyginimui: tik XIX a. už-
baigtame statyti Naujajame mieste gyveno 50 tūkst. gy-
ventojų, taigi ne tiek daug pagausėjo. Svarbia jungiamąja 
Senojo ir Naujojo miestų grandimi tapo naujasis tiltas per 
Vltavą, vadintas Akmeniniu arba Prahos tiltu, Karolio 
tiltu pradėtas vadinti tik 1870 metais.  

Dar 1344 m. Karolio pastangomis Prahos pilyje pra-
dėta statyti didinga gotikinė Šv. Vito katedra, o iš po-
piežiaus gautas leidimas Prahos vyskupiją paaukštinti 
iki arkivyskupijos. Katedrą projektuoti pakviestas pran-
cūzas architektas Mathieu iš Araso, po jo mirties darbus 
tęsė vokietis Peteris Parleris, vėliau pastarojo sūnus Wen-

zelis. Statybos baigtos tik 1929 m., nuo 1997 m. pavadinta 
Metropolijos Šventųjų Vito, Vaclavo ir Vaitiekaus kated-
ra, joje ilsisi Bohemijos karaliai ir kai kurie Šv. Romos 
imperatoriai, tarp jų Karolis IV Lombardas ir jo žmonos.

1348 m. Karolis Prahoje įsteigė universitetą, pirmą-
jį Vidurio Europoje. Universitetas ligi šiol didžiuojasi 
steigėjo vardu. (1401–1404 m. prie Prahos universiteto 
Lenkijos karalienė Jadvyga rūpinosi kurti Lietuvių kole-
giją – Collegium Lithuanorum – kunigams Lietuvai rengti. 
Lietuviai joje nesimokė, o kolegija veikė iki 1704 m.) Če-
kija, valdant Karoliui, tapo paveldima monarchija, ne-
sant vyriškos giminės palikuonių, sostą galėjo paveldėti 
monarcho dukterys. Karolio pastangomis Praha greitai 
taps Šv. Romos imperijos sostine, jai prigis antrosios Ro-
mos vardas. Šis metas pribrendo 1354 m. rudenį, kai Ka-
rolis su kariuomene patraukė į šiaurinę Italiją ir Romą, 
pasiryžęs iš popiežiaus rankų gauti jam teisėtai turinčią 
priklausyti imperatoriaus karūną. 1355 m. sausio 6 d. 
Milane buvo karūnuotas geležine Lombardijos karaliaus 
karūna. Balandžio 2 d. įvažiavo į Romą, po trijų dienų 

Mūšis prie Kresi, kuriame 1346 m. žuvo Čekijos karalius Jonas Liuksemburgas, 
Karolio IV tėvas

Karolis IV ir Blanka po karūnavimo

Seniausias žinomas Prahos miesto vaizdas
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kartu su žmona buvo karūnuotas Šv. Romos imperato-
riumi. Deja, tai nebuvo jo mylima žmona Blanka, kuri 
savo žvaigždės valandos Romoje nesulaukė, mirė dar 
1348 m. rugpjūčio 1 d. nuo tuberkuliozės, išbuvusi Če-
kijos karaliene vos vienuolika mėnesių...

M O T E R Y S  K A R O L I O  I V  G Y V E N I M E
Moterys jo gyvenime suvaidino itin reikšmingą vaidme-
nį. Visų keturių Karolio IV žmonų biustus galima išvysti 
Šv. Vito katedroje Prahoje, kopijos buvo demonstruoja-
mos Trakų istorijos muziejuje.  

Antroji Karolio IV žmona Ona Bavarė (1329–1353) 
pasirinkta politiniais tikslais, siekiant plėsti Čekijos ka-
ralystę. Karaliene karūnuota 1349 m. Trylikametę tre-
čiąją žmoną Oną iš Švidnicos (1339–1362) Karolis vedė 
strateginiais sumetimais, siekdamas sutvirtinti šiaurines 
Čekijos karalystės sienas. Karaliene karūnuota 1355 me-
tais. 1361 m. Niurnberge pagimdė ilgai lauktą vyriškos 
giminės palikuonį, būsimąjį Vaclovą IV, Šv. Romos im-
peratorių nuo 1376 m. (Romoje vainikuotas nebuvo.) Po 
tėvo mirties paveldėjo Čekijos karaliaus sostą. Frankfur-
to seime vokiečių kurfiurstai Vaclovą nušalino nuo im-
peratoriaus sosto, tad jam teko pasitenkinti vien Čekijos 
karalyste. Jis palaikė J. Husą, bet išgelbėti nuo eretikui 
skirto laužo karaliui valios pastangų pristigo.

Paskutinės Karolio vedybos įvyko 1363 m. Vavelyje, 
išrinktąja tapo Elžbieta iš Pamario (1345–1393). Fiziškai 
buvo labai stipri moteris, laužiusi karių ir virėjų peilius 
kaip burokus, bent taip rašė amžininkai, garsas pasiekė 
ir mus. Su Karoliu susilaukė šešių vaikų, iš kurių žy-
miausias Zigmantas Liuksemburgas (1368–1437), pra-
tęsęs tėvo šlovę ir 1433 m. vainikuotas imperatoriumi.

Z I G M A N TA S  L I U K S E M B U R G A S 
I R   L I E T U VA
Zigmanto niekaip negalima apeiti, jei rūpi Čekijos ryšiai 
su Lietuva. Per moterišką liniją buvo Gediminaitis. (Zig-
manto močiutė Gedimino duktė Aldona, ištekėjusi už 
Kazimiero, Lenkijos karaliaus Vladislovo Lokietkos sū-
naus; po tėvo mirties Kazimieras 1333 m. tapo karaliumi, 
karūnuota ir jo žmona Aldona, po krikšto gavusi Onos 
vardą.) Po Karolio IV mirties Zigmantas tapo Branden-
burgo grafu, o po Vengrijos ir Lenkijos karaliaus Liudvi-
ko I Anžu mirties vedė jo dukterį Mariją. Santuoka atnešė 
puikų kraitį – Vengrijos karaliaus karūną. Kitą Liudviko 
dukterį, Lenkijos karalienę Jadvygą, vedė Lietuvos di-
dysis kunigaikštis Jogaila, taip pelnęs Lenkijos karaliaus 
titulą. Nuvertus imperatorių Vaclovą IV, netikrą jo brolį, 
1410 m. Zigmantas buvo išrinktas Šv. Romos imperijos 
imperatoriumi, bet Romoje karūnuotas tik 1433 metais. 
Po Vaclovo mirties 1419 m. tapo ir Čekijos karaliumi.

Vytautą ir Jogailą Zigmantas priėmė į savo sukur-
tąjį Slibino ordiną (Societas Draconistrarum). Jo palanku-
mą Lietuvai rodo ir tai, kad jis du kartus siūlė Vytautui 
Lietuvos karaliaus karūną. Pirmą kartą 1410 m. Žalgirio 
mūšio išvakarėse Kežmarke, kur Vytautas pasiūlymą at-
metė. Antrą kartą 1929 m. Lucko suvažiavime pasiūly-
mas priimtas. Vytautas rengėsi karūnavimo iškilmėms, 
bet staigi valdovo mirtis sutrukdė. Zigmantas per savo 
arbitrą Benediktą Makrą padėjo Lietuvai spręsti teritorinį 
ginčą su Vokiečių ordinu. B. Makros sprendimu, žemės 
iki Nemuno žiočių ir Klaipėda turi priklausyti Lietuvai. 
Kryžiuočiai šį sprendimą atmetė, tik 1422 m. Melno tai-
kos sutartimi Lietuvai pripažinta Žemaitija (be Klaipė-
dos) ir Užnemunė.

Karolio IV ir keturių 
jo žmonų biustai
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PA S I Ž Y M Ė J O  K A I P  K O V O T O J A S 
I Š M I N T I M I
Grįžkime prie Karolio IV. Jis dvidešimt trejus metus val-
dė Šv. Romos imperiją, pagarsėjo ir kaip reformatorius, 
pagrindinių karalystės ir imperijos teisinių dokumentų 
kūrėjas. 1355 m., vos tapęs imperatoriumi, Karolis IV pa-
sitelkė saksų kunigaikštį Rudolfą ir savo kanclerį rengti 
straipsnius, pagal kuriuos būtų renkamas Romos (Vokie-
tijos) karalius. Straipsniai į istoriją įėjo kaip Karolio IV 
Auksinė bulė, tapo pagrindiniu imperijos normatyvu, 
konstituciniu aktu, kuriuo vadovautasi iki imperijos žlu-
gimo 1806 metais. Tiesa, jam nepavyko įtvirtinti didikų 
teises ribojančio įstatymų rinkinio Majestas Carolina, kurį 
1355 m. atmetė Žemės Seimas. Vengdamas veltis į nesi-
baigiančius ginčus su didikais, toliau šio projekto Karo-
lis nebesiūlė, neva Majestas Carolina rankraštis sudegęs. 
Tarp amžininkų garsėjo kaip kovotojas išmintimi, be 
karų sugebantis palaikyti taiką.

Karolis IV puikiai suprato bene svarbiausią Šv. Ro-
mos imperijos geopolitinę misiją, nuo kurios priklausė 
tolesnis krikščioniškosios Europos civilizacijos likimas. 
Atsidūrusi priešpriešoje su musulmoniškuoju ir stačia-
tikiškuoju pasauliais, katalikiškoji Europa turėjo spręsti 
vis naujas užduotis, nors kryžiaus žygių idėja rodo, kad, 
prisidengus ėriuko kailiu, buvo siekiama toli gražu ne 
taikių tikslų, bent jau kitatikių ir vadinamųjų „nekrikš-
tų“ atžvilgiu.

Karolis IV savo antrąja po Prahos rezidencija paskel-
bė Niurnbergą. Patogi geografinė padėtis – kryžkelė tarp 
Prahos ir turtingų Vakarų Europos miestų – naujojo im-
peratoriaus buvo sėkmingai panaudota. 1356 m. Niurn-
berge Karolis IV paskelbė pirmuosius dvidešimt tris savo 
Auksinės bulės straipsnius, nurodė, kad Frankfurte prie 
Maino išrinktas kiekvienas Vokietijos karalius, preten-
dentas į Šv. Romos imperatorius, pirmąjį seimą privaląs 
sušaukti laisvajame mieste Niurnberge. Būta ir asmeni-
nio sentimento: juk šiame mieste gimė jo ilgai lauktas 
sūnus, sosto paveldėtojas Vaclovas, vėliau tapęs Čekijos 
karaliumi ir Šv. Romos imperatoriumi Vaclovu IV.

1356 m. kelyje tarp Prahos ir Niurnbergo pradėta 
statyti reprezentacinė Laufo pilis, kurioje Karolis IV apsi-
stodavo keliaudamas, o nuo 1363 m. ir reziduodavo. 1934 
m. šioje pilyje aptikta 112 Čekijos žemių herbų galerija. 
Beje, tų žemių vis daugėjo ne dėl karų, bet dėl sumanios 
Karolio IV politikos. Karalius mielai supirkdavo kaimy-
ninius miestus ir miestelius ir prijungdavo prie karalys-
tės. Prisidėjo ir jo žmonų kraičiai – tos teritorijos taip 
pat atsidurdavo vis didėjančiame Čekijos žemėlapyje. 
Taip taikiai Čekijos karalystė išplito iki pat Niurnbergo 
ir Bambergo tvirtovių. 1365 m. birželio 4 d. Karolis IV 
karūnuotas Burgundijos karaliumi ir taip pasekė impe-
ratoriaus Frydricho Barbarosos pavyzdžiu, užkopęs į 
Europos politikos ir galios viršukalnę.

G A L Ė J O  K I TA I P  PA S I S U K T I 
L I E T U V O S  I S T O R I J O S  R ATA S
Maždaug tuo pat metu, 1358 metais, pasaulio valdovas 
Karolis IV (įprastas prisistatymas adresatui jo laiškuose) 
kreipėsi į Lietuvos valdovus Algirdą ir Kęstutį, siūlyda-
mas krikštytis. Šie neatmetė pasiūlymo, bet iškėlė būti-

nas sąlygas, pareikalavo, kad Vokiečių ordinas grąžintų 
užgrobtas baltiškas žemes, o pats Ordinas būtų iškeltas iš 
Lietuvos pasienio į totorių stepes ir gintų krikščioniškąją 
Europą nuo musulmonų. Vertinant iš Lietuvos pozicijų, 
reikalavimai visiškai teisingi, tik ar galėjo būti įgyven-
dinti to meto sąlygomis? Imperatorius atsisakė priimti 
Algirdo ir Kęstučio reikalavimus, o šie atsisakė krikšto.

Kas iš to laimėjo? Pirmiausia Ordinas ir, ko gero, 
musulmonai, o Lietuva atsidūrė prie sudužusios geldos. 
Jos civilizacinis ratas bent keturiasdešimt metų prarado 
apsisukimus ir tai valstybei kainavo daug kraujo ir ne-
tekčių, o krikštą 1387 m. vis vien teko priimti kaip ne-
išvengiamybę, tik jau iš lenkų per Jogailos ir Jadvygos 
jungtuves. Krikšto neišvengiamybę jau suvokė politine 
nuovoka savo epochą toli pralenkęs Mindaugas, 1251 m. 
priėmęs krikštą iš Livonijos ordino magistro Andriaus 
Štirijiečio rankų. Kartu buvo krikštyti Mindaugo žmo-
na Morta ir jųdviejų sūnūs Ruklys ir Rupeikis, taip pat 
daug karių. Popiežius Inocentas IV Milane surašyta bule 
suteikė teisę Mindaugą vainikuoti Lietuvos karaliumi, 
kartu įsteigdamas tiesiogiai nuo Šventojo Sosto priklau-
sančią Vilniaus vyskupiją. 1253 m. liepos 6 d. Mindau-
gas ir Morta buvo karūnuoti Lietuvos karaliais. Lietuvą 

Karolis IV. Kelno rotušės Hansa salės sieninės tapybos fragmentas
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kaip suverenų Europos politikos subjektą pripažinus 
popiežiui, kartu tai reiškė ir katalikiškos Europos pri-
pažinimą. Atsivėrė kelias Lietuvai integruotis į Europos 
kultūrą. Sunkiai įtikėtinas politinis laimėjimas, bent kiek 
suvokiant to meto sąlygas. Deja, šį aukščiausią Lietuvos 
skrydį nutraukė Mindaugo ir jo sūnų, sosto įpėdinių, 
nužudymas 1263 metais.

Mindaugo pramintu keliu siekė žengti ir Lietu-
vos politinės diplomatijos „tėvas“ – didysis kunigaikštis 
Gediminas, išreiškęs ketinimus krikštytis 1323–1324 ir 
1341 m., kaip kliūtį nurodydamas agresyvią kryžiuočių 
politiką. LDK tarptautinės izoliacijos politiką Gediminas 
išmintingai bandė įveikti priimdamas krikštą, jo pasiun-
tiniams pavyko susisiekti su Čekijos Liuksemburgais, 
kurie į Lietuvą siuntė čekų vienuolius, bet krikštytis ne-
pavyko dėl staigios Gedimino mirties 1341 m. Vieni šal-
tiniai teigė, kad buvo nunuodytas, kiti – kad nužudytas 
ar tiesiog mirė. Nežinomybės daugiau negu žinojimo, 
bet tendencijos aiškios: pasipriešinti naujai religijai vals-
tybėje nei Gediminas, nei vėliau Algirdas su Kęstučiu 
neįstengė.

Akimirką įsivaizduokime, kad būtų pavykę. Vokie-
čių ordinas būtų netekęs ideologinio preteksto ginklu 
toliau nešti į Lietuvą krikščionybę, nebūtų Krėvos ir 
Liub lino unijų, taigi ir Lietuvos lenkinimo per Bažnyčią. 
Lietuva būtų atgavusi karalystės teises, taigi būtų pratę-
susi karaliaus Mindaugo siekius tapti lygiateise katali-
kiškos Europos dalimi. Nebebūtų politinės ir kultūrinės 
podukros vietoje, anksčiau būtų pradėjusi spausdinti lie-
tuviškas knygas, ugdžiusi lietuvių rašytinę kalbą, gautų 
teisę įkurti universitetą, valstybės geopolitinis vaidmuo 
būtų daug reikšmingesnis. Kartu su Vidurio Europos 
šalimis būtų daug lengviau atsispirti pradėsiančiai augti 
Maskvos ir islamo valstybių galiai, veikiausiai kitaip at-
rodytų ir politinis dabartinės Europos žemėlapis. Karo-
lio IV pasiūlymas ir jo Europos ateities vizija buvo daug 
įžvalgesnė, bet tai ne tiek Lietuvos valdovų kaltė, kiek 
to meto politinių, religinių ir nepribrendusių kultūrinių 
sąlygų pasekmė.

Į  PA R Y Ž I Ų  G R Į Ž O 
PA S K U T I N Į   K A RTĄ
Simboliška, kad paskutinė didelė Karolio IV gyvenimo 
kelionė buvo surengta į Paryžių, miestą, kuriame pra-
sidėjo jo, tada dvylikamečio princo, pažintis su kitais 
Europos kraštais. 1378 m. sausio 4 d. imperatorius su 
sūnumi Vaclovu įžengė į Paryžių, čia prie miesto vartų 
juos pasitiko Prancūzijos karalius Karolis V. Kartu da-
lyvavo Šv. Mišiose, vėliau prašmatniose ceremonijose ir 
priėmimuose karaliaus rūmuose. Kronikų autoriams tai 
buvo puiki proga plačiai aprašyti puikius rūmus, miesto 
architektūros grožybes ir tvyrančią prabangą. Kelionė į 
Paryžių ir atgal į Prahą užtruko iki penkių mėnesių ir 
smarkiai paveikė Karolio IV sveikatą. Sugrįžęs susilaužė 
koją, paskui užgriuvo plaučių uždegimas. 1378 m. lap-
kričio 29 d. imperatorius Karolis IV Liuksemburgas mirė.

Paskutinis atsisveikinimas su Karoliu IV vyko nepa-
prastai iškilmingai. Jo kūnas buvo balzamuotas, kad kuo 
daugiau Čekijos karalystės žmonių galėtų su savo pa-

mėgtuoju valdovu atsisveikinti. Buvo papuoštas auksi-
niais drabužiais, už galvos gulėjo trys karūnos – viduryje 
Šv. Romos imperijos, iš kraštų – Čekijos ir Lombardijos 
karalysčių. Laidotuvėse dalyvavo per 7 tūkstančius žmo-
nių, palaidotas savo statytos Šv. Vito katedros kriptoje po 
centriniu altoriumi. Mūsų laikais šios katedros lankytojai 
gali pasigrožėti Karolio IV ir keturių jo žmonų, sūnaus 
Vaclovo ir jo žmonos Joanos iš Bavarijos, motinos Eliškos, 
tėvo Jono Liuksemburgo, dėdės Vaclovo, arkivyskupų ir 
daugelio kitų įžymių asmenybių biustais. Gyvas būda-
mas, Karolis IV pasistengė, kad katedroje būtų deramai 
pagerbti Čekijos globėjai šv. Vitas, šv. Vaclovas (iš jo gi-
minės kilusi Karolio IV motina), šv. Vaitiekus ir šv. Zig-
mantas (Sigismundas).

Karolis IV padarė didžiulę įtaką Europai ne tik po-
litikos, bet ir meno, ypač architektūros, srityje. Jo meni-
nį išprusimą ir nuovoką, kultūrinę erudiciją pripažino 
amžininkai, Karlšteino pilyje ir šiandien galima išvysti 
Imperijos ir Čekijos karalystės relikvijas, kurias Karolis 
liepė įrėminti, daug jų sukūrė jo kviestieji menininkai iš 
kitų šalių. Karolio laikais statyti gotikiniai pastatai tapo 
pavyzdžiu vėlesnių laikų architektams. Dėl išmintingos 
politikos buvo lyginamas su žydų karaliumi Saliamonu, 
pats Petrarca jį mini savo knygoje Apie žinomus vyrus. 
Dėkingi ainiai plačiai įamžino Karolio IV atminimą, jo 
vardu pavadintas Prahos universitetas, tiltas per Vltavos 
upę Prahoje, Karlšteino, Karlsbado Čekijoje ir Karlsba-
do (Badenas) Vokietijoje miestai, o Visatą raižo jo vardu 
pavadintas asteroidas 16951 Carolus Quartus. Ne vien 
karo žygiai, o labiau Karolio atlikti darbai, išmintingas 
valdymas pelnė jam čekų tautos meilę ir kitų Europos 
tautų pagarbą. Važiuodami per Čekiją, visur išvysime 
vynuogynus, jie primena, kad Karolis IV buvo ir čekų 
vyndarystės propaguotojas.

Tačiau nieko tvaraus žemėje nėra. Dar XVIII a. pra-
sidėjo diskusijos tarp vokiečių ir čekų istorikų dėl Karo-
lio IV asmenybės vertinimo istorijoje. Ginčai paaštrėjo 
XIX a. prasidėjus tautiniam Europos tautų atgimimui. 
Vokiečių istorikai įžvelgė Karolio IV polinkį imperijos 
galimybes naudoti Čekijos karalystės labui. Skirtingų 
tautų vertintojai traukė antklodę į save, dažnai prasi-
lenkdami su objektyvumu. Po Antrojo pasaulinio karo 
pradėti išsamūs Karolio IV epochos tyrinėjimai, parašyta 
tam skirtų puikių knygų, vykdomi tarptautiniai projek-
tai, surengta ne viena paroda. Epochos tyrinėtojams ne-
mažai gali padėti ir paties Karolio IV parašyti kūriniai. 
Tai Vita Caroli, kurioje autorius aprašo savo gyvenimą, 
Karūnavimo apeigos, Šv. Vaclovo gyvenimas, Dvasiniai pa-
mokymai. Puikūs jo laiškai, reikšmingas epistolinio žanro 
paveldas. Juo žavisi menininkai – žiniomis ir meninėmis 
subtilybėmis, teologai – rašymo įtaigumu ir minties gilu-
mu. Karolis buvo puikus Biblijos žinovas, galėjo pataisyti 
dažną skaitantįjį.

Šiandien galime pasakyti: kad ir kokia prieštaringa 
buvo epocha ir pati Karolio IV asmenybė, bet tai buvo 
epochinė asmenybė, gerokai pasukusi daugelio Euro-
pos šalių ir tautų istorijos ratą. Neabejotinai, tai vienas 
iškiliausių čekų, turėjęs nemažos įtakos (taip pat ir per 
palikuonis) Lietuvai.
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Nors fotografijos gimtinė yra XIX a. Prancūzija, 
pats procesas savo vardą pasiskolino iš graikų 
kalbos, kurioje φωτός (phōtos) yra φῶς (phōs), 

arba „šviesos“, kilmininkas, o γραφις (graphis) – teptu-
kas, kilęs iš žodžio γραφή (graphé), reiškiančio piešimą 
arba reprezentaciją pasitelkus linijas. Taigi dažniausiai 
„fotografija“ pažodžiui verčiama kaip „šviesos teptukas“ 
arba „piešimas šviesa“. Jau vien šis faktas liudija, kad fo-
tografija nuo pat pradžių laikyta tam tikra vaizduojamų-
jų menų karalienės – dailės – atmaina, ir dėl savo speci-
fiško automatizmo kuriant atvaizdą ilgus dešimtmečius 
buvo priversta įrodinėti nesanti paprasčiausias amatas, 
o galinti pretenduoti į vizualinio meno statusą.

Dabar fotografijos įvairialypiškumas – ir kūrybiš-
kumas, ir praktiškumas – nebekelia abejonių. Kiekvieną 
dieną pasaulį užgriūva milijonai, ne, milijardai fotografi-
nių atvaizdų. Tai ne tik žurnalistinė, įvykius nušviečian-
ti fotografija, bet ir meniniai kūrėjų ieškojimai, taip pat 
reklaminė, kelionių, eksperimentinė, galop pornografi-
nė – vargu ar pavyktų išvardyti visas fotografijos kryptis 
ir žanrus. Fotografijos reprezentuoja mus socialiniuose 
tinkluose, identifikacijos sistemose, tarnauja kaip įrody-
mai bylose, tokie tinklalapiai kaip pinterest ar flickr siūlo 
kaupti patikusias nuotraukas, klasifikuoti jas kaip savo 
tikslus, svajones, pomėgius; nė diena nepraeina neišvy-
dus arba nesukūrus fotografinio atvaizdo, tad belieka pa-
antrinti amerikiečių rašytojai Susan Sontag – „šiandien 
viskas egzistuoja tam, kad patektų į fotografiją“1. Nuo 

M i l d a  K i a u š a i t ė

Išlaisvinti fotografą

profesionalių, veidrodinių fotokamerų iki fotoaparatų 
mobiliuosiuose telefonuose, nešiojamuosiuose kompiu-
teriuose, planšetėse – didžioji žmonijos dalis „ginkluo-
ta“, pasiruošusi „sučiupti“ kiekvieną akimirką. Toks 
radikalus, gal net kiek patologiškas fotografijos įsigalėji-
mas neleidžia suabejoti, kad ji tapo vyraujančiu pasaulio 
suvokimo būdu, būdu parodyti ir įrodyti sau ir kitiems, 
jog esame. Neišvengiamai kyla klausimas: mes valdome 
fotoaparatus, o galbūt jie valdo mus?

Čekų kilmės mąstytojas Vilémas Flusseris – vienas 
pirmųjų autorių, mėginusių sistemingai išnagrinėti ir 
perprasti fotografijos prigimtį, savo veikale Fotografijos 
filosofijos link peržengęs techniniams mokslams bei me-
notyrai įprastas mąstymo kategorijas. Pasak jo, pagrindi-
nė kliūtis, su kuria susiduria fotografas, ironiškai yra ir 
pagrindinis jo įrankis – tai fotoaparatas ir jo programa, 
kuriems Flusseris skiria išskirtinį dėmesį. Esminė šio 
mąstytojo fotografijos filosofijoje iškeliama problema – ar 
įmanoma suderinti aparatų automatizmą su žmogiškąja 
laisve, kitais žodžiais tariant, ar esame tik funkcionieriai, 
sistemos sraigteliai, ar galime veikti patį „žaidimą“, da-
lyvaudami jame, keisti taisykles.

Š V I E S O S  I Š M I N T I S  I R  J O S  R A D I M O S I 
S Ą LY G O S
Žvelgiant į fotografiją dabartiniame kontekste, neišven-
giamai susiduriama su tokiais posakiais kaip „fotogra-
finis raštingumas“, „atvaizdo perskaitymas“, galiausiai 

Didžioji žmonijos dalis 
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„šviesoraščio“ sąvoka, kylanti iš pradinių „šviesos“ bei 
„reprezentacijos pasitelkus linijas“ arba kitaip „rašto“ 
sąvokų sandūros. Pirmasis ir bene vienintelis Lietuvos 
filo- ir foto-sofas Arvydas Šliogeris viename Lietuvos 
fotomenininkų sąjungos kasmetines fotografines aktua-
lijas reprezentuojančių leidinių, užuot, kaip įvadiniams 
žodžiams įprasta, kalbėjęs apie fotografiją, net prabyla 
apie fotosofiją, kur „žodis phos į lietuvių kalbą verčia-
mas žodžiu šviesa, o sophia – žodžiu išmintis, todėl visą 
šio naujadaro prasmę galima sulietuvinti dviem žodžiais 
šviesos išmintis“2. Fotosofijos esmė – tai naujas žmogaus 
santykio su pasauliu būdas, būtent dėl tokio esmėms 
atsidavusio, nuolatinės nuostabos būsenoje gyvenančio 
individo panašumo su pirmaisiais filosofais A. Šliogeris 
ryžtasi ieškoti fotosofijos bei filosofijos giminystės. Kaip 
filosofija atranda paslaptį kasdieniuose dalykuose, be 
atvangos kelia ir nagrinėja klausimus, nesuvokiamus ir 
kartais net komiškus daugeliui žmonių, taip ir prie akies 
pakeltas fotoaparatas pakeičia kasdienį, instrumentinį 
santykį su pasauliu ir „iš anoniminės, išblukusios, nu-
sivadėjusios, išpliurusios kasdienybės daiktų bei įvykių 
masės fotoaparato ieškiklis priverčia mane, mano akį, 
išskirti ir pamatyti štai šitą medį, štai šitą senį, štai šitą 
akmenį, štai šitą šunį, štai šitą skruosto virptelėjimą pra-
eivio veide, štai šitą debesį, štai šitą, štai šitą ir vėl štai 
šitą savaime, be fotoieškiklio duoto impulso, patį ba-
naliausią, visiškai nieko nereiškiantį, visiškai nesvarbų 
daiktą ar daikto niuansą, įvykį ar įvykio detalę“3. Vadi-
nasi, fotosofija, kaip ir filosofija, yra tam tikra nuostaba, 
išminties siekis, filosofijoje išryškėjantis tekstiniame arba 
kalbiniame šviesovaizdyje (dar vienas A. Šliogerio nau-
jadaras) – atvaizdo lygmenyje.

Metas stabtelėti – šio teksto tikslas nėra fotosofijos 
apibrėžimas, nors galbūt ši sąvoka padės tiksliau su-
vokti pačios fotografijos prigimtį; juk fotosofija tiek pat 
artima filosofijai kiek ir fotografijai, yra pastarųjų der-
mės vaisius. Akivaizdu, kad, norint suvokti fotografijos 
fenomeną, reikia leistis į tolesnius fotografijos, teksto ir 

minties sąšaukų svarstymus, viliantis, kad taip pavyks 
kristalizuoti tikrąją fotografijos esmę. Pirmiausia svarbu 
akcentuoti, kad nuo savo gimimo fotografija stipriai kei-
tėsi – vienetinius, nereprodukuojamus dagerotipus keitė 
pirmasis negatyvinis–pozityvinis kalotipijos procesas, 
leidęs neribotą to paties atvaizdo tiražavimą, ilgainiui 
pradėti kurti įvairūs koliažai ir montažai, imtasi retušavi-
mo, viražavimo, vėliau – atrasta spalvota fotografija, mo-
mentinė fotografija, imti naudoti įvairūs filtrai ir gradien-
tai, ką jau kalbėti apie skaitmeninės fotografijos sukeltą 
revoliuciją, kai iš akiračio išnyko tokie būtini analoginės 
fotografijos atributai kaip fotojuostos ar skaidrės, joms 
ryškinti ir nuotraukoms spausdinti naudoti chemikalai, 
užburianti raudona tamsaus kambario šviesa... Skaitme-
ninė fotografija sidabro dulkes pakeitė programiniais 
pikseliais, lėtai vonelėje ryškėjantį atvaizdą – mechanine 
spausdintuvo kalba, ribotą, maksimalų 36 kadrų skaičių 
(po jų būtina pauzė pakeisti juostelei) – tūkstančius at-
vaizdų talpinančiomis atminties kortelėmis, leidžiančio-
mis fiksuoti viską bemaž be atvangos. Dėl tobulėjančios 
programinės įrangos ir jai atsidavusios visuomenės juo 
toliau, tuo lengviau darėsi suklastoti, pakeisti fotografiją, 
ją transformuoti, tad dėl visų čia išvardytų ir nepaminė-
tų priežasčių atsiranda būtinybė apibrėžti, apie kokias 
konkrečiai fotografijas bus kalbama ir kurie veiksmai 
„iškris“ už „fotografavimo“ sąvokos ribų.

Pirmas apribojimas, kurį „fotografijos filosofijos 
link“ žengdamas įveda Flusseris, yra perteklinių ir in-
formatyvių atvaizdų atskyrimas: „Teisybė, kad teoriškai 
galima daryti vieną fotografiją po kitos labai panašiu 
ar tuo pačiu būdu, bet tai fotografijų darymo procesui 
nėra svarbu. Tokie atvaizdai yra „pertekliniai“: jie nene-
ša jokios naujos informacijos ir yra nereikalingi“4. Taigi 
internetą užtvindžiusios be galo panašios nuotraukos, 
kitaip vadinamos „snapshots“ arba momentinėmis foto-
nuotraukomis (įdomu, kad antrinė „snapshot“ reikšmė – 
šūvis neprisitaikius), nėra šio tyrimo dalis. Veikiau prie-
šingai – svarbiausias atvaizdų, apie kuriuos kalbama, 
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kriterijus yra net ne informatyvumas, o būtent fotografo 
nusitaikymas, vaizdai, kurie mums rūpi, yra sąmoningo, 
intencionalaus žmogaus veiksmo, fotoaparato veikimo 
bei realybės, į kurią jis nukreiptas, susitikimo išdava. 
Labai svarbu momentines fotonuotraukas suvokti būtent 
anksčiau nurodyta „šūvių neprisitaikius“ prasme, nes, 
kaip pastebi XX amžiaus fotomenininkas Garry Wino-
grandas, žmonės linkę šią sąvoką priskirti nuotraukoms, 
kurios, jų manymu, netiksliai sukomponuotos ar tiesiog 
kasdieniškos kaip daugelis šeimos albumuose atgulusių 
paveikslėlių, tačiau, jo teigimu, būtent šeimos fotografi-
ja yra „viena iš tiksliausiai sukuriamų nuotraukų. Visi 
už penkiolikos pėdų ir šypsosi. Saulė yra už žiūrinčiojo 
peties. <...> Tai viena atsargiausiai sukuriamų fotografi-
jų kokios tik kada pasitaikė“5. Taigi fotografija bus ver-
tinama ne pagal jos estetiką, o būtent priklausomai nuo 
fotografo intencijos, jo veiksmo sąmoningumo lygmens.

Kitas svarbus aspektas yra šviesoraščio ir fotomeno 
santykis. Dėl aiškumo susiaurinkime fotomenininko api-
brėžimą iki sąvokos žmogaus, kuris fotografiją supranta 
panašiai kaip dailę, jam nesvetima manipuliacijos sąvo-
ka, jis nesibodi padirbėti su „žirklėmis ir klijais“ arba 
įvairiomis atvaizdų redagavimo programomis, liesti ir 

keisti pirminį regimą atvaizdą. Fotomenininkui svar-
biausias ne šviesos piešiamo atvaizdo tikslumas (nors 
šviesa jam, be abejo, reikšminga ir svarbi), bet jo panau-
dojimas kaip įrankio įgyvendinti idėjai, kuriai tikrovės 
„sučiupimo“ nepakanka – tai ir piešimas ant atvaizdo, 
Lietuvoje propaguotas klaipėdiečių avangardistų sam-
būrio Doooooris, ir kaunietės dailininkės Linos Jonikės 
fotoatvaizdų siuvinėjimas, ir grafiški, alternatyvias re-
alybes siūlantys Vitalijaus Butyrino fotomontažai. Fo-
tomenininkų požiūrį gerai iliustruoja piktorealistų ju-
dėjimas, taip piktinęs fotomenininką modernistą Paulą 
Strandą, kuris dar XX a. pradžioje rašė: „Tai vargiai turi 
ką bendro su fotografija, nieko bendro su daile ir yra 
abiejų jų nesupratimas.“6 Toliau jis kritikuoja faktūros 
iškraipymą naudojant pigmentus, aliejinių dažų nau-
dojimą atvaizdui priartinti prie tapybos ir t. t. Žinoma, 
svarbu atsižvelgti ir į epochą bei jos aktualijas – pamažu 
įsitvirtinantį modernizmą arba fotorealizmą, kurio pio-
nieriumi buvo šis fotomenininkas, pastarojo susiprieši-
nimą su dailės estetika sekusių piktorealistų judėjimu. 
Fotomeno ir šviesoraščio atskirtis neturi būti tokia dra-
matiška, bet vis dėlto ji privalo egzistuoti. Šio apmąsty-
mo ribose svarbiausi šviesoraštininkai – tai fotografai, 
kurių santykis su pasauliu apsiriboja vieninteliu tarpi-
ninku – fotoaparatu, taigi jų tikslas yra konkretūs, realūs 
tikrovės atvaizdai, pasitelkus šviesą išsaugomi švieso-
vaizdžiuose arba fotografijose. Žinoma, ši perskyra tėra 
sutartinė, nes plačiąja prasme fotomenininkas gali būti ir 
šviesoraštininkas, kurį nuo paprasčiausio šviesoraštinin-
ko (intuityviai jo vietoje kaip pavyzdį norisi pastatyti fo-
tografą ir etnografą Balį Buračą) skirs tam tikri estetikos 
niuansai, kurie šiuo metu nėra aktualūs. Taigi fotografai, 
apie kuriuos kalbama toliau, yra šviesoraštininkai, ne fo-
tomenininkai anksčiau įvardyta prasme.

U Ž VA L D Y TA S  A R  VA L D A N T I S ?
Pats „fotoaparato“ terminas nurodo į aparato sąvoką, 
Flusserio kildinamą iš lotyniško apparare, reiškiančio 
„ruošti(s)“7. Aparatas visada yra laukimo būsenoje, tam 
tikroje parengtyje – fotokamera laukia reginio, idant 
galėtų rastis fotografija, diktofonas – garso, kurį galėtų 
paversti įrašu ir t. t. Šiuolaikinėje visuomenėje aparatai – 
neatsiejama kasdienio gyvenimo dalis, jais naudojamės 
norėdami susisiekti, paskelbti ir gauti informaciją, išsau-
goti garsą ar atvaizdą. Tačiau koks aparatų ir mašinų arba 
įrankių santykis? Mašinų (primityviau – įrankių) tikslas 
yra keisti pasaulį, jį performuoti, o aparatų intencija yra 
„pakeisti pasaulio prasmę. Jų intencija yra simboliška.“8 
Tad ko siekia fotografija? Viena vertus, ji jau seniai tapo 
vartojama preke, kuri perkama ir parduodama pačiais 
įvairiausiais tikslais, pradedant tekstų iliustravimu, rek-
lamos priemone, baigiant svarbių žmogaus gyvenimo 
akimirkų įamžinimu ar rafinuotumą demonstruojančiais 
arba tiesiog aplinką puošiančiais meno kūriniais. Kita 
vertus, pritaikymas nebūtinai atspindi intenciją.

Fotografai nėra prekę kuriantys darbininkai, „jie 
kuria, apdoroja ir sukaupia simbolius“9. Ši funkcija fo-
tografiją vienija su kitomis meno rūšimis, kurioms pri-
klausanti ši taip ilgai stengėsi įrodyti, t. y. daile, kinu, 
teatru, skulptūra, poezija, literatūra... Skirtumas tik toks, 

Pertekliniai atvaizdai neneša jokios naujos informacijos ir yra nereikalingi. 
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kad fotografijoje šis pasaulio „susimbolinimo“ proce-
sas yra visiškai priklausomas nuo aparatų, pradedant 
iš degtukų dėžučių sulipdytomis camera obscura, bai-
giant moderniausia skaitmenine fototechnika. Dailėje, 
artimiausioje fotografijai iš archajiškų menų, pasaulio 
mediatorius yra tik dailininkas, pasitelkiantis tam tikrus 
kūrybos įrankius, o fotografas be aparato tampa bejėgis. 
Šis santykio nelygiavertiškumas amerikiečių rašytoją ir 
fotografą Wrightą Morrisą net paskatina prieiti išvadą, 
jog „praėjusio laiko, atgauto prarasto laiko fotografijos 
gyviausiai kalba tuomet, kai fotografas yra nežinomas. 
<...> Šios fotografijos nuskaidrina, be ginčų ar atsipra-
šymų, kas yra unikaliai ir vidujai fotografiška. Regimy-
bės fiksacija. Laiko sustabdymas. Per plyšį laiko vualyje 
mes matome tai, kas pranyko. <...> Fotografija yra vir-
šiausia. Fotografas yra antraeilis“10. Tokioje fotografijos 
sampratoje bet koks fotografiniame veiksme slypintis jį 
atliekančiojo intencionalumas suprantamas kaip nepa-
geidautinas; o pati fotografija – kaip fotografą užvaldan-
tis Dievas ir Demonas, draskantis tolydų laiko audinį į 
mikroskopinius akimirkų skutus, susitelkiantis į reginį, 
kurio link nukreiptas aparato lęšis. Tai ne žmogus valdo 
aparatą, veikiau jau priešingai.

Aparatas nuo fotografo yra priklausomas tiek, kad 
jo valia gali būti transportuojamas, šalinami gedimai, rū-
pinamasi būtinais veikti energijos šaltiniais (baterijomis, 
akumuliatoriais), keičiami kai kurie fotografavimo para-
metrai, nuspaudžiamas užrakto paleidimo mygtukas, ta-
čiau pačios fotografijos radimosi procesas, ar kalbėtume 
apie įspaudą juostoje, stiklo plokštelėje, ar skaitmeninėje 
matricoje, fotografui išlieka vis tokia pat paslaptis. Ten, 
kur Morrisas pastebi fotografijos pirmumą, Flusseris at-
randa visišką aparato dominavimą: „Kamera yra užpro-
gramuota gaminti fotografijas ir kiekviena fotografija 
yra vienos iš kameros programos galimybių realizacija. 
Tokių galimybių skaičius yra didelis, tačiau, nepaisant 
to, baigtinis: tai suma visų fotografijų, kurios gali būti 
padarytos kamera.“11 Kiekvienas uolus fotografas, savo 
gyvenime siekiantis sukurti kuo daugiau įvairių, įsimin-
tinų atvaizdų, kiek išmanydamas sekina minėtą progra-
mą, realizuodamas kuo daugiau jos galimybių.

Tačiau iš tiesų sunku šią programą apibrėžti jos baig-
tinumo aspektu, nes ji tiesiogiai priklauso nuo pasaulio 
daiktų padėčių pokyčių, ir tai, kas prieš akimirką atrodė 
neįmanoma, gali tapti įgyvendinama. Pasak belgų meno 
kritiko Thierry de Duve’o, fotografija negali įamžinti 
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atskiro įvykio, nes „realybė nėra sudaryta iš pavienių 
įvykių; ji sudaryta iš nuolatinio dalykų vyksmo“12. Vis 
dėlto, nors ir negalėdama atkartoti įvykio kaip užbaig-
to savyje, sykiu fotografija negali būti ir nuo jo visiškai 
atribota, tapti vien suvokėjo sąmonės elementu be kon-
teksto, be vizualios išraiškos. Fotografija neatsiejama nuo 
laiko ir laikiškumo, nes „sučiumpa“ konkrečių situacijų, 
daiktų būsenas, turinčias konkretų ir realų referentą me-
namuoju užrakto paleidimo metu. Tad ir jos programa 
taip pat plečiasi sulig kiekviena akimirka, nėra pasto-
vi – tai, kas nebuvo pasiekiama vakar, dabar yra reali 
galimybė. Lygiai taip pat sulig kiekviena akimirka pro-
grama ir skursta, pavyzdžiui, pastarųjų metų konfliktai 
Ukrainoje buvo įamžinti išnaudojant labai nedidelę dalį 
potencialo, ir didelė dalis galimybių niekada nebegalės 
būti realizuota. Apmąstydama fotografiją, Sontag paste-
bi, kad „kolekcionuoti fotografijas – tai kolekcionuoti 
pasaulį“13, taigi Flusserio teiginys, jog, siekdamas išsi-
laisvinimo, fotografas turi žaisti prieš programą, ieškoti 
būdų jai nepaklusti14, sukelia daugialypį prieštaravimą: 
visų pirma, jei kameros programa apima visas galimas 
sukurti fotografijas, ji turėtų apimti ir visus galimus kū-
rybinius „išsišokimus“, o tai jau antinomija; visų antra, 
pati programa nėra visagalė, ji tiesiogiai priklauso nuo 
pasaulio ir jo istoriškumo, linijinio laiko slinkties (lygiai 
kaip ir joje veikiantis fotografas). Ar žaisti prieš progra-
mą, tai žaisti prieš pasaulį? Tačiau ar ne prie pastarojo 
tikimasi priartėti pasitelkus techninius atvaizdus?

M Ą S TA N T I S  S T E B Ė T O J A S
Flusseris įsitikinęs, kad, žvelgdami pro aparato ieškiklį, 
fotografai domisi ne pasauliu, o „domisi (kaip šachma-
tininkai), kaip nuolatos atrasti naujus kelius, t. y. kurti 
naujas, informatyvias dalykų padėtis“15. Bet ar tikrai vi-
sus fotografinius, ir ypač kūrybinės fotografijos, ieškoji-

mus galima pavadinti informacijos siekiu? Kad ir kokie 
informatyvūs būtų Balio Buračo etnografiniai portretai 
ar Jano Bułhako klajonės po Vilnių, tai, ką savo darbais 
siekia perduoti tokie estetai kaip Romualdas Rakauskas 
ar modernistai kaip Gintautas Trimakas, vargiai gali 
būti įvardijama kaip informacija. Ar tam tikros formos, 
nuotaikos, galiausiai koncepcijos įvaizdinimo paiešką 
galima prilyginti sausai informavimo funkcijai? Flusse-
ris tvirtina, jog „aparatai yra minties simuliacijos, žais-
lai, žaidžiantys „galvojimą“, ir jie simuliuoja žmogaus 
mąstymo procesus“16, o tai fotografiją priartina prie 
prancūzų filosofo Jeano Baudrillard’o simuliakro idėjos. 
Vis dėlto svarbu prisiminti, fotografija nėra vienalytė – 
didžiuma kasdienybėje pasitaikančių nuotraukų iš tiesų 
gali būti pateisintos ir pagrįstos bartiškai17 – tai buvo, apa-
ratas mechaniškai užfiksavo akimirką, o mes drauge su 
Sontag tapome superturistais, nes „itin judrus fotogra-
fijos žvilgsnis pataikauja žiūrovui, kurdamas klaidingą 
buvimo visur jausmą, apgaulingą patirties kontroliavi-
mo pojūtį“18, tik bėda, kad fotografijoje įspaustas prisi-
minimas niekam nepriklauso, ten, kur buvo nuspaustas 
mygtukas, nebuvo žmogaus – jo vietoje stovėjo funkcio-
nierius, tai aparato prisiminimas. Tačiau ar aparatai gali 
prisiminti? Regėti – galbūt, bet matyti?

Vis dėlto fotografas gali žaisti prieš programą, nes, 
priešingai Flusserio įsitikinimui, pastaroji nėra uždara 
sistema, kurioje viskas gali būti ir yra numatoma – ji nuo-
lat plečiasi ir skursta, nėra visa kontroliuojanti, tačiau 
pati paklūsta laiko tėkmei, yra tiesiogiai priklausoma 
nuo pasaulio, kuriame funkcionuoja. Būtent ši priklau-
somybė ir išlaisvina fotografą – tam, kad nugalėtų pro-
gramą, jis neturi jos peržengti, bet, veikdamas jos ribose 
(ribų sąvoka čia – sąlyginė, nes programos ribos yra jo 
pasaulio ribos), jis privalo ne vien fiksuoti, bet mąstyti, 
neleisdamas šios funkcijos vien imituoti aparatui. Tai 

Fotokameros programa 
plečiasi sulig kiekviena 
akimirka, nėra pastovi – 
tai, kas nebuvo pasiekiama 
vakar, dabar yra reali 
galimybė. Lygiai taip 
pat sulig kiekviena 
akimirka programa ir 
skursta. R O M U A L D O 
R A K A U S K O 
fotografija
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reiškia ne perkurti pasaulį, o atvaizdu šį atverti taip, kad 
jis taptų prieinamas ir kitiems. Kalbėdamas apie filoso-
fiją, prancūzų mąstytojas Gilles’is Deleuze’as pabrėžia, 
jog „filosofas – tai kūrėjas, o ne reflektuotojas“19, kurio 
pagrindinis uždavinys yra kurti konceptus, o tai reiškia 
„konstruoti plotmės regioną, vieną regioną pridėti prie 
ankstesnių, tyrinėti naują regioną, užpildyti trūkumą“20. 
Konceptai patys savaime niekados nėra užbaigti, jie rei-
kalauja suvokimo, permąstymo, įsitraukimo, o uždaryti 
griežtose apibrėžtyse, greitai žūsta.

Fotografas, lygiai kaip filosofas, siekia atrasti būdą, 
kaip užčiuopti aplink slypinčias esmes jų nesumenki-
nant ir neįkalinant. Filosofai kuria konceptus, prieina-
mus per jų tekstus, fotografai – simbolius, atrandamus 
techniniuose atvaizduose; ir pirmieji, ir antrieji reikalauja 
intelektualinės pastangos ir įžvalgumo ir iš juos kurian-
čiojo, ir iš „skaitančiojo“ – tai skirtingi, tačiau lygiaverčiai 
laisvo žmogaus būdai pažinti pasaulį.

1  S. Sontag. Apie fotografiją (vertė Laurynas Katkus). – Baltos lankos, 
Vilnius, 2000, p. 32.

2  A. Šliogeris. Apie fotosofiją // Lietuvos fotografija: vakar ir šian-
dien’08. – Lietuvos fotomenininkų sąjunga, Vilnius, 2008, p. 4.

3  Ten pat.
4  V. Flusser. Towards a Philosophy of Photography (translated by Anthony 

Mathews). – Reaktion books, London, 2000, p. 26.
5  B. Diamonstein. An Interview with Garry Winogrand // Visions 

and Images: American Photographers on Photography, Interviews with 
photographers by Barbara Diamonstein. – Rizzoli, New York, 1981–1982.

6  P. Strand. The Art Motive in Photography // The British journal of 
photography, vol. 70. – H. Greenwood, London, 1923, p. 613.

7  V. Flusser. Op. cit., p. 21.
8  Ten pat, p. 25.
9  Ten pat.
10  W. Morris. In Our Image // The Photography Reader. Edited by Liz 

Wells. – Routledge, London, 2003. p. 72.
11  V. Flusser. Op. cit., p. 26.
12  Th. de Duve. Time Exposure and Snapshot: The Photograph as Para-

dox // October, Vol. 5, Summer 1978, P. 115.
13  S. Sontag. Op. cit., p. 13.
14  V. Flusser. Op. cit., p. 93.
15  Ten pat, p. 59.
16  Ten pat, p. 67.
17  Turimas omenyje prancūzų filosofas Roland’as Barthes’as, savo 

knygoje Camera lucida. Pastabos apie fotografiją rašęs: „fotografijos 
noema yra paprasta, banali; jokios gelmės: „tai buvo“ (p. 136).

18  S. Sontag. Op. cit., p. 87.
19  G. Deleuze. Derybos (vertė Lina Perkauskytė, Nerijus Milerius, 

Audronė Žukauskaitė). – Baltos lankos, Vilnius, 2012, p. 192.
20  Ten pat, p. 230.

Kad išsilaisvintų, fotografas privalo ne vien fiksuoti, bet ir mąstyti, neleisdamas šios funkcijos vien imituoti aparatui. M I L D O S  K I A U ŠA I T ĖS  nuotrauka



M I T O L O G I N I S  TA K A S  S I R V ĖT O S  R E G I O N I N I A M E  PA R K E

D A U M A N T A S  K U ČA S . Aušlavis (Aušautas, Aušveitis) – sveikatos dievas, ligonių globėjas.

A R V Y D A S  A L I ŠA N K A . Javinė (Jievaras, Dirvolika, Nosolus, 
Krūminė pradžių varpų) – rugio dvasia, jungianti žemdirbių kartas.

M I N D A U G A S  J U R ĖN A S . Žemėpatis (Žemininkas, Lauksargis) – lietuvių žemdirbystės dievas.



D A L I A  M AT U L A I T Ė.  Žvorūna ir Zuikių dievas. Žvorūna (Medeina, Medžiojma) – 
medžioklės deivė, miško žvėrių valdovė ir globėja.

M I N D A U G A S  J U N ČY S . Žemyna – augalų vešėjimo, žemės 
derlumo skatintoja; žemės maitintojos personifikacija.

M I N D A U G A S  A U ČY N A . Gabija – namų židinio, ugnies dievaitė.

M A R I U S  Z AVA C K I S . Maumas – šmėkla, gyvenanti šulinyje. R Y T A S  J O N A S  B E L E V I ČI U S . Upinis – tekančių vandenų dievybė.
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* * *
tie iš dangaus atsvirduliuojantys prieš vėją
auksiniai lapai blėstančio rudens
taip tyliai tyliai – nečeža tik sklendžia –
ir visąlaik prie amžinojo antkapio akmens.

jie gula čia ir tiki prisikelsią
kartu su saule ir pavasario lietum,
tarytum dvasios, kurių skaisčią kančią
vėl prisimins kažkas, kaip kąsnį su medum  –

taip buvome kartu jau daugel metų, tikėdami lėta 
laikų slinktim, bet netiesa pasibaigė kartu su lemtimi,
o kūnas štai ir vėl palieka amžinąją kančią,
nes šventinamas vėl iš anksto skliauto ugnimi –

dievų malonė šiam pasauliui kartais begalinė,  
bet tiktai tol, kol tikima protu ir širdimi. –  
einu ir aš prie vis garsiau riaumojančio likimo. 
nors keltininkas mano ryžto nesupranta, 
bet aš jaučiu jo skonį senio dantimi! – – 

* * *
Toli, toli – ties žemės ir dangaus riba
Pasaulis pradeda išeiti.
Todėl ir gėlės, ir tamsuojanti giria
Žaliuoja žydi greitai greitai –

Į rudenį žvaigždėjantis dangus
Vėl atveria vis tolstančius terminalus,
Kuriuos likimai mūsų surašyti.
Jie amžini kaip tu ir aš
Ir tarsi boružė mažyčiai – –

* * *
Manęs nepagailės – likimas be širdies,
Nors niekam nieks šioj žemėj nepriklauso –
Gyvena sau vanduo ir akmens, ir vėlė,
Ir žiogas pievoje, ir sielvartas, ir džiaugsmas,
Išreiškiamas trele lakštingalos, 
Suradusios namus, 
Kai dar tiktai prasideda gegužis,
Kai viešpačių pasaulis dar tiktai lapoja, ūžia
Įpindamas į lemtį mūsų troškimus –

Bet ne vien tai pasaulyje nutinka. 
Parausta lapai rudenį, išgąsdinti šalnos,
Ir niekas durų vargetos namelio neklebena,
Neklausia nieks, ar dar kas nors lūšnelėje gyvena,
O gal ir negyvens ligi šio svieto pabaigos? 
Paklausiau kartą aš ir vėjo, ar kada sugrįšiąs? –
Atsakė tik primerkdamas dangaus spalvos akis,
Kad turinčios pirmiau pražįsti vyšnios,  
Ir debesis rudens išpuošti pilnatis – –
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Sulamita

Kiek nedaug čia šviesos tavo žemėje, o Sulamita,
Neatgręšim pasaulio nuo gresiančios jo prapulties.
Juk žinai, kartais lekia galva nuo pečių net  tironui,
O anksti
Išblaivėjusį  rytą,
Pasitinka tie patys vargai
Mums visiems nelauktos netekties!

Atėjau aš iš ten, iš kur niekas dar niekad nebuvo atėjęs, 
Pamatyti, kaip ariat ir sėjat ant laiko menkiausios skilties –
Dūksta tavo kalnuos šiaurės vėjai ir vėl Sulamita,
Ir negaus
Tavo žemė ir vėl nė lašelio lietaus!

Tad labiau įtikėk manimi, nenumaldoma – o! –
Sulamita,
Meilė gali nedaug, nes ir šiaip ji tokia netikra.  
Blanksta vakaras štai su išvargintu kūnu 
Po to,
Kas nutiko 
Begalinėj visatos nakty,
Kai sulaukę išaušusio ryto
Vėl sugrįžta laivai iš  anos  nebūties – –

Odisėjas

Tu atmeni – kartojom vis tą patį 
Nutolstančiuos keliuos su elgetos lazda,
Kad nuolat stebi mus, praeinančius pamatę,
Plėšrūnai sakalai, paženklinti kreida –

Ėjau ir aš namo, pakreipęs laiko svirtį
Tarp dviejų pragarmių – rytų ir vakarų –
Nebuvo man baugu, nebuvo baimės mirti,
Nors, regis, taip seniai šioj žemėj gyvenu.

Sugrįžk, nelauk kilnaus nakties parado.
Žvaigždynai išsiskleis, kai gėlės susiglaus –
Ciklopai naktyje mane ir vėl surado,
Ir vėjai virš kalnų pradėjo nykiai gaust –

Tad nusimesk šarvus ir antblauzdžius.
Prie laužo pasėdėk, kol nuovargis priglaus,
Nes Troja dar toli, ir  rytas mintį audžia,  
Itakėje žmona tavęs negreit sulauks – –
                      

* * *
                                              La vie éternelle

Nežinau net, kodėl begalinėj visatos platybėj
Tarp visų prapulčių netekčių, kurias tenka iškęst,
Tebesi tiktai tu, tokia baisiai menka, netikra ir beribė,
Kaip dievų paslaptis, vis dar bandanti kilti ir sklęst –

Netikėk manimi, nes nesu aš nei geras, nei mielas.
Nejudrus kaip akmuo ant brangiausio man kapo, žinai
Pasitikti tau lemta kas rudenį grįžtančias sielas
Ir žadėti visiems, ką per amžius kartoja dievai –

Bet myliu aš tave, štai ir vėl rudenėjanti mano gimtine,
Be tavęs negaliu net sapnuos, net skausmų apsupty –
Vaikšto vėjai aplink, tarsi vagys, piktai paklebena  langinę
Ir nubėga tolyn, būdami dėl manęs taip be galo tikri –
 

* * *
Ateinu dėl tavęs, kaip ateina aptuisęs rugsėjis
Nuo skaniausios pasauly giros ar miežinio alaus.
Nesakyk mano moteriai, rudenio vėjau,
Kur šiandieną esu ir kas nakčiai bedalį  priglaus –

Man negaila savęs, bet liūdžiu dėl beprasmio likimo –
Kala ginklus vergai, eis vėl ponai kariaut. 
Negerai gyvenu, nusipelnęs esu ir dievų prakeikimo
Dėl Sizifo lemties ir troškimo apgaut –

* * *
Pasaulis po mirties. Uranas pasitraukė –
Vidurnaktį dar švyti ir akmens, ir vanduo.
Bet štai ir vėl vis  ta pati palaukė –
Visatos atminty vėl užkaukia ruduo –

Nėra tiktai tavęs. Manęs taip pat nebūna, 
Kai siautėja po dangų plieniniai vanagai.   
Grįžtu ir vėl į praeitį, palikęs mirčiai kūną, 
Taip nepatogiai griuvusį ir menkstantį ilgai –

Todėl net nežinau, ar dar kada nors grįšiu.
Ši žemė, kaip matai, vėl sklidina mirties. –
Nešviečia dangūs, nebelyja lietūs, ir netgi gryčios
Prie kelio tėviškėn išnykę pamatai...



A N D R Z E J  S T R U M I Ł Ł O  

Psalmės

Valstybinis Vilniaus Gaono žydų 
muziejus, Tolerancijos centras
2016 10 27 – 2017 01 27

Ps 74, 3-7
Pakreipk savo žingsnį prie šių begalinių griuvėsių. Kaip viskas šventovėje nusiaubta priešo! Šventoje tavo sueigų 
vietoje piktai rėkavo priešai, iškeltos jų pergalės vėliavos buvo. Kaip miško tankynėje su kirviais, su skliautais ir kūjais 
buvo daužomos durys šventyklos. Padegė jie šventoves, išniekino iki žemės tavo pastogę.



Paveikslus pristatė Suvalkų Andrzejaus Strumiłło galerija

Ciklą įkvėpė Czesławo Miłoszo 1979 metais išversta Psalmių knyga.

Ši paroda – mano asmeninis simbolis. Puikus ženklas yra man,  
kad galiu parodyti savo darbus toje vietoje, kur pirmąsyk įkvėpiau oro.

Andrzej Strumiłło

Ps 82, 7 
Tačiau jūs mirsit, kaip kiti žmonės, krisit, kaip kiekvienas žemės galiūnas.
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Knygų ir žolių istorijos

I
Žliūgės, lipikai ir varpučiai apipuolė daržus.
Pažįstu žoles nuo vaikystės,
kuri tebuvo įžanga į didžiuosius ravėjimo atlaidus,
kai niekaip negali savęs išravėti 
iš kaimo, iš miesto, iš visų žmonių, kurie 
atsimena tik savo gimimą ir visų gyvenimus.
Jie keliauja per laukus iš knygos į knygą,
tie žmonės ir juose lindintys 
kiečiai, trikertės žvaginės, balandos, garstukai
(apstulbina jų žiedai, jei žiūri iš arti).
Juos gali aprašyt, bet negali sulaikyti dygimo
kiaurai puslapius, likimus, kiaurai sienas.
Supranti, kad taip reikia – 
pasitraukia vienatvė.

II
Mokytojui liepus surinkti piktžolių herbariumą,
paskutiniąją vasaros dieną
į storus Dreizerio tomus sudėjau 
kvapnias paupės žoles iš po apynynų. 
Buvo saulėlydis, 
vėstančių akmenų laikas.

Keistos žolės, stebėjosi mokytojas,
kažkodėl nematytos.
Keistas mokytojas, pamaniau aš,   
juk žvejoja prie tos pačios upės.
Nesutampa žuvų ir žolių pasirodymo metas,
nusprendžiau, –  
gyvybės teatro afišose
kiekvienas įskaito tik jam skirtus ženklus.

III
Žolėse dingsta daiktai iš nereikalingų namų
Žolės braižo ir ginasi, supina užtvaras
ir išsaugo žvėrių guolius.
Atlikusios užduotį,
užtvėrusios visus takus, 
išsiskleidžia ledo kristalais.
Ant langų praeities namuose – 
Grožio laikas.

Išlydėtoja

Palieskite rankomis dirvą,
Sėkite ir auginkite,
Atsikratysite slogių minčių, – 

Skelbia mano draugės ir mokytojos.
Sulaukusi daugybės metų,
Žemė nebenori prieraišumo.
Ji išsunkia visų jėgas 
Ir tylėdama man sugrąžina 
Slaptas graužatis,
Skaudančias nugaras 
Mano draugių ir seserų,
Auginančių gėles ir melsvąsias uogas.
Tos uogos numarina miestų ilgesį,
Jas išmainydami į sėklas,
Nuodų ir smilkalų prekeiviai
Įkyriai primena: ateis nederlius,
Bus tuščias akmenų prisėtas laukas.

Žemė nėra mūsų sesuo,
Tik juodasis tarpininkas,
Spalvų išlydėtoja.

Ilgai renkuosi augalus, 
Kuo atsargiausiai – žmones.
Kai laukas pamažėle prisipildo,
Man rodos, vėl pamilstu
Savo žemėtą vaikystę, 
Kurčią senatvę,
Ir šią tylenę netikrą seserį – 
Vakarykštę išsižadėtinę.

A u š r a  U l d u k i e n ė
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Vienatvė

Lapkritis ir lapkritis  
Šilti namai – tai jaukas  
Kiek akys užmato  
Svetimųjų buveinės  
Genties dainos gydo
Ir šiurpina  
Visko mačiusius  
Už vienintelę  klaidą  
Šitiek rudens  
Lygiai metams

Tikėjimo akmenys

Rašai apie būtį ir kintantį laiką,
Bet žodžiai neranda sau tinkamos vietos – 
Per tylūs, per gailūs, kažkur jau girdėti.
Geriau nekalbėt, tik išbūti, kol laiko
Laukai apkabinę, mylimi neišdavę.
Juk niekas neatima kąsnio, nei gulto,
Tik žmones po vieną, tik kojas ir taką,
Kad pats lig savęs nenueitum per greitai.

Tikėjimo akmenys renkas užantin – 
Gal namui, gal priešui, gal svies kas į dangų,
Kad žemėn nukritęs miglas išbaidytum,
Kad rudenį  gulęs, dirvone užartas,
Ir tamsą, ir šviesą į kumštį suspaudęs,
Bent kartą lig soties ramiai atsilsėtum.

* * *
Kokie jauni buvo mano tėvai.
Kokie gražūs mano jauni tėvai!
Svečiui klodavo baltą patalą,
O visi kiti patalai buvo margi. 
Atėjus laikui gultis į baltus patalus,
Pasikeitė audinių mados.
Kai visus pasiveji,
Pradedi ilgėtis istorijų, 
Daug kartų kartotų, puse ausies girdėtų.
Keistuolių, išminčių, stropių katalikų:
...Šitiek darbų – ir sniegą kast,
Ir baldakimą nešt!..
Vienas pasakė, antras pasišaipė,
Trečiasis – per kaimą paleido!

Kartkartėmis kažkas tvarkosi stalčius
Ir sudegina nežinomas nuotraukas.
Vardai ir veidai iš nepaprastai gražių
Fotografijų, perėję ugnį ir vandenį,
Renkasi atokvėpio laužą.
Vaikštinėja visi poromis,
Ir mirtingos istorijos 
Dailiai sustingsta kadre,
Dar prieš pasirodant raišam fotografui, 
Kolekcionuojančiam tylą.

Poetų sambūris Motiejūnuose, 2016, liepa. K ĘS T U ČI O  S V ĖR I O  nuotraukos



R O M U A L D A S  I N Č I R A U S K A S

Europos krikštas. Didžioji žemaičių siena.  
Architektas – Algirdas Žebrauskas 

Europos krikštas (fragmentas) 

Konstancos visuotinis bažnyčios susirinkimas 1414–1418. Didžioji žemaičių siena. 
Architektas – Algirdas Žebrauskas 

Konstancos visuotinis bažnyčios susirinkimas 
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Nuo kino meno pradžios XIX amžiaus pabaigoje 
iki pat nebyliojo kino pabaigos (1928 metų, kai 
buvo sukurtas pirmas garsinis filmas Niujorko 

šviesos) muzika kine turėjo daugybę vaidmenų. Muzi-
ka privalėjo užmaskuoti ankstyvųjų kino projektorių 
skleidžiamą triukšmą, sukurti erdvės iliuziją, kuri kom-
pensuotų vaizdinį kino filmų plokštumą bei nuraminti 
žiūrovus, kuriems ankstyvųjų kino filmų veikėjai dažnai 
atrodydavo pamėkliški.

Vienintelis ankstyvųjų kino filmų garsinis šaltinis 
buvo fortepijono akompanimentas. Dažniausiai nesude-
rintu instrumentu pianistas ekrane matomamą vaizdą 
iliustruodavo tuo laikotarpiu populiariausių, gerai žino-
mų melodijų ir klasikinių pjesių pot-pourri.1 Jeigu žiūro-
vams pasisekdavo, ir pianistas pasitaikydavo intuityvus, 
muzikinių improvizacijų nuotaika sutapdavo su kadrų 
kaita kino ekrane. Tačiau dažniausiai girdima muzika 
būdavo visiškai nesusijusi su matomu vaizdu.

Metams bėgant, kinematografijos galimybės augo. 
Tobulėjo ir sudėtingėjo filmavimo technika. Kino filmų 
režisieriai ir prodiuseriai po truputį suprato, kad gimsta 
nauja meno rūšis, kurioje muzikos galia formuojant ga-
lutinę kino meno formą yra nepaneigiama.

Ketvirtame XX amžiaus dešimtmetyje į Jungtines 
Amerikos Valstijas iš Europos dėl jos taikai grasan-
čios galingos nacių partijos Vokietijoje plūstelėjo dide-
lė europiečių imigrantų banga, su kuria naujojo Vaka-
rų pasaulio krantus pasiekė vėliau ypač garsiais tapę 
Holivudo (Amerikos filmų industrijos epicentro) kom-
pozitoriai – Maxas Steineris (1888–1971) ir Erichas Korn-
goldas (1897–1957). Anksčiau savo kūrybines jėgas skyrę 
operos ir Brodvėjaus2 teatrų muzikai kurti, juose naudo-
tas kompozicijos technikas jie pritaikė ir kuriant muzi-
ką kino filmams. Buvo atsižvelgiama į veikėjų dialogus, 
kadrų kaitą, garsinius efektus. Maxas Steineris ir Erichas 
Korngoldas suformavo pagrindines taisykles, kuriomis 
remiantis buvo formuojama muzikos ir vaizdo korelia-
cija kino filme. Kino meno formavimosi pradžioje tokia 
šių elementų dichotomija suformavo aiškią muzikos vie-
tą filme: ji emociškai sustiprindavo kino filmų veikėjų 
vaidybą, visą filmo pasakojimą.

Tačiau ne viskas buvo idealu. Kino pramonės va-
dovai ir kūrėjai vengė muzikos, kuri išreikštų veikėjų 
jausmus ar bendrą filmo emocinę būseną. Jie jautė bū-
tinybę kiekvienam filmo kadrui suteikti aiškią sąsają su 
fiziniu elementu. Kitaip tariant, kino filmuose muzika 
galėjo sklisti tik iš tiesioginio šaltinio, matomo kino ekra-
ne (diegetinė muzika). Tarkim, gatvės rylininko, parade 
žygiuojančio pučiamųjų instrumentų orkestro ar daini-
ninko, kuris yra filmo scenos dalis. Tokia demonstratyvi 
vaizdinio muzikos šaltinio ekranizacija tiesiogiai susijusi 

D o m a n t a s  M i l i u s

Kino meno siela – muzika
su kino ekrane esančiu muzikos šaltiniu davė pradžią 
mikimauzingui (mickey-mousing). Taip apibūdinamas 
sinchroninis muzikos ir vaizdo pasikeitimas sekundžių 
tikslumu: keičiantis greito veiksmo scenai, kurią ilius-
truoja atitinkamos emocijos muzika, į lėto veiksmo sce-
ną, kartu su ja keičiasi ir muzikos nuotaika. Šis terminas 
atsirado dėl to, kad tokia primityvi technika vartota ani-
maciniuose filmuose. Nepaisant tokio dar netobulo mu-
zikos vaidmens, kai kurių kino filmų garso takeliai iškilo 
virš ribotų meninių sprendimų paženklinto periodo ir 
įsitvirtino kino filmų istorijoje visiems laikams. Vienas 
ryškiausių pavyzdžių – jaudinanti ir emociškai palytinti 
Maxo Steinerio muzika, sukurta kino klasikos šedevrui 
Vėjo nublokšti (Gone With The Wind). Filmas apie Skarle-
tės ir Reto meilės ir nuotykių istoriją dramatiškų JAV pi-
lietinio karo įvykių fone filmuotas pagal įžymų 1936 m. 
išleistą to paties pavadinimo romaną. Tai vienas geriau-
sių pasaulio bestselerių, kurio autorė Margaret Mitchell. 
Vėjo nublokšti – tai geriausias romantinių filmų pavyzdys. 
Vivien Leigh, Skarletės vaidmens atlikėja, prodiuserio 
buvo išrinkta iš daugiau nei 2000 kandidačių, o Clar-
kas Gable’as buvo išrinktas bendru Amerikos žiūrovų 
balsavimu. 1979 metais, kai pirmą kartą per Amerikos 
televiziją buvo parodytas filmas, pagal sociologų apskai-
čiavimus auditoriją sudarė apie 130 milijonų žiūrovų. 
Muzika, kuri savo harmonine ir emocine galia atspindi 
filmo atmosferą, pakyla virš tuo metu kinematografijoje 
paplitusių muzikinių banalybių.

Tačiau, kino menui augant ir evoliucionuojant, neiš-
vengiamai turėjo kisti ir muzikos vaidmuo. Atėjo laikas 
iš antraplanio elemento muzikai tapti vienu pagrindinių 
veiksnių, kuris formuoja meninę filmo dramaturgiją. Iš-
skirtiniais atvejais – meninę paties filmo vertę. Kaip ir 
opera, taip ir kino filmas yra sinkretinis meno kūrinys. 
Neįmanoma suvokti ir traktuoti kino filmo kaip ypatin-
gos savo rūšies meno apraiškos ignoruojant kurią nors 
sudedamąją jo dalį. Būtent muzika yra jungiamasis visų 
kitų kino filmo elementų veiksnys. Ji nustato bendrą kū-
rinio (kino filmo) atmosferą, būseną, psichologiją. Nau-
doti tokius terminus apibūdinant kino filmų muziką ir 
apskritai visą kino filmų muzikos filosofiją galime tik 
nuo 1941 metų, kai Bernardas Herrmannas (1911–1975) 
buvo pakviestas sukurti muziką Orsono Welleso (1915–
1985) filmui Pilietis Keinas (vienas meniškiausių visų lai-
kų filmų, pasakojantis vieno turtingiausių JAV žmonių, 
spaudos magnato Charleso Fosterio Keino gyvenimo 
istoriją. Savimyla ir valdingas egoistas, visą gyvenimą 
siekęs tik gerovės, pinigų ir galios, galų gale miršta vie-
nišas. Mirdamas prabangiausiuose pasaulyje ant Atlanto 
vandenyno kranto pastatytuose savo Xanadu rūmuose, 
nelaimingas turtuolis prisimena vaikystę ir medines ro-
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gutes, apie kurias prasitaria atsisveikindamas su šiuo 
pasauliu. Konkuruojančio laikraščio reporteriai mėgina 
iššifruoti paskutinį leidybos magnato žodį ir išsiaiškin-
ti, koks gi pilietis iš tiesų buvo Ch. F. Keinas). Atrodytų, 
rizikinga teigti, kad kino filmo meninė vertė tiesiogiai 
siejasi su jo garso takeliu. Tačiau geriausia remtis faktais: 
1941 metais sukurtas filmas Pilietis Keinas, kurio garso ta-
kelio autorius Bernardas Herrmannas, nuo 1962 iki 2012 
metų Sight & Sound (nuo 1932 metų kas mėnesį leidžiamo 
Britanijos kino filmų žurnalo) buvo pripažintas geriausiu 
visų laikų filmu. Nuo 2012 Pilietis Keinas savo geriausiojo 
poziciją užleidžia Alfredo Hitchcocko (1899–1980) reži-
suotam filmui Svaigulys (Vertigo, 1958 metais sukurtas fil-
mas, kurio pagrindinis veikėjas Skotis jaučiasi kaltas dėl 
tragiškai žuvusio savo partnerio. Jis ima paniškai bijoti 
aukščio, jį pradeda kankinti depresija. Skotis pasitraukia 
iš detektyvo darbo. Netrukus į jį kreipiasi senas bičiulis 
Gevinas, kuris nerimauja dėl savo žmonos Madlenos, 
turinčios polinkį į savižudybę. Šiaip ne taip Gevinas pri-
kalbina buvusį detektyvą sekti moterį ir apsaugoti nuo 
galimos nelaimės. Žiūrėdamas į Madleną, galerijoje sė-
dinčią priešais moters portretą, detektyvas pastebi, kad 
ji panaši į moterį iš paveikslo. Paaiškėja, kad tai Madle-
nos prosenelė, kuri nusižudė būdama tokio pat amžiaus. 
Sekdamas paslaptingąją Madleną, Skotis ją įsimyli, ta-
čiau jam vėl tenka susidurti su savo baime...), kurio gar-
so takelio autorius tas pats Bernardas Herrmannas. Tik 
šio kompozitoriaus išskirtinio muzikinio braižo kūryba 
kino filmams suteikia sielą, tai, kas neapčiuopama, bet 
pajaučiama. Toks ir yra menas – jaučiamas, bet nepa-
tiriamas fiziškai. Bernardui Herrmannui savo muzika 
suteikus kinui sielą, kinematografija tampa lygi visoms 
nuo Antikos laikų žinomoms meno formoms: muzikai, 
šokiui, dailei, poezijai.

Kompozitorius Bernardas Herrmannas gimė 1911 
metais Niujorke. Išugdytas kaip asmenybė kultūrą ir 
meną vertinančiuose namuose. Savo jaunystės metais 
ypač daug laiko praleido Niujorko viešojoje biblioteko-
je, kurioje susipažino su Antikos tragedija ir ypač savi-
tų rašytojų, tokių kaip D. H. Lawrence’as (1885–1930) ir 
Sigmundas Freud’as (1856–1939) darbais, kurie padėjo 
gilintis į meilės, netekties, nerimo, kaip bendros jaus-
minės visumos, analizę. Idėjas, su kuriomis susipažino 
skaitydamas Sigmundo Freudo veikalus, Herrmannas 
aktyviausiai bandė išreikšti muzikoje, kurtoje Alfredo 
Hitchcocko filmams (Psichopatas, Vertigo, Į šiaurę per šiau-
rės vakarus).

Tęsdamas muzikos kompozicijos mokslus Niujoro 
universitete, 1934 metais įsidarbino CBS radijo kanale, 
kuriame dirigavo kanalo simfoniniam orkestrui, ir kūrė 
muziką edukacinėms programoms. 1937 metais Herr-
mannas pradėjo kurti muziką naujai CBS programai Ko-
lumbijos dirbtuvė, kurioje per kiekvieną naują laidą buvo 
transliuojamos neįprastos fantastinės istorijos. Rengiant 
vieną iš mistinių istorijų, kompozitoriaus buvo paprašy-
ta sukurti muzikinę repliką, imituojančią žmogaus fizinį 
virsmą klevo lapu. Buvo sukurtas muzikinis motyvas 
styginių orkestrui, arfai, čelestai ir fleitai – palyginti ra-
finuoto garso instrumentų grupei, kuri atliko kompozito-
riaus sukurtą ilgesingo ir susimąsčiusio, bet ne per daug 
liūdno pobūdžio muzikinį motyvą. Kaip daugeliui atro-

dytų, virtimas medžiu asocijuojasi su skausmu, tačiau, 
atidžiau įsigilinęs į scenarijų, Bernardas Herrmannas 
sukūrė ramią muziką, nes pagrindnis veikėjas – paštinin-
kas, virsdamas medžiu, pagaliau pajuto fizinę ramybę, 
nes nebemaudė kojų nešiojant laiškus.

Nuo pat pirmųjų veiklos metų Bernardas Herr-
mannas rodė neeilinius sugebėjimus savo kuriamomis 
muzikinėmis kompozicijomis perteikti emocijas ir psi-
chologines būsenas. Dirbdamas CBS radijo kanale, kom-
pozitorius suvokė, kad muzika neturi užgožti draminio 
veiksmo, bet, neatitraukdama dėmesio į save, turi jį su-
stiprinti psichologiškai.

1941 metais kurdamas muziką Piliečiui Keinui, kom-
pozitorius iš radijo pereina kurti muziką kino filmams. 
Pritaikęs muzikos kūrimo technikas, praktikuotas radi-
juje, Herrmannas buvo pasirengęs dirbti su kino filmų 
muzika. Jo empatiškumas filmo pasakojimui ir veikėjų 
psichologinio paveikslo suvokimas puikiai atsispindėjo 
įsimintinuose filmų garso takeliuose.

Neabejotinos įtakos kompozitoriaus kūrybiniam 
braižui turėjo ir jo amžininkas, kuriuo ypač žavėjosi ir 
pats Bernardas Herrmannas, tai Charlesas Ivesas (1874–
1954). Kompozitorius, kuris daugumą muzikinių techni-
kų pradėjo naudoti savo kūryboje dešimtmečiais anks-
čiau negu šiuolaikiniams muzikos teoretikams žinomi tų 
technikų pradininkai. Ivesas pradėjo kurti politonalius 
kūrinius1890 metais, o 1910 metais tokią kūrybos tech-
niką pradėjęs vartoti prancūzų kompozitorius Darius 
Milhaudas (1892–1974) priskyrė ją sau. Nuo 1902 metų 

Alfredas Hitchcockas ir Bernardas Herrmannas
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atonalumas, poliritmija, garsiniai tonų klasteriai buvo 
neatsiejama Charleso Iveso kūrybos dalis, tačiau po dau-
gybės metų šių muzikinių elementų įtraukimą į muzi-
kos kūrimą prisiima Arnoldas Schoenbergas (1874–1951), 
Igoris Stravinskis (1882–1971), Leo Ornsteinas (1895–
2002). Kitaip ir negalėjo būti. Šie kompozitoriai nežinojo 
apie muzikos komponavimo technikas, kurios jau buvo 
plėtotos prieš tris dešimtmečius, todėl priskyrė jas sau.

Ryški Charleso Iveso įtaka Bernardo Herrmanno 
kūrybos stiliui juntama per politonalumą, kuris ryškiau-
siai atsispindi kino filmo Vertigo garso takelyje. Pagrin-
dinis filmo motyvas, iš kurio plėtojamas visas tolesnis 
muzikinis naratyvas susideda iš mažorinio ir minorinio 
akordo, taip akordo skambesiui suteikdamas derminio 
(klausytojui – emocinio) neapibrėžtumo įspūdį (dermės 
emociniam pobūdžiui vienas reikšmingiausių elementų 
yra III laipsnis, per kurį ryškiausiai atskleidžiamas ma-
žoro ir minoro dermių skirtumas. III laipsnio variantų 
gretinimas aukštinant ar žeminant jį pustoniu ar tonu, 
tapo įvairių epochų, ypač romantikų, išraiškos priemo-
ne, skirtingų nuotaikų susidūrimui pavaizduoti. Tai tarsi 
muzikinis šviesos ir šešėlių žaismas).

Bernardas Herrmannas žinojo apie žiūrovų nesą-
moningumą. Tuo naudodamasis, jis sukūrė muzikos 
komponavimo techniką, kuri tiesiogiai siejosi su kino 
filmo charakterių emociniu pažeidžiamumu, psichologi-
niu sumišimu. Jis puikiai suprato, kad įtampa kuriama 
tarp harmoninio neapibrėžtumo ir perdėto ritminių fi-
gūrų apibrėžtumo (filmo Vertigo įžanga). Tokia muzikos 
konstravimo maniera (idioma) klausytojui asocijuojasi 
ne su laiko tėkmės pojūčiu, bet su emocijos pulsavimu.

Pasitelkęs tokius muzikos elementus kaip harmoni-
ja, įvairių skirtingų muzikos instrumentų tono išgavimo 
spalva, variacinis ar repeticinis (pakartojamasis) muziki-
nių motyvų naudojimas, Herrmannas sugebėjo sukurti 
nediegetinę (muzika ar garsai, kurie nėra vaizduojamo 
pasaulio dalis kino ekrane) muziką, kuri atspindi emo-
cijas, psichologines būsenas ir net kartais tampa sąmo-
ningu trečiuoju filmo elementu, tiesiogiai dalyvaujančiu 
filmo pasakojime (filme Vertigo – scenoje, kai pagrindinė 
veikėja bando nusiskandinti šokdama į vandenį, muzika 
pasigirsta tik po kelių sekundžių trimitų garsais. Pavė-
luotai. Taip pasiekiamas įspūdis, tarsi pati muzika ne-
žinojo, kas nutiks). Pasak kompozitoriaus, muzika turi 
kompensuoti tai, ko aktoriai negali išreikšti – mintis, 
jausmus.

Bernardo Herrmanno harmoninė kalba koncentruo-
jasi į minorines tonacijas ir disonansus, kurie Vakarų 
klasikinės muzikos kontekse asocijuojasi su netikrumu, 
melancholija, apatija. Toks kompozitoriaus pasirinkimas 
grįsti savo kino filmams kuriamą muziką disonansiniais 
akordais tiesiogiai siejasi su judesiu ir įtampa. Konso-
nansinis akordas ar intervalas siejasi su garsiniu ir fizi-
niu pastovumu, kuris yra galutinis ir išbaigtas savaime. 
Tačiau disonansinis akordas ar intervalas iš prigimties 
yra nestabilus, norintis judėti į priekį (virsti nepertrau-
kiamai skambančiais garsais). Disonansiniai sąskambiai 
sukuria artėjančios atomazgos jausmą, kurį atidėliojant 
klausytojas patiria psichologinį diskomfortą.

Remiantis kino filmo dramatinio pasakojimo kon-
tekstu ir būtinybe, Herrmannas kuria muziką disonanso 

pagrindu, taip pamindamas sveiką protą ir virš jo iškel-
damas smurtą – blogio ir mirties simbolį. Sąmoningai 
vengdamas tikėtinai laukiamų harmoninių atomazgų, 
kompozitorius sužadina žiūrovui vidinį nerimą, virpu-
lį, baimę.

Bernardo Herrmanno harmoninis dvilypumas (kai 
tuo pat metu skamba ir mažorinė, ir minorinė tonacija) 
ir mėgavimasis disonansiniais bei uždelstos harmoni-
nės atomazgos akordais suteikia ypatingą reikšmę emo-
cinei vaizdo svarbai. Tai ryškiai matoma filme Vertigo, 
kai pačioje filmo pabaigoje, mirštant pagrindinei herojei 
Džiudei, suskamba sodrus ir veržlus C mažorinis akor-
das. Tačiau muzika, iliustruojanti laiptais į bokšto viršų 
lipančius Skotį ir Džiudę (kur vėliau nuo bokšto viršaus 
nušoks Džiudė), yra ypač niūri ir disonansinė. Taigi sce-
nos įtampa konstruojama vis kintančiais disonansiniais 
akordais (filmo veikėjams lipant laiptais į bokštą), o staigi 
kulminacija įprasminama C mažoriniu – veržlių ir gyvų 
garsų akordu, kuris netikėtai atkreipia žiūrovo dėmesį 
į staigią Džiudės mirtį krintant nuo bokšto viršaus ir 
Skočio psichologinį triumfą įveikus aukščio baimę (verti-
go). Sudėtinga Herrmanno harmoninė muzika perteikia 
filmo veikėjų emocinį būvį, kuris negali būti niekaip 
atvaizduojamas ar numanomas tik vaizdiniu pagrindu.

Vienas savičiausių kompozitoriaus kūrybos bruo-
žų – tai garsinių tembrų spalva (tembrai, kaip itin veiks-
minga muzikinės išraiškos priemonė, išryškėja simfoni-
niuose ir kameriniuose kūriniuose, kur atskiri muzikos 
instrumentai turi artimiausią savo garsinei prigimčiai 
išraiškos sferą. Smuikams dažniausiai būdinga lyrika, 
trimitams – heroika, kartais išgąstis. Valtornų tembras 
dažniausiai asocijuojasi su miško romantika, obojaus – 
su pastorališkais vaizdais. Kontrafagoto ir bosinio klar-
neto tembras sukelia slegiančio grėsmingumo, tamsu-
mos asociacijas, o fleitos tembras, priešingai, išsiskiria 
šviesumu ar gležnumu), sukuriama genialia orkestruo-
te. Kiekvienas atskiras filmas, kuriam buvo kuriama 
muzika, pasižymi tik jam būdingu derminiu skambe-
siu ir intonacijomis. Bernardas Herrmannas visada pats 
orkestruodavo savo muziką kino filmams (retas atvejis 
tų laikų Holivudo filmų kompozitoriams). Jis niekada 
nesuprato, kaip kitas kompozitorius gali orkestruoti jo 
sukurtą muziką. Pasak kompozitoriaus, tai lyg kažkas 
kitas teptų norimas spalvas ant tavo tapomo paveikslo. 
Herrmannas daug eksperimentavo su skirtingais įvai-
riausių instrumentų deriniais, taip išgaudamas naujas 
orkestrines garso spalvas ir tembrus, paryškindanas fil-
mo pasakojimo elementus, tokius kaip filmo veikėjai ar 
tam tikros vietos, taip pat muzika sureikšmindamas tai, 
kas dar nebuvo akivaizdu žiūrovui. Įdomus to pavyz-
dys – mokslinės fantastikos filmas Diena, kai sustojo Žemė 
(The Day The Earth Stood Still, rež. Robertas Wise’as, JAV, 
1951): norėdamas imituoti kito pasaulio garsus, kom-
pozitorius pasitelkė itin keistą instrumentą – tereminą 
(1919 metais rusų mokslininkas Levas Termenas išrado 
naują muzikos instrumentą, kurį pavadino savo vardu. 
Tai pirmasis muzikos instrumentas, kuriuo galima groti 
fiziškai jo neliečiant. Tereminą sudaro du radijo dažnio 
generatoriai ir dvi metalinės antenos. Juo grojama judi-
nant rankas per du elektromagnetinius laukus, kurie yra 
aplink dvi antenas. Dažniausiai viena ranka reguliuo-
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jamas garso intensyvumas, o kita tembras. Pats komu-
nistų lyderis Vladimiras Leninas mokėsi groti teremi-
nu. Jo užsidegimas ir susižavėjimas instrumentu buvo 
toks didelis, kad jis jo išradėją išsiuntė į kelionę po visą 
Rusiją, o paskui ir aplink pasaulį, kad pademonstruotų 
rusų inžinierių indėlį į elektroninę muziką), kuriuo iš-
gauti garsai pasižymėjo tamsaus tembro, žemo dažnio 
vibracijomis, kurios tiesiogiai fiziškai paveikia žiūrovą.

Kurdamas muziką filmui Psichopatas (rež. Alferdas 
Hitchcockas, JAV, 1960), Bernardas Herrmannas naudojo 
tik stygininių instrumentų orkestrą, grįsdamas tai tuo, 
kad tik vienos rūšies instrumentų orkestras, kitaip tariant 
juodai balta muzika, gali tikti juodai baltam (nespalvotam) 
filmui. Kaip ir nespalvotas Alfredo Hitchcocko psicholo-
ginis trileris Psichopatas perteikia visas emocijas ir vizua-
linius efektus kur kas efektingiau (nes žiūrovo dėmesys, 
netrikdomas spalvų gausos, nukreiptas į režisieriaus no-
rimas parodyti filmo detales), taip ir styginių instrumen-
tų orkestruotė, apribota specifiniu tembru, perteikia įvai-
riausių atspalvių muzikinius tembrus ir spalvas.

Šalia instrumentinio garsinio tembro spalvos Herr-
manno kino filmų muzikoje dominuoja paprasčiausias 
motyvas (trumpas muzikinis darinys, grindžiamas kokia 
nors tik jam būdinga ritmine figūra) ar tiesiog keleto natų 
junginys (submotyvas), kuriam suteikiamos beribės gali-
mybės jį transformuojant derminiu pagrindu. Keisdamas 
tą patį motyvą kito instrumento derminiu skambesiu, 
priskiriamu tam tikram veikėjui (leitmotyvas), Bernardas 
Herrmannas sugebėjo išreikšti per muziką veikėjų nuo-
taikos pasikeitimus ar psichologinę būseną.

Be sugebėjimo spalvingai orkestruoti muziką, kitas 
Bernardo Herrmanno muzikos komponavimo elemen-
tas, dominuojantis jo kurtuose filmų garso takeliuo-
se – sugebėjimas sukurti visą filmo muziką tik iš kelių 
trumpų muzikinių motyvų. Jis naudoja trumpą muziki-
nį motyvą, kurį pats apibrėžia kaip trumpą frazę, nes ją 
lengviau sekti žiūrovui, kuris muzikos klausosi tik puse 
ausies, nes yra susikoncentravęs į veiksmą kino ekrane.

Nuo ankstyvos karjeros radijuje, kur pradėjo nau-
doti trumpų motyvų sistemą kuriant garso takelius, 
Herrmannas suprato, kad nuolatinis muzikinių motyvų 
pakartojimas nesusilpnins žiūrovo dėmesio, o priešingai, 
neatitraukdamas dėmesio nuo kino ekrane plėtojamo 
pasakojimo, išlaikys jį koncentruotą. Tokie trumpi mu-
zikiniai motyvai, kuriuos galime laikyti tarsi trumpomis 
muzikinėmis filmo ląstelėmis, vaidina esminį vaidmenį 
joms sąveikaujant su visais kitais filmo elementais.

Žemiausiame lygmenyje, kuriame muzikinė replika 
(submotyvas) yra tarsi trumpa muzikinė ląstelė, dėl savo 
mažumo yra labai paslanki ir geba puikiai prisitaikyti 
prie dialogo, filmo veiksmo ir montažo. Šie maži muziki-
niai submotyvai yra svarbūs ne tik dėl savo lankstumo ir 
sugebėjimo prisitaikyti prie subtiliausių vaizdo elemen-
tų, bet ir dėl pačios variacinės prigimties, kuri mažiau-
siam muzikiniam submotyvui suteikia galimybes vysty-
tis į didesnius darinius, varijuoti ir plėtotis, priklausomai 
nuo to, kaip jis susijęs su filmo veikėjais. Taip užsimezga 
mažiausio muzikinio submotyvo vystymosi, varijavimo 
ir plėtojimosi ryšys, kuriamas vientisas muzikinis audi-
nys, sustiprinantis viso filmo pasakojimą bei struktūrą.

Mažiausių kino filmo muzikinių submotyvų varija-
vimą ir plėtojimą Bernardas Herrmannas siejo su psicho-
logine filmo veikėjo būsena, jie, pasak kompozitoriaus, 
turėjo atskleisti ne išorinius jausmus, o per girdimą fil-
mo muziką sudaryti žiūrovui nuomonę ir įsivaizdavimą 
apie galimus vidinius veikėjo išgyvenimus. Naudoda-
mas tokius muzikos varijavimo metodus kaip ritmo, har-
monijos ir muzikinio tembro pasikeitimas mažiausiame 
muzikiniame filmo submotyve, Herrmannas išreiškia 
filmo veikėjų minčių pasikeitimą, emocinę filmo pasa-
kojimo transformaciją.

Būtent muzikiniai submotyvai (tarsi filmo veikėjų 
leitmotyvai), girdimos muzikos spalva, instrumentinis 
tembras, harmonija yra pagrindiniai bruožai, dominuo-
jantys Bernardo Herrmanno kino filmų muzikoje. Kom-
pozitorius suvokė, kad muzika turi sustiprinti filmo 
pasakojimą, o ne užgožti jį savo muzikine prigimtimi. 
Muzika yra lygiavertis elementas, tačiau nedominuojan-
tis. Dėl muzikos sugebėjimo lygiagrečiai egzistuoti šalia 
vizualinio filmo veiksmo jo neužgožiant Bernardo Her-
rmanno filmų garso takelių galima klausytis kaip atski-
rų muzikos kūrinių. Kompozitorius visada žinojo tylos 
ir pauzės svarbą kino filme. Supratimas ir nujautimas, 
kada nereikia iliustruoti tam tikrų filmo scenų muzika, 
yra retas reiškinys, kuris kaip tik gali sustiprinti arba su-
silpninti meninę filmo vertę ir įsimintinumą. Tai akivaiz-
džiai matome paskutiname filme, kuriam Herrmannas 
sukūrė muziką – Taksi vairuotojas (rež. Martinas Scorsese, 
1976; buvęs Vietnamo karo dalyvis Travisas Biklas, kurį 
įkūnijo karjerą dar tik pradedantis aktorius Robertas de 
Niro, naktimis dirba taksistu ir taip kovoja su jį kanki-
načia nemiga. Vienišam ir neturinčiam draugų, jam nuo-
latos vaidenasi, kad Niujrokas pilnas šiukšlių ir gyvulių, 
kuriuos reikia kuo greičiau išnaikinti. Iš pradžių susiža-
vėjęs tokia savo misija, galiausia apsiriboja dvylikame-
tės prostitutės Airis, kurią vadina aktorė Jodie Foster, 
išgelbėjimu). Įsimintiniausios filmo scenos, kurioje filmo 
protagonistas Travisas Biklas kalbasi su savimi visiškai 
vienas savo bute, Herrmannas nusprendė iš viso neilius-
truoti jokia diegetine muzika, paliekant už lango girdimą 
gatvės triukšmą, taip dar labiau sustiprint ant pagrindi-
nio filmo veikėjo vienišumą ir nepritapimą visuomenėje.

Nuo pirmo garso takelio sukūrimo kino filmui Pilie-
tis Keinas iki, likus keletui dienų iki mirties, paskutinio-
jo užbaigimo Taksi vairuotojui kompozitorius Bernardas 
Herrmannas buvo neprilygstamas atskleidžiant veikėjų 
psichologiją muzika. Erichas Wolfgangas Korngoldas, 
Maxas Steineris, Miklósas Rózsa ir Franzas Waxmanas 
buvo geriausi savo meto kino filmų kompozitoriai, ta-
čiau vienintelis Bernardas Herrmannas savo kuriama 
muzika sugebėjo atskleisti apie filmo veikėjus tiek pat 
kiek ir dialogas ar visas filmo režisieriaus darbas.

1 Dainų ar melodijų mišinys, sudarytas iš kitų kūrinių motyvų, 
frazių, dalių.

2 Brodvėjus – pagrindinė bei seniausia nuo šiaurės iki pietų Man-
hataną kertanti gatvė. Šiandien ji yra gerai žinoma dėl 40 jame 
įsikūrusių teatrų, todėl vadinama Amerikos teatro pramonės centru. 
Brodvėjaus lygos, oficialios komercinės teatrų industrijos draugijos, 
teigimu, per vieną 2007–2008 m. sezoną buvo parduota bilietų už 
937 milijonus dolerių.
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B E N D R A M I N Č I Ų  K U O P E L Ė
Su diplomu rankose vykau į paskyrimo vietą Vilniuje 
(1954). Kaune liko mano motina ir ištikimi jaunystės bi-
čiuliai. Tad kiekvieną savaitgalį lėkdavau atgal į gimtąjį 
miestą, kur prie artimų žmonių širdis traukė, kur Ža-
liakalnio viliojantys užkaboriai manęs laukdavo. Tengi 
mes – nesutramdomi pramuštgalviai – sumanydavome 
būdingų karo laikams nuotykių, dažnai rizikingų1. Man 
pradėjus „išeivio“ gyvenimą Vilniuje ir nuolat sugrįž-
tant į motinos namus, per metus kitus (1955–1957) čia 
susibūrė bendraminčių grupelė. Juos vienijo bendras 
bruožas – jų netenkino vien profesinė diplome nurodyta 
kryptis, jiems rūpėjo kultūros dalykai ir istorinės bei fi-
losofinės minties posūkiai gyvenamojo meto vingiuose. 
Reikia pripažinti, juos „gadino“ platesnis nei bendraam-
žių išsilavinimas. Jie visi buvo įvairiais būdais muzikavę, 
vaidinę mokykliniuose spektakliuose; jie – tai smalsūs 
ir apsiskaitę jaunuoliai, siekiantys pažinti pasaulio įvai-
rovę. Tokių nenuoramų buvo ketvertas: trys tik ką me-
diciną baigę gydytojai Petras Tulevičius, Liuda Juškytė, 
Liubomiras Gradauskas ir kol kas tik chemiko diplomo 
savininkas – šių eilučių autorius. Tiesa, epizodiškai prie 
mūsų prisijungdavo ir kiti neramaus būdo jaunuoliai iš 
gimnazijos bendraklasių būrelio. Kurį laiką apsilanky-
davo buvęs GULAGo kalinys Gerardas Binkis, bet jis 
dėl keistų įsitikinimų ir pretenzijų nepritapo prie mūsų.

Paprastai man sugrįžus į Kauną ir nedelsiant su-
sisiekus dar sunkiasvoriu vieliniu telefonu su bendra-
minčiais, tipendavome į Liudos Juškytės tėvų namus 
Vaižganto g. Nr. 44 – šalia plieninių Kauno radijo stoties 
stulpų (antenų). Kuklių formų prieškario statybos priva-
tus namas priimdavo mus kaip gimines – tokia buvo Juš-
kių šeimos savybė, kylanti iš dvasinio asmenybių turto, 
iš gilios pagarbos žmogui.

S U S I T I K I M A I  S U  J U Š K I Ų  Š E I M A
Šeimos galva – patyręs gydytojas dermatologas Vytautas 
Juškys (1894–1987) ir ponia Izabelė Avižienytė-Juškienė 
(1894–1975), stropiai puoselėjanti namų židinį, kūrė ne 
tik ypatingą namo erdvės trauką, bet ir jos aromatą, kuris 
sklido ne tik iš virtuvėje slypinčių netikėtumų, bet ir iš 
XIX a. stiliaus smulkmenų bei močiučių rankų sukurtų 
audinių ar nėrinių. Šiuose namuose augo ir brendo jų 

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

Vytautas Juškys – 
orus Vasario16-osios 

Respublikos inteligentas

dukros Stasė ir Liuda; abi, sekdamos tėvo pėdomis, stu-
dijavo mediciną. Seserį matydavome retai, nes su vyru 
Kučinsku, užėmusiu aukštą postą sovietų valdžios no-
menklatūroje, gyveno Vilniuje.

Liuda (1928–2003) iš esmės skyrėsi nuo sesers Stasės 
(1924–1973). Medicina jai buvo ir ori pareiga, ir tėvo vil-
čių pateisinimas. Otolaringologė Liuda Juškytė pasižy-
mėjo jautriu atidumu ligoniams. Su giliu dėkingumu jos 
pasišventimui toms vertybėms, kurias apibrėžia Hipo-

Vytautas Juškys – karo ligoninės gydytojas, 1932
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krato priesaika, prisimenu ją, prisėdusią prie mano mo-
tinos patalo jai apleidžiant žemiškųjų rūpesčių pasaulį. 
Šiandien tarsi girdžiu švelnius, guodžiančius gydytojos 
žodžius, raminančius ligonę ir kartu esančius.

Tačiau šalia medicinos visada buvo dar ir kitas 
gydytojos Juškytės pasaulis: intelektiniai jos poreikiai 
krypo į humanitarines sritis. Ji nuolatos geidė matyti ir 
išgirsti Lietuvos teatro ir muzikinio gyvenimo, literatū-
ros, dailės naujienas, apie jas kalbėti, diskutuoti. Vėliau 
atvirai džiaugėsi, kad jos sūnus Aivaras išvyko į Vilniaus 
universitetą studijuoti filologijos. Kai Aivaras Mockus 
(g. 1957) pradėjo žengti pirmuosius žingsnius kūrybinio 
horizonto link – rašyti eiles, jo motina, vaizdžiai tariant, 
atsidūrė devintame danguje. Ji buvo laiminga regėdama 
sūnaus kūrybinę veiklą, ypač džiaugėsi jo poezijos kny-
ga Tušti namai (2000). O džiugesys buvo pagrįstas: knyga 
buvo pristatyta pasaulio literatūros apžvalgoje World Li-
terature Today (JAV, 2003)2, eilėraščiai iš jos buvo publi-
kuoti antologijose: La voce che ci parla. Antologia di poesia 
europea contemporanea (italų k.), Quel sussurro di nordiche 
erbe. Antologia della poesia Lituana contemporanea (italų k.), 
Words in the Wind // Anthology of Modern American Poetry 
(anglų k.). Aivaras pasirodė esąs universalus filologas – 
jis ir poetas, ir dramaturgas, ir vertėjas (išvertė veik 40 
pjesių), beje, verčia ir iš lietuvių į anglų k. (tai retas, bet 
reikšmingas vertėjo bruožas). Jis yra penkių pjesių ir trijų 
kino scenarijų autorius. Norėčiau skaitytojams primin-
ti Jono Vaitkaus pastatytą Tokijuje, teatre Dora, Aivaro 
Mockaus pjesę Sakura vėtroje (2004), kurią aukštai įverti-
no žiūrovai3; tai bendras lietuvių ir japonų teatro projek-
tas, rodytas Japonijoje ir Lietuvoje (2005).

Sūnus jautė, kur slypi motinos emocijų priežastis 
ir vilčių šaltinis, tad buvo jautrus jos tylioms rūpesčių 
išraiškoms. Atėjus neišvengiamai lemties valandai, su 
grauduliu žvelgiau į karste sustingusios Liudos veidą, 

galop nurimusį; šalia iš po pagalvėlės nėrinių kyšojo Ai-
varo poezijos knyga Tušti namai. Ir tikrai, sūnaus gimtieji 
namai tuomet ištuštėjo negrįžtamai.

Savo anūku Aivaru džiaugėsi ir garbus Lietuvos 
inteligentas Vytautas Juškys, kuris slapta mąstė apie gi-
minės palikuonį, realizuojantį neįgyvendintus jo tikslus. 
Viename pokalbyje, atsivėrus slaptam jo sielos kampe-
liui, sužinojau apie filologines garbaus mediko svajo-
nes, konkrečiais kūrinėliais prasiveržusias jaunystėje. 
Šiandien man asmeniškai džiugu, kad V. Juškio svajo-
nės pildosi.

Liuda Juškytė su ypatingu dėmesiu klausydavo-
si mano pasakojimų apie Lietuvos alpinistų sąjūdžio 
sėkmes ir negandas kalnų stichijos pasaulyje. Ji buvo 
atidžiausia mano knygų Snieguotosios viršūnės (1960) 
ir Didžiuoju Pamyro keliu (1962)4 skaitytoja, kėlusi aibę 
klausimų apie erdves, nepažįstamas miestuose įka-
lintiems žmonėms. Prisimenu: Liuda lydėjo Kaune į 
Pet rašiūnų kapines kalnuose tragiškai žuvusius mūsų 
alpinizmo pirmeivius (1959). Su aiškiai išreikštu nekan-
trumu po laidotuvių ji laukė mano ir Petro Tulevičiaus 
apsilankymo, kad išklausytų mūsų – į tragišką įvykio 
vietą atskubėjusių liudininkų – pasakojimą apie snie-
go griūtyje žuvusiųjų paieškas, apie jų palaikų gabeni-
mą per pavojingai suskeldėjusį, nepastebimai judantį 
Užbos ledyną, apie kūnų skraidinimą į Lietuvą lėktuvė-
liu „kukurūzniku“, nuolat krintančiu į „oro duobes“ ir 
makabriškai šokdinančiu gabenamus karstus. Pasakoji-
mo apie nelaimę, giliai sukrėtusią Lietuvos visuomenę, 
taip pat klausėsi ir profesorius Vytautas Juškys; šiaip jis 
vengdavo, jo žodžiais tariant, „trukdyti jaunimui laisvai 
reikštis“. Mat net ir tylus vyresnio amžiaus žmogaus 
dalyvavimas trikdo jaunesnius asmenis – šiandien aš 
jau pats tai gerai žinau. Tuomet mes profesorių, kaip 
buvusį patyrusį karo lauko ligoninės gydytoją, pakvie-

Rygos Aleksandro 
gimnazijos IV a. 
klasės moksleiviai; 
V. Juškys pirmas 
viršutinėje eilėje, 1908
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tėme dalyvauti mūsų susitikime, skirtame žuvusiems 
kalnų „kautynėse“.

Metams bėgant gydytojo Juškio pasitikėjimas mūsų 
bičiulių kuopele stiprėjo. Mes gi nė vienas nebuvome 
nei „komsomolcas“, nei gudruolis, siekiantis karjeros įsi-
spraudžiant į kompartijos gretas. Mano individualus do-
mėjimasis Lietuvos inteligentijos istorija jam darė įspūdį; 
kai sužinojo, kad mano tėvai artimai bendravo su gydy-
tojo Juozo Žemgulio5 šeima, o aš pats su jais plaukiau 
tėvo vedamu laivu į Didžiąją Britaniją6, Vytautas Juškys, 
iš prigimties santūrus žmogus, nuoširdžiai atvėrė savo 
patirties lobyną. 

P O K A L B I A I
Gražiomis pavasario ar rudens dienomis Juškių namo 
sodelyje, susėdę į patogias kėdes, pradėdavome po-
kalbius apie Vasario 16-osios Respublikos inteligentijos 
brendimą, visuomenės ugdymo sistemą. Man rūpėjo 
plačiau sužinoti apie Vytauto Juškio kelią į medicinos 
aukštumas, nes jis turėtų būti panašus į mano tėvų ir 
kitų prieškario inteligentų, pasukusių įvairių sričių kryp-
timis. Pamėginsiu, pasiremdamas savo užrašais ir jų ben-
draamžių paliudijimais, atgaivinti mūsų pokalbių turinį.

Žemaičių ūkininkas Jonas Juškys nuo Eržvilko vy-
riausiąjį dešimties metukų sūnų Vytuką nuvežė į Rygą 
mokytis. Gimnazijoje vaikinukas prisijungė prie nele-
galaus lietuvių būrelio. Aktyviai reiškėsi diskusijose, 
literatų veikloje, dainavo Antano Kačanausko chore, 
savo eilėraščius bei prozos tekstus spausdino lietuviš-
koje spaudoje. Čia artimiau susipažino su stropiu mo-
kiniu Vytautu Landsbergiu-Žemkalniu (1893–1993). Kai 
pastarasis 1959 m. iš Melburno sugrįžo į Lietuvą, pir-
miausia jam rūpėjo aplankyti jaunystės bičiulį Vytautą 
Juškį. Žemkalnis nebuvo linksmai nusiteikęs, nes netu-
rėjo darbo, aplink sukaliojosi įvairūs tipeliai, keliantys 
jam nerimą, bet po poros metų gavo darbą Paminklų 
konservavimo institute ir tuoj pat sulaukė pasiūlymo 
eiti Miestų statybos instituto vyriausiojo architekto pa-
reigas. Visu tuo neapibrėžtumo laikotarpiu Žemkalnis 

buvo nuolatinis Juškių šeimos svečias; vyko pokalbiai 
apie pokario realijas, apie sovietinės valdžios posūkius 
siekiant politiškai išnaudoti „pabėgėlio“ architekto at-
vykimą į gimtąjį kraštą. Į pokalbius kartais įsitraukdavo 
netoliese gyvenantis VDU kolega prof. Mykolas Kavec-
kis (1889–1969). Tačiau jis elgdavosi itin atsargiai, nes 
dar nebuvo pamiršęs NKVD siautėjimo pokariu baimės; 
matyt, todėl jis vengdavo „pavojingų“ susitikimų. Su-
prantama, visuomenėje sklido įvairūs gandai, kuriuos 
žadino visiems keistas Žemkalnio sugrįžimo faktas ir jo 
sėkminga kelionės, pasibasčius po pasaulį, baigtis. Kai 
kartą 1957 m. užėjau pas prof. M. Kaveckį konsultuotis 
dėl mano disertacijoje kilusių klausimų, jis, prisiminęs 
apsilankymus pas Juškius, prabilo jam būdinga kalbos 
maniera, nuspalvinta slavišku dialektu; „Tamsta, to-šito 
žinok, tas arkitekt-brodiaga man nepatinka; jis nėra čysta 
figūra; jis, oi, suktas tipas, tarsi iš cigansko taboro būtų 
atklydęs. Manau, kolega Juškys črezmerno juo pasitiki. Su 
brodiaga susidėti – tikra glupstvo.“

S T U D I J Ų  M E T U S  P R I S I M I N U S
Baigęs gimnaziją Rygoje, V. Juškys 1914 m. atvyko į Dor-
pato (tuomet Jurjevo, dabar Tartu) universitetą studijuoti 
medicinos. Studijų programą įvykdęs, Juškys dirbo paf-
rontėje karo ligoninėse ir įgijo praktikos gelbstint ser-
gančiuosius infekcinėmis ligomis; susipažino su vėliau 

Gimnazistas

Du karo lauko gydytojai, sėdi V. Juškys



N A U J O J I  R O M U V A ,  2 0 1 6 ,  N R .  4  ( 5 9 7 )  53

plačiai pagarsėjusiu chirurgu Vladu Kuzma. Dip lomo 
nespėjo gauti, nes karo reikalai sujaukė aukštojo moks-
lo baigimo procedūras; Dorpato universitetas laikinai 
persikėlė į Voronežą, bet Juškys nusprendė laikinai pa-
sitraukti iš akademinio gyvenimo ir sugrįžti į tėvų na-
mus. 1920 m. įsteigus Kaune Aukštesniuosius kursus 
(nuo 1922 m. Lietuvos universitetas) išlaikė privalomus 
egzaminus ir gavo Nepriklausomos Lietuvos medicinos 
gydytojo diplomą. Šį vieną pirmųjų lietuviškų diplomų, 
pažymėtą Nr. 32 ir išduotą 1923 m., turėjau progos pama-
tyti Juškio jau pradėtame tvarkyti asmeniniame archyve.

Prisimenu: 1980 m. (gal 1981) vasario 16-tą apsilan-
kiau Juškių namuose. Žinoma, tuomet minėti Nepri-
klausomybę atvirai buvo neatsargu; visuomenė viešumo 
vengė, nes liūdnų įvykių aplink buvo apstu; bet mūsų 
kuopelė nepaisė valdžios reikalavimų: paminėdavome 
susitikę. Taigi tą dieną, kol kiti mūsiškiai dar nebuvo su-
sirinkę, turėjau progą ramiai pasikalbėti su mūsų didžiai 
gerbiamu gydytoju Juškiu.

– Gerbiamas profesoriau, skaitydamas istoriko An-
tano Tylos straipsnį apie lietuvius studentus Tartu uni-
versitete, sužinojau, kad nuo 1802 iki 1918 metų daugiau 
nei pusė iš Lietuvos atvykusiųjų pasirinkdavo mediciną, 
o penktadalis – teisę. Kitas specialybes rinkosi tik viene-
tai. Kokia priežastis tokių rezultatų? Ir kas jus patį su-
gundė ten vykti?

– Priežasčių buvo ne viena. Pirma, baigusieji me-
diciną ir teisės mokslus galėjo dirbti gimtajame krašte; 
kitų specialybių absolventai būdavo išsklaidomi Rusijos 
plotuose. Antra, medicinos studijos Dorpate pasižymėjo 
aukštu lygiu, apie kurį buvo plačiai žinoma. Trečia, kai 
mokiausi Rygoje, Aleksandro gimnazijoje, tarp mokslei-
vių ir pedagogų vyravo nuomonė, kad mums, Baltijos 
pakrantės jaunuoliams, tinkamiausia vieta studijoms yra 

Dorpatas. Taigi, aš buvau „ideologiškai“ pasiruošęs to-
kiam žingsniui.

Vėliau, per kitas mūsų susitikimų valandėles, suži-
nojau, kad karo metais vargų iškankintas jaunasis gy-
dytojas, dar negavęs studijų baigimo diplomo, susirgo 
sunkia plaučių tuberkuliozės forma, lydima stipraus 
kraujoplūdžio. Šiek tiek apsigydęs, bet dar nusilpęs su-
tiko padirbėti Obeliuose; ten jam teko rūpintis grįžtan-
čiųjų į Lietuvą karantino reikalais ir vadovauti vietinei 
ligoninei, sumaišties metais netekusiai kvalifikuotų me-
dikų. Užsikrėtęs vėl sunkiai susirgo – šį kartą jį paguldė 
dėmėtoji šiltinė. Su vargu išsikapstęs iš ligos ir nespėjęs 
sutvirtėti, pradėjo vadovauti Sveikatos departamento 
Sanitarijos skyriui Kaune ir gilintis į užkrečiamųjų ligų 
problematiką; susidomėjo odos ir venerinių ligų gydymu 
tuo metu turimomis priemonėmis. Susipažinęs su sani-
tariniu švietimu, jis suvokė jo reikšmę karų ir netekčių 
patyrusiai visuomenei.

A K A D E M I N Ė S  V E I K L O S  B A R U O S E
Ir štai vieną dieną Juškys gauna Lietuvos universiteto 
Medicinos fakulteto dekano prof. Vlado Lašo kvietimą 
eiti asistento pareigas Odos ir venerinių ligų kated-
roje. Suprantama, tai buvo jam džiugi naujiena. Kiek 
pasvarstęs kvietimą priėmė. O svarstyti siūlymą buvo Gydytojas Vytautas Juškys Pirmojo pasaulinio karo metais

Bičiuliai gimnazistai: V. Juškys, V. Landsbergis-Žemkalnis, A. Polišaitis, 
A. Dausa
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rimtų priežasčių: pavojingos ligos – tuberkuliozė ir šil-
tinė – paliko ryškius pėdsakus, todėl įvairių viliojančių 
pasiūlymų dėl sveikatos bėdų jau buvo atsisakęs. Tačiau 
universiteto kvietimo nepajėgė atmesti. Dėstymo ir kitų 
jam užkrautų pareigų krūvis (1924–1929) buvo veik ne-
pakeliamas. Jis darbų nesikratė, nes, kaip sąžiningas pi-
lietis, jautė skirtos pareigos reikšmę; tik viena nemaloni 
aplinkybė kankino – neliko laiko moksliniam darbui, 
apie kurį svajojo dar nuo studijų laikų. Patriotui ir pa-
reigingam žmogui rūpėjo atlikti tai, kas naudinga uni-
versitetui ir visuomenei. Atsisakyti jam „nenaudingų“ 
darbų jis negalėjo; neleido tikro inteligento gyvenimo 
principai ir prigimtinės doro valstiečio sūnaus nuostatos. 
Nepaisant laiko trūkumo, asistentas Juškys kai ką spėjo 
nuveikti mokslo baruose: 1927 m. Karo ligoninėje buvo 
aptiktas ligonis, sergantis reta liga – pigmentine ksero-
derma; šį atvejį V. Juškys atidžiai tyrinėjo. Šalia to, jis 
spėjo, padirbėjęs gretutinėje kryptyje, 1929 m. paskelbti 
straipsnį apie neigiamą Vasermano reakciją, kai ligoniui 
yra nustatomi antrinio sifilio simptomai.

Universitetui svarbūs darbai (paskaitos, darbas am-
bulatorijoje ir klinikoje, literatūros naujienų referavimas 
katedroje, ataskaitų sąvadas ir kiti darbai darbeliai) tu-
rėjo lemtingos įtakos tolesnei gydytojo veiklai: pirma, 
teoriškai lavinosi dermatologijoje, o 1925 m., pradėjęs 
dirbti Karo ligoninėje, įgijo rimtos praktinės dermatove-
nerologijos patirties; antra, skaitydamas daug medicinos 
literatūros įvairiomis kalbomis, ruošė apžvalginius ir 
savarankiškus straipsnius (apie 150 vienetų); trečia, aka-
deminės ir klinikinės veiklos patirtis jam tapo argumentu 
1933 m. vykti į Ciuricho ir Berlyno universitetų Dermato-
logijos institutus; ten susipažino su naujausiais gydymo 
metodais; ketvirta, teko galutinai atsisakyti kaimo gydy-
tojo karjeros, apie kurią nuolat svajojo ir prasitardavo 
bičiuliams. Šią idėją įkvėpė tautinio atgimimo judėjimas 
ir gydytojo Vinco Kudirkos pavyzdys.

D Ė M E S Y S  L I E T U V Y B Ė S 
P U O S E L Ė J I M U I
Kartą profesorius Vytautas Juškys (taip mes, pagerbda-
mi jo žinias ir nuopelnus, tituluodavome, nors formaliai 
turėjo tik docento vardą) su pakilia nuotaika priėmęs 
savo namuose mūsų kuopelę, papasakojo apie gydyto-
jų draugijos Fraternitas Lituanica veiklą; ją gerbė ir tikė-
jo jos ateitimi ugdant tautinė valstybės visuomenę. Ši 
korporacija buvo įkurta 1908 m. Peterburgo lietuvių karo 
akademijos studentų, aktyviai įsitraukusių į tautinio są-
monėjimo procesą. Esminis korporacijos šūkis – aktyviai 
puoselėti lietuvybę ir kurti lietuviškas šeimas. Turiu pri-
pažinti, kad Vytautas Juškys stropiai pildė korporacijos 
siekių nuorodas; beje, kitai kartai to atlikti jau nesisekė. 
Nauja epocha ir nepalankūs vėjai keitė lietuvių šeimų 
gyvenimus iš esmės.

Kiek pamąstęs apie tai, ką išgirdau, negalėjau likti 
ramus – toptelėjo mintis paklausti:

– Ką galėtumėte papasakoti apie kolegas, tuomet 
esančius šalia jūsų?

– Kalbėti apie tuos nuostabius, pasišventusius asme-
nis, pradėjusius kurti Nepriklausomos Lietuvos medici-
ną, nepakaktų kelių nemigos naktų. Tik, deja, apie po-
kario (po 1945 m.) kartą tarti švelnių žodžių negalėčiau; 
bet tai – jau kita tema, netinkanti šios dienos nuotaikai. 
Tarsiu žodį tik apie vieną iš mano kartos autoritetų – 
profesorių Jurgį Karužą (1886–1953), kurio patirtis ir au-
toritetas buvo solidi atrama medikams, pradedantiems 
reikštis dermatologijos srityje.

Garbusis mūsų Mokytojas mediciną baigė Peterbur-
go Karo medicinos akademijoje (1894). Jo darbai ir veikla 
buvo aukštai įvertinti Italijos, Prancūzijos, Rusijos impe-
rijos valstybiniais apdovanojimais. Jo paruoštos mokymo 
priemonės Lekcijos apie sifilį (1923), Odos ligos (1926), vi-
sada esančios ant mano stalo, teikė mums jau sukaupto 
patyrimo pamokas. Nuoširdūs ryšiai nenutrūko iki jo 

Vytautas Juškys (su 
akiniais) gydytojos 
Ragaišienės 
pobūvyje, 1928
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gyvenimo kelio baigties (1953): jį dar spėjau aplankyti 
Fredoje (Kauno priemiestis kitoje Nemuno pusėje); išėjęs 
į pensiją, buvo nusiteikęs privačiai priiminėti ligonius 
savo jaukiame name, bet, deja, po pusmečio mes jį paly-
dėjome į Petrašiūnų pušynėlį.

N E G A N D Ų  M E TA S
Nuo pirmųjų okupacijų dienų 1940 m. lietuvių gyve-
nimai buvo griaunami. Vytauto Juškio širdžiai miela 
korporacija buvo sunaikinta, karo ligoninės personalas 
išvaikytas. Vietas užėmė rusų karo medikai ir prievar-
tos sistemos vykdytojai. V. Juškys perėjo į Kauno uni-
versitetinę kliniką. Keičiantis okupantams ir klimpstant 
vokiečių armijai, neaprėpiamos Rusijos plotuose kilo 
infekcinių ligų protrūkiai. Garbiam gydytojui vėl teko 
organizuoti sanitarinę tarnybą. Sugrįžus sovietų armi-
jai, jis – jau Kauno 2-osios poliklinikos gydytojas. Tais 
pačiais metais Vytauto Didžiojo universiteto Medicinos 
fakulteto Taryba jam pripažino medicinos kandidato 
laipsnį ir suteikė docento vardą. Tai buvo atlikta pripa-
žinus nenuilstančio gydytojo nuopelnus bei darbo stažą. 
Po poros metų jis išrenkamas Medicinos fakulteto Odos 
ir venerinių ligų katedros vedėju. Tas pareigas, atitin-
kančias profesoriaus rangą, ėjo nuo 1946 iki 1952 metų.

Antrosios sovietų okupacijos metais darbo sąlygos ir 
žmonių santykiai bei nuotaikos pradėjo sparčiai keistis. 
Docentas V. Juškys, remiantis nepagrįstu skundu, buvo 
laikinai suimtas, jo namai per kratą apversti aukštyn 
kojoms. Universitete įsivyravo nepakenčiama atmosfe-
ra: paskaitų turinio tikrinimas, įvairaus pobūdžio pro-
vokacijos, absurdiški kaltinimai dėl iškreiptos tarybinės 
tikrovės ir panašūs veiksmai žadino neviltį. Nepaisant 
politinio teroro, docentas plačiai reiškėsi ne tik „gry-
nosios“ medicinos srityje, bet ir veikloje, susijusioje su 
žinių skleidimu, švietimu bei jaunimo ugdymu. Ir štai 

1952 m. jis šalinamas iš Kauno medicinos instituto. Tai 
sukėlė gilią širdgėlą, kurią aštrino nepelnyti kaltinimai 
ir net įžūlūs šmeižtai. Tačiau dori medikai jo nepamiršo: 
pakvietė dirbti į Kauno II ligoninę pagal jo įgūdžių kryp-
tį. Dirbo su pasišventimu ir jautriu dėmesiu ligoniams.

N E S U L AU K Ę S  T I K R O  Į V E R T I N I M O
Didžiai gerbiamas, iš esmės tikras profesorius Vytautas 
Juškys, atšventęs su kolegomis savo 90-metį ir gydyto-
jo veiklos 60-metį, galop po dar vienų metų pasitraukė 
iš darbo. Netrukus, 1987 metais, nesulaukęs Lietuvos 
valstybės atkūrimo, ramiai užbaigė savo kelionę gimtojo 
krašto takais, giliai tikėdamas, kad jo veiklos rezultatai 
bus naudingi visuomenei.

Puikų gydytoją ir tautos patriotą Vytautą Juškį 
Lietuvos Respublika įvertino Nepriklausomybės 10-
ties metų jubiliejiniu medaliu (1928) ir Didžiojo Lietu-
vos Kunigaikščio Gedimino III laipsnio ordinu (1933). 
Jam buvo džiugu ypatingomis progomis rodyti bičiu-
liams šias dovanas. Ir vis dėlto tenka pripažinti – visi 
jo nuopelnai įvertinti nepakankami. Būtina priminti, 
kad V. Juškys rašė straipsnius, taip pat buvo parengęs 
knygų, kurių rankraščiai taip ir liko nepaskelbti. Laikai 
„neideologinėms“ knygoms spausdinti nebuvo palan-
kūs; dabar situacija yra pasikeitusi. Deja, didžioji dalis 
jo rankraščių paseno; medicinos pažanga negrįžtamai 
nužingsniavo tolyn – turiu galvoje Juškio knygas Kova 
su venerinėmis ligomis carinėje Rusijoje ir Tarybų Sąjungoje, 
Venerinių ligų vadovėlis, Apie niežus ir dar, rodos, ketu-
rias, „nusėdusias“ šeimos archyve. Tačiau plati studija 
Lietuvos venerologijos istorija yra vertinga ir mūsų dienų 
medikams. Ja turėtų susidomėti medicinos istorikai. Ti-
kiu, kad jie taip pat tinkamai įvertins Vytauto Juškio, 
pasišventusio garbingai gydytojo misijai, nuopelnus me-
dicinai ir Tautai.

   

Sveikatos 
departamento 
tarnautojai, 
apie 1923 m. 
V. Juškys – antras 
iš kairės, centre – 
direktorius 
Bronius 
Sipavičius.
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P R I S I M I N I M Ų  E P I Z O D A S
Pagerbdamas profesoriaus Vytauto Juškio atminimą, 
savo eseistinį tekstą užbaigčiau trumpu Bernardo Gy-
čio Padegimo prisiminimų fragmentu. Tikiuosi, kad tu-
riningi žodžiai, išsakyti garsaus dabartinio mūsų teatro 
kūrėjo, plataus horizonto režisieriaus, Lietuvos ir Kauno 
patrioto, praturtins mūsų žinias apie gimtinei atsidavu-
sio gydytojo asmenybę7.

Daugiau kaip prieš 40 metų, dar studijuodamas Vals-
tybiniame teatrinio meno institute (ГИТИС), pradėjau 
draugauti su Aivaru Mockumi ir tada pirmą kartą ap-
silankiau jo šeimos namuose Kaune, Vaižganto gatvėje. 
Namų, statytų lygiai prieš 80 metų, aura pakerėjo visam 
gyvenimui. Peržengęs šių namų slenkstį, tarsi palikdavai 
už durų slogią sovietinę tikrovę ir patekdavai į tos tikros 
ir laisvos inteligentiškos Lietuvos oazę. Tokią atmosferą 
kūrė autentiški prieškario interjerai, ant sienų kabantys 
Basanavičiaus, Čiurlionio, Vaižganto, pačių šeimos narių 
prieškariniai fotoportretai, daugybė puikių tos epochos 
daiktų. Čia gyvenantiems žmonėms ši aplinka buvo na-
tūrali jų kasdienio gyvenimo dalis, o prašalaitį ji tiesiog 
stulbino. Aivaro mama, gydytoja Liuda Juškytė, kiekvie-
ną tokį ateivį apgaubdavo savo neišsenkančiu gerumu 
ir šiluma. Kiek žinau, daugybė skirtingų įvairių kartų 
žmonių šiuose namuose sudėtingose amžiaus pervartose 
rado ir jaukią pastogę, ir dvasios ramybę.

Šios oazės siela, dažnai nematoma, bet visa persmelkiančia 
šerdimi buvo šio namo statytojas, vienas iš medicinos 
patriarchų – daktaras Vytautas Juškys. Kai iš namo gilu-
mos tyliai išnirdavo aukšta žilagalvio, visada pabrėžtinai 
tvarkingai apsirengusio ir susišukavusio daktaro figūra, 
nejučia atsistodavai, pasitempdavai ir šiek tiek susigės-
davai dėl savo aptrintų džinsų ir suveltų gaurų. Tačiau 
per daugybę bendravimo metų niekada neteko patirti, 
kad šis tiesiog nebyliai savo tvirtus gyvenimo principus 
ir būdą spinduliuojantis žmogus bandytų tave kritikuoti, 
pašiepti ar mokyti savo tiesų. Daktaras retai prisidėdavo 
prie mūsų, jaunų draugų, būrio, o į kvietimą pakelti kar-
tu taurelę juokaudamas atsakydavo, kad eina gerti „žąsų 
šampano“, t. y. vandens, ir lygiai kaip tyliai atsirasdavo, 
taip tyliai ir pasišalindavo.

Gerokas laiko tarpas turėjo prabėgti, kol tarp dak-
taro ir manęs susikūrė abipusio pasitikėjimo ir nuo-
širdumo laukas. Nuo ankstyvos jaunystės domėjausi 
lietuvių tautinio atgimimo laikotarpiu, nepriklausomos 
Lietuvos gyvenimu, pas senelius „ant aukšto“ buvau 
skaitęs nemažai močiutės brolio karininko sukauptos 
to laikotarpio literatūros. Iš pradžių mane stulbino, kad 
prieš mane, patogiai įsitaisęs odiniame fotelyje ar ant 
sofutės, sėdi gyvas ir labai guvus tų praėjusių laikų ne 
tik liudininkas, bet ir aktyvus dalyvis. O kai Jono Basa-
navičiaus raštuose aptikau citatą iš Dorpato universiteto 
V. Juškaus Eržvilko apylinkėse užrašytų lietuvių liaudies 
dainų, mano sąmonė ilgai negalėjo sutapatinti kiekvie-
ną dieną, nepaisant šalčių ir slidumo, į darbą ligoninėje 
žingsniuojančio senojo daktaro su studentu iš legendinio 
Basanavičiaus teksto.

Juškių šeima: dukra Stasė, žmona Izabelė, dukra Liuda, Vytautas Juškys, 
1939

Pokario teroro iškankintas, 1957
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Pastebėjau, kad mano iš pradžių nedrąsus smal-
sumas priimtinas daktarui, ir mūsų pokalbiai apie jo 
jaunystės bei brandos Lietuvą, jos politikus, kultūros 
veikėjus, eilinių žmonių gyvenimą darėsi vis ilgesni ir 
atviresni. Apie viską jis kalbėdavo labai ramiai, gera-
noriškai, objektyviai. Tik kalbant apie sovietinę tikrovę, 
kurios jis, aiškiai buvo justi, taip ir nebuvo priėmęs, pra-
siverždavo kandaus sarkazmo pripildyti ir labai taiklūs 
posakiai.

Kelis kartus yra tekę drauge su Aivaru ar ir vie-
nam iš netolimo namo prie Sporto halės parsivesti bei 
atgal palydėti daktaro bičiulį senąjį architektą Vytautą 
Landsbergį-Žemkalnį. Na tada ir prasidėdavo! Čia jau 
nereikėdavo uždavinėti jokių klausimų: abu patriar-
chai tiesiog trykšdavo emocijomis, pratrūkdavo tempe-
ramentais, nes jų požiūriai į praeitį ir dabartį anaiptol 
nesutapdavo...

Draugui (V. Juškio anūkui Aivarui – JAKr) išvykus 
gyventi į užsienį, ir toliau lankiausi Juškių namuose. Ir 
daktaras, ir jo dukra mokėjo kurti tokią atmosferą, kad 
jauteisi ne svečias, o šeimos narys ir galėjai kartu su jais 
išgyventi tai, ko turbūt negalėjai turėti net savo šeimo-
je. Daktaro Vytauto Juškio, išlaikiusio savo įsitikinimus 
bei žmogiškąjį orumą sudėtingiausiomis ilgo gyvenimo 
aplinkybėmis, asmuo, jo išmintingas paprastumas, nuo-
širdus bendravimas ryškiai prisidėjo prie mano, tada dar 
jauno žmogaus, pasaulėžiūros bei vertybių formavimosi, 
atvedė į besikuriančio Sąjūdžio gretas.

Aktyvaus nepriklausomos Lietuvos piliečio pasako-
jimai bei liudijimai man labai padėjo kuriant spektaklius 
iš nepriklausomos Lietuvos gyvenimo – Aplink fontaną, 
arba Mažasis Paryžius, Kipras, Fiodoras ir kiti, JAH. Ir da-
bar, renkant medžiagą spektakliui apie trečiąjį Lietuvos 
prezidentą daktarą Kazį Grinių, daktaras Vytautas Juš-
kys, jo povyza, beatodairiškas tarnavimas Lietuvai ir jos 
žmonėms tarsi papildo kolegos medicinos baruose por-
tretą, daro jį gyvą ir apčiuopiamą.

1 Apie tai rašiau savo knygose Nepamirštamos akimirkos (2011) ir 
Iškilių asmenybių gyvenimo tiesa (2016).

2 World Literature Today, Vol. 77, No. 1, Apr. – Jun., 2003 – https://
www.thefreelibrary.com/Aivaras+Mockus.+Tusti+namai.-a0107397455

3 Apie tai rašiau Naujojoje Romuvoje, 2005, Nr. 4, p. 61–63.
4 J. Krikštopaitis. Snieguotosios viršūnės. – VPML leidykla, Vilnius, 

1960, 72 p. (tai pirmoji lietuvių kalba knyga apie alpinizmą; gau-
siai iliustruota autoriaus ir keliomis kitų alpinistų nuotraukomis); 
J. Krikštopaitis. Didžiuoju Pamyro keliu. – VPML leidykla, Vilnius. 
1962, 78 p.

5 Juozą Žemgulį besitraukiantys enkavedistai nužudė, žiauriai nu-
kankindami chirurgą prie operacinio stalo (1940).

6 Plačiau apie tai papasakojau jau minėtoje knygoje Iškilių asmenybių 
gyvenimo tiesa (2016).

7 Siūlomas skaitytojams G. Padegimo tekstas buvo parašytas mandagiai 
paprašius čia pateikiamo rašinio autoriui ir jam tarpininkaujant 
Aivarui Mockui.

Darbo kolektyvas mini Vytauto Juškio 90-metį, 1984 m. gegužės 25 d. Gydytoja Liuda Juškytė kabinete, 1962

Liuda Juškytė su ligoniais palatoje, 1962
Nuotraukos iš Juškių šeimos archyvo    
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aukštoje lentynoje       

stovi aukštoje lentynoje    
nuskelta ąsa 
apdulkėjęs       
niekada nepripiltas
neglostytas 

nukeltum 
trenktumei į grindis   
sušluotum ir baigta           

neverta    

tai kas galėjo įvykti 
bet neįvyko
yra nužiesta 
iš tvariausios medžiagos 

nedūžta ertmė ąsočio     

giminystė  

artimasis gyvenantis manyje 
prarasdamas tu gavai  
daugiau nei galėjai tikėtis     

jau patyriau kad neįmanoma 
įžeisti pažeminti  
kai sielvartas peržengia ribą   

neįmanoma iš namų išvaryti 
kad ir toli ištremtų  
liksi prieglobsty savo auros 

neįmanoma gyvastį pasiglemžti   
tai ką iš mūsų atima  
iš tiesų suvisam atiduoda

grąžtas pragręžęs šarvo duris     
išgujęs į vienumą  
pažadino mudviejų giminystę

sala  

nebežinau atleisti ar nekęsti
ar kaip už stigmos dovaną dėkoti 
už melo pinkles išdavystės votį    
nubloškusią į atstumtųjų kastą       

ligi šešių lentų kartoju maldą
o kirvio ašmenys per pusę skelia
kai užpučia ir išmeta žvakelę      
griovėjai įžadų jų kūnus valdo 

vaivorų uogos išnykimo vaistų   
ilgėtis pradedu žudausi uoliai  
vėl sulipdyki Die iš naujo molio
įpūski dvasią ir mira aplaistyk  

ne vien mane visus kuriuos beribė
ištiko netektis mes vienišieji    
tačiau plynuos vandenyse susieja 
žaliuojanti sala ištikimybė

Va l d a s  D a š k e v i č i u s

S I G I T O  K A N C E V Y ČI A U S  nuotrauka
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dalelės                 

tai ką turėjau brangaus 
nuo manęs nusilupo 
pradžioje it skaudūs šašai 
vėliau lyg sudžiūvę
dažai nuo sienos 
sutrupėjo ir išsiskaidė 

išsiskaidė į daleles     
kurios nepalieka  
kaip ištikimos palydovės
supratingos draugės
išmintingos pašnekovės 
švelnios sugulovės 

jomis aš pasitikiu 
labiau nei moterų kūnais  
jos myli vienodai 
dorybes ir nuodėmes
mano pavidalą menką 
priima tartum savo      

lengvai jos uždengia 
veidą statusą sąskaitą       
ir joms nesvarbu 
ką išeidamas pasirišiu      
storą ašuto virvę ar 
kaklaryšį su širdelėmis

sodo lyrika      

praverti lūpas nekuklu tikriausiai  
kai sodas šviečia argi prasitarsi    
vaizdžiau už obelį už slyvą kriaušę 
jų tobula kalba be žodžių tarsi 

gražiausia lyrika kad noktų vaisiai 
žydėjimą mums dera ištylėti 
kaip jausmą tą kurio juk nepakeisi       
niekuo nes jo neapima paletė

bet man mieliau purvakeliu klampoti    
per darganą į vienkiemį apleistą 
kad vaismedžiai pasenę ir kuproti
į melancholiją rudens įleistų

šįryt

į spalio žolę papteli pirmoji gilė 
po ąžuolu sustojus laisvos mintys čeža 
tai kas kad vienišas kad be namų bet myliu 
buvimą debesies ir kovarnio bagažą

netrukus jau lėtai antroji gilė krinta   
tarytum raktas kai išlaužė buto spyną  
tai vyko šįryt lygiai valandą septintą 
o gal prieš šimtmečius po šimtmečių kas žino

iš ankstesnio rato 
  
                           Jurgai I.   

atsiveja karmos kreditoriai  
atsekę pėdsakais 
iš mano ankstesnio rato  

užspeistas vidiniam kieme 
pasibeldžiu į būstą    
žavios ugniaplaukės 
mokančios vaikščioti debesimis      

ji nudžiunga sulaukusi svečio 
mosteli kad įeičiau 
subanguodama purpuro klostėmis 

suklumpu prie basų jos kojų 
atsisegu marškinius 
krūtinėje maudžianti mandala  

užpuolikai pereina kiaurai       
vograuja sapno prokalbe   
iškelia žvilgančius durklus                 

ugniaplaukė pavirsta kūdikiu 
jis rodo į atvirą langą 
pro kurį atsklinda vaiskioji    

tada pagaliau prisimenu      
nėra jokių atėjūnų  
nei ugniaplaukės nei vaiko 
net ir manęs

vien fantazuojanti tuštuma
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drumstis

malasi it mašalėlis 
prie lango 
prie veidrodžio  
prie ekrano   

siekia ištrūkti 
tik ar nutuokia kur    

atspindys nesiskiria 
nuo tikrovės 
tikrovė nuo atspindžio 

skraidžioja nepailsta 
drumstis 
akies stiklakūny 
uždarytas  

tai aš savyje 
iki gyvos galvos

kai išskrisiu pro lūpas 

gėlas gėlainių vanduo  
po kaulais kurie nebegelia   
o viršum jų gėlynai 

sukalbėjęs amžiną atilsį    
perku geltonojo gėrio  
bityne prie kapinaičių    

toks gardus tas medus 
surinktas dūzgiančių sielų  
iš akių išsiskleidusių      

kai išskrisiu pro lūpas
būčiau laimingas jeigu    
gyviesiems saldinčiau gėlą 

gimimo liudijimas

mano benamis kūnas 
plaukė praeivių sraute
iš inercijos iš pareigos 
Tam kuris leido kvėpuoti  

plyštančioje kuprinėje 
mėtėsi gimimo liudijimas 
bet tau vagie pasirodė   
jog nešuosi kažką vertingo  

gal ketinai dokumentą 
pigiai parduoti turguje  
ar pasisavinti tapatybę 
nors vagys yra anonimai    

aš nejaučiu tau pykčio  
niekas manęs neapvogs 
labiau nei apvogė pianistė 
pagrojusi danse macabre

privalau pasakyti ačiū   
kad suteikei man vilties 
galimas daiktas vagie 
gimsiu dar vieną kartą

Naujosios Romuvos ir Nemuno 
poetai Salovartėje, 2016, gegužė. 

K ĘS T U ČI O  S V ĖR I O  nuotrauka
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„Ne laimė, ne garbė, ne įvairūs gyvenimo sma-
gumai, bet veikalai, kuriuose plasta slėpi-
ningoji žmogaus didybė, yra gyvojo žmo-

gaus ir tuo labiau menininko gyvenimo prasmė“1, – rašė 
Vydūnas Petro Biržio poezijos knygelėje Sielos sparnai, 
pristatydamas autorių skaitytojui.

Ne sau, o visuomenei gyvenęs ir kūręs Petras Bir-
žys paliko didelius klodus sukauptos, tarpukario metais 
kurtos ir skelbtos lietuvių tautos kultūros istorinės me-
džiagos. Pasirašinėjo Akiro pseudonimu, bet šiandien jis 
visuomenėje gyvas ir labiau žinomas Pupų Dėdės vardu.

Petras Biržys gimė 1896 m. rugpjūčio 22 d. Ute-
nos apskrities Anykščių valsčiaus Liudiškių kaime2. Tė-
vas Domininkas ir motina Angelė Dambrauskaitė turėjo 
1,5 ha žemės, gyveno skurdžiai.

Mokėsi P. Biržys Anykščių ir Utenos pradinėse mo-
kyklose. Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui, 1914 m. 
pasitraukė į Rusiją, Voroneže mokėsi lietuvių gimnazijo-
je. 1917 m. baigė Maskvos komercinę mokyklą.

Kuriantis nepriklausomai Lietuvos valstybei, 
1918 m. P. Biržys grįžo į Kauną. Pradėjo aktyviai ben-
dradarbiauti spaudoje, rašyti eilėraščius, pasinėrė į karo 
mokslų studijas. 1919 m. P. Biržys išleido savo pirmąją 
poezijos knygelę Sielos sparnai.

1919 m., baigęs Kauno karo mokyklą, P. Biržys 
tarnavo pirmajame pėstininkų DLK Gedimino pulke 
(ketverius metus), antrajame pėstininkų DLK Algirdo 
pulke, vėliau (1926 m. pabaigoje) – Kauno karo komen-
dantūroje. Išsitarnavo iki vyresniojo leitenanto.

1923 m. P. Biržys įstojo į Lietuvos universitetą. Hu-
manitarinių mokslų fakultete studijavo literatūrą, vėliau 
Evangelikų teologijos fakultete – teologiją. Abiejuose fa-
kultetuose išklausė po du semestrus.

P. Biržys, būdamas savanoris, gavo 12 ha žemės Dot-
nuvos valsčiuje (Kėdainių rajonas), bet tenai tik retkarčiais 
nuvažiuodavo. Naujai pastatytoje troboje su ūkiniais pas-
tatais apgyvendino savo namiškius ir giminaičius.

1921 m. P. Biržys redagavo pėstininkų pulko žurna-
lą Skydas. 1923 m., surinkęs medžiagą apie pirmą žuvu-
sį savanorį karininką A. Juozapavičių, parašė ir išleido 
monografiją Karininkas Antanas Juozapavičius. Tais pačiais 
metais išėjo antroji poezijos knygelė Karo metu, kuri tu-
rėjo didelį pasisekimą ir 1924 m. išleista pakartotinai.

1924 m. Petras Biržys išvyko į Pietų Ameriką. Ap-
lankė Braziliją, Urugvajų, Argentiną. Nusipirkęs trieilę 
„petrogradską be kampų“ armoniką, linksmino koloni-
jose per Pirmąjį pasaulinį karą iš tėvynės pasitraukusius 
lietuvius.

1926–1927 m. Petras Biržys redagavo Lietuvos ka-
rininkų žurnalą Kardas, keletą metų rengė spaudai už-
sienio karines apžvalgas. Rengė vienkartinius ir tęsti-
nius leidinius. Išleido Kauno radiofono penkerių veiklos 
metų sukakčiai vienkartinį žurnalą Radijo bangos (1931), 
Gediminietis, Lietuvos karo invalidas. 1918–1928.

1928 m. spalio 31 d. LR Krašto apsaugos ministerijos 
įsakymu Nr. 1103 Lietuvos kariuomenės kūrėjas-savano-
ris atsargos vyresnysis leitenantas Petras Biržys apdova-
notas Savanorių medaliu.

1929 m. P. Biržys keliavo po Šiaurės Ameriką su te-
nai 1924 m. atvykusių kompozitoriaus Antano Vanagai-
čio ir aktoriaus Juozo Olšausko suorganizuotu muzikos 
ir teatro ansambliu Dzimdzi drimdzi. Sėkmingai koncer-
tavo ir aplankė per 50 lietuvių kolonijų.

1930 m. P. Biržio išleistoje knygoje Karo muziejus 
vaizdžiai aprašomas lietuvių kovų už nepriklausomybę 
karo muziejaus steigimas, jo iniciatoriai.

P E T R U I  B I R Ž I U I – 1 2 0  

J u o z a s  G i r d v a i n i s

Pupų Dėdės armonikos 
akordai
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Petras Biržys kruopščiai rinko Lietuvos miestų ir 
miestelių istorinę medžiagą ir rašė knygas. 1927 m. išeina 
istorinės apybraižos Vyžuonos, 1928 m. – Anykščiai, Taujė-
nai, 1930 m. – Kaimo vestuvininkai, 1931 m. – Alytaus aps-
kritis, 1932 m. – Biržų apskritis, 1934 m. – Kėdainių apskritis, 
1937 m. – Marijampolės apskritis. Apskričių veikalai išėjo 
didelės apimties, gausūs istorijos faktų, įvykių, ilius-
truoti nuotraukomis, turintys didžiulę kultūrinę vertę. 
Šiose istorinėse apybraižose pateiktos išsamios miestų ir 
miestelių kūrimosi apžvalgos, padavimai, tose vietovė-
se gimusių ar gyvenusių asmenų biografijos, jų nuveik-
ti darbai. Kitos P. Biržio parašytos knygos apie Kauno, 
Kretingos, Mažeikių ir Panevėžio apskritis tikriausiai yra 
dingusios Antrojo pasaulinio karo metais. Yra išlikusi tik 
lentynų su rankraščių knygomis nuotrauka.

P. Biržio leidinių turinyje nėra buvusių okupacinių 
apnašų, jų apologetikos ir svetimybių. Jo darbai prisidė-
jo prie tautinės savimonės ugdymo ir pagarbos tautos 
did vyriams, jos kultūros paminklams, valstybės simbo-
lių išsaugojimo ir puoselėjimo. Jo knygos mokė mylėti ir 
pažinti savo šalį – Lietuvą.

Iš pradžių Petras Biržys kiekvieną savo kūrinį pa-
sirašinėjo pseudonimu Akiras arba dviguba pavarde – 
Akiras-Biržys. Mintis pasiimti Akiro slapyvardį jam kilo 
Kaune pažiūrėjus japonų kino filmą Akiras ir balta gėlelė, 
kuriame buvo rodomas geraširdis, visų skriaudžiamas 
ir niekinamas Akiras, tik vėliau visuomenės suprastas 
ir pripažintas.

P. Biržys buvo dieną ir naktį pasinėręs į knygų ra-
šymą, tačiau Kauno radijo klausytojai jam nė savaitės 
nedavė ramybės. Rašė laiškus, prašė kalbėti, dainuoti ir 
groti armonika per radiją.

Kai 1926 m. birželio 12 d. prabilo Lietuvos radijas, 
Petras Biržys jau birželio 18 d. pirmasis grojo per radiją 
armonika. Poeto Liudo Giros paragintas ir radijo klau-
sytojams pristatytas kaip Dėdė iš pupų, pasišovė rengti 
satyrinius radijo pusvalandžius Pupų Dėdės pastogėje. Šios 
radijo laidos buvo gana populiarios. Vasarą Pupų Dėdė 
išeidavo iš savo „pastogės“ ir jo rengiamos laidos vadin-
davosi Kaimo gegužinės, Kaimo vakaronės, Kaimo vestuvinin-
kai; jose buvo transliuojami anykštėnų vestuvių papročiai, 
tradicijos ir apsiėjimai su muzika, dainomis ir pokštais.

1929 m. lapkričio 25 d. buvo parengta operetė Petro 
Biržio tekstu Kaimo vestuvininkai ir keletą kartų vaidinta 
Kaune bei daug kartų 1930 m. transliuota per Kauno ra-
diją, išleista atskira knyga3. Knygoje autorius rašė: „Per 
radiją keliolika kartų vaidinom kaimo vestuves... Pano-
rome, kad mūsų kaimiečiai, keldami vestuves, imtų gra-
žiai juokauti – atgaivintų senovės lietuvių apeigas. Tam 
ir leidžiama ta knygelė“4. Pagal knygoje surašytą scenari-
jų 1934 m., kai Dotnuvoje vyko Žemės ūkio paroda, buvo 
pastatytas lietuviškas kino filmas Kaimo vestuvininkai ir 
rodomas Kaune, vėliau – už Atlanto, Amerikoje.

Kaimui skirtoje pramoginėje radijo laidoje Pupų Dė-
dės pastogėje šmaikšti poetinė Petro Biržio kūryba, saty-
riniai kupletai, pašnekesiai, melodingos lietuvių liaudies 
dainos ir jo virtuoziškai virkdoma armonika pakerėjo 
radijo klausytojus.

Visuomet melodingas pramoginių radijo laidų turi-
nys – šmaikščios ir sąmojingos dainos, kupletai, aforiz-
mai ir liaudiški posakiai. Visada naujai radijo laidai ar 
pramoginiam koncertui miestų ir kaimų salėse pateik-
davo šviežių faktų. Ir tas kartais naivokas, bet sveikai 
galvojančio kaimo ar miesto žmogaus požiūris į kasdie-
nius gyvenimo reiškinius bei miesčionišką gyvenimo 
būdą – pašaipiai apdainuoti veikėjai priversdavo pasi-
taisyti valsčiaus valdžią, parapijos kleboną ar policijos 
nuovados viršininką.

Pupų Dėdės kūrybinė sėkmė augo. 1933–1938 m. 
jam koncertuoti padėjo Rozaliutė (Anelė Sadauskaitė), 
1939–1947 m. – Marceliutė (Marija Juškevičiūtė). Eiles 
kūrė jis pats, vėliau jam padėjo meistriškai Havajų gitara 
skambinęs poetas Antanas Zabulionis.

Petrą Biržį – Pupų Dėdę ir Anelę Sadauskaitę-Bir-
žienę – Rozaliutę, atvykusius koncertuoti į miestelį ar 
kaimą, gerbėjai sutikdavo kaip mieliausius svetelius – 
statydavo žalumynais išpuoštus vartus, vietiniai val-
džios atstovai pasitikdavo su duona ir druska, tenykščiai 
muzikantai su armonikomis ir bandonijomis apsupdavo 
garbius svečius ir, drauge grodami, visi žygiuodavo per 
gyvenvietę.

Petras Biržys iš prigimties buvo muzikalus, dainavo 
aukštu tenoro balsu, neieškojo žodžio kišenėje. Armoni-
ka jo rankose skardžiai juokėsi ir gailiai verkė.

Jo Lietuvos radijui rengiamose pramoginėse laidose 
visuomet dalyvaudavo būrys talkininkų. Petras Biržys į 
radijo laidas kviesdavosi aktorius, karius, studentus, ra-
šytojus, kaimo muzikantus.

Pirmoji studentų literatų-poetų sekcija Lietuvos universitete (iš kairės): 
Kazys Inčiūra, Jonas Graičiūnas ir Petras Biržys. Kaunas, 1926
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1939 m., Lietuvai atgavus Vilnių, bet rusų įguloms 
peržengus Lietuvos sieną ir rusų kariuomenei okupavus 
Lietuvą, Petras Biržys, grieždamas armonika, per Kauno 
radiją uždainavo:

Vilnius – mūsų, o mes – rusų,
Lietuvėlė – nebe mūsų…

Reikšmingos P. Biržio išleistos koncertinės knygos: 
1938 m. – Radijo bangos iš Pupų Dėdės pastogės (nuotrauko-
se su Rozaliute), 1940 m. – Radijas iš Pupų Dėdės pastogės 
(nuotraukose su Marceliute).

Nuo 1917 m. Petras Biržys daug rašė ir publikavo 
kūrybą (iš pradžių – Liūdiškiečio, vėliau Akiro, Akiro-
Biržio pseudonimais) įvairiuose laikraščiuose bei žurna-
luose – Tėvynės sarge (Vilnius), Lietuvos keleivyje, Kariškių 
žodyje, Klaipėdos žiniose, Trimite, Pavasaryje, Kibirkštyje 
(Klaipėda), Meno kultūroje, Lapėje, Viltyje (Brazilija), Karo 
archyvuose ir kituose. 1935 m. savo lėšomis drauge su 
Juozu Chlivicku pradėjo leisti mėnesinį satyrinį žurna-
lą Pupų Dėdė. Išėjo 12 numerių. „Ne visi pajėgūs įsigyti 
radijo aparatą, ne visi girdi radijo pusvalandžius Pupų 
Dėdės pastogėje... Tad paleidau pigiai mėnesinį laikraštį 
Pupų Dėdė, kad šiais krizės laikais jis pasiektų kiekvieną 
kaimo gryčią... Tad kviečiu Tave, šviesus lietuvi, brolau 
ūkininke, ir Tave – vargų riečiamas darbininke, talkon. 
Rašyk, ką gražaus ir juokingo turite.“5

Petras Biržys buvo ir neblogas dailininkas. Yra nu-
tapęs keliolika spalvingų drobių, savo paveikslus dova-
nojęs Kauno valdininkams.

Kas liko ne tik visuomenės atmintyje, bet ir Pe-
tro Biržio kūrybos baruose?

Devyniolika parašytų ir išleistų knygų, tarp jų – 
keturi 500–700 puslapių apskričių (Alytaus, Biržų, Kė-
dainių, Marijampolės) istorijų tomai. Šešiasdešimt du 
muzikos kūriniai 31-oje plokštelėje, 1927–1939 m. įrašyti 
užsienyje – Niujorke, Rygoje, Londone, Berlyne. Apie 
septyni šimtai dainų tekstų su Rozaliute – Anele Sadaus-
kaite. Per du šimtai sukurtų ir dainuotų dainų dainelių 
tekstų su Marceliute – Marija Juškevičiūte. Keli šimtai 
straipsnių tarpukario Lietuvos laikraščiuose ir žurna-
luose. Nebaigta rašyti memuarų knyga Su armonika ir 
plunksna, stora Kelionių knyga su autentiškais apskričių 
ir miestų valdininkų laiškais, atsiliepimais ir pastabomis, 
didžiulė, su paauksuotais užraktais heraldikos knyga 
Lietuvos miestų įstaigų antspaudai, keletas kelionių po pla-
tųjį pasaulį ir Lietuvą albumų, daug rankraščių ir laiš-
kų iš susirašinėjimo su valdžios atstovais, rašytojais ir 
tautiečiais užsienyje. 1966 m. P. Biržys surinko ir parašė 
Anykščių rajono Pergalės kolūkio istoriją – ją išspausdino 
rajoniniame laikraštyje.

Kai 1932 m. Kauno radijas rinko populiariausią 
žmogų Lietuvoje, Petras Biržys – Pupų Dėdė gavo dau-
giausia – 600 balų. Gal todėl senesniosios kartos atstovai, 
prisiminę jį, pakvietė dirbti kino artistu.

Vėliau, nuo 1945 m., gyvendamas Vilniuje, P. Biržys 
1950–1959 m. dalyvavo kuriant septynis lietuviškus kino 
filmus, vaidino žveją (Kol nevėlu), Justės tėvą (Julius Ja-
nonis), spekuliantą (Žydrieji horizontai), partizaną (Tiltas), Anelė Sadauskaitė – Rozaliutė ir Petras Biržys – Pupų Dėdė. 

Kaunas, 1934

Petras Biržys – Pupų Dėdė ir Marija Juškevičiūtė – Marceliutė. 
Kaunas, 1940
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brigadininką (Kai susilieja upės), varpininką (Kalakutai), 
vaistininką (Raudonieji lapai).

Apie 1950 m. sovietų okupacinė valdžia Lietuvoje 
Petrui Biržiui uždraudė koncertuoti ne tik per radiją, bet 
ir po Lietuvą. Nuo 1957 m. Petras Biržys – personalinis 
pensininkas, anykštėno rašytojo A. Žukausko-Vienuolio 
pastangomis gavo išrūpintą 50 rublių mėnesinę pensiją.

Nors ir slegiamas metų naštos, dažnai būdavo kvie-
čiamas piršliu arba groti per vestuves. Jis iki pat mirties 
nepadėjo ant lentynos savo gyvenimo draugės – armoni-
kos. Jo rankose armonika verkė, juokėsi ir suteikė daug 
linksmų, malonių valandėlių Lietuvos žmonėms.

P. Biržys gyveno skurdžiai, giminių ir artimųjų ap-
leistas. Mirė 1970 m. rugpjūčio 23 d. Palaidotas Vilniuje, 
Saltoniškių kapinėse.

Lietuvos kultūros ir meno veikėjo Petro Biržio kū-
ryba plačiai pamėgta visuomenės, jo kūriniai karo tema-
tika, kraštotyros darbai, straipsniai, eilės ir leidiniai turi 
istorinę išliekamąją vertę.

Ak, koks buvo didis atlyginimas, kad lietuvių kalba, 
ta brangi tėvų kalba, ne per seniai kitų niekinama, 
draudžiama, dabar lygiai su kitomis skardena er-
dvėmis pas brolius ir seseris, kad lietuviška daina, 
muzika radijo bangomis nuskrenda pas lietuvius, 
išblaškytus po visą pasaulį.

Apvažiavau visą Lietuvą. Nėra miesto ar mieste-
lio, kur nebuvau. Kitur net po keletą kartų. Daugelį 
bažnytkaimių, kaimų aplankiau ir visus Jus linksmi-
nau dainomis ir armonika. Malonu prisiminti, kad 
visur buvau labai maloniai sutiktas ir visur mane 
lydėjo garsios katutės.

Man atrodo, kad visi tie gražūs atsiminimai, 
linksmos šypsenos gerų lietuvių dėl mano patiektų 
juokų sudaro man gerą atlyginimą, stambesnę pensi-
ją negu valdininko, tapusio Melchioru Putele... O kai 
aš neteksiu jėgų ir ūpo juokinti kitus, juoksiuos pats 
iš savęs, nes gal senatvėje reikės kur prie kryžkelės su 
armonika išmaldos prašyti. Tada eisiu keliais-vieške-
liais ir žiūrėsiu į gryčias, kur yra radijo antena, užsuk-
siu, ir duonos su vandeniu vis gal „Dėdei“ duos...“

Petras Biržys. Radijas iš Pupų Dėdės pastogės. – 
Kaunas, 1940, p. 8–10.

M A N O  T Ė V Y N Ė   –  S AU L E L Ė 
L I E T U VA ,  O  Š I R D Y J E   –  S U K U RTA S 
Ž O D I S  I R  A R M O N I K O S  A K O R D A I
Prisiminė, kalbėjo ir liudijo

Kiekvienas žemdirbys, metęs savo ūkiškus darbus, pul-
davo prie radijo aparato arba kartu su kaimynais plūs-
davo į kaimo koncertinę salę pasiklausyti Pupų Dėdės ir 
Rozaliutės koncerto, dalyvaujant dar kelioms dešimtims 
atsivežtų ar vietinių muzikantų. Tie aštrūs posmai ir skar-
džiabalsės, „trijų eilių peterburgskos“ armonikos akordai 
išjudindavo ramias žmonių būsenas, pakylėdavo juos, 
žadindavo geresniam gyvenimui. Teikdavo džiaugsmo 
ir juoko iki ašarų, kai Pupų Dėdė ir Rozaliutė rėždavo 
iš peties apie ūkininkus slegiančias negeroves, valdžios 
neveiklumą ar laidokaujančius asmenis, traukdavo per 
dantį turtingą lėbautoją ir gyvenimu nusivylusį laidoką.

Pramoginių radijo laidų Pupų Dėdės pastogėje, pradė-
tų 1929 m. per radiją, ir koncertų miestų bei kaimų salėse 
populiarumas Petrą Biržį lydėjo visą laiką.

Petras Biržys – originalaus talento dainorėlis. Jo im-
provizaciniai gabumai ir poetinė žodžio dvasia pakerė-
davo kiekvieną.

P. Biržio kūryba ateina iš folkloro, liaudies dainų 
motyvų ir alsuoja gimtųjų namų šiluma, šviesiais kaimo 
vaizdais, šmaikščia liaudies satyra. Jis buvo arti kaimo 
ir miesto žmonių, beveik kiekvieną savaitę keliavo po 
Lietuvos miestus, miestelius ir kaimus.

Žodžio kišenėje neieškojęs, jis galėdavo ir nepažįs-
tamą sutikti bei palydėti kandžiu savo kūrybos kupletu, 
buvo tarytum gyvas liaudies muzikanto įsikūnijimas. 
Visuomet linksmas ir sąmojingas, prie Lietuvos radijo 
mikrofono vis ką nors naujo paporinantis. Viską mato, 
viską žino, net vargo smulkmenas pastebi. O tie šmaikš-
tūs, faktais pagrįsti dainų posmai priversdavo valsčių, 
parapijų, policijos nuovadų ir ministerijų valdininkus 
taisyti savo gyvenimo klaidas.

1967 metais, dirbdamas Vilniaus valstybiniame uni-
versitete, esu daug kartų kalbinęs Petrą Biržį ir į magne-

– Buvau truputį ir dailininkas... 
Aš prie savo piešinių 
1923 metais, – sako Petras Biržys.
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tofono juostelę įrašęs įvairių jo prisiminimų, kurie ret-
karčiais jau pasirodo ir spaudoje. Petras Biržys pasakojo:

Atsitiko taip, kad aš, radijo klausytojų prašomas, 
ėmiau gastroliuoti. Apvažiavau visą Lietuvą. Nėra 
miesto ar miestelio, kur nebuvau. Kitur net po ke-
letą kartų. Daugelį bažnytkaimių, kaimų aplankiau. 
Malonu prisiminti, kad visur buvau labai maloniai 
sutiktas ir visur mane lydėjo garsios katutės. Už ra-
dijo programas, kaip minėjau, buvau baustas. Už 
koncertus taip pat dvi bylas užsidirbau. Širvintose 
su klebonu Jurevičiumi ir Joniškyje su taikos teisėju 
Kretčinu bylinėjausi – kupletais įžeidžiau.

Širvintų klebonas išvarė savo šeimininkę. Tada iš 
Kauno naują, gatvinę atsivežė. Ta, kai nebuvo kle-
bono namie, pasigėrusi apsivilko kunigišką sutaną, 
išbėgo į lauką ir viduryje miestelio ėmė šokti, vis 
aukštyn pakeldama sutaną. Žmonėms buvo juoko, o 
davatkoms pykčio.

Joniškyje apdainavau teisėją.
Užsigavo ponas teisėjas. Iškėlė man bylą. Gaunu 

šaukimą. Ką gi, važiuoju, kinkos dreba, teisėjas vis 
vien nubaus, maniau sau.

Pasirodo, kad pats teisėjas neturėjo teisės nagrinėti 
savo bylą. Buvo atsiųstas iš Šiaulių teisėjas. Išsisukau 
tokiu būdu: teisme paaiškinau, kad aš ne šitą teisėją 
apdainavau, o tą, kuris prieš jį buvo. Dainoje pavardė 
nepaminėta, galiu teisintis. Išteisino!

Daugiau bylų neturėjau, tiktai tas dvi. Bet nema-
lonumų tai beveik po kiekvieno koncerto būdavo. 
Jau neduok dieve, kokio miesteliūkščio didžiūną 
užkabinti.

Kupiškyje koncertuodamas vos antros „kunigiš-
kos“ bylos neužsidirbau. Bet vikaras Rimša susilaikė, 
o būtų buvę tas pats kaip ir su širvintiškiu.

Kai Šiluvoje, toje „stebuklingoje“ vietoje, daina-
vau, pilnutėlė didelė salė buvo. Žiūriu, pirmoje eilėje 
su kitais tūzais uniformuotas nuovados viršininkas 
sėdi. Po jo kėde šuva įsitaisė. Kai išgirdo armoni-
kos balsą, kadgi ims loti, staugti, net salė plyšta. Gal 
mano programa nepatiko, o publika ūžia, piktinasi... 
Suglaudžiau armoniką – ir sakau tiesiog:

– Gerbiamoji publika, salėje yra du šunys, vienas 
loja, kitas tyli.

Kaip ims ploti žmonės!.. Nuovados viršininkas pa-
ėmė už pakarpos savo šunį ir lauk iš salės. Pasibai-
gus koncertui, atėjo policininkas su pranešimu tuo-
jau atvykti pas nuovados viršininką. Nuėjau. Piktai 
pažvelgė, nė sėstis nepasiūlė. Ir gerai, kad nesodino, 
nes jie kai pasodina, tai bent kelioms paroms.6

Kai Petras Biržys, dusdamas ir visuomet skubėdamas at-
bėgdavęs į Kauno radiofoną, paklaustas, kur taip užtru-
kęs, atsakydavęs šaltai ir abejingai: „Vakar kėliau kultūrą, 
už tai gavau į skūrą.“

1932 m. pagal Kauno radijo paskelbtą anketą – 600 
radijo klausytojų Lietuvos populiariausiu žmogumi iš-
rinko Petrą Biržį – Pupų Dėdę.

1933–1938 metais Pupų Dėdė drauge su Rozaliute 
(Anele Sadauskaite-Biržiene) per Kauno radiją satyrinė-
se radijo laidose ir miestų bei kaimų koncertų salėse yra 
dainavę 650–700 dainų, kurioms tekstus rašydavo pats 
arba poeto Antano Zabulionio (Antaniuko) padedamas.

Visos Pupų Dėdės radijo laidos, kaip tuo metu verti-
no žmonės, būdavo geros, patrauklios ir įsimintinos, 
radijo klausytojų labai mėgstamos, – 1967 m. kalbėjo 
Antanas Zabulionis. – Žinoma, mes buvome papras-

ti, kaip dabar vadina, saviveiklininkai. O kas nėra 
girdėjęs dėdės Stepono ar Dzidoriaus linksmųjų lai-
dų. Jie, aišku, profesionalūs artistai ir iš jų daugiau 
galima reikalauti, tačiau faktų gausumu, šmaikščia 
satyra dar galėtų pavydėti Petrui Biržiui – Pupų 
Dėdei. Man atrodo, kad kiekvienoje visuomenėje tų 
gyvenimo klaidų, būdingų ydų yra ir jų negalima 
nepastebėti. Tokiuose linksmuose radijo pusvalan-
džiuose visuomet reikia kelti aikštėn tai, kas bloga, 
kritikuoti, apdainuoti, pasijuokti iš blogų ydų. O nuo 
tokios kritikos mūsų darbščioji visuomenė tik gerėja. 
Noriai pasiklauso, pasijuokia, tokius dalykus rimtai 
apmąsto ir vėliau stengiasi dar geriau dirbti, gyventi, 
auklėti vaikus. Juk mūsų lietuvių liaudis be humo-
ro, be šmaikštesnio žodžio būtų kaip be šaukšto prie 
valgių stalo. Satyra ir humoras lydi kiekvieną visuo-
menę visą žmogaus gyvenimą. Tik viską reikia daryti 
saikingai, apgalvotai. Kaip sakoma, nereikia persū-
dyti barščių, jei jie yra gerai išvirti. Tokios linksmos 
laidos negali būti užmirštamos. Jos labai reikalingos 
šalinant iš gyvenimo visuomenės piktžaizdes.

Armonika! Armonika ir satyrinis žodis lydėjo visą 
Pupų Dėdės laidų sėkmę. Jis turbūt vienas pirmųjų 
pradėjo groti armonika per Kauno radiją. Groti ne 
šiaip kokią melodiją, bet taip, kad visuomenei įtiktų, 
kaip savas muzikantas, kartu ir juokdarys, ir pasa-
korius. Armonika, kadangi jos muzika buvo labiau-
siai prigijusi liaudyje, labai patikdavo žmonėms. Aš 
dabar kiek stebiuosi, kad taip retai ir per radiją, ir 
per televiziją grojama armonika. Juk tai visuomenės 
linksmybės perlas, visuomenės linksmasis grūdas. Ir 
armonikos muzikos nevertėtų pamiršti.

Juk nuo senų laikų be armonikos netgi ir kaimo 
vakaruškose neapsieidavo. Kaime tas, kuris griež-
davo armonika, būdavo labai branginamas ir noriai 
kviečiamas. Tik tada dar mažoka tokių šaunuolių 
buvo Lietuvoje.

Pupų Dėdė, grodamas armonika, pasikviesdavo 
ir būgnininką, kartu ir smuikas grieždavo, ir gitara 
skambėdavo. Dažnai net iš kaimo atsiveždavo prie 
mikrofono visą pulką muzikantų.

Atsimenu, vieną sykį Petras Biržys į studiją atsi-
vedė ir pasodino prie mikrofono žmogų be vienos 
rankos. Be dešinės rankos – įsivaizduokite. Tas žmo-
gus pasidėjo armoniką ant kelių atvirkščiai ir kaire 
ranka pradėjo maigyti balsus. Ale, sakau, dėde, kaip 
jis dabar gros? Jis ir sako: „Ogi, paklausyk!“ Na, ir 
žinote, kai pradėjo groti, tai aš tikrai nustebau: deši-
niu pečiu bosus maigė, o kaire ranka balsus spaudė, 
traukė „ant laibųjų“, kaip sakydavo Pupų Dėdė. Ir la-
bai gražiai grojo. Na, tai sakau, kad žmonės nematys? 
Jis sako: „Aš viską apsakysiu prie mikrofono“. Dabar, 
žinoma, tai madoje televizija – efektas būtų geresnis, 
kartu ir didesnis, nes patys žiūrovai matytų, kad 
groja žmogus viena ranka. Ir dar kaip gražiai groja!

Kadangi P. Biržys kiekvieną savaitę gaudavo po kelis 
šimtus radijo klausytojų laiškų, jis visuomet prašydavo 
tuos žmones atvykti į Radijo studiją, ir iš tikrųjų atva-
žiuodavo po kelias dešimtis muzikantų ir dainininkų iš 
įvairių miestų ir kaimų. Tad radijo pusvalandžiuose da-
lyvaudavo po 20–30 kaimo saviveiklininkų.

Vyras scenoje visais aspektais labiausiai įvertina-
mas, kai groja, dainuoja ar šoka remdamasis tautinių 
tradicijų motyvais su jį supančio pasaulio grožio nešėja – 
moterimi. Tai yra tokia prigimtinė žiūrovo, klausytojo 
pajauta tikrojo gyvenimo būdo... Dabar, kai praslinko 
tiek daug laiko, priminsiu trumpą amžinatilsį Rozaliu-
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tės-Anelės Sadauskaitės pasakojimą (jį įrašiau Kaune 
1976 m. vasario 12 d.):

Kartu su Pupų Dėde su koncertais išvažinėjome Lie-
tuvą skersai išilgai. Ruošdavome iš anksto progra-
mą. Buvo toks įdomus vakaras Klaipėdoje. Mes kon-
certavome, daug publikos, netilpusios salėje, sėdėjo 
ant palangių, stovėjo, stovėdami plojo. Klaipėdiškiai 
buvo surengę didelę programą, buvo net kviesti ar-
tistai iš Vilniaus teatrų. Kartu dalyvavo ir Klaipėdos 
artistai. Jie visi užkulisiuose daug puošėsi, grimavosi, 
visokiausiais drabužiais rengėsi. Prisimenu puošnias 
moterų sukneles, išgrimuotus veidus, vyrų išsipusty-
mą – visi atrodė kaip lėlės, pasidabinusios scenai... O 
mes su dėduku, tai yra Pupų Dėde, – paprastai. Jis 
kaimiškom kelnėm, žemaitiškomis klumpėmis, o aš 
tautiškais lietuvių mergaitės drabužiais sukinėjamės. 
Pagalvojau tada: „Ot, kur artistai! Tiesiog matyti, 
kad tikri scenos meistrai! O mes – ką mes? Mes – 
paprasti žmoneliai!..“ Taigi visi atlikinėjo programą. 
Padeklamuoja, žmonės paploja. Pagroja, pašoka. Ir 
jau paskutinis numeris: pasirodo Pupų Dėdė – Pe-
tras Biržys. Publika košmariškai ploja. O Pupų Dėdė 
vaikštinėja po sceną, ištempęs iki dviejų metrų ar-
moniką, ir groja. Paskui kviečia ir mane. Pakalbėjom, 
padainavom. O publika, kad ją kur bala, ploja ir plo-
ja. Niekam taip neplojo. Nepaleidžia nuo scenos. Ir 
Pupų Dėdė vis porina „rūgščius“ komplimentus su 
visokiais vokiškais žodeliais. Lietuviams labai patiko 
ta pašiepta „germanizacijos“ realybė. Jie garsiai plojo 
ir visa širdimi kvatojo... Po koncerto atėjo užsigavę 
vokiečių karininkai. Kiek dar bėdos turėjom. Vos už 
grotų nepasodino...7

1939–1940 m. ir dar 1941 m. pradžioje Marceliu-
tė – Marija Juškevičiūtė dalyvaudavo Pupų Dėdės ren-
giamuose pramoginių radijo laidų pusvalandžiuose. 
Vokiečių okupacijos metais (1941–1944) radijo laidose 
nedalyvavo nei Pupų Dėdė, nei Marceliutė. Tik po karo 
dar keletą metų (1944–1947) drauge per Kauno ir Vilniaus 
radiją ir po Lietuvą koncertavo ir yra parengę bei dainavę 
daugiau nei 200 dainų, dainelių, kupletų, dialogų.

1976 m. vasario 12 d. Kaune įrašiau Marceliutės pa-
sakojimą:

Valandėlės Pupų Dėdės pastogėje radijo programą Pe-
tras Biržys ruošdavo labai kruopščiai, apgalvotai. 
Skaitydavo spaudą, pasižymėdavo kiekvieną įdo-
mesnę naujieną, dažnai tardavosi su savo pažįsta-
mais. Petras Biržys – Pupų Dėdė kiekvienai tokiai 
radijo laidai drauge su poetu Antanu Zabulioniu pa-
rašydavo šmaikščią dainą, įvairių kupletų, dialogų.

Pupų Dėdės pastogėje valandėles Vilniaus radijui 
ruošdavome reguliariai ir jose talkininkaudavo di-
džiulis žmonių būrys. Būdavo kviečiami studentai, 
ansambliai, teatro aktoriai, dainininkai. Kiekvienoje 
radijo valandėlėje dalyvaudavo net iki 50 žmonių. Tai 
buvo mūsų visų kūrybinių darbuotojų džiaugsmin-
gos dienos. Man atrodo, kad tų valandėlių, turėjusių 
didžiausią pasisekimą tarp radijo klausytojų, nevalia 
užmiršti Lietuvos radijo istorijoje, tautos kultūrinia-
me gyvenime.8

Petras Biržys per Lietuvos radiją ir miestų bei kaimų kon-
certų salėse ragindavo žmones gražiai sugyventi, tausoti 
žemę, laiku sėti, pavyzdingai tvarkyti derliaus auginimą, 
laiku pjauti, nuimti visą derlių, prižiūrėti gyvulius.

Vertingų tekstų bei muzikos kūrinių pateikdavo 
ir darbininkams. Ragino valyti griuvėsius, greičiau už-
baigti gydyti karo padarytas žaizdas žmogui, namams 
ir gamtai. Sparčiau statyti namus, fabrikus, gamyklas.

Kraštotyrininkas ir fotografas Eugenijus Danilevi-
čius, paskutiniais gyvenimo metais priėmęs gyventi ir 
slaugęs Petrą Biržį, savo atsiminimuose rašė: „Petro 
Biržio nuveiktų darbų užtektų keliems žmogaus gy-
venimams. Jų padaryta daug. Vien įgrotų ir įdainuotų 
muzikos kūrinių plokštelėse susikaupė 31. Energijos ir 
sumanumo Petrui Biržiui niekada netrūko.“9

 „Mano Tėvynė – saulelė Lietuva, o širdyje – sukur-
tas žodis ir armonikos akordai“, – kalbėjo man į magne-
tofono juostelę prie mikrofono 1967 metais per susitiki-
mą Petras Biržys.

Jau kelios dešimtys metų prabėgo, kai amžinybėn 
išėjo Petras Biržys, Anelė Sadauskaitė, Marija Juške-
vičiūtė, Antanas Zabulionis, tiktai liko amžinai Pupų 
Dėdės, Antano Vanagaičio, Juozo Olšausko, Komskio, 
Rozaliutės atliekamos dainos, poeto Antano Zabulionio 
ir Petro Biržio satyrinės eilės. Daugelį metų skambėju-
sios Marijampolės, Merkinės, Obelių, Kretingos polkos, 
Dėduko valsas, Raulo, Elenytės, Rozaliutės trankiosios 
polkutės, šmaikštus muzikinis pasakojimas Medžiotojas 
ir dar šis bei tas plačiai tebeskamba tuose namuose, ku-
riuose dvelkia lietuviškų tradicijų atgaiva, rusena praei-
ties žiburėliai.

Petras Biržys – Pupų Dėdė su peruku, armonika ir žemaitiškomis 
klumpėmis prieš koncertą. Palanga, 1935
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Dvidešimt du savo gyvenimo ir kūrybos metus 
(1926–1941 ir 1944–1949) Petras Biržys atidavė Lietuvos 
radijo klausytojams ir miestų bei kaimų žmonėms kon-
certų salėse, vaidino rimtus vaidmenis net septyniuose 
lietuviškuose kino filmuose.

Keičiasi laikai, kinta mados, pakito ir žmonių po-
žiūris į lietuvių liaudies meną, muziką, kultūrą. Įvairios 
srovės paveikė Lietuvos kultūrinį bei meninį gyvenimą. 
Užaugo nauja karta, dešimtys naujų scenos artistų, muzi-
kos meno atlikėjų, garsinančių Lietuvą visame pasaulyje. 
Tad kadaise populiariausias Lietuvos radijo pramoginių 
laidų vedėjas, sausakimšose miestų ir kaimų koncertų 
salėse rengęs įtaigius ir aktualius koncertus, šiandien 
Petras Biržys – Pupų Dėdė mažiau kam žinomas. Bet 
kai užgroja armonika, jaunimas vis dar šoka ir dainuoja 
jau primirštas lietuvių liaudiškas ir Petro Biržio, Antano 
Zabulionio sukurtas dainas, o garsieji kaimų muzikantai 
tęsia niekad nesenstančias lietuvių tautos dainų ir šokių 
melodijų tradicijas.

1 Vydūnas. Įžanginis žodis // P. Biržys. Sielos sparnai, 1919.
2 Pagal Anykščių bažnyčios dekanato 1896 metų gimimo, krikšto ir 

jungtuvių metrikų knygą.
3 LCVA, f. 964, ap. 2, b. 37, l. 53.
4 P. Biržys. Kaimo vestuvininkai. – Kaunas, 1930.
5 Pupų Dėdė. Mieli skaitytojai // Pupų Dėdė, 1935 sausio 1, Nr. 1.
6 Juozo Girdvainio asmeninis rankraščių ir fonotekos archyvas.
7 Ten pat, p. 73.
8 Ten pat, p. 82.
9 Lietuvos aidas, 1996, rugpjūčio 31, Nr. 171.

Emilija Zairytė-Mikšienė prie Petro Biržio dokumentų lentynos, 1938

Radijo laidos Pupų Dėdės 
pastogėje dalyviai, 1940 m. 
vasario 16 d. koncertavę 
per Kauno radiją. Su 
armonika – Petras Biržys, 
šalia Marceliutė (Marija 
Juškevičiūtė-Biržienė), su 
trimitu – poetas Antanas 
Zabulionis (Antaniukas).
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° 

Tie žydintys medžiai –                                    
lyg sapnas

Sapne mus nunešusi upė                            
gyvenimo laivą vėl supa – – –          

°

Tolimas nepažintas pasauli 
begalinės širdies 
kas tavo paslaptį saugo 
kam tu meldies?

°

Tylioji vienuolė                             
žvelgia į vakaro vandenį                                                           

Tolstantys žmonių balsai        
lietuje 

°

Pavirs į dulkes mūsų kūnai 
tamsa žarijomis žėrės 
žibės rasa žvaigždžių karūnom                              
ir ežero širdis liūdės                                 

Ir niekas neišgirs ką sako 
pirmos žolės žali laiškai 
Skubės gyvenimas be tako 
budės širdis aidės miškai – – –          

°

Ugnis židiny vėlei gęsta 
ir supas lopšys – 
vienintelis tas kuriame                                         
tiek naktų atskaudėjo

Šią naktį klausykis gyvenimo – 
rudenio vėjo – – –          

E g l ė  P e r e d n y t ė

°

Lyg vasaros žolė į tavo delnus             
mana širdis gyvenimo pilna                     
Gilėja upė ir prabyla kalnas                                                           
Prasideda ir baigiasi diena
             

°

Dvasią lyg liepsną laukimo balandį 
žemei nešu į gyvenimą blandų    

Vėjyje supasi ošiančios liepos
Žemėj esu tiktai Meilei paliepus

Ką tu regi neregy mano sielos?            
Tam ilgesy man gyvenimas mielas      

°

Baltos užuolaidos plazdančios vėjy
Jūros banga man rankas glamonėja

Kelias į tolumas ilgesio kelias
Verkia paklydęs toly vaikelis 

Ak mano jūra saulė ir vėjas!                    
Baltos žuvėdros vėjyje skrieja – – –          
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Neišsipildęs prietaras

Gimiau panašus į mamą, 
Kaip ir ji, turėjau ant pilvo apgamėlį, 
Bet su laime vis prasilenkdavau...
Pusiau aklai ėjau išdžiūvusia žole,
O kūne apsigyvenę Pikti žvėrys  
Lyg užsiundyti urzgė ir vijo 
Mane iš mano paties vienatvės.

Mama, tą vasario dieną ėmė snigti.
Kodėl iš paskutiniųjų bandei sušildyti, 
Kodėl taip įsikibai
Ir manęs nepaleidai? 

Pažiro tavo perlamutriniai karoliai,
Išsibarstė išdžiūvusioje žolėje,
Kas juos dabar besurinks?

Vargšas našlaitėlis Dučė
Iškirstame miške 
Spaudžia lūpas prie medžių kelmų, –
Tie žaižaruoja lyg dangaus kūnai.

Į šį pasaulį mes visi vienodai atėjom,
Ir net vargšelį Dučę 
Čia kas nors myli...

Mama, daugiau niekada nekviesk manęs 
Iš nepabaigto sapno, nes tas apgamėlis,
Tas tavo apgamėlis, ant mano pilvo –
Tėra neišsipildęs laimės pažadas,

Nesužibęs danguj,
Tik prisėjęs many metastazių.

V E R T I M Ų  D I R B T U V Ė

G i o r g i  L o b ž a n i d z ė

Mano draugų namai

Mano draugų namai tokie maži,
Kad grabe
Kūno pro duris neišneši. 

Taigi ir tą nelaimingą įsimylėjėlę,
Gyvenimo atstumtą vienišę,
Teko dukart guldyti į grabą.
Pirmąsyk – kambaryje,
Antrą – laiptinėje, kaip sakiau, –
Grabe pro duris negalėjom išnešti.

Gyva būdama ji pastatė krištolo bokštą,
Užsidarė jame ir laukė.
Nuo laukimo pražilo galva, 
Ilgainiui ir kraujas išbalo.
O vis vien ji kantriai mylėjo
Kitą sielą-vienišę.

Sužinojęs apie mirtį, jis 
Neskubėjo prie grabo – 
Susirado dėželę, kurioje vargšė velionė 
Prieš mirtį 
Nuo svetimų akių paslėpė jo cigaretes...

Beje, gyvenimo pabaigoje ji ėmė neapkęsti
Kavos ir tabako...
Turbūt iš nuojautos.

Mažų namų šeimininke, krištolo bokšto tvėrėja,
Tu visą gyvenimą paskyrei laukimui
Ir sulaukei, kol kraujas išbals, nelyg
Nuotakos suknelė, kurios
Tau apsivilkti neteko...
Tai kas ta poezija? – dėželėje 
paslėptas cigarečių pakelis?..

Viešpatie, 
Mirtie...
Gyvenimo angele...
Mano draugų namai
Tokie maži,
Kad pro duris jų kūnų
Grabe neišneši.

Iš gruzinų kalbos vertė N A N A  D E V I D Z Ė ir 
V I K T O R A S  R U D ŽI A N S K A S
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Galėčiau šiandien gyventi kaip žmogus, sakykim, 
gerai, netgi labai gerai, jeigu savo laiku būčiau 
pasielgęs tinkamai. Gal dabar aš ramiai sau 

leisčiau senatvę, nusipirkęs namelį kur nors Ispanijos 
kurortiniame mieste, tarkim, Tenerifėje, ar Portugalijos 
Madeiroje, gal Graikijos Kretoje, netgi Turkijos Antali-
joje ar kokiame kitame Viduržemio jūros kurorte, o kitą 
kur nors Alpių kalnuose, kur nors Austrijos ar Vokieti-
jos kalnų kurorte, gal Šveicarijos Davose. Slidinėčiau sau 
kalnuose ir ramiai leisčiau senatvės dienas savo malonu-
mui, jeigu ne tas padėties neįvertinimas ar paprasčiausias 
žioplumas. Svarbu atsirasti tinkamu laiku tinkamoje 
vietoje. Juk visas žmogaus gyvenimas susideda vien iš 
atsitiktinumų. Netgi žmogaus pradėjimas dažniausiai 
yra atsitiktinumas. Galėjo jis būti pradėtas, o galėjo visai 
kitaip atsitikti. Galėjo jis gimti, o galėjo būti pradėtas, bet 
negimti. Visko būna.

Tau pasisekė, tu buvai pradėtas ir gimei, beje, kaip ir 
aš. Štai kai jau gimei, pirmą kartą smagiai surikai, ir šiuo 
riksmu pareiškei, kad prasidėjo naujo šios žemės gyven-
tojo gyvenimas. Apreiškei visam pasauliui, kad aš čia, aš 
gyvenu. Tai čia ir prasideda tavo vargai. Kiek kartų jau 
pačią pirmą dieną reikia išlieti ašarų, kad tavo tėvai at-
liktų savo tiesiogines pareigas: maitintų, prižiūrėtų, kad 
sausai gyventum, ir netrukdytų ilsėtis, jau nekalbu apie 
tai, kokia sunki laukia ateitis, tai tiesiog visas gyvenimas 
kova už būvį, už savo teises. Taigi, nenukrypdami per 
daug į šalį, pradėkime viską iš eilės.

Kai 1972 metais gegužės keturioliktą dieną Kau-
no muzikinio teatro sodelyje susidegino Romas Ka-
lanta, mūsų šeima gyveno laukimu, į gyvenimą turėjo 
ateiti naujas žmogutis. Kaune tuo metu vyko dideli 
neramumai. Jaunimas rinkosi gatvėse, bandė mitinguoti 
ir protestuoti, miestas tiesiog virte virė, tarsi garo katilas, 
ir atrodė tuoj tuoj sprogs. Tuometinė valdžia ne juokais 
išsigando, sprogimas atrodė tiesiog neišvengiamas. Jau-
nimas būriavosi, šurmuliavo, jau buvo užaugusi karta, 
kuri nebuvo patyrusi represijų, nieko nebijojo ir buvo 
įsitikinusi, kad tai leidžia įstatymai. Tik vyresnioji karta 
lingavo galvomis ir nuogąstavo, kad štai tiek daug gra-
žaus jaunimėlio vėl užpildys plačiagerklius Rusijos ir Si-
biro lagerius. Netrukus miesto gatvėse pasirodė dengti 
visureigiai su užrašais „Liudi“. Rusų kareiviai, ginkluoti 
kalašnikovais ir guminėmis lazdomis, gaudė jaunuolius, 
mušė juos lazdomis, užlaužę rankas, grūdo į automo-
bilius ir kažkur vežė. Buvo suimta daugiau nei keturi 
šimtai jaunuolių, trisdešimt trys nubausti administracine 
tvarka, penkiasdešimčiai iškeltos baudžiamosios bylos, 
aštuoni už chuliganizmą nuteisti įvairų laiką kalėti.

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

Išaušo nauja darbo diena...

Romas Kalanta gimė Alytuje 1953 metų vasario dvi-
dešimt antrą dieną. Kai jam buvo dešimt metų, su tėvais 
persikėlė į Kauną, apsigyveno Vilijampolėje, lankė Kau-
no 18-ąją vidurinę mokyklą, 1971 metais turėjo ją už-
baigti, bet diskriminuojamas dėl savo politinių pažiūrų, 
abitūros egzaminų neišlaikė. Įsidarbino Aido gamykloje, 
lankė vakarinę mokyklą ir tikėjosi kitais, 1972, metais 
ją užbaigti. Pajuto, kad vėl egzaminų neišlaikys, nors 
mokėsi gerai, buvo labai apsiskaitęs, grojo gitara, rašė 
eilėraščius, sportavo, dalyvavo hipių judėjime (o hipių 
judėjimas tada buvo laikomas antitarybine veikla). Pro-
testuodamas prieš tokią santvarką, gegužės keturioliktą 
dieną Muzikinio teatro sodelyje apsipylė benzinu ir su-
sidegino. Vėliau draugai jo užrašų knygutėje ras įrašą: 
„Dėl mano mirties kalta tik santvarka.“

Tokiu neramiu laiku, nuo neramumų pradžios beveik 
po savaitės, gegužės 20 dieną pasauliui apie savo atsiradi-
mą paskelbė antroji mūsų atžala Žygimantas. Sūnus gimė 
vadinamojoje žydų ligoninėje, senamiestyje. Aš, kaip rū-
pestingas tėvas ir mamos vyras, kasdien po darbo važiuo-
davau aplankyti jaunosios mamos ir būsimojo paveldėtojo. 
Atveždavau švarių palučių (sauskelnių dar nebuvo, neuž-
simirškit – sovietmetis) ir šiaip visokių skanumynų jo ma-
mai. Visa bėda buvo tai, kad senamiestis buvo užblokuotas 
kareivių ir su savo mašina nebuvo leidžiama ten priva-
žiuoti. Atvažiavęs į miestą, sustodavau kur arčiau autobu-
so sustojimo Vilijampolėje, o autobusu nuvažiuodavau iki 
ligoninės. Išėjęs iš ligoninės, esant reikalui, nueidavau dar 
į kokią nors parduotuvę jaunos mamos užsakymų įvyk-
dyti ar į namus ko nors parvežti. Smalsu buvo pažiūrėti 
ir kur susidegino Romas Kalanta. Šiek tiek apsipirkęs, dar 
nuėjau prie centrinio pašto į Du gaidelius vaikiškų prekių 
pasižiūrėti, kažką reikėjo nupirkti naujagimiui.

Parduotuvė Du gaideliai buvo įsikūrusi prie pat Mu-
zikinio teatro, priešais Kauno centrinį paštą, dabar tose 
patalpose, rodos, veikia restoranas Miesto sodas. Tada tai 
buvo bene vienintelė specializuota vaikiškų prekių par-
duotuvė Kaune. Visiškai šalia šios parduotuvės, tik iš 
Miesto sodo pusės, tada suliepsnojo tas gyvasis fakelas.

Miesto sodas buvo pilnas kareivių ir milicijos, tad į 
Kalantos susideginimo vietą net žvilgtelėti neteko, todėl, 
nieko nelaukęs, perėjau į kitą Laisvės alėjos pusę ir at-
sistojau stotelėje laukti autobuso į Vilijampolę. Stotelėje 
prie manęs priėjo pagyvenęs vyriškis, nešinas gana sun-
kiais aptrintais čemodanais. Pastatęs juos netoliese, kiek 
pastovėjęs, priėjęs arčiau manęs, nedrąsiai paprašė:

– Jeigu gali, pažiūrėk tuos nešulius truputį, aš einu į 
kioską cigarečių nusipirkti, – ir nuėjo net nelaukęs mano 
sutikimo.
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Atsistojau arčiau tų dėžių, vieną koją prispaudžiau 
prie vienos iš jų ir dairausi, ar neatvažiuoja autobusas. 
Autobuso vis nėra ir nėra, o jeigu atvažiuoja, tai man ne-
tinka. Staiga, kur buvęs, kur nebuvęs, prie manęs prieina 
milicininkas ir paklausia:

– Kas čia tavo tose dėžėse?
– Aš nežinau, žmogus nuėjo cigarečių nusipirkti, 

prašė tik pasaugoti, čia ne mano, aš nieko nežinau, – iš-
veblenau.

– Davai, davai, greičiau rodyk, – griežtai pareika-
lavo jis.

– Nieko aš nežinau, čia ne mano, – tvirtai atsakiau 
ir vis žiūriu į kioską, kur turėtų būti šeimininkas, o ten 
nieko nėra, tik kioskininkė žiovauja, nes šiandien dėl ka-
reivių apsupties pirkėjų nėra.

– Davai, davai, greičiau atidaryk, spekuliante, ro-
dyk, kuo spekuliuoji, – piktai pareikalavo milicininkas.

– Ne mano, – sakau visiškai suglumęs ir jau pralei-
dęs momentą nepastebėtas pasprukti bei suprasdamas, 
kad dabar tai geruoju nesibaigs, tik vis žiūriu į kioską, 
gal pasirodys šeimininkas, o jo kaip nėra, taip nėra.

– Tuoj pat atidaryk, – suriko pareigūnas.
– Pats atsidaryk, jeigu taip reikia, čia visai ne mano 

daiktai, – tvirtai atsakiau ir net nesiruošiau kišti rankų 
prie svetimų daiktų ir, jau kiek atsigavęs po pirmo su-
mišimo, bandžiau kiek galima toliau pasitraukti nuo 
svetimų daiktų.

– Niekur neik, spekuliante, greičiau atidaryk, – bet 
pamatęs, kad aš nesiruošiu vykdyti jo nurodymo, jis pa-
griebė pirmąjį čemodaną, ir šis labai lengvai atsidarė, nes 
buvo neužrakintas. 

Milicininkas net pats žado neteko, dėžė buvo pil-
na prikrauta aukso dirbinių: žiedų, pakabukų, auska-
rų, apyrankių, grandinėlių, auksinių laikrodžių, gal po 
dešimt ar dvidešimt gražiai surišti ir sugrupuoti, sunu-

meruoti, surašytos kainos. Milicininkas greitai uždarė 
dėžę ir sukomandavo, kad atidaryčiau antrąją. Aš sto-
vėjau kaip stabo ištiktas. Galvoje sukosi baisios mintys. 
Dabar aš iš kalėjimo tikrai iki mirties neišeisiu, turėsiu 
palikti jauną žmoną, du mažučius vaikus, viską mano 
konfiskuos: nebaigtą statyti namą, mašiną, baldus... Vos 
laikiausi ant kojų. Pareigūnas pamatęs, kad su manimi 
nesusišnekės, pats atsidarė antrąjį čemodaną. Jame rado 
vientisą daiktą, suvyniotą į raudoną aksominį audeklą. 
Kai išvyniojo audeklą, pamatėme nuostabaus grožio 
meno kūrinį – auksinį stalinį laikrodį. Laikrodį laikė 
virš galvų iškėlusios dvi nuostabaus grožio moterų fi-
gūros. Jos buvo klasikinių formų, graikiškos nimfos, 
rūbai buvo tarsi permatomi, jie krito laisvai, bet per juos 
matėsi visas moterų kūno grožis. Laikrodis ėjo – rodė 
lygiai pusę šešių. Nors laikrodį laikantysis buvo eilinis 
milicininkas rusas, bet nepaprastas grožis pareigūną vi-
siškai užkerėjo. Jis stipriai suspaudęs laikė laikrodį prieš 
save ir atrodė, kad nieko daugiau nematė. Atsigavęs po 
šoko, aš sumečiau, kad pats laikas man pasprukti. Dar 
žvilgtelėjau į kiosko pusę, gal atsirado šeimininkas, bet jo 
ten vis nebuvo. Įsitikinęs, kad pareigūnas aplinka visiš-
kai nesidomi, o šeimininko niekur nėra, pamaniau, kad 
nereiktų praleisti progos priglausti tą niekam nereikalin-
gą čemodaną. Atsargiai jį pakėliau nuo žemės, prispau-
džiau po pažastimi, įsitikinęs, kad pareigūnas mane visai 
pamiršo, pasižvalgęs, ar nėra kur šeimininko, atatupstas 
atsargiai pradėjau trauktis į tarpuvartę. Jau buvau be-
veik saugioje vietoje, kai milicininko rankose suskambo 
žadintuvas laikrodyje. Iš išgąsčio iš milicininko rankų 
iškrito tas meno kūrinys, trenkėsi į grindinį, ir suskilo į 
gabalus, o aš taip išsigandau, kad paleidau savo grobį iš 
po pažasties. Dangtis atsidarė, ir brangenybės pažiro po 
visą tarpuvartę. Aš iš siaubo pabudau.

Jau aušo nauja darbo diena.

R O K O  G E L A ŽI A U S  nuotrauka
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Mistinė Aleksandro Andrejevo drama (sapnai pagal Jono 
Evangeliją) su lietuviškais titrais. Kompozitorė – Rita 
Mačiliūnaitė-Dočkuvienė, scenografė ir kostiumų daili-
ninkė – Daiva Samajauskaitė. Pirmoji premjeros diena, 
2016 m. rugsėjo 24 d.

Civilizacijos patirties lobyne, jos kultūrų 
rašytiniame palikime biblinė mitologija yra tar-
si ištirpusi substancija, pasklidusi įvairių žanrų 

labirintuose. Jos siužetai ir personažai, pavirtę metafo-
romis, išnyra kaip daugiareikšmės universalijos, kurių 
prasmės yra suprantamos ar bent nutuokiamos visiems, 
kurie turi bent mokyklinį išsilavinimą.

Archajiniai tekstai – puiki medžiaga kūrybinėms 
apraiškoms. Tai paliudija Aleksandro Andrejevo pjesė 
Septyni fariziejaus Sauliaus penktadieniai ir Jono Vaitkaus 
režisuotas pastatymas Lietuvos rusų dramos teatre. Kaip 
pabrėžia pats teksto autorius, jo sumanymas – tai misti-
nė septynių paveikslų drama, išnirusi jo sąmonėje kaip 
sapnas, sužadintas Evangelijos pagal Joną skaitymų, 
kaip vizija, privertusi jį susimąstyti apie religinio tikė-
jimo prasmę.

Pora dienų prieš premjerinį spektaklį Rusų dramos 
teatre įvyko spaudos konferencija. Kalbėjo svarbiausi 
pastatymo asmenys; deja, tarp susirinkusiųjų nebuvo 
autoriaus, parašiusio šią savo pirmąją pjesę (2011–2012). 
Įdomiai nuskambėjo Jono Vaitkaus pastaba, paaiškinanti 
pjesės atsiradimą jo teatriniame repertuare. O nutiko 
taip: kartą pastebėjo, kad budinčioji įdėmiai sklaido ka-
žin kokį tekstą; pasidomėjus paaiškėjo, kad tai teatro va-
dovui skirtas siuntinukas – dabar scenoje realizuojama 
pjesė, patraukusi režisieriaus dėmesį. Nepaisant kuklaus 
premjerinio spektaklio pristatymo, dalyviai buvo nusi-
teikę nekantriai laukti sceninio veikalo.

Į premjerą susirinko gausus būrys žiūrovų, nors salė 
nebuvo perpildyta. Teatro mylėtojai tyliai, susikaupę 
ir kantriai sekė veiksmo raidą, užsitęsusią net keturias 
valandas. Aktorių, išsirikiavusių scenos priekyje palei 
baliustrados liniją, dialogai bei monologai liejosi gan 
monotoniškai; tik pavieniai forte protrūkiai ir aktorių 
kaita judino ramią pirmo veiksmo tėkmę. Susidarė įspū-
dis, kad literatūrinis pjesės tekstas, nepagrįstai ištęstas, 
yra „nuslydęs“ nuo dramaturgijos žanro beletristikos 
link; tad kyla teisėtas pageidavimas trumpinti spektak-
lio realizacijos scenarijų, juo labiau, kad pirmoje dalyje 
sunku apčiuopti tai, kas pagrįstų esminius antros dalies 
epizodus.

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

Prisilietus prie biblinių tekstų
Keli žodžiai apie premjerinį Jono Vaitkaus spektaklį  
„Septyni fariziejaus Sauliaus penktadieniai“

Antroje dalyje veiksmo dinamika keičiasi; ir kalbos 
maniera, ir intonacijų intensyvumo kaita jau esmingai 
skiriasi nuo pradinio etapo, kuriame man – eiliniam 
žiūrovui – nepavyko aptikti būdingų konkrečiam žan-
rui bruožų. Antroje pastatymo dalyje skleidėsi rašytojo 
ir režisieriaus sumanymas gilintis į kolizijas, kylančias 
iš amžinai keliamų, bet neišsprendžiamų klausimų, nu-
kreiptų į kelio Dievopi, į žmogaus egzistencijos pasau-
lyje prasmės paieškas. Deja, viskas glūdi Didžiosios 
Paslapties labirintuose, uždraustuose žmogaus protui 
rasti tinkamą kelią. Ir vis dėlto spektaklio statytojai 
pasitiki savo kūrybinėmis galiomis: pjesės centre regi-
me atsivertimo fenomeną – staigų asmens praregėjimą, 
esminį sąmonės šuolį, kai, atmetus neginčytiną tikėji-
mą žemiškųjų įstatymų tiesa, sąmonę užvaldo raciona-
liai nepaaiškinama Dievo meilė. Nuožmus krikščionių 
tramdytojas fariziejus Saulius (akt. Vladimir Dorondov), 
priėmęs Jėzaus mokymą, išgyvena praregėjimą; galop 
jam bus lemta tapti apaštalu Pauliumi, skelbiančiu krikš-
čionybės tiesą – Meilę. Ši konceptuali kategorija tapatina-
ma su dvasiniu prisilietimu prie dieviškumo paslapties, 
su pagarba Mirties aktui kaip pakitusios egzistencijos 
formai. Galbūt tai ir yra premjeriniame spektaklyje su-
regztų kolizijų sprendinys, priimtinas ir statytojams, ir 
rimtai nusiteikusiam žiūrovui.

Jono Vaitkaus repeticija
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Šiemet politinėje arenoje įvyko stebėtinai nemažai 
neprognozuotų ir gana kurioziškų virsmų, kuriuos 
pavadinčiau trūkiais – didžiųjų valdančiųjų galių 

sraigtai ir krumpliaračiai, atrodo, pamažu stringa. Arba 
netrukus bus sutepti ir toliau netrukdomi suksis. Kai vie-
ni griebiasi už galvų ir puola į defetistinę – atsidavimo 
nesėkmei – būklę, aš stengiuosi įžvelgti prošvaistes ir 
galimybes. Todėl tai bus ne įprasta objektyvi šiemetinių 
įvykių apžvalga, o mėginimas pateikti viziją, kurią susi-
dariau gana įdėmiai sekdamas ir stebėdamas šiuos tam-
sius juodus debesis, užslinkusius ant pasaulio skliauto.

Parankiausia iš pradžių atverti žaizdą, kurią jau kiek pri-
miršome bei su ja susitaikėme – Brexitą. Žaizdą – tik iš 
dalies. Daugumos Europos Sąjungos piliečių nelauktas 
ir nesitikėtas šokas, kai antra pagal dydį ES ekonomika 
nusprendžia pasitraukti iš šio laisvosios rinkos darinio 
(projekto), liudija apie visuomenės nusivylimą status 
quo – esama padėtimi ir elementarų pokyčių troškimą. 
Užbėgdami už akių, prisiminkime, kad Brexitui palankią 
balsų persvarą lėmė savo valią pareiškę vyresnio am-
žiaus piliečiai, daugiausia gyvenantys ne didžiuosiuose 
multikultūriniuose Didžiosios Britanijos miestuose ir 
įprastai pasižymintys konservatyviomis nacionalistinė-
mis pažiūromis – žmonės, kurių nelaukia ilga ateitis Eu-
ropos Sąjungoje ir tuo jų sprendimai jiems patiems yra 
mažiau atsakingi. 

Galime daryti prielaidą, jog už Brexitą balsavę asme-
nys tai darė iš sociokultūrinių paskatų: nepageidautino 
požiūrio į ten gyvenančius, dirbančius atvykėlius ir kitų 
rasių atstovus. Deja, vos paaiškėjus Brexito nuospren-
džiui, šalyje prasidėjo netramdomi išpuoliai prieš už-
sieniečius (pavyzdžiui, nukentėjo Didžiojoje Britanijoje 
dirbantys lenkai) – tai akivaizdžiai leido agresyviai ir 
ekstremistiškai nusiteikusiems dešiniesiems nebaudžia-
miems imtis atviro rasistinio ir ksenofobiško smurto 
prieš atvykėlius.

Vis dėlto pirminis prioritetinis ES tikslas buvo ir 
yra sklandesnės bei laisvesnės sąlygos prekybai – ne-
varžomam ir globaliam kapitalo judėjimui. Liberalios 
ekonomikos šalininkai tvirtina, jog tarptautinė prekyba 
ir atrištos rankos multinacionalinėms korporacijoms at-
neš visuotinę gerovę, kels gyvenimo lygį ir kiekvienam 
suteiks daugiau galimybių rinkoje. Jei didžiuma Didžio-
sios Britanijos piliečių, kad ir kokios jų amžiaus grupės 
lėmė tokį pasirinkimą, balsavo už pasitraukimą iš ES, 
galbūt jie nėra patenkinti savo ekonominiu gyvenimu? 

L i n a r t a s  Tu o m a s

Ar 2016-ieji – 
politinio lūžio metai?

Ar visuomenė po truputį ima nebetikėti neoliberalizmo 
mitais, rinkos kuriama „laisve“ ir globalizacijos nauda? 

Žinoma, ES iš socialinės ar kultūrinės perspektyvos 
yra progresyvus mechanizmas: Šengeno erdvė, vadi-
namoji tautų draugystė, menkesnė Europos gyventojų 
fragmentacija. Bet ko vertas sienų kontrolės nebuvimo 
leidžiamas nevaržomas keliavimas ir environmentaliz-
mui bei renovacijoms skiriamos milijoninės subsidijos, 
kai žmonės skursta, grimzta skolose, o visuomenė vis 
dar skaudžiai stratifikuota? Todėl, mano galva, Brexitas 
indikacija to, kas yra paprasčiausias nusivylimas dabar-
tine vykdoma globalia ekonomika, toli gražu nesutei-
kiančia gerovės visuomenės daugumai – darbo klasei. 
O šią globalią ekonomiką vykdantieji darys viską, kad 
Brexito direktyvos neišsipildytų – tai būtų milžiniškas 
šokas neo liberalizmui, juolab pačiai Didžiajai Britanijai – 
preliminariai paskaičiuota, kad Brexitas jai kainuos iki 
25 milijardų eurų. Galiu lažintis, kad šiam sprendimui, 
išreikštam tiesioginės demokratijos principais, – referen-
dumo praktika balsuojant visiems valstybės piliečiams 
už pokytį, tiesiogiai lemsiantį jų likimus, – bus užkirstas 
kelias, o jei ne, jis įvyks tik gerokai pavilkintas. Kad ir 
kaip nutiktų, pats faktas byloja apie mąstysenoje besi-
mezgančią rimtą abejonę esama tikrove ir pokyčių geis-
mą, pateiktą milijonų žmonių, atkišusių vidurinį pirštą 
auksinėmis žvaigždėmis plazdančiai ES vėliavai.

Šiemet ir galingiausia pasaulio imperija paslika griu-
vo veidu į purvą – kalbu apie Donaldo Trumpo išrinki-
mą JAV prezidentu. Sunku patikėti, jog ši šalis pasuko iš 
įprastos savo vagos – iki tol vyravusios agendos – kuri, 
Hillary Clinton pergalės atveju, būtų tęsusi tai, ką sėk-
mingai vykdė iki šiol: korporatokratija/plutokratija su 
laisvosios rinkos palaiminimu vidaus politikoje, milita-
rizuotos policijos pajėgos ir jose vyraujantis sisteminis 
rasizmas, perpildyti kalėjimai, valstybinis terorizmas bei 
remiami autoritariniai režimai Artimuosiuose Rytuose ir 
ekonominė globalizacija su TTIP ir CETA prekybos su-
tartimis priešakyje.

Iš pradžių visiems kėlęs pajuoką ir pašaipas, 
D. Trumpas, jau ilgą laiką daugumai žinomas milijo-
nierius, sugebėjo prasiskinti kelią net ir smerkiamas 
didžiosios dalies tiek JAV, tiek pasaulio žiniasklaidos 
priemonių, tiek išsižadėtas Respublikonų partijos, kurios 
atstovu būdamas kandidatavo. Be to, tikslui pasiekti ne-
sutrukdė ir neigiamai radikalūs Trumpo pareiškimai – 
kraštutinė dešinioji retorika: rasistinės, homofobiškos, 
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seksistinės, ksenofobiškos, islamofobiškos ir nacionalis-
tinės nuostatos, ypač papirkusios pietinių JAV valstijų 
gyventojų simpatijas – tai tapo jo elektorato branduoliu. 
Tačiau toji dauguma, mananti, jog būtent tokios pažiūros 
ir triumfavo, mano nuomone, klysta. Trumpas nusivylu-
siems ir palaužtiesiems JAV gyventojams įkūnijo išgelbė-
tojo vaidmenį, siūlantį naują viltį – dėl jo išrinkimo rei-
kia kaltinti ne valstybės piliečius, o iki tol vykdytą šalies 
politiką, privedusią prie dilemos: ar palaiminti dabartinę 
padėtį ir jos tęstinumą balsuojant už Clinton, ar dairy-
tis potencialių pokyčių, nors ir pasitikint populistiniu 
marginalu. Dar liaudį paskatino galimybė įgyvendinti 
rezistenciją unisonu prieš Trumpą trimituojančiai me-
dijai, daugiau nei metus lojusiai, kad Trumpo pergalė 
iracionali ir neįmanoma, o jis – tik klounas, nusprendęs 
pažaisti didžiosios politikos žaidimą. Kito nebuvo gali-
ma tikėtis, nes Clinton – Trumpo oponentė – atstovauja 
itin patogiai ir saugiai „demokratinei“ pozicijai, kurią 
vieningai remia žiniasklaidos priemonės, dosniai finan-
suojamos stambaus kapitalo. 

Nedera nutylėti skaudaus fakto, jog JAV Demokra-
tų partijos atstovas, reprezentavęs išties demokratiškas 
vertybes ir pozicijas (visiems prieinamas nemokamas 
švietimas ir sveikatos apsauga, viešųjų paslaugų plėtra, 
pajamų nelygybės mažinimas, kova už mažumų teises 
ir prieš diskriminaciją, marihuanos legalizavimas), B. 
Sandersas, susilaukęs milžiniško jaunų ir progresyviai 
mąstančių žmonių palaikymo, buvo tikslingai pašalin-
tas iš tolesnių varžybų rinkimuose ir galimybės tapti 
pagrindiniu Demokratų atstovu – partiją rėmęs kapi-
talas, susidūręs su B. Sanderso opozicija jų interesams 
JAV, pasirūpino, kad šis kandidatas nebetęstų kovos už 
socialinį teisingumą.

Nemažai politikos ekspertų tvirtino, kad provokuo-
jantys Trumpo pasisakymai buvo tik sumaniai ir tikslin-
gai konstruojamas įvaizdis, skirtas palenkti į savo pusę 
ultrapatriotus ir vadinamuosius redneckus (pietinių vals-
tijų gyventojus, puoselėjančius būtent tokias vertybes, 
kokias per rinkimų kampaniją deklaravo Trumpas), ma-
žai ką bendro turėsiantis su realiais veiksmais jam tapus 
prezidentu (akivaizdu, kad daugumos kontroversiškų jo 
pasiūlymų nepraleistų JAV Kongresas). Savaime supran-
tama, jog minėtuosius redneckus ir apskritai netoleran-
tiškus asmenis Trumpo iškilimas pastūmėjo dar labiau 
egocentriškai ir deklaratyviai didžiuotis savo tamsuoliš-
kumu – lygiai taip pat, kaip ir Brexitas papylė panašaus 
žibalo į Didžiosios Britanijos ugnį.

O ir pastarieji Trumpo veiksmai verčia sunerim-
ti – jis į svarbius ir aukštus valstybės postus siūlo ne 
itin patikimus veikėjus. Pentagono vadovu bus skirtas 
J. Mattisas – agresyvaus ir brutalaus militarizmo fanati-
kas, savotiškas šiuolaikinis filosofo Niccolò Machiavelli 
taktikos gerbėjas – bet kokios priemonės plėsti JAV he-
gemoniją yra pateisinamos. Trumpo siūlomas kandida-
tas į diplomatijos vadovo postą yra naftos magnatas ir 
dujų korporacijos Exxon Mobil vadovas R. Tilersonas, 
neturintis jokios diplomatinės patirties ir palaikantis 
glaudžius ryšius su Rusijos vadovu V. Putinu. Tačiau 
abu šie sprendimai nepranašauja labai kardinalių nusvy-
rimų nuo prieš tai buvusios JAV politikos: neoliberalus 
korporatizmas ekonomikoje ir militaristinė intervencinė 

užsienio politika, grįsta savo interesų primetimu kitoms 
valstybėms.

Kodėl, kad ir kaip provokatyviai galėtų nuskambėti, 
galima džiaugtis Trumpo pergale? Visų pirma, kaip jau 
minėjau, tai byloja, jog masės ištroškusios kažko, ką ga-
lima pavadinti iš(si)gelbėjimu. Šiuo atveju Trumpas – tik 
figūra, realizavusi amerikiečių, varginamų socialinės at-
skirties, nelygybės ir skurdo, lūkesčius. Nors ir tikimybė, 
kad JAV politika klostysis kaip ir anksčiau, yra didesnė, 
šį fenomenalų šių metų rinkimų kuriozą vadinčiau rim-
tu politiniu trūkiu, galinčiu sukelti JAV politinę krizę, 
pavyzdžiui, partijų finansavimo reformą arba rinkimų 
sistemos reformą (beje, Trumpas laimėjo tik dėl electoral 
college JAV rinkimų sistemos ypatybės; dauguma gyven-
tojų savo balsus atidavė už Clinton). Man yra artimes-
nis akseleracionistinis (accelerationism) požiūris, kuris šią 
mano aptartą padėtį traktuoja kaip globalaus neolibera-
laus kapitalizmo priėjimą prie liepto galo – savo ekstre-
mumų, kuriuos lemia pastarosios tendencingos pasaulio 
raidos kontradikcijos. Akivaizdu, kad ir po Brexito, ir 
po Trumpo pergalės kilo milžiniška nepasitenkinimo ir 
pykčio banga, galinti konsoliduoti visuomenę kovai už 
savo teises, laisves ir gerovę. 

Filosofas Slavojus Žižekas šiuos įvykius apibendrino 
kaip įmanomą kapitalistinės santvarkos griūtį (ar bent 
jau jos pamatų sudrebinimą), kuri inspiruos engiamąsias 
mases – darbo klasę – vienytis, organizuotis ir sukilti. Jei 
minėti įvykiai to kol kas nelems, tai gali būti akstinas ir 
paspirtis tam. Tai gali būti proga iškilti kairiajai politinei 
jėgai kaip alternatyvai dabartinei dominuojančiai deši-
niajai ideologijai. Kita vertus, nevertėtų žvelgti pernelyg 
idealistiškai ir su akla utopine vizija: prieš kelerius me-
tus masiškai kilęs ir kovines nuotaikas žadinęs Occupy 
judėjimas nuslūgo gana greitai po ryškios įsižiebimo žie-
žirbos, nors formaliai vis dar egzistuoja, tačiau be jokios 
legitimios platformos, darančios matomą įtaką. Dabar 
JAV tvirtai į kovą su sisteminiu rasizmu stoja juodaodžių 
teises ginantis Black lives matter, o neseniai praūžę Stan-
ding Rock protestai, inicijuoti vietinių Sijų genties indėnų 
ir vėliau susilaukę plataus masto solidarumo, daugiau 
nei pusmetį intensyviai priešinęsi kapitalo interesams 
tiesti naftotiekį, galėjusį užteršti indėnų vandens šalti-
nius, pasiekė savo – naftotiekio plano buvo atsisakyta, o 
globalizacijai buvo suduotas smūgis. Tai yra įrodymas, 
kad žmonės geba solidariai organizuotis gindami savo 
interesus ir resursus, prie kurių nagus kiša didžiųjų galių 
kuruojamas verslas. Brexitas ir Trumpo pergalė nemen-
kai destabilizavo nusistovėjusią politinę ir socialinę lini-
ją, o tai gali suveikti kaip katalizatorius, inspiruosiantis 
jungtis ne tik individus, bet ir ištisus judėjimus, tvirtai 
stovėsiančius už savo gerovę ir teises.

Europoje protestų bangos taip pat nuvilnijo. Neminint 
nuolatinių karštųjų taškų, – Prancūzijos ir Graikijos, – 
kuriuose žmonės nebijo išeiti į gatves stoti ginti savo 
teisių, dera paminėti ir neseniai sėkmingai nugriaudėjusį 
Lenkijos moterų protestą prieš konservatyvios Lenkijos 
vyriausybės (pastebėtina, kad ir Lenkijoje, ir Vengrijoje 
šiuo metu valdo fašistinės vyriausybės, kurios toli gra-
žu nereiškia politinio lūžio) planuotą abortų draudimą: 
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tūkstančiai moterų pradėjo visuotinai neiti į darbą ir 
streikuoti bei miniomis rinktis į aikštes. Palaikymą iš-
reiškė ir Lietuvos gyventojai – jie surengė piketą Vilniu-
je, prie Lenkijos ambasados. Galiausiai Lenkijos valdžia 
atmetė siūlytą įstatymą, tačiau neabejojama, kad bus 
bandoma tai prastumti „pro kitas duris“ – krikščioniška 
ir nacionalistinė valdžia neabejotinai stengsis pažeisti 
neginčytiną moters teisę į savo kūną ir norą su juo elg-
tis savo valia. 

2016-ieji pasižymėjo ir kaip kelių Europos šalių 
bandymas įteisinti naująjį liberalizuotą darbo kodeksą, 
šiurkščiai paminantį elementariausias darbuotojo teises 
ir socialines garantijas. Aktyvūs darbuotojai ir studentai 
savo poziciją bei pasipriešinimą, taip ryškiai keldami 
protesto ir pasipriešinimo kultūrą, pareiškė ir Lietuvoje: 
kol kas Molotovo kokteilių niekas nemėtė, langų nedau-
žė ir policijos pareigūnų automobilių nevartė, bet buvo 
surengta savaitę trukusi Kauno miesto sodo okupacija, 
po savaitės persikėlusi į Vilnių, ten parai buvo užblo-
kuotas įėjimas į vyriausybės pastatą, tai peraugo į dar 
savaitei aktyvistų užimtą V. Kudirkos aikštę. Protestai, 
kurių dalyvis buvau ir pats, susilaukė nemažo atgarsio 
tarp Lietuvos gyventojų, žiniasklaidos (užsienio taip 
pat) ir politikų ir kol kas šios akcijos iš dalies pasiteisi-
na, nes naujojo darbo kodekso įsigaliojimas vis atideda-
mas – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų partijos pirmininkas 
Ramūnas Karbauskis pareiškė, kad svarstymas nukeltas 
pusmečiui. Be kita ko, naująjį darbo kodeksą norėta „pra-
stumti“ patyliukais ir visuomenei leidžiant apie tai žinoti 
kuo mažiau, tačiau protestai padėjo išviešinti problemą, 
informuoti ir šviesti visuomenę, kuri pradėjo suvokti, 
kas jiems gresia.

LVŽS partijos paminėjimas – labai laiku. Nuo glo-
balių analizių ir įžvalgų po truputį žengdamas lokalių 
Lietuvos peripetijų link, mėginsiu priežastingumo ry-
šiais susieti akibrokšto vertą, bet dėsningą LVŽS pergalę 
ir su Brexito, ir su Trumpo posūkiais. Ši partija į didžią-
ją Lietuvos politiką žengė itin palankios konjunktūros 
metu: pritraukusi nemažą visuomenės palaikymą turintį 
S. Skvernelį, neturėdama jokių reputaciją menkinančių 
korupcijos skandalų, pasinaudodama kitų partijų klyst-
keliais ir išnaudodama žmonių nusivylimą tomis vyra-
vusiomis partijomis – Liberalų sąjūdį paskandino juodi 
E. Masiulio pinigai, o LSDP savo elektorato pasitikėjimą 
galutinai prarado didžiąja savo partijos dalimi pritarda-
ma neoliberaliam darbo kodeksui, o tai absoliučiai pra-
silenkia su kairiosiomis vertybėmis, iki tol bent iš dalies 
bandytomis deklaruoti socialdemokratų.

Balsuojantys Lietuvos piliečiai, vedini tokių susi-
klosčiusių salygų ir aplinkybių, žengė žingsnį, pakan-
kamai analogišką Brexitui ir Trumpui užsidegusiai žaliai 
šviesai – naujo kelio ir naujos vilties paieška. Socialinė 
atskirtis, nelygybė ir skurdas žmonėms nepalieka kitos 
išeities, tik atsigręžti į nauja, nepatirta, neišbandyta ir 
tikėtis, kad „dabar jau tikrai kažkas pasikeis“, tuo pat 
metu siekiant įkąsti dabartinei sistemai, savo balsu iš-
reiškiant savotišką destruktyvią chuliganišką poziciją, 
manant, jog tai nubaus kitas partijas ar kandidatus už 
jų klaidas.

Kad ir kaip toliau klostytųsi LVŽS vykdoma politi-
ka (iki šiol iš sociokultūrinės perspektyvos esu aršus jos 

priešininkas – pavyzdžiui, eilinįsyk atmestas įstatymas 
pagaliau įteisinti homoseksualių asmenų partnerystę 
arba jau pagarsėjęs etnokultūros kultas), pats jų išrinki-
mo faktas byloja apie troškulį realių permainų, kurios, 
nors niekad nekils balsuojant atstovaujamosios demo-
kratijos sąlygomis ir nebus „nuleidžiamos iš viršaus“, 
gali pasėti sąmoningumo ir iniciatyvumo sėklą pries-
paudą patiriančiose klasėse, jau įrodžiusiose, kad geba 
sujudinti status quo – kol kas dar pernelyg nedrąsiai, bet 
stimulas įsisiūbavimui jau suteiktas.

Šiais metais vyravusios tendencijos ir plyšiai dominuo-
jančiame galios naratyve man pranašauja tam tikrą nau-
ją etapą arba, jei būsiu pesimistiškesnis, dar tik įžangą 
į jį. Mažėjantis represuojamų žmonių orumas, slegianti 
alienacija, gilinama nelygybė – veiksniai, privedę prie 
mano aprašytų trūkių. Stagnuojanti dabartis, absoliučiai 
didžiajai pasaulio gyventojų daliai kiekvieną gyvenimo 
dieną paverčianti kova už tai, ką jie prigimtinai ir nekves-
tionuojamai turėtų gauti, nebegarantuoja orios gerovės 
tiems, dėl kurių alinančio darbo gyvuoja santvarka. Ne, 
nei Brexitas, nei Trumpas, nei LVŽS šių bėdų ir problemų 
neišspręs – tai padarys patys žmonės, tam leidę įvykti ir 
pademonstravę, jog gali rinktis alternatyvią išeitį – ne 
tokią, kokia būtų priimtina didiesiems valdantiesiems, 
darantiems viską, kad būtų paleistas jų pelno gręžimo 
mechanizmas.

R O K O  G E L A ŽI A U S  nuotrauka
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Sapnų veidai

jie ateina nekviesti,
belyčiai ir su lytimis,
ryškūs ar migla užtraukti,
vieni prisiartina labiau,
kiti stovi atokiau – 
lyg ko bijotų, nepasitikėtų

kai kada juos atpažįstu – 
tai atsitiktinai mintyse įstrigusių žmonių,
prisiminimuose išsilaikiusių bičiulių,
matytų prieš kelis ir daugiau dešimtmečius,
labai dažnai rašytojų ir į juos panašių,
atbilsnojančių iš literatūros lauko,
kuriame deduosi ir pats esąs...

kitomis naktimis su manimi labinasi
labai atpažįstami veidai,
daugiausia iš vaikystės
tėviškės geografijų – 
tokie patys kaip ir kadais,
kažką sako, pataria – 
supranti, kol esi arti jų,
o įdienojus – 
vartai sapnininkus...

trečia kategorija – 
pirmąkart matomų, 
nors bendrauju su jais
kaip su senais pažįstamais,
stebiuosi jų keistumu, kalbėjimu

nesuku galvos, iš kokių jie laukų ar palaukių,
tiesiog mėgaujuosi jų buvimu šalia,
suprasdamas, jog tai ir visa kita
tėra tik ženklai

J u o z a s  Ž i t k a u s k a s

Beteisis

pažiūros – užgniaužtos;

norai – įmūryti į kiečiausią uolą;

žodžiai – įleisti į minčių požemius;
  
garsai – labiau per miegus
  ar tuštinantis;

meilė – beribė, tyli – be atsako;

geiduliai – geriau apie juos nekalbėti;

svajonės – neaprėpiama begalybė
suspausta į kalbą, 
iš kurios tik retsykiais
išeina mažas dūmelis; 

tvarka – kaip bedėliotum – vis tiek
ta pati – vakarykštė;

verdiktas – iš nieko niekad neimti, 
  neprašyti,
nedrįsti reikalauti – 
teisės kitų rankose – 
šiose – tik bespalvė kaukė,
po kuria subėgusios
visos esamos ir būsimos
likiminės raukšlės – – –  
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Žaidimas

baltas kauliukas
dar vienas baltas 

jau pilnas bliūdelis
kauliukų baltų
šešėlis už lango
nesninga nešalta
melsvėja tamsėja
bliūdelin baltų
karalių kauliukų
liestų neliestų

pilkšvas kauliukas
juodas kauliukas

vakar jie buvo visi dar balti
stovi šešėlis už balto lango
juokias net kratos gal jam ne visi
namie sumigdyti kauliukai balti

žaidžia juodieji – jie lyderiauja
paima saują – šešėlį įtraukia

krenkščia šešėlis spjaudosi seilėm
baltas drugelis paloviu skrenda

Vakarai 

Labą vakarą, ar nenusbodau?
Jūsų vakaras būna nuobodus:
toks tylus, toks su priemaišom, suodžiais
ir mintim, išsakytomis puodžių – – – 

Jūsų vakaras – velniškas nuodas
mano širdžiai ir savai paguodai...
Mano vakaras beldžiasi tyliai
kam į širdį, o kam į gylį – – –

Tušinukai

mano mielieji,
pailgieji
mėlynieji ir juodieji
raudonieji
su rašalu
ar su tušu
geliniai – 
mažiau išsirašantys
labiau išsiliejantys – 

myliu jus
kaip savo kasdienybę
stebiu mūsų gyvenimą
kuris nežinia kieno greičiau pasibaigs 

nesaugoju
netausoju

esu ištikimas
jūsų stuksenimui
jūsų brėžiamam brūkšniui

ištikimas jūsų kankynei
zulinant nuospaudas
ant dešinės rankos pirštų
ir savo tyliam galvojimui
kurį pešte pešate
man iš galvos

Išskrido

draugai į užsienį išskrido
o padalinta juk po lygiai
baltų lapelių kalendoriaus kuriuos
kažkas keverziškai pripaišė
siaubingų orchidėjų ciklamenų
iš pažiūros atrodo dailiai
kaip dievo ašara ant debesėlio
ar balta koja kur užkėlęs
ant žaibo krašto sėdi angelėlis
o šonuose vaitoja vėjas
plačiai akis nuo žvaigždės atbrailos pakėlęs
ir pučia ant lėktuvo dulkes
gaivius purslus vaivorykšte sukėlęs
iš vandenų širdies kur padalinta
ir tau ir man – visiems po savą pintą

Beveik vienatvė

tokia štai bjaurastis užėjo:
išdilo horizontai, išprotėjo vėjai,
nupūtę juodą lakią mintį,
kurią turėjau nuo savęs nuginti;
dabar beliko tuščias plynas kiemas,
kuriam nerūpi absoliučiai niekas
anei pavasariu pasruvę žiotys,
nei gaištantis zoologijos sode nusenęs begemotas;
nerūpi jam nei lakios mintys ar išprotėję vėjai,
jis vienas toks... kaip kažkada sapne save regėjo
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Susiedka iš vaikystės. Skūndas

Škaradni ciej vaikai,
kap dzykiai
nuog Šūralio kalnų.

Parlakia iš mokyklos,
raptum nupłėšo visus saldukus,
o paskiau mėtos
kap kokiais kamuolukais...

Valgytų, tai ventrabas palaistų,
o dartės ir ventrabos kap akmeninės,
ir galvos drūtos...

Cik per tų obełį
su kožnu dzienuki
vis langviau
saułės spindulukas pralanda...

Škada tų obuolukų,
ir šakėlių gaila...

Ale nieko negaliu padaryc.

Cik pasimu nulaužtų šakų
ir veju lig to Šūralio
rėkdama:
      jūs mano saldukus nuplėšėt,
     tai kad tep dzykiai
     nuog jūs jaunų kaulukų
     saldzių skūrų nutrauktų.

Šūralis – ežeras ir kalvos Kapčiamiestyje (Lazdijų r.).

Pomiecis išajo

išajo pomiecis grybauc
vienplaukė ir be kamašukų,
be meraškuotų nosinaitių
ir be juodos šūbukės – – – 

išajo pomiecis in miškų,
pamiršus ciesų kelių

pasuko vienųroz po ciesiai,
paskiau po kairai, vėl po ciesiai
ir tep susplentojo galva,
kad rados tan pacian daikti,
kur ir andai stovėjo

Daiktas – vieta.

Antukės

andai antukės
anta knygos šono
atsiduodavo 
senoviškom kvorbom

kitos antukės
prieg Niedaus upės
rinkosi sau
gražausį saldzių
ilgam ir laimyngam gyvenimu

o toj tracioji
giedojo bažnyčion
beigi kultūros namuosa

ir neturėjo jokios kryvdos
an šnekų sustojusių bobų – – –  

Naujosios Romuvos poetai Lietuvos 
etnokosmologijos muziejuje, 2016, rugsėjis. 
K ĘS T U ČI O  S V ĖR I O  nuotrauka
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K N Y G O S

 

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

Atiduota dar viena skola daktarui

Apie Joną Basanavičių žinome nemažai. Palyginti su 
kitais mūsų istorijos veikėjais toks teiginys pagrįstas 
straipsnių straipsnelių pasirodymu švenčiant Vasario 
16-ąją ir vieno kito teksto – gimtadienio proga. Asme-
nybės statusas įpareigoja nepamiršti ir garbinti. Tačiau 
spragų įamžinant  atminimą dar yra. Jų sąraše ir nepa-
sirodę akademiniai raštai ar mokslinė biografija, ir ginčai 
dėl paminklo Vilniuje. 1927 m. inventorizuojant paliktus 
J. Basanavičiaus rinkinius ir daiktus, nurodytos tokios 
jų grupės: asmeniniai daiktai (indai, maisto dalykai, tu-
aleto reikmenys, portfeliai, vaistų buteliukai, medicinos 
įrankiai), žmonių ir gyvulių kaulai, „suakmenėjusieji 
dalykai“, ginklai, „darbo įrankiai ir jų modeliai“, gin-
klai ir įrankiai „iš akmens“, gyvūnų ir paukščių iškam-
šos, vabzdžių kolekcijos, herbariumai, įstaigų raštinių 
reikmenys, „stovylos“, margučiai, audeklai, modernūs 
nenaudoti indai, senoviški indai, gyvulių dantys1. Pri-
dėjus monetų, kaukolių, atvirukų, žemėlapių ir kitokius 
rinkinius, turėtume plačią daktaro mokslinių ir muzieji-
nių interesų paletę.

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka 
išleido pirmąją bibliografijos rodyklės dalį Jono Basana-
vičiaus darbai. Ji adresuota ne tik daktaro raštų ir veiklos 
tyrėjams, bet ir norintiems susipažinti su visuomeninio 
ir politinio veikėjo, archeologo, istoriko, antropologo, 
mitologo, tautosakininko darbais, gyvenimu, idealais ir 
ideologinėm nuostatom. Šioje dalyje pateikiami J. Ba-
sanavičiaus per 56 metus, pradedant 1875 m. paskelbta 
recenzija, publikuotų darbų įrašai. Vienoje vietoje sura-
šytas kūrybinis palikimas padės jo veiklos tyrinėtojams 
pamatyti skirtingos tematikos darbus, jų sklaidą ir at-
kreips dėmesį į neaptartus barus: archeologiją, publicis-
tiką, socialinę istoriją, terminologiją ir kitus. Galėtų būti, 
kad ši rodyklė pagelbės ir tiems, kurie rašys monogra-
fijas apie jį ar nuodugniau imsis temų, kurias nagrinėjo 
J. Basanavičius. Galbūt prieis eilė ir trakologiniams vei-
kalams Lietuviškai-trakiškos studijos (Sheandoah, 1898) ar 
Apie trakų prygų tautystę ir jų atsikėlimą Lietuvon (Vilnius, 
1921), skirtiems lietuvių kilmės teorijai, pavyzdžiui, at-
sižvelgiant į naujus archeologinius duomenis apie heti-
tus. Rašydamas juos, J. Basanavičius plačiai nurodė kitų 
šalių autorių publikacijas, kuriomis naudojosi, ir darė 
atitinkamas išvadas, o pionieriška jo laikams tai, kad ar-
cheologinius radinius interpretavo kartu su istoriniais ir 
folkloriniais šaltiniais lietuvių etnogenezei įminti.

Bibliografijos rodyklės dalyje įrašus sudaro J. Basa-
navičiaus autobiografijos ir jos ištraukų publikacijos, jo 
raštų leidimai, atskirai išleisti darbai, straipsniai perio-
dikoje, jo paskelbti archyviniai dokumentai, visuomeni-

niai ir politiniai dokumentai su J. Basanavičiaus parašu, 
folk loristikos įrašai. Pateikiamos jo rašytos recenzijos, 
atsiliepimai, redaguoti leidiniai. Įtraukti publikuoti jo 
laiškai ir smulkių skelbinių, liudijančių šakotą darbinę 
ir visuomeninę veiklą, aprašai. Skaitančiojo patogumui 
pridėta: santrumpų sąrašas, J. Basanavičiaus parašų įvai-
riuose dokumentuose variantai, taip pat jo darbuose pa-
minėtų asmenų ir laiškų adresatų sąrašas su trumpu jų 
apibūdinimu, asmenvardžių ir vietovardžių rodyklės. 
Rengdama knygą, sudarytoja daugiausia rėmėsi Lietu-
vos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos, Bulga-
rijos mokslų akademijos ir Bulgarijos nacionalinės Kirilo 
ir Metodijaus bibliotekų fondais.

Daktarui priskirtos korespondencijos apie Marijam-
polės ūkininkų draugijos Bartninkų skyriaus susirinki-
mus, rašytos sūnėno Jono, mokslinto J. Basanavičiaus 
lėšomis (eil. Nr. 2234 ir 2235, p. 399 ir Nr. 2249, p. 401). 
Neilgaamžį Lietuvį faktiškai redagavo Pranas Klimaitis 
kaip Lietuvos mokytojų sąjungos leidinį, J. Basanavi-
čius jam teišrūpino carinės valdžios leidimą spausdin-
ti. J. Basanavičiaus gyvenimo ir veiklos datose neįtraukta, 
kad 1879 m. buvo paliktas Maskvos universitete rengtis 
profesūrai prie Chirurgijos katedros, neminima daktaro 
pažiūroms į lietuvių atgimimą svarbi kelionė 1882 m. 
vasarą per Pietų Europos šalis ir antroji jo kelionė į Lie-
tuvą 1922 m. vasarą. Patikslintina, jog 1882 m. rudenį į 
tėviškę grįžo tvarkyti brolio Vinco atleidimo nuo karinės 
prievolės reikalų, pasikėsinta į gyvybę 1887 m. rugpjūtį, 
žmona Elė nuo džiovos mirė 1889 m. vasario 16 (28) d., 
Bulgarijos demokratų partijai priklausė nuo 1899 m. ge-

Jonas Basanavičius: 
bibliografijos rodyklė. 
Pirma dalis – Jono 
Basanavičiaus 
darbai / sudarytoja 
Jadvyga 
Kulikauskienė. – 
Lietuvos mokslų 
akademijos 
Vrublevskių 
biblioteka, Vilnius, 
2015, 466 p.
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gužės, o į Varnos miesto tarybą išrinktas 1902 m. vasarį ir 
dirbo joje iki liepos vidurio, kai vidaus reikalų ministras 
dėl vidinių rietenų ir negalėjimo veikti nutraukė jos vei-
klą. Pagaliau 1921 m. birželį Steigiamasis seimas skyrė ne 
2 000 litų, o auksinų pensiją. Tai smulkmenos tokios ap-
imties leidiniui, nemažinančios pagarbos kapitaliam dar-
bui. Bibliografų dar laukia kruopštus darbas aiškinantis 
jo publikacijas rusiškoje Vilniaus, Maskvos ir Peterburgo 
spaudoje, tą pat tektų pasakyti ir apie skelbimąsi Bul-
garijos periodikoje. Pavyzdžiui, J. Basanavičius 1912 m. 
sausio 30 d. atvirlaiškyje M. Davainiui-Silvestraičiui savo 
straipsnį Iš Vilniaus endekų veiklos iš Северозападная жизнь 
Nr. 18 siūlė paskelbti jo leidžiamame laikraštyje Litwa. 
Kitas straipsnis iš 1913 m., skirtas rusiškai spaudai, apie 
Rodūnios klebono Kochanskio vykdomą parapijos len-
kinimą2. Bibliografijoje praleisti daktaro draugo reda-
guotame leidinyje skelbti straipsniai, pasirašyti „Amicus 
Plato“ ir „X.“ slapyvardžiais, ir jo 1910–1912 m. globoja-
ma Žinių rubrika, kurioje aštriai ir ironiškai karšė lenkų 
tautinių demokratų polonizatoriškus darbus darbelius. 
Prisidėtų apie 60 naujų pozicijų.

Subėgusios į vieną vietą, J. Basanavičiaus skelbtų 
darbų antraštės parodo, kad dauguma jų prasideda žo-

deliais „apie“ ar „dėl“. Tai nuoroda į daktaro ketinimus 
nepretenduoti į paskutinį žodį ar galutines pasirinktos 
temos tyrinėjimo išvadas. Štai 1901 m. lapkričio 13 d. 
laiške Varpą redagavęs Juozas Bagdonas klausė, ar kelie-
se negalėtų įsteigti Lietuvišką mokslo draugystę, kuri, atme-
tusi politikos ir tikėjimo klausimus, imtųsi tik mokslinio 
„Lietuvos praeities ir dabarties padėjimo“ tyrinėjimo. 
Lapkričio 27 d. J. Basanavičius atsakė, jog dėl mokslinės 
draugijos abejoja, nes tarp lietuvių mokslininkų nesa-
ma, o ir pats ką tikrai „moksliško“ negalėtų padaryti, 
todėl, nenorint profanuoti mokslo, tiktų steigti švietimo 
draugiją.

Pagaliau sužinome, kad Aušroje daktaras 1883 m. pa-
skelbė 22 tekstus, 1884 m. – 21, 1885 m. – 23, 1886 m. – 
7 (iš viso 74). Tokius publikacijų skaičius jis pasiekė tik 
grįžęs į Vilnių Vilniaus žiniose. 1905 m. išspausdino 24 
tekstus, 1906 m. – 18.

Po metų turėtų pasirodyti antroji bibliografijos da-
lis, apimsianti literatūrą apie J. Basanavičiaus gyvenimą, 
veik lą ir paminėjimus. Manytume, jos laukiančių dar bus.

1 LLTI BR, F22-985, lapai nenumeruoti.
2 LMBRS, F255-35, L. 1-3; F255-36, L. 1.
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K ĘS T U ČI O  S V ĖR I O  nuotraukos


