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Vargu	ar	rasis	 lietuvis,	kuris	šį	pilies	kalną	pava-
dintų	kalva,	kaip	kad	derėtų	pagal	visus	kalnams	
keliamus	reikalavimus.	Mums	–	tai	daugiau	negu	

kalnas,	 ir	ne	 jo	aukštis	ar	dydis	 lemia.	 Jau	keleri	metai	
Lietuva	 gyvena	Gedimino	pilies	 kalnu,	 kai	 kas	 jį	 laiko	
ne	 tik	 mūsų	 sostapilės	 ir	 Lietuvos	 šlovingos	 praeities	
simboliu,	bet	įžvelgia	ir	mūsų	dabarties	skaudulius.	Į	šį	
kalną	 subėga	Lietuvos	 istorija	 ir	 archeologija,	 gamta	 ir	
kultūra,	legendinė	praeitis	ir	proistorė,	tegu	ir	nesurašyta	
jaučio	odoje	vientiso	epo	pavidalu,	bet	prabylanti	iš	tau-
tos	papročių	ir	mitų	nuoskilų,	pirmiausia	kronikininkų	
užrašytų	savo	raštuose,	kaip	jie	šį	keistą	gamtameldišką	
pasaulį	suprato.	Gedimino	kalnas	yra	viso	to	sankaupa,	
tai	–	socialinis	jo	įvaizdis.	Bet,	kita	vertus,	tai	–	gamtinė	
ekosistema,	 kuri	 per	 amžius	 labai	pakito	 ir	 dabar	 reika-
lauja	 atidžios	 priežiūros	 ir	 atsakingos	 tvarkybos.	Apie	
tai	byloja	pastarųjų	metų	nuoslankos	ir	nuošliaužos	nuo	
visų	keturių	kalno	šlaitų.

Šito Gediminas 
nė susapnuoti negalėjo...
Du pokalbiai apie vieną kalną

Tiesa,	 atsakingos	 už	 Gedimino	 kalną	 institucijos	
ramina	 vilniečius,	 kad	 ne	 visos	 tos	 nuošliaužos	 tokios	
baisios,	 kaip	 kam	 gali	 atrodyti,	 nes	 žemyn	 nuslenka	
daugiausia	purūs	–	supiltiniai	–	grunto	sluoksniai,	atsi-
radę	 buvusiais	 dešimtmečiais	 tvarkant	 pažeistus	 kalno	
šlaitus.	 Tvirtas	 natūralus	 gruntas	 nepažeistas	 ir	 dides-
nis	pavojus	pačiam	Pilies	kalnui,	Vakariniam	bokštui	ir	
Aukštutinės	 pilies	 griuvėsiams	 negresia.	 Kiek	 proble-
miška	 esanti	 tik	 kalno	 viršų	 juosiančios	 pietinės	 gyny-
binės	sienos	būklė,	bet	tai	neautentiška,	1994–1996	metų	
statyba.	Galimas	daiktas,	 ją	ir	taip	teksią	išardyti...	Per-
teikėme	 dažniausiai	 kartojamus	 rypavimus,	 kai	 kurių	
televizinių	litanijų	užkalbėjimus,	bet	kadangi	raminimo	
piliulėmis	tautiečiai	maitinami	 jau	ne	vienus	metus,	 tai	
net	patikliausius	darosi	vis	sunkiau	įtikinti,	ir	ypač	tuo,	
kad	kalnui	dar	didesnės	bėdos	jau	nebegrės.

Pavojaus	signalus	Gedimino	kalnas	pasiuntė	2004	ir	
2008	metais,	bet	didesnio	visuomenės	susirūpinimo	ne-
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sukėlė,	kol	2016	metų	vasarį	 ir	spalį	 įvykusios	bei	2017	
metais	 įsismarkavusios	naujos	nuošliaužos	driokstelėjo	
taip,	kad	sujudo	net	rambiausi	ministrai.	Po	2016	metų	
vasarį	įvykusių	nuošliaužų	Gedimino	kalno	šiaurės	va-
karinėje	dalyje	Lietuvos	nacionalinis	muziejus,	kuris	nuo	
2013	metų	prisiėmė	Gedimino	kalno	 rūpybą,	kreipėsi	 į	
Lietuvos	 mokslų	 akademiją	 (LMA)	 su	 prašymu	 atlikti	
nepriklausomą	rengiamos	Gedimino	kalno	šlaitų	būklės	
stebėsenos,	tvarkybos	darbų	ir	eksploatacinės	priežiūros	
programos	 ekspertinį	 vertinimą.	 Prašė	 pateikti	 ir	 išva-
das	dėl	kalno	problemų	sprendimo.	Priminsime,	kad,	be	
kitų	savo	užduočių,	LMA	turi	teisę	ir	priedermę	vykdyti	

ekspertines	funkcijas	valstybės	 institucijoms.	LMA	pre-
zidentas	 Valdemaras	 Razumas	 šiam	 tikslui	 Biologijos,	
medicinos	ir	geomokslų	skyriuje	sudarė	kompetentingų	
LMA	narių	darbo	grupę:	tai	–	Rimantas	Jankauskas	(an-
tropologija),	 Eugenijus	 Jovaiša	 (archeologija),	 Vytautas	
Juodkazis	(hidrogeologija),	Gediminas	Motuza-Matuze-
vičius	 (geologija),	 Jonas	 Remigijus	Naujalis	 (botanika),	
Vytautas	Ruzgas	(botanika),	Genadijus	Kulvietis	(vibro-
technika).	 Darbo	 grupės	 vadovu	 paskirtas	 LMA	 narys	
Algimantas	 Grigelis	 (geologija).	 Darbo	 grupė	 2016	 m.	
spalio	18	d.	užbaigė	jiems	skirtą	užduotį	Nacionaliniam	
muziejui	pateikusi	tyrimo	ataskaitą.

1. Krivių krivaičio lūkesčiai  
ir šių dienų tikrovė
Mūsų	 pašnekovas	 –	 profesorius,	 habilituotas	 gamtos	
mokslų	daktaras	Algimantas	Grigelis.	Kiek	vėliau	į	pa-
šnekesį	įsitrauks	inžinierius	geologas	Kazimieras	Mons-
tvilas,	 žinomas	 savo	 atliktais	 ilgamečiais	 inžineriniais	
geologiniais	ir	hidrogeologiniais	Gedimino	pilies	kalno,	
Vilniaus	katedros,	Senojo	arsenalo,	Valdovų	rūmų	tyri-
nėjimais.

G E D I M I N O  P I L I E S  K A L N O  
V I S  D A R  N E P R I S I J AU K I N O M E

Gerbiamas	 akademike,	 visą	 gyvenimą	 nagrinėjote	 geologines	
problemas.	Kas	Jums	yra	kalnas?

Kas	mums,	 lygumų	krašto	 žmonėms,	 yra	kalnas?	Nuo	
jo	 toliau	 matyti,	 mūsų	 protėvius	 kalnas,	 jeigu	 pavyk-
davo	 įsitvirtinti,	 apsaugodavo	 nuo	 visokio	 plauko	 at-
ėjūnų.	 Neatsitiktinai	 kalne,	 ir	 jei	 dar	 senas	 ąžuolynas	
šalia,	 gyveno	 protėvių	 dvasios.	 Ant	 kalno,	 stūksančio	
prie	Neries	 ir	Vilnios	santakos,	kunigaikštis	Gediminas	
susapnavo	geležinį	vilką,	o	krivių	krivis	Lizdeika	jam	iš-
aiškino	lemtingo	sapno	pranašystę:	šioje	vietoje	ant	kal-
no	reikia	statyti	pilį,	prie	pilies	miestą,	kurio	šlovė	sklis	
per	pasaulį...	Visur	figūruoja	kalnas,	ne	kokia	vaidilučių	
alkovė.	Alpinistui	kalnas	yra	gamtos	objektas,	per	kurį	
žmogus	įtvirtina	savo	galimybes,	saviraiškos	siekį.	Poe-
tai	apie	kalną	kuria	savo	vaizdinius,	mokslininkai	jį	mato	
gal	kiek	kitokį.	Geologui,	istorikui,	archeologui	–	tai	visų	
pirma	tyrinėjimų	objektas.	Filosofo	klausiu,	kas	jam	yra	
kalnas	 ir	kas	už	 jo?	Už	kalno	kitas	kalnas,	–	atsako	 jis.	
Nesibaigiantis	 būties	pažinimo	kelias,	 susijęs	 su	kultū-
ra	ir	gamtojauta,	istorija	ir	menais,	o	visa	tai	suformavo	
tautos	sąmonę.

Vienas	Lietuvos	kalnas	mums	turi	ypatingą	vertę	 ir	prasmę.	
Jūs	apie	jį	prabilote.	Kunigaikštis	Gediminas	susapnavo	sapną,	
tuo	metu	 dar	 nerišlią	 idėją,	 Krivių	 krivis	 Lizdeika	 tai	 idėjai	
suteikė	 visiems	 žmonėms	 suprantamą	 prasmę,	 ateities	 viziją	
ir	veiklos	programą,	kurią	Gediminas	 sėkmingai	 įgyvendino.	
Mums	belieka	pranokėjų	užmojus	ir	darbus	tęsti.	Žiniasklai-

dos	 dėmesys	 rodo,	 kad	visuomenei	 rūpi	Vilniaus	 ir	Lietuvos	
simbolio	 likimas.	Tačiau	už	kalną	 ir	paveldą	atsakingus	dar-
buotojus,	 net	 ištisas	 institucijas	 kartais	 erzina	 diletantiški	
prašalaičių	 komentarai,	 kai	 kas	 pastebi,	 kad	 dalis	 vertintojų	
tarsi	piktdžiugiškai	mėgautųsi	mūsų	 simbolio	 žaizdomis.	Ką	
į	tai	atsakytumėte?

Man	svarbūs	mūsų	kraštiečio,	geologo,	 ilgamečio	Čilės	
universiteto	rektoriaus	 Ignoto	Domeikos	prasmingi	žo-
džiai:	„Ne	tik	žmonės,	bet	ir	tautos	turi	sąžinę.“	Taip	pat	
ir	visuomenė	turi	sąžinę,	kuri	neleidžia	užsimerkti	prieš	
šalies	problemas,	daromas	klaidas,	o	vienas	iš	tokių	di-
delį	susirūpinimą	keliančių	objektų	ir	yra	Gedimino	kal-
nas	Vilniuje.	Šiandien	tai	–	tarsi	visos	Lietuvos	sėkmių	ir	
nesėkmių	atspindys.	Kiekvieno	doro	šalies	piliečio	parei-
ga	nepraeiti	pro	šalį,	stebėti	ir	reaguoti,	kelti	klausimus,	
o	atitinkamos	institucijos	ir	valdžia	turi	ne	piktintis,	bet	
spręsti,	kas	darytina,	kad	būtų	geriau,	kad	pavojaus	kal-
nui	neliktų.	Mes	visi	atsakingi	už	Gedimino	kalno	likimą.

Šią	gegužę,	kai	kalbamės,	kalnas	po	paskutinių	nuoslankų	 iš	
visų	keturių	pusių	primena	lopytą	ir	daug	kartų	perlopytą	seną	
skrandą.	Sunku	būtų	įteigti,	kad	šis	vaizdas	yra	mūsų	didžios	
meilės	Gedimino	kalnui	išraiška.

Susidaro	įspūdis,	kad	kalnas	nenori	prievartos,	tarsi	gy-
vas	 organizmas	 priešinasi	 žmonių	 invazijoms,	 kartais	
gal	 ir	 ne	 visai	 pagristoms,	prašydamas	palikti	 jį	 ramy-
bėje.	 Jei	 taip	būtų,	per	kelerius	metus	kalne	 imtų	augti	
savaiminiai	medynai,	 tad	 žmogui	 liktų	 tik	 supratingai	
ir	 jautriai	 įsikišti,	 kai	 ką	 pakoreguoti.	 Kaip	 sako	mūsų	
žymus	miškininkas,	akademikas	Leonardas	Kairiūkštis:	
„Čia	tik	vieno	gero	eiguliuko	reikėtų,	tas	tai	iš	patirties	
žinotų,	ką	ir	kaip	daryti.“	

K A I P  E L G I A S I  G E D I M I N O  K A L N A S

Tikriausiai	 dar	 niekada	Vilniaus	 gyventojai	 nėra	matę	 svar-
biausio	 Lietuvos	 kalno	 tokio,	 kokį	 su	 dideliu	 nerimu	 stebėjo	
2017	metų	rudenį	ir	praėjusią	žiemą.	Iki	išnaktų	buvo	tvirti-
nami	kalno	šiaurės	ir	šiaurės	vakarų	pusės	šlaitai,	o	staiga	at-
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sivėrė	naujos	rytinio	šlaito	nuošliaužos.	Kitos	išeities	nebuvo,	
gruodį	Vyriausybė	paskelbė	ekstremalią	padėtį	valstybės	mas-
tu	kalno	nuoslankoms	stabdyti	ir	padėčiai	stabilizuoti.	Ar	tai	
nebus	viena	didžiausių	Gedimino	kalno	dramų?

Kalbame	apie	skirtingus	dalykus.	Kai	XIV–XVI	a.	kalnas	
turėjo	gynybinę	paskirtį,	kurią	teikė	Žemutinė,	Aukštuti-
nė	ir	Kreivoji	(pastaroji	gyvavo	iki	1390	m.)	pilys,	vienas	
pilininkas	prižiūrėjo	Žemutinę,	kitas	–	Aukštutinę	pilį	ir	
kalną,	 kad	 jis	 priešui	 būtų	 neprieinamas.	 Kalno	 šlaitai	
buvo	pliki,	senose	graviūrose	matyti	lietaus	ir	tirpstančio	
sniego	išgraužtos	šlaitų	griovos.	Tai	–	geologinės	erozijos	
požymiai,	 kurių	dabar	nematyti.	Nuošliaužos	 –	 tai	de-
formacijų	padariniai,	bet	jų	nereikėtų	painioti	su	dirvos	
erozijomis.	 Per	didelę	 liūtį	 vandens	 srautas	 gali	 išnešti	
tūkstančius	kubinių	metrų	grunto	ir	tokias	susidariusias	
erozines	griovas	ne	visada	pavyksta	užlyginti.

Aukštutinei	 piliai	 praradus	 gynybinę	 paskirtį,	 Ge-
dimino	 kalnas	 kurį	 laiką	 buvo	 paliktas	 pačios	 gamtos	
valiai.	Įvairiose	kalno	vietose	suvešėjo	krūmų	ir	medynų	
plotai,	neabejotinai	būta	ir	šlaitų	nuslinkimų,	bet	jie	ne-
nurungė	katastrofiškos	1396	metų	vakarinio	šlaito	nuo-
šliaužos,	kai	žuvo	penkiolika	žmonių.

Kaip	 geologui	 profesionalui,	 man	 knieti	 paminėti,	
kaip	„elgiasi“	Gedimino	kalnas.	Reljefo	geomorfologijos	
požiūriu	tai	yra	kalva,	atlikuonis,	kuris	Vilnios	upės	at-
kirstas	nuo	pagrindinio	 jo	šlaito	 į	 rytus.	Ar	šioje	vietoje	
Vilnios	vaga	galėjo	būti	naujai	padaryta,	ar	pagilinta	bu-
vusi	 loma	 (gal	 protaka),	 nuomonės	 skiriasi.	 Tačiau,	 jei	
įsivaizduosime	 trikampį,	 kurio	 viena	 viršūnė	 remiasi	 į	
Vilnią,	 o	 kitos	 dvi	 nuo	Gedimino	 kalno	 iki	 Stalo	 kalno	
anapus	upės	vagos	nutolę,	 tarkime,	per	1000	metrų,	 tai	
galima	paskaičiuoti,	kokį	kiekį	grunto	kad	ir	šimto	metrų	
ilgio	protakai	tektų	iškasti	ir	pašalinti	tiesiant	naują	Vil-
nios	upės	vagą.	Vertinant	matematiškai,	sunkiai	tikėtina	
užduotis,	bet	gamta	tokį	savo	darbą	galėjo	atlikti	nesku-
bėdama	 ir	kantriai.	 Ilgiau	 į	 šią	problemą	nesigilindami,	
atkreipkime	dėmesį	į	dvi	skirtingas	Gedimino	kalno	„elg-
senos“	ypatybes.	Rytinis	šlaitas	į	Vilnią	yra	pats	stačiau-

sias	–	37–43	laipsniai.	Ir	vis	dėlto	šio	šlaito	viršuje	XV	a.	
pradžioje	mūsų	bočiai	išdrįso	buvusią	medinę	Aukštutinę	
pilį	pakeisti	mūrine.	Amžiai	daro	savo,	šiandien	tas	pilies	
vaizdas	ne	pats	geriausias,	bet	buvusios	pilies	vaizdas	te-
bėra,	ir	net	kyla	diskusijos,	ar	nereiktų	šios	pilies	atstatyti.

Vakarinis	kalno	šlaitas	dar	Vytauto	Didžiojo	laikais	
galbūt	kėlė	didesnių	problemų,	antraip	papėdėje	nebū-
tų	statoma	apsauginė	4	m	storio	gotikinio	mūro	siena.	Ji	
turėjo	apsaugoti	nuo	šlaito	nuoslankų	ir	XVI	a.	pradėtus	
statyti	Radvilų	rūmus.	Ligi	šiol	vakarinis	Gedimino	kal-
no	 šlaitas	 išlieka	 nestabilus,	 nors	 nėra	 toks	 status	 kaip	
rytinis.	 Lemia	 geologinė	 kalno	 sandara.	 Rytinio	 šlaito	
stuomuo	(pagrindiniai	geologiniai	kalno	sluoksniai,	mo-
reninės	uolienos,	kurias	atskiria	smėlingi	sluoksniai)	yra	
arčiau	paviršiaus.	O	vakarinė	kalno	dalis,	taip	pat	šiaur-
vakarinė	 ir	 pietvakarinė	 dalys,	 padengtos	 gana	 storu	
deliuvio	sluoksniu,	kelia	 rūpesčių.	 Į	Katedros	pusę	yra	
apsauginė	siena,	bet	žmogus	niekada	nežinai,	ko	ateityje	
galima	laukti.

D Ė L  G E D I M I N O  P I L I E S  B O K Š T O 
B Ū K I M E  R A M Ū S

Spaudos	 esame	 apraminti,	 kad	 Aukštutinės	 pilies	 Vakarinis	
bokštas	pastatytas	ant	tvirto	grunto	pagrindo,	bet	naujos,	nors	
ir	mažos,	pietinio	šlaito	nuoslankos	kelia	nerimą.

Pilies	 bokšto	 stabilumas	 didesnio	 nerimo	 nekėlė	 visais	
laikais,	taip	pat	ir	lenkmečiu	(1920–1939),	kai	buvo	atsta-
tomas	trečias	bokšto	aukštas.	Jis	buvo	nugriautas	XIX	a.	
ketvirtajame	dešimtmetyje,	įrengiant	optinio	telegrafo	li-
niją	Sankt	Peterburgas–Varšuva.	Gedimino	pilies	vakari-
niame	bokšte,	kaip	iškilusiame	aukščiausiai	virš	miesto,	
buvo	 suręstas	medinis	 antstatas,	 jame	 įrengtas	 tarpinis	
telegrafo	 punktas.	 Kokio	 nors	 visuomenės	 aliarmo	 dėl	
kalno	šlaitų	būklės	neteko	girdėti,	 ir	bent	kiek	žinoma,	
juose	didesnių	pokyčių	nebuvo	padaryta.

Mažas,	bet	svarbus	patikslinimas	skaitytojui:	1831	m.	Rusijos	
caro	Nikolajaus	I	įsakymu	Vilniaus	pilys	(kartu	su	Gedimino	
kalnu,	Žemutinės	 ir	Kreivosios	pilių	 teritorijomis)	buvo	pri-
skirtos	kuriamai	karinei	tvirtovei.	Tada	buvo	nugriautas	Aukš-
tutinės	pilies pietinis	 bokštas,	gynybinės	 sienos,	 buvo	 tvirti-
namas	pilies	kalnas.	Tvirtovė	nustojo	funkcionuoti	1878	m.,	o	
1896	m.	kalno	šlaite	nutiestas	naujas	kelias,	šlaitai	apsodinti	
medžiais.

Kiek	 žinoma,	 bokšto	 pamatai	 gerai	 įgilinti,	 remiasi	 į	
tvirtą	moreninį	sluoksnį.	Bokšto	slinkties	į	šlaito	pusę,	
sienose	 įtrūkimų	 nepastebėta.	 Labai	 tikslūs	 pastarųjų	
metų	 matavimai	 parodė,	 kad	 bokštas,	 kaip	 vientisas	
darinys,	 veikiau	 svyra	 į	 kalno	 vidų,	 bet	 tie	 rodmenys	
tokie	maži,	kad	neišeina	 iš	 leistinos	matavimų	paklai-
dos	ribų.	Kalno	viduje	esantis	tunelis,	kurį	Antrojo	pa-
saulinio	 karo	 metais	 iškasė	 Vermachto	 kareiviai,	 yra	
daug	 žemiau	 ir	 įtakos	 bokštui	 nedaro.	 Kalno	 viršaus,	
kur	 stovi	 bokštas,	 altitudė	 yra	 141	m	 virš	 jūros	 lygio	
(toliau	–	NN),	tunelių	altitudė	101–103	m	NN.	Tuneliai	
sutvirtinti	medinėmis	atramomis	ir	pastoliais,	padary-
tos	ventiliacinės	angos.	1948	m.	kovo	10	d.	kažkas	sukė-
lė	vieno	tunelio	gaisrą,	galimas	daiktas,	per	ventiliacinę	

Algimantas	Grigelis	ir	Kazimieras	Monstvilas



N A U J O J I  R O M U V A ,  2 0 1 8 ,  N R .  2  ( 6 0 3 )  5

angą.	Po	gaisro	ventiliacinė	šachta	buvo	užpilta,	mums	
žinoma	tik	vieta,	kur	 ji	buvo.	Moreniniame	grunte	tu-
neliai	ir	patalpos	galėtų	būti	kažkiek	ir	dabar	išlikę.	Kai	
kam	yra	tekę	ten	įlįsti	bene	septintame	XX	a.	dešimtme-
tyje.	Yra	ir	1948	metais	fotografuotų	tunelių	nuotraukų,	
kurias	galima	rasti	internete.

Mane	labiau	domina	kitas	dalykas.	Katedros	aikštės	
pusėje	esantis	tunelis	yra	88	m	ilgio,	antras	nuo	Muzie-
jaus	pusės	 –	 79	m,	 abiejų	plotis	 1,6	 (2,4)	m,	 aukštis	 2,0	
(2,8)	m.	Nesunku	apskaičiuoti,	kad,	kasant	tunelius,	ka-
ručiais	 galėjo	 būti	 išvežta	 apie	 3	 tūkst.	 kub.	m	grunto.	
Tunelių	 sienos	 ir	 lubos	 sutvirtintos,	 apkaltos	 lentomis,	
grindys	 medinės.	 Tuneliai	 susieina	 kalno	 viduryje,	 jų	
šonuose	 įrengta	 po	 tris	 darbo	 patalpas	 personalui	 ar	
sandėliams.	Yra	patalpos	su	sanitariniu	mazgu,	vandens	
saugojimo	ir	ventiliacijos	įrangos	patalpomis.	36	m	aukš-
čio	ventiliacinė	šachta	išvesta	į	Gedimino	kalno	viršų.

Kur	piltas	iš	kalno	iškastas	gruntas?

Veikiausiai	prie	kalno	ir	išpiltas.	Pažvelgę	į	kalno	šlaitų	
ir	priekalnio	izohipses	(linijas,	jungiančias	vienodo	aukš-
čio	paviršiaus	taškus),	 įsitikinsime,	kad	kalno	papėdėje	
jos	pasklidę	plačiau,	nesuspaustos,	ten	šlaitas	lėkštesnis.	
Tai	nestabilaus,	menko	sukibimo,	vadinamojo	technoge-
ninio	grunto,	sluoksniai.

Ar	 galima	 tokį	 iškastinį	 arba	 nuo	 šlaito	 nušliaužusį	 gruntą	
pilti	ant	šlaito,	taip	bandant	ištaisyti	nuošliaužų	padarinius?	
Ar	tai	ir	būtų	technogeninis	gruntas?	Beje,	kuo	pastarasis	pa-
vojingas	Gedimino	kalno	šlaitams?

Natūraliai	 vandens	 kritulių	 nuplautas	 gruntas	 vadina-
mas	deliuviu	(nuo	lot.	deluo	–	nuplaunu).	Tai	purūs	uo-
lienų	 dūlėsiai,	 kurių	 struktūra,	 grūdėtumas	 smarkiai	
pasikeitę,	 nes	 per	 liūtį	 ir	 laiką	 tos	 nuoplovos	 restruk-
tūrizuojasi.	 Bet	 tai	 –	 natūraliai	 susiformavęs	 gruntas.	
Technogeninis	gruntas	–	tai	žmogaus	supiltos	nuogulos,	
statybų	 atliekos,	 augalų	 šaknys	 ir	 pan.	 Gedimino	 kal-

no	 nuošliaužose	 galima	 pamatyti	 statybinių	 nuolaužų,	
medžio	 ir	 žolių	 šaknų,	 velėnos	 likučių.	 Tai	 –	 netvarūs	
gruntai,	jų	dalelių	sankiba	perpus	mažesnė	už	natūralių	
gruntų.	Technogeniniai	gruntai	greitai	primirksta,	nak-
tį	 pašalus	 tokiame	 grunte	 atsiranda	 padidinto	 slysmo	
paviršiai,	per	kuriuos	formuojasi	nuošliaužos.	Jas	Gedi-
mino	kalno	šlaituose	dažniausiai	sukelia	technogeniniai	
supiltiniai	gruntai.

A R  G A B I O N A S  A P S AU G O S 
G E D I M I N O  K A L N Ą ?

Ar	galėtumėte	pasakyti,	kurie	Gedimino	kalno	šlaitai	proble-
miškiausi,	kelia	didžiausią	susirūpinimą?

Tie,	kurie	dar	nenuslinko...	(Juokiasi)

Tai	jais	labiausiai	ir	būtina	rūpintis?	

Juokas	 juokais,	 bet	 pirmiausia	 rūpintis	 reikia	 šiaurės	
vakariniu	šlaitu.	Po	2016	m.	vasario	13–14	d.	 įvykusios	
nedidelės	nuošliaužos	tas	šlaitas	buvo	užklotas	didžiule	
plėvele,	tačiau	tai	jokios	naudos	nedavė.	2016	m.	spalio	
9–10	d.	šis	šlaitas	driokstelėjo	dar	sykį	taip,	maža	nepa-
sirodė.	Įvykusi	nuošliauža	140	kub.	m	grunto	sluoksnio	
svoriu	 (apie	 200	 tonų)	 smogė	 į	 kalno	papėdėje	 esančią	
atraminę	sieną	ir	per	ją	persirito.	Lietuvos	nacionaliniam	
muziejui	 šio	 šlaito	 tvarkyba	 2016	 m.	 kainavo	 per	 300	
tūkst.	eurų.	Imtasi	ir	tyrimų,	tarp	jų	geologinių,	geofizi-
nių,	inžinerinių.	Jų	padaryta	išties	gerų,	bet	tai	užtruko	
iki	metų	pabaigos.	Gavus	tyrimų	rezultatus,	galima	buvo	
rengti	kalno	tvarkybos	projektą,	o	tam	teko	skelbti	kon-
kursą.	Vėl	praėjo	keli	mėnesiai.	Padarius	projektą,	gali-
ma	buvo	skelbti	viešus	pirkimus.	Per	tą	laiką	įvyko	dar	
kelios	kalno	šlaitų	nuošliaužos.	Nuo	pirmos	nuošliaužos	
2016	m.	vasarį	praradome	pusantrų	metų,	tik	2017	m.	ru-
denį	UAB	Rekreacinė	statyba	pradėjo	statyti	gabioną	šiau-
rės	vakariniame	Gedimino	kalno	šlaite.

P RANC I ŠKU S	
SMUGL EV I ČI U S .	
Pilies	ir	Bekešo	kalnai	
iš	šiaurės	rytų	pusės,	
1785–1786
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Kas	tai	per	naujovė?

Tai	„kietoji“	inžinerinė	techninė	konstrukcija,	nuo	pranc.	
gabion,	ital.	gabbione,	reiškiančio	didelį,	maždaug	2	m	il-
gio,	1	m	aukščio	ir	0,8	m	pločio	narvą.	Jis	prikraunamas	
akmenų,	skaldos	ir	kitokio	balasto.	Tokie	„narvai“	laip-
tuotai	kraunami	šlaite	vienas	virš	kito.	Naudojama	šlai-
tams,	 upių	 pakrantėms	 tvirtinti	 ir	 kitokiems	 tikslams.	
Kai	 inžinieriai	 apsisprendė	Gedimino	kalno	 šiaurvaka-
rių	šlaitui	sutvirtinti	 įrengti	gabioną,	 į	 tai	žiūrėjau	kaip	
į	brangų	eksperimentą.	Nejau	nebuvo	rasta	kitų	būdų?	
Juk	tai	kaip	tie	J.	Mendelevičiaus	rostverkai	–	„dovanėlė“	
ateinančioms	kartoms...	Dabar	pabaigtas	statyti	gabionas	
sudaro	21	horizontalią	ir	30–34	vertikalias	eiles,	t.	y.	už-
ima	maždaug	42	x	30–34	m	plotą,	bet	tokia	konstrukcija	
juk	neapjuosi	viso	kalno.	Tai	kas	toliau	žadama	daryti?	
Užpylus	 žeme	 ir	 pasėjus	 žolę,	 ją	 reikės	 laistyti.	 Kokio	
reikia	 tos	 žolės	 šaknyno,	 kad	 apsaugotų	 šlaitą	nuo	ga-
limo	 ardymo?	 Taigi,	 stipriai	 pažeistų	 Gedimino	 kalno	
šlaitų,	 kaip	 šiaurvakarinio,	 tvarkymas	 yra	 itin	 proble-
miškas,	tačiau	viena	aišku:	tam	reikia	pasirinkti	naudoti	
tik	 „minkštąsias“	 priemones.	 Tačiau	 šie	 metai	 vėl	 gali	
būti	 prarasti,	 nes,	 kol	 viso	 kalno	 rekonstrukcijos	 pro-
jektas	bus	užbaigtas,	paskelbti	pirkimų	konkursai,	ateis	
lietingas	ruduo.

„Bandymų	ir	klaidų	metodas“	ir	šiandien	išlieka	bene	pagrin-
dinis	Gedimino	 kalno	 tvarkyboje.	 Tik	 ar	 tai	 ne	 per	 brangiai	
atsieina?	Prabėga	metai	kiti,	kartais	dešimtmečiai,	bet	yla	iš-
lenda	iš	maišo,	paaiškėja,	kad	pridaryta	aibė	klaidų,	kurių	buvo	
galima	išvengti.	

Kai	šiaurvakarinis	šlaitas	buvo	užklojamas	balta	plėve-
le,	buvo	akivaizdu,	jog	tai	–	nesąmonė.	Ar	kas	įsiklausė?	
Pakėlė	plėvelę	 ir	 liko	patenkinti	–	žolė	auga,	viskas	ge-

rai.	O	baigėsi	negerai,	žolė	liovėsi	augti,	velėna	nunyko,	
šlaito	paviršiaus	stabilumas	buvo	pažeistas.	Gal	reikėtų	
atsižvelgti	ir	į	tai,	kad	Gedimino	kalnas	nėra	paprastas	–	
vienas	 iš	daugelio	piliakalnių.	Tai	–	valstybės	simbolis,	
reikalaujantis	 išskirtinio	dėmesio.	Todėl	dabar	pastaty-
tą	 gabioną	 vadinu	 brangiai	 kainavusiu	 eksperimentu.	
Ar	 nusisekęs,	 galėsime	 pasakyti	 tik	 ateityje.	 Nemažai	
gabionais	 sutvirtintų	 Baltijos	 jūros	 krantų	 teko	 matyti	
Lenkijoje.	Pažeista	natūralių	pakrančių	dermė,	estetinis	
vaizdas	 apgailėtinas.	 Visuomenė	 turėjo	 būti	 deramai	
informuojama,	 kaip	 ir	 apie	 ateityje	planuojamus	 atlikti	
darbus	Gedimino	kalne.

T O  Š A LT I N Ė L I O  G A L I A

Dabar	kreipiuosi	 į	geologą	inžinierių	Kazimierą	Monstvilą	–	
jums	teko	kai	kuriuos	hidrogeologinius	matavimus	ir	inžine-
rinius	darbus	atlikti	rytiniame	Gedimino	kalno	šlaite.	Ką	apie	
tai	galite	pasakyti?

K .	 MON S TV I LA S .	Manyta,	kad	visos	bėdos	kyla	dėl	
kalno	 viršuje	 susikaupiančių	 atmosferinių	 kritulių,	 ku-
rie	skverbiasi	į	kalno	vidų	ir	sukelia	nuošliaužas.	Todėl	
kalno	viršų	bandyta	apkloti	polietilenine	plėvele,	be	to,	
siūlyta	visą	viršų	padengti	izoliacine	danga,	girdi,	nuoš-
liaužų	problema	bus	išspręsta.	Mano	tyrimai	rodo	kitką.	
Tas	vanduo,	kuris	nuo	Gedimino	kalno	viršaus	patenka	
į	kalno	vidų,	ant	gilumoje	dunksančio	vandeniui	nelai-
džios	morenos	paviršiaus	 (vandensparos),	 nuteka	 į	 ry-
tus,	ir	per	rytiniame	šlaite	esantį	šaltinį	nuteka	šlaitu	že-
myn.	Hidroizoliacinių	dangų	ar	gaubtų	viršutinėje	kalno	
aikštelėje	 įrengimas	netikslingas,	baigus	archeologinius	
tyrinėjimus,	aikštelę	būtina	sutvarkyti,	kaip	buvo	anks-
čiau.	Kalno	viršaus	įtaka	šaltiniui,	kaip	ir	šlaitų	nuošliau-
žų	susidarymui,	nėra	esminė.

Pilies	kalnas,	1860.	
A BDONO 	KORZONO  
nuotrauka
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Ar	galite	sukonkretinti	šaltinio	 įtaką	rytiniam	kalno	šlaitui?	
Kas	šaltinį	maitina	vandeniu,	koks	vandens	perviršio	nutekė-
jimas?

K .	MON S TV I LA S .	Šaltinis	susiformavo	prieš	10	tūkst.	
metų,	kai	po	paskutinio	 ledynmečio	susidarė	kalvavie-
tės,	kurios	Vilniaus	reljefui	 ir	 šiandien	 teikia	 išskirtinio	
grožio.	 Bet	 koks	 ekosistemos	 sutrikdymas	 gali	 sukelti	
sunkiai	 nuspėjamų	 pasekmių.	 Ir	 to	 sutrikdymo	 sulau-
kėme.	Mano	manymu,	 2004	 ir	 2008	metais	 nuošliaužų	
priežastis	kalno	rytiniame	šlaite	šalia	šaltinio	buvo	šlai-
te	iškirsti	krūmai	ir	padaryta	šaltinio	patvanka.	Krūmai	
pradėti	 kirsti	 dar	 1989	 metais.	 Statant	 atraminę	 sieną,	
buvo	patvenktas	šaltinis,	o	drenažas	neįrengtas.	Prie	šal-
tinio	2004	metų	kovą	nušliaužė	dalis	šlaito.	Nuošliauža	
buvo	užpilta	 nepatvariu	 gruntu,	 vėl	 nušliaužusiu	 2008	
metais.	 2017	metais	 šaltinis	 paplovė	 gruntą	 tarp	polių,	
laikančių	kelią	į	kalną,	dalis	kelio	buvo	išgriauta.

Nuo	kalno	viršaus	 15,3–23,4	m	gylyje	 slūgso	 10	m	
storio	vandenspara,	kurios	absoliutus	aukštis	yra	118,1–
118,8	 m	 (tai	 požeminis	 vandeniui	 nelaidus	 priemolio	
sluoksnis),	 ant	 kurios	 paviršiaus	 ir	 formuojasi	 šaltinis.	
Jei	vanduo	ištekėtų	į	šonus,	šaltinio	nebūtų.	Bendras	van-
densparos	plotas,	ant	kurio	kaupiasi	infiltracinis	kritulių	
vanduo,	yra	2,31	ha	(įskaitant	šlaitų	nuolydį).	O	viršuti-
nės	kalno	aikštelės	plotas	–	0,47	ha.

Matome,	kad	viršuje	esančiai	aikštelei	nuo	šio	plo-
to	tenka	tik	20,3	proc.	O	juk	buvo	numatyta	ją	padengti	
gana	brangia	hidroizoliacine	danga.	Buvo	peršama	klai-
dinga	nuomonė,	kad	nuo	viršutinės	aikštelės	didžiausia	
vandens	dalis	patenka	į	kalno	vidų	ir	skatina	nuošliaužų	
susidarymą.

A .	G R I G E L I S .	Akivaizdu,	kad	šaltinis	teka	iš	smėlingų	
nuosėdų	sluoksnio,	kurį	kartu	drenuoja.	Mums	svarbu	
suprasti,	 kokia	 to	 šaltinio	 reikšmė.	Todėl	K.	Monstvilo	
matavimai	svarbūs,	padeda	 išsiaiškinti,	kas	sudaro	šal-
tinio	vandens	srautus.

K . 	MON S TV I LA S .	Jau	kelis	mėnesius	atlieku	šaltinio	
vandens	 tekėjimo	debito	matavimus.	Naujausi	duome-
nys,	 gauti	 2018	 m.	 gegužės	 14	 d.,	 rodo,	 kad	 per	 parą	
iš	 šaltinio	 nutekėjo	 1,58	 kub.	m	 vandens.	 Kadangi	 pa-
vasarį	 stipriau	 nelijo,	 tai	 gerokai	 mažiau	 negu	 sausio	
10	d.,	kai	ištekėjo	2,19	kub.	m	vandens.	O	pirmo	matavi-
mo	metu	2017	m.	 lapkričio	14	d.	debitas	buvo	didesnis	
2,29	kub.	m	–	tai	rodo	drėgnojo	metų	laiko	įtaką.

Gerbiamas	Kazimieras,	kaip	inžinierius,	mėgsta	skaičių	kalbą,	
specialistui	jo	skaičiavimai	gali	praversti.	Tačiau	ką	pasiūlysi-
me	skaitytojui,	kuris	neturės	kantrybės	atsiduoti	skaičių	ma-
gijai?	Kokia	dabar	yra	aptariamo	šaltinio	būklė?

K .	 MON S TV I LA S .	 Dabar	 šlaitas	 užpiltas	 granitine	
skalda,	 po	 ja	 įrengtas	 drenažas.	 Keliu	 į	 Gedimino	 kal-
ną	 vėl	 galima	 važiuoti.	 Šaltinio	 vandens	 lygio	 altitudė	
1995	m.	buvo	116,22	m	NN,	mūsų	1973	m.	matuoto	ren-
tinio,	 per	 kurį	 anksčiau	 bėgo	 šaltinio	 vanduo,	 altitudė	
buvo	116,75	m	NN.	Man	 teko	daryti	dabartinę	 šaltinio	
rekonstrukciją.	Pastatyta	atraminė	siena,	o	minėtas	renti-
nys	uždengtas	betonine	danga.	Todėl	vanduo	buvo	kiek	
patvenktas	ir	dabar	nuteka	nuo	plokščio	akmens,	kyšan-

čio	iš	atraminės	sienos	117,11	m	NN	aukštyje.	Taigi,	čia	
kone	metru	yra	pakeltas	vandens	„veidrodžio“	aukštis.	
Vanduo	 po	 šaltiniu	 kaupiasi	moreninio	 priemolio	 įdu-
boje	115,05	m	NN.

Moreninio	priemolio	sluoksnio	paviršius	nėra	lygus	
(nuo	115	iki	119	m	NN),	dėl	to	susigėręs	vanduo	sunkiasi	
į	 rytus	 ir	nuteka	per	šaltinį.	 Jį	būtina	rekonstruoti,	 tam	
reikia	išardyti	betoninį	dangtį,	įrengti	paviršinį	vandens	
kaptažą	(surinkimą)	ir	perteklinio	vandens	drenažą.

Dar	cariniais	 laikais	kalne	 ir	šlaituose	buvo	 iškasta	
šulinių,	 apkasų,	 juose	 laikyta	 karinė	 amunicija	 ir	 pan.	
Vėliau	viskas	užlyginta,	bet	ant	priemolio	tose	duobėse	
po	lietaus	kaupdavosi	ir	tebesikaupia	vanduo.	Paviršinis	
vandens	sluoksnis	įmerkia	šlaitus,	grunto	sankiba	mažė-
ja	ir	formuojasi	šlaitų	nuoslankos.

Kokią	išvadą	galima	padaryti	iš	Kazimiero	Monstvilo	tyrimų?

A .	G R I G E L I S .	Jo	skaičiavimai	patvirtina,	kad	nuo	kal-
no	viršaus	 šaltinis	gauna	 tik	penktadalį	 vandens,	 o	di-
džioji	dalis	patenka	per	šlaitų	paviršių.	Tai	 labai	svarbi	
išvada.

K .	 MON S TV I LA S .	 Viršutinė	 aikštelė	 grįsta	 akmeni-
mis,	kalno	viršuje	yra	apie	20	lietaus	kanalizacijos	grote-
lių	ir	šulinių.	Padaryti	betoniniai	latakai.	Taigi	šaltinėlis	
didžiąją	 vandens	 dalį	 surenka	 iš	 šlaitų.	 Per	 pasitarimą	
manęs	dažnai	 klausia:	 „Kaip	 čia	 yra,	 kad	 visos	 grunto	
nuoslankos	vyko	nuo	šlaitų,	kur	įrengtas	drenažas?“	Per	
liūtį	 didelis	 vandens	 perteklius	 gal	 ir	 nutekės	 šlaitais,	

Gedimino	pilies	bokštas	1906	m.	ir	ant	jo	1838	m.	carinės	valdžios	
pastatytas	optino	telegrafo	Peterburgas–Varšuva	medinis	antstatas
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bet,	merkiant	ilgalaikiam	lietui,	nedidelis	kiekis	gali	in-
filtruotis	į	smėlį.

A . 	 G R I G E L I S .	Labai	svarbu	suprasti,	kaip	formuojasi	
vandens	sankaupos,	nes	nuo	to	priklauso	visi	kiti	daly-
kai.	Rytinis	kalno	šlaitas	gana	status,	nuo	37	iki	43	laips-
nių.	Didžiuma	 stipraus	 lietaus	 vandens	 turėtų	 nubėgti	
šlaitais	 žemyn,	 bet	 lynojant	 vanduo	 spėja	 infiltruotis.	
Kazimiero	 skaičiavimai	 svarbūs,	bet	 reikia	 įrodyti,	 kad	
būtent	nuo	 šlaito	vanduo	maitina	 tą	 sluoksnį,	kuris	 le-
mia	šlaitų	slinkimą.	Tarpmoreninis	smėlingas	sluoksnis,	
kuris	Gedimino	kalne	slūgso	virš	vadinamojo	Žemaitijos	
moreninio	nelaidaus	sluoksnio	–	tai	ta	vandenspara,	kuri	
drenuoja	šlaitus	aplink	visą	kalną	ir	kaupia	vandenį.	Va-
dinasi,	viršutinė	aikštelė	 šlaitų	deformacijoms	 ir	būklei	
esminės	įtakos	neturi.	Ten	yra	daryta	daug	kitų	pakeiti-
mų,	kai,	siekiant	atstatyti	gynybinę	sieną,	buvo	paaukš-
tinta	pietinė	viršutinės	kalno	aikštelės	dalis.	Todėl	visas	
vanduo	iš	aikštelės	nuteka	aikštelės	grindiniu	į	pakilimo	
kelią	ir	patenka	į	surinkimo	šulinius.	Taigi	su	šaltiniu	su-
siję	dalykai	mums	aiškūs.

X X I  A M Ž I U S  T I K R I N A  G E D I M I N O 
K A L N O  E K O S I S T E M O S  AT S PA R U M Ą

Prisiminkime	 XXI	 a.	 Gedimino	 kalno	 šlaitų	 nuoslankas.	
2004	m.	 kovo	 20–22	 d.	 liūtys	 smarkiai	 paveikė	 rytinį	 kalno	
šlaitą,	atvira	nuoslanka	susidarė	virš	pėsčiųjų	tako.	Ji	pasikar-
tojo	2008	m.	kovo	8	d.,	kai	gerokai	didesnis	nestabilaus	grun-
to	 masyvas	 nuslinko	 iki	 pėsčiųjų	 tako. Tuo	 metu	 Gedimino	
kalno	 reikalais	 rūpinosi	Vilniaus	 pilių	 valstybinis	 kultūrinis	
rezervatas.	Kad	 priemonių,	 kurių	 imtasi,	 nepakako,	 rodo	 vė-
lesni	įvykiai.

A .	G R I G E L I S .	Čia	jau	turime	kalbėti	apie	kalno	ekosis-
temą	ir	 jos	būklę,	kurią	drastiškai,	kaip	dabar	matome,	
pablogino	plynas,	beatodairiškas	medžių	šlaituose	iškir-

timas.	Žinome,	 kad	buvo	duotas	 leidimas	 šalinti	 aukš-
tus	„siūruojančius“	klevus,	tačiau	alternatyvos	pasiūlyta	
nebuvo.	2011	metais	ant	Gedimino	kalno	pradėti	kirsti	
medžiai,	 2013	metais	nukirstas	paskutinis	medis.	Dalis	
visuomenės	 piktinosi,	 kita	 dalis	 džiaugėsi	 atkurtuoju	
pirminiu	 kalno	 vaizdu.	 Ir	 iš	 tiesų	 nuo	Mindaugo	 tilto	
vaizdas	 į	 Gedimino	 kalną	 atrodė	 įspūdingai,	 po	 kelių	
šimtų	metų	 visu	 grožiu	 atsivėrus	 gynybinės	 paskirties	
piliakalniui.	Tiesa,	 jis	 jau	XIX	a.	buvo	praradęs	gynybi-
nę	paskirtį	ir	porą	šimtų	metų	funkcionavo	kaip	gamtos,	
istorijos	 ir	 kultūros	 paveldo	 objektas.	 Gerai	 prisimenu	
Delfi	paskelbtą	straipsnį	Gedimino	kalnas:	išgelbėtas	ir	nu-
švitęs	(spausdintas	ir	žurnale	Structum,	2014,	gruodžio	7).	
Džiaugtasi,	kad	kalnui	išaušo	laimingi	laikai.	Iš	Vilniaus	
pilių	valstybinio	kultūrinio	rezervato	nuo	2013	metų	Ge-
dimino	kalno	priežiūra	buvo	perduota	humanitarinei	įs-
taigai,	Lietuvos	nacionaliniam	muziejui	(LNM),	o	kalno	
tvarkyba	turėjo	užsiimti	didelę	šios	srities	darbų	patirtį	
turinčios	inžinerinės	bendrovės.

Publikacijų	 sukeltas	 džiaugsmas	 tęsėsi	 gal	 dvejus	
metus,	 tačiau	 2016–2017	metai	 parodė,	 kad	 kalnas	 ne-
beatlaiko	 jam	 tekusių	 išbandymų.	 2017	 metų	 gruodį	
Vyriausybei	neliko	nieko	kito,	tik	paskelbti	ekstremalią	
padėtį	valstybės	mastu	dėl	Gedimino	kalno	šlaitų	avari-
nės	būklės.	Valdžiai	teko	sukti	galvas	ne	tik	dėl	didžiulių	
išlaidų	neatidėliotinoms	kalno	šlaitų	stabilizavimo	prie-
monėms,	bet	ir	ieškoti	būdų,	kaip	gelbėti	kalną.

Dėl	ko	taip	nutiko?	Kaltas	lietus,	kaip	dainuojama	vienoje	dai-
noje?	O	gal	ištisine	kirtaviete	paverstas	kalnas	neatlaikė	tokio	
„eksperimento“?

A .	 G R I G E L I S .	 Istorikai,	 archeologai	 bene	 vieningai	
pasisakė	 už	medžių	 kirtimą	 kalno	 šlaituose,	 esą	 Gedi-
mino	 kalnas	 nuo	 seno	 buvo	 piliakalnis,	 plikakalnis,	 ir	
tokį	 turime	 išlaikyti.	Manau,	 kad	 tokia	 nuomonė	 labai	

Pirmojo	pasaulinio	
karo	metais	ant	
Gedimino	kalno	
medžių	jau	nestigo	
(1916	m.	nuotrauka)
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vienpusiška,	bet	egzistuoja	1999	m.	parengtas	piliakalnių	
tvarkybos	reglamentas,	neleidžiantis	piliakalnių	šlaituo-
se	bet	kokių	želdinių.	Reglamento	privalu	laikytis,	tačiau	
Gedimino	kalnas	juk	nėra	tik	vienas	iš	piliakalnių.

Net	 tarp	 LMA	 ekspertų	 grupės	 narių	 būta	 įvairių	
nuomonių	dėl	medžių	iškirtimo	ant	Gedimino	kalno.	Dėl	
želdinių	kalno	šlaituose	reikalas	dar	sudėtingesnis.	Eks-
pertų	grupės	nariai	medynų	specialistas	 Jonas	Naujalis	
ir	žolynų	specialistas	Vytautas	Ruzgas	manė,	kad	ištisai	
kalno	apsodinti	nereikia,	bet	medžių	grupės	 tam	tikro-
se	 vietose	 su	 gilias	 šaknis	 turinčiais	 neaukštais	 mūsų	
kraštui	 būdingais	 medžiais	 (laukinėmis	 kriaušaitėmis,	
obelaitėmis	ir	pan.)	šlaitams	sutvirtinti	tikrai	praverstų.	

K . 	MON S TV I LA S .	Gedimino	bokšto	ekspozicijoje	yra	
XIX	 a.	 fotografijų,	Gedimino	kalnas	 iš	 visų	pusių	 foto-
grafuotas	nuo	1860	iki	1890	metų.	Pirmose	nuotraukose	
matyti	kalno	šlaituose	krūmokšniai,	sužėlusi	žolė.	Apie	
1870–1880	metus	 jau	matome	miškelį.	Kol	kalnas	buvo	
apžėlęs,	pusantro	šimto	metų	didesnių	nuoslankų	nebu-
vo,	bent	jau	dokumentai	tokių	žinių	neteikia.

Prisiminkime,	kad	1878	m.	birželio	29	d.	caras	Aleksandras	II	
pasirašė	įsakymą,	pagal	kurį	buvo	panaikinta	Vilniaus	tvirto-
vė.	Iki	1884	m.	Vilniaus	pilių	teritorijoje	buvo	nukasti	pylimai,	
žemėmis	užpilti	 grioviai,	 ši	 teritorija	 tapo	 viešąja	miesto	 er-
dve.	1896	m.	Vilniaus	visuomenė	įsitraukė	į	akciją	–	apsodino	
Gedimino	 kalną	medžiais.	Didesnio	 pavojaus	 kalno	 šlaitams	
nebuvo	 nei	 prieš	 Pirmąjį	 pasaulinį	 karą,	 nei	 lenkmečiu,	 nei	
kurį	laiką	po	karo.	

K .	MON S TV I LA S .	2017	metų	pavasarį	sužinojau,	kad	
planuojama	tvarkyti	162	m	virš	 jūros	 lygio	 iškilusį	Tri-
jų	kryžių	kalną	(senuose	šaltiniuose	vadintas	Kreivuoju	
arba	 Plikuoju),	 tam	 prašyta	milijono	 eurų.	 Skubiai	 pa-
rašiau	Vilniaus	m.	merui	 laišką,	 įspėdamas	nepadaryti	
klaidos,	kuri	padaryta	su	Gedimino	kalnu.	Ligotus	me-
džius	reikia	iškirsti,	taip	pat	retinti,	bet	tai	spręsti,	daryti	

medžių	atranką	turi	dendrologai,	o	ne	kirtėjai,	 istorikai	
ar	muziejininkai.	Ir	jokiu	būdu	negalima	kirsti	krūmų	ant	
kalnų	šlaitų.	Jaunystės	metais	užsiėmiau	alpinizmu,	tek-
davo	treniruotis	ir	Trijų	kryžių	kalno	aplinkoje.	Matyda-
vau	krūmais	apaugusius	sveikus	kalno	šlaitus,	o	keliose	
iškirstų	krūmų	šlaituose	atsivėrusias	smėlio	atodangas.

A .	 G R I G E L I S .	Yra	problemų,	kur	susikerta	skirtingos	
nuomonės.	Tai	 labai	gerai,	moksle	 tik	 iš	 skirtingų	nuo-
monių	 išsirutulioja	 teisingi	 pasirinkimai.	 Ir	 mokslinin-
kai	svarsto:	gal	kaip	tik	sodinti	medelius	ant	Gedimino	
kalno?	Žinoma,	ne	klevus,	kurių	ar	ne	500	pasodinta	per	
1956	metų	kalno	želdinimo	vajų.	Nepagalvota,	kas	bus,	
kai	tie	medžiai	užaugs.	Todėl	reiktų,	kad	specialistai	nu-
spręstų,	ar	tikslinga	želdinti	kalno	šlaitus,	o	jei	tikslinga,	
tai	kokiais	augalais	–	daugiametėmis	žolėmis,	krūmais,	
o	gal	ir	tam	tinkamų	medžių	guotais.

K . 	 MON S TV I LA S .	Pietiniame	 ir	 rytiniame	Gedimino	
kalno	šlaituose	nuoslankos	nuvalytos	iki	pagrindinių	uo-
lienų,	ant	jų	užpiltas	apie	metro	storio	išplautos	skaldos	
sluoksnis	 su	 drenažu.	 Skalda	 laikosi	 tvirtai,	 tam	 tikrą	
abejonę	pietiniame	šlaite	man	kėlė	dolomitinė	skalda	su	
šiokia	tokia	molinga	smulkme.	Tai	padaryta	sąmoningai,	
manoma,	kad	ant	šios	skaldos	(kalcio	ir	magnio	karbo-
nato)	 geriau	 augs	 augmenija.	 Siūlyta	 ant	 skaldos	 pilti	
dirvožemį	ir	velėnuoti.

A . 	 G R I G E L I S .	Vėlgi	derėtų	kalbėti	apie	kalno	ekosis-
temą,	 o	medžiai	 buvo	 natūrali	 jos	 dalis.	Mano	 senelis,	
kaimietis	 Feliksas,	 sakydavo:	 iškirtai	 medį	 –	 pasodink	
du.	Tvarkos	gamtoje	nepaisymas	atveda	prie	pasekmių.	
Praėjo	penkeri	metai	po	medžių	iškirtimo,	papuvo	šak-
nys,	 kurios	 laikė	 šlaitą.	 Galima	 sakyti,	 kad	 kalnas	 turi	
būti	plikas,	 kaip	kad	 laikais,	 kai	 tarnavo	gynybos	 tiks-
lams.	Gali	įrodinėti	priešingai,	kad	tie	laikai	praėjo,	paki-
to	svarbiausia	kalno	paskirtis	ir	šiandien	–	tai	jau	ne	gy-
nybinis	objektas,	o	istorijos	ir	kultūros	paveldo,	taip	pat	
gamtos	paminklas.	Turime	į	tai	atsižvelgti,	tad	aš	esu	už	

Gedimino	kalno	šlaitų	profiliai	12-oje	kalno	segmentų.	UAB	GJ	Magma,	2016 Gedimino	kalno	skaitmeninė	aerofotografija.	UAB	GJ	Magma,	2016.	06.	16
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Gedimino	pilies	kalno	apsodinimą.	Šiais	 laikais	galima	
padaryti	 kalno	 vizualizaciją	 ir	 pamodeliuoti.	 Įsitikinęs,	
kad	žalias	medynų	rūbas	puikiai	derės	prie	pasikeitusios	
šio	nuostabaus	gamtos	paminklo	funkcijos.

A R  R E I K I A  K A L N O  S T R AT I G R A F I N I O 
G R Ę Ž I N I O

Ką	manote	dėl	transporto	keliamų	vibracijų	Gedimino	kalnui?

A .	G R I G E L I S .	LMA	ekspertų	išvadose	tarp	kitų	įrašė-
me	ir	punktą,	kad	inžineriniai	techniniai	sprendimai	turi	
būti	daromi	specialistų.	Grupės	narys	akademikas	Gena-
dijus	Kulvietis	tyrė	transporto	judėjimo	Arsenalo	gatve	ir	
keltuvo	(funikulieriaus)	poveikį	Gedimino	kalnui.	Jis	nu-
statė,	kad	šios	 įtakos	esminio	neigiamo	poveikio	kalnui	
nedaro.	Keltuvas	juda	bėgiais,	jo	masė	maža	lyginant	su	
kalno,	o	sukelti	virpesiai	yra	daug	aukštesnio	dažnio,	kad	
turėtų	įtakos	labai	žemiems	paties	kalno	rezonansiniams	
dažniams.	Transporto	poveikį	vertinti	sunkiau,	nes	suke-
liamos	gana	plataus	dažnių	diapazono	dinaminės	apkro-
vos.	Didžiausias	poveikis	stebimas	nuo	Arsenalo	gatvės,	
bet	sunkiasvoriam	transportui	ten	uždrausta	važiuoti,	tad	
poveikis	kalnui	panašus	kaip	ir	keltuvo.	Dar	vienas	argu-
mentas,	kad	ne	keltuvas	ir	ne	automobilių	eismas	sukėlė	
pirmąją	nuošliaužą	šiaurinėje	kalno	pusėje.

Po	2017	metų	 vasarą	 po	Lenkijos	 geologų	 atliktų	matavimų	
Gedimino	kalne	prabilta	apie	naujų	gręžinių	kalne	būtinybę.	
Ar	reikia	stratigrafinio	gręžinio	nuo	kalno	viršaus	iki	apačios?

K .	 MON S TV I LA S .	 Pradedant	 nuo	 1955	 metų	 kalne	
rankomis	buvo	pragręžti	 trys	45	m	gylio	gręžiniai,	kas	
pusę	metro	iškeliant	į	paviršių	grunto	sluoksnių	pavyz-
džius.	Atlikti	maždaug	600	grunto	pavyzdžių	laboratori-
niai	tyrimai.	Jei	konkrečioje	vietoje	norima	tvirtinti,	tar-

kime,	gynybinę	sieną,	tai	reiktų	atlikti	tos	vietos	10–15	m	
gylio	 gręžinius	 ir	 padaryti	 gruntų	 bandymus,	 fiksuoti	
grunto	šlytį,	sankibumą	ir	kitus	būsimiems	darbams	bū-
tinus	parametrus.

A .	 G R I G E L I S .	 Pagal	 senuosius	 grunto	 sluoksnių	 pa-
vyzdžius	 šiuolaikinių	 tyrimų	 nepadarysi,	 tad	 ar	 reikia	
stratigrafinio	gręžinio?	Hipotetinis	mūsų	turimas	pjūvis	
teisingas,	bet	specialistui	gręžinio	patikimumas	yra	svar-
biausias	 įrodymas.	 Nagrinėdami	 kalno	 morenas,	 tarp-
moreninius	 sluoksnius,	 turėtume	 patikimą	 paviršiaus	
ir	pado	vaizdą,	kas	ant	ko	slūgso	 ir	kas	 tai	yra?	Tačiau	
aš	nesu	už	tai,	kad	Gedimino	kalne	būtų	daromas	fun-
damentalus	 gręžinys.	 Tam	 naudojama	 gana	 sudėtinga	
sunkiasvorė	technika,	vadinasi,	paveiktume	patį	kalną.

G E R I AU S I A S  O P T I M I Z M A S  TA S , 
K U R I S  PA M AT U O TA S 

Kas	turėtų	vadovauti	Gedimino	kalno	priežiūrai	ir	tvarkybos	
darbams?	Ar	tai	–	humanitarų,	muziejininkų,	o	ne	geologų	ir	
inžinierių	rūpestis?

A .	 G R I G E L I S .	Geologijos	 tarnyba,	 kuri	 atlieka	 kalno	
fizinės	būklės	stebėseną	ir	priežiūrą,	yra	pavaldi	Aplin-
kos	 ministerijai.	 Tarnyba	 stato	 jutiklius,	 seismografus,	
analizuoja	 jų	 parodymus,	 atlieka	 matavimus.	 Speciali-
zuotus	tyrimus	ir	matavimus	atlieka	ir	LNM	samdomos	
privačios	firmos.	To	užtenka	kalno	 tvarkybos	projekta-
vimo	tikslams.	O	dėl	vadybos,	 tai	nemanau,	kad	kalno	
valdymą	tikslinga	 iš	Nacionalinio	muziejaus	perduoti	 į	
kitas	rankas.	Perdavus	Vilniaus	savivaldybei	ar	bet	ku-
riai	kitai	institucijai,	tektų	steigti	naują	bendrovę,	kuriai	
atitektų	kalno	tvarkyba.	Nacionalinis	muziejus,	pavaldus	
Kultūros	ministerijai,	atsako	už	kalno	reikalus,	tad	naują	
pavaldumo	grandinę	kurti	netikslinga.

Rytinis	Gedimino	kalno	šlaitas	
po	sunkios	2017–2018	m.	
žiemos.	Virš	kelio	į	kalną	
įrengta	prieiga	prie	šaltinio
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Visuomenę	 jaudina,	 kas	 ir	 kodėl	 ligi	 šiol	 vyko	 ar	
nevyko,	 tad	 svarbu	 žinoti,	 kiek	 čia	 būta	 objektyvių	 ar	
subjektyvių	priežasčių	ir	kaltininkų.	Neatidėliotini	tvar-
kybos	 darbai	 vyksta,	 rengiamas	 kalno	 rekonstrukcijos	
darbų	projektas.	Vėl	bus	pradėti	viešieji	pirkimai.	Deja,	
jie	užtrunka.	Paskelbus	ekstremalią	kalno	padėtį,	dauge-
lis	procedūrų	supaprastėjo,	ir	tai	sveikintina.	Taigi,	darbų	
įkarštyje	ardyti	esamą	tvarką	būtų	klaida.

Antras	dalykas.	Vyriausybė	turi	peržiūrėti	Gedimi-
no	kalno	tvarkybos	koncepciją	ilgalaikėje	perspektyvoje.	
Tam	reikėtų	pasitelkti	mokslininkus.	Tačiau	jau	pasigir-
do	balsų	 apie	dar	kelių	gabionų	 statybą.	Naivu	many-
ti,	 kad	 per	 dvejus	metus,	 2020-aisiais,	 kalno	 tvarkybos	
darbai	bus	baigti,	kaip	 tvirtina	optimistai	 ir	 skelbia	kai	
kurios	 žiniasklaidos	 priemonės.	 Neužteks	 nei	 ketverių	
metų,	nei	tų	kelių	milijonų	eurų.	Ateitis	parodys...

Skamba	ne	itin	optimistiškai.

A .	 G R I G E L I S .	Bet	 realistiškai.	 „Kietosios“	priemonės	
čia	netaikytinos,	o	gabiono	statyba	kaip	tik	ir	tapo	tokiu	
pavyzdžiu.	Į	LR	Pajūrio	juostos	įstatymą	įtrauktas	reika-
lavimas:	„Numatant	krantotvarkos	priemones,	pirmeny-
bė	teikiama	natūralių	ar	tam	rajonui	būdingų	medžiagų,	
gamtinių	analogų	principui“.	Geras	saugiklis,	numatan-
tis	pajūrio	krantų	apsaugai	taikyti	tik	„minkštąsias“	prie-
mones.	Dėl	gabiono	Gedimino	kalne	buvau	skeptiškas	ir	
likau.	Mūsų	inžinieriai	geresnio	varianto	nerado,	bet	kas	
pasakys,	 kiek	 jis	 stovės,	 kaip	 patikimai	 jo	 konstrukcija	
atlaikys	šalčius,	sniegą,	lietų?	

K . 	MON S TV I LA S .	Mano	supratimu,	Gedimino	kalne	
viską	reikia	daryti	greičiau,	pigiau	ir	paprasčiau,	siekiant	
tvarkyti,	kaip	kad	anksčiau	buvo.	Kas	man	kelia	nerimą?	
Štai	buvo	atkasta	 tranšėja	beveik	 iki	pat	 šiaurinės	atra-
minės	sienos	apačios.	Jei	ten	būtų	koks	nors	nematomas	
smėlingo	šlaito	įtrūkis,	šlaito	slydimas	būtų	katastrofiš-
kas	kalnui	ir	muziejaus	pastatui.

A . 	G R I G E L I S .	Su	gamta	reikia	elgtis	atsargiai.	Galima	
kalne	 prismaigstyti	 rostverkų,	 įboginti	 gabioną,	 bet	 ar	
kas	 susimąsto,	 kaip	 reikės	 išimti,	 kai	 tos	 konstrukcijos	
nustos	veikti?	

O	 apibendrindamas	pasakysiu,	 kad	 rimta	Gedimi-
no	kalno	šlaitų	rekonstrukcija	bus	daroma	pirmą	kartą,	
atvejis	ekstremalus,	sprendimai,	nors	ir	geriausi,	yra	eks-
perimentiniai.	Jeigu	pasiteisins	–	puiku.	Bet	niekas	negali	
garantuoti,	kad	šlaitai	žemyn	jau	nebevažiuos.	Lietuvos	
geologijos	 tarnybai	 esu	 užsiminęs,	 kad	 reiktų	 padaryti	
šlaitų	 gruntų	 geologinę	 nuotrauką	 ir	 užkartografuoti,	
kur	yra	nenatūralūs	supiltiniai	gruntai.	Tai	būtų	svarbu	
projektavimo	darbams.

Tad	kokia	yra	esminė	problema?

A .	 G R I G E L I S .	Tai	–	kalno	ekosistemos	būvis.	Elemen-
tari	 nepriežiūra	 gali	 virsti	 katastrofa.	 Klaidinga	 galvoti,	
kad	kalnas	stovėjo	vakar,	stovi	šiandien	ir	taip	bus	visada.	
Dabar	matome,	kad	problemų	buvo.	Viskas	susidėjo	į	krū-
vą	–	ir	štai	rezultatas.	Mokslininkai	taip	pat	nėra	paskuti-
nės	instancijos	žinovai,	bet	kultūros	žmonės	turi	išsakyti	
savo	požiūrį	visuomenei,	o	mokslas	yra	kultūros	dalis.

Gal	 vertėtų	 naujai	 iškylančius	 dalykus	 svarstyti?	
Argi	nebūtų	naudinga	pasitelkti	informatiką	ir	želdinių	
specialistus,	atlikti	Gedimino	kalno	vizualizaciją,	sumo-
deliuojant,	kaip	iš	visų	pusių	galėtų	atrodyti	želdynais,	
krūmais,	gal	ir	atitinkamų	medžių	guotais	sutvirtinti	kal-
no	šlaitai?	Juk	įmanoma	rasti	optimaliausią	sprendimą.	
Ir	žmonėms	būtų	į	ką	pasižiūrėti,	kai	aplink	viskas	žydi,	
gal	 ir	mokiniams	būtų	galima	vesti	botanikos	pamokas	
ar	 edukacinius	 užsiėmimus	 gamtoje.	 Būtų	 įspūdingiau	
negu	dabar	pliki	ir	netvirti	kalno	šlaitai.	

Kad	ir	kaip	sparčiai	su	pažanga	judėsime	į	priekį,	niekur	ne-
dingsime	nuo	nuolatinių	darnos	su	gamta	siekių.	Lyg	ir	labai	
paprasta,	triviali	išvada,	bet	paprastų	tiesų	nepaisymas	dažnai	
atveda	prie	skaudžių	pasekmių.	Gedimino	kalnas	mums	nuolat	
apie	tai	primena.

Gedimino	kalnas	iš	gamtinio	ir	istorinio	objekto	vis	labiau	tampa	technokratinės	
žmonių	veiklos	padariniu	

Statomo	gabiono	vaizdai	iš	funikulieriaus
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Ar	 tinka	 Gedimino	 pilies	 kalnui	 žalias	 apdaras?	 Šią	
temą	aptaria	Lietuvos	mokslų	akademijos	tikrieji	nariai,	
Vilniaus	universiteto	Gyvybės	mokslų	centro	Biomoks-
lų	 instituto	Botanikos	 ir	genetikos	katedros	profesorius	
Jonas	Remigijus	Naujalis	ir	Lietuvos	agrarinių	ir	miškų	
mokslų	 centro	 Žemdirbystės	 instituto	 Javų	 selekcijos	
skyriaus	vyriausiasis	mokslo	darbuotojas	doc.	dr.	Vytau-
tas	Ruzgas.	Priminsime,	kad	viena	V.	Ruzgo	mokslinių	
interesų	sričių	–	daugiamečių	žolių	tyrimai	ir	kviečių	se-
lekcija,	kartu	su	bendradarbiais	jis	sukūrė	20	naujų	kvie-
čių	ir	rugių	veislių,	gerai	žinomų	ir	kaimyninėse	šalyse.

Abu	 mokslininkai	 2016	 metais	 dalyvavo	 Lietuvos	
mokslų	akademijos	(LMA)	ekspertų	darbo	grupės	darbe	
„Dėl	Gedimino	pilies	kalno	šlaitų	būklės	ir	jų	tvarkymo	
programos	 vertinimo“.	 Jų	 pasiūlymai	 dėl	 kalno	 šlaitų	
apželdinimo	 ir	apsodinimo	pateikti	minėto	darbo	atas-
kaitoje.

K A L N U I  I R  L I E T U VA I

Gerbiami	akademikai,	apie	Gedimino	pilies	kalną	pastaraisiais	
metais	spaudoje	rašoma	tiek,	kiek	anksčiau	nesvajota.	Tik	gaila,	
kad	rašoma	dėl	kalną	ištikusių	negandų,	tad	didelio	džiaugsmo	
tos	publikacijos	nesukelia.	Kokios	mintys	 Jums	kyla	 skaitant	
apie	kalno	problemas?

J ONA S 	R EM I G I J U S 	NAU J A L I S .	Nėra	abejonių,	kad	
vieno	 žymiausių	 atkurtos	 Lietuvos	 valstybės	 simbolių	
padėtis	 yra	 labai	 jautri	 kiekvienam	 mąstančiam	 žmo-
gui.	Nesvarbu,	kokio	amžiaus	vilniečiui,	kito	miesto	ar	
kaimo	gyventojui	per	televiziją	rodytos	Gedimino	kalno	
šlaitų	 nuoslankos	 ir	 nuošliaužos	 žadina	 toli	 gražu	 ne	
geriausius	 jausmus.	 Tuose	 reportažuose	 prasiveržia	 ir	
tam	tikros	keistų	interpretacijų		nuotaikos,	girdi,	Lietu-
vos	 valstybė	 nesugeba	 savarankiškai	 tvarkytis	 su	 savo	
simboliais.	 Procesas	 pernelyg	 užsitęsė,	 nes	 iš	 pradžių	
nieko	 pernelyg	dramatiško	 lyg	 ir	 neįvyko,	 atrodė,	 kad	
įvykusias	nuošliaužas	nuo	kalno	šlaitų	pavyks	greitai	su-
stabdyti,	padarinius	pašalinti.	Dabar	paaiškėjo,	kad	patį	
šlaitų	slinkimo	procesą	gali	tekti	stabdyti	metų	metais.

Esmė,	mano	galva,	yra	 štai	kokia.	Nekalbėsiu	apie	
konkrečius	paveldosaugos	baruose	dirbančius	asmenis,	
kurie	 priėmė	 sprendimus	 dėl	 Gedimino	 kalno	 tvarky-
bos.	Nieko	stebėtino,	kad	 jie	nebuvo	studijavę	ekologi-
jos	mokslo,	giliau	susipažinę	su	geologijos	ir	geografijos	
problematika,	tad	paskubomis	priėmė	sprendimą	atkurti	
Gedimino	kalną	tokį,	koks	buvo	kadaise,	jei	ne	Gedimi-
no,	tai	bent	Vytauto	laikais.

Iš	geriausių	paskatų,	pagal	savo	supratimą	ėmėsi	gerų	darbų	
kalnui	ir	Lietuvai...	Išėjo,	kaip	niekas	nesitikėjo.

J . 	 R . 	 NAU J A L I S . Tikriausiai	 taip	 ir	buvo.	Tačiau	per	
tuos	 dešimtmečius,	 kai	 nuo	 1956-ųjų	Gedimino	 kalnas	

buvo	 apsodintas	 klevais,	 spėjo	 susiformuoti	 tam	 tikra	
kalno	 ekosistema.	 Toks	 kalnas	 yra	 labai	 jautri	 bet	 ko-
kiems	 pokyčiams	 antropogenizuota	 gamtinė	 sistema.	
Bet	kokie	pažeidimai,	neapgalvotos	invazijos,	vėliau	at-
siliepia	ir	kitoms	gamtinės	sistemos	dalims,	jos	atskiroms	
struktūrinėms	konstrukcijoms.	Viena	didžiausių	klaidų,	
kuri	padaryta	plynai	 iškertant	kalno	medžius,	buvo	at-
sarginio	plano	neturėjimas,	nenumatymas,	kas	bus,	jei	ne	
viskas	 taip	klosis,	kaip	 iš	pradžių	numatyta.	O	kas,	 jei,	
iškirtus	medžius,	ne	viskas	stabilizuosis,	kaip	norima?

Sutinku,	kad	kalno	apsodinimas	klevais	buvo	visiš-
kai	 neapgalvotas	 ir	 neperspektyvus	 veiksmas,	 nes	 per	
pusšimtį	metų	 tie	medžiai	 kalno	 šlaituose	 užaugo,	 dėl	
ypatingo	reljefo	greitai	pradėjo	svirti	ir	kelti	pavojų	šlai-
tams.	Staigus	medžių	iškirtimas	2011–2013	metais	buvo	
antroji	klaida.	Tai	atvedė	prie	stresinės	kalno,	kaip	eko-
sistemos,	padėties,	jeigu	nepasakius	smarkiau	–	katastro-
finės.	Štai	ką	reiškia	neturėti	apmąstyto	projekto.

Imant	plačiau,	neturėti	projektinio	mąstymo.

J . 	R . 	NAU J A L I S .	Būtent	tai	ir	pamatėme.	Mano	galva,	
medžių	 iškirtimas	 tapo	 vienu	 svarbiausių	 pažeidimų,	
kuris	 sukėlė	 šlaitų	 deformacijas	 ir	 šiandien	 matomas	
geo	logines-geografines	pasekmes.	

K O N K R E T Y B Ė ,  K U R I O S  Ž O D Ž I A I S 
N E U Ž B U R S I

VY TAUTA S 	 RUZGA S .	 2016	 metų	 vasarą	 su	 kolega	
J.	R.	Naujaliu	buvome	įtraukti	į	Lietuvos	mokslų	akade-
mijos	 sudarytą	darbo	grupę,	kuriai	 buvo	duota	užduo-
tis	 rasti	 sprendimą,	 kuris	 padėtų	 stabilizuoti	Gedimino	
kalno	šlaitus.	Pasitelkiau	dar	vieną	kolegą,	agronomijos	
mokslų	 daktarą	 Vaclovą	 Stukonį,	 labai	 gerą	 specialistą	
žolininką.	Kone	keturpėstiems	teko	kalno	šlaitus	tyrinėti.	
Akivaizdu,	kad,	 iškirtus	medžius,	gamtinė	pusiausvyra	
buvo	pažeista.	Vienas	vidutinis	suaugęs	klevas	per	parą	
iš	dirvos	išsiurbdavo	apie	300	litrų	vandens,	ir	tie	medžiai	
su	kalnu	sudarė	pusiausvyrą.	Man	pačiam	„depiliuotas“	
kalnas	gražesnis	vertinant	kaip	gynybinį	nuo	kryžiuočių	
objektą.	Galima	juk	ir	taip	mąstyti.	Kita	vertus,	tai	–	juk	
ne	vien	dėl	buvusios	pilies	vertinamas	objektas.

Kas	mums,	mokslo	žmonėms,	kelia	didelį	nerimą?	
Tai,	kad	gyvename	beveik	diletantų	laikais:	ateina	save	
laikantys	labai	protingais,	susėda,	nusprendžia	ir	 imasi	
veiklos.	Galimybės	didelės,	tačiau	be	atsakomybės.	Buvo	
įvairios	santvarkos,	bet	visada	buvo	vertinami	profesio-
nalai,	ant	kurių	pečių	daug	kas	(jeigu	ne	viskas)	ir	laikėsi.	
Labai	 didelė	 atranka	 vykdavo,	 tekdavo	 sukaupti	 daug	
žinių,	kol	 tau	 leisdavo	dalyvauti	priimant	 sprendimus.	
Nepadirbėjęs	 žemesnėje	 grandyje,	 nepalypėjęs	 karjeros	
laiptais,	negalėjai	 tapti	 tikru	profesionalu.	O	dabar	 jau-
nas	 specialistas,	 šiek	 tiek	 pasikrapštęs	 vienoje,	 kitoje	

2. Kaip Mefistofelis studentą gundė,
arba Mintys dėl žaliojo Gedimino kalno apdaro
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darbo	vietoje,	štai	–	jau	ekspertas,	skiriamas	dideliu	vir-
šininku.	 Kalbu	 ne	 vien	 apie	 Gedimino	 kalną,	 nes	 taip	
yra	 daugelyje	 gyvenimo	 sričių.	 Pirmiausia	 prasisiekia	
mokantys	 šnekėti,	 save	pateikti,	bet	kai	prieinama	prie	
konkretaus	darbo,	prireikia	rezultato,	tada	ir	pamatome,	
kas	ko	vertas.	Pilies	kalnas	ir	yra	ta	konkretybė,	kurios	
vien	 žodžiais	 neužbursi:	 arba	 jis	 stovės,	 arba	 turėsime	
tai,	ką	matome	šiandien.

Kokią	 išvadą,	 kaip	 ekspertas,	 padarėte	 imdamasis	 Gedimino	
kalno	šlaitų	stabilumo	vertinimo?

V.	 R UZGA S .	Ekspertines	 išvadas	darėme	remdamiesi	
savo	 turimomis	 žiniomis	 ir	 patirtimi,	 nes	 apie	 kokius	
nors	 išsamesnius	 tyrimus	 per	 keletą	 mėnesių	 negalėjo	
būti	 nė	 kalbos.	 Bent	 jau	 mano	 užduoties	 atveju.	 Man	
sunku	 vertinti,	 kiek	 toli	 į	 dangų	 nuėjo	mūsų	 išvadose	
surašytos	mintys,	bet	mes	visi	dirbome	nuoširdžiai.	Nors	
manęs	niekas	neklausinėjo,	mūsų	pasiūlymų	netikslino,	
neužginčijo,	bet,	jei	kranai	sukinėjasi,	darbininkai	kruta,	
vadinasi,	darbai	vyksta.	Kitaip,	reikia	manyti,	juk	negali	
būti.	Dabartinės	situacijos	detalių	nežinau.

Dabar	dėl	medžių	kalno	šlaituose.	Nesu	nei	už	me-
džius,	nei	prieš	juos.	Galimas	daiktas,	kalną	reikėjo	pada-
ryti	pliką,	bet	tai	reikėjo	daryti	profesionaliai,	kaip	daro	
miškininkai.	Yra	specialus	kirtimas,	kai	medynas	iškerta-
mas	per	kelis	kartus	kas	dešimt	metų.	Iškirtus	grupę	me-
džių,	 reikėjo	dalį	atsodinti,	kad	 jie	 įsikabintų	šaknimis,	
numatytoje	vietoje	 ir	 taip	 lipti	 aukštyn.	Tai	būtų	galėję	
užtrukti	gal	trisdešimt	metų,	tik	ne	vienu	mostu	iškirs-
ti.	 Gal	 reikėjo	 performuoti	 krūmus,	 palikti	 žemesnius,	
parinkti	 augalus,	bet	 tai	 –	ne	vienos	dienos	darbas.	Po	
kelerių	metų	šaknims	suirus,	gruntas	nuo	šlaitų	lietingą	
metą	pajudėjo	žemyn.

Gyvenimas	 nesibaigia	 nei	 per	 Seimo,	 nei	 per	 Vy-
riausybės	narių	kadenciją,	o	kas	geriau	už	žolininkus	ar	
dendrologus,	miškininkus	tai	žino?	Ekosistema,	augalų	
bendrija	tam	tikroje	vietovėje,	susiformuoja	pamažu,	tam	
reikia	daug	metų,	 ji,	kaip	ir	visi	procesai	gamtoje,	susi-
formuoja	negreitai.	 Bet	 kartais	 norima	per	metus	 kitus	
viską	padaryti.

S K U B O S  D A R B Ą  V E L N I A I  G AU D O

Gedimino	kalno	ekosistema	suiro	dėl	per	staigaus	žmonių	įsi-
kišimo.	Gal	paantraštėje	pritaikytą	tautos	priežodį	galima	pa-
tvirtinti	moksliniais	faktais?

J . 	 R . 	 NAU J A L I S .	 Staigus	 visų	medžių	 iškirtimas	pa-
žeidė	dinaminę	visos	kalno	sistemos	pusiausvyrą.	Kole-
ga	paminėjo,	kad	medžiai	išgarina	didelį	kiekį	vandens.	
Antra,	savo	lajomis	medžiai	sulaiko	didelį	kiekį	kritulių	
(apie	30–40	proc.),	dalis	jų	nuo	lajų	tiesiog	išgaruoja.	Tre-
čia,	 medžiai	 šaknimis	 sutvirtina	 gruntą.	 Tokia	 sistema	
išlaiko	 dinaminę	 pusiausvyrą,	 tačiau	 bet	 koks	 staigus	
įsikišimas	 gali	 ją	 išderinti.	 Nėra	 abejonių,	 kad	medžių	
iškirtimas	prie	to	prisidėjo.	Be	to,	dirvoje	liko	kelmai	ir	
šaknys,	jie	ėmė	irti:	tokiose	augalų	puvenose	intensyviai	
turėjo	 pradėti	 kauptis	 vanduo.	 Nuo	 mikroerozijų	 pra-
sideda	makroerozijos,	 o	 Gedimino	 kalno	 šlaitai	 statūs.	

Esminei	 kalno	 tvarkybai	 reikėjo	 turėti	 viziją,	 projektą,	
kuris	turėjo	tęstis	20–30	metų.	Maža	to,	darbai	turėjo	vyk-
ti	 nuosekliai,	 šalinant	peraugusius	 ar	pažeistus	klevus,	
kartu	sodinant	tam	tikras	daugiametes	žoles,	krūmus	ar	
kitus	neaukštus	vietinius	medžius	su	galingomis	šaknų	
sistemomis.

V . 	 R U ZGA S .	Pritariu	kolegai,	 tik	dar	pridurčiau,	kad	
reikėjo	pasidomėti	keliomis	stabilesnėmis	šlaitų	dalimis	
ir	praktiškai	panagrinėti,	kaip	tas	stabilumas	atsiranda.

„Teorija,	brolau,	–	sausa	šaka,	/	Už	tai	gyvenimo	vai-
singas	medis	žydi“,	–	argi	ne	taip,	norėdamas	sugundyti	
vokiečių	studentą,	kalbėjo	Mefistofelis?

Ž U R N A L I S TA M S  R E I K I A  R Ė K S N I Ų

Vienaip	į	medį	žiūri	kraštovaizdžio	architektas	ir	kitaip	mate-
rialaus	 paveldo	 apsauga	 užsiimantis	 architektas.	 Pastarajam	
medžiai	gožia	paveldą	ir	tikrąjį	grožį,	todėl	jis	to	medžio	len-
gva	ranka	atsisako,	kartais	pamiršdamas,	kad	architektūra	ir	ją	
supantis	skverelis	ar	parkas,	net	atskiras	medis	sudaro	meninę	
vienovę.	Net	ir	pasiligojęs	senas	medis	gali	būti	svarbus	emo-
cinis	istorinių	įvykių	liudytojas,	susijęs	su	įvairiomis	asmeny-
bėmis,	žodžiu,	yra	gyvas	atminties	žadintojas.	Kaip	suderinti	
tas	skirtingas	pozicijas?

V.	 R UZGA S .	 Skiriu	 du	dalykus.	 Yra	 šaukianti	 visuo-
menės	dalis	ir	tylinti	–	dirbanti.	Tų	šaukiančiųjų	gal	1–2	
proc.,	bet	jų	balsai	skardžiausi.	Jie	girdimi,	jų	veidai	ma-
tomi	televizorių	ekranuose	ir	spaudoje,	jie	visus	užvaldo	
savo	emocijomis,	o	žurnalistams	reikia	kažkuo	atkreip-
ti	dėmesį.	Visada	problemas	turi	spręsti	kompetentingi	
žmonės:	ir	medžius	paliekant,	ir	juos	nukertant.

Pakalbėkime	apie	žolę.	Kokios	reikėtų	Gedimino	kalno	šlaitams	
apsėti?	

V.	 R UZGA S .	 Žolė	 laiko	 10–15	 cm	 storio	 velėną.	 Tose	
vietose,	kur	šlaitai	nepajudėjo,	žolės	įsitvirtinusios,	gerai	
„dirba“	jų	šaknys.	Kalne	visada	atsiranda	plikų	vietų,	te-

Vytautas	Ruzgas	ir	Jonas	Remigijus	Naujalis				
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gul	ir	nedidelių,	kaip	kokios	dvi	kepurės.	Tai	–	jau	bėda,	
nuo	tų	vietų	vanduo	gali	pradėti	plauti	dirvožemį	ir	išpro-
vokuoti	slinkimą.	Jei	nuo	šlaitų	pajudėjo	30	cm	ir	gilesni	
dirvos	sluoksniai,	jokios	žolės	šaknys	jų	nesulaikys.	Judė-
jimas	prasideda	po	truputį.	Jeigu	įsitvirtinęs	žolynas	laiko	
paviršinį	velėnos	sluoksnį,	tai	ir	gilesnis	nepajudės.	Paso-
dinę	vien	ilgašaknes	dykumų	žoles,	velėnos	nesuformuo-
sime,	norimo	efekto	negausime.	Savo	ekspertinėse	išvado-
se	surašėme	siūlomų	sėti	ant	kalno	šlaitų	augalų	sąrašą.

Nesu	tikras,	kad	vien	žolė,	kad	ir	kokia	ji	būtų,	galė-
tų	savo	šaknimis	išlaikyti	Gedimino	pilies	kalno	šlaitus.	
Labai	 svarbus	 veiksnys	 yra	 šlaitų	 statumas,	 o	 jis	 labai	
didelis	–	37–40	ir	daugiau	laipsnių.	Jei	metai	būtų	buvę	
sausi,	tai	gal	ir	tų	nuošliaužų	ir	nuoslankų	tiek	nebūtų.	
Bet	kaip	sykis	 išpuolė	lietingi	metai.	Be	žolės,	šlaituose	
dar	turėtų	būti	ir	krūmokšnių,	kurių	šaknys	padėtų	su-
tvirtinti	velėną.

Tarkime,	 bus	mėginama	kalną	 želdinti.	Ar	 tai	 daryti	 reikėtų	
zonų	 principu?	 Papėdę	 apsodinant	 krūmokšniais,	 gal	 vieto-
mis,	bet	ne	ištisai,	ir	nedideliais	tam	tinkamų	medelių	guotais.	
Aukščiau	–	ilgašakniais	krūmais,	dar	aukščiau	–	tam	tinkamo-
mis	velėną	formuojančiomis	žolėmis.	

V.	 R UZGA S .	Gazono	principu	šienaujamas	kalnas	gal	
ir	gražu,	bet	dažnai	pjaunamo	žolyno	šaknų	sistema	per	
kelerius	metus	labai	suprastėja,	o	ypač	netręšiamo.	Žolių	
šaknys	tada	išsivysto	vos	5	cm	sluoksnyje	ir	suformuoja	
silpną	velėną.	Arčiau	kalno	papėdės	pasodinti	krūmeliai	
ne	kažin	kiek	ir	matomi	būtų,	labiau	išryškėtų	maždaug	
nuo	trečdalio	kalno.

Ar	užsėjus	šlaitą	ištisai	vienos	rūšies	žolėmis,	toks	sprendimas	
pasiteisintų?	

V.	R UZGA S .	Kiekviena	žolė	turi	savo	augimo	subtilu-
mų:	savitą	šaknyną,	mėgstamą	temperatūrą,	prisitaiky-
mo	prie	 žiemos	 sąlygas	 ir	 t.	 t.	 Pučiant	 žiemos	 vėjams,	
ne	visi	augalai	tokias	sąlygas	išlaikys.	Kad	ir	svidrė	ant	
kalno	 šlaitų	mūsų	 žiemų	 veikiausiai	 neišlaikys.	O	 kie-
čių	ir	daugelio	kitų	augalų	šaknys	tam	tinkamos.	Tačiau	
visa	tai	reikia	daryti	kaip	atsakingą	projektinę	užduotį.	
Mus	dažnai	 remia	prie	sienos:	 jūs,	mokslininkai,	dabar	
mums	pasakykite...	Kiekvienas	darbas	turi	būti	daromas	
solidžiai,	 ne	priešokiais.	Dažnai	 net	 didelis	 išminčius	 į	
visus	kylančius	klausimus	neatsakys.

J . 	 R . 	 NAU J A L I S .	 Jeigu	 būtų	 norima	 sukurti	 vienos	
rūšies	žolinę	dangą,	tektų	skirti	tam	reikalui	nuolatines	
investicijas,	 kaskart	 atnaujinti	 tas	 žoles.	Mat	 iššalimas,	
įvairūs	pakenkimai,	priklausymas	nuo	vandens	pertek-
liaus	ar	 sausros,	kitų	gamtos	 sąlygų,	 reikalaus	nuolati-
nės	 priežiūros.	 Jei	manysime,	 kad	 stabilizavę	 šlaitus	 ir	
sudėję	velėną,	visa	tai	padarysime	visiems	laikams,	labai	
apsiriksime.	 Bus	 labai	 brangus	 ir	 darbo	 imlus	 rūpestis	
ir	ateityje.

K I T O S  Š A LY S  M U M S  N E  P I L I Ų 
PAV Y D I ,  O  L A K Š T I N G A L Ų 

V.	 R UZGA S .	 Beje,	 Gedimino	 kalno	 šlaituose	 kai	 kur	
pastebėjau	 augančius	 dilgėlių	 kuokštus.	 Iš	 tolo	 atrodo	
neblogai,	 o	 dilgėlių	 šaknys	 ilgos,	 tad	 šlaitams	 tvirtinti	
tiktų.	Tik,	gaila,	dilgėlės	išstumia	kitas	žoles,	neformuoja	
velėnos,	ir	tai	menkina	jų	apsauginę	vertę.

Užtat	turi	kitų	pranašumų,	kurių	svarba	krašto	ekosistemoje	
dažnai	neįvertinama.	Trakuose	gyvenu	Bernardinų	gatvėje	ties	
apleistu	kalnu,	kur	kadaise	stovėjo	stačiatikių	maldos	namai	ir	
vienuolynas,	o	dabar	to	paveldo	pėdsakai	dunkso	po	žemėmis.	

Sodri	medžių	žaluma	nuo	Vilnios	upės	praturtina	Aukštutinės	pilies	liekanas,	Vakarinio	(Gedimino)	bokšto	ir	atstatytos	gynybinės	sienos	vaizdą
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Šį	pavasarį	 po	daugelio	metų	 ten	 augančiuose	 krūmuose	vėl	
pragydo	 lakštingala.	Vadinasi,	 bent	viena	porelė	 kuria	naują	
gyvenimą.	Pažįstama	ornitologė	 sako,	 kad	 šis	 kelerius	metus	
nešienaujamas	kalnas	ir	ties	krūmais	įsikūrusios	dilgėlės	–	tai	
aplinka,	kuri	palanki	perėti	lakštingaloms.	Būtų	nuostabu,	jei	
sugebėtume	 pagalvoti	 apie	 panašias	 palankias	 vietas	 paukš-
čiams	lizdus	sukti	ir	Gedimino	kalne.	Bent	jau	į	viešnagę	at-
važiuojantys	vokiečiai	būtų	sužavėti,	nes	jie,	savo	šalyje	sunai-
kinę	dilgėles,	be	perimviečių	paliko	ir	lakštingalas.	Vokietijoje	
jų	giesmių	nebegirdėti.

J . 	R . 	NAU J A L I S . Manau,	kad	yra	daug	galimybių	pa-
čiame	Vilniaus	miesto	centre	plėtoti	edukacines	progra-
mas	moksleiviams.	Augalijos	ir	gyvūnijos	pasauliai	neat-
siejami,	o	Gedimino	pilies	kalnas	kaip	tik	yra	įmanomas	
tos	sąveikos	pavyzdys.

V . 	 R U ZGA S . Gedimino	 kalnas	 visų	 pirma	 traktuoja-
mas	kaip	reprezentacinė	vieta,	todėl	žolės	čia	pjaunamos	
pirmiausia	estetiniais	sumetimais.	Jeigu	pjaunama	du	ir	
dažniau	kartų,	žolynų	šaknų	sistema	silpnėja,	tai	trukdo	
susidaryti	velėnai.	Daugiametės	žolės	padėtų	stabilizuo-
ti	 šlaitų	 nuoslankas	 pirminėje	 jų	 susidarymo	 stadijoje	
apsaugant	 dirvožemio	 sluoksnį,	 esantį	 nuo	 paviršiaus	
0–20	 cm.	 Kai	 grunto	 judėjimas	 prasideda	 gilesniuose	
sluoksniuose,	 žolynų	 šaknys	 nuošliaužos	 sulaikyti	 ne-
gali.	 Todėl	 svarbu	 parengti	 lokalų	 žolynų	 pagerinimo	
projektą	ir	specialius	daugiamečių	žolių	įkūrimo	šlaituo-
se	darbus,	 jų	 lietinimo	galimybes	panaudojant	Vilnelės	
vandenį.

A R  AT L A I K Y S  G A B I O N A S  L A I K O 
I Š B A N D Y M U S

Ar	 visos	 subtilybės,	 kurias	 svarstome,	 atsispindi	 Gedimino	
kalno	 šlaitų	 tvarkybos	 koncepcijoje,	 kuri	 baigta	 rengti	 šių	
metų	sausį?

V.	 R UZGA S .	Mes	savo	ekspertines	 išvadas	LMA	atas-
kaitoje	pateikėme	2016	m.	spalio	18	d.,	kai	minėtos	kon-

cepcijos	dar	nebuvo,	tad	su	ja	ir	susipažinti	neteko.	Žinau	
tik,	ką	mes	siūlėme,	mūsų	pasiūlymai	dažnai	cituojami.	Ir	
gabiono	nebuvo,	kuris	spėjo	išdygti	šiauriniame	Gedimi-
no	kalno	šlaite.	Įsivaizduoju,	kad	žmonės	daro	atsakingai	
ir	žino,	ką	toliau	darys.	Teks	užpilti	žemėmis,	uždėti	ve-
lėną,	gražiai	padaryti,	bet	 to	maža.	Nuolat	pučiantis	vė-
jas	džiovina	kalno	šlaitų	dirvos	paviršių.	Palik	velėną	be	
priežiūros,	drėgmę	bemat	ištrauks.	Kaip	džiūsta	pakabinti	
skalbiniai,	visi	mato,	tik	gal	ne	kiekvienas	susimąsto,	ko-
dėl	taip	yra.	Vėjui	pučiant,	mažėja	slėgis	į	kapiliaro	viršų	
ir	atsiranda	vandens	išsiurbimo	jėga.	Todėl	smarkiame	vė-
jyje	sparčiai	džiūsta	ne	tik	skalbiniai,	bet	ir	dirvos.	Maža	
pastatyti	gabioną,	reikia	įrengti	laistymo	sistemą,	geriau-
sia	kapiliarinę,	liejant	šaknis	iš	apačios.	Vanduo	turi	nuo-
lat	drėkinti	žolytę,	antraip	neaugs	ir	nesiformuos	velėna.	
Prieš	 žiemą	 gabiono	 laistymo	 sistemą	 reikės	 nuimti.	Ar	
visam	tam	pasiruošta?	Noriu	tikėti,	kad	gilintasi	į	užsienio	
patirtį,	viskas	apgalvota	iki	smulkmenų,	atsakingai	pada-
rytas	projektas,	kuris	įgyvendinamas.

Blogiausia,	kas	gali	būti,	tai	pasiduoti	kinų	sistemai,	
daryti	pigiai	ir	greitai.	Ši	sistema	čia	nesuveiks.	Jeigu	ga-
bioną	uždengsime	netinkama	velėna,	pavasarį	gali	tekti	
velėnuoti	 iš	 naujo.	 Jeigu	 velėna	 bus	 sudėta	 ant	 plikos	
žemės,	tai	–	tuščias	darbas,	nes	po	gero	lietaus	ta	velėna	
nučiuoš	žemyn.	Velėna	auga	lėtai,	o	kalno	šlaituose	ji	turi	
būti	 iškart	 patikimai	 pritvirtinta.	Ant	 cemento	 gal	 ko-
kią	įgeriančią	medžiagą	būtų	galima	kloti,	kuri	drėgmę	
laikytų?	 Tačiau	 tuo	 visas	 ūkis	 turės	 užsiimti.	 Truputį	
fantazuoju,	norėdamas	pabrėžti,	kokie	sudėtingi	darbai	
laukia	Gedimino	kalno	tvarkytojų.	Tam	reikia	gan	sudė-
tingų	darbų	projekto,	kurį	darytų	specialistai.	Mano	su-
pratimu,	Lietuvos	nacionalinis	muziejus	pernelyg	maža	
institucija,	 kad	 galėtų	 spręsti	 tokią	 didelę	 ir	 sudėtingą	
problemą	kaip	Gedimino	kalno	tvarkyba.

J . 	R . 	NAU J A L I S . 	Gabionas	Gedimino	kalne	yra	vienas	
tų	 naujų	 techninių	 įrenginių,	 kuris	 kelia	 susidomėjimą	
ir	provokuoja	diskusijas.	Kaip	ir	kolegai	Vytautui,	man	
kyla	klausimų,	kaip	ten	įsitvirtins	augalų	šaknys,	kokia	

Kelmai	Gedimino	kalno	šiauriniame	
šlaite	primena,	kad	iki	2011–2013	m.	
ten	ošė	klevai
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lietinimo	sistema	bus	įrengta	ir	kaip	ji	funkcionuos.	Jei-
gu	 ten	 bus	 užsėta	 svidrėmis	 ar	 kokiomis	 ilgašaknėmis	
nendrėmis,	 tai	kur	 jų	šaknys	augs?	Jeigu	apie	tai	nepa-
galvota,	tai	nuolat	teks	keisti	velėną,	o	tai	–	brangus	ma-
lonumas.	Futbolo	stadione	pakeisti	veją	(tiesa,	ji	kitokia)	
kainuoja	 apie	 300	 tūkst.	 eurų.	 Niekur	 neteko	 skaityti,	
kaip	šie	dalykai	bus	sprendžiami	šiauriniame	Gedimino	
kalno	šlaite,	nežinau,	ar	buvo	rengiamos	platesnės	dis-
kusijos	šiais	klausimais.

Diskusijos	šventoje	Marijos	žemėje	dažnai	suvokiamos	kaip	pa-
galių	kaišymas	į	ratlankius	ir	sąskaitų	suvedinėjimas.	Trūksta	
geranoriškumo,	bendro	intereso	 ir	pilietiško	supratimo.	Gali-
mas	 daiktas,	 taip	 išryškėja	 tautoje	 glūdintys	 ir	 nebrandžio-
je	visuomenėje	prasiveržiantys	nevisavertiškumo	kompleksai.	
Tačiau	turėtume	įžvelgti	ir	šviesiąją	gyvenimo	pusę.	Jau	vien	
tai,	kad	šiais	klausimais	galime	reikšti	savo	mintis	kaip	laisvė-
jančios	visuomenės	nariai,	rodo	poslinkius	į	gera.

D AU G I A M AT I S  R Y Š Y S  
S U  G A M TA  I R  I S T O R I J A
J . 	 R . 	 NAU J A L I S . 	 Šlaitų	 apželdinimu	 sumedėjusiais	
augalais	 dažniausiai	 siekiama	 dviejų	 tikslų:	 apsaugos	
nuo	 erozijos	 ir	 estetinio	 išvaizdumo,	 patrauklumo	 lan-
kytojams.	Šlaitų	erozija	–	 tai	natūralūs	vandens,	vėjo	 ir	
kiti	procesai.	Pasaulyje	apie	30	proc.	žemių,	kurios	galė-
tų	būti	naudojamos	žemdirbystei,	yra	patyrusios	eroziją.	
Labai	aktuali	daugeliui	kraštų	problema.	Kai	ko	galime	
pasimokyti	 iš	 pačios	 gamtos.	 Kur	 Lietuvoje	 susidaro	
vienokios	ar	kitokios	krypties	šlaitai?	Upių	pakrantėse.	
Ilgą	 laiką	 jie	 dažniausiai	 išlieka	 stabilūs,	 bet	 nerasime	
nė	 vienos	 upės	 pakrantės	 su	 stabilia	 gamtine	 sistema,	
kur	 augtų	 vien	 žolės.	 Visos	 apaugusios	medžiais	 arba	

krūmais.	 Pati	 gamta	 pasitvarkė.	 Ten	 šlaitais	 dažnokai	
ropščiasi	miškinės	 kriaušės	 (Pyrus	 pyraster)	 ir	miškinės	
obelys	(Malus	sylvestris).	Tai	–	neaukšti	mūsų	krašto	me-
džiai,	užaugantys	iki	7–8	m	aukščio,	pasižymintys	galin-
gomis	šaknų	sistemomis.	Imkime	iš	jų	pavyzdį.	Šlaituo-
se	pasiteisina	sodinti	ir	vienapiestę	gudobelę	(Crataegus	
monogyna),	 ir	 paprastąjį	 šermukšnį	 (Sorbus	 aucuparia).	
Šie	medžiai	 suteikia	 stabilumo,	 prie	 jų	 lengvai	 pritam-
pa	įvairios	žolės,	kaip	kolega	Vytautas	sakė,	dažniausiai	
varpinių	(miglinių)	šeimos	augalai,	kurie	ir	suformuoja	
tvirtą	 velėną.	 Iš	 krūmų	 tiktų:	 pietiniuose	 šlaituose	 pa-
prastasis	raugerškis	(Berberis	vulgaris),	šiauriniuose	–	eu-
ropinis	kukmedis	(Taxus	baccata).	Šalia	neaukštų	medžių	
praverstų	sodinti	paprastąjį	lazdyną	(Corylus	avellana).

Dėl	pačios	Gedimino	pilies	kalno	tvarkybos	koncepcijos.	Šiais	
laikais	žvelgti	 į	šį	kalną	vien	kaip	 į	buvusį	gynybinį	objektą,	
vadinasi,	siaurinti	žiūros	lauką	ir	šio	ypatingo	kalno	suvokimo	
erdvę.	Jau	ne	pirmą	šimtmetį	šis	kalnas	yra	ir	kultūros	paveldo	
bei	gamtos	paminklas,	miesto	simbolis	ir	estetinio	pasigėrėjimo	
objektas,	sostinę	iš	rytų	pusės	gaubiančių,	ledynmetį	menan-
čių	žalių	kalvų	tąsa,	itin	svarbus	patį	miesto	centrą	puošiantis	
gamtinis	akcentas.	Kuri	dar	Europos	sostinė	turi	tokią	gamtos	
dovaną?	Labai	nuskurdintume	save	ir	sostinę,	 jeigu	visų	šių	
dedamųjų	nematytume	ir	emociškai	neišjaustume.	Tačiau	pir-
miausia	–	tai	labai	svarbi	istorinio	ryšio	su	protėviais	sąsaja.

J . 	 R . 	 NAU J A L I S . 	 Be	 abejonės,	 šiandien	 į	 Gedimino	
kalną	 turime	 žvelgti	 ne	 vien	 kaip	 į	 gynybinį	 viduram-
žių	įrenginį,	fortifikacijos	pavyzdį,	bet	ir	kaip	į	ypatingą	
gamtinę	sistemą:	geologinę,	geografinę,	ekologinę,	bota-
ninę.	 Tada	 tokio	 kalno	 tvarkymas,	 stabilizavus	 šlaitus,	
būtų	daug	pigesnis,	nes	augalai,	kaip	gamtinės	sistemos	
komponentai,	patys	už	žmogų	atliktų,	jei	taip	galima	pa-
sakyti,	 tam	tikrą	kalno	„tvarkybą“.	Mintyje	 turiu	 toles-

Pietrytinis	Gedimino	kalno	šlaitas	sulaukė	pavasario,	2018	m.	kovas
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nį	 šlaitų	 stabilizavimą,	hidrologinio	 režimo	palaikymą.	
Kartu	būtų	sukurta	vizualiai	patraukli	aplinka.	Nereikė-
tų	didelių	išradimų	ir	inovacijų,	kurias	paprastai	dar	turi	
patikrinti	 laikas.	Žmogui	pirmiausia	 tektų	parinkti	 tin-
kamus	augalus	iš	mūsų	natūralios	floros,	kurie,	pritapę	
prie	mūsų	klimato	ir	gamtinių	sąlygų,	savaime	įsikuria	
ir	auga	kalvų	ar	upių	šlaituose.	Mintyje	turiu	ne	kultū-
rinius	sodų	augalus,	bet	vietines	laukinukes	–	kriaušę	ir	
miškinę	 obelį,	 labai	 tiktų	 šermukšnis.	 Tokių	 neaukštų	
sumedėjusių	augalų	pavyzdžių	galima	būtų	išvardyti	ir	
daugiau.	Jų	vaisiai	neskanūs,	tad	niekas	nesiropš	jų	skinti	
ir	valgyti.	Tie	medeliai	kasmet	pavasarį	gausiai	žydi,	jie	
pritrauktų	žiedų	apdulkintojus	vabzdžius,	suteiktų	prie-
globstį	paukščiams,	o	kalnui	ir	vizualų	patrauklumą.	Iš	
krūmų	galiu	paminėti	mūsų	kukmedį,	kuris	dabar,	kaip	
išnykęs	augalas,	įrašytas	į	Lietuvos	raudonąją	knygą.	Šie	
neaukšti	krūmai	su	labai	tvirtomis	šaknimis	galėtų	būti	
sodinami	 grupėmis,	 bet	 tada	 reiktų	 parengti	 projektą.	
Nesakau,	kad	reiktų	ištisai	medžiais	apsodinti	kalną,	bet	
tam	tikrais	estetiškais	guotais	labai	tiktų.

Tada	po	 truputį	 stabilizuotųsi	 ir	 velėna	kalno	 šlai-
tuose.	 Projektavimu	 ir	 kalno	 tvarkyba	 užsiimantiems	
asmenims	rekomenduočiau	pasidomėti,	kaip	susiklosto	
natūrali	aplinka	mūsų	didžiųjų	upių	(Merkio,	Nemuno)	
šlaituose,	kai	medžiai	ir	kiti	augalai	draugauja,	ir	niekam	
ten	gabionų	statyti	nereikia.

Dėkoju	pokalbio	dalyviams	už	profesinės	 ir	 pilietinės	pozici-
jos	išsakymą.

Post	scriptum.	Galimas	daiktas,	ne	visi	skaitytojai	pastebėjo	
pokalbio	pabaigoje	 ir	 tarsi	 tarp	 eilučių	 išsakytą	 labai	 svarbią	
mintį,	į	kurią	būtų	tikslinga	sutelkti	papildomą	dėmesį.	Nebu-
vo	paminėtos	tokios	sąvokos	kaip	„saviorganizacija“,	„sinergi-
ja“,	bet	jos	labai	svarbios	mūsų	atveju.	Sinergetinio	pasaulė-
vaizdžio	 sistemoje	 (kai	 tiesinį	„niutoniškajį“	mąstymą	keičia	
dinamiškas)	 svarbu	 suvokti,	 kad	 ne	 vien	 atskiri	 elementai	
(mūsų	atveju	augalai)	lemia	sistemos	(Gedimino	kalno)	būvį,	
bet	ir	sistemos	visuma	veikia	jos	atskirus	elementus,	lemia	jų	
„elgseną“.	 Kalnas,	 kaip	 gamtinė	 sistema,	 veikia	 savo	 pačios	
elementus	–	augalus,	o	šie	veikia	sistemą.	Vyksta	netiesinė	si-
nerginė	 sąveika.	Dinamiško	 daugiamačio	mąstymo	 sistemoje	
(paradigmoje)	galima	 suvokti	netiesinių	 sistemų	 su	daugybe	
elementų	elgsenas,	 tai	dažniausiai	nepavyksta	 tiesinių	sąvei-
kų	atveju	(nagrinėjant	tiesioginį	poveikį–atsaką).	Tik	taip	pa-
vyksta	 suprasti	 ir	 sėkmingai	 aiškinti	 gamtinius,	 socialinius,	
biologinius	 ir	daugybę	kitų	gamtoje	 ir	visuomenėje	vykstan-
čių	procesų:	snaigių	ar	kopų	susidarymo	dėsningumus,	kainų	
pokyčius	ir	ekonomikos	krizes	pasaulyje,	žmogaus	ir	gyvūnų	
vidaus	organų	sistemų	veiklą,	širdies	raumens	susitraukimus,	
pagaliau	 šiuo	 atveju	mūsų	 aptariamo	Gedimino	 pilies	 kalno	
sąveikas	su	ant	jo	augančiais	(arba	augsiančiais)	augalais,	van-
dens	srautais	kalno	viduje	ir	išorėje,	visų	šių	ir	daugelio	kitų	
elementų	įtakas	kalnui,	kaip	vieningai	antropogenizuotai,	bet	
vis	dėlto	gamtinei	sistemai.

Su	mokslininkais	kalbėjosi	ir	tekstą	spaudai	parengė	 
GED IM INA S 	Z EML I CKA S

Dabartiniai	pliki	Gedimino	kalno	šlaitai	tikriausiai	pavydi	Vilniui	žaliojo	apdaro,	kuris	taip	pagyvina	miestovaizdį
G ED IM INO 	Z EML I CKO 	nuotraukos	–	p.	2,	4,	10,	11,	13–17
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Apie	garsųjį	chemijos	profesorių,	mediką,	publicistą	An-
drių	Śniadeckį	(1768–1838)	galima	kalbėti	labai	daug,	jo	
asmenybė	Lietuvoje	dar	laukia	savo	tyrinėtojų.	Nuo	2012	
metų	 kasmet	 vyksta	A.	 Śniadeckio	 skaitymai,	 kuriuos	
kartu	su	kitomis	organizacijomis	rengia	Lietuvos	mokslo	
istorikų	 ir	filosofų	bendrija	bei	Lietuvos	MA	Vrublevs-
kių	biblioteka.

Skaitymuose,	 kurie	 įvyko	 Vilniaus	 universiteto	
biblio	tekoje	 2017	 m.	 lapkričio	 30	 d.,	 buvo	 pristatytas	
A.	 Śniadeckio	 straipsnis	 Bendras	 medicininis	 požiūris	 į	
maistą,	gėrimus	bei	gyvenimo	būdą.

Jędrzej	 Śniadecki.	O	pokarmach,	napoiach	 i	 sposobie	życia	w	 ogól-
ności	we	względzie	lekarskim	//	Dziennik	Wileński,	1815,	t.	2,	Nr.	8,	
p.	174–187;	Nr.		9,	p.	258–278;	Nr.	10,	p.	384–400.
Iš	lenkų	kalbos	vertė	Emilija	Ivaškevič;
redagavo	Birutė	Railienė	ir	Saulius	Špokevičius;
pastabas	 parengė	 Emilija	 Ivaškevič,	 Birutė	 Railienė	 ir	 Saulius	
Špokevičius.

Gydytojai,	skelbiantys	gyvenimo	ir	elgesio	taisyk-
les	sveikatai	gerinti	arba	jai	palaikyti,	panašūs	į	
gydytojus,	pasisakančius	už	dorą	ir	griežtą	mo-

ralę.	Visi	mielai	jų	klauso,	visi	giria	išganingus	receptus,	
tačiau	 gyvena	 ir	 elgiasi	 pagal	 savo	 taisykles,	 nes	 gero-
kai	lengviau	gyventi	maloniai	nei	taip,	kaip	pridera.	Tai	
anaiptol	nereiškia,	kad	reikėtų	mesti	plunksną	ir	atsisa-
kyti	mokslo,	 lygiai	 kaip	 ir	 nedera	nutrinti	 bei	pamiršti	
dorovingo	 gyvenimo	 taisykles.	 Iš	 tikrųjų,	 kuo	 sunkiau	
būna	pamėgti	ir	laikytis	išganingų	taisyklių,	tuo	uoliau	
reikėtų	 jas	plėsti	 ir	propaguoti.	Mažiau	paklusniems	 ir	
apsileidusiems	nuraminti	 reikėtų	pasakyti,	 kad	dorybė	
ir	 gyvenimo	 taisyklės	nėra	 tokios	prėskos,	 kaip	kartais	
atrodo,	ir	jų	laikymasis	kompensuojamas	tikru	džiaugs-
mu	ir	gerumu.	Kartais	gyvenimo	taisyklės	paimamos	iš	
nepatikrintų	 šaltinių	 arba	 yra	 pačių	 gydytojų	 išmonių,	
kurios	savo	griežtumu	bei	dėl	neišprusimo	tik	atbaido,	o	
tikras	sveikas	gyvenimo	būdas	žmogui	atsilygina	gėriu.	
Didelis	išpaikimas,	polinkis	į	blogį	ir	dažnai	dėl	prietarų	
įpročiais	tapę	paklydimai	ir	klaidos	gali	būti	išraunami	
tik	 jėga.	 Todėl	moralės	 taisyklės	 ir	 gydytojų	 rekomen-
dacijos	tampa	iš	tikrųjų	naudingos	tik	tuomet,	kai	šalių	
vyriausybės	 paverčia	 jas	 įstatymais.	 Dorą	 bei	 moralę	
propaguojantys	filosofai	bei	sveiką	gyvenseną	siūlantys	
gydytojai	turėtų	kreiptis	ne	tik	į	pavienius	asmenis,	bet	
ir	į	įstatymų	leidėjus.

Visas	 iš	 aplinkos	 gaunamas	maistas,	 oras,	 gėrimai	
palaiko	gyvybę,	nes	 teikia	medžiagas,	kurias	mūsų	or-
ganizmas	 pasisavina	 ir	 perdirba	 savo	 reikmėms.	 Taip	
palaikomos	visos	 kūno	dalys,	 atstatomi	veikloje	patirti	
nuostoliai,	išlaikoma	derama	ne	tik	viso	kūno,	bet	ir	at-
skirų	jo	dalių	būklė.	Gaunamas	maistas	ne	tik	keičia	savo	
esybę,	bet	keičia	ir	mus	pačius,	tad	tampame	tokiais,	ko-
kie	ir	esame.

Visų	ankstesniųjų	[valstybių]	įstatymų	leidėjai	kon-
troliavo	jaunimo	lavinimo	būdus	ir	nurodinėjo	žmonėms	
gyvenimo	 būdą,	 kurio	 buvo	 privalu	 laikytis;	 kokias	
maisto	bei	gėrimų	rūšis	reikėjo	vartoti,	o	kokių	‒	vengti;	
kuriems	darbams	ir	užsiėmimams	teikti	pirmenybę;	ko-
kiu	laiku	ir	kokio	dydžio	porcijomis	maitintis;	kada	dirb-
ti	ir	kada	ilsėtis.	Todėl	senovėje	galima	buvo	stebėti	tam	
tikras	išskirtines	žmonių	savybes,	charakterį,	elgsenos	ir	
mąstysenos	ypatumus,	talentus	ir	polinkius,	net	ir	ligas.	
Šiuolaikiniai	žmonės	vieni	nuo	kitų	skiriasi	nebent	dra-
bužiais	 ir	kalbėjimo	maniera.	Kalbu	apie	europiečius	 ir	

J ę d r z e j  Ś n i a d e c k i
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bent	kiek	išsilavinusius	žmones.	Dabar,	besipuikuodami	
platesnėmis	žiniomis,	praradome	vieną	brangiausių	sa-
vybių,	kurią	senovės	žmonija	bei	jų	įstatymų	leidėjai	taip	
gerai	žinojo:	būtent	sugebėjimu	lavinti	ir	paruošti	žmo-
nes	svarbiausiems	ir	kilniausiems	tikslams	ir	užmojams.	
Aš	 nekalbu	 apie	 karo	 meną,	 nes	 žmonija	 šioje	 srityje	
daugiau	praranda	negu	laimi,	bet	apie	proto	stabilumą,	
panieką	 ištižimui,	kantrybę	pakęsti	 skurdą	 ir	nelaimes,	
apie	meilę	 tikrajai	 dorybei	 ir	 šlovei.	 Jų	 sugebėjimą	nu-
kreipti	 talentus	 ir	genialumą	į	aukščiausius	tikslus.	Ly-
gindamas	iš	arčiau	tą	senovės	pranašumą	prieš	dabartį,	
lengvai	 įsitikinau,	kad	 sugedimo	 šaltinio	priežastis	yra	
būtent	šiuolaikinis	auklėjimas	ir	gyvenimo	būdas	ir	kad	
tai	–	ne	žmogaus	prigimties	išsigimimas,	kuri	visuomet	
yra	 ir	bus	 tokia	pati.	Šis	pagedęs	gyvenimo	būdas	 taip	
pakeitė	 visą	 mūsų	 prigimtį,	 taip	 nualino	 ir	 nuvertino	
proto	ir	kūno	orumą,	kad	dabartinė	mūsų	padermė	tapo	
neįgali,	 ligų	 skaičius	 tapo	 gerokai	 didesnis	 ir	 kad	 atsi-
rado	 ankstesnei	 žmonijai	 nežinomų	 susirgimų,	 o	 gerai	
žinomų	 ir	 jau	 aprašytų	 ligų	 eiga	 gerokai	 pakito,	 daug	
patikimų	ir	patikrintų	vaistų	dabar	prarado	savo	vertę.

Nesiruošiu	 gilintis	 į	 žmonijos	 lavinimo	būdus	 atsi-
žvelgiant	 į	 jų	 politinę	 reikšmę,	 nei	 svarstyti	 dabartinių	
leidimų,	 įstatymų,	 bet	 išskirdamas	 tuos,	 kurie	 skatina	
mūsų	fizinį	bei	moralinį	silpnumą.	Nors,	tiesą	sakant,	tuo	
galėtų	užsiimti	gydytojai	filosofai,	bet	tokiame	slidžiame	
kelyje	labai	lengva	pargriūti	ir	susižeisti,	tad	pakaks,	kad	
iš	arčiau	pažvelgsime	į	dabartinį	gyvenimo	būdą	ir	pagal	
bendrą	išsilavinimą	nuspręsime,	kaip	šis	būdas	mus	vis	
labiau	 smukdo	 ir	gadina,	kodėl	vis	dažniau	 sergame	 ir	
silpnėja	mūsų	 sugebėjimai	protauti.	Neketinu	nagrinėti	
atskirų	 mūsų	 visuomenės	 gyvenimo	 būdo	 detalių,	 bet	
apsiribosiu	tik	išorinio	maisto	įtaka	mūsų	sveikatai,	nes	
tai	labai	rūpi	man	ir	kartu	vienodai	svarbu	mums	visiems.

Visas	maistas,	patenkantis	į	mūsų	kūną,	vėliau	tam-
pa	medžiaga	visiems	reikalingiems	virsmams	ir	pagaliau	
virsta	išmatomis.	Mūsų	organų	skaičius,	dydis	bei	pajė-
gumas	yra	riboti.	Todėl,	norint	saugoti	sveikatą,	manau,	
svarbiausia	 laikytis	ūkininkavimo	taisyklių,	 tai	yra	kad	
pajamos	atitiktų	išlaidas.	Kol	šios	taisyklės	laikomasi,	or-
ganų	veikla	neperkraunama	 ir	 sveikatai	pavojaus	nėra.	
Priešingu	atveju	sveikata	tikrai	pašlyja.

Maistas	ir	gėrimai	išmatomis	virsta	ne	iš	karto;	pir-
miausia	 jie	 turi	 pereiti	 visas	 organinio	 perdirbimo	 pa-
kopas,	 o	 rezultatas	 priklauso	 nuo	 atitinkamų	 organų	
veiklos	pajėgumo.	Todėl	 šiai	veiklai	nereikėtų	 sudaryti	
kliūčių	ir	sunkumų.	Tai	–	pirmoji	sąlyga	sveikatai	užtik-
rinti.	Trumpai	sakant,	visiems	organams	privalome	su-
daryti	sąlygas,	kad	jų	veikla	būtų	neperkrauta	ir	tolygi.	
Taigi	kiekvienas	žmogus	turi	apgalvoti	savo	sveiką	po-
žiūrį	į	suvartojamą	maistą	ir	gėrimus.	Kai	žmogui	mais-
to	 būna	 per	mažai,	 jis	 nusilpsta	 ir	 suserga.	 Tačiau	 kai	
gyvenimo	patogumai	gerokai	viršija	poreikius,	žmogus	
išlempa,	ištyžta	ir	silpsta.	Tad	yra	trys	bendrųjų	ligų	šal-
tiniai:	 nepriteklius,	 perteklius	 ir	 dykaduoniavimas.	 Tas	
pat	tinka	ir	moraliniam	sugedimui.

Organizmo	veiklą	sudaro	atskiros	jo	organų	veiklos,	
kiekvienas	organas	atlieka	tik	jam	būdingą	darbą.	Gerai	
sveikatai	 užtikrinti	 būtina,	 kad	 jų	 veikla	 būtų	 subalan-
suota	 ir	 suderinta.	 Šią	 pusiausvyrą	 gali	 pažeisti	 dyki-
nėjimas	 arba	 vienų	 organų	 perkrovimas	 kitų	 sąskaita.	
Tuomet	pakinta	jų	tarpusavio	ryšys	bei	pusiausvyra	taip,	

kad	dėl	nepritekliaus	vieni	kentės	ir	susirgs,	o	kiti	patirs	
visas	 prabangos	 bei	 dykinėjimo	 pasekmes.	 Dėl	 pažeis-
tos	pusiausvyros,	kuri	 atsiranda	dar	vaikystėje	 ir	virsta	
įpročiu,	susidaro	kai	kurių	organų	sandaros	pakitimai,	jų	
pajėgumo	pokyčiai,	o	vėliau	kai	kurie	organai	gali	 tap-
ti	 visiškai	 neveiksnūs	 ir	 pasekmės	 būna	 liūdnos	 visam	
organizmui.	Taip	atletai	pasmerkdavo	daliniam	neveik-
lumui	nervinę	veiklą,	o	 lytinius	organus	–	visiškam	ne-
veiklumui.	Panašiai	elgėsi	ir	totorių	klajoklių	gentys,	nes	
visą	laiką	jodinėdami	ant	arklių	ir	stiprindami	raumenis,	
beveik	prarasdavo	lytinį	pajėgumą	ir	visiškai	prarasdavo	
sugebėjimą	mąstyti	bei	užjausti.	Lytinių	organų	nepajė-
gumas	individualiame	gyvenime	nėra	toks	svarbus,	kad	
labai	kenktų,	 tačiau	 to	negalima	pasakyti	apie	kitus	or-
ganus:	nė	minutei	negalima	sustabdyti,	pavyzdžiui,	šir-
dies,	plaučių,	arterijų	veiklos.	Pati	prigimtis	pasirūpina,	
kad	taip	nenutiktų.	Tačiau	gerokai	galima	sumažinti	arba	
sulėtinti	nervų,	smegenų,	raumenų	veiklą.	Patirtis	rodo,	
kad	net	smarkiai	sumažinta	arba	sulėtinta	nervinė	veik-
la	 organizmui	 beveik	 nekenkia,	 o	 apribotas	 jautrumas	
sužadina	gerą	nuotaiką	ir	laimės	pojūtį.	Kitaip	atsiliepia	
raumenų	veiklos	sumažinimas,	nes	jis	susijęs	su	visuomet	
per	didele	nervų	 įtampa	 ir	 tuomet	 silpnumą	 lydi	padi-
dėjęs	jautrumas,	kuris	sukelia	begalę	kančių	ir	nelaimių.

Iš	šių	pastebėjimų	galime	daryti	išvadą,	kad	stipry-
bė,	žvalumas	ir	puiki	sveikata	yra	kuklaus	ir	darbštaus	
gyvenimo	vaisius,	o	žmogaus	tobulumas	‒	tai	tokios	gy-
vensenos	ir	vienodo	visų	organų	naudojimo	ir	mankštos	
rezultatas.	Tik	tada	žmogus	gali	vadinti	save	tobulu,	jei	
visi	jo	proto	bei	kūno	sugebėjimai	yra	išlavinti	iki	tobu-
lybės.	Kiek	mūsų	šiuolaikinis	gyvenimas	yra	nutolęs	nuo	
tokio	saikingumo,	kuklumo	ir	tik	žmogui	būdingos	veik-
los?	Tik	palyginkime	 senovės	 žmonių	gyvenimo	būdą,	
jų	lygį	ir	mūsų.	Drąsiai	galima	teigti,	kad	graikų	prana-
šumą	kiekvienu	atveju	 lėmė	 jų	auklėjimas	 ir	gyvenimo	
būdas,	 kuris	 jų	 įstatymų	 leidėjams	buvo	pagrindinis	 ir	
svarbiausias.	Jų	tinkamo	auklėjimo	ir	gyvenimo	esmė	ta,	
kad,	labai	paprastai	ir	kukliai	maitindamiesi,	jie	užtikrin-
davo	 visų	 žmogaus	 organų	 pajėgumą	 ir	 tvirtumą,	 ug-
dydami	 juos	 gimnastika,	 nuosaikumu	 bei	 ištvermingai	
pakeldami	 visus	 nepatogumus.	 Visų	 klasių	 atstovams	
privalomai	buvo	lavinami	protiniai	sugebėjimai,	atsakin-
gumas,	loginis	mąstymas.	O	jų	religija	kupina	fantazijų,	
spalvingiausiai	pavaizduotų	dorybių	ir	nusikaltimų,	pil-
na	sąmojingiausiomis	alegorijomis	atskleistų	filosofinių	
tiesų.	Buvo	populiarinama	iškalba	ir	poezija,	kuriai	plisti	
padėjo	maloni	ir	ištobulinta	kalba.	Visi	piliečiai	dalyvau-
davo	 svarstant	 ir	 privačius,	 ir	 visuomeninius	 reikalus,	
buvo	rengiamos	viešos	filosofų	diskusijos.	Viskam	vado-
vavo	gerbiama	graikų	vyriausybė.	Tai	buvo	šauniausias	
būdas	nervinei	veiklai	ir	sielos	tobulėjimui	palaikyti.	Vi-
sose	žaidynėse	būdavo	vienodai	demonstruojama	ne	tik	
kūno	stiprybė	bei	lankstumas,	bet	ir	sąmojis,	o	išsilavinę	
gyventojai	sugebėdavo	įvertinti	tikrąją	jų	vertę,	plojimais	
atsidėkodami	nugalėtojams	ir	skatindami	kitų	norą	siekti	
panašių	garbingų	laimėjimų.

Spartietiškas	 gyvenimo	 būdas	 ir	 auklėjimas	 turėjo	
tikslą	ugdyti	karių	kūno	ištvermę	ir	jį	grūdinti	ir	negali	
būti	 visuotinio	 auklėjimo	 rodiklis,	 tačiau	 toks	 papras-
tas,	kuklus,	griežtas	ir	nuosaikus	gyvenimas	yra	geriau-
sias	sveikatai,	pajėgumui,	žvalumui	užtikrinti.	Spartietis 
buvo	 visiškai	 nereiklus	 sau	 ir	 mokėjo	 daugelio	 daly-
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kų	atsisakyti.	Kad	būtų	galima	 įsivaizduoti	nepaprastą	
spartiečių	kuklumą	prie	stalo,	pakanka	paskaityti	jų	vie-
šųjų	vaišių	aprašymus	ir	galima	teigti,	kad	dažniausias	
patiekalas	buvo	 juodoji	 sriuba,	 atitinkanti	mūsų	sriubą	
iš	 kraujo,	 druskos	 ir	 acto.	 Besaikis	 išgėrinėjimas	 buvo	
nežinomas,	Spartoje	girtų	galima	buvo	pamatyti	tik	be-
laisvių.	 Atėnų	 gyvenseną	 iki	 respublikos	 laikų	 galima	
buvo	laikyti	gyvenimo	būdo	tobulybe,	kol	nepastebimai	
neįsliūkino	prabanga,	 o	 kartu	 su	 ja	 ir	paleistuvavimas.	
Spartiečiai	 todėl	 nugalėdavo,	 kad,	 tobulindami	 ir	 puo-
selėdami	 kūno	 pajėgumą,	 ne	mažiau	 dėmesio	 skyrė	 ir	
protinei	veiklai.	Jie	gerai	tvarkė	ir	savo	miestą,	kurį	už-
pildė	prašmatniausiomis	tobulybėmis;	tapo	gero	skonio	
pavyzdžiu	ne	 tik	graikams	 ir	 savo	nugalėtojams	romė-
nams,	bet	ir	visai	apsišvietusiai	žmonijai.	Nors	karalių	ir	
respublikos	 laikų	 romėnai	nugalėdavo	visus	kaimynus	
siekdami	valdyti	pasaulį,	 jų	gyvenimo	būdas	 išlikdavo	
vargingas,	paprastas	ir	kuklus.	Jie	dirbo	ūkinius	darbus,	
gyveno	kukliai	 ir	 lavino	karinius	įgūdžius.	Žemę	dirbo	
rankomis,	nuo	žagrės	pereidami	prie	pažangiausių	me-
todų.	 Kvinkcijus	 Cincinatas1	 pasiuntinius,	 pirmą	 kartą	
pasiūliusius	 konsulatą,	 o	 kitą	 kartą	 diktatūrą,	 priėmė	
prie	plūgo,	nes	pats	dirbo	savo	paveldėtus	kelis	margus	
žemės.	Tačiau	Kurijus	Dentatas2	paniekino	samnitų3 at-
neštą	auksą,	nors	pasiuntiniai	aptiko	jį	pietums	valgant	
keptą	ropę.	Romulo4	suburti	 ir	parengti	romėnai	vargu	
ar	būtų	buvę	sunkiai	nugalimi	ir	palaužiami,	būtų	tapę	
nenugalimais	savo	mažesnių	kaimynų	užpuolikais,	ne-
užaugtų	 iki	 kolosalios	didybės	 ir	 galybės,	 kokiais	 tapo	
pirmųjų	valdovų	 ir	 respublikos	 valdymo	pabaigoje,	 jei	
ne	Numa	Pompilijus5. Pačioje	 šios	 valstybės	 gyvavimo	
pradžioje	jis	atšiauriai	ir	karingai	liaudžiai	suteikė	progą	
ir	 impulsą	 lavinti	 protinius	 sugebėjimus.	 Protinę	 veik-
lą	 paskatino	 įvesta	 respublikos	 santvarka	 ir	 nuolatinis	
liaudies	ir	senato	rungimasis	dėl	valdžios.	Šis	rungima-
sis	išmokė	apsukrios,	grakščios	ir	nematomos	politikos,	
kuri	 sutriuškino	kitų	 šalių	galybes	 ir	nukalė	grandines	
pasauliui.	Žlugus	Romos	 imperijai,	 vėlesniais	 laikais	 ir	
dabartinėje	 visuomenėje	 visiškai	 pradingo	 gimnastika,	
kuri	tiek	įtakos	turėjo	senovės	graikų	sveikatai,	pajėgu-
mui	ir	vikrumui.	Aptingome	ir	dėl	neveiklumo	labai	nu-
silpome,	o	atsiradus	parakui,	net	mūsų	kariniai	pratimai,	
palyginti	su	gimnastika,	nesuteikia	tiek	jėgos	ir	vikrumo.	
Gal	tik	kareivių	žygiavimas	rikiuotėje	yra	panašiai	veiks-
mingas	 kaip	 ir	 senovės	 romėnų	 karių	 pratybos,	 nors	
pastarieji	 pakeldavo	 didesnius	 krūvius.	 Be	 to,	 romėnų	
kariai	visuomet	gyveno	stovykloje,	poilsio	valandėlę	išsi-
kasdavo	apkasus	ir	šiaip	visuomet	buvo	apkrauti	darbu.	
Tai	liudija	kelių,	nutiestų	nugalėtojų	rankomis,	likučiai.

O	ką	jau	kalbėti	apie	civilių	gyventojų,	ypač	miestie-
čių,	išglebimą	ir	neveiklumą;	tik	valstietis	dirba	visiems	
ir	už	visus	būna	laimingesnis,	kad	iš	savo	darbo	bent	gali	
pragyventi.	Senovėje	 sunkius	darbus	dirbo	vergai,	o	 jų	
ponais	buvo	kariai	–	spartiečiai,	patys	apkrauti	sunkio-
mis	karinėmis	pratybomis;	 taigi,	graikai,	kurie	didesnę	
dienos	 dalį	 skirdavo	 gimnastikos	 ir	 kūno	 pratyboms.	
Mūsų	 laikais	 didžiausia	 prabanga	 laikomas	 poilsis	 be	
darbo	 ir	 nuobodžiavimas.	 Visos	mūsų	 draugijos,	 pasi-
matymai	 ir	 pramogos	 ‒	 tiesiog	 patogus	 pasisėdėjimas.	
Žaidžiame	bostoną,	vistą,	 faraoną	arba	šnekučiuojamės	
sėdėdami	ant	patogių	kanapų	ar	foteliuose.	Net	augan-
tis	 jaunimas,	 kuris	 turėtų	 judėti	 daugiausiai,	 mokosi,	

žaidžia	 ir	 linksminasi	 sėdėdamas.	Žudantį	 neveiklumą	
tik	 retkarčiais	 pertraukia	 pasivaikščiojimai	 arba	 šokiai.	
Tikriausiai	todėl	tą	varginančią	mūsų	[poilsio]	monoto-
niją	kartais	paskaidrina	muzika	ir	šokiai.

Jau	 sakiau,	 kad	dirbantiesiems	 labiausiai	 tinka	pa-
prastas,	neperkrautas	prieskoniais	maistas.	Visas	mūsų	
gaunamas	maistas	yra	gyvūninės	arba	augalinės	kilmės,	
o	prieskoniai	‒	druska,	actas	arba	kitos	augalinės	rūgš-
tys,	įvairios	šaknys,	garstyčios,	vynas,	trauktinės,	cukrus	
arba	medus.	Gėrimai	–	vanduo,	alus,	midus,	vynas,	kai	
kurios	 lengvos	trauktinės	 ir	degtinė.	Prie	 jų	dar	galime	
skirti	plačiai	mūsų	amžininkų	vartojamą	kavą	arba	arba-
tą.	Šie	maisto	produktai	skiriasi	tuo,	kad	vienus	pasisa-
viname	lengvai	 ir	greitai,	kitus	‒	sunkiau	ir	 lėčiau.	Pir-
mieji	organinės	apykaitos	ratu	perbėga	sparčiai,	antrųjų	
bėgimas	yra	sulėtintas.	Nuo	šių	organinių	pokyčių	pri-
klauso	mūsų	gyvenimas,	tad	vienoks	maistas	ir	gėrimai	
jį	pagreitina,	o	kitoks	sulėtina.

Ir	maistą,	ir	gėrimus,	ir	mūsų	kūną	sudaro	tie	patys	
cheminiai	 elementai,	 tačiau	 nuo	 jų	 organinio	 apdoroji-
mo	priklausys,	ar	šių	elementų	sąveika	bus	paprasta	 ir	
mums	 naudinga,	 ar	 netinkama.	 Pirmuoju	 atveju	 virš-
kinimas	bus	 lengvas	 ir	greitas.	Tad	peršasi	 išvada,	kad	
gyvūninės	 kilmės	 maistas	 yra	 lengviau	 perdirbamas,	
pagreitina	 gyvenimo	 tėkmę,	 o	 augalinės	 kilmės	 mais-
tas	–	priešingai.	Be	to,	visoje	gyvųjų	būtybių	grandinė-
je,	visoje	gyvūnijoje,	 jų	organinio	 išsivystymo	 lygis	yra	
skirtingas,	 jų	 gyvūniškumo	 lygis	 (animalisatio)6	 forma-
vosi	 skirtingai.	 Todėl	 tas	 maistas,	 kurio	 gyvūniškumo	
lygis	 yra	mums	artimiausias	 arba	 toks	pat,	 yra	perdir-
bamas	 ir	 suvirškinamas	greičiau	nei	 tas,	kuriame	 tokio	
gyvūniškumo	 lygio	nėra.	Reikėtų	pridurti,	 kad	 į	mūsų	
organizmą	maisto	 arba	gėrimų	pavidalu	gali	patekti	 ir	
tokios	medžiagos,	kurios	dėl	skirtingos	sudėties	ar	san-
daros	 negali	 virsti	mūsų	 kūnu	 ir	 savo	poveikiu	mums	
kenkia,	 todėl	 jas	 vadiname	nuodais,	 bet	 apie	 jas	 šiame	
straipsnyje	 nekalbėsime.	 Kuo	 sunkiau	 patekęs	 maistas	
yra	virškinamas,	 tuo	 intensyvesnė	 turi	 būti	 atitinkamų	
organų	veikla	ir	atvirkščiai.	Be	to,	kiekviena	atskirai	pa-
imta	būtybė	turi	tik	 jos	organizmui	būdingą	pajėgumą,	
kurio	ribų	nereikėtų	peržengti,	kad	ir	nedaug.	Jei	išori-
nis	maistas	 ir	 pajėgumai	 yra	 suderinami,	 tuomet	 tokia	
būtybė	yra	visame	stiprume	ir	žvali.	Šią	ribą	peržengus,	
atsiranda	silpnumas.	Todėl	išorinį	maistą	reikėtų	derin-
ti	su	mūsų	organų	pajėgumu.	Prie	maisto	ir	gėrimų	rei-
kėtų	priskirti	dar	ir	orą	bei	jo	temperatūrą.	Juk	oras	yra	
pirmoji	ir	svarbiausioji	gyvybės	palaikymo	sąlyga,	o	gy-
venimo	tėkmę	sulėtina	arba	pagreitina	oro	temperatūra.	
Tinkamas	rūbas	ir	klimatas	taip	pat	turi	įtakos	sveikatai.	
Atsižvelgdami	į	šias	pagrindines	tiesas,	nesunkiai	supra-
sime	visų	 jų	 įtaką	ne	 tik	mūsų	 savijautai	 ir	protiniams	
sugebėjimams,	bet	ir	visam	gyvenimo	būdui.

Kadangi	gyvūninis	maistas	lengviau	perdirbamas	ir	
jo	apytaka	greitesnė	negu	augalinio,	jo	pasisavinimas	tik-
tų	aptingusiems,	nes,	nereikalaudamas	didelių	 [pasisa-
vinimo]	pastangų,	laikui	bėgant,	sukelia	suglebimą.	Išei-
tų,	kad,	sunkiai	dirbant,	gerokai	dažniau	reikėtų	valgyti	
mėsiškus,	o	ne	augalinius	patiekalus.	Tačiau	reikia	teigti,	
kad	 nuolat	 ir	 sunkiai	 dirbantiems	 žmonėms	 labiausiai	
tiktų	pastarieji	nei	pirmieji.	Tad	tie,	kuriems	gaila	žem-
dirbio,	kuris	mažai	ir	retai	valgo	mėsos,	nežino,	ką	kal-
ba;	 panašiai	 klysta	 ir	 norintys	 kareivius	maitinti	mėsa.	
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Kuo	augalinis	maistas	rupesnis	ir	sunkiau	virškinamas,	
tuo	 ilgiau	 ir	 sunkesnį	 darbą	 galima	 dirbti.	 O	 kadangi	
raumenų	 jėga	 auga	 proporcingai	 atliktam	 darbui,	 tad	
geriausias	 pajėgumas	 ateina	 iš	 paprasto	 ir	 gausiai	 val-
gomo	augalinio	maisto.	Patyrimas	rodo,	kad	sveikiausia	
ir	stipriausia	yra	žemdirbių	klasė,	kuri	duoną	pagamina	
pati	ir	ją	suvartoja;	o	tautos,	kurių	didžiausia	dalis	dirba	
žemės	ūkyje,	nepaisant	savo	paprastumo,	yra	laiminges-
nės,	stipresnės	ir	visuomet	užkariauja	mėsą	valgančias	ir	
turtingesnes	tautas.

Garsusis	 amerikiečių	mokslininkas	 Franklinas7 tei-
gė,	 kad	 penkių	 Anglijos	 mylių8	 žemės	 plote,	 kuriame	
laukiniai	žmonės	vien	medžioja,	gali	išsilaikyti	tik	viena	
šeima;	tame	pačiame	plote,	kuriame	tik	ganomi	galvijai,	
gali	 išsimaitinti	 keli	 šimtai	 žmonų,	 o	 jei	 tokiame	 plote	
atliekami	 visi	 ūkininkavimo	 darbai	 –	 keli	 tūkstančiai.	
Todėl	 tikrąjį	 turtą	 ir	gausą	užtikrina	būtent	žemės	ūkis	
ir	todėl	vyriausybės,	besirūpinančios	savo	žmonių	inte-
resais	ir	gerove,	turi	jį	visokeriopai	saugoti	ir	skatinti.

Reikėtų	atkreipti	dėmesį,	kad	kartais	augalinis	mais-
tas	savo	galimybėmis	yra	artimas	gyvūniniam,	o	kai	ku-
riais	 atvejais	 jį	 net	 ir	 pranoksta,	 tai	 reiškia,	 kad	 jis	 gali	
pagreitinti	gyvenimo	tėkmę.	Stipriausioji	gyvūninė	pri-
gimtis	yra	pačioje	mėsoje	 ir	kraujyje,	silpnesnė	‒	balty-
muose,	dar	 silpnesnė	‒	gleivėse	 ir	visose	plėvėse,	visai	
silpna	 ‒	 gyvūnų	 kremzlėse	 ir	 silpniausia	 ‒	 riebaluose.	
Todėl	riebalus	reikėtų	priskirti	prie	sunkiai	virškinamo	
maisto.	 Dažnai	 galime	 stebėti	 sėdinčias	 išlepusias	 bū-
tybes,	 negalinčias	 virškinti	 riebaus	 gyvulinio	maisto,	 o	
žemdirbys	 ar	 kareivis	 valgo	 lašinius	 ir	 laiko	 juos	 pui-
kiu	skanėstu,	sėkmingai	juos	virškina	ir	gali	dirbti	gana	
sunkų	darbą.

Mėsa,	baltymai,	drebučiai	ir	riebalai	skiriasi	priklau-
somai	nuo	to,	iš	kokio	gyvūno	yra	gaunami,	taip	pat	nuo	
gyvūno	išsivystymo	lygio.	Gyvūnai	laisvėje,	kuriuos	mes	
vadiname	laukiniais,	turi	daugiau	gyvūninio	prado	pa-
lyginti	su	ramiai,	patogiai	ir	nelaisvėje	auginamais.	Taigi	
tokios	yra	žąsys,	antys,	fazanai,	kiaulės	ir	t.	t.	Apskritai	
laukiniai	žvėrys	turi	daugiau	gyvūninio	prado	nei	nami-
niai	gyvūnai	 ir	paukščiai,	nes	pastarieji	mažiau	 juda	 ir	
juos	šeriame	augalais.	Toks	ėdalas	mažina	gyvūninį	pra-
dą,	 o	pačią	mėsą	pakelia	 iki	 aukščiausio	gyvūniškumo	
lygio.	Gyvūninio	prado	stoką	gali	 išlyginti	 judėjimas	ir	
darbas,	o	sumažinti	‒	poilsis.	Dėl	to	paukščius	ir	nami-
nius	gyvulius,	kurių	mėsa	iš	prigimties	turi	daug	gyvū-
ninio	prado,	sąmoningai	šeriame	augalais	ir	užtikriname	
jiems	ramybę	juos	uždarydami.	Tai	leidžia	jų	mėsoje	su-
mažinti	gyvūninį	pradą,	ji	tampa	baltesnė	ir	minkštesnė	
ir	joje	atsiranda	daugiau	riebalų.	Ir	priešingai,	kai	norime	
gyvulių	gyvūninį	pradą	gerokai	padidinti,	o	kartu	mėsai	
suteikti	daugiau	minkštumo	ir	padidinti	polinkį	pūti,	il-
gai	šeriame	juos	mėsa,	priverčiame	sunkiai	dirbti,	greitai	
bėgioti,	 ir	vadiname	tai	 jų	stiprinimu	arba,	 iš	prancūzų	
kalbos,	forsavimu.

Yra	organinių	medžiagų,	kurių	didelis	gyvūnišku-
mo	lygis	nepriklauso	nei	nuo	šėrimo,	nei	nuo	judrumo	‒	
tiesiog	tokia	jų	prigimtis.	Prie	tokių	galime	priskirti	kai	
kuriuos	 augalus,	 kurių	 atskiros	 dalys	 turi	 gyvūninio	
prado.	 Gyvūniniam	 gyvūnų	 pradui	 didelę	 įtaką	 turi	
amžius,	 senų	 gyvūnų	 jis	 stipriausias,	 o	 silpniausias	 ‒	
jaunų.	Daugiausia	vartojamus	maistui	galima	suskirsty-
ti	taip:	stipriausią	gyvūninį	pradą	turi	lėtai	skraidantys	

laukiniai	paukščiai,	besimaitinantys	vabzdžiais	ir	kirmė-
lėmisa;	 po	 jų	 seka	keturkojai	 laukiniai	 žvėrysb;	po	 jų	 iš	
dalies	mėsa	besimaitinantys	naminiai	paukščiai	–	antys,	
žąsys;	po	 jų	‒	naminiai	keturkojai	darbiniai	 ir	nedarbi-
niai	gyvuliai,	tarp	kurių	aukščiausią	vietą	užima	paršai,	
o	 žemiausią	 –	 raguočiaic;	 paskui	 paukščiai,	 mintantys	
žolėmis	 ir	 grūdaisd	 ir	 pagaliau	 visi	 gyvulių	 jaunikliai:	
veršeliai,	 ėriukai,	paršeliai	 ir	 t.	 t.	Po	 jų	galėtų	 sekti	 žu-
vys,	nors	 ir	 tarp	 jų	gali	būti	panašus	skirtumas,	kaip	ir	
tarp	gyvulių,	t.	y.	mėsėdės	turi	didesnį	gyvūninį	pradą	
nei	tos,	kurios	minta	žolėmis.	Gyvūninės	savybės	mėsė-
džių	lydekų,	ešerių	atrodo	yra	ryškesnės	negu	kai	kurių	
gyvulių	jauniklių,	tokių	kaip	veršeliai,	ėriukai,	viščiukai,	
jauni	 tetervinai	 ir	 jerubės;	 pastarųjų	 sultinys	 prarūgsta	
greičiau	negu	pirmųjų.

Tarp	 visų	 medikų	 plačiai	 paplitusi	 nuomonė,	 kad	
tarp	augalinio	ir	gyvūninio	maisto	pienas	užima	tarpinę	
vietą,	nes	jo	sudėtyje	yra	cukraus	ir	aliejaus,	o	tai	–	au-
galinės	kilmės	medžiagos,	o	varškė	turi	aiškiai	gyvūni-
nių	savybių.	Aš	manau,	kad	ši	nuomonė	klaidinga,	nes	
cukraus	dalis	yra	nežymi,	o	ir	aliejinė	irgi	nedidelė,	ir	tas	
aliejus	nėra	augalinės	kilmės;	o	varškės	gyvūninis	pra-
das	yra	gana	stiprus,	tad	pieną	irgi	reikėtų	priskirti	prie	
gyvūninių	produktų.	Jo	gyvūninė	dalis	gerokai	stipresnė	
rudenį	nei	pavasarį,	juk	rudenį	iš	pieno	gaminame	daug	
sūrio.	 Tad	 augalinis	 pradas	 ryškus	 tik	 vandeningojoje	
pieno	dalyje,	kurią	varškė	praranda,	tačiau	sulaiko	cuk-
rus	pasukose	ir	išrūgose.	Išrūgos	skanesnės	ir	saldesnės	
pavasarį	 ir	vasarą,	nes	gyvulių	 suėstos	žolės	 jaunesnės	
ir	vandeningesnės.

Iš	augalinių	medžiagų	daugiausia	vartojame	jų	sėk-
las,	šaknis,	lapus	ir	vaisius.	Jie	turi	tik	kai	kurių	mitybos	
elementų,	 tokių	 kaip	 krakmolas	 (pagrindinė	miltų	 da-
lis),	miltinių	 klijų	 (kleisterio),	 cukraus,	 klijų,	 aliejaus	 ir	
rūgšties,	 nes	 skaidulinė	dalis	 nėra	maistinga.	Vieni	 šių	
elementų	 labiau	 tinka	perdirbimui,	 kiti	 –	mažiau.	 Iš	 jų	
geriausiai	pasisavinamas	ir	sočiausias	maistas	yra	cukrus	
ir	krakmolas,	tai	–	pagrindinė	ir	svarbiausioji	plačiai	var-
tojamų	sėklų	ir	daržovių	šaknų	dalis.	Jiems	prilyginamas	
javų	kleisteris,	kurio	prigimtis	tikrai	gyvūninė,	daugiau-
sia	jo	yra	kviečiuose.	Kiti	grūdai	jo	turi	gerokai	mažiau.	
Tarp	krakmolo	ir	cukraus,	kurio	augalai	turi	daugiausiai,	
nėra	didelio	skirtumo,	abi	šios	medžiagos	yra	 labai	ge-
ras	maistas	dirbantiesiems.	 Jamaikoje	pastebėta,	 kad	 ir	
juodaodžiai,	ir	galvijai,	dirbantys	nuimant	cukranendrių	
derlių	ir	 jas	perdirbant	į	cukrų,	pastebimai	sustorėja.	O	
mes	 visus	 naminius	 gyvulius	 tukiname	 miltais,	 kurių	
sudėtyje	vien	krakmolas.	Aliejui	suvirškinti	reikia	daug	
laiko	 ir	 sunkaus	 darbo,	 dėl	 to	 jis	 labiausiai	 naudingas	
stip	riems	 žmonėms	 ir	 darbininkams.	 Aliejus	 sulėtina	
gyvenimo	tėkmę	ir	senesni	italų	medikai	naudojo	aliejų	
visais	atvejais,	kai	kiti	 taikyti	būdai	 jį	 sulėtinti	nepadė-

a Tokie	 yra	 perkūno	 oželiai,	 slankos,	 kuolingos,	 laukinės	 antys,	
dirvinės	 bėgūnės	 ir	 t.	 t.

b	 Stirnos,	 elniai,	 briedžiai,	 zuikiai,	 šernai	 ir	 t.	 t.
c	 Tarp	visų	mėsų	labiausiai	vertiname	ir	vartojame	jautieną	nes,	mano	
manymu,	 ji	 turi	 mažiau	 gyvūninio	 prado	 nei	 kiti,	 tad	 ji	 suteikia	
mums	daugiausia	 jėgos	 ir	 galimybės	 dirbti	 ir	 apskritai	 labiausiai	
atitinka	mūsų	poreikius.	 Tai	 visada	 tinka	 nedaug	dirbantiems.

d Vištos,	kalakutai,	fazanai	ir	t.	t.,	virš	kurių	vis	dėlto	reikėtų	iškelti	
laukinius	 paukščius,	 kurie	 minta	 grūdais:	 tetervinus,	 kurtinius,	
jerubes,	 kurapkas,	 balandžius	 ir	 t.	 t.
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davoe.	Vis	dėlto	yra	labai	nedaug	maisto,	kurį	galėtume	
vartoti	 iš	 karto	 –	 žalią.	 Malimas,	 rauginimas,	 virimas,	
kepimas,	įvairus	maišymas,	prieskoniai	suteikia	maistui	
visai	 kitokį	 pavidalą	 ir	 skirtingų	 savybių.	 Pirmuoju	 to	
perdirbimo	meno	mokytoju	buvo	poreikis,	nes	yra	pro-
duktų,	 kurių	 žalių	 vartoti	 neįmanoma.	 Naujų	 patogu-
mų	paieškos	perdirbimą	ištobulino	iki	meno.	Šio	meno	
tikslas	buvo	be	saiko	pataikauti	skoniui	ir	vartojimui,	o	
išlepintam	kūnui	ir	skrandžiui	‒	sumažinti	darbo.	Kuli-
narijos	menas	protingai	pritaikytas	tikrai	gali	būti	labai	
naudingas	ir	galėtų	tarnauti	gaminant	patiekalus	pagal	
poreikius	ir	sveikiems,	ir	ligotiems.	Malonumų	paieškos	
būtų	 labai	 pagirtinos	 ir	 nepeiktinos,	 jei	 nereikėtų	 tam	
aukoti	 tiek	 jėgų	 ir	 sveikatos,	pavyzdžiui,	 augalinių	da-
lių,	 kuriose	 yra	 krakmolo,	 virimas	 ir	 kepimas	 gerokai	
padidina	 jose	cukraus	kiekį	 ir	 tuomet	patiekalas	tampa	
skanesnis.	Kartu	suminkštinama	ir	ištirpinama	krakmo-
lingoji	dalis,	o	didesnė	dalis	kietųjų	ir	pluoštingųjų	pa-
verčiama	 gleivėmis.	 Miltų	 raugimas,	 duonos	 kepimas,	
per	 kietų	 augalinių	 dalių	 suminkštinimas	 pasitelkus	
vandenį	 ir	 ugnį,	 žuvų	 ir	 mėsų	 kepimas	 –	 visa	 tai	 yra	
labai	 naudingi	 kulinarinio	meno	pavyzdžiai.	Kai	 kurie	
prieskoniai,	 pavyzdžiui,	 rūgštys,	 aliejus,	 cukrus,	 yra	
nekenksmingi	ir	naudingi,	tačiau	didesnė	jų	dalis,	ypač	
mėsiniuose	 patiekaluose,	 yra	 nereikalingi	 ir	 kaitinan-
tys	organizmą.	Apie	 juos	neklystant	galima	sakyti,	kad	
atvežtiniai	 kaitinantys	 priedai	 galėjo	 paspartinti	 naujų	
ligų	paplitimą	ir	pakeisti	seniai	žinomų	ligų	eigą.

Gyvūninės	šilumos	susidarymas	atitinka	gyvenimo	
tėkmės	greitį,	tad	visi	išoriniai	veiksmai,	kurie	tą	tėkmę	
pagreitina,	 vadinami	karštaisiais	 arba	uždegančiaisiais.	
Šaldančiaisiais	vadiname	visus,	kurie	tą	tėkmę	sulėtina.	
Žinome,	 kad	 visas	 gyvūninis	 maistas,	 ypač	 mėsėdžiai	
gyvūnai	ir	žvėrys,	priskiriami	pirmajai	(karštųjų)	klasei.	
Prie	jų	priskiriame	dar	ir	kai	kurias	augalines	medžiagas,	
vadinamąsias	šaknines,	savo	sudėtyje	turinčias	daug	la-
kiųjų	 aliejų,	 taip	pat	 karčiąsias	medžiagas,	 aštriąsias	 ir	
vadinamąsias	 narkotines,	 t.	 y.	 svaiginančiąsias;	 prie	 jų	
priskiriame	visus	fermentuotus	gėrimus,	taip	pat	kavą	ir	
arbatą.	Visos	kitos	augalinės	dalys,	o	labiausiai	rūgštys,	
klijai	 ir	riebūs	aliejai	priklauso	antrai	klasei	 (šaldančių-
jų).	Be	jų,	labai	šaldančiomis	reikėtų	laikyti	visus	jaunus,	
vandeningus	 ir	 klijingus	 augalus	 bei	 nublukusius,	 au-
gusius	šešėlyje.	Be	visų	jau	paminėtų,	labiausiai	atšaldo	
vanduo	ir	angliarūgštė.	O	be	to,	tie	patys	sunokę	auga-
lai,	t.	y.	patyrę	didesnį	saulės	poveikį	nei	savo	gyvavimo	
pradžioje,	šaldo	daug	stipriau.	Dėl	tos	pačios	priežasties	
silpniau	 sušildo	 šiauriniuose	kraštuose	nei	 pietiniuose;	
mažiau	 pavasarį	 negu	 rudenį.	 Mūsų	 kraštuose	 tokius	
šių	augalų	trūkumus	pataisome	juos	raugindami,	virda-
mi	su	rūgštimis	ir	kepdami.	Tačiau	labiausiai	gyvenimo	
tėkmę	 pagreitina	 padidėjusi	 išorės	 temperatūra;	 todėl	
šiltųjų	 kraštų	 gyventojai	 gyvena	 greičiau	 ir	 trumpiau,	
palyginti	 su	 vidutinių	 arba	 šaltųjų	 kraštų	 gyventojais.	
Šiltųjų	kraštų	gyventojams	gyvenimo	 tempą	galėtų	 su-
lėtinti	 šaldantis	 maistas	 ir	 gėrimai.	 Panašiai	 šaltuose	
kraštuose	gyvenimo	tempą	pagreitina	šildantis	maistas.	
Tačiau	reikėtų	atkreipti	dėmesį	į	tokį	reiškinį:	karštuose	

e Vadinamoji	 cura	 d’oglio	 nebuvo	 sugalvota	 ir	 taikyta	 nei	 tokiais	
pagrindais,	 nei	 tokiu	 tikslu,	 ir	 nors	 patirtis	 parodė	 išganingas	
jos	 pasekmes	 kai	 kuriais	 atvejais,	 tie	 atvejai	 negalėjo	 būti	 kitokio	
pobūdžio.

kraštuose,	palyginti	su	šaltesniais,	kraujo	sugyvūnėjimas	
(animalisatio)	yra	gerokai	silpnesnis.	Šį	trūkumą	pašalina	
tikrai	 gyvūninės	 kilmės	maistas	 arba	 kitos	 priemonės,	
pagreitinančios	kraujo	cirkuliaciją,	praturtinančios	jį	de-
guonimi	ir	tokiu	būdu	šiek	tiek	tą	sugyvūnėjimą	(animali-
satio)	padidindamos.	Šis	faktas	leidžia	paaiškinti	daugy-
bę	iki	šiol	medikų	nesuprastų	arba	klaidingai	aiškinamų	
atvejų;	apie	tai	bus	paaiškinta	vėliau.	Šaltuose	kraštuose	
viskas	 atrodo	kitaip;	 arterinis	 kraujas	 yra	 stiprus	 ir	 to-
dėl	 nepageidaujamas	 pasekmes	 gali	 stabdyti	 šaldantis	
maistas	 ir	 gėrimai	 bei	 poilsis.	 Todėl	 europiečiai,	 kurių	
kraujo	sugyvūnėjimas	animalisatio	labai	stiprus,	nevalgo	
tokių	mėsėdžių	gyvūnų	kaip	vilkai,	lapės,	šunys,	katės,	
varnos,	krankliai	ir	pan.	ir	net	jais	bjaurisi;	o	šiltųjų	kraš-
tų	gyventojai	juos	valgo	net	su	pasimėgavimu.	Pas	mus,	
Europoje,	kai	kurie	gyvūnai,	pavyzdžiui,	katės,	maistui	
tinka	tik	italų	prastuomenei.	Panašiai	laukiniai	ir	žiaurūs	
afrikiečiai,	Imbis,	Galle	arba	Gallany,	Giagas,	nepaprastai	
mėgsta	žmogieną,	kuri	yra	labiausiai	gyvūniška.

Kaitinantys	 aštriųjų	 šaknų	 gėrimai	 gali	 būti	 pa-
teisinami	 tik	 karštuose	 kraštuose,	 nes	 sukelia	 malo-
nią	 būseną,	 pagreitina	 gyvenimo	 tempą,	 tai	 vadiname	
linksmumu	 ir	 visais	 būdais	 stengiamės	 to	 siekti.	 Iš	 čia	
ir	 kyla	 visuotinis	 potraukis	 stipriesiems,	 svaigiesiems	
gėrimams,	 trauktinėms,	 kurį	 sunku	 net	 visomis	 pro-
to	 galiomis	 sustabdyti.	 Pirmą	 kartą	 už	dyką	pavaišinti	
degtine,	 romu	 ar	 araku,	 laukiniai	 žmonės	 gėrė	 juos	 su	
malonumu	ir	taip	godžiai,	kad,	jų	nesulaikius,	būtų	nusi-
gėrę	mirtinai.	Tad	galima	suprasti	potraukį	stipriesiems	
gėrimams,	net	tokiems	nemaloniems	kaip	degtinė,	arba	
kai	 kuriems	kartumams,	pavyzdžiui,	 opiumui,	 tabakui	
ar	cigarečių	dūmams.	Pats	mačiau	paprastą	žmogelį,	pa-
samdytą	vaistininko	opiumui	sumalti,	kuris	atsitiktinai	
jo	 paragavo.	 Skonis	 jam	 taip	 patiko,	 kad	 suvalgė	 visą	
lotą9	opiumo,	o	po	to	paniro	į	sunkų	apopleksinį	miegą	
ir	liko	pusiau	paralyžiuotas.	Tad	visuose	kraštuose	ir	kli-
mato	juostose	savanoriškai	dėl	malonumo	pagreitiname	
ir	susitrumpiname	savo	gyvenimą.

Artėdami	 į	 šiaurę,	pastebime	vis	 lėtesnę	gyvenimo	
tėkmę,	 bet	 vis	 stipresnį	 arterinį	 kraują.	 Todėl	 pirmas	
veiksnys	lemia	vis	didesnį	norą	ir	potraukį	svaigiesiems	
gėrimams,	o	antrasis	polinkis	–	maistui,	 turinčiam	ma-
žiausią	 gyvūninį	 pradą,	 taip	 pat	 rūgštims.	 Toliau	 nuo	
šiaurės	gyvenančios	tautos,	tokios	kaip	tikrieji	rusai,	lie-
tuviai	bei	jų	kaimynai,	labiau	mėgsta	valgyti	ruginę	duo-
ną	negu	kvietinę	ir	ieško	rūgščių,	be	kurių	negali	gyven-
ti.	O	Pietų	europiečiai	jomis	bjaurisi.	Iš	tikrųjų	augalinis	
maistas	ir	rūgštys,	jų	vartojimas	šiai	žmonių	grupei	yra	
išganingas	 dar	 ir	 dėl	 to,	 kad	 klimato	 sąlygos	 priverčia	
juos	pavasarį,	vasarą	ir	rudenį	nuolat	sunkiai	dirbti.	To-
dėl	stipriųjų	gėrimų	vartojimas,	o	ypač	žiemą,	labiausiai	
kenkia	šiaurės	gyventojams.	Jis	pagreitina	kraujo,	kuris	ir	
taip	yra	smarkiai	gyvūninis,	apytaką,	dar	labiau	sustipri-
na	jo	sugyvūnėjimą,	padidina	organizmo	vidinę	šilumą	
ir	 sužadina	 polinkį	 sirgti	 ūmiomis	 ligomis.	 Vienintelis	
išganingas	 būdas	 tokio	 kraujo	 sugyvūnėjimo	 išvengti	
yra	 darbas,	 su	 sąlyga,	 kad	 būtų	 ne	 pernelyg	 įtemptas.	
Per	 didelis	 sugyvūnėjimas	 be	 darbo	 pagreitina	 kraujo	
apytaką,	trumpina	gyvenimą,	nesustiprina	nei	raumenų,	
nei	nervų,	nes	girtuokliai	nei	vienų,	nei	kitų	beveik	ne-
naudoja.	Toks	pagreitinimas	trumpam	stimuliuoja	kūno	
veiksmus	 ir	 protą,	 bet	 paskui	 visus	 veiksmus	 sulėtina,	
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sumaišo,	sustabdo	ir	visiškai	sunaikina.	Tai	paaiškina	ir	
girtaujančiųjų	neįgalumą	 ir	bejėgiškumą,	nors	nuo	pir-
mųjų	 stikliukų	 atsiranda	 linksmumas,	 sąmojis,	 vikru-
mas,	guvumas.	Silp	numas,	pavartojus	stipriųjų	gėrimų,	
praeina,	 kai	 tik	 vieną	 kartą	 tai	 sau	 leidome,	 tačiau	 kai	
išgėrinėjimas	tampa	priklausomybe,	kūno	suglebimas	ir	
bukaprotystė	 tampa	 būdinga	 alkoholikų	 savybe.	 Iš	 čia	
kyla	nesugebėjimas	dirbti,	nesugebėjimas	atlikti	papras-
tų	 protinių	 veiksmų	 –	 net	 iš	 prigimties	 talentingiems	
žmonėms.

Pagreitintas	gyvenimo	ritmas	ir	nuolat	alkoholio	su-
keliama	šiluma	dezorganizuoja	veiklą	 tų	organų,	kurie	
yra	pažeidžiamiausi.	 Iš	čia	kyla	organinės	 ligos,	kurios	
visada	 pasibaigia	 mirtimif.	 Tokia	 pastovi	 karštligiška	
būsena	pasibaigia	ligomis	ir	sukriošimu,	kuris	būdingas	
karštam	klimatui.	Pagaliau	nuolat	girtuokliaujantieji	pa-
siekia	 priešingą	 būseną	 tai,	 kuri	 buvo	 išgėrus	 pirmąjį	
stikliuką.

Pati	gamta	nurodo,	kad	stiprieji	gėrimai	ir	trauktinės	
šiaurėje	 visai	 nereikalingos,	 nes	 šiems	 kraštams	 gamta	
jų	nedavė.	Šiltieji	kraštai	turi	vynus,	o	mes	turime	daug	
javų,	iš	jų	gaminama	degtinė,	kuri	nėra	gamtos	produk-
tas,	o	sudėtingesnės	fermentacijos	produktas	negu	vynai.	
Šis	ne	toks	jau	senas	išradimas	labiau	tiktų	medicinai,	o	
tapo	blogiausiu	gėrimu.	Degtinė	nenumalšina	troškulio,	
o	per	didelis	jos	kiekis	nužudo.	Mažesni	kiekiai	sukelia	
karštliges,	o	jos	–	visų	organų	pertempimą,	nusilpimą	ir	
sunykimą.	 Stipriųjų	 gėrimų	 vartojimas	 kitur	 nėra	 toks	
paplitęs	 kaip	 mūsų	 kraštuose.	 Visos	 gyventojų	 klasės	
prasižengia	 vartodamos	 šiuos	 sveikatai	 pavojingus	da-
lykus.	 Turtingesnieji	 atsisiunčia	 vyno,	 stipraus	 alaus,	
romo,	arako	ir	visokių	kiek	pamažinto	stiprumo	gėrimų	
nuotaikai	pagerinti.	Tarsi	linksmumas	būtų	šiltųjų	kraš-
tų	 savybė,	kurią	mes	privalome	 iš	 jų	pirkti.	Kuklesnie-
ji	 piktnaudžiauja	 vietiniu	 stipriuoju	 alumi,	 midumi	 ir	
degtine,	 o	 valstiečiai	 ir	 amatininkai	 nuodijasi	 paprasta	
pačiu	varoma	degtine.	Prie	 to	dar	pridedame	 tabaką	 ir	
įvairias	šaknis	ir	stebimės,	kad	mūsų	amžius	toks	trum-
pas	ir	pilnas	ligų.

Turtingesnė	 ir	 labiau	 išsilavinusi	 gyventojų	 klasė	
savo	sveikata	sugeba	pasirūpinti	pati,	o	valstietis,	užtik-
rinantis	šalies	pajėgumą	ir	pajamas,	prasigeria	ir	turi	su-
laukti	pagalbos	iš	vyriausybės,	sukuriančios	atitinkamus	
įstatymus.	Turime	gėdingai	pripažinti,	kad	nė	viena	pra-
monės	šaka	nėra	taip	išvystyta	kaip	degtinės	varymas,	nė	
viena	prekyba	nėra	pelningesnė	už	prekybą	stipriaisiais	
gėrimais.	 Lyg	 priešindamiesi	 gamtai,	 kuri	mus	 sukūrė	
darbui,	 ilgam	 gyvenimui,	 mes	 užsispyrę	 nuodijamės.	
Mūsų	 nelaimei,	 didžiausią	 paklausą	 mūsų	 ūkyje	 turi	
degtinės	varymas,	nes	ūkio	veiklos	žaliavos	pardavimas	
yra	 apsunkintas	 ir	 nepelningas,	 o	 tą	 degtinę	 turi	 gerti	
mūsų	valstietis,	nes	neturime,	kur	jos	dėti.	Tad,	siekdami	
pelno,	girdome,	silpniname	ir	gyvuliškame	bejėgiškume	
laikome	žmonių	klasę,	nuo	kurios	sveikatos	ir	stiprybės	
priklauso	visa	žemės	ūkio	nauda.

Esame	 panašūs	 į	 tuos	 laukinius,	 kurie,	 norėdami	
nuskinti	vaisių,	kerta	patį	medį.	Karčemos,	smuklės	pa-
tikėtos	 tokiai	 žmonių	 klasei,	 kuri	 nė	 kiek	 neprisideda	

f	 Pas	 mus	 labai	 dažnos	 organinės	 širdies	 ir	 didžiųjų	 kraujagyslių	
ligos	būdingos	užkietėjusiems	girtuokliams,	nevaldomo	 tempera-
mento	 žmonėms	 arba	 dirbantiems	 didelių	 pastangų	 reikalaujantį	
darbą.

derliui	gauti,	bet	tuo	gyvena	ir	prekiauja.	Jų	visų	tikslas	
yra	kuo	pigiau	pasinaudoti	valstiečių	darbu	ir	tai	pasie-
kia	juos	girdydama.	Iš	čia	kyla	visas	bejėgiškumas	ir	vis	
stiprėjantis	kaimo	žmonių	sumenkinimas.	Būtent	jie	šia-
me	klimate	savo	darbais	ir	gyvenimo	būdu	privalo	būti	
sveikiausia	ir	stipriausia	klasė.	Iš	čia	kyla	tas	nesupranta-
mas	bukumas,	darbo	vengimas	ir	abejingumas	bet	kokiai	
nuosavybei;	nes	girtuoklystė,	 iš	pradžių	tapusi	 įpročiu,	
vėliau	tampa	aistra,	kuri	suėda	visas	teigiamas	žmogaus	
savybes.	Miestiečiai,	panašiai	ar	net	labiau	dėl	girtuoklia-
vimo	nusilpsta	ir	suniekšėja,	gyvena	tik	dėl	degtinės,	o	
mąsto	ir	dirba	tik	tam,	kad	galėtų	jos	įsigyti.	Užsieniečiai	
negali	 suprasti	 to	mūsų	 liaudies	menkumo	bei	 sugedi-
mo,	o	kad	suprastų	šį	reiškinį,	kuria	visokias	prielaidas.	
O	viso	to	priežastis	–	girtavimas.	Tik	griežti	 ir	protingi	
įstatymai,	laikui	bėgant,	galėtų	sustabdyti	šią	epidemiją.

Būkime	 teisingi	 ir	pripažinkime,	kad	degtinės	var-
tojimas	pasiturinčioje	ir	išsilavinusioje	visuomenėje	vir-
šija	bet	kokį	saiką.	Pas	mus	įprasta	degtinę	gerti	ir	prieš	
pusryčius,	 ir	 per	 pietus	 ir	 vakarienę,	 teisinantis,	 kad	
tai	 padeda	 virškinimui.	 Visų	 pirma:	 šis	 pasiteisinimas	
neteisingas,	nes	maisto	 reikia	 tokio	 ir	 tiek,	kiek	galime	
suvirškinti,	 o	 geram	 virškinimui	 ir	 pasisavinimui	 turi	
padėti	 darbas.	 O	 vaistų	 vartojimą	 tuo	 tikslu	 palikime	
ligoniams.	Mes	visi,	atsisakiusieji	darbo,	iš	tikrųjų	tam-
pame	bejėgiais	ir	suglebusiais,	o	maistą	ir	gėrimus	var-
tojame	ne	 iš	būtinybės,	o	 tik	savo	pasitenkinimui	 ir	 to-
dėl	ieškome	vaistų	virškinimui	pagerinti.	Tačiau	būtent	
toks	gyvenimo	būdas	daro	mus	vis	 labiau	suglebusius.	
Antra:	 jei	 tas	degtinės	vartojimas,	kad	 ir	nereikalingas,	
būtų	kuklus	ir	saikingas,	ši	nuodėmė	būtų	pakenčiama	
ir	mažiau	kenksminga;	gal	 tai	būtų	net	 ir	naudinga	as-
menims,	kurių	pareigos	reikalauja	sėdimo	darbo	ir	kurie	
valgo	daugiau	negu	jiems	reikėtų.	Tačiau	pas	mus	deg-
tinė	per	pusryčius	ir	pietus	geriama	po	kelis	ar	keliolika	
kartų,	o	 tai	virškinimui	 tik	kenkia;	 apetito	nesukelia,	o	
priešingai,	 visiškai	 numuša.	 Ieškodami	 pasitenkinimo,	
renkamės	 aštrų,	 aitrų,	 sūrų,	 smarkiai	 gyvenimo	 tėkmę	
spartinantį	maistą.	Prie	 tokio	priskiriu	silkes,	 ikrus,	rū-
kytus	gaminius,	kumpius,	žaliąjį	sūrį,	garstyčias	ir	pan.,	
juos	užgeriame	porteriu	ir	vynu,	vis	pasiteisindami,	kad	
tai	–	dėl	virškinimo.	Taip	gyvendami	negalime	pasigirti	
gera	sveikata,	žvalumu,	kūno	ir	proto	pajėgumais.

Turintys	 priklausomybę	 nuo	 degtinės,	 silpnesnių	
gėrimų,	kaip	vynas	ir	alus,	nemėgsta,	nekalbant	jau	apie	
kavą	ar	arbatą.	Nes	viskas,	kas	nekaitina	ir	nepagreitina	
gyvenimo	tėkmės,	jiems	yra	nemiela.	Panašiai	tie,	kurie	
įniko	gerti	vyną	ir	midų,	nemėgsta	alaus,	o	pripratusieji	
prie	alaus	–	nemėgsta	vandens.	Kava	ir	arbata,	mūsų	kas-
dieniai	gėrimai,	 irgi	šildo,	 tik	silpniau	nei	stiprieji	gėri-
mai,	nors	labai	jautrioms	ir	gležnoms	damoms	trumpam	
sukelia	panašius	 reiškinius	 kaip	vyrams	vynas.	 Skirtu-
mas	tik	tas,	kad	šiltas	vanduo,	kaip	pagrindinė	sudeda-
moji	gėrimų	dalis,	šiek	tiek	pagreitina	gyvenimo	tėkmę.

Visi	išsakyti	pastebėjimai	leidžia	tvirtinti:
1)	 Šaltųjų	 kraštų	 gyventojai,	 piktnaudžiaujantys	

stip	riaisiais	gėrimais,	karštais	valgiais	palyginti	su	šiltų-
jų	kraštų	gyventojais	gyvena	daug	sparčiau,	jų	gyvenimo	
trukmė	daug	trumpesnė,	juos	užpuola	panašios	ligos;

2)	Vidutinės	temperatūros	ar	kiek	šaltesniuose	kraš-
tuose	gyvenantys	žmonės,	besimaitinantys	vien	augali-
niu	maistu,	turi	tik	vieną	būdą	tinkamam	gyvūniškumui	
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ir	 gyvenimo	greičiui	palaikyti	 –	būtent	fizinį	darbą.	 Jis	
skatina	tinkamą	arterinio	kraujo	gamybą,	taip	pat	sustip-
rina	 ir	 ištobulina	 raumenis	 –	 labiausiai	 sugyvūnėjusį	
mūsų	organą.	Gyvenimo	tėkmę	pagreitina	ir	protinis,	ir	
fizinis	darbas.	Pastarasis	 labai	sustiprina	sugyvūnėjimą	
ir	 taip	 pagreitintas	 gyvenimas	 tobulina	mūsų	 protą	 ar	
raumenis,	o	kai	vienu	metu	 ir	vieną,	 ir	kitą,	 tai	padaro	
žmogaus	gyvenimą	malonų,	o	kartu	ir	naudingą	visuo-
menei.

Labai	karštuose	kraštuose	nepakankamas	kiekis	ar-
terinio	 kraujo	 lemia	menką	 tinkamumą	darbui	 ir	 labai	
greitą	 nuovargį	 po	 jo,	 todėl	 netinka	 stipriai	 šaldantys	
gėrimai,	tenka	vartoti	karštuosius,	o	šie	savo	ruožtu	su-
kelia	 kūno	 silpnumą	 ir	 trumpina	 gyvenimą,	 ir	 visa	 tai	
dėl	karšto	klimato.

Priešingai	 yra	 gerokai	 šaltesniuose	 kraštuose,	 kur	
organizme	 vyrauja	 arterinis	 kraujas,	 tinkamumas	 fizi-
niam	darbui	yra	didžiausias.	Vien	tik	darbas	ir	augalinis	
maistas	galėtų	tą	perteklinį	kraujo	sugyvūnėjimą	suma-
žinti	 perkeldamas	 jį	 raumenims,	 kita	 vertus,	 nedidin-
tų	pasekmių,	 kurias	 turėtų	po	 to	 atlaikyti.	Kai	 šaltis	 ir	
darbas	yra	saikingi	ir	nėra	ūmių,	nepageidaujamų	ligų,	
tuomet	atsiranda	jėgų	antplūdis.

Tolimiausiuose	 šiauriniuose	 kraštuose,	 nepaisant	
bendros	nuomonės,	žiemą	reikėtų	ilsėtis	ir	ilgai	miegoti.	
Tačiau	dėl	ilgų	žiemos	poilsių	ir	miegojimo	šiaurės	žmo-
nėms	atsiranda	silpnumas	ir	išglebimas.

Vidutinio	 klimato	 arba	 arti	 jo	 esantiems	 gyvento-
jams	būdingas	tikras	pajėgumas,	žvalumas	ir	gera	savi-
jauta,	palaikoma	kuklumu	bei	darbu.	

Todėl	kiekviena	klimato	juosta,	kiekviena	šalis	pri-
valo	turėti	savo	įstatymus	ir	savo	papročius,	sau	būdingą	
buitį	bei	gyvenseną,	trumpiau	tariant,	kiekvienam	metų	
laikui	savo.	Mūsų	šalyje	dėl	nemalonios	ir	ilgos	žiemos	
mūsų	kraujas	yra	labai	sugyvūnėjęs	ir	dėl	to	kyla	didelis	
polinkis	į	visokius	uždegimus,	kurie	labiausiai	išryškėja	
žiemos	pabaigoje	 ir	pavasario	pradžioje.	Pačių	gydyto-
jų	sugalvota	nevykusi	nuostata,	kad	susidoroti	su	šalčio	
pasekmėmis	padeda	kaitinančių	valgių	ir	gėrimų	varto-
jimas.	Tačiau	tokio	tipo	ligoms	įveikti	šis	būdas	netinka,	
nes	susergama	staiga	ir	tuo	greičiau,	kuo	greičiau	po	di-
džiausio	atšalimo	seka	didelis	užkaitimas.	Visi	gydytojai	
vienbalsiai	tvirtina,	kad	tai	–	peršalimo	pasekmės,	nors	iš	
tikrųjų	šaltis	tik	antrinė	priežastis,	o	pirminė	–	šildymas.	
Vienintelis	būdas	prisitaikyti	nemaloniomis	žiemomis	‒	
tinkami	drabužiai	bei	apavas,	saikingas	būsto	šildymas.	
Šis	šildymas	turėtų	būti	šykštus	ir	tolygus,	maistas	‒	kuo	
mažiau	gyvūninis,	daugiausia	rūgštus,	gėrimai	‒	vande-
ningi	ir	rūgštoki,	o	fizinis	darbas,	palyginti	su	vasariniu,	
lengvesnis,	 miegas	 ‒	 ilgesnis.	 Tačiau	 mūsų	 gyvensena	
priešinga.	Didesnė	dalis	turtingesnių	piliečių	žiemai	su-
grįžta	 į	miestus,	 ypač	per	Užgavėnes,	 kurios	paprastai	
būna	žiemos	pabaigoje.	Tokius	masinius	 suvažiavimus	
lydi	gausūs	vakariniai	susibūrimai,	vaišės	ir	šokiai.	To-
kioms	pramogoms	aukojamas	labiausiai	reikalingas	tuo	
metu	miegas.	Per	vaišes	negailime	sau	stipriųjų	gėrimų,	
stalai	 būna	 apkrauti	 mėsiškais,	 aštriais	 ir	 kaitinančiais	
valgiais.	 Iki	 vėlyvos	 nakties	 ar	 net	 iki	 paryčių	 užtrukę	
lėbavimai	sukelia	perkaitimą,	o	po	to	prasideda	visokie	
uždegimai,	slogos,	reumatai,	spjaudymasis	krauju	ir	vi-
sokie	kitokie	arterinio	pobūdžio	kraujavimai.	Jauniems,	
gležniems	 ir	 linkusiems	sirgti	 šiuo	 laikotarpiu	praside-

da	ir	vystosi	tuberkuliozė.	Per	didelis	sugyvūnėjimas	po	
truputį	stiprėja	iki	pavasario,	o	po	mums	įprasto	staigaus	
atšilimo	 minėtos	 ligos	 užklumpa	 staiga	 arba	 smarkiai	
suintensyvėja.	 Kaip	 savotiškas	 išsigelbėjimas	 pas	 mus	
seniai	 įvestas	 pavasarinių	 gydymųsi	 paprotys,	 kuriuo	
naudojasi	 tik	patys	 turtingiausieji.	Tai	buvo	kraujo	nu-
leidimas,	 skatinamas	 ilgalaikis	 viduriavimas,	 griežtas	
pasninkas	 ir	 ilgai	 trunkantis	 išrūgų	 arba	 vadinamųjų	
dekoktų	–	bjaurių	neaiškių,	nevertingų	žolių	nuovirų	–	
gėrimas.	 Gydytojų	 visai	 kitokiems	 tikslams	 sugalvotas	
rinkinys	 leisdavo	pakankamai	 sumažinti	per	didelį	 su-
gyvūnėjimą,	kuris	išryškėdavo	pavasario	pradžioje.	Tuos	
vadinamuosius	gegužinius	vaistus	kai	kurie	neapdairiai	
vartodavo	ir	rudenį	ir	tada	jie	tapdavo	kenksmingi.	Nes	
pats	pavasaris	ir	vasara	visą	atliekamą	gyvūniškumą	pa-
naikina;	bet	kai	vasarą	fizinis	darbas	būna	ne	toks	inten-
syvus,	 o	maistas	per	daug	 šaldantis,	 vasaros	pabaigoje	
ir	rudenį	patiriame	priešingą	būseną	nei	kai	darbas	rei-
kalauja	vartoti	 labiau	 šildančius	maistą	 ir	gėrimus.	To-
dėl	žiemą	ir	pavasario	pradžioje	atsiranda	didelis	rūgš-
čių	poreikis,	kuris	būna	mažiausias	vasaros	pabaigoje	ir	
rudenį.	Tad	galime	tik	stebėtis	išmintimi	laikytis	griežto	
pasninko,	kuris	nustatytas	kaip	 tik	žiemos	pabaigoje	 ir	
pavasario	pradžioje.	Tai	tikrai	žavi	ir	įkvepianti	taisyklė.	
Drąsiai	 galiu	 teigti,	 kad	 įkvėpta,	 nes	 remiasi	 patikrin-
tais	principais	ir	normomis;	ji	kupina	išminties	ir	skirta	
tikrajam	žmonijos	gėriui.	 Ir	 jeigu	 to	pasninko	 laikytųsi	
turtingesnio	luomo	piliečiai,	jie	išvengtų	pavasarinio	gy-
dymosi	bei	daugelio	nemalonių	ligų.	Pavasarį	 ir	vasarą	
išvykimas	prie	gydomųjų	vandenų	turi	panašų	poveikį	
kaip	 vadinamasis	 gegužinis	 gydymas;	 nes	 turtingųjų	
luomui	per	žiemą	smarkiai	sugyvūnėjusiam	organizmui	
reikalingas	gausus	augalinis	maistas,	vanduo	 ir	anglia-
rūgštė;	nes	visas	kūnas	persisotinęs	gausaus	maisto	ir	gė-
rimų	ir	dėl	neveiklumo	nepakankamai	išsituštinęs,	reika-
lauja	saikingo	maisto	ir	dirbtinai	skatinamo	tuštinimosi,	
o	visa	tai	padeda	atlikti	vadinamieji	mineraliniai	vande-
nys.	Gausios	 atvažiavusiųjų	kompanijos,	vieši	 ar	 slapti	
pasimatymai,	pramogos,	reguliarūs	pasivaikščiojimai	ir	
pasivažinėjimai,	nesuvaržyta	mintis	ir	linksmumas	sutei-
kia	suglebusiam	kūnui	daugiau	judrumo	ir	gyvybės,	tad	
iš	kurortų	visi	grįžta	sveikesni	 ir	žvalesni,	o	kitą	žiemą	
vėl	tokia	kelione	pasirūpina.

Turtingųjų	 klasės	 sveikatą	 daug	 lemia	metų	 laikai	
ir	gyvenimo	būdas,	tačiau	be	išimties	visiems	luomams	
tą	pat	daro	amžius.	Jau	parodžiau,	kad	su	amžiumi	gy-
vūniškumas	vis	kyla	ir	išryškėja	visiems,	o	ypač	peržen-
gusiems	savo	gyvenimo	vidurdienį.	Ryškesnis	gyvenan-
tiems	 patogiai	 ir	 būna	 stipriausias	 žiemos	 pabaigoje	 ir	
pavasario	pradžioje.	Tokia	būsena	būdinga	sergantiems	
podagra,	dusuliu,	inkstų	akmenlige	ir	pan.,	tiems,	kurių	
padidėjusį	gyvūniškumą	lydi	sutrikęs	virškinimas.	Visi	
jie	prasčiausiai	jaučiasi	žiemos	pabaigoje	ir	dažnai	būna	
priversti	 važiuoti	 prie	 gydomųjų	 vandenų.	 Iš	 viso	 to	
sektų,	kad	vyresniems	žmonėms	reikėtų	vartoti	daugiau	
augalinio	maisto,	tačiau	tokio,	kuris	šiek	tiek	pagreitintų	
kraujo	apytaką	 ir	kompensuotų	fizinio	darbo	 trūkumą,	
nes	su	amžiumi	 jį	 tampa	vis	sunkiau	atlikti	 ir	pagaliau	
nebeįmanoma.	 Trumpai	 tariant,	 jiems	 yra	 sukurti	 šil-
dantys	 gėrimai	 ir	 aitrūs	 prieskoniai,	 o	 jaunimas	 turėtų	
tokio	maisto	vengti	kaip	nuodų.	Kraujo	sugyvūnėjimas	
stipriausias	būna	žiemą,	o	 silpnas	vasarą,	 ypač	 ilsintis,	
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gausiai	valgant	žalumynus,	rūgštis	ir	vaisius.	Gausesnis	
žalumynų,	rūgščių	ir	vandens	vartojimas	ypač	aktualus	
turtingųjų	ir	dykinėjančiųjų	klasei,	nes	darbo	žmogus	tą	
per	didelį	sugyvūnėjimą	sumažina	sunkiu	darbu	stiprin-
damas	raumenis.	Tad	vasaros	pabaigoje	ir	rudenį	kraujas	
apskritai	yra	mažai	sugyvūnėjęs,	o	dirbančiųjų	klasės	net	
gerokai	nusilpęs	ir	vandeningas.	Tai	–	toks	metų	laikas,	
kai	labiausiai	esame	linkę	sirgti	kepenų,	pilvo,	blužnies	
ligomis,	 karštligėmis,	 veniniu	 kraujavimu,	 vandene	 ir	
pan.	Tokiu	metu	pageidautina,	 kad	darbas	būtų	 inten-
syvesnis,	o	prie	augalinio	maisto	būtų	pridedama	ir	mė-
sos	bei	žvėrienos.	Po	ilgų	ir	karštų	vasarų	toks	rudeninis	
gydymas	nejudriems	gali	būti	reikalingas	panašiai	kaip	
gegužinis	po	ilgos	žiemos,	tačiau	visai	kitoks.	Tai	paaiš-
kina,	kodėl	pavasarį	ir	rudenį	esame	linkę	sirgti,	tačiau	
visai	 skirtingomis	 ligomis.	 Medicininiu	 požiūriu	 visus	
metus	galime	padalyti	į	dvi	dalis,	t.	y.	retesnį	orą	ir	šilu-
mą	ir	tirštą	orą	ir	šaltį.

Kaip	ir	metus,	panašiai	į	dvi	dalis	galime	padalyti	ir	
žmogaus	amžių,	t.	y.	augimo	bei	tobulėjimo	dalį	ir	lėto	
smukimo.	 Augame	 ir	 tobulėjame	 iki	 amžiaus	 vidurio,	
kuris	vyrams	yra	apie	trisdešimt	penkerius	metus,	o	da-
moms	–	apie	trisdešimt.	Pirmuoju	laikotarpiu	vystosi	ir	
tobulėja	visi	organai	iš	eilės,	antroje	dalyje	kiek	sustoja,	
po	to	lėtai	linksta	į	negalią	ir	sunykimą.	Pirmuoju	atveju	
pasirinktą	darbą	ir	užsiėmimą	lemia	kūno	dalių,	organų	
sistema,	kuriuos	gyvenimo	pavasarį	 susikūrė	darbas	 ir	
pratimai,	o	antroje	gyvenimo	dalyje	beliks	saikingas	iš-
lavintų	galių	naudojimas	ir	lėtas	bei	išmintingas	jų	palai-
kymas.	Laimingas	tas,	kurio	niekada	neapleidžia	sveika	
išmintis,	 tuomet	visas	 jo	 amžius	būna	 ramus,	malonus	
ir	ilgas.	Per	visą	gyvenimą	gyvūniškumo	lygis	vis	kyla,	
jo	viršūnė	sutampa	su	aukščiausia	žmogaus	augimo	vir-
šūne,	tad	visi,	kurie	tą	per	stiprų	gyvūniškumą	palaiko	
ir	 vis	 labiau	 jį	 didina,	 kartu	 labai	pagreitina	 senatvę	 ir	
gyvenimo	pabaigą.	Labai	karštuose	kraštuose	 tai	 lemia	
pats	klimatas,	tačiau	ne	tokiuose	karštuose	ir	normalaus	
klimato	 zonose,	 kai	 nėra	 įgimtų	 negalavimų,	 gyventi	
sveikai,	 žvaliai	 ir	 ilgai	 gali	 kiekvienas.	 Ir	 būtent	 tuose	
kraštuose	daugiausia	ilgo	gyvenimo	pavyzdžių.

Žmonėms	senovėje	ne	taip	rūpėjo	ilgas	gyvenimas,	
labiau	sveikatos,	žvalumo	ir	pajėgumo	palaikymas.	Nes	
beveik	visi	 jie	kariavo	ir	asmeninis	vikrumas	ir	pajėgu-
mas	 tuo	 metu	 buvo	 daug	 svarbesni	 nei	 dabar.	 Todėl	
anų	laikų	patarimais	dėl	jaunimo	auklėjimo	ir	gyvenimo	
būdo	buvo	siekiama	gyvenimo	lygį	pakelti	iki	aukščiau-
sios	 tobulybės,	 tokios,	kokią	 tik	 įmanoma	pasiekti.	Visi	
tie	žmonės	gyveno	kukliai	ir	smarkiai	lavino	kūną,	labai	
dažnai	maudėsi,	nes	kasdieniame	gyvenime	maudynių	
buvo	visur	 ir	visi	 jomis	naudojosi.	Atrodo,	kad	graikai	
perėmė	maudynių	 paprotį	 ir	 viešųjų	 pirčių	 statybas	 iš	
Azijos	gyventojų,	o	romėnai	šį	bei	kitus	papročius	per-
ėmė	iš	graikų.	Ne	tik	Atėnų	graikai,	bet	ir	daugelis	kitų	
graikų	turėjo	viešąsias	pirtis,	į	kurias	suplaukdavo	dau-
gybė	įvairių	žmonių.	Žiemą	į	jas	ateidavo	sušilti	prastuo-
liai,	 o	pasiturintys	piliečiai	vonios	kambarius	 turėdavo	
savo	būstuose.	Net	gimnazijos	turėjo	savo	pirtis,	kuriose	
pakaitomis	 vykdavo	 gimnastikos	 užsiėmimai	 ir	 mau-
dynės.	 Graikai	 buvo	 taip	 įpratę	 maudytis,	 kad	 vonios	
kambarius	 įrengdavo	net	 laivuose.	Voniomis	paprastai	
pasinaudodavo	 prieš	 valgant	 arba	 po	 ilgalaikių	 pasi-
vaikščiojimų.	Senovės	Romos	liekanos	įtikinamai	įrodo,	

kad	 ši	 stebinanti	 liaudis	maudynėmis	 naudojosi	 ne	 re-
čiau	nei	graikai.	Tito10	statytos	pirtys	buvo	skoningesnės	
negu	Agripos11	 ir	 Nerono12,	 nors	 kiek	 mažesnės	 negu	
Diokletiano13	ir	Karakalos14,	tačiau	visos	buvo	erdvios	ir	
prašmatnios.	Romėnų	pirtyse	būdavo	po	keliolika	patal-
pų,	vienose	būdavo	šilto	vandens,	skirto	apsiplovimams,	
kitose	‒	vandens	garų.	Tačiau	tose	pirtyse,	be	apsiplovi-
mų,	buvo	atliekami	visi	imtynių	ir	gimnastikos	pratimai,	
o	 vešliose	 greta	 esančiose	 giraitėse	 buvo	 galima	 ilgai	
vaikštinėti.	Visi	tie	didingi	ir	prabangūs	statiniai	liudija	
apie	tobulą	romėnų	skonį,	prabangą	ir	ištaigingumą.	Pa-
čioje	Romoje	tokių	viešųjų	pirčių	(termų)	buvo	dvylika,	
o	privačių	‒	daugiau	nei	aštuoni	 šimtai.	Tai	 įrodo,	kad	
senovėje	kasdienės	maudynės	teikė	ne	tik	malonumą,	bet	
buvo	ypač	naudingos	 sveikatai	 ir	 pajėgumui	palaikyti.	
Tad	verta	susimąstyti,	ar	ši	nuomonė	sutampa	su	mūsų	
gyvenimo	 taisyklėmis	 ir	 medicinos	 mokslo	 pradmeni-
mis?	Ar	teisingai	elgiamės	skirdami	mažai	dėmesio	šiai	
priemonei	švarai,	sveikatai	ir	žvalumui	palaikyti?

Mūsų	 straipsnio	 pradžioje	 pastebėjome,	 kad	 viena	
pagrindinių	sąlygų	yra	tai,	kad	išmatų	ir	iš	išorės	įeinan-
čios	materijos	kiekiai	sutaptų.	Tad	pirmiausia	 ir	 turime	
tą	 atitinkamą	 santykį	 nuolatos	 palaikyti.	 Taip	 visuose	
organuose	 užtikrinamas	 geriausias	 patenkančios	mate-
rijos	 suvirškinimas	 ir	 pasisavinimas;	 padidinus	 išmatų	
kiekį,	suintensyvėja	ne	tik	pasisavinimas,	bet	ir	atsiran-
da	 didesnis	 naujos	 įeinančios	 materijos	 poreikis,	 t.	 y.	
atsiranda	alkis	 ir	 troškulys,	kartu	 intensyviai	dirbantys	
šalinimo	organai	vis	labiau	stiprėja	ir	tobulėja.	Mūsų	oda	
priklauso	 prie	 svarbiausių	 šalinimo	 organų.	 Jos	 pavir-
šiuje	 išsiskirianti	medžiaga	yra	vandens	garų	pavidalo.	
Tai	–	ypatingo	gyvūniškumo	kombinacija,	ji	ištepa	ne	tik	
odos	paviršių,	bet	ir	baltinius.	Darbas,	įtempti	kūno	jude-
siai	ir	padidėjusi	išorės	temperatūra	gerokai	padidina	šių	
išskyrų	 kiekį.	 Temperatūros	 padidėjimas	 tuo	 smarkiau	
veikia	odą,	juo	ji	tankesnė,	todėl	tai	vyksta	ne	tiek	per	orą,	
kiek	per	gerokai	už	jį	tankesnį	vandenį.	Aiškinama,	kad	
kuo	kūno	oda	tankesnė,	tuo	daugiau	turi	sąlyčio	taškų,	ir	
per	juos	kūnas	įšyla	arba	atvėsta.	Tad	galime	daryti	išva-
dą,	kad	ne	įšilęs	oras,	o	vandens	garai	ir	dar	labiau	šiltas	
vanduo	 paskatina	 kūno	 išskyras	 (prakaitą).	Maudynės	
padidina	odos	išskyras	ir	padeda	kūną	paruošti	darbui	
ar	kitoms	veikloms,	kurioms	reikalinga	jėga	ir	žvalumas.	
Sakau,	padeda,	nes	pats	išsituštinimas	ar	prakaitavimas	
savaime	jėgų	nesuteikia	ir	to	padaryti	negali,	taip	pat	ir	
vien	šiltos	maudynės	greičiau	susilpnina	iš	išsekina	nei	
sustiprina.	Tačiau	vandenyje	prakaitas	lengvai	ir	visiškai	
ištirpsta,	ir	šiltos	maudynės	leidžia	palaikyti	odos	švarą	
ir	kartu	atverti	visas	odos	poras.	Nedažnas	prausimasis	
gali	šiek	tiek	būti	kompensuojamas	dažnu	baltinių	kei-
timu.	Dabar	suprantame,	kodėl	sveikatai	ir	stiprybei	pa-
laikyti	 iš	 tikrųjų	yra	būtina	švara.	Tačiau	dar	ne	viskas	
pasakyta	apie	maudymosi	įtaką	organizmui.	Padidėjusi	
išorės	šiluma	gerokai	pagreitina	odos	kapiliarų	(porų)	ir	
visos	 cirkuliacinės	 sistemos	veiklą.	Veikdama	 tiesiogiai	
per	odą,	šio	organo	galią	 ir	pajėgumą	ypač	padidina	 ir	
taip	pat	pagreitina	gyvenimo	tėkmę.	Jau	seniai	pastebė-
ta,	kad	po	išsimaudymo	arba	po	rankų	ar	kojų	plovimo,	
vandens	gerokai	 sumažėja,	nes	mes	patys	savo	kūnu	 jį	
įsiurbiame	 ir	 nemažai	 jo	 sukaupiame.	 Tas	 įsiurbimas	
labai	stiprus	šiltame	vandenyje,	o	menkas	arba	joks	šal-
tame,	nes	 jame	visi	 siurbimo	 instrumentai	yra	 iš	dalies	
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sustingę	 arba	 visai	 nustoja	 veikti.	 Iš	 viso	 to	 matome,	
kad,	sugyvūnėjimo	lygiui	esant	per	stipriam,	reikia,	kad	
į	kūną	patektų	daugiau	vandens.	Tuomet	labai	patartina	
maudytis	šiltame	vandenyje.	Priešingai,	apsiplovimas	ar	
panirimas	 į	 šaltą	 vandenį	 labiausiai	 tinka	 tais	 atvejais,	
kai	sugyvūnėjimo	lygis	yra	menkas.	Todėl	teisingai	ir	iš-
mintingai	elgėsi	graikai	ir	romėnai,	sujungdami	sunkius	
gimnastikos	pratimus	su	maudynėmis	ir	pirtimi,	nes	per	
imtynes	padidėjęs	sugyvūnėjimas	būdavo	sugrąžinamas	
prie	normalaus.	Kita	vertus,	darbas	 ir	 intensyvūs	kūno	
pratimai	atstatydavo	nuostolius	dėl	per	dažno	ir	per	ilgo	
naudojimosi	 voniomis.	 Vienu	 žodžiu,	 vien	 imtynės	 ir	
sunkūs	gimnastikos	pratimai	 sukeltų	nepageidaujamas	
jėgas,	 žiaurumus	 ir	 sulaukėjimą,	 o	 vien	 pirtys	 ir	 šiltos	
maudynės	 –	 sušvelnėjimą	 ir	 sumoteriškėjimą.	 Sujun-
gus	šiuos	dalykus,	kaip	 tik	 įgyjama	raumenų	stiprumo	
ir	 sūdrumo,	vikrumo,	žmogiškojo	padorumo	 ir	drąsos,	
būdingų	 iškilnioms	 tautoms.	 Todėl	 graikai	 ir	 romėnai	
pasižymėjo	lankstumu	ir	vikrumu,	o	esant	tokiai	drąsai	
ir	pajėgumui	‒	dar	ir	mandagumu,	kurį	mūsų	laikais	ne	
visada	sutiksi.

Iš	šių	pastabų	galime	daryti	išvadą,	kad	sunkiai	dir-
bantiems	ir	vartojantiems	daug	mėsiškų	patiekalų	labai	
pravartu	 naudotis	 šiltomis	 maudynėmis	 arba	 pirtimis.	
Nejudriems	 ir	 mintantiems	 žolėmis	 anksčiau	 paminė-
tos	 priemonės	 nereikalingos,	 nebent	 vėsios	maudynės.	
Pastarosios	 labiausiai	 tinka	 tais	 atvejais,	 kai	 gyvenimo	
tėkmė	pernelyg	greita	ir	ją	reikėtų	sulėtinti.	Dėl	tų	pačių	
priežasčių	vėsios	maudynės	 labai	 išganingos	 jaunimui,	
o	perėjusiems	gyvenimo	vidurdienį	 ir	ypač	senimui	 la-
bai	naudingos	yra	šiltos	vonios.	Ir	apskritai	dirbantiems	
sunkų	darbą	ar	atliekantiems	sudėtingus	kūno	pratimus	
maudynės	yra	labai	patartinos.	Tačiau	vienos	maudynės,	
be	darbo,	greičiau	gali	pakenkti	nei	padėti.	Labai	teisin-
gai	 elgėsi	 išprusę	 senovės	 žmonės,	 jungę	 sunkius	gim-
nastikos	pratimus	su	maudynėmis,	kai	reikėjo	ugdyti	ka-
ringus	ir	ištvermingus,	mąstančius	ir	padorius	kareivius.	
Mūsų	gyvenimo	būdas	visai	kitoks,	o	vienintelis	malo-
numas	‒	gausiai	maistu	 ir	gėrimais	apkrauti	 stalai.	Be-
lieka	tik	apgailestauti,	kad	dirbančiųjų	klasė	ir	kareiviai	
neturi	polinkio	dažniau	naudotis	šiltomis	maudynėmis,	
reikalingomis	 jų	sveikatai	 ir	pajėgumui	užtikrinti.	Svei-
ki	 žmonės	 šiltame	 vandenyje	maudytis	 turėtų	 po	 sun-
kaus	darbo	prieš	valgį,	o	po	to	‒	dar	kurį	laiką	pailsėti.	
Po	šaltų	maudynių,	priešingai	–	reikalingas	 intensyvus	
judėjimas	 ar	 darbas,	 nes,	 užuot	 sustiprinusios,	 jos	 tik	
nusilpnina.	Be	to,	jei	maudymasis	vyksta	per	karščius	ir	
stengiamės	atvėsti,	šis	veiksmas	turi	būti	 trumpas.	Rei-
kėtų	tik	pasinerti	arba	apsipilti	vandeniu.	Šis	patarimas	
negalioja	 tiems,	 kurie	 per	 karščius	 maudosi	 atviruose	
vandenyse,	daug	jame	juda	‒	plaukioja	arba	iki	išsekimo	
bėgioja	vandenyje.	Toks	maudymasis	visada	sustiprina,	
nes	vien	sėdėjimas	šaltame	vandenyje	gyvenimo	tėkmę	
sulėtina	ir	susilpnina.

Iš	visų	paminėtų	pastabų	galime	padaryti	 išvadas:	
pasirinktas	 gyvenimo	būdas	 vienais	 atvejais	 visą	 orga-
nizmą	patobulina	ir	palaiko	puikią	savijautą,	kitu	–	nie-
ko	neveikiant,	atbukina	ir	nustekena;	sveikata	būna	arba	
labai	gera,	arba	daugiau	mažiau	sugadinama,	o	gyveni-
mas	 apskritai	 arba	 pailgėja,	 arba	 sutrumpėja.	 Kas	 nori	
gyvenimą	vien	pailginti,	turi	save	tausoti	ir	juo	naudotis	

kuo	kukliau,	jį	tramdyti	ir	vėlinti,	jei	tai	nekenkia	sveika-
tai.	Trumpai	tariant	‒	tas,	kuris	nuo	savo	būtybės	ištakų	
savo	gyvenimą	išmintingai	taupo,	kas	vengia	visko,	kas	
įgimtą	 gyvenimo	 tėkmę	 pagreitina,	 per	 daug	 nepersi-
stengia	 dirbdamas	 fizinį	 ar	 protinį	 darbą,	 gali	 ilgai	 ir	
sveikai	gyventi.	Nes,	deja,	tokia	mūsų	prigimtinė	lemtis:	
negalime	prailginti	mums	skirto	laiko,	nebent	gyventu-
me	be	šlovės,	pažeminimų	ir	atsisakydami	visuomeninio	
gyvenimo	malonumų.	Kas	nori	savo	galimybes	tobulinti	
iki	aukščiausio	lygio	ir	pasiekti	aukščiausią	žmogiškojo	
orumo	lygį	‒	gali	tai	pasiekti	įtemptai	dirbdamas	tiek	fi-
zinį,	tiek	protinį	darbą	ir	kartu	atsisakyti	ilgo	gyvenimo.	
Tokį	gyvenimą	galime	lyginti	su	ryškiai	degančiu	deglu,	
kuris	aplinkui	skleidžia	ir	šilumą,	ir	šviesą,	tačiau	grei-
tai	sudega	ir	užgęsta.	Žmogus,	pasirinkęs	ramų,	nejudrų	
gyvenimą,	yra	panašus	į	silpnai	rusenančią	arba	pelenais	
užbertą	 žariją.	 Ji	 lyg	 ir	dega,	 tačiau	yra	mažai	pastebi-
ma	 ir	 nei	 šildo,	 nei	 šviečia.	 Tautoms	 reikalingi	 veiklūs	
ir	 visuomeniškai	 aktyvūs	 žmonės,	 tad	 visos	 auklėjimo	
ir	gyvenimo	būdo	taisyklės	turi	užtikrinti	visų	žmogaus	
savybių	 ir	 galimybių	 tobulinimą,	 kad	 jis	 visuotinei	 ge-
rovei	 galėtų	 paaukoti	 savo	 nereikalingą,	 nereikšmingą	
gyvenimą.	Todėl,	manau,	kad	dabartinis	mūsų	jaunimo	
ugdymas	 yra	 netobulas,	 nes	 dėmesys	 skiriamas	 tik	 iš-
silavinimui	 ir	 protiniams	gabumams	 lavinti,	 atsisakant	
tokios	 išganingos	 senovės	 laikais	 gimnastikos,	 tikriau-
sios	 ir	maloniausios	priemonės	 jauniems	piliečiams	su-
stiprinti	 ir	 išlavinti.	Mūsų	 jaunimas	savo	raumenų	 jėgą	
lavina	arba	ūkio	darbais,	arba	medžiokle,	ir	tai	daro	ne-
rangiai.	Mūsų	dabartinėse	mokyklose	vertingomis	žinio-
mis	lavinamas	vien	protas,	ir	to	nepakanka,	nes	ne	visi	
dėl	 savo	prigimtinų	savybių	sugeba	viską	perimti.	Tad	
mokyklas	baigia	niekam	tikę	nemokšos.	Ir	jei	po	mokslų	
pasirenka	darbą,	kuriame	 reikalingi	 stiprūs	kūnai,	 šiek	
tiek	 prasimankština,	 tačiau	 ne	 tiek,	 jei	 būtų	 tinkamai	
ruošti	 mokykloje.	 Savarankiški	 žmonės,	 kurių	 niekas	
neįpareigoja	visuomenės	gerovei	aukotis,	gali	pasirinkti	
tokį	gyvenimo	būdą,	kuris	 jiems	atrodo	geriausias,	o	 iš	
mano	išdėstytų	pastabų	pasirinkti	tas,	kurios	jiems	būtų	
sveikiausios.

1	 Lucijus	Kvinkcijus	Cincinatas (519–430	 pr.	 Kr.)	 –	 senovės	Romos	
politinis	 veikėjas,	 patricijus,	 kuklumo,	 šaunumo	 ir	 ištikimybės	
pilietinei	 pareigai	 pavyzdys.

2	 Manijus	 Kurijus	 Dentatas	 (?–270	 pr.	 Kr.)	 –	 Romos	 respublikos	
konsulas,	 plebėjas.

3	 Samnitai	 –	 vidurio	 Italijos,	 Samnium	miesto	 gyventojai.
4	 Romulas	 ir	 Remas	 –	 legendiniai	 Romos	 įkūrėjai.
5	 Numa	Pompilijus	 (753–673	 pr.	Kr.)	 –	 antrasis	 Romos	 karalius	 po	
Romulo,	 valdęs	 (715–673	 pr.	Kr.).

6	 Animalisatio,	 arba	 gyvūniškumo	 lygis	 ‒	 čia	 ir	 toliau	 vartojamas	
terminas,	kurį	A.	Śniadeckis	aiškino	azoto	koncentracijos	kraujyje	
kitimu.

7	 Benjamin	 Franklin	 (1706‒1790)	 –	 žymus	 JAV	 politikas,	 rašytojas,	
išradėjas,	mokslininkas,	 verslininkas.

8	 Anglijos	mylia,	 arba	 britų	mylia	 ‒	 1609,344	m.
9	 Lotas	 –	 svorio	 (masės)	matas,	 lygus	 12,79	 gramo.
10	Titas	 Flavijus	Vespasianas	 (39–81)	 –	Romos	 imperatorius	 (79–81).
11	Markas	 Vipsanijus	 Agripa	 (63‒12	 pr.	 Kr.)	 –	 romėnų	 karvedys	 ir	
politikas.

12	Neronas	 (37‒68)	 ‒	Romos	 imperatorius	 (54‒68).
13	Gajus	 Aurelijus	 Valerijus	 Diokletianas	 (apie	 244–311)	 ‒	 Romos	
imperatorius	 (284‒305).

14	Markas	Aurelijus	Antoninas	Karakala	 (186–217)	–	Romos	 impera-
torius	 (211‒217).
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Žmogui	reikalingas	ne	šiaip	tikėjimas,
o	intelektu	pagrįstas	tikėjimas.

S VA M I  V I V E K A N A N D A

Svami	 Vivekananda	 (Narendranathas	 Dutta)	 –	 In-
dijos	 dvasinis	 mokytojas,	 filosofas,	 vienuolis,	 Šri	
Ramakrišnos	 mokinys	 ir	 sekėjas,	 savo	 mokyme	

organiškai	 sujungė	 intelektualumo	 ir	 dvasingumo	 di-
mensijas.	Vakaruose	Vivekananda	išgarsėjo	1893	metais	
Čikagoje	 Pasaulio	 religijų	 parlamente,	 atstovaudamas	
hinduizmui,	advaita	vedantos	filosofijai.	Džiugu,	jog	tu-
rime	ir	lietuviškąjį	Džnana	joga.	Išminties	ir	pažinimo	joga 
vertimą	 (vert.	 N.	 Jagelavičiūtė-Teišerskienė),	 kuriame	
yra	paskaitos,	skaitytos	Europoje	ir	Amerikoje.	Advaita	
vedanta	–	nedualistinė	filosofija,	kurios	branduolys	yra	
Atmano	–	individualios	savasties	ir	Brahmano	–	visa	api-
mančio	Principo	tapatumo	idėja,	Vivekanandos	įsitikini-
mu,	yra	 intelektualiems	 svarstymams	neprieštaraujanti	
filosofija,	 vedanti	 į	 virš-asmeniško	 Vienio	 patirtį.	 Taigi	
advaita	 vedanta	 skelbia,	 jog	 visa	 yra	 Vienis,	 vadinasi,	
tik	rovė	negali	būti	laikoma	dualia.	Vivekananda	žingsnis	
po	žingsnio	pagrindžia	Vienio	filosofijos,	kaip	„raciona-
lios	religijos“,	būtinumą,	atskleisdamas,	jog	vien	raciona-
lus	suvokimas	nėra	pakankamas	išskleisti	žmogiškosios	
būtybės	potencialą,	nes,	mąstydami	apie	Vienį,	neišven-
giamai	prieiname	 ribą,	kai	pati	mintis	viršija	 save.	Pri-
statydamas	advaita	vedantos	Vienio	idėją,	nevengdamas	
loginių	 samprotavimų,	Vivekananda	meistriškai	 jungia	
intelektualines	 pastangas,	 bandydamas	 paaiškinti,	 kas	
yra	Vienis,	 kartu	 nubrėždamas	 orientyrus	 intuityviam,	
racionalų	mąstymą	pranokstančiam	Vienio	patyrimui.

R A D I K A L I O J O  M O N I Z M O  L I N K
Vienio	 filosofija	 vakarietiškoje	 kultūroje	 nėra	 naujiena.	
Mokymas	apie	Vienį	ypač	įspūdingai	atskleidžiamas	Plo-
tino	Eneadose.	Plotinas	išsamiai	aptaria	Vienio	patirtį,	Vie-
nio	 suvokimo	 galimybes	 ir	 kaip	 šios	 patirties	 siekti.	 Jis	
sako,	jog	reikia	„pakelti	save	nuo	juntamų	daiktų“1,	t.	y.	
nukreipti	savo	žiūrą	nuo	juntamo	pasaulio	ir	atrasti	Vienį	
savyje.	Vieniu	tampama	per	Mąstymą,	kuris,	nors	vis	dar	
dualus,	bet	yra	tarsi	pakopa,	esanti	arčiausiai	Vienio,	kur	
nelieka	nei	Mąstymo,	nei	mąstančiojo	ar	mąstomo	turinio.

Nors	Plotino	filosofija	padarė	milžinišką	įtaką	krikš-
čionių	mąstytojams,	mistikams	bei	vokiečių	idealistams,	

I e v a  R u d ž i a n s k a i t ė

Svami Vivekanandos 
Vienio filosofija kaip 

„racionalios religijos“ galimybė

vis	dėlto,	įsigalėjus	personalistinei	Absoliuto	sampratai,	
Vivekanandos	mokymas,	galima	sakyti,	atneša	atnaujin-
tą	požiūrį	į	tikėjimą	ir	racionalumą.	Tiesa,	Arthuro	Scho-
penhauerio	 Valios	 sampratą	 galima	 interpretuoti	 kaip	
savotišką	 Vienio	 filosofiją:	 Schopenhaueris	 universalią	
pasaulio	Valią	traktuoja	esant	ir	paskiruose	individuose,	
o	suvokus	šios	Valios	egzistavimą,	pasaulis	suvokiamas	
kaip	visuma.	Vis	dėlto	Vivekananda	gana	kritiškai	atsi-
liepia	 apie	 Schopenhauerio	 Valios	 sampratą.	 Pasak	 jo,	
Absoliutas,	arba	Vienis,	negali	būti	prilyginamas	valiai,	
nes	valia	yra	„kintanti	ir	fenomenali“2,	kitaip	tariant,	va-
lia	neišvengiamai	priklauso	priežasties	ir	pasekmės	dės-
niui.	Absoliutas,	 Vivekanandos	 įsitikinimu,	 negali	 būti	
„įspraustas“	į	priežasties	ir	pasekmės	grandinę.	Tokį	įsi-
tikinimą,	be	abejo,	lemia	beasmenio	Absoliuto	samprata.	
Dar	daugiau	–	Vivekanandai	Dievo,	kaip	asmens,	 idėja	
atrodo	nepakankama.
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Vivekananda	išskiria	pagrindines	Absoliuto	sampra-
tos	pakopas.	Viena	pirminių	pakopų	–	personalistinė	die-
viškojo	Valdovo	idėja3,	t.	y.	Dievas	suvokiamas	kaip	Val-
dovas,	baudžiantis	už	blogį,	atlyginantis	už	gerą,	turintis	
savo	 numylėtinių.	 Šia	 logika	 neretai	 grindžiama	 galios	
pozicija,	 nes	 vyrauja	 įsitikinimas,	 jog	 dėl	 neaiškių	 prie-
žasčių	 Valdovas	 išsirenka	 numylėtinius,	 kurie	 atsisako	
priimti	kito	kitoniškumą.	Vėliau	išryškėja	Dievo,	kaip	my-
linčio	asmens,	idėja,	kuri	turėtų	išlaisvinti	nuo	prievartos	
ir	vergovės:	jei	esama	besąlygiškos	meilės,	nelieka	skirties	
tarp	„savų“	ir	„svetimų“.	Tačiau	čia	susiduriame	su	ribos	
problema,	kurią	iliustruoja	pasekmės	ir	priežasties	dėsnis.	
Asmuo	yra	neperskiriamai	 susietas	 su	kaita,	konkrečio-
mis	aplinkybėmis	bei	su	įvairiausiomis	savybių	gijomis,	
kurios	priklauso	reiškinių	pasauliui,	įpintam	į	priežasčių	
ir	pasekmių	grandinę.	Dievo-asmens	idėja	suponuoja,	jog	
yra	ir	kitų	asmenų.	Taigi	Dievas-asmuo	turėtų	būti	suvo-
kiamas	kaip	kažkas	kita	nei	žmogus-asmuo,	net	 jei	Die-
vui-asmeniui	 ir	priskiriamos	pažįstamos	savybės.	Be	 to,	
konkretus	asmuo	negali	būti	visur	ir	visa	apimtis.

Vis	dėlto,	pasak	Vivekanandos,	žmogui	yra	lengviau	
įsivaizduoti	 Dievą-asmenį,	 nes	 žmogaus	 protas	 linkęs	
konkretizuoti4.	Dėl	šios	priežasties	abstrakti	Vienio	idėja	
yra	sunkiau	įsisąmoninama.	Taip	išskiriama	dar	viena	ti-
kėjimo	pakopa,	kurią	galima	pavadinti	nedualistine	arba	
monistine,	t.	y.	Absoliuto,	esančio	visame	kame,	idėja.	Šį	
požiūrį	Vivekananda	pavadina	„ribotu	monizmu“5,	nes	
Absoliutas	suvokiamas	kaip	persmelkiantis	visą	visatą	ir	
vis	dėlto	dar	esantis	skyrium	nuo	jos	kaip	visatos	siela6.	Ir	
pagaliau	pakopa,	apimanti	įvairius	suvokimo	lygmenis,	
Vivekanandai	 yra	 advaitizmas,	 kurį	 galima	 pavadinti	
radikaliuoju	monizmu,	kai	visi	reiškiniai	turėtų	būti	suvo-
kiami	kaip	viena	begalinė	būtis,	o	jei	yra	viena	begalinė	
būtis,	 tai	nėra	 jokio	daugio.	Vadinasi,	daugis	vedantistui	
yra	Vienis:	visa	tai,	kas	egzistuoja	visatoje,	iš	tiesų	neeg-
zistuoja	savaime,	nes	kiekvienas	reiškinys	yra	apribotas	
tam	 tikros	 formos,	 susietas	 priežasties	 ir	 pasekmės	 ry-
šiais,	o	atmetus	formą,	vardą	bei	priežasties	ir	pasekmės	
dėsnį,	vedantistas	atranda	vieną	vienintelę	visa	ko	Esmę.

Visa,	 kas	 tik	 egzistuoja,	 laikoma	 Absoliuto	 išraiš-
komis,	 taigi	esminis	Vivekanandos	mokymo	apie	Vienį	
dalykas	yra	suvokimas,	jog	visata	neegzistuoja	savaran-
kiškai,	 ji	yra	pats	Absoliutas,	 ji	yra	to	paties	Vienio	ap-
raiška	 įvairiomis	 formomis,	bet	neturinti	savarankiškos	
esmės,	kuri	atskirtų	ją	nuo	Vienio.

Įsivaizduoti	visa	apimantį	Vienį	gali	padėti	pateikta	
vandenyno	analogija:	vandenynas	–	tai	Vienis,	o	vande-
nyno	bangos	–	reiškiniai,	esybės.	Bangos	yra	vandenyno	
išraiškos	 (bet	 sykiu	 tos	 pačios	 esmės	 kaip	 ir	 vandeny-
nas),	 nes	 banga	 negali	 egzistuoti	 be	 vandenyno7.	 Taip	
Vivekananda	nuolat	akcentuoja	visų	reiškinių	vieną	ir	tą	
pačią	esmę:	nė	vienas	fenomenas,	pasak	jo,	neegzistuoja	
atskirai	kaip	savarankiškas,	bet	visa	yra	to	paties	Vienio	
išraiškos	ir	siekia	sugrįžti	į	jį.

Daliniame,	arba	ribotame,	monizme	Absoliutas	trak-
tuojamas	kaip	persmelkiantis	visą	visatą,	o	advaita	ve-
dantos	mokyme	visa	 visata	 yra	 suvokiama	kaip	Abso-
liutas.	 Kita	 vertus,	 nereikėtų	 įsivaizduoti,	 jog	 tikėjimo	
pakopos	yra	dirbtinai	atšlietos	viena	nuo	kitos.	Veikiau	
jos	susijusios	viena	su	kita.	 Juk	 jei	kiekvienas	reiškinys	
suvoktinas	kaip	turintis	tą	pačią	esmę,	vadinasi,	ir	tikė-

jimas	 Dievu-asmeniu	 pasirodo	 kaip	 integrali	 visumos	
dalis,	t.	y.	asmuo	gali	būti	laikomas	visa	apimančio	Ab-
soliuto	apraiška.	Tačiau	su	kiekviena	idėja,	kad	ir	kokia	
ji	būtų,	neišvengiamai	pasirodo	ir	manojo	„aš“	egzisten-
cijos	klausimas.

„T I K R O J O  A Š “  S AV I V O K A 
Daugelis	mistinių	 tradicijų	 plėtoja	 „mažesniojo	 aš“	 at-
sisakymą	 dėl	 „Aukštesniojo	 aš“.	 Pavyzdžiui,	 krikščio-
niškose	 tradicijose	 atsižadama	 ego	 dėl	 Kristaus,	 budiz-
me	–	atskleidžiant	ego	iliuziškumą,	dėl	Budos	sąmonės.	
Taigi	aptinkame	skirtingas	tradicijas	vienijantį	bruožą	–	
žmogaus	galimybę	pranokti	save,	pagaliau	suvokti,	 jog	
„aš“	nesu	mano	kūnas,	jutimai,	emocijos,	instinktai,	im-
pulsai	 ir	netgi	racionalus	mąstymas.	Galima	sakyti,	 jog	
taip	įsteigiama	skirtis	tarp	tikrumo ir netikrumo.	Pagal	šią	
dichotomiją	 „mažesnysis	 aš“	 suvokiamas	 kaip	 klaidi-
nantis,	 skatinantis	 tapatinti	 savastį	 su	 kūnu,	 jausmais,	
pojūčiais,	o	„Tikrasis	aš“	–	 savo	prigimties,	viršijančios	
kūniškumą,	emocionalumą,	protavimą,	suvokimas.

Šiandien	 neretai	 susiduriame	 su	 įvairiausiomis	 ta-
patybės	 paieškomis,	 kartais	 norom	nenorom	 tenka	 pa-
klausti,	 „kas	 aš	 esu?“	 Tarsi	 siekiama	 atrasti	 tą	 tikrąjį,	
nepajudinamą	 pradą,	 tą	 „aš“,	 kuris	 pranoksta	 mūsų	
frag	mentišką	 tikrovę	 ir	 jos	 nepastovumą.	 Argi	 ne	 to	
„aš“	 ilgesys	 išryškėja,	kai	žmogus	 ima	kelti	sudėtingus	
ir	komplikuotus	klausimus,	 tokius	kaip	„kokia	yra	gy-
venimo	prasmė?“	Atsakymas	turėtų	būti	tikras	ir	nepa-
judinamas,	nes	tik	tikras	atsakymas	numalšintų	prasmės	
(kad	ir	kokia	 ji	būtų)	 ilgesį.	Taigi	 ir	 tikrasis	„aš“	turėtų	
būti	tikras	ir	nekintantis:	su	tikruoju	„aš“	turėtų	pasiro-
dyti	ir	gyvenimo	prasmė.

Akivaizdu,	kad	„aš“	negali	būti	kūnas,	nes	pastara-
sis	keičiasi,	sensta,	serga	ir	galiausiai	miršta.	„Aš“	nėra	ir	
jausmai,	emocijos,	nes	jos	dar	nepastovesnės	už	kūną,	„aš“	
negali	būti	ir	protas,	nes	nors	jis	ir	yra	daugelio	sistemų,	
idėjų,	mokslo	kūrėjas,	bet	taip	pat	nepastovus:	 idėjų	yra	
daug,	 jos	keičiasi.	Taip	prieiname	prie	išvados,	kad	arba	
„manęs“	nėra,	ir	„man“	belieka	apsiriboti	ties	fragmentiš-
ku	savimi	ir	fragmentišku	pasauliu,	arba	„aš“	esu	kažkas	
didingesnio	už	kūną,	protavimą,	emocijas	ir	jausmus.

Kas	Vivekanandai	yra	 „Tikrasis	 aš“?	 Jis	 kalba	 apie	
Vienį,	 o	 visa	 kita	 netikra.	 Tačiau	 Vivekananda	 skatina	
neapsigauti	ir	nelaikyti	šio	pasaulio	tik	miražu	ar	iliuzija,	
vadinamais	māyā,	nes	māyā	yra	pasaulio	faktai,	kuriuos	
patiriame	 ir	 kurie	 iš	 tiesų	 egzistuoja8.	 Iliuzija	 plaukia	
iš	 įsitikinimo,	 jog	esame	 tapatūs	pasaulio	 faktams	arba	
kad	šie	faktai	atskirti	nuo	Absoliuto	esmės.	Taigi	iliuzi-
ją	 sukuria	 žmogaus	mąstymas,	 bet	 ne	 patys	 reiškiniai:	
mes	negalime	paneigti	mus	supančio	pasaulio,	o	iliuzija	
išryškėja	kaip	suvokimas,	kad	visata	yra	savarankiška	 ir	
nepriklauso	Absoliuto	esmei.	Todėl	„Tikrojo	aš“	savivo-
ka	advaita	vedantos	mokyme	atskleidžiama	kaip	tikroji	
žmogaus	laisvė,	nes	išsilaisvina	arba	nušvinta	tas,	kuris	
suvokia	 ir	 patiria,	 jog	visa	yra	Vienis,	 o	 jo	paties,	 kaip	
individo,	niekada	nėra	ir	nebuvo.	Tai	iš	tiesų	prieštarau-
ja	 šiandieniniam	 egoistiniam	 individualizmui,	 kai	 „aš“	
įsivaizduojamas	esą	išskirtinis,	unikalus,	nepakeičiamas,	
bet	 tuo	 pat	 metu	 jaučiantis	 savo	 paties	 skurdą,	 kurio	
išraiška	 yra	 nerimas,	 susvetimėjimas,	 nes	 „nepakeičia-
mas“	„aš“	iš	tiesų	yra	toks	pat	egocentriškas	kaip	ir	kiti.	
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Egocentriškumas	uždaro	žmogų	į	jo	paties	kalėjimą,	nes	
savo	paties	 ego	 iškėlimas	aukščiau	kitų	 ir	 jo	 sureikšmi-
nimas	kaip	niekas	kitas	apriboja	žmogaus	galimybes.

Vis	 dėlto	 asmeniui,	 įpratusiam	 laikyti	 save	 sava-
rankišku	 ego,	 visa	 apimančio	 Principo	 suvokimas	 yra	
nelengvas	 uždavinys.	 Tačiau	 vienos	 begalinės	 būties	
įsisąmoninimas	ir	yra	Vivekanandos	radikaliojo	moniz-
mo	mokymo	šerdis,	kurį	išreiškia	šie	vedantisto	žodžiai:	
„man	neegzistuoja	mirtis	ar	baimė,	nepriklausau	 jokiai	
kastai	ir	religijai,	neturiu	nei	tėvo,	nei	motinos,	nei	brolių,	
nei	seserų,	nei	priešų,	nei	draugų,	nes	aš	esu	būtis,	žino-
jimas	 ir	absoliuti	palaima...“9	Atrodo,	 jog	pagal	advaita	
vedantos	mokymą	žmogaus	užduotis	–	tapatintis su	tuo,	
kas	iš	tikrųjų	yra	ir,	pagaliau,	kas	yra	pats	žmogus	–	Vie-
niu,	kai	sluoksnis	po	sluoksnio	atskleidžiant	iliuzišką	ta-
patinimąsi	su	savo	kūnu,	jausmais,	protavimu,	žmogus	
gali	pasiekti	vienybę	su	savo	„Tikruoju	aš“.	Tačiau	tam	
pasiekti	reikalingi	ir	pažinimas,	ir	patirtis.

„ R A C I O N A L I  R E L I G I J A“  K A I P 
PA Ž I N I M O  I R  PAT Y R I M O  D E R M Ė
Remiantis	Vivekanandos	mokymu,	galima	sakyti,	jog	są-
vokos	 ir	 jų	 vartojimas,	 atspindintis	 įsisąmonintą	 Dievo	
sampratą,	 tampa	 vienu	 iš	 religinių	 ginčų	 objektu,	 o	 bet	
kokias	 koncepcijas,	 sąvokas,	 kategorijas,	 erdvę	 ir	 laiką	
peržengiantis	universalus	dvasingumas	mąstytojui	tampa	
atskaitos	tašku	kreiptis	į	kitą	kaip	lygiavertį,	tos	pačios	vi-
sumos	dalyvį:	„jeigu	ieškotume	universalios	religijos,	kuri	
tiktų	kiekvienam,	toji	religija	turėtų	apimti	ne	tik	visas	da-
lis,	ji	turėtų	būti	šių	dalių	suma	ir	sujungti	visus	religinio	
vystymosi	 lygmenis.“10	 Taip	 neišvengiamai	 priartėjame	
prie	Vienio	filosofijos	kaip	dvasingumo	pamato	ir	suvoki-
mo,	jog	Absoliutas,	bet	ne	Absoliuto	idėja,	yra	neribotas.

Gali	iškilti	klausimas,	kodėl	tikėjimas	ar	religija	turėtų	
būti	 reikalingi?	 Ir	ar	žodžių	 junginys	„racionali	 religija“	
neprieštarauja	pats	sau?	Atsakymo	reikėtų	ieškoti	skaitant	
ir	upanišadas,	kuriose	pabrėžiamas	pažinimo	vaidmuo,	o	
ne	aklas	 tikėjimas.	Taigi	pats	 tikėjimas	 turėtų	 įgauti	kitą	
prasminį	atspalvį	atribojant	jį	nuo	aklo	pasitikėjimo.	Pasak	
Vivekanandos,	pažinimas	ir	turėtų	būti	žmogaus	siekis,	o	
ne	laimės	ir	malonumų	vaikymasis.	Kodėl?	Nes	laimė	bei	
malonumai	suponuoja	savo	priešybes	–	kančią	 ir	skaus-
mą11.	Kita	vertus,	nuo	pažinimo	ir	prasideda	religija.

Tikroji	 religija,	pasak	Vivekanandos,	yra	realus	su-
vokimas,	 glūdintis	 pačiame	 žmoguje	 kaip	 amžina	 ir	
nemirtinga	siela,	kurią	asmuo	tiesiogiai	patiria	ir	pažįs-
ta12.	 Kitaip	 tariant,	 religiškumas	 išsiskleidžia	 tada,	 kai	
žmogus	tiesiogiai	patiria	Absoliutą.	Absoliuto	patyrimas	
tampa	pačia	dvasingumo	ir	religijos	šerdimi.	Religija	čia	
suprantama	kaip	dvasingumas,	o	ne	„kažkas“,	egzistuo-
jantis	 skyrium	nuo	dvasingumo	praktikų.	Taigi	 religija	
turėtų	būti	suprantama	ne	kaip	aklo	tikėjimo	išdava,	ri-
tualų	visuma	ir	mechaniškas	jų	kartojimas,	bet	kaip	pa-
tirtimi	ir	pažinimu	besiremiantis	dvasingumas.

Vis	 dėlto	 galėtume	 paklausti,	 kodėl	 turėtume	 tvir-
tinti,	 kad	 yra	 Vienis?	 Ieškant	 atsakymo,	 reikėtų	 grįžti	
prie	minėto	 priežasties	 ir	 pasekmės	dėsnio.	Kaip	 teigia	
Vivekananda,	 kažkas	 atsiranda	po	ko	nors,	 o	 klausimu	
„kodėl?“	visuomet	suponuojama,	jog	pasekmė	turi	prie-
žastį13.	 Todėl	 ir	 klausiame	 kodėl	 yra	 taip,	 o	 ne	 kitaip,	
sykiu	 išlaikydami	 galimybę,	 kad	 galėtų	 būti	 kitaip.	 Ir	
galbūt	atsakę	į	klausimą,	kodėl	yra	taip,	galėtume	esamą	

situaciją	pakeisti.	Klausimas	„kodėl?“	nurodo	ne	tik	klau-
simo	 kėlimą,	 bet	 ir	 galimybę	 pakeisti	 aplinkybes.	 Taigi	
„kodėl“?	išreiškia	priežasties	ir	pasekmės	dėsnio	apribo-
tą	situaciją.	O	to,	kuris	visa	apima,	neįmanoma	apriboti.	
Vadinasi,	klausimas	„kodėl	yra	Vienis?“	atsigręžia	pats	į	
save.	Negana	to,	Vienio	patirtis	nėra	išorinio	objekto	pa-
tirtis	patiriančiajam	subjektui.	Vienio	patirtį	galima	laiky-
ti	vidine	tiesos	patirtimi,	kuri	klaidingai	sutapatinama	su	
kintančia	ir	neramia	išore.	Juk	pastaroji	advaita	vedantoje	
ir	 suvokiama	 kaip	 Vienio	 raiška.	 Todėl	 universali	 Vie-
nio	religija	jokiu	būdu	nėra	argumentų	rinkinys,	kuriuo	
remiantis	 apsiribojama	 tik	 savitomis	mąstymo	 schemo-
mis,	–	greta	svarstymų	būtina	atsiverti	visa	pranokstan-
čiam	intuityviajam	suvokimui	ir	patyrimui:	„proto	paieš-
kos	galiausiai	veda	į	tą	Vienį,	tą	visatinį	Vienį,	vidinę	visa	
ko	sielą,	visa	ko	esmę	ir	tikrovę...	Į	tą	patį	Vienį	veda	ir	
materialieji	 mokslai.	 Šiandienis	 mokslas	 rodo,	 kad	 visi	
dalykai	 yra	 ne	 kas	 kita	 kaip	 vienos	 energijos,	 kuri	 yra	
visa	ko	suma,	išraiška...“14	Vadinamoji	„racionali	religija“,	
kaip	šansas	neprarasti	religiškumo	bei	dvasingumo,	pasi-
rodo	kaip	gebėjimas	suderinti	mokslinius	laimėjimus,	lo-
ginius,	filosofinius	argumentus,	intuityvumą,	suvokiant,	
jog	nė	viena	sritis	nėra	kliūtis	Vienio	patirčiai.

Vis	 dėlto	 vienas	 sunkiausių	 radikaliojo	 monizmo	
mokymo	 aspektų	 yra	 suvokimas,	 jog	Vienis	 yra	 visur,	
net	 ir	blogyje.	 Iš	 tiesų,	 susiduriame	su	sudėtingu	klau-
simu:	 kaip	 kitame	 įžvelgti	 dieviškumo	matmenį,	 jeigu	
jo	 veiksmai	 toli	 gražu	 neprimena	 dieviškumo	 raiškos?	
Nors	pats	Vivekananda	klausia	kiek	kitaip:	kaip	valdant	
Dievui-asmeniui,	kuris	yra	mylintis	ir	teisingas,	gali	būti	
tiek	blogio?	Pasak	jo,	gėris	ir	blogis	–	to	paties	Vienio	da-
lys:	gėrio	ir	blogio	žaismas	yra	neišvengiamas,	nes	gėris	
ir	blogis	vienas	be	kito	negali	egzistuoti	kaip	ir	gyveni-
mas	neegzistuoja	be	mirties15.

Vienio	filosofija	 leidžia	suvokti,	 jog	 įvairios	religiš-
kumo	formos	pasirodo	kaip	tam	tikra	Dievo	idėjos	sklai-
da,	vadinasi,	nereikia	įrodinėti,	kas	yra	„teisus“,	nes	kam	
ginčytis	dėl	to,	kas	pranoksta	bet	kokią	idėją?	Galiausiai	
Vienio	filosofija	išlaisvina	nuo	pernelyg	slegiančio	tapa-
tinimosi	 su	socialiniais	vaidmenimis:	 jei	yra	kažkas,	kas	
viską	pranoksta,	galbūt	mes	dar	neišnaudojome	savojo	
potencialo	 būti	 kažkuo	 daugiau.	 O	 universali	 religija	 ir	
pasirodo	kaip	dvasingumas,	neatsiejamas	nuo	vienovės	
išgyvenimo,	derinant	įvairius	vystymosi	lygmenis,	įvai-
rias	 Dievo	 sampratas	 ir	 idėjas,	 religines	 sistemas,	 kol	
pagaliau	 „susiduriame“	 su	 tiesiogine	 Vienio	 patirtimi,	
kai	suvokiame	ir	patiriame,	jog	gyvename	Vienyje.	Vienio	
religija	nužymi	vieną	visa	ko	esmę	ir	dermę.

1	 Plotinas.	Apie	Gėrį	 arba	Vienį,	 3,	 20	 //	Apie	Gėrį	 arba	Vienį.	Apie	 tai,	
kas	yra	bloga	ir	iš	kur	kyla	(vert.	T.	Aleknienė).	–	Aidai,	Vilnius,	2011.

2	 Swami	Vivekananda.	Džnana	 Joga.	 Išminties	 ir	 pažinimo	 joga	 (vert.	
N.	 Jagelavičiūtė-Teišerskienė).	 –	Mijalba,	 Kaunas,	 2012,	 p.	 76.

3	 Ten	 pat,	 p.	 54–57.
4	 Ten	 pat,	 p.	 169.
5	 Ten	 pat,	 p.	 178.
6	 Ten	 pat,	 p.	 173–174.
7	 Ten	 pat,	 p.	 80.
8	 Ten	 pat,	 p.	 44–46.
9	 Ten	 pat,	 p.	 137.
10	Ten	 pat,	 p.	 84.
11	 Swami	Vivekananda.	 Karma	Yoga.	 –	 Jazzybee	Verlag,	 1974,	 p.	 1.
12	 Swami	Vivekananda.	Džnana	 Joga,	 op.	 cit.,	 p.	 104.
13	Ten	 pat,	 p.	 77.
14	Ten	 pat,	 p.	 84.
15	Ten	 pat,	 p.	 170	 (žr.	 taip	 pat.	 p.	 47).
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Dvi	rytinės	radijo	žinutės	atkreipė	dėmesį: pirma,	šian-
dien	Jurbarko	bibliotekoje	bus	pristatoma		Romerio	uni-
versiteto	profesoriaus	 Sauliaus	Kanišausko	knyga	Atsi-
busk,	 Kalistratai; antra,	 kaži	 kurioje	 vietovėje	 (diktorius	
ištarė	frazę	neaiškiai)	bus	renginys,	skirtas	mūsų	litera-
tūros	klasikei	Ievai	Simonaitytei.

Buvęs	 mano	 doktorantas	 Saulius	 Kanišauskas	 ne	
pirmą	 kartą	 panyra	 į	 prozos	 žanrą.	 Jam	 tai	 –	 atgaiva,	
pabėgus	 nuo	 kasdienių	 akademinių	 rūpesčių,	 dėstant	
filosofinio	pobūdžio	dalykus.	Knygą	su	autografu	ir	de-
dikacija	 jis	 įteikė	man	 prieš	mėnesį.	 Pažadėjau	 jam	 po	
Kalėdų	 įdėmiai	 ją	 skaityti.	 Prisimenu	 jo	 doktorantūros	
laikus:	 Saulius	nesitenkino	 studijų	programa	–	 jam	 rū-
pėjo	žinoti,	kas	slypi	už	įprastų	dėstomų	dalykų,	mėgo	
paklaidžioti	ezoterikos	klampynėse.	Tuo	jis	skyrėsi	nuo	
daugumos	doktorantų.	Manau,	ši	jaunuolio	ypatybė	ska-
tino	norą	pamėginti	savo	jėgas	literatūros	baruose.

Žinutė	apie	Ievą	Simonaitytę	sužadino	prisiminimus	
apie	mielas	ir	nepakartojamas	minutes,	susijusias	su	šia	
įspūdinga	 asmenybe.	 Tai	 buvo	 veik	 prieš	 ketvertą	 de-
šimtmečių.	Esu	apie	tai	rašęs	knygose	Albina	Makūnaitė.	
Dramatinė	 dailės	 poetika	 (2006),	Nepakartojamos	 akimirkos 
(2011)	bei	kituose	leidiniuose.

Įvertinti	 susitikimų	 su	 asmenybėmis	 reikšmę	 pa-
vyksta	 tik	 praslinkus	 dešimtmečiams,	 kai	 nublanksta	
nereikšmingi	elementai	ir	praeities	epizodai	tarsi	išsigry-
nina.	Galop	atėjo	šis	„išryškėjimo“	momentas,	teikiantis	
intelektinį	džiaugsmą	bendraujant	su	kultūros	kūrėjais,	
deja,	šį	kartą	jau	virtualiai.	Tai	panašu	į	reiškinį,	kai,	ska-
naudami	aukščiausios	rūšies	vyną,	 išlaikytą	šeimos	rū-
syje,	visi,	susėdę	prie	šventinio	stalo,	išgyvena	praeities	

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

Prakalbinta kasdienė patirtis

bendrystės	katarsį	–	kiekvienas	savaip,	žodžiais	nenusa-
komu	būdu.	Esmė	skleidžiasi	pasąmonės	 labirintų	vin-
giuose.	Ir	štai	tik	dabar,	prisiminęs	Aukštujų	Ėvę	suvokiu,	
kad	buvau	prie	kelių	meno	kūrinių	ištakų...

Karštomis	1970–1971	m.	vasaros	dienomis	kartu	su	
dailininke	 Albina	 Makūnaite	 laikinai	 „nutūpdavome“	
Palangoje	 prie	 jūros	 smėlingoje	Naglio	 gatvėje	 –	 tapy-
tojų	Uogintų	vasarnamyje;	čia	net	ir	silpniausias	ošimas	
buvo	nuolat	girdimas.	Betgi	to	ošimo	veik	negirdėdavo-
me.	Erdvioje	namų	palėpėje	–	kūrybinėje	dailininko	stu-
dijoje	nuolat	gaudė	susirinkusiųjų	keliamas	alasas,	kurio	
centre	sukosi	egzotiška	 Juozo	Miltinio	figūra.	 Įžymusis	
Panevėžio	Maestro	režisavo	čia	sugužėjusių	meno	žmo-
nių	spektaklį	–	kartais	virstantį	komedija,	bet	dažniausiai	
soliniais	 Miltinio	 monologais.	 Dialogą	 pradėti	 būdavo	
neįmanoma	 su	 kikenančiu	Maestro,	 girdinčiu	 tik	 save.	
Bet	kartais	solinis	monologas	pritildavo,	kai	Režisierius	
su	išraiškingu	malonumu	gurkšnodavo	raudonąjį	vyną,	
Uoginto	jam	pateiktą	neatsitiktinai	–	kad	spektaklis	šalia	
jūros	pakrantės	pagaliau	taptų	intriguojančiu	daugiabal-
siu	pokalbiu.

Nepaisant	 teatralizuoto	 šurmulio,	palėpėje	vyravo	
intensyvaus	 kūrybinio	 darbo	 nuotaika.	 Portretus	 tapė	
Antanas	 Gudaitis,	 Bronius	 ir	 Bronė	 Uogintai,	 eskizus	
piešė	Albina	Makūnaitė,	skulptorius	Konstantinas	Bog-
danas;	 čia	 Alfonsas	 Ambraziūnas	 iš	 molio	 „nudrėbė“	
Miltinio	biustą.	Kviestų	pozuotojų	nebuvo:	visi	juokavo,	
laidė	 kandžius	 žodelius	 ir	 vienas	 kitam	pozavo.	 Buvo	
ir	 pokalbių	 dalyvių,	 paryškinančių	 diskusijų	 spalvas:	
muzikai	Balys	Dvarionas,	Juozas	Karosas,	aktorius	Lai-
monas	Noreika.	 Epizodiškai	 atklysdavo	 žioplinėjančių	
vasarotojų:	aktyviausias	jų	buvo	rašytojas	Vytautas	Pet-
kevičius.	 Jis	visus	 linksmino	savo	nuotykiais	 (tikrais	 ir	

Neseniai	pasirodė	Juozo	A.	Krikštopaičio	
knyga	„Kūrybinės	galios	proveržio	
liudininkai“,	o	autorius	jau	parengė	naują	
tomą.	Savo	forma	naujas	kūrinys	labai	
primena	dienoraštį,	tačiau	autorius	labiau	
linkęs	laikyti	šiuos	užrašus	kasdieniais	
pokalbiais	apie	mūsų	gyvenimo	tikrovę	–	
pirmiausia	su	savimi,	bet	kartu	ir	su	kitais,	
kuriems	rūpi	kultūros,	politikos	ir	socialinės	
problemos.	Susipažinkime	su	keliais	būsimos	
knygos	fragmentais.

Kasmet	per	Poezijos	pavasarį	–	su	bičiuliais	poetais	Salovartėje.	
K ĘS TUČI O 	S V ĖR I O 	nuotrauka
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sumanytais),	 vis	 nesėkmingai	 mėgindamas	 atimti	 ini-
ciatyvą	 iš	 Miltinio.	 Rungtis	 su	 patyrusio	 scenos	 liūto	
aktorinėmis	išmonėmis,	ypač	tuomet,	kai	šalia	ištikimai	
budėjo	 nepakartojamas	 aktorius	 ir	 sumanus	 režisie-
riaus	pagalbininkas	Vaclovas	Blėdis,	buvo	neįmanoma.	
Dažnai	 chaotiškoje	 palėpės	 daiktų	 ir	 garsų	 scenoje	 at-
gimdavo	 sukčius	 Valponė	 –	 nepakartojamas	 Miltinio	
personažas;	 čia	 jis	 nušvisdavo	 kitomis	 nei	 Panevėžyje	
spalvomis.	Nustebę	ir	susižavėję	nedrįsdavome	prabil-
ti	–	net	akiplėša	Petkevičius	pritildavo.	Įdėmiai	stebėda-
ma	teatralizuotus	epizodus,	grafikė	Makūnaitė	stropiai	
piešė	Miltinio,	Blėdžio,	Petkevičiaus,	Dvariono,	Karoso,	
Noreikos	portretų	eskizus,	kurie	netrukus	tapdavo	už-
baigtais	kūriniais.

Bronius	Uogintas	 ketino	 tapyti	 Ievos	 Simonaitytės	
portretą.	 Tačiau	 garbioji	 rašytoja	 dėl	 įvairių	 sveikatos	
reikalų	 nenorėjo	 išvykti	 iš	 savo	 vasaros	 rezidencijos	
Priekulėje	–	čia	 ji	galėjo	 jaustis	nepriklausoma	padėties	
šeimininke,	 išlaikyti	 jai	 tinkamą	 atstumą.	Grafikei	Ma-
kūnaitei	idėja	apsilankyti	Priekulėje	patiko.	Ji	pastebėjo:	
„Monumentali	 rašytojos	 galva	 atrodo	 labai	 skulptūriš-
kai;	 tai	 svarbu	portretistams.“	 Šalia	 stovintis	Bogdanas	
šūktelėjo:	„Būtinai	apsilankysiu	ir	aš.“

Uogintų	 kieme	 stovėjo	mano	 varganas	moskvičiu-
kas.	Tad	pasiūliau	nerimstantį	dailininkų	būrelį	nuvežti	
iki	klasikės	vasaros	pastogės.	Deja,	Konstantinas	 turėjo	
likti,	nes	pasiūlytoje	„karietoje“	jo	atletiškai	figūrai	vietos	
neatsirado.	Priekulėje	buvome	gražiai	priimti.	Dailinin-
kai,	išdėstę	molbertus	ir	prisitaikę	prie	rašytojos	laikyse-
nos	manierų,	negaišdami	prisėdo	prie	darbo.	Skubėti	rei-
kėjo,	nes	rašytojos	nuotaika	nelauktai	keitėsi,	sukeldama	
bendravimo	nesklandumų.

Šiandien	mūsų	 dailės	 lobynas	 gali	 pasigirti	 iškilių	
asmenybių	portretais,	pradėtais	tapyti	toje	Uogintų	stu-
dijoje;	 jos	 „virtuvės“	 įvykiuose	man	 nusišypsojo	 laimė	
dalyvauti.	 Albinos	 Makūnaitės	 Ėvė	 (taip	 ji	 sakydavo),	
įamžinta	medžio	 raižiniuose,	 saugoma	Nacionaliniame	
ir	kituose	muziejuose;	darbų	kopijos	(atspaudai),	paskli-
dusios	visuomenėje,	puošia	interjerus.

Lapkrič io 	1

Vėlinės.	Laukdamas	tradicinių	mišių	Antakalnio	kapinė-
se,	vaikštinėju	ir,	paniręs	į	prisiminimus,	lankau	man	ar-
timų	asmenų	paminklus,	sunkiais	akmenų	ar	betono	lui-
tais	slegiančius	buvusius	smėlio	kauburėlius.	Prieš	porą	
dienų	nuvykau	į	Petrašiūnų	kapines	Kaune.	Parymojau	
prie	Motinos,	prie	mano	mokytojų	Arminaičių	–	vorone-
žiečių	plejados	pedagogių	–	kapų;	nulenkiau	galvą	prie	
alpinistų	panteono,	prie	kitų	mano	širdyje	atminimo	žen-
klų	palikusiųjų	kapų.

Nuotaika,	užklupusi	klaidžiojant	nekropolio	takais,	
skatina	sugrįžti	prie	fundamentalaus	Krescencijaus	Stoš-
kaus	 veikalo	 Rezignacija,	 arba	 Mirties	 filosofijos	 iššūkis	
modernybei	(2011).	Kūrinys	pralenkęs	mūsų	visuomenės	
išprusimo	raidą	–	matyt,	todėl	jis	liko	tinkamai	neįvertin-
tas.	Man	Rezignacija	yra	vienas	ryškiausių	susimąstymų	
apie	Pasaulio	ir	Žmogaus	egzistenciją	šaltinių.

Atsidūręs	 šalia	 paslapčių,	 pajuntu	 sakralios	 esa-
ties	dvelksmą.	Šią	tiesą	esu	patyręs	ten	–	žiaurios	kalnų	
stichijos	 glėbyje,	 kur,	 susiliejus	 su	 gamtos	 reiškiniais,	
nusitrina	 ribos	 tarp Būties	 ir	Nebūties.	Kartą	Nebūties	

dvelksmas	apsupo	mane	saugioje	namų	aplinkoje,	išgy-
venant	artimiausio	žmogaus	–	Motinos	–	mirties	akimir-
kas.	Tai	buvo	virsmas,	atvėręs	netikėtos	pajautos	reikš-
mių	puokštę,	įprasminančią	visos	mano	patirties	turinį.	
Tą	 turinį,	 kurio	 paraštėse	 slypėjo	 tiesos,	 išryškėjančios	
knygoje	Rezignacija	–	veikale,	drąsiai	metančiame	iššūkį	
Mirties	filosofijai.	Sukrečiantis	asmeninės	patirties	epizo-
das	lydi	mane	iki	šiol.	Kalbėti	apie	subtilius	asmeninius	
potyrius	nėra	 lengva,	 bet	 šiandien,	Vėlinių	dieną,	 klai-
džiojant	tarp	monumentų,	vėl	mano	mintys	sugrįžta	prie	
patirto	transcendentinio	nušvitimo,	kurį	jau	esu	aprašęs	
knygoje	Iškilių	asmenybių	gyvenimo	tiesa	(2016,	p.	137).

Tą	 nepakartojamą	 minutę	 jaučiau,	 kaip	 į	 mane	
transcenduoja	kaži	kas	sakralaus	ir	nenusakomo	–	tarsi	
į	mane,	kaip	 į	 laikinos	substancijos	 taurę,	 įsilieja	Moti-
nos	 esatis.	 Dingsta	 grėsmingas	Mirties	 siluetas.	 Koeg-
zistencija	kaip	taikus	sambūvis	su	aplinka,	kaip	dvasi-
nė	ramybė,	įveikia	nuolankų	susitaikymą	su	gyvenimo	
baigtimi,	su	universalaus	gamtos	dėsnio	galia.	Visuoti-
nės	darnos	pajauta	 išstumia	 rezignacijos	neviltį:	dabar	
jau	žinau,	kad	nuo	šiol	kartu	su	manimi	lieka	Ji	–	arti-
miausia	ir	brangiausia	asmenybė	man,	dovanojusi	visa, 
ką	aš	turiu	savyje.

Nepakartojamas	patirties	akimirkas,	atsidūrus	šalia	
realios	Mirties,	 įprasmina	mano	sąmonėje	unikali	mąs-
tytojo	knyga	Rezignacija.	Išsiskleidžia	netikėta	Harmoni-
jos	ir	vienovės	su	kosminiu	pasauliu	Pilnatvė.	Ir	tuomet	
pasąmonės	labirintai	suvirpa,	sugaudžia	tarsi	šventovės	
vargonai,	 išreiškiantys	pagarbą	akinančiai	neatskleistos	
Tiesos	 šviesai;	 iš	 jos	 išnyra	Būties	 pradžios	 ir	 jos	 baig-
ties	simbolis	–	Motinos	siluetas,	žmogaus	pasaulio	Alfa	
ir	Omega.

Lapkrič io 	2

Prieš	porą	mėnesių	 išgirdau	netikėtą	naujieną:	Kaune,	
namo	(Radastų	g.	9),	kuriame	su	mama	gyvenome	nuo	
pat	 karo	 pradžios,	 palėpėje	 naujieji	 gyventojai	 aptiko	
laiškų	 ryšulėlį,	užkištą	prie	 stogo	 sijos.	Paaiškėjo,	kad	
tai	 –	mano	motinos	 ir	 tėvo	 laiškai,	 rašyti	 jų	 jaunystės	
laikais	 (1925–1940).	Dabar	 jie	 jau	yra	atkeliavę	 į	mano	
namus	Šilo	gatvėje	Vilniuje.	Praskleidus	pirmuosius	vo-
ratinkliais	aptrauktus	ir	pablukusius	lapus,	apėmė	toks	
stiprus	jaudulys,	kad	turėjau	nutraukti	jų	skaitymą.	Prie	
jų	prisiliesti	nepajėgiau	nei	kitą	dieną,	nei	po	savaitės.

Pamėginau	prisėsti	prie	radinio	šiandien.	Ir	vėl	pri-
trūko	 drąsos	 gilintis	 į	 paslaptis,	 glūdinčias	 tarp	 laiškų	
eilučių.	 Tad	 nieko	 daugiau	 daryti	 dar	 nepajėgiau	 –	 tik	
atidėti	 man	 brangių	 laiškų	 skaitymą.	 Prie	 jų	 sugrįšiu,	
kai	būsiu	tinkamiau	pasiruošęs	susitikti	su	šventa	mano	
šeimos	relikvija.
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VU	 biblioteka.	 Smuglevičiaus	 salėje	 šurmulys:	 16	 val.	
prasidės	Andriejaus	Śniadeckio	skaitymai	(Lectiones	Andreae	
Sniadecki)	ir	parodos	Nieko	nėra	brangesnio	už	laisvę,	dedi-
kuotos	valstybės	atkūrimo	šimtmečiui,	atidarymas.	Tai	–	
jau	šeštas	2012	m.	pradėtų	Lectiones	renginys.	Jo	tikslai:	
(a)	sukviesti	diskusijoms	besidominčius	mokslo	istorija;	
(b)	 viešai	 skelbti	 šio	 plačių	 interesų	 VU	 profesoriaus	
mokslinį	bei	publicistinį	palikimą.
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Renginį	 suorganizavo	 ir	 jo	 programai	 vadovavo	
Lietuvos	mokslo	istorikų	bei	filosofų	bendrijos	mokslinė	
sekretorė	dr.	Birutė	Railienė.	Sveikinimo	žodį	tarė	Biblio-
tekos	generalinė	direktorė	Irena	Krivienė.	Buvo	kalbama	
apie	Śniadeckio	pažiūras	 į	maistą	bei	 sveiko	gyvenimo	
būdą	 (prof.	 Rimantas	 Stukas	 ir	 prof.	 Rimvydas	 Lauži-
kas),	tartasi	dėl	Lectiones	renginio	2018	m.	Po	kiekvienos	
temos	 aptarimo	 buvo	 skaitomi	 Śniadeckio	 straipsnių	
vertimai,	 susiję	 su	 nagrinėtomis	 temomis.	 Diskusijos	
buvo	tęsiamos	VU	kavinėje,	ragaujant	Śniadeckio	laikų	
diduomenės	virtuvių	patiekalus.	Juos	ruošiant	konsulta-
vo	R.	Laužikas,	garsėjantis	kaip	dvarų	maisto	gaminimo	
būdų	tyrėjas	ir	populiarių	leidinių	apie	tai	autorius.

Sugrįžus	 į	 namus,	TV	praneša:	 121	milijono	vertės	
turto	 valdytojas,	 Kauno	 meras	 Visvaldas	 Matijošaitis	
žada	Lukiškių	aikštei	skirtą	Vytį	statyti	Kaune.	Preziden-
tas	Valdas	Adamkus,	kaunietis	pagal	kilmę,	 linkęs	kal-
bėti	atsargiai,	sveikina	šį	netikėtą	posūkį.	Taigi,	Vilnius	
„išvaro“	žirgą,	o	„laikinoji“	sostinė	suteikia	„prieglobstį“	
liūdnai	žvengiančiam	tremtiniui.	Mat	istorinėje	sostinėje	
tautiškai	nusiteikusieji	nepageidaujami,	ypač	kai	kalba-
ma	apie	aikštę,	kuri	prieškariu	buvo	vadinama	Piłsuds-
kio	 –	 lenkų	 ikonos	 –	 vardu.	 Tikrai,	 Lietuva	 keistai	 pa-
slaptinga	šalis.	Kyla	bjaurus	klausimas:	gal	Vilnius	–	jau	
ne	Lietuvos	sostinė,	gal	tik	ES	gubernijos	bažnytkaimis?

Gruodžio 	18

Netikėta	naujiena	pradžiugino	mane	šį	rytą.	Mat	el.	paš-
tu	atskrido	žinutė,	kad	mano	vaikystės	pramuštgalviškų	
nuotykių	bendrininkas,	namuose	pavyzdingai	 auklėtas	
berniukas,	vėliau	–	JAV	karininkas,	Vietnamo	karo	vete-
ranas	Algirdas	Kanauka,	dabar	gyvenantis	Kalifornijoje,	
parašė	 ir	 išleido	knygą	Raven’s	Flight	 to	Freedom	 (Varno	
skrydis	į	laisvę	).	Ją	jis	jau	išsiuntė	paštu.	Nekantriai	lau-
kiu.	Man	bus	malonu	leidinį	iš	užjūrio	pristatyti	lietuviš-
koje	spaudoje.	Knyga	turėtų	būti	įdomi	mūsų	visuome-
nei,	nes,	atgavus	nepriklausomybę,	dr.	A.	Kanauka	ilgiau	
nei	dešimtmetį	profesoriavo	Lietuvos	karo	akademijoje	
ir	dalyvavo	kultūriniame	gyvenime.	Buvo	mūsų	operos	
ir	baleto	gerbėjas,	 šmaikštus	spektaklių	komentuotojas.	
Be	 to,	 jis	 priklauso	 Los	 Andželo	 vagneristų	 draugijai,	
vienijančiai	neprofesionalius	muzikos	mylėtojus;	 su	 jos	
nariais	jis	dažnai	skrenda	į	Bairoito	muzikos	festivalius.	
Apie	Richardo	Wagnerio	operas	ir	naujienas	iš	Vokietijos	
miestelyje	vykusios	muzikinės	puotos	jis	galėtų	kalbėtų	
ištisą	parą,	žinoma,	jei	atsirastų	kantrių	ir	šiai	temai	in-
telektualiai	pasiruošusių	klausytojų.

Mes,	du	karo	meto	berniūkščiai	–	Kanaukų	Algirdu-
kas	ir	Krikštopaičių	Algimantukas	–	mokėmės	tai	muzi-
kos	mokykloje,	tai	privačiai;	taip	pat	pradėjome	lankytis	
Kauno	Operoje;	kartais	čia	tapdavome	scenos	statistais.	
Mums	 teko	 laimė	 regėti	 ir	 klausytis	mūsų	 įžymybių	 –	
Kipro	Petrausko,	Vincės	Jonušaitės,	Adelės	Galaunienės,	
Antano	Sodeikos,	Antano	Kučingio	ir	kitų	ryškių	talentų.	
Stebėjome	skirtingai	išraiškingus	dirigentų	Juozo	Tallat-
Kelpšos,	 Mykolo	 Bukšos	 mostus,	 valdančius	 orkestrą.	
Su	pagarba	žvelgdavome	į	solistę	Marijoną	Rakauskaitę,	
išdidžiai	žingsniuojančią	į	teatrą,	ir	šalia	tipenantį	sceno-
grafą	Liudą	Truikį.	Būtent	ten,	sukiodamiesi	tarp	ryškių	
scenos	herojų,	apsikrėtėme	nepagydomu	operos	virusu.

Jau	vaikystėje	išryškėjo	mano	bendraklasio	Kanaukų	
Algirduko	charakterio	bruožai,	būdingi	į	kariškio	gyve-

nimą	linkusiam	žmogui.	Nors	buvo	žemo	ūgio,	bet	drą-
siai	veldavosi	į	muštynes	su	stambesniais	mokiniais.	Jis	
gerai	 tiko	karo	metais	mūsų	sumanytiems	nuotykiams;	
mat	 paauglio	 garbės	 reikalas	 buvo	 apsiginkluoti:	 nu-
džiauti	ginklų	ir	prisirinkti	prastai	saugomos	amunicijos.	
Betgi	šauniausi	mūsų	išpuoliai	vykdavo	naktimis:	apsi-
ginklavę	 savadarbėmis	 timpomis	 (ragatkėmis),	 daužy-
davome	 vokiečių	 okupacinės	 administracijos	 valdinin-
kų,	įsikūrusių	prašmatniuose	Kauno	butuose,	langus;	po	
to	vikriai	 skuosdavome	 tik	mums	žinomais	užtemdyto	
miesto	takais.	Ne	mažiau	rizikingų	išdaigų	iškrėsdavo-
me	 ir	 vidurdienį:	 užpuldavome	„hitlerjugendus“	 –	vo-
kiečių	moksleivius,	dėvinčius	sukarintas	uniformas,	pa-
našias	į	nacių.	Mus	domino	jų	kariškais	ženklais	kaustyti	
diržai	ir	prie	jų	prisegti	koviniai	durklai	(finkos).	Tuomet	
turėti	 tokių	trofėjų	privalėjo	kiekvienas	pienburnis,	sie-
kiantis	pasirodyti	esąs	„kietas“	gatvių	herojus,	gebantis	
kovoti	su	okupantais.

Manau,	 suprantama,	 kokia	 galinga	 emocijų	 banga	
buvo	užliejusi	du	pramuštgalvius,	 susitikus	po	penkių	
dešimtmečių	Čikagoje;	čia	1989	m.	vyko	6-tasis	Lietuvių	
mokslo	ir	kūrybos	simpoziumas.	 	Rimta	mokslinė	nuo-
taika	 trukdė	 dalintis	 įspūdžiais.	 Bendrystei	 teko	 skirti	
visas	 laisvesnes	 valandėles.	 Noras	 sužinoti,	 kas	 vyko	
mūsų	gyvenime	atskirties	metais,	buvo	nepasotinamas.	
Tikiuosi,	mano	bičiulio	knyga,	kurios	nekantriai	laukiu,	
sužadins	primirštus	mudviejų	nuotykių	epizodus.

Gruodžio 	31

Skubu	 į	 Šv.	 Jonų	 bažnyčią	 išklausyti	Maestro	 Sauliaus	
Sondeckio	pradėto	tradicinio	koncerto	Atsisveikinimo	sim-
fonija,	 simboliškai	 tinkamo	 palydint	 senuosius	 metus.	
Antonio	 Vivaldi,	 Johanno	 Sebastiano	 Bacho	 ir	 Josepho	
Haydno	 kūrinius	 diriguoja	 Lietuvos	 kamerinio	 orkes-
tro	meno	vadovas,	smuiko	virtuozas	Sergejus	Krylovas.	
Jis	 su	 smuikininku,	M.	 K.	 Čiurlionio	menų	mokyklos,	
Lietuvos	muzikos	ir	teatro	akademijos	ir	Paryžiaus	kon-
servatorijos	 absolventu,	 Džeraldu	 Bidva	 atliko	 Vivaldi	
koncertą	dviem	smuikams,	 styginiams	 ir	basso	 continuo 
(A-dur,	RV	552).

Bažnyčios	 erdvę	 pripildė	 muzikos	 garsai,	 nuvin-
giuojantys	barokinėmis	voliutomis	ir,	atsirėmę	į	marmu-
rines	kolonas,	 kilo	 sakralinių	 aukštumų	 link,	 skverbėsi	
pro	kupolo	skliautus.	Vilniaus	padangėje	dieviškos	mu-
zikos	aidai	nyko	užgožti	naujametinio	gatvės	šurmulio.

Atsisveikinimo	 simfonija,	 susiliejusi	 su	 žvakių	 lieps-
nelių	 virpesiais,	 nardina	 klausytojus	 praeities	 reminis-
cencijų	užutėkiuose.	Atsisveikinimo	įspūdis	gilėja	atlikė-
jams	užpučiant	žvakes.	Artėja	iškilmingo	ritualo	baigtis.	
Bažnyčios	erdvė	panyra	į	nakties	tamsą.	Tarsi	pamaldus	
atsidūsėjimas,	užtemimas	trunka	minutėlę.	Įsižiebia	sie-
tynų	voratinkliai.	Klausytojai	lėtai	pakyla,	neskubėdami	
slenka	miesto	 triukšmo	 link,	 kad	 vėl	 patirtų	 kasdieny-
bės	rūpesčius,	kad	netrukus	vėl	kiltų	noras	susitikti	 su	
muzika,	 teikiančia	 paguodą	 ir	 iliuzinių,	 širdžiai	 mielų	
vilties	pažadų.

O	kokia	palaima!	Pravėrus	namų	duris,	TV	ekrane	
pasitinka	 fenomenalaus	 muziko	 Danielio	 Barenboimo	
prakalbintas	 fortepijonas.	Man	 –	 tai	 puiki	 naujametinė	
dovana.	 Daugiau	 nieko	 jau	 negeidžiu	 paskutinę	 metų	
valandą.
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Dailininkės	 Filomenos	 Linčiūtės-Vaitiekūnienės	
kūrybiniame	gyvenime	ritmingai	pinasi	dvi	siu-
žetinės	linijos	–	scenografija	ir	tapyba.	Skirtingos	

savo	 prigimtimi,	 raiška,	 vienatvės	 ir	 bendrystės	 mas-
tais	–	neatskiriamos	formos	ir	turinio	pokalbiuose.

VA I K Y S T Ė S  Į R A Š A I
F.	 Linčiūtė-Vaitiekūnienė	 gimė	 sudėtingais	 1942	metais	
Mažeikiuose,	penkiavaikėje	agronomo	 ir	mokytojos	šei-
moje.	Vaikystę	ir	jaunystę	praleido	Vilniuje	–	amžinajame	
savo	mieste,	tapusiame	vienu	pagrindinių	vėlesnės	tapy-
bos	leitmotyvų.	Dailininkės	pasaulėvaizdį	stipriai	forma-
vo	tėvo	figūra.	Artimą	ryšį	kūrė	pasivaikščiojimai	po	Vil-
niaus	apylinkes,	 istoriškai	 ir	kultūriškai	 svarbias	vietas,	
poezija.	 Kaip	 vienas	 ryškiausių	 vaikystės	 prisiminimų	
išliko	kopimas	ant	tėvo	rankų	į	Karoliniškių	kalną,	klau-
santis	 Maironio:	 „Antai	 pažvelki!	 Tai	 Vilnius	 rūmais	 /	
dunkso	tarp	kalnų	plačiai...“	Kraštovaizdis	atkartojo	de-
klamuojamas	 eilutes	 –	 miškingoje	 vietovėje,	 kur	 buvo	
įsikūrusi	tėvo	darbovietė,	dar	neplytėjo	blokinis	mikrora-
jonas.	Poezija	–	giminaičio	Maironio,	Vytauto	Mačernio,	
Salomėjos	Nėries,	Vinco	Mykolaičio-Putino,	Juditos	Vai-
čiūnaitės,	Sigito	Gedos	–	liko	svarbia	kasdienybės	dalimi.

Tą	 žiemą,	 kai	 buvo	 uždaromos	Vilniaus	 bažnyčios,	
tėvas	 su	 dukterimi	 aplankė	 visas.	 Filomena	 iki	 šiol	 pri-
simena	 tai,	 ko	nebegali	 pamatyti	 šiandien	 –	milžiniškas	
skulptūras	Šv.	Jonų	bažnyčioje,	didžiulę	apšviestą	erdvę	
su	Šv.	Mišiomis,	kurias	aukojo	daugybė	vyskupų	Vilniaus	
katedroje,	angelą	su	ugnies	kalaviju	Šv.	Ignoto	bažnyčio-
je	–	joje	vėliau	buvo	Kino	studijos	sandėliai	ir	dirbtuvės.

P R A E I T I E S  S C E N O VA I Z D Ž I A I
Lietuvos	 kino	 studijoje	 Filomena	 praleido	 daugiau	 nei	
dvidešimt	metų.	Pateko	į	ją	atsitiktinai	1965	metais,	bai-
gusi	 Vilniaus	 dailės	 institutą	 –	 dailininkė	 Juta	 Čeičytė	
ieškojo	 kostiumų	dailininko	netrukus	uždraustam	Rai-
mundo	Vabalo	filmui	Birželis,	vasaros	pradžia.	Ten	prasi-
dėjusios	tikrosios	gyvenimo	pamokos.	Darbas	kine	buvo	
labai	įdomus,	užburiantis.	Sutikta	daug	kūrybingų	žmo-
nių,	išmokta	savarankiškai	dirbti	su	skirtingom	medžia-
gom,	prisitaikyti,	nes	žinai,	kad	niekada	negalėsi	visko	
perdaryti	iš	naujo.

Filomenai	 teko	 dirbti	 su	 skirtingo	 meninio	 braižo	
ir	 pasaulėžiūros	 režisieriais	 –	Gyčiu	Lukšu	 (Virto	 ąžuo-
lai,	Mano	vaikystės	ruduo),	Marijonu	Giedriu	(Žaizdos	že-
mės	mūsų,	Herkus	Mantas),	Henriku	Šablevičiumi,	Arūnu	
Žebriūnu.	Vienu	 ryškiausių	kūrybinės	biografijos	 įrašų	
tapo	scenografija	A.	Žebriūno	režisuotam	pirmajam	lie-
tuviškam	miuziklui	Velnio	nuotaka,	ilgainiui	atlaikiusiam	
laiko	ir	kintančios	kino	kalbos	išbandymus.

Dailininkė	santūriai	kalba	apie	praeitį.	Sovietinė	cen-
zūra	buvo	juntama	kiekviename	žingsnyje	–	kuriant	filmą	
pagal	gerai	žinomą	Hermano	Zudermano	novelę	Kelionė	
į	Tilžę,	A.	Žebriūnui	nebuvo	leista	palikti	tokio	pavadini-
mo.	Filmas	pervadintas	Kelione	į	rojų.	Kitaip	atrodžiusi	ir	

L i n a  Ž u k a u s k a i t ė

Dingstančio miesto metraščiai
techninė	kino	pasaulio	pusė.	Ieškodama	vadinamosios	na-
tūros,	kūrybinė	grupė	apkeliaudavusi	ne	tik	Lietuvą,	bet	ir	
kaimynines	šalis.	Kurdamas	kostiumus,	filmo	dailininkas	
daug	bendraudavęs	 su	 siuvėjais,	 audėjomis,	 į	 kiekvieną	
filmą	būdavo	įdedama	daug	rankų	darbo.	Kūrybinis	pro-
cesas	trukdavęs	ilgiau,	reikalaudavęs	didesnio	atkaklumo	
ir	 išmonės.	Pasikeitęs	 ir	 scenografo	vaidmuo	–	anksčiau	
likdavę	šešėlyje,	šiandien	scenovaizdžio	profesionalai	su-
laukia	gerokai	didesnio	įvertinimo	ir	dėmesio.

1986	 metais,	 palikusi	 kino	 studiją,	 Filomena	 dirbo	
dailininke	Lietuvos	nacionalinėje	televizijoje	ir	įvairiuose	
teatruose.	Profesinis	posūkis	tapo	dar	vienu	iššūkiu	taria-
mai	vyriškos	profesijos	kanonams.	Teko	prisijaukinti	kito-
kią	erdvę,	medžiagas,	technologijas.	Ryškiausią	kūrybinę	
liniją	teatre	brėžė	spektakliai	Tiltas,	Spyruoklinis	kareivėlis,	
Piteris	Penas ir Liudvikas	XIV	Lietuvos	nacionaliniame	dra-
mos	teatre,	Juodoji	komedija ir Karalius	Motiejukas	Pirmasis 
Nacionaliniame	Kauno	dramos	teatre,	Rozmari,	Silva,	Auš-
rinė	Kauno	muzikiniame	 teatre,	Baltasis	 vilkas	Klaipėdos	
muzikiniame	 teatre.	 Televizijoje	 –	 Heda	 Gabler,	 Barbora	
Rad	vilaitė,	laidų	ciklai	Rūmų	didybės	aidai ir Vizijos	ir	tikrovė.

M I E S T O  AT M I N T I S
Pasitraukusi	iš	dinamiško	ir	prieštaringo	kino	bei	teatro	
pasaulio,	Filomena	ėmė	kurti	savo	būties	scenografiją,	į	
tapybą	netiesiogiai	įtraukusi	praėjusio	laiko	atgarsius.	Ji	
prasitaria,	kad,	dirbdama	Kino	studijoje,	dažnai	ieškoda-
vo	filmavimo	vietų,	todėl	iki	šiol	labai	mėgstanti	natūrinį	
piešinį.	Jos	akis	išlavinta	ir	mikli,	greitai	pagaunanti	vaiz-
do	 esmę.	 Dailininkės	 darbuose	 –	 ir	 teatro	 laikinumas,	
efemeriškumas,	 ir	 tvirta	 ranka	 komponuojama	 erdvė,	
architektūrinis	tikslumas.	Šis	dvilypumas	aiškiausiai	at-
siskleidžia	cikle	Medžiai	ir	bokštai	–	nesibaigiančiame	pa-
šnekesyje	su	savo	miestu.

Keturiose	 jo	 dalyse	 fiksuojama	 nepaliaujama	 lai-
ko	tėkmė	–	praeitin	grimztanti	dabartis,	 jos	 istoriniai	 ir	
kultūriniai	dėmenys.	Dingęs	ir	dingstantis	Vilnius	Filo-
menos	darbuose	įrašomas	architektūrinėmis	formomis	–	
fasadais,	fragmentais,	detalėmis.	Tai	įdėmaus,	patyrusio	
žvilgsnio	 metraštis,	 fiksuojantis	 lėtai	 kintančią	 kasdie-
nybę	 gerai	 pažįstamoje	 erdvėje.	Medžiuose	 ir	 bokštuose 
beveik	nedalyvauja	žmogus.	Jis	netikėtas,	nelauktas	pra-
eivis,	prašalaitis,	antro	plano	aktorius,	pagal	dailininkės	
sumanymą	 turintis	 perimti	miesto	 diktuojamą	 ritmą	 ir	
rimą,	tapti	tyliu	gamtos	ir	kultūros	virsmų	liudytoju.

Kultūros	ir	gamtos	pokalbis	–	atskira	siužetinė	ciklo	
linija.	Filomena	pagarbiai	stebi	darnią	barokinių	pastatų	
būtį	su	senaisiais,	dabar	jau	nykstančiais,	miesto	gyven-
tojais	medžiais,	grožisi	 jų	draugyste,	ypač	kai	pastarieji	
atsisveikina	 su	 lapija.	 Tai	 –	medžių	 rankų	 ir	 barokinių	
bokštelių	pašnekesys,	pridengtas	nuogų	šakų	ažūro	už-
danga,	 sako	 dailininkė,	 intuityviai	 megzdama	 pokalbį	
su	 kitais,	 kelionėse	 lankytais	 ir	 įamžintais	 miestais,	 jų	
architektūriniu	 paveldu	 ir	 augmenija.	 Tik	 tai	 –	 jau	 kiti	
pasakojimai	ir	metraščiai.



Sutemo,	2018,	drobė,	aliejus,	65×65	cm.	Iš	ciklo	Medžiai	ir	bokštai

Senamiesčio	gatvelė,	2018,	drobė,	aliejus,	65×65	cm.	Iš	ciklo	Medžiai	ir	bokštai

F I L O M E N A  L I N Č I Ū T Ė - V A I T I E K Ū N I E N Ė



Šviesus	lietus,	2017,	drobė,	aliejus,	65×65	cm.	Iš	ciklo	Medžiai	ir	bokštai



36N A U J O J I  R O M U V A ,  2 0 1 8 ,  N R .  2  ( 6 0 3 )  

Klausantis G. Kuprevičiaus pjesių 
lietuvių liaudies dainų temomis 

Platumas žemės mūsų
Kvepiančios!
Širdim neišmatuojamos
Melodijos sodrumas
Ir vėjo tempiančio bures
Stiprumas.
Nerūpestingas mažo vaiko miegas,
jo mamos budrumas.
Sutelpa muzikoj
Dienos šviesoj ištirpsta
Atskrenda vėjo gūsiu
Ir užmarštin nugrimzta.

Išaugom iš senų drabužių
Išaugom iš jausmų užplūstančių.
Išaugom iš dainos, anksčiau
Viliojusios,
Išaugom iš vadovėlių
Apdulkėjusių,
Seniai į spintas sukrautų,
Lyg ir nebuvusių.
Priaugt prie saulės dairomės,
Išeit į saulės vidurį
Norėtųsi,
Pamirštam, kas turėta,
Iš ko išaugta,
Kas tavo rankų
Pakylėta.
Atminti – nepamiršti
Prašo.
Dainos – melodijos 
Senolės mūsų 
Ritmas
Kraujin įsirašo.

1992, kovo 5, Vilnius

S a n d r a  P e t r a š k a i t ė - P a b s t

* * *
Taip stebint dangų žydrą,
Išbėgusį į tolumą,
Skaidria jo vaiskuma
Žavėdamasi tolstu
Akim ausim, mintim,
Širdim klausau,
Mąstau, suprast viliuosi
Žmogaus gyvenimo
Viltis ir nuopuolius.

Kai pumpurais dabinas
Žemė,
Lyg naujai užgimęs
Įsiliepsnoja, rodos,
Niekad neišsenkantis
Laukimas
Žadėdamas jausmų tyrų vainiką.
Taip viskas aišku,
bet…
Juk pumpurai ne amžini,
Tuoj skleidžiasi gyvybės
Ugnimi ir meile 
Degdami.
Pirmykščio nėr laukimo,
Užgeso žaros išsklaidytos.
Gyvenimą pažinti – daug sunkiau,
Nei tu manei iš ryto.

Nudraskė vėjas žiedlapius,
Kad susirinktum.

1992, balandžio 25, Vilnius

Žemės kvapas

Svarūs plūgo ašmenys
Plėšia žemės 
Velėnas.

Kelia, judina
Gelmę.
Skverbiasi į pažinimo
Dermę.

Paskirtas esi
Pasėti sielą –
Sielą vaisingą
Didelei šviesai.
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Iškelti girnas.
Ir tik jose
Gyvenimo spindi drąsa.
Užgrūdina tave.
Grūdu
Į amžinybės dirvą
Būti išbertu.

1994, gegužės 20, Baraginė

Žmogus ir kelias

Ranka kruta, minčių vedama,
Supasi šakos nuo vėjo slapčia.
Susilieja dangus su žeme.
Susitinka žmogus su keliu
Ir klausia:
Ar tu mane vesi?
Ar aš tave?

Pažiūrėsim, lapai
nukris,
užmigs,
vėl išsprogs,
sulapos…

Gal tada…
Gal dar ne,
Tikėjimas nesuklaidins.
Tikėjimas – tai bebaimė viltis.
Kentės kitimo keisto apimtis
Slenksčiais ir saulėtais kirtimais
Išgrįsti…
Keliai ir žmonės
Supinti…

1994, rugpjūčio 14, Delmenhorstas

***
Išeinu, 
Rudeniui pašaukus
Į vėjuotą palaukę, 
Klausausi,
Kaip tykiai
Mėnuo virš galvos praplaukia.

Sukraunu sieloj aukurą
Ir laukiu,
Kada mana ugnis
Pasieks tavo paskliautę.

Įbridus rūkuosna,
Netekus žado,
Suklūstu.

Dangus išpintas
Saulės spindulių,
Nuklota žemė auksu pabiriu.
Stebiuosi,
jog tai
tu...

1994, spalio 16, Leipcigas

Talpinti mintis žodžių svetainėje

Taip tyliai, taip švelniai iš lėto
Panyra mūs mintys.
Lyg pėdos
Smiltelėse smėlio
Nugludintos
Tviska.

Verpiu
Senais savo protėvių
Žodžiais,
Skambiais kaip
Sekmadienio varpų
Aidesys.

Šiapus anapus
Laikas
Skubėjo.
Sustingęs prabilo
Išdilo, 
Suskilo
ėmė augti.

Verpiu iš minčių
Iš vilčių,
Iš didelių ir mažų
Paslapčių,
Niekad ir niekaip
Neišvejamų,
neišskleidžiamų,
nesuverptinų.

2014, spalio 26, Štutgartas

(nukelta	į	p.	40)



Beržoras,	2000,	drobė,	aliejus,	60×73	cm

Rudenio	gėlės,	2011,	drobė,	aliejus,	50×100	cm

Dimensijos,	2009,	drobė,	aliejus,	akrilas,	100×50	cm

A L F O N S A S  V I L P I Š A U S K A S



Never	More,	A.	Martinaičio	kėdė,	kurią	padovanojo	A.	Vaitkūnas,	2010,	
drobė,	akrilas,	116×74	cm

Suvalkija,	1992,	popierius,	aliejinė	pastelė,	20,1×28,4	cm
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Prisiminimų atokaitoje

Siluetai,
Išnyrantys atmintyje,
Švelniausiu rankos
Paspaudimu
Prisiartina
Nusidriekę
Toliai,
Nerimstančių
Bangų atodūsiais.
Susikaupę gelmės neatkasto
Auksinio ilgesio – 
Ten toli ir netoli
Plyti mūsų lemtis.

Tas ilgesys neiškeičiamas
Gyvena savo gyvenimą
Metų metais
Nepraeidamas...
Jame auga
Pažinimas, ramybė...
Nejučia susiliejant
Su beribe erdve,
Pasišildant jos
Kaitrioje užmaršty,
Pabūnant 
Minties apkabintai.

2015, spalio 10, Štutgartas

Mano „čūęąė“ ženklai

Piligrimyste į Lietuvą
Prisotinu lietuviškus ženklus,
Perduotus man dar vaikui – 
Atgaivinu jų prasmę,
Kad išsineščiau juos,
Tvirtai apglėbus – 
Ne bet kaip 
Ne bet kur 
Išbarstydama
Pasaulyje.

Kad lietuviškiau,
Ženkliau
Būčiau savimi
Pasaulyje.

Kad pasižymėčiau sau
Kelią 
Per pasaulį.

2017, vasario 25, Štutgartas

* * *
Sielos rašysena
Sidabro žvaigždynuose
Iškelia viltį
Žemei atpirkti.

Žodžiai kaip koriai,
Pilni neišsukto medaus,
Kvepia mamos meilės pievomis.

2016, liepos 10, Štutgartas

* * *
Arti arti – toli toli,
Susupus nerimą savoj būty,
Girdžiu jūros alsavimą,
Šiltą vėjo dejavimą.

Jaučiu virpančių delnų gyslomis
Įsitempusią kaktos raukšlę galvojime,
Kelio nuotolį
Iki ten ir atgal.
Prasmingą pasivaikščiojimą
Ant saulės spindulio.

Jaučiu, jog nejaučiu savęs.
Tik amžinybės nuojautą,
Jos ilgesį,
Kuris visais keliais 
Namo parves.

2017, sausio 2, Reinheimas

(atkelta	iš	p.	37)
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Šių	metų	mugėje	Art	Vilnius	meno	galerijos	Kauno	langas 
ekspozicijoje	dėmesį	patraukė	Kristinos	Gedminaitės-In-
gram	piešiniai	–	kiek	mistiški	personažai	 su	gyvūnėlių	
galvomis,	 tiksliai	 ir	 nedviprasmiškai	 charakterizuojan-
tys	mus	 supančios	 aplinkos	 personalijas,	 bei	 nedidelio	
formato	 ofortai,	 kurių	 temos	 įtraukė	 į	 savitą,	 aistros	 ir	
paslapties	 kupiną	 autorės	 minčių	 pasaulį.	 Architektas	
Audrys	Karalius	apie	autorės	kūrybą	rašo:	„Stebiu	Kris-
tinos	Gedminaitės-Ingram	kūrybą	 jau	bene	dešimtmetį	
ir	drįstu	 teigti,	 kad	mūsų	akyse	užaugo	 savita	 ir	kupi-
na	 tapatumo	 asmenybė.	 Jos	 kūrybą	 priskirčiau	 prie	 tų 
fatališkų	 kultūros	 reiškinių,	 kurie	 plėtojasi	 natūraliai,	
nepaisant	 mados	 ir	 stiliaus	 tendencijų	 ar	 gyvenamojo	
meto	 charakteristikų,	 nepaisant	 konjunktūros	 ir	 kultū-
ros	politikos	gravitacijų	konkrečiame	lauke.	Autorė	kaip	
reta	nuoširdžiai	ir	elegantiškai	dalinasi	savo	lyriniais	ir	
dramatiniais	išgyvenimais,	kupinais	įtaigos,	pagoniškos	
aistros	ir	rafinuotos	grafinės	kultūros.“

Kristina	Gedminaitė		gimė	1975	m.	gegužės	8	d.	Lazdi-
jų	 rajone,	 Veisiejuose.	 1993–1996	m.	 studijavo	 S.	 Žuko	
taikomosios	dailės	technikume	(dabar	–	Kauno	kolegijos	
J.	 Vienožinskio	 menų	 fakultetas)	 rūbų	 modeliavimą,	
paskui	1996–2003	m.	Vilniaus	dailės	akademijos	Kauno	
dailės	institute	įgijo	grafikos	magistro	laipsnį.

Raižyti	grafiką	XXI	amžiuje.	Lėtai,	kruopščiai,	kaskart	vis	
pradedant	iš	naujo,	–	jei	nors	viena	linija	krypteli	į	šoną,	
jei	dažas	bėgteli	irgi	ne	visai	ten,	–	vėl	būtina	brėžti	lėtai,	
kruopščiai,	kol	pagaliau	atsiranda	atspaudas,	kurį	gali-
ma	paleisti	savarankiškam	gyvenimui.	Taigi,	raižyti	gra-
fiką	XXI	amžiuje	krašte,	kur	meno	rinka	dar	labai	silpna,	
kur	bent	vienas	paveiksliukas	bet	kokia	technika	namie	
ant	sienos	nėra	įprasta...	Bet	kada	nors	bus.

Avantiūrizmas?	Gyvenamojo	meto	 taisyklių	nepai-
symas?	Nei	tas,	nei	tas.	Tai	yra	didelė	prabanga,	kurią	sau	

leisti	gali	nedaugelis,	–	ir	raižyti	grafiką,	ir	ja	gėrėtis,	nes	
tai	–	žanras,	kuris	nepakenčia	skubos,	kuris	šiais	laikais	
reikalauja	didžiausios	kainos	–	kiekvieno	mūsų	laiko	ir	
dėmesio.	Grafika	yra	prabanga	ir	ją	kuriančiam,	nes	tik	
autorius	 su	 tvirtais	 kūrybiniais	 savo	 principais	 nebijos	
galimybės	sukurti	 sąlygiškai	nedidelį	portfolio	unikalių,	
neabejotinai	pavykusių	ir	–	tai	ne	mažiau	svarbu	–	išlie-
kančių	ateičiai	darbų.	Grafika	yra	prabanga	ir	ją	žiūrin-
čiam,	nes	 nedažna	 situacija	 hiperaktyviame	 šiandienos	
pasaulyje	geba	sukurti	ramybės	ir	pusiausvyros	galimy-
bę.	Kristinos	grafika	tai	gali	ir	daro.

Pačioje	 savarankiškos	 kūrybos	 pradžioje	 Kristina	
pasirinko	likti	prie	tiek	uitos	ir	kartais	tiesiog	persekio-
tos	figūratyvumo	tradicijos,	nes,	nepaisant	dailės	pasau-
lio	madų	 ir	 vidinio	 politikavimo,	 žmogui	 jis	 pats	 ir	 jo	
aplinka,	kurioje	ne	tiek	jau	daug	grynai	juodų	ar	rausvų	
kvadratų,	lieka	įdomiausias	ir	sunkiausiai	įmenamas	da-
lykas.	Teminiai	motyvai	 iš	pasakojimų,	kaip	pasakos	 ir	
pasakėčios,	 kuriuose	 iki	 dabar	 saugomi	vieni	 	 esminių	
žmogaus	savivokos	kodų,	dar	nėra	garantija,	kad	kūri-
nys	bus	paveikus,	 kad	 ras	 savo	 žiūrovą.	Tam	Kristinai	
reikia	atrasti	ir	tinkamus	raiškos	būdus,	kurie	yra	pavy-
kę	 tiek,	kad	žiūrovas	 turi	pasirinkimą	būti	 ir	 stebėtoju,	
ir	aktyviu	kūrinio	prasmės	bendraautoriumi.

Prie	Kristinos	darbų	verta	 stabtelėti	 bent	 trumpam,	
nes	juose	kiekvienam	atseikėjama	prabangos	ir	dosnumo.

VA I DA 	M I L KOVA

Moteris	–	gėlė,	2017,	ofortas

Grafikos dosnumas



K R I S T I N A  G E D M I N A I T Ė - I N G R A M

Riteris,	2017,	ofortas,	40×30	cm

Laivas,	2016,	ofortas,	mecotinta,	30×40	cm

Cheers!!!,	2016,	ofortas,	20×15	cm



Intriga,	2016,	popierius,	pieštukas,	105×76	cmPonia	paukštienė	išėjo	pasivaikščioti,	2016,	popierius,	pieštukas,	106×72	cm

Sapnas,	2012,	sausa	adata,	20×20	cm
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Dailininkė	keramikė	Genovaitė	Jacėnaitė	(1933.	06.	01	–	
2016.	07.	21)	gimė	Kuršėnuose,	visą	gyvenimą	labai	
jautriai	jautė	šio	miesto	prie	Ventos	grožį,	žemaitišką	
ramybę	ir	rimtį.	Vis	nepraleisdavo	progos	apsilankyti	
gimtajame	mieste,	susitikti	su	pažįstamais,	draugais.	
Teko	ir	man	nemažai	bendrauti	su	Genovaite	ir	Kur-
šėnuose,	ir	Vilniuje,	vis	ką	nors	pasižymėti	iš	pokalbių	
su	ja.	2007	metų	spalio	23	dieną	nemažas	kuršėniškių	
būrys,	atvykęs	į	Vilniuje	veikiančio	Kuršėniškių	klubo	
sueigą,	lankėsi	Genovaitės	Jacėnaitės	dirbtuvėse	Sena-
miestyje.	2008	metų	gegužę	Kuršėnuose	buvo	sureng-
ta	pirmoji	Genovaitės	Jacėnaitės	kūrybos	paroda,	jai	
suteiktas	Kuršėnų	miesto	Garbės	pilietės	vardas.	2016	
metų	birželį	grupė	kuršėniškių	vėl	apsilankė	Genovaitės	
Jacėnaitės	namuose.	O	2016-ųjų	spalį	Vilniaus	paveiks-
lų	galerijoje	Kuršėniškių	klubas	surengė	popietę,	skirtą	
G.	Jacėnaitei	atminti.	

Šiuose	eskizuose	pateikti	pokalbiai	su	Genovaite	
Jacėnaite,	užrašyti	2016	metų	balandį	ir	birželį.	Iš	to	
paskutiniojo	susitikimo	liko	visas	albumas	nuotraukų.

. . . A P I E  D V I  S A N K R Y Ž A S
Kuršėnų	 kapinių,	 kurioms	 jau	 daugiau	 kaip	 du	 šimtai	
metų,	centre,	kur	kalvelė	leidžiasi	į	slėnį,	iš	tolo	pamaty-
si	neįprastą	paminklą.	Daug	kalbų	jis	sukėlė	1974-aisiais,	
kai	buvo	pastatytas.	Kaip	čia	dabar,	pavaizduota	kažko-
kia	moteris,	žvelgianti	į	žemę...	Ar	gali	būti	toks	antkapio	
paminklas?	Kur	jūs	matėte	tokį	–	nei	Dievas,	nei	angelas,	
nei	kokio	šventojo	veidas...	Sėdi	alkūne	įsirėmusi	keista	
moteris	 ir	 ramiai	 žvelgia	 žemėn...	Kas	 ji	 ir	 kodėl	paso-
dinta	prie	kapo?

Svarstymai	 ilgai	netilo,	nustebusių	netgi	dabar	pa-
sitaiko.	 Ir	 Genovaitė	 ne	 vienam	 bandė	 išaiškinti,	 kad	
čia	–	Lietuvoje	garsaus	skulptoriaus	Antano	Kmieliaus-
ko	autorinis	kūrinys,	 turintis	gilių	estetinių,	filosofinių,	
simbolinių	prasmių.	Kas	jiems,	svarstytojams,	tas	Kmie-
liauskas...	 Nesvarbu,	 kad	 sukūrė	 nemažai	 antkapinių	
paminklų,	 daug	dekoratyvinių	 skulptūrų,	 skulptūrinių	
portretų...	Juk	daugelio	nuostata	paprasta	–	kapo	pamin-
klas	turi	būti	tradicinis...	Taip	manė	tie,	kurie	vaikščiojo	
po	Kuršėnų	kapines	ir	stebėjosi	naujuoju	kūriniu.	

Genovaitė	Jacėnaitė	norėjo	netradicinio,	netikėto,	sa-
vito	paminklo,	kuris	saugotų	jai	artimų	žmonių	–	senelių,	
tėvų	ir	brolio	–	kapą.	Paminklas	iš	tiesų	įspūdingas	–	kito	
tokio	Kuršėnų	kapinėse	nėra.

Keli	 šimtai	 metrų	 nuo	 Kuršėnų	 kapinių,	 prie	 Vy-
tauto	ir	V.	Kudirkos	gatvių	snakryžos,	stovėjo	Genovai-
tės	tėvų	Antaninos	ir	Fabijono	Jacėnų	namai.	Yra	ir	kita	
sankryža,	 kuri	 žymi	 paskutinius	 Jacėnaitės	 gyvenimo	
metus:	 Šilo	 ir	Antakalnio	 gatvių	 sankirta	 Vilniuje,	An-
takalnio	mikrorajone.	Čia	 stovi	daugiaaukštis,	kuriame	
ji	gyveno.

Dvi	sankryžos.	Viena	į	kitą	nepanašios,	skleidžian-
čios	 skirtingus	garsus,	viena	nuo	kitos	nutolusios	dau-
giau	kaip	per	200	kilometrų.	Apie	jas	mąstau	dabar,	kai	
skaičiai,	žymintys	Genovaitės	 Jacėnaitės	gyvenimo	me-
tus,	birželio	1-ąją	skelbtų	85-ąjį	gimtadienį.	Tačiau	2016	
metų	liepos	21-ąją	Vilniuje	po	sunkios	ligos	ji	išėjo	į	am-
žinuosius	namus.

Dvi	 sankryžos	dviejuose	miestuose,	kurie	artimi	 ir	
brangūs	keramikei.	Gimtieji	ir	mokslo	metų	Kuršėnai	bei	
studijų,	darbo	ir	gyvenimo	metai	Vilniuje.	Labai	sunku	
lyginti	dvi	sankryžas	ir	du	labai	skirtingus	miestus.	Ta-
čiau	tos	sankryžos,	jų	ritmas,	garsai,	filosofija	labai	gerai	
padeda	atskleisti	du	gyvenimo	sluoksnius	–	gyvenimas	
mažame	 gimtajame	 mieste	 ir	 intensyviame,	 judriame,	
nerimstančiame,	varginančiame	ir	labai	greitai	į	įvairius	
gyvenimo	srautus	įsukančiame	didmiestyje.	

Viename	pokalbyje	Genovaitė	Jacėnaitė	palygino	tas	
dvi	gyvenimo	erdves:	„Vilniuje	aš	esu,	bet	gyvenu	Kur-

V y t a u t a s  K i r k u t i s

Švelnus molio glaudimas
Keli eskizai dailininkės keramikės, Kuršėnų miesto garbės pilietės,  
dėstytojos Genovaitės Jacėnaitės portretui... 

VY TAUTO 	K I R KUČI O 	nuotrauka
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šėnuose.	Žinoma,	ne	 šiandieniniame,	 švariame,	 betoni-
niame	miestelyje,	bet	anų	laikų,	 lyg	 lėtos	Ventos	srovė,	
žaliame,	mažame,	lyg	ir	savo	kieme,	Žemaitijos	lygumų	
miestelyje.	Jie	man	ir	įdomesni,	nes	dabartiniai	svetimi,	
šalti.	Net	ir	tebestovintis	gimtasis,	buvęs	vijokliais	apau-
gęs	namas	–	nebe	mano	tėviškė,	–	parduotas.“

Skirtingi	laiko	matmenys:	dabartinis	Vilnius	ir	„anų	
laikų“	 Kuršėnai...	 Daug	 tylesni	 Kuršėnai,	 ramesni,	 ro-
mantiškesni	 negu	 dabartiniai,	 anie,	 kai	 dar	 gyvi	 tėvai,	
dar	sutinkami	klasės	draugai,	kai...	Ten	ir	tada,	kai	sode	
net	puodai	augo	ant	obels.

Pirmoji	 kūrybos	paroda	 irgi	 buvo	 surengta	Kuršė-
nuose,	kai	Genovaitei	buvo	tik	septyneri.	Prieš	Velykas	
per	 piešimo	 pamoką	mokytoja	 Emilija	 Gaudešytė	 pati	
nupiešė	margutį,	 jį	visaip	 išgražino	 ir	mokiniams	 liepė	
po	vieną	nupiešti	namuose.	Toji	užduotis	patiko	Geno-
vaitei.	 Visokių	 visokiausių	 margučių	 pripiešė,	 gražių	
gražiausiai	 juos	 išmargino,	 net	 kiškį,	 dažantį	 kiaušinį,	
pavaizdavo.	O	čia	–	visa	kiškių	šeimyna	kiaušinių	graži-
nimu	užsiėmusi:	vieni	verda,	kiti	dažo,	treti	veža,	ketvir-
ti	susėdę	ridinėja...	Visa	istorija,	papasakota	piešiniais.

Mokytoja	 apsidžiaugė	 Genovaitės	 kūrybingumu,	
vartė	sąsiuvinį,	rodė	visai	klasei.	Ir	vaikams	patiko	pie-
šiniai.	Kad	visi	galėtų	gerai	apžiūrėti,	mokytoja	sąsiuvinį	
atrėmė	į	lentą.	Vaikai	ėjo	prie	jo,	vartė,	žiūrėjo,	stebėjosi.	
Tokia	ir	buvo	pirmoji	Genovaitės	kūrybos	paroda.

O	iš	tiesų	kada	savo	lipdiniais	iš	molio	pirmą	kartą	
Genovaitė	sugrįžo	į	savo	gimtinę?	Prisiminkime	2008-ųjų	
gegužę.	Kuršėnuose	–	keramikų	šventė.	Iš	pat	ryto	Kul-
tūros	centro	parodų	salėje	–	įtemptas	darbas.	Rengiama	
Genovaitės	paroda.	Ieškoma	būdų,	kaip	geriau,	įtaigiau,	
meniškiau	 sudėlioti	 lipdinius	 iš	molio,	 kaip	 surasti	 ge-
riausią	vietą	pakabinti	jos	piešinius.	Daug	smulkių	kūri-
nėlių	–	labai	emocingų	ir	išraiškingų.	Savitų	ir	įtaigių.	Kol	
kas	jie	visi	sudėlioti	ant	žemės.	Dar	nesurasta	pati	geriau-
sia	vieta,	kurioje	molio	lipdinys	geriausiai	atsiskleistų.

O	 tą	vietą	 surasti	 labai	nepaprasta.	Todėl	Genovai-
tė	 kartu	 su	 talkininkais	 ir	 stumdo	 po	 visą	 Parodų	 salę	
padėk	lus,	 ant	 kurių	 turi	 suskristi	 jos	 varnos,	 užropo-
ti	 snaudalius	 katinas,	 liuoktelėti	 elegantiška	 katė,	 ateiti	
avių	banda,	atšuoliuoti	žirgai,	sparnais	supleventi	angelų	
choras,	atamsėti	šunys,	išsirikiuoti	moderni	kompozicija.

Parodos	atidarymas	–	rytoj.	Prieš	iškilmingą	šventės	
Kuršėnai	 –	 puodžių	 sostinė	 atidarymą	 Lauryno	 Ivinskio	
aikštėje,	kurioje	keramikė	Genovaitė	Jacėnaitė	bus	pama-
loninta	Kuršėnų	miesto	garbės	piliečio	titulu.	Šis	vardas	
suteikiamas	 už	 gimtojo	 miesto	 meno,	 etnokultūros	 ir	
istorijos	vertybių	puoselėjimą,	 aktyvią	kultūrinę	 ir	me-
ninę	veiklą,	 nuolatinį	 rūpestį	Kuršėnuose	gyvenančiais	
tautodailininkais.

„Mano	pirmą	kartą	pamatytas	dangus	buvo	Kuršė-
nų	dangus,	pirmos	pėdos	buvo	įmintos	Kuršėnų	molėtoj	
žemėj“,	 –	 šiais	 žodžiais	 pasakojimą	 apie	 save	 pradeda	
Genovaitė	Jacėnaitė	lankstinuke,	skirtame	pirmajai	auto-
rinei	parodai	Kuršėnuose.	Taip,	pirmajai	(jei	neskaičiuo-
sime	tos,	kurią	septynmetei	mergaitei	surengė	mokyto-
ja),	nes	visos	kitos	dvidešimt	septynios	vyko	kitur	–	ne	
gimtajame	mieste.	Todėl	 ir	 sako	keramikė:	po	penkias-
dešimt	 septynerių	metų	 grįžtu	 į	 savo	 Šventąją	Žemę	 –	
Žemaitiją	ir	Tėviškę	–	Kuršėnus.

Grįžimas	namo...	Ne	gyventi,	ne	vėl	čia	įsikurti.	Grį-
žimas	su	savo	kūryba,	grįžimas	žinant,	kad	čia	laukia	ir	
nori	susitikti.	Tų	parvažiavimų	ar	atvažiavimų	į	Kuršė-
nus	būta	ir	anksčiau	–	pas	gimines,	pas	klasės	draugus,	
pas	 suolo	 draugę	 Joaną	 Abromavičienę,	 pas	 Kuršėnų	
tautodailininkus...	O	dabar	–	grįžimas	namo	su	pirmąja	
autorine	paroda	kuršėniškiams.

Genovaitės	 Jacėnaitės	 kūriniai	 iš	 pirmo	 žvilgsnio	
gali	atrodyti	paprasti,	gal	net	vaikiškai	žaismingi.	Tačiau	
juose	 sukoncentruotas,	 užšifruotas	 visas	 pasakojimas.	
Prie	 kai	 kurių	 savo	 darbų	 autorė	 ir	 parodoje	 pridėjo	
lapelius	 su	 paaiškinimais,	 kas	 slypi	molio	 lipdinyje.	O	
užslėptas	 būna	 gyvenimo	 epizodas,	 padedantis	 geriau	
suprasti,	kodėl	sukurta	tokia	urna	–	kalendorius,	kodėl	
sulipdytas	keturių	dalių	pasakojimas	Kuršėnų	keistuoliai,	
kodėl	tie	šunys	tokie	panašūs	į	mus,	žmones	–	„Mes	skir-
tingi,	bet	mes	šunys...“

Teisus	menotyrininkas	profesorius	Vytenis	Rimkus:	
jos	 kūriniai	 –	 savotiškos	 esė,	 savotiškos	 novelės.	 Kiek-
vieną	 iš	 jų	galima	skaityti,	bandyti	atverti,	atskleisti.	O	
jeigu	nenorime	gilių	prasmių	ieškoti,	galime	tiesiog	pa-
sidžiaugti,	tiesiog	nusišypsoti,	tiesiog	pasigėrėti.

–	Jei	šie	mano	darbai	paskatins	ką	nors	nusišypsoti,	
pažvelgti	kitomis	akimis	į	gyvenimo	paradoksus,	galėsiu	
manyti,	kad	pasiekiau	tikslą,	nes	šiandien	labai	 trūksta	
šypsenos	ir	geranoriškumo,	–	atidarant	parodą	sakė	ke-
ramikė.

Ji	teisi,	ji	visiškai	teisi	–	savo	gyvenimo	filosofiją	su-
lipdžiusi	į	molį.	O	toji	filosofija	pradėjo	formuotis	tuomet,	
kai	Genovaitei	buvo	treji.	Vežė	dviračiu	ją	tėvelis	Kuršė-
nuose.	Vaikui	viskas	įdomu	–	dairėsi	į	vieną	pusę,	į	kitą.	
Ir	staiga	viename	kieme	pamato	medį,	apkabinėtą	puo-
dynėmis.	O	grįžusi	namo	visiems	girsis:	mačiau	medį,	ant	
kurio	auga	puodai.	Kiek	vėliau	tą	medį	ir	nupieš.

Visi	juokėsi,	ir	tėtukas	pažadėjo,	kad	parodys,	kaip	
puodai	ne	sode	ant	medžių	auga,	o	žiedžiami	dirbtuvė-
se.	Nusivedė	į	seno	puodžiaus	Vertelio	(vėliau	buvusio	
puodžių	karaliaus	tėvo)	dirbtuvę.

Seni	 laikai	buvo.	Seni.	Mama	Kuršėnų	turguje	nie-
kaip	 negalėdavo	 dukros	 pravesti	 pro	 pardavinėjamus	
puodus.	Kas	 vaikui	 įsirėžė	 atmintin,	 niekas	 nebegalėjo	
ištrinti.

Paskambinau	2008-aisiais	Genovaitei	Jacėnaitei	į	Vil-
nių	pasakyti,	kad	ji	išrinkta	Kuršėnų	miesto	garbės	pilie-
te.	Pasakiau,	kada	jai	bus	įteiktas	Garbės	medalis.

–	Gaila,	kad	viso	to	neišgirs	ir	nematys	mano	tėve-
lis,	–	sakė	Genovaitė.	–	Labai	norėčiau,	kad	jis	pamaty-
tų...	O	tai	vis	sakydavo:	kitų	vaikai	–	kaip	vaikai:	moky-
tojai,	gydytojai,	o	manoji	–	vis	su	moliu	žaidžia...	Kas	iš	
jos	bus?

. . . A P I E  VA S A R O S  V Ė J Ą
Gimtieji	Kuršėnai...	Dažnai	ateina	į	Genovaitės	Jacėnaitės	
prisiminimus,	užvaldo	jos	mintis...

„Išgirdusi	 žodį	 Kuršėnai,	 pajuntu	 užplūstant	 šiltų	
prisiminimų	bangą	–	lyg	vasaros	vėją“,	–	sakė	G.	Jacėnaitė.

Miestai,	 kaip	 ir	 žmonės,	 keičiasi.	Kurie	Kuršėnai	 Jums	mie-
lesni,	įdomesni	-	Jūsų	jaunystės	ar	dabartiniai?	Kurie	senųjų	
Kuršėnų	vaizdai,	įvykiai,	žmonės	Jums	įsiminė	labiausiai?



Iš	serijos	Ožkos

Puodžiai	turguje

Bobutė	su	ožka,	1957

G E N O V A I T Ė  J A C Ė N A I T Ė



Kiemo	komanda

Šimtaraštė	juosta-kalendorius,	2014

Baltų	kalendorius	su	runomis,	2008
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Suprantu,	 kad	 niekas	 vietoj	 nestovi,	 tik	mes	 patys	 ne-
pajuntame	 to	 pakitimo,	 nes	 su	 savimi	 esame	 kasdien.	
Vilniuje	 aš	 esu,	 bet	 gyvenu	 Kuršėnuose.	 Žinoma,	 ne	
šiandieniniame,	 švariame,	 betoniniame	 miestelyje,	 bet	
anų	laikų,	lyg	lėtos	Ventos	srovė,	žaliame,	mažame,	lyg	
ir	savo	kieme,	Žemaitijos	lygumų	miestelyje.	Jie	man	ir	
įdomesni,	 nes	 dabartiniai	 svetimi,	 šalti.	Net	 ir	 tebesto-
vintis	 gimtasis,	 buvęs	 vijokliais	 apaugęs	namas	 –	nebe	
mano	tėviškė,	–	parduotas.

Mintyse	 tebesikarstau	 vyšnių	 viršūnėmis,	 dar	 te-
bekvepia	dūmais	žiemos	rytmečiais	svilinami	paskersti	
paršai,	tebekyla	tiesiai	iš	kaminų	dūmai.	Tebelakstau	Pa-
venčių	pievomis	su	žydinčiais	burbulais,	tebešokinėju	po	
pelkės	kimsus	rinkdama	vaivorus,	o	toj	vietoj	juk	dabar	
gatvės	ir	kiemai.	Visi	tie	vaizdai	man	tebėra	gyvi,	dar	at-
simenu	cukraus	 fabriko	gimimą	 ir,	deja,	 jo	mirtį.	Labai	
gyvi	ir	karo	bei	pokario	vaizdai.

Senieji	Kuršėnai	–	tai	ir	močiutė,	mama,	tėtis,	troba	prie	plen-
to,	pirmieji	žingsniai...	Visa	tai	irgi	išliko,	nuolat	iškyla	atmin-
tyje	ir	kūryboje?

Gimiau	 vasarą,	 birželio	 pirmąją.	 Buvau	 pirmas	 jaunos	
šeimos	 vaikas.	 Tėtis	 Fabijonas	 Jacėnas	 –	 paštininkas.	
Mama	Antanina	 –	 siuvėja.	 Pas	mus	 gyveno	močiutė	 –	
mamos	mama.	Tėvai	buvo	pasiėmę	paskolą,	jai	grąžinti	
labai	 reikėjo	 pinigėlių	 uždirbti.	Mama	 nuo	 šviesos	 ligi	
tamsos	 dirbdavo.	 Paskolėlę	 reikėjo	 dengti,	 atlyginimai	
maži.	Tėtis	už	18	darbo	valandų	dieną	per	mėnesį	gau-
davo	110	 litų.	Tai	 buvo	 labai	nedaug.	Paskolą	pasiėmė	
tais	metais,	kai	aš	gimiau	(1933),	o	baigė	 išmokėti	1939	
metais.	Kartą	 tėtis	parėjo	nudžiugęs,	kad	 jau	 išmokėta.	
Bet	kiaulystės	dėsnis	–	praneša,	kad	visos	paskolos	yra	
nurašomos.

Pasistatė	trobą,	sklypuką	nusipirkę	iš	amerikono.	Ta	
troba	prie	pat	plento,	prie	Papilkelio	(prie	kelio	į	Papilę	–	
V.	K.).	O	aplinkui	buvo	klebono,	arba	parapijos,	laukai.	
Atsimenu	 savo	pirmuosius	 žingsnius.	 Buvo	 įspūdinga,	
namas	 jau	pastatytas,	 tėtis	kalė	grindis,	 jos	baltų	 lentų,	
kambario	langas	į	vakarus.	Jis	dar	be	stiklo,	užkaltas	len-
tomis,	o	pro	plyšį	saulė	šviečia.	Tėtis	klūpo	ant	grindų	
ir	 išskėtęs	 rankas	 sako:	 ateik,	 ateik	 pas	mane,	 Genute.	
Matyt,	mama	mane	paleido...	Aš	bėgu	tuo	spinduliu	pas	
tėtį.	Tą	jausmą	ir	dabar	juntu:	aš	ne	bėgu	–	skrendu...	Tai	
buvo	pirmieji	mano	žingsniai,	savarankiški.

Pirmieji	mokslo	žingsniai	irgi	buvo	Kuršėnuose.	Pirmoji	mo-
kykla,	pastatyta	prieš	Pirmąjį	pasaulinį...	Pirmosios	pamokos	
ir	netikėta	žinia:	pirmajame	skyriuje	neteks	mokytis...

Mama	visą	laiką	dirbo,	o	aš	prie	močiutės	prikibusi	vis	
iš	paskos.	Meto,	kai	skaityti	nemokėjau,	neatsimenu.	Rai-
des	parodė,	nuo	penkerių	jau	skaičiau.	Iš	bibliotekos	man	
nešdavo	knygeles.	Močiutė	sakydavo	–	atstok,	paduoda	
knygelę	ir	skaityk.	Aš	skaitydavau.	Kai	buvau	penkerių,	
gimė	brolis.	Mama	tais	metais	jau	nebedirbo.	Mane	au-
gino	močiutė,	o	brolį	mama.

Tėvai	 pasišnekėjo,	 kad	 vaikas	 moka	 skaityti,	 reik	
leisti	 į	 mokyklą.	 Mokykla	 mūsų	 gatvėje,	 prieš	 senąją	
vaistinę.	Pastatyta	prieš	Pirmąjį	pasaulinį,	balta,	mūrinė.	
Mane	ten	nuvedė,	į	pirmą	klasę	ir	pridavė.

Kadangi	aš	mažiausia,	pasodino	į	pirmą	suolą.	Per	
pirmąją	pamoką	mus	išmokino	dainą	Baltos	burės	plazda,	
bangos,	duokit	kelią.	Pareidama	namo	baisiai	džiaugsmin-
gai	visą	kelią	ją	dainavau.

Mokytoja	per	visą	lentos	dydį	užrašė	A.	O	virš	lentos	
kabo	portretas.	Klausia:	vaikai,	kas	užrašyta	ant	lentos?	
Keliu	ranką	ir	sakau:	A.	Ar	jūs	prie	to	portreto	matote	tą	
raidę?	Matom,	sakau.	Klausia	kur.	Aš	perskaitau:	Anta-
nas	Smetona.	Mokytoja	galvojo,	kad	iš	portreto	pažįstu.	
Klausia:	ar	 tu	moki	skaityti?	Sakau:	moku.	Atvertė	vie-
ną	knygutę,	 paskaitau.	Atvertė	 kitą	 –	paskaitau.	Nieko	
nesako,	išeina	iš	klasės.	Į	kitą	pamoką	ateina	mokyklos	
vedėjas,	atsineša	kitą	knygutę,	vėl	klausia:	ar	moki	skai-
tyti?	Sakau:	moku...	Skaitau.	Paėmė	už	rankos	ir	nuvedė	
į	antrą	skyrių.	Taip	aš	pirmam	skyriuj	ir	nebuvau.

Antram	skyriuj	šešerių	metų.	Maža.	Vaikai	neskriau-
džia,	jiems	gėda	su	tokia	prasidėti,	nes	bus	labai	panie-
kinamai	žiūrima.	Visą	laiką	buvau	tokia	kaip	žaislas:	tai	
užkelia	ant	suolo,	tai	už	kasų	pavažinėja:	na,	na,	tpru...	
Nieks	 manęs	 neskriaudė.	 Tik	 pravardžiavo	 sprudun-
kliu...	 Maža,	 apvali...	 Tai	 kas	 –	 sprudunklis	 (nedidelis	
pagaliukas,	branktelis,	naudojamas	vietoje	sagos,	sprun-
klis,	brūzgulis	–	V.	K.).

Nei	 aš	 pykdavau,	 nei	 nieko.	Mes	 patys	 vieną	 kla-
sioką	šernu	vadinom.	Irgi	nepykdavo.	Mokykla	truputį	
skyrėsi	nuo	dabartinės.

Daugelį	prisiminimų	 Jūs	pasakojate	žaismingai,	 su	humoru,	
lengva	saviironija.	O	juk	buvo	nelengva:	mokykloje	šalta,	net	
rašalas	 įšalęs,	 kojos	nušalusios...	Teko	 ir	 su	medpadžiais	 pa-
vaikščioti...

Po	pradžios	mokyklos	ėjau	toliau.	Man	labai	gaila,	kad,	
kai	minėjo	Kuršėnuose	mokyklos	jubiliejų,	buvo	nepami-
nėti	mokytojai,	kurie	kūrė	tą	mokyklą,	kai	praėjo	frontas.	
Tuomet	nieko	nebuvo,	visai	nieko.	Į	Kuršėnus	po	fronto	
parėjom	lapkričio	vidury.	Toks	žmogus	pradėjo	vaikščio-
ti	po	namus	(mūsų	namas	buvo	išlikęs),	užėjo	ir	klausia,	
ar	yra	mokyklinių	vaikų.	Esu.	Ar	dar	žinot,	kas	mokyklos	
nelanko?	 Tai	 surašykit	 sąrašiuką.	 Po	 kelių	 dienų	 atėjo,	
pasiėmė	tą	sąrašiuką	ir	pasakė	ateiti.	O	Kuršėnuose	nėra	
jokios	mokyklos,	buvo	dar	žydų	mokykla	likusi,	bet	ten	
kareiviai	 gyveno.	 Tai	 ėjom	 į	 Kuršėnų	 stoties	mokyklą.	
Išeini	tamsoj,	su	tais	medpadžiais	kol	nukaukši,	ten	pa-
būni	pamokas,	grįžti	atgal.	Kartais	lėktuvai	praburzgia,	
kartais	pašaudo.	Kartą	žiūrim:	paskleista	tokių	popieriu-
kų,	viena	pusė	folija,	kita	paprasta.	Ot	kad	mums	buvo	
gražu.	 Toliau	 einam,	 žiūrim:	 kiek	 popierių	 priskleista,	
galvojom	 prisirinksim,	 susisiūsim	 sąsiuvinius.	 Niekas	
mums	 neleido.	 Kareiviai	 grėbsto	 ir	 degina.	 Pasirodo,	
proklamacijos	 buvo,	 o	mes	 jau	 turėjom	 viltį	 ant	 antrų	
pusių	sąsiuvinius	pasidaryti.		

Mėnesį	pavaikščiojom,	išėjo	kareiviai	Kuršėnuose	iš	
tų	trijų	namų,	tada	mūsų	direktorius	kaimo	mokyklose	
pradėjo	ieškoti	suolų,	šį	bei	tą	surinko.	Žiemą	šalta,	pečiai 
statiniai,	apvalūs.	Būtų	galima	pakūrenti,	bet	nėra	kuro.	
Kai	kas	iš	mokinių	tėvų	atveža	vežimaitį	malkų,	tai	tau-
pom,	taupom...	Ta	krosnis	būna	kiek	atšilusi,	kad	jau	gali	
pridėjęs	 rašalą	 atšildyti.	 Rašalas	 sušalęs,	 kojos	 šlapios,	
nušalusios.	Niežti	rankų	plaštakos,	keliai,	pėdos	raudos,	
sutinusios.	Taip	žiemą	prasistumdėm.	Vasarą.
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Net	nedrąsu	klausti	apie	pirmąsias	meno	pamokas	Kuršėnuo-
se...	Gal	tik	turguje	moliniai	puodai	dėmesį	traukė?	

Kuršėnuose	 nei	 profesionalių	meno	darbų,	 nei	 autorių	
nebuvo,	išskyrus	mokytoją	Laukutį.	Jis	Kaune	buvo	stu-
dijavęs	 skulptūrą.	 Įtariu,	 kad	 jis	 buvo	 tik	 studentavęs.	
Jam	niekados	nerūpėjo	ką	nors	sukurti	pačiam.	Užsakė,	
tai	padarė	Lenino	ir	Stalino	biustus.	Ir	viskas.

Iš	meno	kūrinių	Kuršėnuose	nieko	nemačiau,	 išsky-
rus	 bažnyčioje	 baltas	 nykias	 gipsines	 standartines	 Kry-
žiaus	 kelio	 kopijas.	 Tik	 vieną	 vasarą	 pas	 kleboną	 buvo	
apsistojęs	dailininkas	ir	jis	tapė.	Atrodo,	jis	buvo	nutapęs	
Murilijo	 (Bartolomé	Esteban	Murillo,	 1617–1682	 –	V.	K.)	
kopiją	 –	 nukryžiuotojo	 Kristaus	 nulinkusi	 galva.	 Kai	 jis	
dirbo	prie	vokiečių	kapukų,	ten	ir	išvydau	tikrą	dailininką.

O	molį	tai	mačiau	turguje.	Labai	gražūs	buvo	puo-
dai,	 kaip	 darželyje.	Mama	 nusiveda,	 tai	 negali	 atplėšti	
nuo	 tų	 puodų.	O	 pati	 nebandžiau	 daryti	 iš	molio.	 Bet	
vieną	 sykį	 užlipau	 ant	 aukšto	 kažko	 panaršyti,	 stogas	
buvo	praplyšęs.	Palei	kaminą	molis	ištirpęs,	minkštas.	Aš	
jį	pasiėmiau.	Nusilipdžiau	šuniuką,	puodų.	Buvo	 tokia	
mano	paslaptis,	niekam	jų	nerodžiau.	Sukišau	į	pastogės	
palėpę,	nueinu	kartais,	išsitraukiu,	pažiūriu,	bet	daugiau	
aš	to	molio	nečiupinėjau.	Tokia	buvo	pradžia	su	moliu.

Kas	labiausiai	traukia	grįžti	į	gimtąjį	miestą?	Ten	likusi	gyve-
nimo	dalis,	mokykla,	draugai,	artimųjų	kapai?

Prisimenu	labai	daug	Kuršėnų	žmonių,	kurie,	manau,	ver-
ti	minėti	pagarbiai.	Tai	mokytojai,	pradedant	pirmąja	Emi-
lija	Gaudešyte,	paskui	visi,	kurie	sunkiais	karo	ir	pokario	
metais	išlaikė,	organizavo	mokyklą,	visi	įnešė	savo	indėlį	
ir	dalino	mums	širdies	 šilumą.	Tai	 ir	Sliesoraičiai,	Dule-
vičius,	Kulvelis,	Kievišas,	na,	truputį	ir	Alzbutas,	Anglic-
kiai.	Ypatingas	mokytojas	buvo,	deja,	 tik	paskutinėj	kla-
sėj	–	matematikas	Petras	Kemtys.	Jam	ypač	esu	dėkinga.

Dar	vienas	asmuo,	nusipelnantis	didelės	pagarbos,	
buvo	daktaras	Petkus,	kuris	dieną	ir	naktį	jų	buto	kam-
baryje,	paverstame	ambulatorija,	gydė,	lopė	visus,	kurie	
buvo	 sužeisti,	 peršauti	 ar	 patys	 ardydami	 sprogmenis	
susižeidę.	 Jis	naktimis	važiuodavo	visur,	kur	buvo	 rei-
kalingas.	Jį	su	šeima	išvežė	į	tremtį	ir	jis	žuvo	nuslydęs	
nuo	apledėjusių	sielių.

Dar	buvo	poetas,	muzikas,	poeto	Vytauto	Mačernio	
draugas	kunigas	Petras	Butkus.	Ir	daug	kitų.	

Sugrįžti	 į	 Kuršėnus	 traukė	 ta	 praeitis,	 ten	 likusi	
mano	 šeimos	 dalis	 (dabar	 tik	 dukterėčia),	 likę	 klasės	
draugai,	su	kuriais	mokiausi	nuo	pradžios	mokyklos	ir	
su	kuriais	telefonu	dažnai	kalbamės	šiandien.

O	kada	į	Jūsų	gyvenimą	atėjo	keramika?	Kaip	ją	pasirinkote?	
Esate	viena	žymiausių	Lietuvos	keramikių,	surengusi	nemažai	
autorinių	parodų	Lietuvoje	ir	užsienyje.

Mano	 specialybę	 –	 keramiką	 likimas	 lėmė.	 Ir	 manau,	
kad	tai	buvo	pats	geriausias	mano	sprendimas	gyveni-
me.	Surengiau	apie	36	personalines	parodas	ir	nuo	1957	
metų	kasmet	dalyvavau	visose	respublikinėse	taikomo-
sios	dailės	parodose.

Kaip	pasirinkau	keramiką?	Dažniausiai	mane	pasi-
renka,	ne	aš.	Kai	buvo	abitūra,	 į	mūsų	gimnaziją	atva-

žiavo	naujas	mokytojas,	matematikas	Petras	Kemtys.	 Ir	
gavo	mūsų	klasę.	 Ji	 buvo	 labai	užleista.	Dėstė	direkto-
rius,	o	jam	visur	reikia:	tai	partinis	susirinkimas,	tai	mies-
to	 vykdomojo	 komiteto	 susirinkimas,	 tai	 šis,	 tai	 anas...	
Galų	 gale	 dar	 šiaip	 kur	 išplasnoja	 susirinkimo	 vietoj.	
Matematikos	kaip	nėr,	taip	nėr.

Naujas	mokytojas	ant	lentos	užrašo	uždavinį,	kvie-
čia	vieną,	kviečia	kitą,	trečią,	penktą.	Niekas	to	uždavi-
nio	neišsprendžia.	O	aš	pirmam	suole	sėdžiu,	spoksau.	
Pagalvojau,	kad	čia	nesunkus	uždavinys.	Mokytojas	pa-
sikvietė	mane,	išsprendžiau.	Davė	namų	darbus,	patikri-
no.	Kas	buvo	į	tą	pusę	padarę,	tai	suskirstė	poromis.	Kas	
arčiau	ko	gyvena,	tam,	kas	dar	šį	tą	nutuokia,	pritvirtino	
kitą,	kuris	nieko	nenutuokia.	Bandėm	vytis.

Petras	Kemtys	buvo	pedagogas	didžiąja	raide.	Kaip	
jis	 sugebėjo	pedagogiškai	prieiti.	Baigėm	vidurinę,	 aš	 į	
matematiką	norėjau	stoti.	Pirmiausia,	parėjusi	iš	moky-
klos,	 už	 matematikos	 griebiuosi.	 Būtų	 gerai	 buvusi	 ta	
matematika,	bet	aš	nenorėjau	būti	mokytoja.	Nežinojau,	
kad	gali	būti	matematikas	ne	mokytojas.	Tada	pasiliko	
dailė,	įstojau	į	dailę.

Mano	atestatas	buvo	vien	penketai,	bet	niekas	me-
dalio	nedavė,	nes	nebuvau	komjaunuolė.	Negali	būti	pir-
mas	medalininkas	ne	komjaunuolis.	Galėjau	visur	stoti	
be	 egzaminų,	 bet	 pasirinkau	 ten,	 kur	 egzaminai	 buvo.	
Iškviečia	į	mandatinę	komisiją,	charakteristika	normali,	
klausia:	kur	 jūsų	medalis?	Neturiu.	Dėl	ko?	Nepristatė,	
nes	 ne	 komjaunuolė.	 Dėl	 ko	 ne	 komjaunuolė?	 Sakau:	
paskutinį	 trimestrą	 didžioji	 klasės	 dalis	 sustojo	 į	 kom-
jaunimą,	 kad	 gautų	 geresnius	 pažymius.	 O	 aš	 ir	 pati	
galėjau	išmokti.

. . . A P I E  P U O D Ž I U S ,  K A R A L I U S  I R 
M Ė G Ė J U S
Gimtasis	 Genovaitės	 miestas	 Kuršėnai	 stovi	 ant	 molio	
telkinių.	Sunkus	molžemis	nėra	labai	derlingas,	tad	na-
gingi	 amatininkai	 ėmė	 žiesti	 puodus,	 vazas,	 iš	 molio	
lipdė	įvairius	keramikos	gaminius.	1959	metų	balandžio	
26-ąją	ir	tų	pačių	metų	spalį	Kuršėnuose	buvo	surengtos	
liaudies	keramikos	parodos.	Jos	skatino	meistrus	gilintis	
į	keramikos	tradicijas,	imtis	naujų	darbų.

Visoje	Lietuvoje	buvo	ir	yra	žinomi	moliniai	Kuršė-
nų	 ąsočiai,	 puodai,	 vazos.	Miestas	 visoje	 šalyje	 garsėjo	
kaip	puodžių	sostinė.	Ne	patys	kuršėniškiai	susigalvojo	
sau	tokį	titulą.	1971	metų	birželio	19	dieną	per	Šiauliuose	
vykusią	 pirmąją	 amatų	dieną	Kuršėnai	 buvo	pripažin-
ti	 Lietuvos	 liaudies	 keramikos	 sostine,	 nes	 kuršėniškių	
meistrų	 ir	 jų	gaminių	buvo	daugiausia,	 jiems	atiteko	 ir	
didžiausia	dalis	prizų.	Tuomet	 ir	buvo	karūnuotas	pir-
masis	puodžių	karalius	Jonas	Paulauskas.

Nuo	1977	metų	Kuršėnuose	nuolat	rengiamos	liau-
dies	meistrų	darbų	parodos.	Jose	dalyvauja	ne	tik	Kur-
šėnų	miesto,	bet	ir	Šiaulių	rajono	bei	visos	Lietuvos	ke-
ramikai.

Miestas	 didžiuojasi	 savo	 puodžių	 karaliais:	 Jonu	
Paulausku,	 Vladu	 Damkumi,	 Broniumi	 Radecku,	 Jonu	
Verteliu,	Vytautu	Valiušiu,	Regina	Mataitiene,	Algiman-
tu	 Tamašausku,	 Vydmantu	 Verteliu,	 Virgilija	 Silvestra	
Šufinskiene.	 Daugelio	 jų	 rinkimuose	 dalyvavo	 ir	 savo	
nuomonę	išsakė	Genovaitė	Jacėnaitė.
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Kuršėnai	dabar	save	vadina	Puodžių	sostine.	Ką	manote	apie	
šių	dienų	Kuršėnų	puodžius	ir	jų	kūrybą?	Ar	meninių	polėkių	
neužgožė	komerciniai	poreikiai?

Daug	rašiau	ir	kalbėjau	paskaitose	apie	liaudies	vizualinį	
meną	(ir	apie	kičą),	nagrinėjau	etnografinius	skirtumus.	
Dabar	manau,	kad	Lietuvoj	beliko	vienas	puodžius,	kurį	
galima	 taip	 vadinti.	 Jis	 gyvena	 Leliūnuose	 –	 Vytautas	
Valiušis.	Puodžiumi	galima	vadinti	 (kaip	 ir	 batsiuvį	 ar	
kitą	amatininką)	 tada,	kai	 jis	pragyvena	 iš	 savo	amato.	
Jei	 dirbama	 tik	 progomis,	 tai	 –	 tik	mėgėjas.	Gaila,	 kad	
šį	 amatą,	 kaip	 ir	 daugelį	 kitų,	 nesant	 būtino	 kasdienio	
gaminių	poreikio,	 teks	vadinti	 tik	buvusiu.	Ne	kasdien	
dirbant,	 krinta	 techninis	 gaminių	 lygis,	 pamirštamos	
specifinės	tradicijos.	Visi	 lipdantieji	ar	būreliuose	užsii-
mantys	tėra	mėgėjai,	bet	ne	puodžiai.	Todėl	ir	šis	vardas	
nebėra	atspindintis	realybę.

Pirmuoju	 Puodžių	 karaliumi	 buvo	 išrinktas	 Jonas	
Paulauskas.	Manau,	 kad	 tai	 neteisinga.	 Išrenkam	 puo-
džių	puodžių,	o	tas	nė	žiesti	nemoka.	Jei	žmogus	yra	to	
amato	meistras,	 jis	 turi	 iš	 to	 išgyventi...	 O	 Paulauskas	
buvo	 tik	 technikas	 ir	 technologas.	 Gerai	 sugalvodavo,	
bet	samdydavo	žiedėjus.	Vladas	Damkus,	Jonas	Vertelis	
pas	jį	žiedė.

B.	Radecką	pripažįstu	 kaip	gerą	 žiedėją.	 Jis	 –	 kaip	
geras	siuvėjas,	bet	ne	kaip	geras	dizaineris,	kuris	padaro	
projektą	tam	kostiumui.	Jis	gali	pasiūti	kostiumą,	paltą.	
Jei	 jam	gerai	mokės,	 jis	galėdavo	netgi	vištoms	naginių	
priraukti.	Buvo	universalus.	Nors	Radeckas	–	geras	žie-
dėjas,	bet	jis	neturi	savo	krašto	ir	stiliaus	pojūčio.	Jis	gali	
viską	daryti:	pamatė	žurnale	–	 tuoj	pykšt.	To	krašto	 jis	
neatspindi.	Bet	žiedėjas	tikrai	geras.

Radeckas	net	vaišių	buvo	paruošęs,	tikėjosi,	kad	bus	
antras	po	Paulausko,	bet	išrinko	Damkų.	Pirmoj	komisi-
joj	ir	aš	buvau,	bet	tylėjau	kaip	pelė.	Antroje	pradrįsau.	
Nuėjau	į	cechą	Daugėliuose	pažiūrėti.	Damkus	labai	ge-
rai	žiedžia,	bet	pagal	duotą	etaloną.	Tik	jau	taip	išradin-
gai	keikia,	nes	 tas	etalonas	 jam	nepatinka.	 Jis	 turi	 savo	
stiliaus	 jausmą,	 vietovės	 jausmą.	 Todėl	 vietoj	 Radecko	
ir	buvo	pasiūlytas	Damkus,	jis	pats	buvo	labai	nustebęs.

Dabar	renkant	Puodžių	karalius,	bijau,	kad	nebūtų	
nuslysta	į	neapibrėžto	stiliaus	darbus.	Panašiai	taip,	kai	
daro	daiktą	ir	sako:	galvijas...	Bet	juk	tai	ar	karvė,	ar	ožka,	
ar	 kiaulė,	 ar	 arklys...	 Reikia	 daryti	 konkretaus	 gyvulio	
bruožus,	 o	 apibendrinto	 galvijo	 negali	 būti.	 Bijau,	 kad	
ir	su	keramika	neatsitiktų	taip:	daroma	bendrai	galvijas.	
O	kad	to	nedarytų,	reikia	labai	studijuoti	liaudies	meno	
paveldą.	Bet	kas	tą	darys?	Paveldu	laikome	dvidešimties	
metų	senumo	darbus,	bet	 tai	dar	nėra	paveldas.	Reikia	
žiūrėti	senesnius.

Ir	dar.	Keramika,	kaip	 tokia,	yra	 taikomasis	menas,	
buitinis.	Jo	dizainas	turi	būti	geras.	Kad	tiktų	naudoti,	kad	
puošmenos	nebūtų	nustelbusios	pagrindinės	funkcijos.

Žmonės	 dabar	 nebegamina	 glazūrų,	 nesinaudoja	
tuo	paveldu,	nes	negali	naudoti	švininių	glazūrų.	O	puo-
džiai	jas	kaip	tik	naudodavo.	Dabar	yra	gatavų	pirkti,	at-
sirado	daug	naujų	spalvų,	nebūdingų	lietuvių	liaudžiai.

Teko	girdėti,	kad	palaikote	glaudžius	ryšius	su	Mažeikių	mu-
ziejumi.	O	kaip	gimtieji	Kuršėnai?

Kadangi	darbų	padariau	daug,	juos	reikėjo	kur	nors	pa-
dėti.	Realizuoti	vienetinius	darbus	už	masinių	gaminių	
kainą	 nenorėjau.	 Norėjau,	 kad	 kolekcija	 liktų	 vienoje	
vietoje.	Kuršėnai	neturėjo	jokių	galimybių	ar	perspekty-
vų	juos	išlaikyti,	todėl	atidaviau	Mažeikių	muziejui,	nes	
centrai	ir	taip	daug	ką	turi.	Turiu	likusių	dar	ir	dirbtuvėj,	
bet	tie,	ką	buvau	padariusi	Kuršėnams,	kažkur	dingo,	to-
dėl	nesu	tikra,	ar	taip	neatsitiktų	ir	su	kitais.	Ką	su	jais	
padarys	dukterėčia,	nežinau.	Dabar	lipdyti	nebegaliu,	po	
truputį	piešiu	ir	rašau.

Mažeikiai	surengė	mano	kūrybos	parodą.	Paskui	ją	
vežiojo,	 buvo	Renavo	dvare,	 Telšiuose,	Klaipėdoje,	Ni-
doje,	kitur...	Jiems	palikau	dalį	savo	kūrinių.	Galvojau	ir	
apie	Kuršėnus,	bet	kur	Kuršėnai	dės.	Parengs	ekspozici-
ją,	ateis	žmogus	vieną	kartą	pažiūrėti,	gal	antrą	–	bet	tai	
yra	miręs	turtas.	Aš	šneku	realiai	–	ar	jūs	turit	kokį	nors	
muziejų,	 kuris	 užsiimtų	 tuo	 reikalu?	Dabar	 yra	 amatų	
centras,	bet	kai	pradėjau	dovanoti	kūrinius	Mažeikiams,	
tada	ir	 to	nebuvo.	Reikia	 ir	daugiau	surinkti,	kokia	ten	
vieno	žmogaus	darbų	sankaupa...	Taip	išeina,	kaip	pon-
dievs	 atvedė	Adomui	moterį	 ir	 sako:	 išsirink,	Adomai,	
sau	žmoną...	Nenorėjau,	kad	būtų	va	šitaip,	o	kad	darbai	
būtų	prie	vietos.	 Jeigu	kam	reikės	pažiūrėti,	 studijuoti,	
nuvažiavus	į	vieną	vietą,	lengviau	bus	rasti.	Galės	dary-
ti,	ką	nori:	ar	juos	klasifikuoti,	ar	apie	juos	kalbėti,	kaip	
apie	kūrėjo	veidą,	ar	kalbėti	apie	tos	epochos	charakte-
ristiką,	apie	stilistiką.

Ne	vien	Mažeikiams	atidaviau.	Pagal	 tematiką	yra	
atiduota	Lietuvos	etnokosmologijos	centrui.	Ten	žmonės	
apsilankę	mato	ne	tik	mokslinius	prietaisus,	bet	ir	kaip	
mąstoma	pagal	senųjų	dievų	ir	deivių	ideologiją.

Esu	atidavusi	darbų	įvairiems	fondams,	iš	fondų	ir	
daro	parodas.

. . . A P I E  B O B Ą ,  K U R I  T E M P Ė  O Ž K Ą
Vilniuje	 iš	 tolo	matyti	dvylikos	aukštų	namas,	 išstypęs	
Antakalnio	 ir	 Šilo	 gatvių	 sankryžoje.	 Liftas	 veža	 mus	
į	 septintą	 aukštą.	 Vieno	 kambario	 bute	 tylutėliai	 tylu,	
nesigirdi gatvės	burzgimo.	Net	sunku	patikėti,	kad	pro	
sienas	ir	langus	neprasiskverbia	įkyruolis	miesto	triukš-
mas.	Beje,	tame	name	paskutinius	savo	gyvenimo	metus	
nugyveno	poetas	Paulius	Širvys.	Bet	šįkart	ne	apie	poe-
zijos	„lietuvišką	beržą“	kalbame.

Vienas	Genovaitės	 Jacėnaitės	 buto	 paveikslas	 ypač	
sužavi	–	kambario	 langas,	pro	kurį	atsiveria	 įspūdinga	
Šilo	 tilto	 ir	 Žirmūnų	 panorama.	 „Vakarai	 čia	 gražūs,	 –	
sako	Genovaitė.	–	Labai	gražūs	saulėlydžiai.	Sėdžiu,	žiū-
riu	ir	vis	džiaugiuosi	jais...	Saulėtekių	nematau...	Dabar	
mano	visos	kelionės	uždarytos.	Vaikštau	tik	iš	kambario	
į	virtuvę,	vonią,	vėl	atgal	–	tuo	trikampiu.	Jei	kas	mane	
veža,	 geriausiu	 atveju	 nusileidžiu	 į	 apačią	 ir	 važiuoju	
nuo	durų	 ligi	durų.	Tokios	mano	 išgalės	beliko.	Bet	aš	
seku	liaudies	meną,	kiek	galiu.	Labai	išgyvenu,	kad	nėra	
šviečiamas	jaunimas.	Pamatęs	puodą,	anksčiau	galėjai	at-
skirti,	kur	jis	darytas.	Kaip	kryžius,	koplytstulpis.	Dabar	
pamato	 žmonės	 kokį	 gaminį,	 gražu	 –	 tai	 ir	 pasidarom	
taip.	 Bet	 kad	 čia	 ne	mūsų.	 Labai	 išgyvenu	 dėl	 to.	 Esu	
straipsnius	rašiusi.	Dabar,	kai	niekur	nebereikia	eiti,	ką	
sugalvoju,	paimu	ir	užrašau.	Bus	reikalinga,	nereikalin-
ga	–	lai	stovi.“
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Molio	lipdyti	nebesiima,	nes,	kaip	pati	sako,	„rankos	
nutirpusios“.	Tačiau	anksčiau	nulipdyti	kūriniai	įdėmiai	
žiūri	į	visus,	susėdusius	svetainėje	ir	besidairančius	po	ją.	
Sekcijos	 lentynoje	 įsitaisęs	klounas.	Daug	 tokių	klounų	
Genovaitė	Jacėnaitė	prilipdė,	tačiau	tik	tas	vienas	nepar-
duotas	ir	nedovanotas	namuose	užsibuvo.

Iš	 kur	 jie?	 Iš	 gyvenimo	 klounados?	 Iš	 klouniško	
žmonių	gyvenimo?	Genovaitė	prisimena,	kad	buvo	tokia	
Seno	 klouno	 daina,	 kurią	girdėjo	Romaną	Marijošių	dai-
nuojant.	 Labai	 įstrigo.	 Klounas	 –	 plastiška,	 simboliška	
figūra,	 leidžianti	 atskleisti	 daugelį	 charakterio	 bruožų,	
savybių.	 Tai	 gal	 kas	 pozavo?	Ne,	 sako	Genovaitė,	 nie-
kas	jos	kūriniams	nepozuodavo	–	iš	atminties	darydavo.

Kaip	 Jūs	 nusakytumėt	 savo	 keramikos	 kūrinių	 pagrindinius	
meninius	akcentus,	tematiką?

Mano	 keramikos	 kūriniai	 nėra	 įprastiniai	 buitiniai	 ar	
dekoratyviniai	indai.	Mano	kūrybai,	kaip	ir	visam	gyve-
nimui,	supratimą	davė	vaikystėje	matyti	gražūs	objek-
tai.	Profesionalių	menininkų	darbų	tada	matyti	neteko,	
išskyrus	nykius	bažnyčios	kryžiaus	kelių	 reljefus.	Už-
tat	 grožio	 turgaus	 puodžių	 gausybėje	 galėjau	 semtis	
be	galo.

Grožio	sampratą	dar	formavo	miestelyje	ir	ypač	ka-
pinėse	 esančių	 koplytėlių	 scenos.	 Galėdavau	 žiūrėti	 be	
galo	 į	 tą	 nameliuose	 esantį	 gyvenimą.	 Todėl	 pasirinkau	
figūrinę	keramiką,	o	požiūrį	į	aplinką	truputį	humoristinį,	
gal	groteskinį.	Mane	yra	pavadinę	paradoksų	dailininke.

Dabar	įsigilinau	į	senąsias	mūsų	meno	šaknis	ir	da-
rau	simbolinius	darbus.

Keramikė	paprašo	nuo	sekcijos	lentynos	paimti	dar	vie-
ną	 kūrinį,	 kuris	 vaizduoja	mergytę	 su	 kuprine.	 Vienas	
pirmųjų	(„kaip	ir	programinis“)	kūrinių.	Ėjimas	bandant	
išlaikyti	pusiausvyrą.	Kaip	ir	gyvenime,	bandymas	išsi-
laikyti,	 nenugriūti,	 nesuklupti,	nuolatinis	pusiausvyros	
pojūtis...	Taip	per	gyvenimą	ėjo	pati,	taip	eina	ir	jos	kū-
ryba	–	lyg	toji	mergaitė...

Genovaitė	paprašo	iš	balkono	atnešti	juodą	didžiulį	
aplanką.	Jame	–	jos	piešti	koplytėlių,	stogastulpių,	namų	
puošybos	detalių	eskizai...	Ir	laiškas	kuršėniškiams:	

Ši	 etnografinė	 medžiaga	 surinkta	 1956–1959	 m.,	
kai	Kuršėnuose	dar	buvo	senų	pastatų	su	būdin-
gais	 architektūros	 puošybos	 elementais.	 Deja,	 jų	
jau	seniai	nebėra,	todėl	noriu	parodyti,	ką	tada	dar	
spėjau	užfiksuoti.

Nežinau,	 gal	 esama	 ir	 geresnės,	 fotografuo-
tos	medžiagos,	 bet	man	 neteko	 rasti.	Aš	 piešiau	
tai,	kas	mane	domino,	todėl	tie	piešiniai	chaotiški,	
neturint	konkrečios	krypties.	Įdedu	ir	keletą	savo	
keramikos	darbų	nuotraukų,	norėdama	parodyti,	
kokia	 aplinka	 formavo	 mano,	 kaip	 keramikės,	
vaizdavimo	stilių.

G.	Jacėnaitė.

Anuometinių	 Kuršėnų	 vaizdai	 šiuolaikiniame	 Vil-
niuje...	Anuometinių,	į	kuriuos	dar	gali	nukeliauti	min-
timis,	 svajonėmis,	 apmąstymais	 žiūrint	 pro	 kambario	
langą	 į	 vakarinio	 Vilniaus	 dangų.	 „Kai	 gerai	 įsirgau,	
nebevažiavau	 į	 Kuršėnus,	 –	 sakė	 Genovaitė.	 –	 Visada	
labai	džiaugiuosi	matydama	 savo	mielus	kuršėniškius.	
Važiuojam	iš	Mažeikių	traukiniu	į	Vilnių.	Už	Papilės	iš-

važiuojam	–	visai	kitas	jausmas,	visai.	Todėl	ir	sakau:	aš	
esu	dabar	Vilniuje,	bet	gyvenu	Kuršėnuose...“

Gyvenime	daug	lemia	atsitiktinumai,	netikėtai	susiklosčiusios	
aplinkybės,	paslaptingi	likimo	keliai...	Bet	vėliau,	atsigręžus	į	
praeitį,	atrodo,	kad	viskas	tarsi	ir	dėsningai	vystėsi,	įvyko	taip,	
kaip	ir	turėjo	įvykti...

Dailės	 institute	 leido	man	egzaminus	 laikyti,	 ir	 laikiau.	
Stojau	 į	 tapybą,	 bet	 kur	 tu	 ten,	 žmogau,	 išlaikysi...	 Be	
pasiruošimo,	be	nieko...	Bet	tais	metais	į	keramiką	labai	
silpni	stojo,	pirmi	metai	 iš	Kauno	ta	keramika	buvo	at-
sikėlusi,	pasirinko	tuos,	kurie	buvo	pamanomesni.	Taip	
ir	 pakliuvau.	Manau,	 kad	 tai	 –	 vienas	 geriausių	mano	
gyvenimo	atsitiktinumų.

1957	metais	 su	 pirmu	 savo	 darbu	 dalyvavau	 ben-
droje	parodoje.	Džiaugiaus	labai,	kad	priėmė.	O	paskui	
Kultūros	ministerija	jį	ir	nupirko.	Buvo	nedidelė	skulp-
tūrikė	 ir,	matyt,	padariau	pagal	savo	charakterį	–	boba	
tempė	ožką.	Vilniuje	tuo	metu	nebuvo	keramikų,	kurie	
darytų	figūrinę	keramiką,	 tai	 ta	skulptūrėlė	buvo	 išim-
tis.	Tada	buvo	madingos	vazos,	vazelės,	 servizai	kavai,	
vynui,	pienui,	darė	dekoratyvines	lėkštes.	O	man	šių	da-
lykų	nesinorėjo,	tai	aš	dirbau	skulptūrėlę.

Mokslinį	 laipsnį	Dailės	 institute	duodavo	už	dar-
bus.	 Ilgai	 ilgai	 buvau	 laborante,	 meistre,	 dėstytoja	
valandininke,	 paskui	 dėstytoja,	 vyresniąja	 dėstytoja,	
paskui	 reikėjo	 paruošti	 dokumentus	 ir	 pripažino	 do-
centūrą.	Tačiau	paradoksas	 –	 aš	 laipsnį	 turiu,	 bet	 eta-
to	nėra.	Vis	 vien	docentės	 atlyginimo	negaunu.	Tokie	
buvo	šposai	ir	prajovai.

Paskui	perėjau	į	Baltupius	perkvalifikuoti	dailės	mo-
kytojų,	kurie	turi	aukštojo	mokslo	diplomą,	dėsto	dailę,	
bet	 neturi	 tos	 specialybės.	 Dabar	 turiu	 daug	 buvusių	

Šeimos	fotografija,	1975



52N A U J O J I  R O M U V A ,  2 0 1 8 ,  N R .  2  ( 6 0 3 )  

studentų	 visoje	 Lietuvoje.	 Visada	miela	 susitikti,	 atpa-
žįstame	vieni	kitus.

Visada	įdomu	sužinoti,	iš	kur	personažai	atkeliauja	į	kūrinius,	
kas	skatina	imtis	vieno	ar	kito	siužeto.	Galų	gale	–	bent	šiek	
tiek	praverti	slaptingas	kūrybos	duris...

Nereikia	 laukti,	 kol	 kas	pasiūlys	 idėjų.	 Jų	 aplinkui	pil-
na.	Reikia	tik	pasiimti	ir	daryti.	Kada	dariau	keramiką?	
Iš	ryto	darbe	atbūni,	vakare	dar	eini	arba	į	vakarinį	pie-
šimą,	 arba	 į	 biblioteką.	 Kai	 kas	 rašo:	 specfondai	 buvo	
uždari.	Taip,	buvo	uždari,	bet	įleisdavo,	mūsų	bibliote-
kininkė	buvo	rusė,	baltagvardiečių	dukra,	mumis	pasi-
tikėjo,	 įleisdavo	 į	 tuos	 fondus.	Sėdėdavome	biblioteko-
je.	Aš	 gavau	dirbtuvę	 priešais	 savo	 kambariuką,	 kitoje	
gatvės	pusėje,	tai	pareini	ir	eini	į	dirbtuvę.	Iš	dirbtuvės	
skersai	gatvę	po	dešimtos	valandos	pareini	namo.	Šešta-
dieniais,	sekmadieniais,	jei	prastas	oras,	eini	į	dirbtuvėlę	
ir	dirbi.	O	jei	oras	geras,	turistaujam.	Išplaukiame	visai	
dienai	valtimis.	O	žiemą,	jei	iki	15	laipsnių	ir	sniego	yra,	
lekiam	su	slidėmis.

Vasarą	 ateina	 atostogos,	 pinigėlių	mažai	 gauni,	 la-
boranto	atlyginimas	–	55	rubliai.	 Iš	pradžių	dar	reikėjo	
nuomotis	kambariuką.	Visą	žiemą	 svarstai,	 kur	 čia	per	
atostogas	reikėtų	išlėkti.

Personažai?	Matai	aplink	žmones,	kiekvienas	kitoks.	
O	jei	dar	pabrėši	jo	charakterį,	bus	visiškai	kitoks.	Eski-
zus	 darydavau	mažiukus,	 kaip	 degtukų	 dėžutė,	 mintį	
užsipaišai...	O	paskui	iš	molio	mažą	nusilipdai,	ten	visai	
nei	tų	žmonių	matosi,	tik	sustatai,	kuris	didesnis,	kuris	
mažesnis.	Paskui	pagal	tą	ir	darydavau.

Iš	pradžių	dariau	kaip	skulptoriai:	paimi	molio	ga-
balą,	paviršių	dailini,	pridedi,	ko	reikia,	nuimi,	ko	nerei-
kia.	Bet	nuvažiavau	į	kūrybinę	bazę	Dzintars.	Molis	visai	
kitoks,	toks	plastiškas,	malonus.	Iškočioju	vieną	blyną	ir	
iš	jo	darau.	Bet	jei	išėjo	iš	karto,	gerai,	jei	neišėjo	–	mesk	
laukan.	Čia	kaip	kortų	žaidimas,	 todėl	mano	yra	dary-
ta	 serijomis.	 Šita	 technika	 nelabai	 leidžiasi	 taisoma.	 Jei	
padarysi	iš	per	minkšto	molio,	jis	susmuks.	Jeigu	iš	per	
kieto	–	sulūš.

Bet	 ne	 vien	 technika	 svarbu.	 Kas,	 Jūsų	 nuomone,	 kūrinyje	
svarbiausia?

Studentus	mokiau,	kad	svarbiausia	–	kad	kūrinyje	būtų	
nuotaika.	Kad	autorius	nebūtų	abejingas	pats	savo	dar-
bui.	 Tada	 nebus	 žiūrovas	 abejingas.	 Kai	 pradėjau	 dės-
tyti	mokytojams,	bandydavau	duoti	 jiems	kontrastingų	
temų.	 Kad	 pajustų	 kontrastą.	 Tarkim,	 duodi	 temą	 be	
jokių	 figūrų,	 tik	 iškilimais,	 įdubimais	 padaryti:	 šaltas,	
žvarbus	 žiemos	 vakaras.	 Antra	 tema:	 mūsų	 vakarėlis	
draugės	gimtadienyje.	Bet	nereikia	 jokių	figūrų,	tik	rel-
jefo	 aukščiais,	 statumu,	 aštrumu	 ir	 apvalumu	atskleisti	
nuotaikas.	Susistatai	schemą.	Paskui	į	tą	schemą	gali	įra-
šyti,	ką	nori	–	figūras,	spalvas.

. . . A P I E  Š I M TA R A Š T Ę  J U O S TĄ
2016	metų	spalio	19	diena. Pulkelis	kuršėniškių	iš	dailinin-
kės	ir	keramikės	docentės	G.	Jacėnaitės	gimtojo	miesto	va-
žiavo	į	atminimo	popietę	Vilniuje.	Pirmiausia	kelias	vedė	
į	Rokantiškių	kapines	–	Genovaitės	Jacėnaitės	amžinosios	

būties	vietą.	Saulėta	diena	ir	nuostabi	Pavilnio	regioninio	
parko	 gamta	malonino	 akis	 ir	 sielas.	 Tik	 toji	 lankymosi	
proga	liūdnoka	–	apšviesta	artėjančių	Vėlinių	šviesos.

Susikaupėme	 prie	 kapo,	 ant	 kurio	 pastatyta	 įspū-
dinga	dailininko	 skulptoriaus,	 jos	gero	bičiulio	Antano	
Kmieliausko	 sukurta	 skulptūra.	 Ji	priminė	kitą	Antano	
Kmieliausko	 antkapinį	 paminklą,	 kuris	 stovi	 senosiose	
Kuršėnų	kapinėse	ant	G.	Jacėnaitės	tėvų	ir	senelių	kapo.

Vilniaus	 paveikslų	 galerijoje	 susitiko	 kuršėniškiai	
iš	 Vilniaus	 ir	 Kuršėnų,	 Genovaitės	 Jacėnaitės	 giminės,	
draugai,	kolegos	dailininkai	–	visi,	kuriems	miela	ją	pri-
siminti.

Klausydamasis	 pasakojimų	 pynės,	 prisiminiau	
G.	Jacėnaitės	kūrinį,	kurį	mačiau	2016-ųjų	vasarą,	jau	po	
jos	mirties,	Pasaulio	žemaičių	dailininkų	parodoje	Plun-
gės	M.	Oginskio	rūmuose.

Ten	 dėmesį	 patraukė	 Šimtaraštė	 juosta-kalendorius,	
sukurtas	2014	metais.	Labai	simboliškas	ir	metaforiškas	
kūrinys,	kuriame	matau	ir	dailininkės	gyvenimo	įrašus,	
laikinumo	 ir	 amžinumo,	 buitiškumo	 ir	 filosofiškumo	
dermes.

Iš	molio	padaryta	juosta	su	dviem	pynėm,	simboli-
zuojanti	begalybę,	o	kartu	 ji	 labai	paprasta,	 turinti	pra-
džią,	pabaigą,	netgi	užsegimo	kilpeles.	Paprasta	 juosta,	
bet	susukta	į	begalybės	ženklą.	Tarsi	visų	mūsų	gyveni-
mo	 juostos,	 kurios	 turi	 pradžią	 ir	 pabaigą,	 kurios	mus	
juosia,	bet	kartu	–	simbolizuoja	begalybę,	mus	tarsi	įrašo	
į	begalybės	tėkmę.

Juosta,	kurioje	nemažai	sankirtų,	susipynimų,	persi-
vertimų.	Ir	atspalviai	–	tarsi	laiko	pablukinti,	apsitrynę,	
nusidėvėję.

Labai	įspūdinga	keramikos	plastika,	aštrumo	ir	švel-
numo,	sunkumo	ir	lengvumo	dermės.	Toji	simbolika	at-
keliavusi	iš	kitų	Genovaitės	Jacėnaitės	kūrinių,	kuriuose	
ji	fiksavo	kalendorinius	laiko	tėkmės	elementus.	Ji	sukū-
rusi	ne	vieną	keraminį	kalendorių.	Už	vieną	 iš	 jų	2004	
metais	 apdovanota	 Lauryno	 Ivinskio	 premijos	 paskati-
namuoju	prizu.	Jos	kompozicija	Senovės	baltų	kalendorius 
saugoma	Lietuvos	kosmologijos	muziejuje.

Pasaulio	žemaičių	dailininkų	parodos	vertinimo	ko-
misija	 už	 profesionalumą	 atliekant	 taikomosios	 dailės	
kūrinį	 Šimtaraštė	 juosta-kalendorius	 Genovaitę	 Jacėnaitę	
paskelbė	 viena	 iš	 parodos	 laureačių.	Man	 atrodo,	 kad	
toji	 Šimtaraštė	 juosta-kalendorius	 –	 tai	 jos	 vieno	 kūrinio	
atsiminimų	knyga,	surašyta	molyje.	Toji	juosta	–	tai	dva-
sinė	bendrystė,	kuri	sujungia	ir	gyvenančius	Vilniuje,	ir	
Kuršėnuose,	ir	kurie	pažinojo	dailininkę	ar	tik	buvo	gir-
dėję	apie	ją,	besidžiaugiančius	šio	gyvenimo	malonėmis	
ir	jau	iškeliavusius	amžinybėn.

Visą	 gyvenimą	 Genovaitės	 Jacėnaitės	 rankos	 glos-
tė	molį,	visaip	 jį	 lipdė,	 stengėsi	 išgauti	 įvairias	 formas,	
prasmes,	metaforas,	per	molį	pasakoti	istorijas,	 juokau-
ti,	pašiepti,	 atverti	naujas	gyvenimo	prasmes,	netikėtas	
emocijų	sanklodas.	Visą	laiką	šaltą	molį	šildė	savo	ran-
komis	 ir	grūdino	ugnimi.	Kokių	 tik	kūrinių	neprilipdė	
Genovaitė...	Įvairių	įvairiausių	personažų	sukūrė.	Vienas	
iš	 kūrinių	 –	 saulutėmis	 ir	 tautiniais	motyvais	 išpuošta	
keraminė	urna.	Nežinau,	kokių	minčių	lydima	ji	kūrė	tą	
urną,	tačiau	ji	tapo	jos	amžinaisiais	namais	–	menininkės	
pelenai	jos	sukurtoje	urnoje	ir	buvo	palaidoti.
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Vladas	Jakubėnas1	gimė	1904	m.	gegužės	15	d.2 Bir-
žuose.	Augo	ypatingoje	aplinkoje.	Tėvas,	Povilas	
Jakubėnas,	 ėjo	 Lietuvos	 evangelikų	 reformatų	

generalinio	superintendento	pareigas3,	jas	visą	laiką	de-
rindamas	 su	pėdsakus	mums	palikusia	veikla	kultūros	
bei	švietimo	srityse.	Kompozitoriaus	motina	Halina	Li-
pinska	buvo	lenkų	aristokratė,	 jos	 tėvų	gyvenimas	taip	
pat	sukosi	valstybiniame	lygmenyje.

Vlado	Jakubėno	amžininkai	pamena	jį	buvus	guvaus	
proto.	 Matyt,	 tai	 gali	 paaiškinti	 jo	 kūrybinio	 palikimo	
svarbos	 dvidalumą:	muzikologinis	 aruodas	 ne	mažiau	
svarus	nei	kompozicinis.	 Išsamiausią	 Jakubėno	kūrinių	
sąrašą	 yra	 sudariusi	 Loreta	 Tamulytė-Venclauskienė4;	
jame	–	103	pozicijos,	bet	į	sąrašą	įtraukti	ir	nebaigtų	opu-
sų	fragmentai,	ir	to	paties	kūrinio	instrumentuočių	vari-
antai.	Be	to,	aiškėja,	kad	šis	sąrašas	yra	nepilnas:	trūksta	
lietuvių	liaudies	dainų	išdailų	chorui	(jas	randame	Vac-
lovo	 Juodpusio	 išleistame	rinkinyje	Už	 jūrų	marių),	kū-
rinių	 balsui,	 fortepijonui	 rankraščių,	 vis	 atsirandančių	
Lietuvos	muziejuose	ir	archyvuose.	Jakubėno	straipsnių	
knygose	ir	periodiniuose	leidiniuose	išspausdinta	gero-
kai	per	tūkstantį.

1924–1928	 m.	 Vladas	 Jakubėnas	 studijavo	 Rygos	
konservatorijoje.	Šią	pasirinko,	nes	ji	buvo	arčiau	namų,	
ir	todėl,	kad	Latvija	–	reformatų	šalis.	Be	to,	Ryga	jau	tuo-
met	 buvo	 Europos	 didmiestis	 su	 verdančiu	muzikiniu	
gyvenimu	–	studentas	žinojo	turėsiąs	daug	progų	išgirs-
ti	 naujausią,	 impresionizmo,	 srovę,	 rusų	 modernizmą.	
Mėgino	mokytis	dviejų	specialybių.	Fortepijono	studijos	
jam	sekėsi	nekaip.	Janis	Osis	diplominiame	darbe	cituoja	
dokumentus,	 kuriuose	 užfiksuotos	 dėstytojų	 pastabos,	
tvirtinančios,	jog	Jakubėnas	labai	gabus,	bet	jo	rankos	ne-
pianistiškos	–	ar	išeisiąs	iš	jo	pianistas	apskritai?5 Iš	tiesų,	
Jakubėnas	 rečitalių	nerengdavo.	Laisvoje	Lietuvoje	 ret-
karčiais	koncertuodavo	kaip	akompanuotojas	(su	Vince	
Jonuškaite,	 Juoze	Augaityte,	Kurtu	Engertu),	vėlesniais	
gyvenimo	 periodais	 –	 vokiečių	 okupacijos	 metais	 DP	
stovyklose	ir	JAV	–	akompanavimas	buvo	tapęs	vienu	iš	
pragyvenimo	šaltinių.

Kompozicijos	 Jakubėnas	 mokėsi	 pas	 prof.	 Jāzepą	
Vītolą.	 Iš	 šio	 Nikolajaus	 Rimskio-Korsakovo	 mokinio,	
pasak	 Jakubėno,	 jis	 gavo	 rusų	 mokyklos	 akademinius	

R i t a  N o m i c a i t ė

Greitos mąstysenos muzikas
Vladas	Jakubėnas	(1904,	Lietuva	–	1976,	JAV)	–	lietuvių	kompozitorius,	muzikologas,	pianistas,	
pedagogas.	Patyrė	pokario	išeivio	likimą,	kaip	retas	kuris	lietuvis	muzikantas	sugebėjo	išgyventi	
iš	profesinės	veiklos.

Jo	muzika	yra	originali,	atpažįstamo	skambesio.	Šiandien	jau	galime	tvirtinti,	kad	tas	
skambesys	įkūnija	Jakubėno	manisfestacijas	apie	lietuvių	muzikos	kelią:	perteikti	nuošalios	
Europos	valstybės	savitumą	moderniąja	centrinės	Europos	meno	kalba.	Ši	Jakubėno	generalinė	
estetinė	idėja,	plėtojama	ir	jo	muzikologiniuose	darbuose,	tebėra	fundamentali	ir	mums.

konservatyvius	pagrindus.	Vītolas	savo	studentą	girda-
vo,	o	pastabos,	kaip	dabar	matome,	nusakė	pagrindines	
Jakubėno	stiliaus	savybes.	„Reikia	kovoti	prieš	matomai	
vienpusišką	 polinkį	 prie	 impresionizmo“;	 „draugystė	
su	klasikine	polifonija	ne	per	karščiausia,	 tačiau	 įgimti	
daviniai	vis	dėlto	skatina	darbą	bent	moderniškojo	kon-
trapunkto	kryptimi“,	–	užrašyta	profesoriaus6. Lietuvoje	
gyvenęs	 latvis	 muzikologas	 Janis	 Osis,	 savo	 nuomonę	
pagrįsdamas	 įvairiais	 dokumentais	 bei	 latvių	 spauda,	
tvirtina	 Jakubėną	 buvus	 vienu	 gabiausių	 studentų	 to	
meto	konservatorijoje7.

Jakubėnui	trumpam	grįžus	į	Kauną,	1928	m.	birželio	
10	d.	Konservatorijos	salėje	įvyko	jo	autorinis	koncertas,	
vertintinas,	 matyt,	 kaip	 naujo	 kūrėjo	 prisistatymas	 vi-
suomenei.	 Jonas	 Bendorius	 koncerto	 recenzijoje	 nupie-
šė	džiaugsmingą	dėl	 paties	 fakto,	 bet	 profesiškai	 realų	
vaizdą.	Pasak	recenzento,	 Jakubėnas	–	„tai	 talentas	dar	
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galutinai	kūrybiškai	nesutvirtėjusioj	asmenybėj“.	Tačiau	
koncertas	 sužadinęs	 daug	 vilčių,	 kad	 „ateity	 Jakubėną	
galėsim	 priskaityti	 prie	 pačių	 žymiųjų	 mūsų	 muzikos	
kūrėjų.“8

Tais	pačiais	metais	prasidėjo	Jakubėno	studijos,	visų	
jo	 biografų	 laikomos	 įtakingiausiomis	 kompozitoriaus	
stiliui	susiformuoti.	Reiktų	pridurti	–	ir	estetinėms	pažiū-
roms	subręsti.	Gavęs	Lietuvos	švietimo	ministerijos	sti-
pendiją,	iki	1932	m.	Jakubėnas	lankė	magistro	klasę	pas	
garsų	kompozitorių	 ir	dirigentą	prof.	 Franzą	 Schrekerį	
Berlyno	aukštojoje	muzikos	mokykloje	 (Berlin	Staatliche	
Akademische	Hochschule	für	Musik).	F.	Schrekeris	–	9	ope-
rų,	4	baletų,	opusų	simfoniniam	orkestrui	autorius.	Pas	jį	
mokėsi	modernistai	Ernstas	Křenekas,	Alois	Hába,	tačiau	
Jakubėno	 studijų	 metais	 jis	 jau	 buvo	 senas	 praėjusios	
epochos	meistras.	Straipsnyje	Vokiečių	moderninės	muzikos	
padangėse9	 Jakubėnas	 paminėjo	 savo	mokytoją	 priklau-
sant	 dar	 gyvuojančiai,	 bet	 jau	 nedaug	 įtakos	 turinčiai,	
išsisėmusiai	 „poromantikų“	 (Nachromantiker)	 grupei;	 ši	
kryptis	dar	 vadinama	povagnerine,	 impresionistine-ro-
mantine.	 Nepaisant	 to,	 kaip	 tik	 Vokietijoje	 Jakubėnas	
persiėmė	(pasak	Jeronimo	Kačinsko)	moderniosios	mu-
zikos	ūpu	–	virto	neoklasicizmo	sekėju.	Mat	Jakubėnas	į	
Berlyną	pateko	tuo	metu,	kai	šis	miestas	buvo	tapęs	Eu-
ropos	naujosios	muzikos	sostine.	 Joje	gyveno	Arnoldas	
Schönbergas,	 Paulius	 Hindemithas,	 kiti	 moderniosios	
muzikos	 „tėvai“,	 o	 studentas	 Jakubėnas	 tuo	 pat	 metu	
vaikščiojo	 tais	 pačiais	 koridoriais.	 Čia	 studijuodamas,	
Jakubėnas	parašė	Preliudą	ir	trilypę	fugą	d-moll	(1929),	
Styginių	kvartetą	a-moll	(1930),	Pirmąją	simfoniją	(1932).	
Jaunasis	 lietuvis	 įsiliejo	 į	naujovių	sūkurį	 ir	 savo	kūry-
ba	 –	minėti	 opusai	 Berlyne	 tuomet	 buvo	 atlikti	 viešai:	
1929	 m.	 Mokyklos	 salėje	 pagriežtas	 Preliudas	 ir	 fuga,	
Simfoniją	Berlyno	radijo	simfoniniam	orkestrui	dirigavo	
pats	F.	Schrekeris	(1932).	Kvartetas	1932	m.	kovą	pagriež-
tas	 ISCM	 (Tarptautinė	 šiuolaikinės	 muzikos	 draugija)	
renginyje	Berlyne.	Po	šio	koncerto	Jakubėnas	paminėtas	
Morgen	Post,	Deutsche	Algemeine	Zeitung,	Berliner	Tageblat,	
Deutsche	Tages	Zeitung	recenzijose.	Pastarajame	dienraš-
tyje	 prof.	 dr.	Hermas	 Springeris	 rašo:	 „gyvybės	 pilnas	
dalykas,	išaugęs	tautinės	muzikos	dirvoje	pilnas	kraujo	
ir	muzikalumo.“10

Lietuva	į	šią	garbingiausią,	iki	šiol	tebegyvuojančią	
draugiją	 priimta	 tik	 po	 penkerių	 metų.	 Jakubėnui	 gy-
venant	JAV,	šios	draugijos	koncertuose	atlikti	 jo	opusai	
Mažojo	 velniuko	 šokis,	 Intermezzo	 rustico.	 (Išsamiai	 apie	
ISCM	 ir	 lietuvius	 joje	 rašo	 muzikologė	 Rūta	 Stanevi-
čiūtė	 knygoje	Modernumo	 lygtys.	 Tarptautinė	 šiuolaikinės	
muzikos	draugija	ir	modernizmo	sklaida	Lietuvoje,	VDA	lei-
dykla,	2015.)

Kaune	 Jakubėną	 įtraukė	Lietuvos	kultūros	augimo	
gaivalas.

Kompozitorius	buvo	pakviestas	dėstyti	Kauno	mu-
zikos	 mokykloje,	 po	 pusmečio	 tapusia	 Kauno	 konser-
vatorija.	 Iki	 1935	 m.	 birželio	 dirbo	 laisvai	 samdomo	
mokytojo	teisėmis11 (turėjo	5–16	savaitinių	valandų),	iki	
1940	m.	–	etatinio	(20	savaitinių	valandų),	1940	m.	gruo-
dį	 pakeltas	 į	 vyresniuosius	 mokytojus.	 Dėstė	 teorines	
disciplinas	(specialiąją	harmoniją,	teoriją,	solfedžio12)	bei	
privalomąjį	fortepijoną.

Kartu	pedagoginės	veiklos	kompozitorius	 turėjo	 ir	
kitur.	Antai	Švietimo	ministerija,	norėdama	chorų	veiklą	
išplėsti	 aukštesnių	 pakopų	 ugdymo	 įstaigose,	 1936	m.	
vasarą	 Klaipėdoje	 surengė	 dainavimo	 ir	 muzikos	 kur-
sus	aukštųjų	ir	vidurinių	mokyklų	mokytojams.	Dėstyti	
buvo	 pakviesta	 daugelis	 įvairių	 specialybių	 žymiausių	
pedagogų	–	operos	solistas	Juozas	Babravičius,	dirigen-
tas	Nikodemas	Martinonis,	fortepijono	pedagogas	Ignas	
Prielgauskas,	 pianistas	 Balys	Dvarionas	 ir	 kiti;	 Jakubė-
nas	paskirtas	mokyti	muzikos	istorijos	dėstymo	metodi-
kos.	Be	 to,	 Jakubėnas	buvo	pažadėjęs	dėstyti	pirmojoje	
Lietuvos	 Liaudies	 Konservatorijoje	 (daugiau	 duomenų	
neišliko).

Mokytojo	 darbas	 –	 valstybinis,	 pusiau	 privatus	 ar	
privatus	 –	 buvo	 pagrindinis	 Jakubėno	 pajamų	 šaltinis	
visą	gyvenimą.	Mokiniai	atsimena	jį	dėsčius	aiškiai	ir	su-
prantamai,	o	Kačinskas13	ir	daugelis	neseniai	kalbintųjų	
atsimena	 Jakubėną	 turėjus	 net	 išskirtinių	 pedagoginių	
sugebėjimų.

Lietuvoje	Jakubėnas	parašė	didžiausią	kūrinių	dalį.	
1932–1944	 m.	 svarbesni	 kūriniai:	 baletas	 Vaivos	 juosta 
(1944),	 kantata	 Mano	 pasaulis	 (Vinco	 Mykolaičio-Puti-
no	ž.,	1943),	simfonijos	Nr.	2	a-moll	(1939)	ir		Nr.	3	D-dur	
(1940–1942),	Serenada	violončelei	 ir	 fortepijonui	 (1936),	
dvi	rapsodijos	fortepijonui	(fis-moll,	1936;	e-moll,	1940),	
antrosios	 rapsodijos	 orkestruotė	 simfoniniam	 orkestrui	
(1940);	 kaip	 liaudies	 daina	 išpopuliarėjusi	 žygio	 daina	
Nurimk,	 sesut	 (Prano	Vaičaičio	ž.),	 liaudies	dainų	 išdai-
los	chorui.	Vlado	Jakubėno	muzikos	išraiška	yra	to	meto	
moderniosios	krypties	–	neoklasicizmo	stiliaus.

Muzikologinės	 Jakubėno	 veiklos	 intensyvumas	 ir	
tėvynėje,	ir	emigracijoje	išliko	beveik	toks	pat.	Lietuvoje	
iki	1944	m.	 Jakubėnas	parašė	apie	900	straipsnių,	 taigi,	
kitaip	nei	muzikos	kūrinių,	tik	maždaug	pusę	viso	pali-
kimo.	Tėvynėje	parašytus	 straipsnius	galima	suskirsty-
ti	žanrais:	 įvairiose	knygose	skelbtos	Lietuvos	muzikos	
istorijos	 apžvalgos	 bei	 kitokios	 studijos;	 periodiniuose	
leidiniuose:	probleminių	 straipsnių,	monografinių	apy-
braižų	 apie	 kompozitorius	 ir	 atlikėjus,	 anotacijų,	 sezo-
ninių	bei	mėnesinių	apžvalgų,	 recenzijų,	 kitokių	žanrų	
publikacijų	 (nekrologų,	nuomonių	diskusijose,	pastabų	
kalbos	kultūros	klausimais	ir	kt.)14.

Ketvirtojo	 ir	 penktojo	 dešimtmečio	 pirmos	 pusės	
Lietuvoje	Jakubėnas	buvo	tapęs	pagrindiniu	profesiona-
liai	rašančiuoju	muzikos	temomis.	Jam	patikėtos	bendro-
sios	lietuvių	muzikos	studijos	reprezentaciniuose	valsty-
binio	masto	jubiliejiniuose	leidiniuose	Lietuva	1918–1938 
(sud.	 Vincas	 Kemežys),	 Vytauto	 Didžiojo	 garbei	 (1937).	
Pastarajame	 publikuojamas	 straipsnis	 Lietuvių	 muzikos	
keliais	–	 išsamus,	medžiaga	analizuojama	keliais	aspek-
tais.	 Pagrindiniai	 aspektai	 –	 muzikos	 savitumas,	 sąly-
gojamas	 tautos	 pasaulėjautos,	 bei	 Lietuvos	 geografinės	
padėties	nulemtas	Rytų	ir	Vakarų	kultūrų	konfliktas	(Ja-
kubėno	 vartojamas	 terminas).	 Pirmąja	 tema	 Jakubėnas	
yra	 rašęs	 ne	 kartą;	 ne	 viename	 straipsnyje	 jo	 išdėstyta	
mintis,	kad	 lietuviai	 turį	pasiremti	„bendrąja“	Europos	
muzikos	 technika	 ir	 ją	 suderinti	 su	 lietuvių	muzikinio	
folkloro	savybėmis,	taip	sukuriant	lietuvių	kompozitorių	
mokyklą.	Aptariamos	studijos	įžangoje	pateikiamas	isto-
rinis	Europos	muzikos	pjūvis,	pradedant	viduramžiais.	
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Rytų	ir	Vakarų	kultūrų	elementų	susidūrimas,	toks	aktu-
alus	Nepriklausomos	Lietuvos	laikais,	pirmąkart	iškilo,	
pasak	muzikologo,	M.	K.	Čiurlionio	kūryboje.	Čiurlionį	
Jakubėnas	laiko	ir	pirmuoju	lietuvių	moderniu	kompo-
zitoriumi	–	jis	pirmas	išvedęs	mūsų	muziką	iš	provinci-
alizmo	užkampių	 ir	 priartinęs	 ją	prie	 to	 laiko	Europos	
muzikos.

Baigiamojoje	straipsnio	dalyje	Jakubėnas	apibendri-
na	 laisvosios	 Lietuvos	 atmosferą.	 Pateiktas	 apibūdini-
mas	tinka	nusakyti	paties	Jakubėno	gyvenimo	ir	darbų	
tėvynėje	 situacijai:	 „Audringi	 politiniai	 laikai	 padarė,	
kad	 dauguma	 mūsų	 muzikų	 pergyveno	 didelį	 išorinį	
ir	 vidujį	 perversmą.	 Gal	 todėl	 kai	 kurie	 jųjų	 negalėjo	
prisitaikyti	prie	naujų	sąlygų	ir,	daug	žadėję	kūrybiniu	
požiūriu,	 nuėjo	 kitais	 keliais,	 kol	 kas	 vilčių	 neįvykdę.	
Nes	apystovų	pasikeitimas	tarp	pirmųjų	Lietuvos	laikų	
ir	dabarties	–	milžiniškas.	Jau	nekalbant	apie	kultūrinių	
orientacijų	 pasikeitimą,	 pats	 Nepriklausomos	 Lietuvos	
gyvenimas	 iššaukė	 visą	 eilę	 naujų	 sąlygų.	 Jos	 kartu	 ir	
nepalyginamai	geresnės	negu	prieš	karą,	bet	kartu	 turi	
savyje	ir	naujų	sunkumų.“15

Pasak	 Vytauto	 Landsbergio16,	 Jakubėnas	 pirmasis	
parašė	didesnę	apybraižą	apie	M.	K.	Čiurlionio	muziką,	
supratęs	 jos	vertę.	Tai	 –	 analizuojantis	 ir	 esmingai	 api-
bendrinantis	 straipsnis,	 išspausdintas	1935	m.	 leidinyje	
M.	K.	 Čiurlionis	 (sud.	 P.	 Galaunė;	 p.	 21–33).	 Čiurlionis	
buvo	Jakubėno	aukščiausiai	vertinamas	menininkas	ap-
skritai.	 Jo	 (Čiurlionio)	kūrybai	aptarti	 skirtas	ne	vienas	

straipsnis,	apie	jį	Jakubėnas	ypač	gražiai	pasakodavo	ir	
mokiniams,	ėmėsi	žygių,	kad	būtų	atliekama	jo	muzika	
(įskaitant	fortepijoninių	kūrinių	aranžuotes	kitiems	ins-
trumentams).

Ne	vienas	Vlado	Jakubėno	straipsnis	atsirado	iš	ben-
dradarbiavimo	su	latvių	kolegomis.	Latvių	enciklopedi-
jos	 (1935)	dvyliktame	 tome	matome	 Jakubėno	parašytą	
Lietuvių	muzikos	 apžvalgą	 (Leišu	mūzika.	 Lātviešu	 kon-
versācijas	 vārdnīca,	 p.	 22898–22908).	 Rašė	 periodiniams	
leidiniams	Burtnieks,	Mūzikas	apskats.

Galima	 spėti,	 kad	 Jakubėnas	 bendradarbiavo	 ir	 su	
Lenkijos	spauda,	nes	vieną	jo	tekstą	jau	žinome:	tai	laik-
raštyje	Wiadomości	 literackie	 įdėta	 apžvalga	Współczesna	
muzyka	litewska	(1936(?),	Nr.	12).

1934	m.	 birželį	 V.	 Jakubėnas	 buvo	 vienbalsiai	 pri-
imtas	 į	 Lietuvos	 žurnalistų	 sąjungą	 (buvo	 vienintelis	
jos	narys	muzikantas).	Tuo	metu	jis	jau	buvo	pagarsėjęs	
publicistas.	1932	m.	iš	Jono	Bendoriaus	perėmė	valstybės	
dienraščio	Lietuvos	aidas	recenzento	pareigas,	čia	beveik	
vienas	dirbo	iki	1938	m.,	kartais	per	savaitę	publikuoda-
mas	po	2–3	 recenzijas.	Bendradarbiavo	su	kitais	visuo-
meninio	 pobūdžio	 poziciniais	 leidiniais:	 žurnalais	Vai-
ras,	Jaunoji	karta.	Dažniau	ar	rečiau	rašė	kultūriniams	ir	
visiems	muzikiniams	periodiniams	 leidiniams:	Naujajai	
Romuvai,	 Literatūros	 naujienoms,	Meno	 dienoms,	Muzikos	
barams,	 Muzikai.	 Kalbėdavo	 aktualiausiomis	 temomis:	
projektavo	Europos	muzikos	modernėjimo	kelius	 (tarp	
šių	–	karščiausių	įvykių,	ISCM	festivalių	apžvalgos),	lie-

M.	K.	Čiurlionio	25-ųjų	mirties	metinių	
minėjimo	programa

Kauno	konservatorijos	mokytojų	knyga,	1943;	mokytojai	joje	užsirašydavo,	kurį	laiką	ir	
kurioje	auditorijoje	dirba;	Vlado	Jakubėno	parašas	–	8-as	nuo	viršaus,	pirmas	–	operos	
primadonos	Vladislavos	Grigaitienės
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tuvių	muzikos	perspektyvas,	 tapė	žymiausių	muzikan-
tų	–	Juozo	Naujalio,	Kipro	Petrausko	ir	pan.	–	kūrybinius	
portretus,	vertino	Valstybės	operos	premjeras.

„Pradedame	 naują	mūsų	 žurnalo	 skyrių:	 kitos	 sa-
vaitės	muzikinės	radio	programos	peržvalgą“,	–	1932	m.	
rugsėjį	rašė	Bangų	redaktorius	Augustinas	Gricius.	Sky-
relį	Garsų	pasauly	 tvarkė	 Jakubėnas,	pusę	metų	 (kol	ėjo	
žurnalas)	rašydamas	kas	savaitę,	kartais	tik	išvardinda-
mas	kūrinius,	kartais	pasitelkdamas	emocingesnę	litera-
tūrinę	kalbą	–	ypač	aptardamas	romantinę	muziką,	pvz.,	
Edvardo	Griego.

Pirmosios	 sovietų	 okupacijos	 metais	 bei	 vokiečių	
okupacijos	laikotarpiu	bendradarbiavimo	su	spauda	ne-
nutraukė,	 pasikeitusiomis	 aplinkybėmis	 stengdamasis	
pamatyti	naudingų	dalykų	muzikiniam	gyvenimui	(laik-
raštyje	 Tarybų	 Lietuva),	 rūpindamasis	 žvalinti	 nuotaiką	
(leidiniuose	Į	Laisvę,	Ateitis).

Muzikologinė	 Jakubėno	 veikla	 publikacijomis	 ne-
apsiribojo,	 jis	 buvo	 aktyvus	 pranešėjas	 įvairiuose	 ren-
giniuose.	 Jakubėnas	 sakė	 iškilmingas	 kalbas,	 įžangos	
žodžius	iškilminguose	minėjimuose	ar	koncertuose	Vals-
tybės	teatre	(1936	m.	balandžio	22	d.	minint	M.	K.	Čiur-
lionio	mirties	metines,	1936	m.	vasario	9	d.	belgų	muzi-
kos	koncerte ir	kt.).	Buvo	kviečiamas	į	Kauno	radiofoną	
(ten	planavo	ciklą	apie	 įvairių	kraštų	muziką).	 	Dažnai	
pasisakydavo	Lietuvos	chorvedžių	ir	muzikų	draugijos	
suvažiavimuose.	 Skaitė	 įvairias	 švietėjiškas	 paskaitas,	
didžiausią	jų	dalį	skyrė	provincijai.	Dažnai	muzikologas	
lankydavosi	 Klaipėdos	Aukuro	 klube,	 gimnazijose,	 kur	
gimnazistams	vesdavo	paskaitas-koncertus.	Muzikologo	
mintys	būdavo	reikalingos	ir	kitų	meno	šakų	atstovams.	
Jakubėnas	dalyvavo	garsiajame	1935	m.	Lietuvos	kultū-
ros	kongrese,	Naujosios	Romuvos	redakcijos	surengtuose	
„apskrituose	staluose“	 (mūsų	dienų	 terminais	šnekant)	
dailės,	teatro	gyvenimo	klausimais.

Matyt,	Jakubėnas	turėjo	organizacinių	sugebėjimų	–	
tai	 rodytų	 jo	 priklausymas	 draugijoms,	 komitetams	 ir	
pan.	 1933	 m.	 Jakubėnas	 buvo	 išrinktas	 Filharmonijos	
draugijos	sekretoriumi,	be	to,	šios	draugijos	siunčiamas,	
susitarė	su	 latviais	keistis	 simfoninių	koncertų	dirigen-
tais.	1935	m.	Jakubėnas	buvo	įtrauktas	į	jubiliejinį	komi-
tetą	M.	K.	Čiurlionio	25-osioms	mirties	metinėms	pami-
nėti.	Dalyvavo	Švietimo	ministerijos	komisijose	Lietuvos	
himno	harmonizacijai	 sutvarkyti,	 sudaryti	 Lietuvos	 re-
formatų	giesmyną	ir	kt.

Gyvendamas	DP	 stovyklose	 Vokietijoje,	 –	 Badsegeber-
ge,	 Eutine,	 Blomberge-Lippe,	 –	 Vladas	 Jakubėnas	 taip	
pat	rašė	straipsnius.	Jūratė	Vyliūtė	knygoje	Lietuvių	mu-
zikai	 Vokietijoje	 1944–1949	 (Vilnius,	 2006)	 nurodo,	 kad	
Lithuanian	 Bulletin	 1947	m.	Nr.	 11	 išspausdino	 išsamią	
istorinę	 Jakubėno	apybraižą	The	Evolution	 of	 Lithuanian	
Music.	 Jakubėnas	bendradarbiavo	ir	su	periodiniais	 lie-
tuviškais	laisvojo	pasaulio	leidiniais	–	Žiburiais	(leido	Di-
džiosios	Britanijos	lietuviai)	ir	kt.	Čia	jis	daugiausia	rašė	
plataus	žvilgsnio	reportažus	 iš	1948,	1949	metų	gastro-
lių	po	Didžiąją	Britaniją.	Koncertinius	turnė	organizavo	
Didžiosios	 Britanijos	 Baltų	 taryba,	 Britų	 Meno	 Taryba	
bei	Lietuvių	sąjunga.	1948	m.	kovą–gegužę	trupę	suda-
rė	 Izabelė	Motekaitienė,	 (Elena	 (Alė)	Kalvaitytė,	 Stasys	

Baranauskas	(Baras),	Ipolitas	Nauragis	ir	Vladas	Jakubė-
nas.	1949	m.	sausį–balandį	vietoj	Motekaitienės	važiavo	
Antanina	Dambrauskaitė.	„Pabaltijiečių	menininkai	pir-
mą	kartą	išvyko	koncertuoti	į	Angliją!	Mūsų	DP	gyveni-
me	tai	yra	naujas	ir	netikėtas	faktas.	Daug	kam	sukelia	
šviesių	vilčių,	vienas	kitas	pagalvoja:	galbūt	pagaliau	pa-
saulis	pradės	atkreipti	dėmesį	į	mus,	tėvynės	netekusius	
tremtinius,	ims	žiūrėti	ne	tik	kaip	į	pigią	darbo	jėgą,	bet	
domėtis	ir	mūsų	kultūriniais	pasireiškimais?“	–		detalių	
reportažų	ciklą	pradeda	V.	 Jakubėnas17.	Koncertavimas	
buvo	pagrindinis	Jakubėno	veiklos	būdas	ir	pačiose	sto-
vyklose.	Jis	koncertavo	net	su	keliais	ansambliais,	be	to,	
organizavo	 jų	veiklą.	Tai:	Baltijos	 trio	 su	 latviu	F.	Hein-
richsons	 (smuikas),	 estu	 K.	 Tatar	 (violončelė);	 Baltijos 
trupė	–	su	J.	Franku,	L.	Aadre,	Elena	Kalvaityte;	penkių	
artistų	 trupė:	 dainininkai	 –	 Elena	 	 Kalvaitytė,	 Izabelė	
Motekaitienė,	 Petras	 Kovelis,	 šokėjų	 pora	 Tatjana	 Ba-
buškinaitė-Vasiliauskienė	ir	Simonas	Jasinskas-Velbasis.	
Pastaroji	grupelė,	kaip	teigia	L.	Venclauskienė,	surengė	
apie	200	koncertų.

1949	m.	Jakubėnas	Juozui	Žilevičiui	rašė:	„Bad	Sege-
berge	(prie	Liubeko)	susikūrus	menininkų	trupei	baleto	
solistas	 Simas	 Velbasis	 sugalvojo	 pastatyti	 „lietuvišką	
numerį“;	 pagal	 duotą	 planą	 aš	 padariau	 šį	 lietuviškų	
šokių	 šiupinį.	 Jis	 daug	 kartų	 ir	 su	 dideliu	 pasisekimu	
statytas	 visose	 trijose	 Vakarų	 Vokietijos	 zonose.“  Šiu-
pinys	 pavadintas	 Jonukas	 ir	Magdutė.	 Laiške	 Jakubėnas	
sako,	kad	šį	opusą	su	keletu	kitų	jau	išsiuntė	Žilevičiui	į	
archyvą,	tačiau	daugiau	apie	šiupinį	kompozitorius	ne-
beužsimena.	Kūrinėlio	nėra	paminėta	nė	viename	Jaku-
bėno	kūrinių	sąraše.

Iš	DP	 laikų	 išlikęs	vienas	gražiausių	 Jakubėno	kū-
rinių	 chorui	Vakaro	maldoj	 (1947)	 pagal	 Kazio	 Bradūno	
eiles	 iš	 rinkinio	Pėdos	arimuos,	 taip	pat	parašyto	Vokie-
tijoje	(1944):	

Naujosios	Romuvos	liudijimas	Vladui	Jakubėnui,	1934
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Atleiski,	Viešpatie,
Kad	šitą	pilką	taką	ir	žemę	taip	svaiginančiai	myliu.
Ir	kad	širdis	Tau	šitiek	tepasakius,
Pavirto	tėviškės	arimų	grumsteliu.

1949	m.	rudenį	Vladas	Jakubėnas	įsikūrė	Čikagoje18. Jam	
pavyko	gyventi	iš	muzikos.	Kiek	laiko	dėstė	muziką	De	
Paulo	universitete,	bet	daugiau	valdiško	darbo	neturėjo.	
Vertėsi	privačiomis	fortepijono	pamokomis,	mokė	kom-
pozicijos,	 dirbo	 su	 dainininkais	 (kurį	 laiką	 –	 su	Alice	
Stephens	dainavimo	studijoje),	vargonininkavo	lietuvių	
liuteronų	Ziono	 parapijoje.	 Koncertavo	 kaip	 pianistas.	
Kitaip	 tariant	 –	 daugiausia	 gyveno	 iš	 įvairialypės	 pia-
nisto	veiklos.	Viename	laiškų	Juozui	Žilevičiui	 Jakubė-
nas	pasakojo:	„Šiemet	esu	labai	apkrautas	pamokomis,	
o	 be	 to	 pasitaiko	 ir	 vienas	 kitas	 koncertinis	 pasirody-
mas.	Vakar	dalyvavau	net	dviejose	vietose.	Skambinau	
solo	Šatrijos	Raganos	minėjime	ir	akompanavau	šokėjai	
BALFO	parengime	Indiana	Harbor	Ind.;	iš	vieno	paren-
gimo	 į	 kitą	 nulėkiau	 automobiliu“	 (apie	 1955;	 laiškas	
nedatuotas).

Kaip	ir	Lietuvoje,	Jakubėnas	buvo	žinomas	muzikos	
veikėjas	(tarp	lietuvių),	buvo	reikalingi	jo	organizaciniai	
sugebėjimai	ir	žmogiškasis	gerumas.

Muzikologinių	Vlado	Jakubėno	raštų	dalis	yra	tokia	
pat	svarbi	kaip	tėvynėje.	 Jam	patikėta	ne	viena	istorinė	
ir	dabarties	lietuvių	muzikos,	jos	reiškinių	apžvalga:	Lie-
tuvių	enciklopedijos	15-tame	tome,	Lietuva	(Boston,	1968,	
p.	684–701)	–	apie	muziką;	Opera	lietuvių	meno	gyvenime 
leidinyje,	 skirtame	 Čikagos	 lietuvių	 operos	 pirmajam	

dešimtmečiui	 (MCMLXVII).	Muzika	 ir	 krikščionybė,	Pro-
testantizmo	įnašas	į	muzikos	raidą	–	Mūsų	sparnuose	(1955,	
Nr.	89,	1953,	Nr.	3)	ir	kt.	Išsamūs	V.	Jakubėno	tekstai	pa-
teikiami	su	daugeliu	reikšmingų	plokštelių	–	Kazimiero	
Viktoro	Banaičio	operos	Jūratė	ir	Kastytis	įrašu,	su	plokš-
tele,	skirta	Alice	Stephens	vokalinio	ansamblio	15	metų	
sukakčiai	paminėti	ir	kt.

Gyvendamas	 JAV,	 Vladas	 Jakubėnas	 taip	 pat	 rašė	
rimčiausiems	lietuvių	leidiniams:	Draugui,	Aidams,	Mu-
zikos	žinioms.	Buvo	išrinktas	Lietuvių	žurnalistų	sąjungos	
Garbės	nariu.

Muzikos	kūrybai	laiko,	o	neretai	ir	sveikatos,	beveik	
nelikdavo.	Didžiausi	 JAV	parašyti	kūriniai	–	 Intermezzo	
rustico	 styginių	orkestrui	 (1962),	orkestrinė	siuita	Miško	
šventė	(grindžiama	baleto	medžiaga,	1952)	ir	kantata	De 
profundis	mišriam	chorui	ir	vargonams	(pagal	Bernardo	
Brazdžionio	eiles,	1966).	Pagal	Brazdžionio	eiles,	kurios	
baigiasi	 kiekvieno	 lietuvio	 žinomomis	 eilutėmis	 „Balta	
baltųjų	 vyšnių	 soduos	 /	 Senolių	 žemė	 Lietuva“,	 V.	 Ja-
kubėnas	parašė	Tremtinių	ir	išvežtųjų	giesmę	–	skirtą	JAV	
ir	Kanados	lietuvių	dainų	šventėms	(1956).	Kaip	ir	pats	
tvirtino	–	tai	jo	ryškiausia	choro	daina.

Jakubėnas	mirė	 staiga,	 1976	m.	 gruodžio	 13	 d.,	 su	
Draugui	paruoša	koncerto	recenzija	kišenėje.	Lemtingas	
sutapimas	–	apie	religinės	muzikos	koncertą.	Recenzija	
išspausdinta	gruodžio	18	d.

Į	Lietuvą	yra	sugrįžusi	didžioji	V.	Jakubėno	kūrinių	
dalis,	 ji	susilaukia	vis	daugiau	dėmesio.	O	jo	kasdienės	
recenzijos	šiandien	tarnauja	kaip	Lietuvos	muzikos	isto-
riografijos	pagrindas.

1	 Dokumentuose  – Vladislavas  Jonas  Jakubėnas.  Žr.:  Jungtuvių metrikos 
išrašas. Lietuvos literatūros ir meno archyvas, f. 84, ap. 4, b. 24; Aukštojo 
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K A I  T E K S TA S  AT S I S K I R I A 
N U O   V Y K S M O
Richardas	Wagneris	 siekė	 tobulos	 skirtingų	menų	 sin-
tezės	operoje	ir	savo	kūrinius	vadino	muzikinėmis	dra-
momis.	Į	darnią	visumą	turėjo	susilieti	muzika,	vokalas,	
tekstas,	 scenografija.	 Tekstas	 Wagneriui	 toks	 svarbus,	
kad	 savo	 kūrinių	 libretus	 kuria	 pats.	 Tobulumo	 gal	 ir	
nebuvo	pasiekta,	nes	gaivalinga	muzika	vis	dėlto	dažnai	
užgožia	solistų	balsus,	kad	ir	kokie	stiprūs	jie	būtų.	Ta-
čiau	situacija	vis	dar	buvo	valdoma	–	titrai,	pridedamas	
spausdintas	libretas	ir	pan.	Padėtis	tapo	kritiška	pasku-
tiniais	dešimtmečiais,	kai	neregėtai	išplito	inovacijų	epi-
demija.	Baugu	pagalvoti,	kur	dar,	į	kokias	dar	neatrastas	
erdves	nuves	pasaulio	režisierių	fantazija	po	to,	kai	 jau	
vien	Lohengriną	režisieriai	privertė	mūryti	sienas,	šokti	
su	parašiutu,	 groti	 pianinu.	Nemirtinga	Wagnerio	mu-
zika	skamba,	kaip	skambėjusi,	ir	nepraranda	žavesio,	o	
niekuo	nenusikaltę	jo	personažai	totaliai	išvejami	iš	jiems	
priklausančios	 viduramžių	 ar	 mitų	 aplinkos.	 Wagne-
rio	tekstas	atsiskiria	nuo	kūrinio,	tampa	nebereikalingu	
priedu.	Apie	tokį	savo	kūrinių	sudarkymą	Wagneris,	vi-
sada	buvęs	reiklus	pastatymo	kokybei,	nė	blogiausiame	
sapne	nebūtų	galėjęs	sapnuoti.	Kad	tai	vyksta	ne	vien	su	
Wagnerio	personažais,	menka	paguoda	operos	gerbėjui,	
kuris	laukia	ne	muziejinio,	tačiau	harmoningo	spektaklio	
ir	pasiruošęs	priimti	visas	naujoves,	jei	tik	jos	neveda	prie	
absurdo.	Netrukus	Estijos	operos	teatro	gastrolės	ir	kol	
kas	nežinioje	skendi	jų	Tannhäuseris.

E S T Ų  T A N N H ÄU S E R I O  B E L AU K I A N T
Prisipažinsiu,	 laukiau	 su	 nerimu,	 nes	 kelios	 spektaklio	
nuotraukos	 leidžia	 tikėtis,	 kad	 pavyks	 išgirsti	 Wagne-
rio	muziką,	o	jau	ką	teks	pamatyti,	papasakosiu,	kai	tai	
įvyks.	Šiuolaikiniai	klasikinių	operų	pastatymai	dažnai	
drastiški,	 šokiruojantys,	besikertantys	ne	 tik	 su	veikalo	
dvasia,	bet	ir	su	jo	turiniu.	Visa	tai	operos	mylėtojui,	jei-
gu	jau	jis	atėjo	į	teatrą,	tenka	iškęsti.	Pavyzdžiui,	latvių	
režisierius	nuleido	Gralio	riterį	iš	lėktuvo	parašiutu	į	Vil-
nių.	Kam	to	prireikė,	nežinia...	Bet	vis	dėlto,	kad	ir	kuo	
benustebintų	režisūra,	yra	esminis	skirtumas	tarp	dviejų	
romantinių	Wagnerio	herojų.	Lohengrinas	–	tik	legendi-
nis	personažas,	o	Tannhäuseris,	nors	 taip	pat	 turi	 savo	
legendą,	 gyveno	 iš	 tikrųjų,	 taigi	 nereikėtų	 išplėšti	 jo	 iš	
gimtųjų	viduramžių,	juolab	kad	ir	veikalo	problematika,	
nors	universali,	bet	ypač	aktuali	minezango	(der	Minne-

R a m i n t a  G a m z i u k a i t ė

Tannhäuserio metamorfozė – 
nepažįstamasis 

juodu kostiumu

sang)	 epochai.	Bet	nebūkime	naivūs	optimistai,	 scenoje	
tikriausiai	išvysime	mūsų	amžininką.

Apie	 istorinį	 Tannhäuserį	 išlikę	 faktinių	 duome-
nų,	o	tai	pasakytina	ne	apie	kiekvieną	minezingerį,	t.	y.	
klajojantį	 iš	vieno	dvaro	 į	kitą	 riteriškos	kilmės	dainių,	
platoniškai	mylintį	 aukštesnės	 kilmės	 damą	 ir	 skirian-
tį	 jai	 meilės	 dainą.	 Minezangas,	 klestėjęs	 XII–XIII	 am-
žiais,	–	tai	dvaro	ir	riterių	kultūros	žiedas.	Tannhäuseris	
gimė	 apie	 1205	 metus	 ir	 mirė	 po	 1266-ųjų.	 Jis	 kilęs	 iš	
vienos	Aukštutinio	 Pfalco	 (Pfalz)	 riterių	 giminės.	Daly-
vavo	Friedricho	II	vadovaujame	Kryžiaus	žygyje.	Austrų	
hercogas	Friedrichas	 II	 tapo	 jo	mecenatu,	Tannhäuseris	
pamėgo	 švaistūnišką	 gyvenimą,	 tad	po	 globėjo	mirties	
greit	nuskurdo,	buvo	priverstas	leistis	į	tolimas	klajones	
ir	tapo	tipišku	vėlyvojo,	beužgęstančio	minezango	poe-
tu.	Jo	dainose	pradėjo	rastis	parodistinių	tendencijų,	jam	
nepriimtinas	perdėtas	amžininkų	minezingerių	patosas	
šlovinant	 nepasiekiamą	 ir	 dvasingą	 meilę.	 Kaip	 ir	 kiti	
nusigyvenę	riteriai,	Tannhäuseris	garbino	aukštus	valdo-
vus,	nes	visiškai	priklausė	nuo	jų	malonės.	Kūrė	raudas	
(Klagelied)	 žymių	 asmenų	 mirties	 progomis,	 skundėsi	
dėl	vargano	poeto	 likimo.	Meilę	 ir	damą	 šlovinančiose	
dainose	šis	poetas	nepasidavė	vyraujančiai	madai	apdai-
nuoti	nepasiekiamą	meilę	be	atsako.	Jis	buvo	maištinin-
kas,	išdrįsęs	kalbėti	apie	kūnišką	meilę.	Ši	nuostata	tapo	
jo	asmenybės	susidvejinimo	priežastimi,	o	vėliau	nulėmė	
Tannhäuserio	pavertimą	legendiniu	herojumi.

Tai	–	tipiška	vėlyvųjų	viduramžių	kurtuazinio	poeto	
ir	dainiaus	biografija,	ir	Tannhäuseris	būtų	likęs	vokiečių	
literatūros	istorijoje	drauge	su	kitais,	tegul	ir	garsiais,	o	
gal	net	garsesniais	už	jį	amžininkais,	jei	ne	viena	aplin-
kybė.	XIV–XV	amžiais	 šį	minezingerį	 imta	sieti	 su	dei-
vės	Veneros	figūra.	Nežinia,	kaip	ir	iš	kur	radosi	legenda	
apie	Veneros	grotą,	kurioje	mūsų	herojui	buvo	tarsi	su-
stojęs	laikas.	Jis	užmiršo	visą	pasaulį	ir	Vartburgo	pilyje	
jo	laukiančią	Elizabetę,	Eizenacho	markgrafo	dukterėčią.	
Legendiniu	herojumi	 tapęs	Tannhäuseris	pasirodo	esąs	
prieštaringas,	dvilypis	individas.	Jis	šaipėsi	iš	kurtuaziš-
kai	 stilizuoto,	 vien	 dvasinę	meilę	 pripažįstančio	mine-
zango,	bet,	patyręs	aukščiausią	juslinės	meilės	palaimą,	
pajuto	tų	džiaugsmų	vienpusiškumą,	net	jei	mylimoji	–	
pati	meilės	 deivė.	 Tannhäuseris	 prašosi	 išleidžiamas	 iš	
Veneros	grotos	Hörselbergo	kalne	netoli	Eizenacho,	gi-
liai	įžeista	deivė	jį	atstumia	ir	prakeikia.	Veneros	grotoje	
praleisti	vieneri	metai	tyrinėtojų	kartais	traktuojami	kaip	
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pasinėrimas	į	pasąmoninę	būseną,	o	kartais	kaip	pago-
nybės	pasiilgimas,	atvedęs	herojų	pas	pagonišką	deivę.	
Krikščionybės	 ir	pagonybės	priešprieša	 –	 tai	 svarbi	 šio	
Wagnerio	veikalo	tema.	Iš	tikrųjų,	Wagnerio	personažas	
savo	esme	yra	labiau	pagonis,	krikščionizacija	jį	paveikė	
tik	labai	paviršutiniškai.	Nuoširdus	atsivertimas	įvyksta	
išvaduotojos	Elizabetės	dėka.

Burtams	 išnykus,	 Tannhäuseris	 atsibunda	 netoli	
Vartburgo	 pilies,	 o	 tai	 reiškia,	 kad	 iš	 pagoniškų	 kerų	
prisodrintos	 erdvės	patenka	 į	 krikščionybę	puoselėjan-
čią	 aplinką.	 Netikėtas	 atvykėlis	 svetingai	 priimamas	
markgrafo	 Hermanno,	 pagarsėjusio	 minezingerių	 glo-
bėjo.	 Šioje	 vietoje	 į	 legendą	 įsiterpia	 istorinis	 epizo-
das:	 minezingerių	 varžybos	 Vartburgo	 pilyje.	 Prieš	 tai	
Tannhäuseris	 išgyvena	 džiugų	 susitikimą	 su	 kartą	 jau	
išduota	 Elizabete	 ir	 vėl	 patiki,	 kad	 ją	 myli	 –	 Veneros	
grotoje	praleistas	laikas	tarsi	nebeegzistuoja,	išsitrynusi	
iš	atminties	atrodo	ir	pati	Venera.	Tačiau	viskas	ne	taip	
paprasta.	 Prasidėjus	varžyboms,	 garsūs	dainiai	 šlovina	
tyrą	meilę	ir	dvasinius	polėkius.	Neištvėręs	Tannhäuse-
ris	 nutraukia	 juos	 ir,	 užuot	 garbinęs	 rūmų	damą,	 savo	
mylimąją	 Elizabetę,	 aistringai	 dainuoja	 himną	Venerai.	
Jo	iššūkis	–	„meilės	nepažino	tas,	kuris	nepažino	Vene-
ros“	 –	 susilaukia	 visuotinio	 pasmerkimo.	 Išvarytas	 iš	
pilies	herojus	atsibunda	dar	kartą,	prisimena	esąs	krikš-
čionis,	pasijunta	prislėgta	baisios	nuodėmės.	Atgailauja.

Toliau	 dar	 vienas	 su	 Tannhäuseriu	 susijusios	 le-
gendos	 epizodas.	 Herojus	 atgailauja	 ir	 ryžtasi	 su	mal-
dininkais	vykti	į	Romą,	kad	išmelstų	Popiežiaus	atleidi-
mą.	Tačiau	jo	laukia	nesėkmė,	Popiežius	Urbonas	išveja	
nusidėjėlį,	 įkandin	 jam	tardamas:	 tau	bus	atleista,	 jei	ši	
mano	 lazda	 sužaliuos.	 Priblokštas,	 nieko	 nebesitikintis	
Tannhäuseris	grįžta	į	Eizenachą	ir	skaudžiai	kentėdamas	
miršta	prie	Vartburgo	pilies,	kur	už	jį	meldžiasi	Elizabe-
tė.	 Pasirodę	 grįžtantys	maldininkai	 praneša	 neįtikėtiną	
žinią	–	popiežiaus	lazda	sužaliavo,	Tannhäuseriui	atleis-
tos	nuodėmės.	 Jo	siela	 išgelbėta.	Visa	ši	 istorija,	kaip	 ir	
jos	herojus,	ilgai	skendėjo	užmarštyje,	pasakojimą	atgai-
vino	tik	viduramžiais	žavėjęsi	XIX	a.	vokiečių	romanti-
kai.	 Ludwigas	 Tieckas	 išvertė	 į	 naująją	 vokiečių	 kalbą	
viduramžių	Meilės	dainas	(Minnelieder),	parašė	novelę	Der	
getreue	Eckart	und	Tannenhäuser	(Ištikimasis	Ekartas	ir	Ta-
nenhoizeris).	Transformaciją	patyrė	ir	viduramžių	damos	
Elizabetės	paveikslas,	ji	tapo	legendos	apie	šventąją	Eli-
zabetę	heroje,	įamžinta	dailininko	Moritzo	von	Schwin-
do	freskose	Vartburgo	pilyje.

Kuriant	Tannhäuserį,	ankstyvojo	romantinio	periodo	
operą,	Wagnerio	žvilgsnis	pirmą	kartą	nukrypo	į	turtin-
gą	germanų	praeities	sakmių	bei	legendų	versmę.	Ope-
roje	 kompozitorius	 panaudojo	 dvi	 Tiuringijos	 regiono	
sakmes,	 tai	–	Tannhäuserio	nuotykis	Veneros	grotoje	 ir	
minezingerių	varžybos	Vartburgo	pilyje.	Nors,	kaip	jau	
sakyta,	kilnusis	 riteris	Tannhäuseris	 –	 istorinė	asmeny-
bė,	pasakojimas	apie	jo	patekimą	į	„užburtą	kalną“,	apie	
ten	praleistą	 laiką	 su	meilės	deive	 ir	 išsilaisvinimą	yra	
nežinomų	 kūrėjų	 fantazijos	 vaisius.	 Istoriškai	 paliudy-
tas	Vartburgo	epizodas,	tik	Tannhäuseris	tikriausiai	toje	
kurtuazinių	dainių	kovoje	nedalyvavo.	Tikrasis	varžybų	
didvyris,	 atrodo,	 buvo	 dainius	 Heinrichas	 von	 Ofter-
dingenas,	apie	kurį	vokiečių	 romantikas	Novalis	 sukū-
rė	romaną.	Jo	varžovai	–	Wolframas	von	Eschenbachas,	
Waltheris	von	der	Vogelweide,	Reinmaras	von	Zweteris,	

Biterolfas	taip	pat	priklausė	prie	pačių	žymiausių	mine-
zingerių	(jų	vardai	įtraukti	į	operos	veikėjų	sąrašą).	Dėl	
pozicijų	skirtingumo	iš	tikrųjų	įvyko	konfliktas,	 tik	kil-
nių	priešininkų	strėlės	 tikriausiai	 skriejo	ne	 į	Tannhäu-
serį,	o	į	Heinrichą	von	Ofterdingeną.

Abu	legendų	kompleksus	suartino	ir	sulydė	į	vieną	
kūrinį	būtent	Wagneris.	O	tai	padaryti	kompozitorių	pa-
stūmėjo	Kionigsbergo	 literatūros	 tyrinėtojo	E.	T.	L.	Lu-
caso	pareikšta	hipotezė,	kad	Vartburgo	herojus	von	Of-
terdingenas	ir	Tannhäuseris	–	tai	identiškos	asmenybės.	
Iš	 tikrųjų	 apie	 von	Ofterdingeną	nėra	nieko	paliudyta,	
nežinomos	jo	gimimo	bei	mirties	datos,	neišlikę	kūriniai,	
jei	 tokių	 buvo.	Hipotezė	 apie	 dviejų	 figūrų	 susiliejimą	
laikoma	klaidinga,	 bet	 ji	mums	davė	Richardo	Wagne-
rio	operą.

Libretui	atsirasti	ne	mažiau	svarbus	pasakojimo	apie	
Tannhäuserį	suartėjimas	su	legenda	apie	Veneros	grotą.	
Viduramžių	 naratyvuose	 dažnai	 nežinia	 kada	 ir	 neži-
nia	kaip	įvyksta	atskirų,	nepriklausomų	vienas	nuo	kito	
siužetų	 susipynimas.	 Vien	 Vartburgo	 damą	 garbinan-
tis	Tannhäuseris	nesudomintų	ir	neįkvėptų	kompozito-
riaus,	nes	jis	būtų	vienas	iš	daugelio.	Visai	kas	kita	–	tarp	
dviejų	moterų	 svyruojantis	 bei	 pasirenkantis	 tai	 vieną,	
tai	kitą	herojus.	Viduramžius	 ir	 romantizmą	sieja	glau-
dūs	ryšiai,	romantikai	 idealizavo	šią	ne	visų	patrauklia	
laikoma	 epochą	 ir	 nuolat	 į	 ją	 sugrįždavo.	 R.	Wagneris	
viduramžiško	šaltinio	pagrindu	kuria	romantinę	operą,	
ir	 jo	viduramžių	riteris	dėl	savo	dvilypumo,	prieštarin-
gumo	prilygsta	tikram	romantiniam	herojui.

Kita	 vertus,	 labiau	 negu	 Olando	 ar	 Lohengrino,	
Tannhäuserio	 konfliktas	 atitinka	 asmeninę	 Wagnerio	
problematiką,	 nes	 ir	 kompozitoriaus	 asmenybės	 skili-
mas	akivaizdus,	 tai	besiblaškantis,	populiarumo	 ištroš-
kęs,	ieškantis	bei	su	pačiu	savimi	kovojantis	menininkas.	
Išoriškai	sėkmingas,	apsuptas	gerbėjų,	nuolat	besimau-
dantis	 šlovės	 spinduliuose,	 Wagneris	 vis	 dėlto	 neatsi-
tiktinai	 pasirinko	 viso	 to	 stokojantį	 Tannhäuserį	 kaip	
jam	labai	artimą,	romantiškai	susidvejinusią	asmenybę.	
Tannhäuserio	drama	universali,	 tai	–	visiškos	 išgyveni-
mo	 pilnatvės	 siekiančiųjų	 kančios	 ir	 nevilties	 šaltinis.	
Šiuo	 paveikslu	 Wagneris	 įsikomponuoja	 į	 bendramin-
čių	–	H.	 Ibseno,	D.	Merežkovskio,	Th.	Manno,	H.	Hes-
se’s	–	gretas.

Labai	skirtingus	autorius	vienija	tai,	kad	jų	pilnatvės	
siekiančių	 herojų	 visur	 tyko	 vienpusiškumas.	 H.	 Ibse-
nas	jų	siekiniui	apibūdinti	pasiūlė	Trečiosios	Viešpatijos	
simbolį.	 D.	 Merežkovskis	 trilogijos	 Kristus	 ir	 Antikris-
tas	pirmosios	dalies	Dievų	žuvimas	 (Julijonas	Atsimetėlis)	
pabaigoje	 parodo	 herojų,	 lipdantį	 iš	 vaško	 skulptūrėlę	
ir	 tobulą	 dievo	 Dioniso	 kūną	 apvainikuojantį	 Kristaus	
galva.	Gilumoje	visur	slypi	 sintezės	 idėja,	bet	niekur	 ir	
niekada	 sintezė	 neįvyksta.	 Minėtų	 rašytojų	 kūriniuose	
nesuderinamos	priešybės	turi	daug	veidų.	Romantizmo	
epochoje,	taigi	ir	Wagnerio	kūryboje,	tai	perteikta	vienu	
kertinių	 romantizmo	 ideologijos	 prieštaravimų	 –	 dva-
sinės	ir	 juslinės	meilės.	Pagonių	meilės	deivės	teikiama	
palaima	 juslinė	 par	 excellence,	 dvasingumo	 jai	 nereikia,	
bet	 jos	 vienpusiškumas	 Tannhäuserį	 gali	 sulaikyti	 tik	
tam	tikrą	laiką.

Sudėtingesnis	Elizabetės	atvejis.	Kaip	sakyta,	 ji	vė-
liau	 susieta	 su	 šv.	Elizabetės	 legenda,	 todėl	 ilgoje	 ope-
ros	pastatymų	istorijoje	būta	mėginimų	parodyti	ją	kaip	
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šventąją,	 jau	 ne	 tik	 juslingumo	 stokojančią,	 bet	 ir	 nuo	
žemiškumo	 nutolusią	 figūrą.	 Taip	 interpretuojamame	
paveiksle	vienpusiškumas	tiesiog	užkoduotas,	 ir	veika-
lo	problematika,	nors	neišsprendžiama,	beveik	išnyksta.	
Vien	maldoje	paskendusi	ir	vien	dvasingumu	pasižymin-
ti	 būtybė,	net	 jeigu	 ji	 ir	myli	Tannhäuserį,	negalės	būti	
atsvara	 Veneros	 vienpusiškumui.	 Herojės	 nesusitinka,	
kiekviena	 lieka	 savo	uždaroje	 erdvėje,	užtat	 atgailauja,	
maištauja,	blaškosi	Tannhäuseris,	taip	ir	neradęs	pasiilg-
tos	pilnatvės.	Venera	 įkūnija	pasąmoninę	Tannhäuserio	
trauką	juslių	pasauliui	ir	krikščioniškus	idealus	išpažįs-
tančiame	 Vartburge	 jis	 jaučiasi	 svetimas.	 Pagonybės	 ir	
krikščionybės	skirtis	 lemia,	kad	sąmoningai	religinga	–	
nors	dar	ne	šventoji	–	Elizabetė	netinka	mylimosios	vai-
dmeniui,	jos	misija	–	būti	išvaduotoja	(Erlöserin).	Ta	Eli-
zabetė,	kuri,	grįžus	Tannhäuseriui,	pakilia	arija	sveikina	
salę,	vėl	atgysiančią	vykstant	minezingerių	varžyboms,	
visai	 nepretenduoja	 į	 šventosios	 statusą,	 ji	 trokšta	 gy-
venti,	mylėti,	o	ne	tik	melstis.	Tokia	ji,	jei	būtų	suprasta,	
galbūt	galėtų	atitikti	Wagnerio	–	ir	Tannhäuserio	–	mo-
ters	 idealą,	bet	kiek	per	anksti	 jai	uždedama	šventumo	
aureolė	–	nevilties	apimtas	Tannhäuseris	tikisi	jos	užtari-
mo,	tardamas	„Šventoji	Elizabete,	melskis	už	mane“.	Jai	
nieko	kito	ir	nebelieka,	kaip	melstis,	o	jam	desperatiškai	
atgailauti	 ir	mirti,	 nesulaukus	 žinios	 apie	 Romoje	 įvy-
kusį	 stebuklą.	Akcentai	 sudėliojami	 taip:	 Tannhäuserio	
atgaila	 (ir	 atsivertimas?),	 Elizabetės	 malda,	 popiežiaus	
atleidimas.	Krikščionybė	triumfuoja,	herojai	miršta,	Ve-
nera	atsitraukia,	problema	lieka.

E S T Ų  T A N N H ÄU S E R Į  PA Ž I Ū R Ė J U S  
I R  PA K L AU S I U S
Pažiūrėjimą	ir	paklausymą	atskyriau	neatsitiktinai.	Nors	
apie	muzikinį	atlikimą	turėtų	rašyti	muzikologai,	leisiu	
sau	ilgametės	operos	 lankytojos	 teisėmis	pastebėti,	kad	
muzikiniam	 spektaklio	 segmentui	 nėra	 ko	 prikišti	 (gal	
specialistai	 ras):	 orkestras,	 solistai	 ir	 choras	 sugrojo	 ir	
sudainavo	Wagnerį	taip,	kaip	galima	buvo	tikėtis	iš	aukš-
ta	 kvalifikacija	 pasižyminčio	 kolektyvo	 –	 preciziškai,	
drausmingai,	darniai.	Tačiau	šios	pastabos	apie	ką	kita,	
apie	racionaliai	sunkiai	paaiškinamą,	bet	gają	tendenciją	
sušiuolaikinti	klasikinės	operos	pastatymus,	visiškai	ne-
paisant	neišvengiamai	atsirandančio	neadekvatumo	tarp	
teksto	ir	vyksmo.

Dabar,	malonūs	skaitytojai,	pamirškite	viduramžius	
su	jų	pilimis	ir	minezangu,	nes	scenoje	nėra	net	užuomi-
nos	 į	 tuos	Wagnerį	sudominusius	 laikus.	 Jau	skambant	
populiariajai	 uvertiūrai,	 scenoje	 atsiranda	 veikėjai	 juo-
dais	kostiumais,	–	 jis	 ir	 ji,	–	kiek	pavaikšto,	prigula	ant	
atlenkiamų	gultų,	tarsi	iliustruoja	būsimus	įvykius	pasi-
telkę	pantomimą	ir	blaško	klausytoją.	Tai	jau	tapo	prasta	
mada:	 statytojai	kažkodėl	mano,	kad	uvertiūra	klausy-
tojui	būtinai	nusibos,	todėl	reikia	jo	dėmesiui	dar	kažką	
pasiūlyti.	Ačiū	už	pastangas,	bet	nereikia.

Prasidėjus	spektakliui,	 susiklosto	visai	šizofreniška	
situacija	 ir	 ji	 tęsiasi	 iki	 spektaklio	 pabaigos.	 Titrai	 virš	
scenos	 anglų	 kalba	 seka	 pasaką	 apie	 Vartburgo	 pilį,	
Veneros	 grotą,	minezingerių	 varžybas.	Kol	 tokiu	 būdu	
transliuojamas	Wagnerio	tekstas,	scenoje	regime	ką	kita,	
tiesą	sakant,	nežinia	ką.	Pradžioje	vyriškis	juodu	kostiu-
mu	veržte	 veržiasi	 iš	 viešnamio	 ar	 naktinio	 klubo,	 ku-
riame	 jis	 praleido	 neįtikėtinai	 daug	 laiko	mėgaudama-

sis	malonumais.	Dabar	 jam	 tiesiog	nusibodo,	 jis	pajuto	
malonumų	perteklių.	Ir	visai	neaišku,	kodėl	šis	herojus	
pykstasi	su	tuos	malonumus	jam	teikusia	moterim,	no-
rinčia	 jį	 sulaikyti.	Argi	 šis	 nepriklausomas,	 atrodo,	 so-
lidaus	 socialinio	 statuso	Nepažįstamasis	 negali	 išeiti	 iš	
bordelio	kada	panorėjęs?	Juk	ir	atėjo	savo	valia.

	Pagaliau	Nežinomasis,	titruose	vadinamas	Tannhäu-
seriu,	ištrūksta	į	laisvę,	į	dienos	šviesą	ir	atsiduria	kažko-
kioje	neidentifikuojamoje	erdvėje,	kur	jį	pasitinka	discip-
linuotai	išsirikiavę	vyrai	 juodais	kostiumais	–	 jie	galėtų	
priklausyti	mafijai,	o	gal	 tai	–	 tiesiog	 įstaigų	klerkai.	O	
ne,	tai,	pasirodo,	minezingeriai	Vartburgo	pilyje	ruošiasi	
varžyboms.	Vyrai	atpažįsta	atvykėlį	 ir	kažką	 jam	siūlo,	
jis,	atrodo,	nesipriešina.

Dar	yra	moteris	griežtu	juodu	kostiumėliu,	kuri,	la-
bai	jau	negracingai	atsisėdusi	ant	atlošto	gulto,	dainuoja	
savo	 ariją.	 Pagrindinę,	 džiaugsmo	 kupiną	 ariją	 tokioje	
pozoje?	Ar	bereikia	sakyti,	kad	arija	nenuskambėjo	kaip	
jos	 duetas	 su	 ją	 lyg	 ir	 pradžiuginusiu	 atvykėliu.	 Sėdė-
dama	 herojė	 sveikina	 kažkokią	 salę,	 bet	 nei	 pakilumo,	
nei	džiaugsmo	nėra,	 situacija	 tampa	pernelyg	buitiška.	
Galima	 pagalvoti,	 kad	 sapnuoja	 ar	 svajoja,	 nes	 jokios	
salės	toje	aplinkoje	nėra.	Ta	moteris	nuolat	nusivelka	ir	
vėl	užsivelka	juodą	švarkelį,	o	likusi	tik	su	juodu	sijonu	
ir	balta	palaidine,	tampa	panaši	į	traukinio	palydovę	ar	
dar	ką	nors,	 tik	 jau	niekaip	nepalaikysi	 jos	pilies	dama	
ir	markgrafo	giminaite,	ką	atkakliai	skelbia	titrai.	Mote-
rį	vadina	Elizabete,	ir	ji	kažkaip	su	tuo	atvykėliu	susiju-
si,	 bet	 susitikimo	 scena	 tokia	neišraiškinga,	 kad	niekas	
nepaaiškėja.	Su	kitais	vyksmo	dalyviais	ją	taip	pat	sieja	
bendri	interesai.	Vienas	iš	kostiumuotųjų	turėtų	būti	pats	
markgrafas,	pilies	valdovas.	Tik	kad	jie	visi	vienodi,	yra	
nežinia	kur	ir	veikia	nežinia	ką.

Jeigu	po	pirmojo	veiksmo	dar	buvo	galima	diskre-
tiškai	 pavadinti	 visa,	 kas	 ten	 vyko,	 stilizuotu	 koncerti-
niu	 atlikimu,	 tai	 antrasis	 veiksmas	 nubloškia	 į	 visiško	
neadekvatumo	būseną.	Vilkintys	 juodais	 kostiumais	 il-
gai	perstatinėja	kėdes,	pagaliau	nurimsta,	užima	vietas	
prie	stalo.	Ir	kas	galėtų	atspėti,	ką	jie	prie	to	stalo	susė-
dę	veikia?	Gal	svarsto	sankcijas	kokiai	nors	Šiaurės	Ko-
rėjai?	 Gal	 kokio	 stambaus	 apiplėšimo	 planus?	 Paeiliui	
padainuoja,	po	to	susipyksta,	kažkuo	apkaltina	atvykėlį,	
pagaliau	priverčia	 jį	 iškeliauti	 su	piligrimais.	 Iš	kur	čia	
piligrimai,	 popiežius,	 atgaila?	 Pasirodo,	 operoje	 esama	
religinių	motyvų,	bent	jau	taip	informuoja	titrai	viršuje.	
O	jei	kas	nors	nepakelia	akių	į	viršų	arba	prastai	mato,	
arba	nesupranta	angliškai?	Ką	tokiam	žiūrovui	galvoti?

Nežinomasis,	savo	ruožtu,	dainuodamas	nutraukia	
juodą	moters	 švarkelį,	 baltą	 palaidinę	 ir	 ji	 lieka	 tik	 su	
raudonais	marškinėliais.	Darau	prielaidą,	kad	toks	dras-
tiškas,	nesuderinamas	su	kurtuazija	 (kokia	kurtuazija?)	
veiksmas	galėtų	 slėpti	 (ar	atskleisti)	 labai	prasmingą	 ir	
gilią	 režisūros	 įžvalgą,	 tik	 vargu	 ar	 aptariamame	 kon-
tekste	žiūrovas	pajėgs	 tai	suprasti.	Atviras	Veneros	 jus-
lingumas	rodo	jos	vienpusiškumą,	kuris	negali	tenkinti	
pilnatvės	ieškančio	Tannhäuserio.	Elizabetės	juodas	kos-
tiumėlis	ir	balta	palaidinė	yra	jos	tyro	dvasingumo	žen-
klas.	Tačiau	išorė	gali	būti	apgaulinga,	ir	po	dvasingumu	
gali	slypėti	juslinės	meilės	poreikis,	tik	jį	reikėtų	atskleis-
ti	daug	subtiliau.	Visi	Tannhäuserio	veiksmai	turi	tikslą	
parodyti,	kad	meilė	negali	būti	vien	dvasinga,	kad	ji	be	
juslių	nepilna.	Tie	paslėpti	raudoni	marškinėliai,	kaip	ir	
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raudona	Veneros		suknia,	ir	yra	juslinės	meilės	ženklas,	
tik	pirmuoju	atveju	 rodomas	atvirai,	o	antruoju	 slepia-
mas	po	dviem	sluoksniais	kitų	aprangos	detalių.	Paslėpti	
raudoni	marškinėliai	–	tai	po	išoriniu,	riterių	(kokių	rite-
rių?	Scenoje	net	užuominos	apie	 riterius	nėra)	epochos	
aplinką	atitinkančiu	dvasingumu	giliai	paslėpta	juslinės	
meilės	galimybė.	Kad	Elizabetė	galėtų	būti	visapusiška	
jo	svajonių	moteris,	Tannhäuseris	suprato	per	vėlai,	 jei-
gu	 išvis	 suprato.	 Gali	 būti,	 kad	 paskutiniame	 veiksme	
juodas	kostiumėlis	jau	nebeslepia	raudonų	marškinėlių,	
nes	herojė	čia	vien	tik	meldžiasi,	o	ir	Tannhäuseris	kiek	
per	anksti	pavadina	ją	šventąja.

Ši	 fantazija	 raudonos	 spalvos	 –	 vienintelės,	 be	 juo-
dos	ir	baltos	–	tema	yra	tik	subjektyvi	interpretacija,	bet	
net	 jeigu	 ji	 sutaptų	 su	 režisūros	 sumanymu,	abejoju,	 ar	
pirmą	kartą	klausančiam	operą	tai	nors	kiek	padėtų	su-
prasti,	kas	iš	tikrųjų	vyksta,	o	ką	jau	kalbėti	apie	paslėp-
tas	prasmes	(jeigu	tokių	iš	tikrųjų	būtų).	Yra	dar	vienas	
niuansas,	leidžiantis	improvizuoti	režisūrinių	sprendimų	
tema:	abu	moteriški	operos	vaidmenys	patikėti	vienai	ak-
torei.	Gal	estų	operai	trūksta	solisčių,	gebančių	dainuoti	
Wagnerį?	O	gal	vis	dėlto	režisierių	koncepcija	 tokia:	 tik	
abi	 skirtingas	herojes	–	 juslingąją	 ir	dvasingąją	–	 sujun-
gus	į	vieną	būtybę,	atsirastų	tai,	kas	atitiktų	Tannhäuse-
rio	 idealą.	Bet	 tokiu	atveju	griūva	hipotezė	apie	galimą	
Elizabetės	visapusiškumą.	Kad	ir	kaip	ten	būtų,	režisūra	
labai	nepatraukliai	pristato	grafaitę	(apie	ką	čia,	kas	matė	
scenoje	grafaitę?)	Elizabetę.	O	ir	aktorė	prisideda	prie	ap-
rangos	sukurto	traukinio	palydovės	arba	tarybinių	laikų	
padavėjos	įvaizdžio	kūrimo	(gerbtina	kiekviena	profesija,	
tinka	viskas,	kas	yra	savo	vietoje).	Elizabetė	šiame	pasta-
tyme	labiausiai	ne	savo	vietoje.	Deja.

Antrasis	veiksmas	–	tai	gili	duobė	šiame	estų	spek-
taklyje,	nes	XXI,	o	gal	XXII	amžiuje,	–	koks	skirtumas?	–	
minezingerių	varžybos	–	neįmanomas	reiškinys.	Tai	–	is-
torinis	faktas,	kurio	sušiuolaikinimas	atveda	prie	visiško	
absurdo.	Žiūrint	 į	visiškai	 atitrūkusį	nuo	 teksto	 scenos	

vyksmą,	 pasidaro	 net	 sunku	 klausytis	 muzikos,	 o	 juk	
kai	tekstas	totaliai	atsiskiria	nuo	vaizdo,	lieka	tik	muzi-
ka.	Per	pertrauką	po	antrojo	veiksmo	supranti,	kad	nuo	
šizofreniško	 fenomeno	 reikia	 kažkokiu	būdu	atsiriboti,	
kitaip	Tannhäuserio	nebus.

Pagaliau	 trečiajame	 veiksme	 tai	 bent	 iš	 dalies	 pa-
vyksta.	Žinoma,	kaip	buvo,	taip	ir	lieka	neaišku,	kokioje	
vietoje	ir	kokiame	amžiuje	pastatyta	ta	apversta	ant	šono	
scenos	dėžutė.	Pasimetęs	erdvėje	atrodo	ir	vis	dar	juodu	
kostiumu	vilkintis	tariamai	minezingeris	Wolframas	von	
Eschenbachas.	Tačiau	melancholiškos	arijos	apie	vakari-
nę	 žvaigždę	 grožis	 nugali.	 Piligrimo	 rūbais	 apsirengęs	
Tannhäuseris	vėlgi	šiek	tiek	priartėja	prie	viršuje	bėgan-
čio	teksto.	Tik	vargšė	Elizabetė	su	savo	siauru	sijonėliu	
ir	 griežtu	 švarkeliu	 disonuoja	 su	 kiek	 sukonkretėjusia	
aplinka.	 Neskoningai	 pavaizduota	 Elizabetės	 mirtimi	
baigiasi	 opera	 apie	 viduramžius,	 taip	 ir	 neįsileidusi	 tų	
viduramžių	 į	 sceną.	 Estų	 pastatyme	 pagrindinis	 hero-
jus	finale	nemiršta,	drauge	su	Wolframu	jie	lieka	gedėti	
prie	mirusios	Elizabetės.	Toks	režisūros	nukrypimas	ga-
lėtų	būti	toleruojamas,	bet	rusų	kalba	pateiktoje	turinio	
santraukoje	 rašoma,	kad	 iš	Romos	grįžęs	Tannhäuseris	
sutinka	Elizabetės	laidotuvių	procesiją	ir	miršta.	Tai	vis	
dėlto	gal	 jau	reikėjo	jį	numarinti,	kad	nebūtų	tokio	aki-
vaizdaus	nepagarbos	žiūrovui	rodymo?

Pasibaigus	 spektakliui,	 žiūrovai	 ploja,	 kaip	 dabar	
įprasta,	atsistoję,	 ir	nepasakysi,	kad	atlikėjai	 tų	plojimų	
nenusipelnė.	Tik	liko	dvilypis	įspūdis,	kad	baigėsi	kaž-
koks	nežinomas,	puikiai	sustyguotas,	stilingas	veikalas,	
su	 R.	 Wagnerio	 Tannhäuseriu	 nieko	 bendro	 neturintis.	
Niekada	nesuprasiu,	kam	reikia	darkyti	klasikines	ope-
ras	taip,	kad	jos	taptų	neatpažįstamos.	Tačiau	tai	vyksta	
visame	 pasaulyje,	 todėl	 piktintis	 beprasmiška.	 Verčiau	
pateiksiu	konstruktyvų	pasiūlymą:	turėtų	būti	perrašo-
mos	bent	jau	turinio	santraukos,	kad	atspindėtų	tai,	kas	
vyksta	scenoje.	Operos	mėgėjui	nebelieka	kito	kelio,	kaip	
ugdyti	sugebėjimą	atsiriboti	ir	nepasiduoti	šizofrenijai.	
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Salomė	negrįžo.	Nesirodė	ir	Ževuskis.	Jų	vietas	už-
ėmė	skruzdėlės	‒	vibždėjo	ant	pianino,	 sofos,	kė-
džių,	stalo,	spintos,	palangių.	Lindo	iš	pakampėse	

subertų	 dusto	 kauburėlių.	 Pasirodo,	 stipriausias	 sinte-
tinis	pesticidas	žudė	ne	visas.	Krisdavo	tik	mažiausios,	
kitos	be	perstojo	siuvo	tiesias	linijas.

Kirilas	nebegrojo.	Lyg	karstan	į	pianino	dangtį	įpla-
kė	ilgiausią	vinį.	Pro	kišeninę,	sulankstomą	lupą	stebėjo	
nugaišusias,	 juodais	kableliais	virtusias	skruzdėles.	Va-
landų	valandas	 tyrinėjo	 jas	 lyg	kokias	Leskovo	kausty-
tas	blusas1.	Degtuku	sustumdavo	į	ilgą	eilę,	po	to	į	aps-
kritimą,	 kvadratą,	 kapo	 stačiakampį,	 kauburį,	 duobę.	
Visos	rytėjo	kaip	pernai	miręs	jo	senelis.	Tokį	jį	su	tėvu	
ir	 rado	 ‒	 sudžiūvusį,	 susirietusį,	 ant	 plūktos	molio	 as-
los	 nugaišusį.	 Mažą,	 skruzdėlės	 dydžio	 žmogų.	 Tėvas	
jo	net	nepakėlė.	Suraukęs	nosį,	čiupo	nuo	lovos	maršką,	
užmetė,	 per	 kelis	 žingsnius	 atsitraukė.	 Vėliau	 kažkam	
paskambino.	Kažką	iškvietė.	Paskubomis	palaidojo.	Prie	
supilto	kapo	padeklamavo	Lermontovą:

Tavasis	žygis,	tėve,	baigtas	jau,
Laukta	mirtis	atėjo	išsivesti;
Duok,	Dieve,	mirti	taip	ramiai	kaip	tau
Tam,	dėl	kurio	turėjai	tiek	iškęsti!2

Iš	 kelių	nepažįstamų	žmogystų	nė	viena	nesukūk-
čiojo,	 nešnirpštelėjo,	 neatsiduso.	 Lyg	 nepaliaujančios	
bėgti	skruzdėlės	trumpam	stabtelėjo	prie	kritusio	vabz-
džio	ir	neatsisukdamos	nugarmėjo	tolyn.	

Dabar	 jos	 plūsta	 į	 Kirilo	 ir	 jo	motinos	 namus.	At-
sparios	dustui,	mušekliui,	net	trims	iš	įtūžio	sviestiems	
Kančių	 kelių3	 tomams.	Antrasis	 ‒	Aštuonioliktieji	metai	 –	
žlegtelėjo	 ties	 slenksčiu.	 Atsivertė	 mįslingas	 epigrafas:	
Trejuose	 vandenyse	 skandinti,	 trejuose	 kraujuose	 maudyti,	
trejuose	šarmuose	virinti.	Mes	švarių	švariausi4.

Apnikus	skruzdėlėms	negali	būti	švarus.	Jos	tipena	
kūnu,	lenda	į	slapčiausias	ertmes,	šmaižo	po	gyvaplau-
kius,	spunkso,	uodžia,	ieško.	Visai	kaip	mokyklos	direk-
torius	ar	paskui	jį	bidzenanti	medicinos	seselė.	Kiekvieną	
mėnesį	kuris	nors	 iš	 jų	naršo	po	galvą,	 timpčioja	ausis,	
matuoja	nagų,	plaukų,	sijonų	ilgį,	varto	lyg	ant	prekys-
talio	nužlėgtą	žuvį.	Jei	esi	šviežias	ir	nedvoki	–	pakabina	
garbės	 lentoj,	 atsiradus	 įtartinam	kvapui	 –	 siunčia	prie	
gėdos	stulpo.

Skruzdėlės	 nepalieka	 nė	 trupinio	 vienatvės.	 Nei	
prausdamasis,	 nei	 tuštindamasis,	 nei	miegodamas	nesi	
vienas.	Dieną	naktį	tave	stebi	šimtai	facetinių	akių	‒	ka-
tastrofas	sukeliančių	taškelių.	Dėl	jų	dūžta	indai,	veidro-
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džiai,	durų,	langų	stiklai,	pilasi	pamazgos,	šėlsta	šešėliai,	
puola	nuomaris.

Dabar	 Kirilas	 tik	 jos	 ir	 telaukia	 ‒	 kelias	 akimirkas	
trunkančios	nebūties.	Priepuoliui	užėjus,	jis	gali	pabėg-
ti	nuo	galybės	žvilgsnių,	dusto	kvapo,	 įkyrios	motinos,	
darkaus,	grėsmingo	 savo	atvaizdo,	minčių	apie	baigia-
muosius	egzaminus,	apie	pionierių	žygio	ir	dainos,	sien-
laikraščio	 leidimo	 konkursus,	 automato	 surinkimo	 ir	
išrinkimo,	dujokaukės	užsidėjimo	varžybas,	apie	Ževus-
kį,	muziką,	 Salomę.	 Jos	 rankas.	Per	kiekvieną	priepuo-
lį	 glostančias	 jo	 tirtančius	 pečius,	 šiurpstančią	 nugarą,	
spaudžiančias	tvinksinčius	smilkinius.

Šitaip	 ji	 sugrįžta.	Ne	kvapu,	balsu	‒	gyvybingomis	
rankomis.	Jei	ne	skruzdėlės	ir	demono	šešėlis,	pasiliktų	
ilgiau.	Gal	net	atplėštų	užkaltą	pianino	dangtį	ir	paliestų	
klavišus.	Jos	padrąsintas	ir	Kirilas	šalia	prisėstų.	Abu	už-
grotų	‒	Bartoką,	Ravelį,	Debiusi.	Ir	vėl	viskas	būtų	kaip	
anksčiau.	Ir	vėl	muzika	įsuktų	ratą.

Tačiau	 skruzdėlių	 bendruomenė,	 globiama	 šešė-
lio,	nuolat	didėja.	Nepasiekiamoj	slėptuvėj	karaliaujanti	
skruzdžių	motinėlė	kasdien	padeda	tūkstančius	kiauši-
nių.	Iš	jų	ritasi	būsimos	motinėlės,	joms	patarnausiančios	
darbininkės,	vos	savaitę	gyvensiantys	patinai.

Skruzdė	peri	skruzdėlę,	mintis	‒	mintį,	žodis	‒	žodį.	
Šėlstančios	 gausos	 nesustabdyti.	 Ji	 pagauna	 ir	 Salomę,	
kėsinasi	į	Kirilą.

Kol	nevėlu,	jis	turi	sprukti.
Į	tėvo	namus.
Abu	ieškos	brangenybių	skrynutės.
Ją	radus,	viskas	pasikeis.

Klema	maldavo,	kad	Kirilas	kurį	laiką	pagyventų	Gardi-
ne	pas	tėvą.	Jai	vienai	prižiūrėti	epilepsijos	kamuojamą	
sūnų	buvo	per	sunku.	Ypač	dabar,	kai	priepuoliai	ėmė	
kartotis	kone	kasdien	ir	trukdavo	neištveriamas	keturias,	
penkias	minutes.

Klema	nebeskaitė	nuomario	aprašų,	jų	nelygino,	ne-
rašė	išvadų,	neieškojo	naujų	gydymo	būdų,	naujų	vaistų,	
naujos	 vilties.	 Ji	 pasyviai	 bijojo.	 Ištisą	 parą.	Dirbdama,	
valgydama,	būdraudama.	Labiausiai	bijojo	grįžti	namo.	
Iš	 bet	 kur	 ‒	 iš	darbo,	parduotuvės,	 pašto,	 poliklinikos.	
Baimė	įrėžė	vertikalią,	gilią	raukšlę	siauroje	jos	kaktoje,	
žąsų	 kojelėmis	 nupėdavo	 lūpų	 ir	 akių	 kampučius,	 dar	
labiau	užrietė	smailų	smakrą.	Gindamasi	nuo	baimės,	ji	
visus	smaigstė	pagiežingu	žvilgsniu.	Mažai	kas	drįso	su	
ja	šnektelt,	pasikviesti	į	svečius.	Pagarbiai	atsitraukė	net	
artimiausios	draugės.
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Baimė	 virto	 neapykanta	 namams,	 darbui,	 miestui,	
palikusiam	vyrui,	meilužiui,	 sūnui,	 jo	 ligai.	 Šioji	galėjo	
užpulti	bet	kada,	dažniausiai,	kai	Klema	visai	nesitikė-
davo.	Kartą,	išgirdusi	trenksmą,	muiluota	šoko	iš	vonios.	
Dengdamasi	 rankšluosčiu,	 ant	 slenksčio	 paslydo,	 susi-
trenkė	šoną,	nikstelėjo	kulkšnį.	Vos	pašliaužė.

Kirilą	 rado	 balkone.	 Jis	 tysojo	 raudonųjų	 serbentų	
drebučiuose.	Jų	kiekvieną	rudenį	atveža	Klemos	teta.	Vi-
sada	po	du	trilitrinius.	Niekas	tos	rūgšties	į	burną	neima,	
stato	balkone.	Per	kelerius	metus	 iš	 raudonų	 stiklainių	
išaugo	 gynybinė	 siena.	Griūdamas	Kirilas	 visą	 išvertė.	
Paniro	 į	 serbentų	 ir	 savo	 kraują.	 Purpurine	 puta	 prieš	
motinos	akis	 išplaukė.	Pastėrusi	 iš	siaubo,	 ji	nepuolė	 jo	
gelbėti.	Stūmė	ranka	šukių	ir	drebučių	pliurę	ir	vebždėjo:	
„Viešpatie,	numazgosiu	jį	šaltinio	vandeniu,	ištepsiu	alie-
jumi	ir	apvyturiuosi	žaizdas.	Deramai	išruošiu	kelionėn.	
Tik	meldžiu,	neliepk	jam	grįžti	atgal.	Jis	jau	pusiaukelėj	
pas	Tave.“

Klemos	 maldą	 nutraukė	 kažkieno	 iškviesta	 grei-
toji.	 Matyt,	 praeivių	 dėmesį	 bus	 patraukusi	 kapsinti	
serbentienė.

Į	ligoninę	išvežė	abu.	Tik	Klemą	paleido	po	dienos,	
o	 Kirilą	 ‒	 po	mėnesio.	 Jis	 negerėjo.	 Greičiausiai	 todėl,	
kad	nė	nenorėjo	 sveikti.	Visavertis	 gyvenimas	prasidė-
davo	 tik	 užėjus	 priepuoliui.	 Iš	 realybės	 chaoso	 Kirilas	
pakliūdavo	į	harmoningą	pasaulį.	Iš	naujo	išgyvendavo	
kūdikystę:	 žįsdavo	motinos	 pieną,	 regėdavo	 dieviškus	
tėvų	veidus,	jausdavo,	kaip	jo	silpnumas	virsta	stiprybe.	
Gebėjo	spėriai	bėgti,	pavyti,	aplenkti.

Nuomariui	išsikvėpus,	Kirilas	tapdavo	mažu,	befor-
miu,	 panašiu	 į	 embrioną	 kaukeliu.	Neįveikiamos	 jėgos	
verčiamas	 grįždavo	 į	 tamsųjį	 „atgal“.	 Tas	 laikas	 buvo	
pats	pikčiausias.	Jame	ilgam	įstrigdavo.	Negalėdamas	iš	
jo	ištrūkti,	šaukėsi	pagalbos,	prašė,	kad	jį	nupraustų,	ap-
gobtų	švaria	skraiste,	duotų	naują	vardą.	Meldė	pervesti	
per	tylos	tiltą,	perkelti	per	liūdesio	marias	‒	užrištomis	
akimis,	kad	nežinotų,	kur	sugrįžti.

Išėjusi	iš	ligoninės,	Klema	nevažiavo	namo.	Žinojo,	kad	
ten	ras	sudžiūvusios	serbentienės	ir	kraujo	dėmes.	Išvys	
ribą,	kurios	vos	neperžengė.	Prisimins,	kaip	derėjosi	su	
Dievu,	lyg	kokia	prekeivė	mėgindama	iškišti	sūnų.

Ji	 ne	 sykį	 savęs	 klausė,	 kodėl	Kirilą	 kankina	 tokia	
šlykšti,	gėdinga	liga.	Jau	geriau	jį	pjautų	džiova	ar	vėžys.	
Šios	 bent	 garbingai	 puola,	 neatima	 sąmonės,	 nedarko	
veido,	nešiurpina.

Prisiminė,	kaip	kartą	lankė	leukemija	sergančią	kai-
mynės	mergaitę.	Stebėjosi,	kad	ligonės	motina	taip	baisė-
josi	slenkančiais	dukros	plaukais.	Juk	niekas	‒	nei	lapai,	
nei	snaigės,	net	mėnulio	šviesa	taip	paslaptingai	nekren-
ta	 kaip	 gyvo	 šilko	 sruogos.	 Nukritusios	 nedžiūva,	 ne-
tirpsta,	nenyksta	‒	virpančiais	dryžiais	brūkšniuoja	baltą	
ligoninės	patalynę,	jungiasi	į	kvadratus,	trikampius,	še-
šiakampius,	banguoja,	kryžiuojasi,	tiesiasi,	lūžta.	Aplink	
angelėliu	plastenančią	dvylikametę	mergaitę.	Kaip	 len-
gva	tokią	slaugyti	ir	mylėti,	kartoti	jos	pasakišką	vardą:	
Snieguolė,	Sniegutė,	Snieguolytė.

Klemai	 pravėrus	 palatos	 duris,	 mergaitė	 nutipeno	
prie	didžiulio	lango	ir	įsivyzdėjo	į	savo	pirštų	nagus.	Pro	

stiklą	 skvirbstanti	 blandi	 šviesa	 juos	pavertė	 smulkaus	
mastelio	žemėlapiais.	Snieguolė	tikino	matanti	miestus,	
valstybes,	žemynus,	atskirtus	trūkinėjančiomis	linijomis,	
šviesiais,	 tamsiais	 atspalviais.	 Ji	 kilstelėjo	 pirštus	 prie	
lūpų,	 pūstelėjo	 ‒	 visi	 miniatiūrinių	 žemėlapių	 taškai,	
brūkšniai,	dėmės	liko	savo	vietose.

Snieguolė	Klemai	guodėsi,	kad	ją	siaubingai	erzina	
vienas	veidas.	Ne	kasdien	zujančios	gydytojos,	 seselės,	
slaugės,	net	ne	retsykiais	užtekančios	visažinės	psicholo-
gės,	bet	šventosios	Aldegundos	–	vienuolyno	ant	Sambrė	
upės	kranto	steigėjos	ir	pirmosios	abatės.	Klema	ją	matė	
niurksančią	palatos	kampe	ant	apsilaupiusios	spintelės.	
Nunarinta	 šventosios	 galva	 ir	 tviskantis	 nimbas	 buvo	
siuvinėti	aukso	siūlais	‒	 jokios	vilties,	kad	krustels,	pa-
kils.	Kitaip	nei	ilgas,	nuo	tamsių,	šviesių	šešėlių	virpčio-
jantis	apsiaustas,	jo	atspurę	kraštai	lyžčiojo	dailia	gipsa-
tūra	puoštą	rėmą.

Snieguolė	 išsitarė,	kad	Aldegundą	atnešė	mama.	 Ji	
dukrai	 sakiusi,	 jog	 šventoji,	 nelyginant	 spindulinė	 te-
rapija,	 sunaikins	 visas	 vėžines	 ląsteles.	 „Bet	 kaip	 ji	 tai	
padarys,	‒	vyptelėjo	mergaitė,	‒	 jei	net	akies	krašteliu	į	
mane	nežiūri?	Šventajai	gėda	dėl	savo	bejėgiškumo.	Die-
nų	dienas	vartydamasi	ant	turgaus	prekystalio,	prarado	
visas	galias.“

Vėžininkų	globėjos	šv.	Aldegundos	paveikslą	Snie-
guolės	motina	užėjo	prie	stoties	erzeliuojančiam	turgely.	
Šventoji	kentėjo	apkrauta	plaktukais,	atsuktuvais,	replė-
mis,	pradėjusiais	rūdyti	varžtais,	vinimis.	Priklausė	vie-
narankiui	‒	galbūt	ne	iš	Spokano5,	tačiau	labai	į	jį	pana-
šiam.	Moteris	neabejojo,	kad	vienarankis	paveikslą	bus	
nudžiovęs.	Taip	ir	paklausė	‒	kiek	norįs	už	vogtą	šven-
tąją.	Prekeivis	patraukė	pečiais,	mostelėjo	iš	atbrizgusios	
rankovės	 kyšančiu	 strampu,	 liepė	 imti	 ir	 kuo	 greičiau	
nešdintis.	Norėjo	nusispjauti,	bet	užspringo.

Dar	tą	pačią	dieną	Snieguolės	motina	pastatė	šv.	Al-
degundos	atvaizdą	dukros	palatoje.	Džiūgaudama	tarš-
kėjo,	kad	šventoji	viską	sutvarkys,	esą	tereikia	nepamiršti	
prašyti.	Kasdien.	Po	kelis	kartus:	kai	slaugės	ateina	tvar-
kyti	palatos,	kai	seselės	atneša	vaistus,	kai	į	skrandį	per	
gastrostominį	vamzdelį	švirkščiami	maisto	papildai,	kai	
atliekama	 magnetinio	 rezonanso	 tomografija,	 kai	 ske-
nuojami	kaulai,	kai	iš	lašelinės	pradeda	ir	baigia	kapsėti	
cisplatina,	kai	perpilamas	kraujas,	kai	nesinori	su	niekuo	
kalbėti,	kai	pykina	nuo	klausimo	„kodėl	susirgau“.

Snieguolė	 Klemai	 prisipažino,	 kad	 šv.	 Aldegunda	
kartais	padeda.	Net	veikia	greičiau	už	migdomuosius.	Be	
to,	 ji	tokia	panaši	į	Snieguolę	‒	beblakstienėmis	akimis,	
ką	 tik	 išsiritusio	 viščiuko	 antakiais,	 romėniška	 nosimi,	
lyg	melchiorinių	šaukštų	samteliai	įdubusiais	skruostais.

Mergaitė	 Klemai	 pasakojo,	 kad,	 likusi	 viena,	 kai	
netyrinėja	savo	nagų	žemėlapių,	stebi	Aldegundą.	Atsi-
sėda	prie	spintelės,	priešais	pasistato	veidrodį,	atsuka	į	
jį	šventosios	paveikslą	ir	tarp	dviejų	veidrodinio	atspin-
džio	piešiamų	veidų	ieško	skirtumų.	Nė	vieno	neranda.	
Du	veidai	susilieja.	Aukso	siūlais	siuvinėtas	Aldegundos	
nimbas	pasislepia	po	Snieguolės	medvilnine	kepuraite,	
kartais	 spingteli	 tarp	 prisegtų	 plaukų	 sruogų.	 Gyvais	
šešėliais	 šmėžuojantis	 šventosios	 apsiaustas	 rimsta	 po	
išblukusios	flanelės	pižama.
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Snieguolė	sakėsi	jaučianti,	kaip	nuo	chemoterapinių	
vaistų	pailsęs	kraujas	siurena	ne	tik	jos,	bet	ir	Aldegundos	
venomis,	girdinti,	kaip	 jos	širdies	dūžiai	aidi	šventosios	
širdy,	verčia	susitraukti	sudiržusius	prieširdžius	ir	skilve-
lius.	Ji	atpažįstanti	VII	amžiuje	gyvenusios	moters	baimę,	
lyg	 stiklo	 karoliukai	pabirusias	 viltis,	 neapykantą,	 troš-
kimą	 išsigelbėti,	 susitaikymą.	Snieguolė	 tikino	negalinti	
melsti	Aldegundos	pagalbos,	nes	 šventajai	pačiai	 reikia	
padėti.	 Štai	 kodėl	 ji	 nupiešė	Aldegundai	 blakstienas	 ir	
antakius.	 Brėžė,	 brėžė	 šimtus	 brūkšnelių	 juodu	 pieštu-
ku,	 tarytum	kabintųsi	 į	 slidų	popierių.	Kaip	kūdikystės	
sapnuose	į	motinos	plaukus.	Neįsitvėrusi	neužmigdavo.

Į	ką	 įsitverti	Klemai?	Koks	artimas	ar	 šventasis	 sutiktų	
jai	padėti?	Išgelbėtų	nuo...	sūnaus?	Ar	sūnų	nuo	jos?	Ne	
sykį	spoksojo	į	Kirilą	lyg	vilkė	į	gaištantį	veršelį.

Eis	į	vykdomąjį	komitetą.	Susiras	Ževuskį.	Jis	jai	pa-
tars,	 kur	 kreiptis.	 Ji	 išdrįs.	Atsisakys	motinystės	 teisių.	
Tik	šitaip	apsaugos	Kirilą.

Privalo	jį	paleisti.
Kaip	sakė	ta	pavargėlė.
Klema	 prisiminė,	 kaip	 vieną	 pavakarę	 į	 valgyklą,	

kurioje	dirbo,	įčiūžino	į	kukšterą	susimetusi	senė.	Pana-
šėjo	į	benamę	duoneliautoją	ar	iš	Grimų	pasakų	atkaku-
sią	kerėtoją.

‒	Gal	druskos	ar	pipirų	savo	pyragui	ieškai?	‒	mes-
telėjo	jai	taukuotą	vypsnį	išlenkusi	kasininkė.	‒	Žiūrėk,	
negavusi,	imsi	ir	paversi	visas	auksinėm	plunksnelėm.

Klema	liepė	atklydėlei	duoti	nuo	pusryčių	likusių	vir-
tų	kiaušinių,	margarino,	duonos.	Toji	dėkodama	paėmė,	
tačiau	eiti	laukan	neskubėjo.	Prašė,	kad	atneštų	druskos.	
Skubančios	namo	virėjos	šoko	keiksmais.	Padavė	Klema.	
Imdama	Tiesos	skiautėj	susuktą	druską,	senė	burbtelėjo:

‒	Augini	atžindą.
Tai	nebuvo	klausimas.	Nepažįstamoji	priminė	ir	pa-

tvirtino	tai,	ką	Klema	seniai	tarėsi	pamiršusi.
Gimdymo	namus.	Ilgą	koridorių.	Ant	stiklinių	durų	

raudonuojantį	 užrašą:	 „Draudžiama	 lankyti	 ligones	 su	
kaliošais	ir	čemodanais.“

Tarytum	šiandien	Klema	mina	paskui	prakaulią	se-
selę	 į	 procedūrinį.	Kadais	 taip	 tipeno	paskui	 savo	mo-
tiną	 į	 dantisto	 kabinetą.	 Tąsyk	 supūliavo	 dantis.	 Rau-
donbarzdis	dantistas	liepė	pasirinkti	‒	šalinti	nervą,	prieš	
tai	jį	apmarinus	žiurknuodžiais,	ar	ištraukti	dantį.	Gera-
noriškai	patarė:	„Antrasis	pasirinkimas	būtų	protinges-
nis	ir	ne	toks	skausmingas.	Juk	žinot,	kokios	lėtos	mūsų	
bormašinės	ir	kokie	nepatikimi	kietmetalio	grąžtai.“

Klema	 slysteli	 liežuviu	 per	 viršutinių	 dantų	 eilę	 ‒	
penkių	 jau	 nėra.	 Į	 apačią	 nedrįsta	 leistis,	 glusteli	 prie	
gomurio.	Klusniai	seka	paskui	seselę.	Vykdo	paliepimus.	
Ligoninės	sandėlininkei	atiduoda	drabužius.	Gulasi	ant	
pilvo	 klizmai.	 Keturiasdešimt	minučių	 pratupi	 tualete.	
Lenda	po	chlorkalkėm	trenkiančiu	dušu.	 Iki	gyvuonies	
kerpasi	 nagus.	 Pamerkia	 pirštus	 į	 briliantinę	 žalumą.	
Tiesiasi	ant	gulto	tarpvietės	ir	gaktos	depiliacijai.	Atkiša	
išbrinkusius	krūtų	spenelius,	kantriai	laukia,	kol	nerangi	
slaugė	išteplios	juos	jodu.	Nulenkia	galvą.	Rišasi	nudry-
žusią	perkelinę	skarą.	Įsmunka	į	beformius	marškinius.	
Vėl	spūdina	seselei	įpėdin.

Klausia	savęs,	kokiai	bausmei	ją	ruošia.
Mėgina	susitaikyti	su	nuosprendžiu.
Gailisi,	kad	prieš	šešis	mėnesius	nepaklausė	Ževus-

kio	 ir	nenuvažiavo	 į	Vingrių	gatvę.	 Įtakingas	valdžiaž-
mogis	jau	buvo	radęs	gydytoją,	su	juo	sutaręs,	iš	anksto	
jam	 sumokėjęs,	 net	 deficitiniais	 nuskausminamaisiais	
pasirūpinęs.	Būtų	niekas	nesuuodęs.

Feliksas?
Jis	nė	nenuvokė,	kad	Klema	laukiasi.
Ji	 irgi	 nežinojo.	Nedrįso	 aiškintis,	 spėlioti,	 kurio	 ‒	

Ževuskio	ar	Felikso	‒	sėklą	 išplovė,	 išdegino	kalio	per-
manganatu,	boro	rūgštimi,	acto	esencija.	Jokia	nuojauta	
nevebždėjo,	kurio	gyvastis	joje	liko.

Nežinia	apsaugojo	Klemą	nuo	kruvinąja	vadinamos	
Vingrių	gatvės.	Atvedė	į	kalėjimą	primenančius	gimdy-
mo	namus.

Jos	 niekas	 nelydėjo.	 Prieš	 gimdymą	 net	 atsiprašy-
mų	nebuvo	kam	klausyti.	Kažkada	 tėvo	motina	mokė,	
kad,	 remžiant	 sąrėmiams,	 būtina	 savęs	 ir	 šalia	 esančių	
atsiprašyti,	 atrišti,	 paleisti.	 Tik	 tuomet	 atsivers	 gimties	
kelias,	neliks	pasipriešinimo.

Bet	Klemai	nepavyko.	Per	stipriai	užveržta	skara,	 į	
kietą	kasą	supinti	plaukai,	priešais	švytuojančios	akuše-
rinės	replės,	nirtūs	žvilgsniai,	pagiežingi	balsai.	Bet	kokią	
viltį	nugnybantis	nuosprendis	‒	„skubiai	Cezarį!“

Vėliau	tik	tyluma	ir	toluma.	Du	žodžiai,	du	potyriai	
sukūrę	kitą	pasaulį.	Jame	visa,	kas	prinokę,	nyksta.	Net	
ir	 skausmas.	 Toli,	 tyliai	 aidi	 nuskendusiais	 Sekminių	
varpais	ežere.	Nustoja	buvęs.	Neįprastai.	Neslūgsta,	ne-
anka	‒	lyg	vikšras	įsliuogia	į	raizgų	kokoną.

‒	Augini	atžindą	ir	dar	nekrikštytą,	‒	linksėjo	druską	ant	
valgyklos	grindų	išbėrusi	senė.	‒	Tavo	vaikas	žiūri	bloga	
akim,	liečia	sunkia	ranka,	neturi	angelo	sargo.	Išsiųsk	jį	
kuo	 toliau	 nuo	 savęs.	 Liepk	 pasikeisti	 vardą.	 Tas,	 kurį	
dabar	nešioja,	laiko	jį	už	vartų.

Brūkštelėjusi	 aukštakulniu	 per	 pažertus	 druskos	
kristalus,	Klema	paklausė:

‒	O	kokios	lyties	mano	vaikas?
Senė	nusiviepė.	Tikino	Kirilą	pažįstanti	nuo	pirmos	

klasės.	Ne,	ji	‒	ne	jo	mokytoja.	Ir	ne	socialinė	darbuotoja.	
Virėja.	Irgi	valgykloj,	tik	mokyklos.	Per	paikumą	mieste.	
Per	paikumą	kolektyviniam	darbe.	Per	paikumą	su	sve-
timais	vaikais.	Kone	visą	sumautą	gyvenimą.	Ir	nebuvo	
nė	 lašo	 ramybės	prie	 virsnojančių	puodų,	 kasdien	vie-
nodai	skambančių	aliumininių	šakučių,	šaukštų,	šaukš-
telių.	 Nė	 vieno	 žvangančio	 aštraus	 peilio.	 Visa	 atšipę,	
pridusę,	negyva...

Klema	įsitempė.
‒	Ko	iš	manęs	nori?
‒	Paleisk	sūnų,	kol	nevėlu.	Aš	savo	nespėjau.
‒	Jis	serga,	negaliu	palikti.
‒	Tu	jo	neišgydysi.	Jis	apsėstas	nebylės	dvasios.	Ne	

sykį	mačiau,	kaip	mokykloj	piktoji	 jį	 tąsė,	apsiputojusį,	
griežiantį	dantimis.	Visai	kaip	kadais	mano	Jurą.

‒	Ar	jis	pasveiko?
‒	Juro	kūnas	buvo	gležnas	it	gimulio,	o	protas	dir-

žus	 lyg	šimtamečio.	Nemokėjau	 jo	auginti,	slėpiau	nuo	
žmonių.	Pati	gydžiau.
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‒	Vaistais?
‒	Ne,	bijojau,	kad	nuo	 jų	liks	kretinu.	Virdavau	bi-

jūnų	žiedus,	raktažoles,	gaudydavau	varnas	ir	kurmius.	
Tykojau,	 kada	 čiurkštels	 namo	 parkopusi	Micė.	 Mano	
rankos	 dvokė	myžalais	 ir	 laukiniu	 krauju.	 Ėjau	 keliais	
prieš	saulę.	 Juro	arbaton	 lašinau	rupūžių	kraują,	devy-
nias	 dienas	 girdžiau.	 Išbandžiau	 visus	 Dievo	 ir	 velnio	
receptus.	Meldžiau	ir	keikiau.

‒	Nepadėjo?
‒	Juras	pasikeitė.	Prieš	kiekvieną	priepuolį	puldavo	

mane	lyg	sužeistas	žvėris.	Kartą	vos	nepasmaugė.	Laimė,	
nukrito.	Po	nuomario	nieko	neprisiminė.

‒	Kur	jis	dabar?
Senė	atkragino	žilą	galvą.	Šnirpštelėjo.
‒	Pas	savus.	Jau	trisdešimt	metų	jo	nemačiau.	Turbūt	

nė	nepažinčiau.
‒	Kodėl	nesusitikot?

‒	Bijojau,	‒	senės	šnervės	pabalo,	užkritę	vokai	ėmė	
trūkčioti.	‒	Bijojau,	kad	prakeiks.

Klema	dūrė	į	senę	išgąstingu	žvilgsniu.
‒	Padėk	man.	Juk	tam	mane	ir	susiradai,	kad	išpirk-

tum	savo	kaltę.
‒	Šiapus	jau	jos	neišpirksiu,	bet	pagalbos	neatsaky-

siu.	Po	dvylikos	dienų	ateik	su	sūnumi	 į	mano	namus.	
Gyvenu	visai	 šalia,	vienaukščiam,	penktu	numeriu	pa-
žymėtam	metaliniam	rūme	priešais	ryškiaspalvius	gara-
žus.	Jei	nebus	per	vėlu,	padėsiu.

1	 Iš	N.	 Leskovo	 apysakos	Kairiarankis.
2	 M.	Lermontovas.	Ir	tėvo,	ir	sūnaus	dalia	skaudžioji...	vertė	J.	Strielkūnas.
3	 A.	 Tolstojaus	 trilogija.
4	 A.	 Tolstojus,	 vertė	V.	 Petrauskas.
5	 Iš	Martino	McDonagho	pjesės	Vienarankis	 iš	Spokano	 (A	Behanding	

in Spokane).

NA POL EON 	O RDA .	Šv.	Marijos	bažnyčia	Gardine,	1866
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Salovartė´2018
Keturioliktojo	Naujosios	Romuvos ir Nemuno	susitikimo	prie	
Merkio	 simboliu	 tapo	 14	 eilučių	 eilėraštis	 –	 sonetas.	 Savo	
kūrybos	 sonetus	 skaitė	 Vainius	 Bakas,	Aivaras	 Veiknys	 ir	
Tadas	 Žvirinskis.	 Kiti	 poetai,	 rečiau	 pasirenkantys	 tokią	
poetinės	kūrybos	formą,	priminė	W.	Shakespeare’o,	V.	My-
kolaičio-Putino,	 J.	 Strielkūno,	 V.	 Mačernio,	 B.	 Lazukino,	
A.	 Puškino,	 Ch.	 Baudelaire’o	 ir	 kitų	 soneto	meistrų	 kūri-
nius.	Tokia	proga	pagražinome	Vitalijos	ir	Tomo	Žibų	sody-
bą	nauju	medeliu	–	Sonetine	eglute.	Tradicinio	anoniminio	
konkurso	vertinimo	komisija	išskyrė	Tado	Žvirinskio,	Gie-
drės	Maybe,	Vainiaus	Bako,	Aivaro	Veiknio	ir	Gvido	Latako	
eilėraščius.	Nuolatinį	Salovartės	entuziastų	būrį	 šįkart	pa-
pildę	nauji	bičiuliai	kartu	praplėtė	ir	mūsų	poetinę	geogra-
fiją;	 tai	 –	 Salomėja	 Jastrumskytė	 (Šiauliai),	 Petras	Gintalas	
(Telšiai)	ir	Danielius	Milašauskas	(Klaipėda).	Kitais	metais	–	
55-as	Poezijos	pavasaris	ir	15-as	Naujosios	Romuvos ir Nemuno 
poetinis	 bendravimas	 Salovartėje.	 Būtume	 dėkingi	 bičiu-
liams,	įžiūrintiems	kokią	nors	šių	skaičių	„magiją“	ir	galė-
siantiems	pasiūlyti	prasmingą	poetinio	susitikimo	simbolį.
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Ta d a s  Ž v i r i n s k i s

Sonetas nakčiai
 
Yra naktų, kai būna man nelinksma,  
Yra naktų, kai būna neramu.  
Votis mėnulio debesy kai tinsta,  
Lunatikai išeina iš namų.  
 
Praranda spalvą visos kiemo katės,  
Nutyla paukščiai – bent jau dauguma.  
Naktibalda štai, sapno atsikratęs,  
Į naktį drožia. Ir visa gama  
 
Dienos troškimų nuolankiai nutilo.  
Nurimo aistros, pyktis, neviltis...  
Gi siela godžiai geria nakties tylą –  
 
Jai neberūpi, myli ar nemyli  
Dvi širdys viena kitą. Nematys  
Nieks, kaip lėtai ji į dausas pakyla.

G r a ž v i l ė  B a l e i š y t ė

Miesto sargybiniai

Vilnius. Katedra.
Žiburiai akina.
Aikštė perskaito
Žingsnių šimtus.
Atsispindi lyg
Veidrodžio šukėje
Drėgnas aikštėn
Puolęs dangus.

Miestas, upė,
Gatvė ar vieškelis.
Juo trepsėjo
Metų lemtis
Su krepšiu,
Su poezijos
Knygomis.
Vėjui priešais
Yrės žmogus.

Parašyti laiškai
Paklydo.
Ant vokų
Nėra adresų.
Pasimetę atgal
Sugrįžo.
Apleistų
Sutikti akių.

Vilnius. Katedra.
Upė ar vieškelis.
Aikštės veidrody
Gęsta dangus.
Išrašytas vakaro
Raidėmis
Atspindys kurs
Eiliuotus rimus.

Pasirėmę
Į vakaro skliautą
Trys globėjai,
Amžių sargai,
Žvelgs į miesto
Delno linijas.
Pranašaus
Likimą varpai.
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O n a  J a u t a k ė

Rupūžė

Ilgai miegok, ir viskas aplink pasikeis,
kaip per pirmąją karštinę – pirmąją meilę –
Valpurgijų naktį šnibždėjo
virš manęs palinkusi ragana,
atverdama man žemutiniąją čakrą.
Nė velnio netikiu tais naktiniais kerėjimais.
Esu iš kitos dimensijos,
kur Schopenhaueris gimdo sekundę,
kanibališkai ryjančią savo jaunesniąją seserį,
Schopenhauerio brolis Šliogeris
dar pilnesnis liūdesio
lyg kokia dieną naktį mezganti vorė,
apsimetėlė moira.
Būtų Arthuro tautietis,
nors pavardė skambėtų europietiškai snobiškai:
Schloger beveik kaip schlager,
kaip nepažaisi mokytų žodžių žaidimo,
bet esu tik trečioji, ne, ne sesuo,
tik kvaila pesimistė,
įtariu, kad net nėr manyje
tos lengvabūdės žemutiniosios čakros,
gal net aukštutinės niekada neturėjau.

Dar viena naktis
bus pasėta be teisės sudygti. Bet rytą
kaži kas tikrai pasikeis,
jei išeidamas pabučiuosi miegančią.
Pasiversiu į rupūžę, kūno atmintis laimins mane
užmušinėti laiką ir vietą,
glaustysiuos prie tavęs
nuodingais kupros kauburėliais,
kol išnyksim. Tie apsėdimai–
žaviausia kvailystė, ištinkanti senstant.
Kartą metuose, per Valpurgijas,
arba nė karto per visą buvimą...

Bet ir Hera tave atpažintų
iš mažųjų griovelių delnuos,
nugalėtasis.

A i v a r a s  Ve i k n y s

Šiaurė yra manyje

Aš iš tolo užuodžiu klastą –
 šitiek metų ir pats jos mokiaus:
kaip nukreipti aukos budrumą,
 kaip gerklėn suvaryti iltis...
O tada jau, iš drėgno guolio
 kruvinais marškiniais pašokus,
atleidimo šviesaus stebuklo
 tarsi vaikui belieka viltis.

Čia atleidžia, tikrai atleidžia:
 dar nebuvo nė vieno karto, 
kad žiema, mus speigu sukausčius,
 nesitrauktų atgal į šiaurę,
kad pirmykščių genčių vadeivos
 olose vienas kitą varto,
o užkliuvę už savo kaulų,
 lyg bepročiai kvatoja žiauriai.

Tiek žinių iš ano pasaulio,
 nors ir jos – tik akių dūmimas,
pasakėlės, kurias kadaise
 man motulė palinkus sekė:
nebijoki, kvailiuk brangiausias,
 blogis visad iš baimės imas – –
ir apkamšo šiltai prieš miegą,
 ir pamerkia smaragdo akį...

O paskui ji, menu, išėjo
 ir daugiau niekados negrįžo.
Gal medžiojo, gal mėtė pėdas...
 Gal ne šiaip sau dangus nušvito –
kol sugniaužęs kumščius dairiausi
 pro įskilusio lango kryžių,
gal ir ją pagaliau atleido:
 nuo manęs ir nuo viso kito,

kas atrodo gražu ir gera,
 bet iš tikro priklauso tamsai...
Šiaurė traukia kiaurai per širdį,
 ją jau spėjus paženklint randu...
Vilkei prašantis mano gūžton –
 lyg šunyčiui prie slenksčio amsint,
aš, iššiepęs savąsias iltis,
 jas už durų slapta galandu.
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I r n a  L a b o k ė

Libertango*, arba Kai ant blakstienų 
nutupia drugys 

1
madam, su vyšnine suknia
jums ant blakstienų nutūpė drugys
jo vardas panašus į kamasutrą

mėnulio pilnatis, taurė raudono vyno –
kaip įsakysite suprast, madam:
tinkleliai kojinių ir aukštakulniai
ant grindų?

partneris jūsų – leiskit paklaust – kėdė su atlošu?
cigarais kvepiantis kostiumas,
kurį aistringai glaudžiat tarp krūtų?
 
jūs šokat užsimerkusi, madam
ir jums nereikia nieko?
                                      
bet ant blakstienų jūsų nutūpė drugys
jo vardas panašus į kamasutrą – – –

2
o meistre – tango burtininke,
jūs – aklas
jūs dabar ne vyras –
meilužis piazzollos  
tobulai įvaldęs raudančio bandoneono* mygtukus

atsimerkit –

kodėl visi jūs užsimerkiate
kai ant blakstienų nutupia drugys?

ar atpažįstat aromatą vyšninės suknios
sumišusios su libertango aimana?
ir aukštakulnių skriejančių į jus piktogramas
ar atpažįstat?

madam su vyšnine suknia nesišypsos jums, meistre
ir nieko neprašys –
aistra juk nesišypso
ji gaivališkai išsiveržia ir užvaldo kūnus

ji priberia į plaukus smėlio – – –

3
repo berniuk į piazzollos tango įtapytas
tavoji greitakalbė jam patiktų –
ji panaši į bėgantį per paplūdimį vaiką
į laivo kapitoną su morzės trimitu ji panaši

tavoji greitakalbė pakuteno drugį
nutūpusį ant užmerktų blakstienų
(jo vardas panašus į kamasutrą)
aukštakulnius tavoji greitakalbė išlingavo lyg laivus
ir ant madam kaktos
ir ant madam kaktos
tavoji greitakalbė lyną įtempė

repo berniuk, neužsimerk –

bandoneono burtininkas užsimerkė –
jis padarė klaidą
aklas kvailys su dumplėm ir mygtukais –
meilužis piazzollos
pamiršo drugio vardą 

repo berniuk, neužsimerk
kai ant blakstienų nutupia drugys – – –

*Libertango – Astoro Piazzollos kūrinys.

**Bandoneonas – dumplinis mygtukinis instrumentas, kuriuo lig šiol 

atliekamas tango.
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D a n i e l i u s  M i l a š a u s k a s

loftas

panašus į seną apleistą bėdžių skaistyklą
pirma reikia užsirioglint stačiais laiptais be turėklų
lyg per audrą švyturin
kaip kam Dievas duos 
užkopęs patenki į nebaigtą visatą 

apdulkėjęs radijas transliuoja tylą
rankraščių salos greičiau pusnys net odisėjos
ant senobinio kinivarpų išvengusio stalo
kvepia žolelėm arbatom trauktine
seno žydo traktierium
ar praėjusiu amžium

sienos iš plytų ir plyšių giliausių
kur gyvena svirplys su šeimyna
lubos kaip kaime bet kažkodėl baltos
čia dūšių lyg Šv. Petro bazilikoj
žodžių kaip katekizme
nors lupk juos nuo sienų krėslų stalų paveikslų
skulptūrų medalių medalelių

neatmenu kažkelintame kampe palei duris
stovi buržuika su dviem palydovais
jaukiausia sėdėt pas duris ir klausytis Masčio
trūksta tik Munko tilto
šauksmo tai per akis

K ę s t u t i s  S u b a č i u s
 

Išprotėjimo riba

Vakar prasidėjo saulėgrąžų lietus.
Vangogiškas saulėgrąžų lietus.
Geltona, raudona, saulėgrąžiška.
Potėpiai, potėpiai – krūtys.
Saulėgrąžų krūtys.
Krūtiškos saulėgrąžos.
Krūtingos saulėgrąžos.
Finegano šermenys.
Apolineriškas lenkas.
Pikasiškas Dali.
„Abu priešai – Ibsenas su Strindbergu“, – pasakė Munkas.
Skausmas. Baimė. Pabučiavimas.
Lietuviškas ruduo.
Rudeniškas lietuvis.
Tai prasidėjo vakar.
„Dubinuškų davai“, – staugė matrosai Šaliapinui,
staugė gliaudydami saulėgrąžas.
Ir Fedia dainavo.
Vakar prasidėjo lietus.
Puškino skvere iškirto akacijas.
Paliko kaštonus.
Paminklo plokštės,
Marmuro, granito, – nuo žydų kapų.
Cha, cha.
Ar reikia didesnio pasmerkimo?
Ar reikia prakeiksmo?
Dievas teis.
Dievas atleis.
Už Mandelštamą, išprotėjusį,
už pasikorusią Cvetajevą,
už Gumiliovą,
už milijonus,
Vakar prasidėjo saulėgrąžų lietus.
Ne vangogiškas, o rusiškas,
Saulėgrąžų Dzeržinskis,
Saulėgrąžų Menžinskis,
Saulėgrąžų saulėgrąža Stalino.
Stalinakanas, Stalinabadas,
Stal. Graži rusų kalba.
Dantė rašė „Pragarą“ apie juos.
Boschas tapė „Pragarą“ apie juos.
Sauka tapė pragarą...
Vakar prasidėjo saulėgrąžų lietus.
Vangogiškas saulėgražų lietus.
Geltona, raudona, saulėgrąžiška.
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G v i d a s  L a t a k a s

Rūpintis

Reik rūpintis
žuvim šią naktį pagauta –
žole – bite – pelėda

rūpinkis
užriški mazgelius
kaip šeimininkas liepė –
jie manė mus užkasę
nežinojo kad mes – sėklos

tu rūpinkis
ir nesvarbu kuo rūpinsies –
dėmėm ant lyno nugaros
nugarkaulio medžiu
nuvalgytu aštrių dantų
rūpinkis ir patarnauk
sujuosęs strėnas

kaip šeimininkas liepė

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

Ežero kelionė

Iš tėviškės 
Tausalo ežeras
Su visu šabakštynu
Pakyla į Dangų –
Tėvas Aleksandras
Iš Dygulio gatvės
Veizėdams pro langą
Sukliko:
Konstancija žiūrėk
Sūnus vėl ežerą nusitempė

Tausalas nutūpė Stulpino sode –
Žvejas besiilsintis ant lovelės
Ėmė siurbti ežero išmintį – Žuvienę –
Kartais prarydamas kokią žuvelę
Žinoma – Ramutės jau sutaisytą
Su daržovių troškiniu
O Stulpino sode klusnusis ežeras
Su visais gražiaisiais 
Šabakštynais ir liepteliu
Žvejoja iš lysvių sliekus –
Išlaiko valtelę ir meškerę su striktu

Stulpino ištara:
Iš arielkos turėsi naudos iki ryto
Iš ženatvės ir meilės – kelis metus
O žvejojimo gyvastis ir eilės –
visam gyvenimui
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A u š r a  U l d u k i e n ė

Nemigos

I
Aristokratė sūpuoklių nemiga
atrakina duris ir išsiunčia tiesiai
į gegužės dvidešimtosios naktį.
Tamsa uždengia akis, rikuojasi
varlės čiulbėtojos ir paukščiai
duobkasiai.
Įsiūbuok vandenis, išsupki aušrą.
 – Pasilikim ant laiko briaunos, – 
skruostų duobutės žalčiukus gundo.

II
Žemdirbė nemiga per šalčius 
apklosto javus.
...Kai naktis išsities visu ūgiu,
tapysi vieną iš savo paveikslų – 
vėjo šuoras pastūmės debesį,
atsivers langai, žmonės klausysis lietaus, 
jausdami kviečių augimą
ir lėtą tamsos išlašėjimą.
Laikrodžiai
teberodo ketvirtos valandos šaltį.
Laukai – dar be sniego.
Renki pasaulio rūpesčius,
jie prispaudžia tavo pečius, – 
ilgai manei, kad tai Dievo ranka.
Nemiga vėl pasirinko tave – 
nuostolinga, graudi, senamadiška.

O l e g  K a t e n s k i j
Žvaigždės mėlynos,
baltos ir žydros
ant įtemptos drobės dangaus,
kaip naktiniai drugiai
iš bedugnės dėžės
išleisti, išsklaidyti.

Nieks nežino,
kur mėlynos skraidančios drobės,
kaip mėlynas lašas skaidrus vidurys.

Kaip bemiegis piemuo
basomis pėdomis
ant pražydusio, žėrinčio sniego
minko gruodį kaip molį
pašėlusio vėjo bučiuota naktis.
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Va i n i u s  B a k a s

Beldžiantys

Kiek lieka viduj juodo nerimo, dar neišlieto,  
o veidas atrodo kaip antikos kaukė rami, 
per vakaro dangų tik debesys slydo iš lėto,  
vis plukdomi vėjo, kurį vadinai mirtimi,  
 
šalta gyvastim, kuri sprūsta iš juodojo rūbo,  
bet jį pamažu keičia žydinti žemė brandi, 
tai kas, kad ranka, kuri piešė paukščius, jau sugrubo,  
tai kas, kad lig pusės į tekantį laiką brendi, 
 
nelyg pamažu imtum bristi į mėlyną Letą,  
į akį bevokę kaip svetimas krislas krenti 
ir išrėki viską, kas buvo ilgai nutylėta, 
mes niekad nebuvom ir niekad nebūsim šventi,  
 
ieškoję savy dieviškumo, tačiau nuodėmingo,  
sparnus nusimetę, sudeginę juos prie laužų, 
vis tiek nesupratę, kur viskas, ką radome, dingo, 
kad baisūs visi angelai ir todėl taip gražu  
 
žiūrėti, kaip sprogsta mina tavo angelo veido 
ir lekia skeveldros nuo sprogstančių medžių į mus, 
vis beldžiam ir beldžiam, nors mus jau seniai įsileido  
į baigiančius griūti pavargusio Dievo namus.

R i t a  M a k s e l y t ė

žaidimas 

Pele, pele,  
pas ką žiedas? 
Pas ką žiedas, pele? 
 
Pasakomis auginau vaikus, 
pasakomis užkalbėdavau:  
seserį Našlaitę, brolį Juodvarnį, 
Tėvo negalią ir Motinos atmintį,  
pasilikusią vaikystės nuotraukose. 
Seniai, seniai įskilo stiklelis 
paskutinio mano „sekreto“  
po slenksčiu nuo pamotės žarijų karščio. 
 
Pele, pele, 
pas ką žiedas? 
Pas ką žiedas, pele? 
 
Ir atrodo – tuoj, tuoj atspėsiu.
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J u o z a p a s  K a r d e l i s

Tik gėris ir dora, tiesa
Tomui, Vitalijai ir Kornelijai

Tik gėris ir dora, tiesa
Pasirenka sau tiesų kelią.
Tuo itin džiaugiasi ir šypsos,
Ir spindi žvaigždės danguje.

Žmogau, gerai tik pagalvok,
Kas gali būt geriau už tai?
Ar galim sustabdyti laiko tėkmę?
Tekėt ar gali upė priešinga linkme?

Vardan tik gėrio ir doros, tiesos
Nupinki deimantų vainiką,
Netrokški atpildo už tai,
O džiaukis tuo, ką padarei.

Stebuklingasis atpildas
Suras tave net ir tamsoj

K o r n e l i j a  G e l a ž i ū t ė

Eilėraštis

Aš eilėraštį rašiau
Ir kažkokį pamačiau
Raštą raštą iš eilės
O tas raštas iš eilės 
Lyg koksai eilėraštis.
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I n e z a  J a n o n ė

dvilypumas

 su savo mintimis užsidariau tarp sienų
  iš vietos vis sunkiau pakilti

prie sienos prirakintos mintys
ką veiksiu gatvėj šurmuliuojančioj?

žmonių per daug
į kairę ir į dešinę

pirmyn atgal
jie nuolatos sukiojasi

aukštybėse juk rojus turi būti!
bet spokso nuolat sau po kojomis

galva visai apkvaišo
pasijutau kaip trobesys apleistas

nepasiduodu drožiu priekin
jau pasitempusi ir išsitiesinusi

skinuos sau kelią į rytojų
maršrutas vėl pasikartojo

nors aš nuo jo kasdien žegnojuosi
aukštybėse juk rojus turi būti!

prieky vartai:
ar pragaro

o gal skaistyklos?
grimztu į keistą dvilypumą
kuris nesugrąžina viso kūno

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

Sambija

Gal mėlynajam moly
Dangus atsispindėjo?

Žolelės tyliai kalba
Senųjų sembų maldą:
     „Žvaigždėtam mėly molio
     Pareis vėlė namolio.
     Apginki gėrio valdą,
     Gaivink Tėvynės kalbą.“

Įžvelgsi šventą ugnį
Ir šulinį bedugnį?

Atminki – upių skardžiuos
Ši žalvarinė saulė
Į melsvą molį leidos...

Žydras akis tuoj laidos
Akiduobių juodųjų
Šuliniuose bevardžiuos – –

Atšiaurią amžių žiemą
Čia pelenais apsnigo
Molinį urnos kiemą –
Gal žilas ten senolis
Mirties atspėjo mintį?

Žengi, ir lieka pėdos
Senos šlovės ir gėdos –
Juk mums reikėjo ginti
Kalba sparnuotą brolį.

Ištars jis prūsų žodį,
Sušalusį tarp lūpų,
Viršūnėm liepų, tuopų
Nuošusį?..

Mes liūdim –
Tylėjimą nulėmėm.

Meni aukos degėsį? –
Šventoj ugny sudegsi,
Tikėjimu apaksi
Ir sapnuose regėsi
Vien žydrą prūsų žemę –
Kad Lietuva prie sodžių,
Prie pilkapio budėtų,
Kalbos delnais supilto.

Širdy graudu ir šilta –
Lyg nieko nereikėtų –
Tik užmirštųjų žodžių – – –
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V i k t o r a s  G u l b i n a s

Iš kito

Tu – iš kito pasaulio:  
        iš to, kur nėra  
        sentimentų, 
 
kur skambėdamas dūžta lietus  
        į tamsėjantį  
        plentą, 
 
kur tušti aviliai,  
        o sodai – bevaisiai,  
        kur gėlės – netikros, 
 
kur meluojantys veidrodžiai  
        atvaizdą tavo parodo  
        pro rožinį stiklą – – –

 
Ar suprasi dabar,  
        kad atgal  
        tau sugrįžti nelemta, 
 
kai žiūri į vaikelį,  
        vaivorykštėn  
        tiesiantį ranką? 
 
Ar pajusi tą savo  
        ir mažo žmogelio  
        troškimą gyventi? 
 
“ “      ne     “ “ “ “ “ “ 
“ “ “ “      ži     “ “ “ “
“ “ “ “ “ “      nai     “ “  
 
...tik skubėdamas  
        dūžta lietus  
        į pavargusį plentą – – –

K r i s t i n a  B a č i u l i e n ė

* * *
sensta žolė
ridenasi saulė
nuo viršukalnės
nurunda dangus
durpyne
tarp meldų
palengva pračiuožia
čiuožikas
kaip vagis
atslenka rytas
kol rišu
horizonto juostą
mano akys
išblunka
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N e r i j u s  C i b u l s k a s

polaroid 

Atmosfera sėkmingai retėja, kosmoso lęšis
apniauktas šiukšlių, įprasto
magnetinio gausmo. Kambaryje tiek žmonių

kiek šilumos sugebėtų skleisti viena vokiška viryklė,
mano fizika pagaliau nieko nebereiškia
prieš tavo fiziką. Bet kuri energija kartojas

niekur nedingsta, ir vis vien visi jos ieško
tarp dažnėjančių parūkymų. Kažkas vos vos

sukteli gigantišką kaleidoskopą, kol sukrentam,
apsikeičiam sofos kaimynais, balkonu ir koridorium.

Kol šukės ir konfeti, veidų ir balsų atraižos – visa trumpam
atgyja nebūties polaroido nuotraukoj.

G i e d r ė  M a y b e

* * *
Na o kas gi mane? O mane tiktai Dievas paprotina. 
Paširdžiuos kartais ima, taip ima ir stipriai sudilgsi. 
Kas gi būtų dabar, jei prisėstų šalia tėvas, motina... 
Kaip tada, jiems išeinant, netarčiau trumpai – pasiilgsiu... 
Šitoks keistas gyvenimas, keistas, kai papučia vėjas – 
Ima mausti per riešą, jaučiu, kaip prasikala vinys... 
Ir įauga į žemę šaknim – nesimelsiu išėjusiems – 
Tiktai kartais sudilgsi giliai... 
– – – – – – – – – – – – – 
Dievo kojos ledinės...
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A l b i n a s  G a l i n i s

* * *
ars poetica
utėlių versmės nenaikina,
negydo randų,
neraiko prieštaravimų duonos –

ars poetica
velka gramatikos jungą,
lažinasi iš giltinės dalgio,
paklūsta Narcizui,
virkauja prie Apolono 

* * *
žuvis 
smeigiama žeberklu, 
ir žuvis 
tinklu traukiama –  

bet kas apsigauna 
galybe, 
tą tuščias gyrius 
praryja – 

kas apsigauna 
galybe,
baigia dienas 
tarp hienų...

S a l o m ė j a  J a s t r u m s k y t ė

besisukantys klaikieji paviršiai I

Kalno olose 
jis laiko po karvę, 
iš visų simbolių, reiškiančių tolį 
jam šoka dienos skriestuvas. 
Perveriu ir neturiu 
kur dėti randus – 
kam juos 
atidėti? 
Sukdamasi atgimstu 
ant šlaito – 
pasistatyti dangų ir žemę. 
Dalies likutis 
ir dalininko pirštas su žiedu 
sienoje rašantis 
Dievo graffiti – 
o tada 
iš visų jo olų 
atsidaro 
glamonių automaton 
prišliejantys 
klaikų dėmėtą paviršių, 
paklaidas leidžiamas lynais. 
O jis atsibunda – 
žinantis ir nežinantis: 
„Esu silpnas, lyg tavo 
šalikelės, – sako, – 
neturiu rankų, 
paslėptų, pasaugotų. 
Esu šonas, išgijęs graižais, 
nerasi, kur eiti, 
tik pro mane, 
nes silpnesnis aš 
už ganyklų šiaurę, 
už glamonių automaton 
prisukimą.“

KĘS TUČI O 	S V ĖR I O 	nuotraukos
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Ir	tautai	taip	pat.	Statoma	ne	iš	akmenų,	plytų,	medžio	
rąstų,	molio,	betono,	plastiko,	 aliuminio	bei	 stiklo,	o	 iš	
svajonių,	minčių	ir	žodžių,	kurie,	pasirodo,	taip	pat	gali	
būti	 labai	sunkūs,	kieti	 ir	patvarūs,	netgi	šventi.	Roma-
no	 paantraštė	 skelbia,	 kad	 tai	 Sakmė	 apie	 retus	 giminės	
akmenis	 su	 epitafijomis	 jos	 personažams.	 Tačiau	 tai	 nėra	
nepaneigiama	 tiesa,	 nes	 nuo	pirmųjų	 kūrinio	 puslapių	
tekstas	persmelktas	Dangaus	ženklų	ir	Gerosios	Naujie-
nos	dvasia.

Romanas	–	Bažnyčia.
Romanas	–	šventovė.
Panašių	 kūrinių	 esama	 ne	 vieno,	 jie	 kuriami	 nuo	

seno,	 bet	 lietuviškas	 toks	 pirmas	 ir	 kol	 kas	 vieninte-
lis,	 kuriame	Žydroji	Planeta	 tampa	Kosmoso	Bažnyčia,	
o	Homo	 Sapiens	 joje	 atlieka	 ne	 tik	 savo	misiją.Tai	 –	 ne	
šventraščio	perraša,	ne	kanonų	rinkinys,	tai	–	Žemės	ke-
leivių	istorijos,	besiplėtojančios	nuo	šešioliktojo	vidurio	
iki	 dvidešimtojo	 amžiaus	 pabaigos.	 Jos	 ir	 paprastos,	 ir	
sudėtingos,	ir	banalios,	ir	slėpiningos,	kupinos	mįslių	ir	
paslapčių.	Personažų	veiksmai	ir	nuodėmingi,	ir	šventi,	
ieškantys	išeičių	ir	nerandantys,	kaip	išsivaduoti	ar	pa-
bėgti	iš	Laiko	rūsio,	kuriame	yra	uždaryti.	Ir	ne	tik	jie,	bet	
ir	visi	mes.	Komplikuotą	padėtį	dar	labiau	sunkina	reto	
akmens,	reto	žiedo	su	agatu	klajonių	peripetijos.	Tų	žie-
dų	esama	taip	pat	ne	vieno,	o	mažiausiai	dviejų,	jų	paieš-
kos	 nieko	 neišsprendžia,	 nepaaiškina	 romano	 veikėjų	
elgesio,	tik	padeda	autoriui	vedžioti	skaitytoją	už	nosies	
komplikuojant	 intrigą	 ir	 suteikiant	 kūriniui	 detektyvo	
prieskonį.	Nėra	jokių	įrodymų	ir	autorius	jų	nepateikia,	
jog	retieji	akmenys,	įmontuoti	į	sidabro	įtvarus	ir	įgavę	
žiedo	pavidalą,	kaip	nors	lemtingai	paveiktų	žmonių	(ro-
mano	personažų)	likimus.	Tai	–	tik	legendos	ir	pramanai,	
bet	jie	visada	buvo	ir	tebėra	aktualūs	tiems,	kurie	mėgina	
ieškoti	žmogiškosios	būties	absurdo	priežasčių.

Romaną	Tavo	Bažnyčios	 rūsys	 sudaro	 keturios	 kny-
gos,	turinčios	simbolinius	pavadinimus.	Pirmoji	ir	trečio-
ji	knyga	beveik	savarankiški	romanai	–	vieno	veiksmas	
rutuliojasi	 šešioliktame,	 kito	 –	 dvidešimtame	 amžiuje;	
antroji	 ir	 ketvirtoji	 –	 užlopančios	 plyšius,	 atsiradusius	
dėl	laiko	skirtumų,	teikiančios	kai	kurių	būtiniausių	pa-
aiškinimų	bei	pasigendamų	apibūdinimų.

Ugnies,	 arba	Dangaus,	 ženklų	 knyga	Gyvensiu,	 kol	
degsiu	 akmenis	 turi	 dar	 ir	 paaiškinimą:	Vaistininko	 padė-
jėjo	užrašai.	 Ją	būtų	galima	dar	ir	kitaip	apibūdinti:	Slė-
piningų	akmenų	bei	Sapnų	knyga,	nes	jos	protagonistas	
Jeronimas	tikrovės	nuo	sapnų	beveik	neskiria,	pastaruo-
sius	 laikantis	 to	paties	būvio	 tąsa.	 „Sapnuok,	 sapnuok,	
Jeronimai,	suprasi,	ką	veiki	ir	kaip	gyveni.	Sapnas	–	nuo	
tavęs	pasislėpęs	tavo	gyvenimas.“	(p.	28)

Vaistininko	užrašai	prasideda	1655	metų	vasarą	taip	
pat	nuo	sapnų	apie	akmenis	Pakražantės	pievose.	Grei-
tai	paaiškėja,	kad	rašėjas	yra	pamestinukas,	užaugintas	
grafų	Bartusevičių	dukters	Sofijos	žindyvės	Mortos,	tu-
rinčios	ir	savo	dukrą	Apoloniją,	pastaroji	tampa	Jeroni-

K N Y G O S

V y t a u t a s  G i r d z i j a u s k a s

Bažnyčia sau ir pasauliui

mo	pieno	seserimi,	o	vėliau	ir	meiluže.	Jeronimo	aistra	–	
akmenys.	Juos	renka	nuo	mažumės,	o	ypač	domisi	retais	
akmenimis.	Kad	 ir	 kokiame	pasaulio	 kampe	 atsidūręs,	
juos	komplektuoja	ir	vežasi	į	Kėdainius,	kur	baigęs	me-
dicinos	 mokslus	 (grafo	 Bartusevičiaus	 finansuojamus),	
dirba	Albos	vaistininko	Johano	Mesnerio	padėjėju.	Tą	su-
kauptą	akmenų	lobį	jis	naudoja	ne	tik	įvairioms	ligoms	
gydyti,	betgi	įsirengtoje	krosnyje,	pavadintoje	Kaze,	juos	
dega,	mėgindamas	sukurti	visai	naują,	nematytą	negir-
dėtą	brangakmenį.	Į	savąją	degyklą	krauna	ne	tik	akme-
nis,	 smėlį,	deimanto	gabalus,	bet	 ir	„eretiko“	Abraomo	
Kulviečio	 griaučių	 dalį,	 slapčiomis	 išsikastą	 Smičkių	
senkapiuose.

Akmenoriaus	 šlove	 garsėjančiam	 Jeronimui	 ne	 iš	
karto	pavyksta	gauti	 teigiamą	 rezultatą,	 kurio	 tikisi	ne	
tik	 jis,	 bet	 ir	 kunigaikštienė	Elzbieta,	pageidaujanti	pa-
sigaminti	 Bosforo	 karalienės	 Pitodoridės	 nešioto	 žiedo	
dublikatą.	Po	ilgų	bandymų	eksperimentas	pagaliau	pa-
vyksta,	bet	retasis	akmuo	iš	savininko	pavagiamas,	pa-
galiau	jis	pats	kunigaikščio	Radvilos	Juodojo	nurodymu	
yra	nunuodijamas.Tą	 juodą	darbą	atlieka	 jo	viršininkas	
Johanas	Mesneris,	aptikęs	padėjėją	lovoje	su	savo	žmona	
Apolonija.	Mesneris,	o	ne	kas	kitas,	ir	atskleidžia	tikrąją	
Jeronimo	 kilmės	 paslaptį:	 nėra	 jis	 joks	 pamestinukas	 –	
kunigaikštienės	Elzbietos	jaunystės	meilės	vaisius	Pary-
žiuje,	kur	susitiko	su	Prancūzijos	karaliaus	dvare	dirbu-
siu	 jaunu	 talentingu	 škotų	mokslininku,	 turinčiu	 lordo	
titulą.	Tas	lordas	ir	yra	Jeronimo	tėvas.

Akmenorius	Jeronimas	ne	tik	sumanus	alchemikas,	
paties	Paracelso	bendramintis	ir	bendradarbis,	bet	ir	Die-
vo	pateptasis,	įvardijantis	save	Aukščiausiojo	antrininku,	
bet	ir	dvejojantis,	netgi	šiek	tiek	ironizuojantis.	„Galiu	ir	
negaliu.	Esu	Dievas,	kuriantis	akmenį,	kurio	pats	nega-
liu	 pakelti.“	 (p.	 58)	Vis	 dėlto	 raštininkauti	 yra	 kur	 kas	
sunkiau	negu	akmenoriauti,	 tad	 tenka	griebtis	maldos,	

Vytautas	Martin-
kus.	Tavo	Bažnyčios	
rūsys.	–	Lietuvos	
rašytojų	sąjungos	
leidykla,	Vilnius,	
2018
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prašant	Jėzaus	Kristaus	 jam	pagelbėti.	 Ir	 tai	nutinka	ne	
vieną	ir	ne	du	kartus,	bet	 ir	vėl	–	Kristus	 jam	nėra	pati	
aukščiausioji	dievybė,	 lyg	koks	 įtakingas	bičiulis	 ar	gi-
minaitis.	Nors	Jeronimas	yra	giliai	tikintis,	bet	nevengia	
ir	šiek	tiek	paburtininkauti	–	mėgindamas	atspėti	Karčia-
mos	knygos	hieroglifus,	pasinaudoja	jos	patarimais.	Gana	
ilgą	laiką	apgaudinėja	savo	bičiulį	Karlą,	įpiršdamas	jam	
suklastotus	pelenus.

Nepaisant	 sukčiavimų,	 apgavysčių,	 Jeronimas	 yra	
išskirtinė	ano	amžiaus	asmenybė.	Iki	šiol	lietuvių	litera-
tūros	istorijoje	tokio	personažo	nebuvo,	jį	drąsiai	galima	
įrašyti	į	Motiejaus	Valančiaus	Juzės,	Vinco	Krėvės	Sker-
džiaus	bei	Kazio	Borutos	Malūnininko	kompaniją.	Kas	
kita	Johanas	Mesneris.	Užrašų	autoriaus	nuomone,	tai	–	
tingus	nemokša	švabas,	atvykęs	į	Kunigaikštystę	lengvai	
pasipelnyti.	 Jis	bet	kokią	niekšybę	gali	 iškrėsti,	 kad	 tik	
už	ją	būtų	gausiai	atsilyginta.

Šią	knygą,	kaip	sakyta,	galima	drąsiai	 laikyti	 ir	sa-
varankišku	romanu:	yra	išplėtotas	ir	užbaigtas	siužetas,	
turintis	aiškią	pradžią	ir	pabaigą,	yra	jame	net	du	meilės	
trikampiai,	 yra	 ne	 tik	 ryškus	 protagonistas	 Jeronimas,	
bet	 ir	 dar	 keletas	 svarbių	 personažų.	Aiškiai	 juntamas	
istorijos	dvelksmas.	Ir	visai	nesvarbu,	ar	visų	personažų	
vardus	ir	pavardes	galima	surasti	enciklopedijose,	viki-
pedijose	 ar	 mokykliniuose	 vadovėliuose.	 Viena	 aišku:	
seniausia	vaistinė	Lietuvoje	atsirado	Kėdainiuose.	Jeigu	
jos	pavadinimas	buvo	ir	ne	Alba,	jeigu	ir	jokio	pavadini-
mo	 ji	neturėjo,	 romane	 išplėtota	 jos	 istorija	nepraranda	
reikšmės	ir	prasmės.

Trečiosios	 knygos	 (antro	 išbaigto	 romano)	 simbo-
linis	ženklas	yra	Vanduo.	 Jos	pavadinimas	–	 Ir	pasimirę	
plaukia	Nerimi	į	Nemuną.	O	paantraštinis	paaiškinimas	–	
Kunigo	 maldos	 už	 meilę	 ir	 dukters	 pasakojimas	 apie	 tėvą.	
Tas	pasakojimas	prasideda	1917	metų	vasario	 3	dienos	
Benedikto	 Bairano	 laidotuvių	 Rasų	 kapinėse	 Vilniuje	
aprašymu.	 Svarbiausias	 akcentas	 –	 visą	 dieną	 nesibai-
gianti	 liūtis,	 lyg	 koks	 Dangaus	 įspėjimas.	 Laidotuvių	
procesiją	sudaro	 tik	menkutė	saujelė	artimųjų:	velionio	
žmona	Konstancija,	 trys	 jos	vaikai:	Danielius,	Liudas	 ir	
Vladislava,	 kuriai	 vos	 mėnuo,	 kinkinio	 važnyčiotojas	
Timofejus	ir	neįvardytas	lenkas	kunigas.	Danieliui	tada	
ėjo	 septinti.	 Po	metų	 čia	 atgulė	 ir	 jo	 sesuo	 Vladislava.	
„Prasta,	–	po	 trisdešimties	metų	pagalvojo	Danielius,	–	
mano	atmintis.	Svarbiausio	dalyko	–	tėvo	ir	sesers	kapų	
vietos	–	neprisimenu.	Viską	nuplovė	lietus.	Viskas	–	ne	
kapinių	koplyčios	ar	bažnyčios,	o	 laiko	rūsys.“	(p.	181)	
To	trisdešimtmečio	įvykiams	perteikti	skirtas	tik	vienas	
keleto	 puslapių	 skyrelis,	 kuriame	 aprašomi	Danieliaus	
mokslai	Šiaulių	mokytojų	seminarijoje,	kurios	svarbiau-
sias	personažas	–	piešimo	mokytojas,	pravarde	Pendze-
liukas.	Kita	labai	svarbi	data:	1936	metų	ruduo.	Kariūnų	
išleistuvės	 Kauno	 karo	 mokykloje.	 Čia	 mezgasi	 ne	 tik	
aštri	 intriga,	 bet	 atsiranda	 ir	 kitas	 svarbus	 šio	 romano	
veikėjas	Vykintas	Merkelis.	Jei	pridėsime	dar	dvi	seseris	
Agnę	ir	Jorę	Arlauskaites,	vėliau	tapsiančias	abiejų	pro-
tagonistų	žmonomis,	bei	jų	motiną	Leokadiją	Arlauskie-
nę,	turėsime	beveik	visus	svarbiausius	šios	dalies	perso-
nažus.	Apie	kunigą	Mykolą	būtų	(ir	bus)	atskira	kalba.

Neišskiriamų	vaikystės	 ir	 jaunystės	draugų,	vėliau	
tapusių	 konkurentais	 ir	 netgi	 priešais,	 Danieliaus	 Bai-
rano	 ir	 Vykinto	 Merkelio,	 gyvenimo	 kelių	 aprašymai,	
prasidėję	 Šiauliuose,	 nusidriekia	 per	 Kauną,	 Panevėžį,	
Kiemelį,	 Baltarusiją,	 Lenkiją,	 Švediją,	 Škotiją,	 Didžiąją	

Britaniją	 iki	Čikagos	 ir	užsibaigia	Smičkiuose	prie	Kul-
vos.	Nuosekliausias	ir	kompaktiškiausias	yra	Danieliaus	
Bairano	personažas.	 Jis	 padaro	 tik	 vieną	 labai	 ryškų	 ir	
daugeliui	visai	netikėtą	išsišokimą:	per	kariūnų	išleistu-
ves	Kaune	ką	tik	gautu	pistoletu	jaunesnysis	leitenantas	
pagrasina	ir	pareikalauja	atsiprašyti	kapitono	Eugenijaus	
Vaitylos	už	žodžius,	pasakytus	per	iškilmes,	apie	Lietu-
vos	 totorius.	Dėl	 to	yra	 tuoj	pat	 išleidžiamas	 į	 atsargą.	
Visi	 kiti	 jo	 veiksmai	 ir	 poelgiai	 yra	 gerai	 apgalvoti	 ir	
visada	motyvuoti.	Kantriai	dirbdamas,	 jis	 tampa	gydy-
toju,	užaugina	penkis	vaikus,	pasistato	namą,	pagaliau	
įvykdo	jaunystėje	duotą	pažadą:	nukauna	buvusį	bičiulį	
Vykintą	Merkelį,	sulaužiusį	jų	bendrą	priesaiką	ir	tapusį,	
jo	galva,	išdaviku.

Panašiu	keliu	nueina	 ir	 jo	žmona	Agnė:	visą	gyve-
nimą	kantriai	neša	savąją	naštą,	augina	vaikus,	rūpina-
si	vyru,	stropiai	atlieka	pareigas	tarnyboje.	Kaip	tik	ant	
tokių	 porų	 pečių	 laikosi	 šeima,	 saugomos	 tradicijos	 ir	
sveikas	gyvenimo	būdas.	Tik	apie	 juos	retai	kada	rašo-
mi	romanai,	ant	jų	krūtinių	beveik	niekada	nekabinami	
ordinai,	 o	 kapavietės	 nežinomos.	 Agnės	 Arlauskaitės-
Bairanienės	mirties	data	romane	net	nenurodyta,	tik	už-
simenama,	kad	ji	jau	buvo	mirusi.	Ir,	matyt,	tai	padaryta	
ne	atsitiktinai,	o	sąmoningai.

Visai	 kitokio,	 galima	 sakyti,	 diametraliai	 priešingo	
pobūdžio	yra	kitos	poros	–	Vykinto	Merkelio	ir	jo	žmo-
nos	Jorės	Arlauskaitės	–	gyvenimo	keliai.	Tapdamas	ka-
rininku,	Vykintas	Merkelis	buvo	prisiekęs	neišduoti	nei	
tėvynės,	nei	moters,	bet	tikrovėje	elgėsi	visai	priešingai.	
Tarnaudamas	 fašistams,	 susitepė	 rankas	 nekaltų	 žmo-
nių	krauju,	bėgdamas	iš	Lietuvos,	išdavė	tėvynę,	palik-
damas	žmoną,	sulaužė	priesaiką,	duotą	pačiam	Dangui.	
Susirado	meilužę,	sužlugdė	žmonos	verslą,	neaugino	ir	
nepripažino	ne	tik	sūnaus	Vykinto,	bet	ir	dukros	Ingos,	
atplėšęs	nuo	motinos,	pavadindamas	ją	beprote,	uždarė	
į	vienuolyną.	Nors	žodžiu	ir	ant	popieriaus	jis	visą	laiką	
skelbėsi	esąs	patriotas,	konkretūs	darbai	liudija	ką	kita.	
Apie	meilę	čia	ir	užsiminti	neverta:	aistrų	tenkinimas	ir	
avantiūrizmas	–	jo	gyvenimo	alfa	ir	omega.

Jorei	Arlauskaitei-Merkelienei	ne	tik	nepasisekė	įgy-
vendinti	savo	svajonės	tapti	literate,	dargi	šeimos	nesu-
gebėjo	išsaugoti,	prarado	dukterį,	pagaliau	žuvo	po	ro-
verio	ratais.	Jos	meilė	lyrikai	(Rilke	ir	Aleksandriškis	jos	
dievukai)	buvo	neišgalvota,	natūrali.	Būtų	galėjusi	 tap-
ti	 ir	profesionale	filologe,	nes	vokiškai	kalbėjo	be	 jokio	
akcento,	 švariau	už	pačius	 vokiečius,	 netapo.	 Šiek	 tiek	
dvejonių	kelia	jos	testamentas	palaikus	nuvežti	į	Lietuvą	
ir	palaidoti	Smičkiuose	pagal	senosios	 lietuvių	religijos	
papročius.	Atrodo,	kad	tokia	yra	ne	tiek	jos,	o	labiau	Au-
toriaus	valia,	bet	pakeisti	nieko	jau	negalime.

Dėmesio	vertas	ir	Leokadijos	Arlauskienės,	profesio-
nalios	 akušerės,	 personažas.	 Jos	 šeimos	 drama	 taip	 pat	
nėra	kokia	išskirtinė	–	to	meto	Lietuvoje	panašių	staigių	ir	
netikėtų	mirčių	nuo	nežinomos	ligos	buvo	ne	viena.	Nėra	
jokios	dvejonės,	kad	matininkas	Tadas	Arlauskas	giminai-
čių	buvo	nunuodytas	siekant	pasisavinti	jo	turtą.	Juk	taip	
ir	 atsitiko	 –	 Leokadija	 Arlauskienė	 su	 dviem	 dukterim	
buvo	išvaryta	 iš	nuosavų	namų	Palangoje,	 tik	 jos	suma-
numas	ir	gabumai	leido	jai	pačiai	išsimokslinti	ir	dukteris	
užauginti.	Pasakojant	šio	personažo	gyvenimo	peripetijas,	
šiek	tiek	pasipildo	ir	to	meto	Lietuvos	–	Pirmosios	Respu-
blikos	 –	 gyvenimo	 vaizdų,	 bet	 svarbiausieji	 akcentai	 ne	
antrajam,	trečiajam	ar	ketvirtajam,	o	penktajam,	šeštajam	
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ir	visiems	kitiems	dešimtmečiams	iki	pat	1992-ųjų.	Įvykiai	
koncentruojasi	ne	tik	Lietuvoje,	bet	ir	JAV,	Čikagoje.

Viena	 centrinių	 šio	 laikotarpio	 figūrų	 yra	 kunigas	
Mykolas,	 kurio	 misija	 –	 skleisti	 Evangelijos	 dvasią	 ir	
skelbti	visuomenei	Dievo	žodį.	Jis	tai	daro	ne	tik	su	atsi-
dėjimu	ir	meile,	bet	ir	su	įkvėpimu,	apklėsdamas	visą	kū-
rinį	Gerosios	Naujienos	aura.	Tai	–	ne	tik	gausios	biblinės	
ar	į	jas	panašios	citatos,	bet	ir	visa	dvasininko	veikla.	Nėra	
dvejonės,	kad	Mykolo	prototipas	buvo	Viduklės	klebonas	
Alfonsas	Svarinskas,	sovietmečiu	kunigavęs	Viduklės	pa-
rapijoje.	Matyt,	ne	kartą	ten	yra	lankęsis	ir	romano	auto-
rius	su	šeima.	Ir	nors	Viduklės	klebono	asmeninės	savy-
bės	gerokai	skiriasi	nuo	kūrinyje	pavaizduoto	personažo,	
panašios	dvasios	kunigų	to	meto	Lietuvoje	būta	ne	vieno.	
Tai	–	ir	monsinjoras	Kazimieras	Vasiliauskas,	ir	tėvas	Sta-
nislovas	Dobrovolskis,	ir	kardinolas	Vincentas	Sladkevi-
čius,	ir	dar	vienas	kitas.	Sovietmečiu	jiems	tekdavo	spręsti	
ne	vieną	skaudžią	dilemą:	ne	tik	skleisti	Evangelijos	dva-
sią,	bet	ir	laiminti	žmogžudystę	ar	atsisakyti	tokio	gesto,	
kai	tai	daroma	dėl	Tėvynės	ir	Laisvės.	Kunigas	Mykolas	
taip	pat	neišvengė	tokios	dilemos:	teko	palaiminti	ne	tik	
laisvės	kovotojo	prisipažinimą,	jog	eina	žudyti	tikro	savo	
dėdės	eigulio,	parodžiusio	enkavedistams	partizanų	bun-
kerį,	bet	duoti	išrišimą	ir	Danieliui	Bairanui,	prisipažinu-
siam,	jog	ketina	nukauti	buvusį	savo	bičiulį.	Nors	partiza-
niniam	pasipriešinimui	romane	neskiriama	labai	didelio	
dėmesio,	bet	taiklūs	ir	saviti	akcentai	reikšmingai	papildo	
anksčiau	susidarytą	šio	reiškinio	vaizdą.

Kunigo	Mykolo	paprašyta,	Danieliaus	dukra	Kamilė	
Bairanaitė	 užrašinėja	 tėvo	 gyvenimo	 faktus.	 Ji	 tai	 daro	
nuosekliai	ir	nuoširdžiai	ne	tik	todėl,	kad	tėvą	myli	ir	ger-
bia,	bet	tas	užsiėmimas	jai	nėra	atkarus	ar	priverstinis.	Ji,	
o	ne	kas	kitas,	mėgina	laišku	susisiekti	ir	su	savo	pusse-
sere	Ingrida	Merkelyte,	gyvenančia	JAV.	Tas	mėginimas	
nėra	 labai	 sėkmingas,	nes	atsako	nesulaukia,	bet	 laiške	
pateikia	šiokios	tokios	informacijos	apie	save.	Rašo,	kad	
yra	 ištekėjusi,	 turi	 vaikų,	mėgsta	muziką,	nurodo	 savo	
amžių	–	keturiasdešimt	šešeri,	o	kadangi	ji	yra	penkeriais	
metais	 vyresnė	 už	 Ingridą,	 tai	 sužinome	 ir	 pastarosios	
gyvenimo	trukmę.	Deja,	daugiau	faktų	nei	apie	save,	nei	
apie	pusseserę	laiške	nėra,	tik	spėjimas,	kad	Ingrida	taip	
pat	galbūt	turi	šeimą	ir	augina	vaikus.

Skaitytojui,	manau,	būtų	smalsu	gauti	daugiau	žinių	
ne	 tik	apie	 Ingridą,	bet	 ir	apie	 jos	 tėvą	Vykintą	Merke-
lį	–	ką	veikė,	kaip	gyveno	išsiskyręs	su	žmona	Jore.	Pats	
juk	pinigų	užsidirbti	nesugebėjo,	vadinas,	 tapo	moterų	
išlaikytiniu	alfonsu,	bet	tai	–	tik	spėjimas.

Paspėlioti	galima	ir	apie	tai,	kas	buvo	Kamilės	Bai-
ranaitės	 prototipė.	 Greičiausiai	 tai	 –	 autoriaus	 žmona	
Violeta	Kamilė	 Bazaraitė-Martinkienė,	 nes	 tai	 liudija	 ir	
vardas,	 ir	 kūrinio	dedikavimas	 jai,	 ir	 tai,	 kad	 ji	 nekan-
triai	laukė	knygos	pasirodymo.	Galbūt	ir	Bairanų	šeimos	
vaizdams	 sukurti	 autorius	 ėmė	 informacijos	 iš	 žmonos	
tėvų	ar	 jų	artimųjų	gyvenimo.	Gal...	Su	autoriumi	apie	
tai	 nekalbėta,	 tai	 –	 ateities	 reikalas.	 Norėtųsi	 šiek	 tiek	
daugiau	informacijos	ir	apie	dar	vieną	Bairanaitę,	Tama-
rą,	nežydę,	saugojusią	slaptingą	žiedą	su	brangakmeniu.	
Tą	žiedą	Vykintas	Merkelis	padovanojo	žmonai	Jorei	dar	
Lietuvoje	 fašistinės	 okupacijos	metais,	 pasakęs,	 kad	 jis	
nenumautas	 nuo	velionės	piršto,	 o	 geruoju	 gautas,	 bet	
kaip	ten	buvo	iš	tikrųjų,	lieka	paslaptis.	Ir	kas	tokia	buvo	
ta	Tamara	Bairan,	Kauno	gete	ėmusi	dainavimo	pamokas	
iš	rebės	Epšteino?	Ar	tik	atsitiktinis	pavardės	sutapimas,	

o	gal	ji	buvo	Danieliaus	brolio	Liudo	dukra?	Vėlgi	gali-
me	tik	paspėlioti.

Derėtų	dar	šiek	tiek	grįžtelti	prie	karo	ir	okupacijos	
padarinių	 aptarimo	 šios	 knygos	 tekstuose.	 Juose	 gana	
santūriai,	 bet	 sumaniai	 ir	 tikslingai	 į	 siužetą	 įpinami	
1941-ųjų	birželio	sukilimo	įvykiai,	užsimenama	apie	LAF	
veiklą,	kas	panašiuose	kontekstuose	kitų	vengiama	da-
ryti.	Nacistinės	okupacijos	akcentų	esama	ne	vieno,	bet	
ypač	įsimintinas	Vykinto	Merkelio	areštas	ir	išsiuntimas	
į	Štuthofo	koncentracijos	stovyklą.	Pakako	tik	vieno	saki-
nio	–	„Lietuva,	pone	leitenante,	Lietuva	laimės.“	(p.	262)	
Net	tai,	kad	jis	buvo	gana	aukštas	to	meto	administraci-
jos	pareigūnas,	 jo	neišgelbėjo.	O	ko	verta	Sergejaus	Ka-
lašnikovo	veikla	Kalnelyje	 –	 šis	personažas	galėtų	būti	
vienu	 iš	 centrinių	 galerijos	 enkavedistų,	 terorizavusių	
ano	meto	Lietuvą.	Klaida	būtų	neužsiminti	apie	Heleną	
Jezdovską	 –	 jos	 gyvenimo	 drama	 viena	 tipiškiausių	 ir	
skaudžiausių,	susijusių	ne	tik	su	asmens,	šeimos,	bet	ir	
tautos	ar	tautų	likimais.

Antroji	kūrinio	knyga	turi	simbolinį	Žemės	ženklą.	
Jos	pavadinimas	skelbia:	Amragato pėdsakais,	arba	aptemę	
amžiai.	 Ir	pridedama,	 jog	tai	–	Pavieniai	archyvų	 lapai.	O	
tų	 lapų	penketas,	kuriuos	 taip	pat	būtų	galima	pavers-
ti	 savarankiškomis	 knygomis.	 Dabar	 gi	 jie	 tampa	 tik	
pirmosios	 ir	 trečiosios	 knygų	 tarpininkais,	 savotiškais	
„sąvadautojais“	ir	aiškintojais.	Trečiojoje	Vandens	ženklų	
knygoje	Leokadija	Arlauskienė	kartą	kitą	užsimena	apie	
proprosenelę	 Vibijoną	 ir	 škotiškas	 giminės	 šaknis.	 Tad	
antrosios	knygos	pirmasis	skirsnis	ir	atskleidžia	tų	šaknų	
gelmenis.	Patrikas	Karolis	Gordonas	savo	laiškuose,	ra-
šytuose	1655	metais	iš	Kėdainių	savo	tėvui	lordui	Džor-
džui	aiškina,	kodėl	jis	negali	grįžti	į	tėvynę	ir	apkabinti	
jo	ir	savo	sužadėtinės,	nes	yra	įsipareigojęs	tarnauti	ku-
nigaikščiui	Radvilai	ir	ginti	nuo	priešų	Lietuvos	Respu-
bliką	arba	Kunigaikštystę.	Čia	liejama	daug	kraujo,	žūsta	
aibės	nekaltų	žmonių.	„Nedvejodamas	atiduosiu	gyvybę	
už	panelę	Vibijoną,	bajoro	Šalavėjaus	iš	mazūrų	genties	
dukterį...	 Mykolo	 Radvilos	 Juodojo,	 ano	 amžiaus	 Lie-
tuvos	didžiojo	kanclerio,	provaikaitę.“	(p.132–133)	Api-
būdinęs	 Vibijonos	 jauną	 amžių,	 grožį	 ir	 kitas	 savybes,	
Patrikas	Karolis	toliau	rašo,	kaip	jis	tą	panelę	lydėjo	per	
švedų	kariuomenės	okupuotą	kraštą	iš	Kelmės	į	Mozūri-
ją,	patirdamas	įvairiausių	nuotykių,	išvengdamas	pavo-
jų.	Nei	pirmajame,	nei	kituose	laiškuose	nėra	Karolio	ir	
Vibijonos	meilės	istorijos	tąsos,	bet	leidžiama	susivokti,	
jog	tokia	buvo	ir	net	palikuonių	atsirado	–	ponia	Leoka-
dija	tai	žino.	Ji	žino	ir	daugiau:	Vibijona	turėjo	ir	saugojo	
tą	stebuklingąjį	žiedą	su	brangakmeniu.

To	 žiedo	 klajonių	 istorija	 pratęsiama	 kitame	 šios	
knygos	skirsnyje,	kuriame	pateikiamas	Žemaitijos	vėlia-
vininko	Jono	Guževskio	testamentas,	rašytas	1656	metais	
Kelmėje.	 Žiedas,	 gautas	 iš	 grafų	 Bartusevičių,	 privalo	
būti	 	 dedamas	 į	 karstą,	 kuriame	 kartu	 su	 jo	 savininko	
palaikais	bus	palaidotas	jo	statytos	bažnyčios	rūsyje.	Ar	
taip	iš	tikrųjų	buvo	padaryta,	nežinia,	bet	žiedo	istorija	
tęsiama	 trečiajame	 šios	 knygos	 skirsnyje,	 pavadintame	
Kauno	 pilies	 teismo	 protokolas	 –	 examiny.	Mergelės	 Kotry-
nos	Milevičiūtės,	siekusios	 išgelbėti	pasmerktąjį	Merkelį,	ap-
klausa.	Protokolas	surašytas	1770	metų	sausio	15	dieną.	
Iš	jo	teksto	paaiškėja,	kad	dailininkas	Simonas	Merkelis,	
susiginčijęs	 su	 Dausių	 klebonu	 Vladislavu	 Sereika	 dėl	
atlyginimo	už	atliktą	darbą,	jį	nužudė.	Mėginimas	išgel-
bėti	pasmerktąjį	mirti	Merkelį	buvo	nesėkmingas,	bet	jo	
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sužadėtinė	Milevičiūtė	 parodė	 žiedą,	 kurį	 jai	 buvo	pa-
dovanojęs	jaunikis	Simonas.	Tas	žiedas	iš	Kotrynos	buvo	
atimtas	ir	prisegtas	prie	apklausos	protokolo.	Čia	svarbu	
ne	tik	žiedas,	bet	ir	sumegzti	Merkelių	giminės	saitai.

Bairanų	genealogijos	istorija	plėtojama	ketvirtajame	
knygos	skirsnyje,	pavadintame	„Palemono“	masonų	ložės	
išmaldos	dalintojo	Eustachijaus	Neverdausko	laiškas	„Uoliojo	
lietuvio“	 ložės	 laisvajam	 mūrininkui	 Zacharijui	 Niemčevs-
kiui,	 rašytas	Raseiniuose	1819	metais,	 lapkričio	antrą	dieną.	
Laiške,	 be	 visų	 kitų	 dalykų,	 dar	 kartą	 perpasakojama	
Bosforo	karalienės	Pitodoridės	žiedo	klajonių	istorija	iki	
jo	atsiradimo	ant	kunigaikštienės	Elzbietos	piršto.	Patei-
kiamos	net	kelios	versijos,	vienoje	jų	sakoma,	kad	„Kle-
to	 falenopsį	 į	 Lietuvos	 Didžiąją	 Kunigaikštystę	 išvežė	
totorių	kunigaikštis	Amragatas“	(p.	160)	Kad	ir	kaip	ten	
būtų,	bet	Amragato	palikuonys	čia	susiejami	su	Bairanų	
protėviais,	kurių	vienas	yra	Feliksas	Bairanas,	ėmęsis	to	
žiedo	paieškų.

Rado	ar	nerado	tą	žiedą	Feliksas,	skirsnyje	nėra	pa-
sakyta,	bet	žiedo	legendos	tąsa	paskutiniame	šios	knygos	
skirsnyje,	pavadintame	Iš	grafienės	Aleksandros	Zubovienės	
(ji	taip	pat	grafaitė	Olsufjavaitė)	užrašų.	Bubių	dvaras.1874	m.	
Čia	pasirodo	Adas	Bairanas,	mėginantis	aiškintis	slaptin-
gojo	žiedo	peripetijas.	Žinoma,	jis	čia	nieko	nelaimi,	užtat	
Bairanų	genealogija	praturtėja	naujais	faktais.

Nei	Bairanų,	nei	Merkelių	nuoseklios	ir	detalios	ge-
nealogijos	romane	autorius	nepateikia.	Tai	gali	padaryti	
skaitytojas,	 pasitelkęs	 ne	 tik	 žinynus,	 enciklopedijas	 ar	
istorijos	vadovėlius,	bet	ir	savo	fantaziją.Vis	dėlto	kelių	
šimtmečių	Lietuvos	istorija	priartinama	prie	mūsų	dienų.	
Nelabai	svarbu,	kas	ten	tikra,	kas	išgalvota	–	svarbiausi	
faktologiniai	akcentai	sudėlioti	kruopščiai	ir	atsakingai.	
Vienas	 kitas	 patikslinimas	 pateikiamas	 paskutinėje	 ro-
mano	knygoje,	pavadintoje	Išėjimo	ženklų	knyga.	Tai	–	ne	
tik	epilogas	ir	epitafijos,	bet	ir	papildymai,	apie	kuriuos	
ankstesniuose	tekstuose	beveik	neužsimenama.	Tai	–	Šo-
vėjo	mitas,	Simbolinė	epitafija	šventajam	Brunonui	iš	Kverfur-
to,	(ir	Lietuvos)	karalienei	Barborai,	Simbolinė	epitafija	Lietu-
vos	Respublikos	Seimo	nariui	 š.	 a.	Horacijui	Drapakui.	Kai	
kurių	 epitafijų	 tekstai	 ir	 veikėjų	 apibūdinimai	 gerokai	
skiriasi	nuo	 tų,	kurie	pateikti	 romano	 (knygų)	 tekstuo-
se.	Antai	Johanas	Mesneris	epitafijoje	apibūdinamas	kaip	
talentingas	medikas:	 „Metraštis	 sako:	 jeigu	 šio	mediko	
Kėdainiuose	išgydyti	ligoniai	susėstų	į	laivą	ir	Nevėžiu,	
o	paskui	Nemunu	 išplauktų	 į	 Baltijos	 jūrą,	 jie	 irkluotų	
per	 didžiausią	 audrą	 ir	 nenuskęstų.“	 (p.	 498)	 Tuo	 tar-
pu	Jeronimas	savo	užrašuose	Mesnerį	vadina	šarlatanu	
ir	nemokša	švabu.	Gal	 Jeronimas	tuo	norėjo	akcentuoti	
savo	talentą,	bet	vis	dėlto	tam	tikro	neaiškumo	atsiranda,	
kas	 iš	 tikrųjų	buvo	Johanas	Mesneris.	Panašių	dvipras-
mybių	 esama	 ir	 Vykinto	 Merkelio	 vertinimuose.	 Jorė	
Merkelienė	savo	vyrą	charakterizuoja	„kaip	vilką	ėridė-
je“,	dar	kitur	 jis	vadinamas	 lengvabūdžiu	avantiūristu,	
kuriam	rūpi	tik	vynas,	kortos	ir	moterys.	O	epitafijoje	jis	
apibūdinamas	kiek	kitaip:	„Vykintas	Merkelis,	Lietuvos	
kariuomenės	karininkas,	prisiekė	ginti	Tėvynę	ir	šeimą,	
bet	1940	metų	birželį	Dievo	 jam	nebuvo	leista	 įvykdyti	
priesaikos	–	pasipriešinti	Tėvynę	okupavusiai	bolševikų	
Rusijos	kariuomenei.“	(p.	501–502)	Gal	autorius	išsigan-
do	„neteisingai“	pavaizdavęs	personažą	 ir	 tuo	pažemi-
nęs	Lietuvos	kariuomenės	garbę?	Gal	epitafija	skirta	ne	
personažui	 Vykintui	 Merkeliui,	 o	 jo	 prototipui,	 istori-
niam	veikėjui,	karininkui	Merkeliui?

Jei	manęs	kas	paklaustų	(apmaudu,	kad	niekas	ne-
klausia),	 ko	 stinga	 ar	 ko	per	 daug	 šioje	 knygoje,	 pasa-
kyčiau,	 jog	 pasigendu	 epitafijų	 Zubovams	 ir	 Laurynui	
Ivinskiui,	 o	 Stasys	 Lozoraitis	 ir	 Vilius	Orvidas	 „čia	 ne	
prie	 ko“.	 Viena,	Orvidą	 gretinti	 su	Akmenoriumi	 nėra	
pamato,	antra,	jis	jau	iš	kitos,	postmoderno	epochos,	apie	
kurią	 romane	 net	 užuominos	 nėra.	 Vilties	 prezidentą	
mes	jau	turėjome	ir	savo	kailiu	patyrėme,	ko	jis	vertas.

Mėginant	 išsamiau	aptarti	 romano	stilių	 ir	kūrinio	
kompoziciją,	derėtų	 rašyti	motyvuotai	pagrįstą	 studiją,	
nes	 terminai	 ir	 stilius	 sodrus,	 intelektualus,	 metaforiš-
kas,	 o	 romano	 sandara	 komplikuota.	 Ne	 ką	 laimėtu-
me	ir	užrašę,	kad	kūrinyje	galima	įžvelgti	 ir	magiškojo	
realizmo	 bruožų.	 Kone	 atsitiktinai	 užkliuvę	 už	 tekste	
naudojamų	retesnių	žodžių,	–	kaldera,	Kleto	falenopsis,	
valdonis(nė),	 spreiducha,	 šienikas,	 piliorius,	 kotas	 (bu-
delis),	ūkė,	komandorija,	paliverkas,	stalininkas,	bravo-
ras,	kandžaras,	–	privalome	griebtis	žodynų	ar	net	žiny-
nų,	tikslindamiesi	 jų	reikšmes.	Kai	kuriuos	 iš	 jų	 lengva	
būtų	 pakeisti	 sinonimais	 ar	 pavartoti	 įprastesnius,	 bet	
autorius	to	nedaro,	nes	kiekviename	jų	užkoduota	isto-
rinė	ar	 faktologinė	 reikšmė,	 sklinda	epochos	kvapas	ar	
dvasia.	Tai	–	ne	baltušiškas	liaudiškumas	ir	žodingumas,	
ne	aputiškas	ar	granauskiškas	subtilumas	bei	raiškumas,	
ne	almeniškas	istoriškumas,	o	originali,	martinkiška	ma-
niera,	 sugėrusi	savin	visus	 iki	 tol	buvusių	stilių	ypatu-
mus,	perėmusi	geriausias	jų	savybes.

Romano	struktūra	taip	pat	nėra	tradiciškai	paprasta	
ir	 lengvai	 perkandama.	 Pagal	 autoriaus	 užrašus,	 kad	
tai	–	Vaistininko	padėjėjo	užrašai ar Pavieniai	 archyvų	 lapai,	
iš	pirmo	žvilgsnio	atrodo,	jog	viskas	aišku	ir	paprasta,	bet	
įdėmiau	pažvelgęs	į	juos,	pradedi	suvokti,	jog	visa	tai	rei-
kėjo	aptikti,	atrinkti	iš	daugybės	kitų,	adaptuoti	ir	darniai	
įkomponuoti	į	kūrinio	sandarą.	Ir	ne	šiaip	sau	atsitiktinai	
tekštelti	bet	kur,	o	polifoniškai	vieną	su	kitu	supinti.	Tas	
polifoniškumas	labiausiai	išryškėja	antrojoje	knygoje,	kur,	
iš	naujo	perpasakojant	Kleto	 falenopsio	 legendų	varian-
tus,	patikslinami	ar	papildomi	pirmosios	knygos	skyriai	ir	
kartu	pradedamas	vynioti	trečiosios	knygos	intrigos	siūlų	
kamuolys.	 Ir	 jis	ne	 šiaip	 sau	paprastai	 rutuliojamas,	 bet	
mazgomas	ir	pervyniojamas,	nuklystant	iš	Naujųjų	amžių	
į	viduramžius	ar	net	Antiką.	Pamažu	paaiškėja,	kad	Baira-
nų	genties	šaknys	siekia	net	Tamerlano	laikus,	o	Merkelių	
giminėje	taip	pat	esama	totorių	kraujo.

Apibendrinant	 tai,	kas	pasakyta,	 tektų	padaryti	 iš-
vadą,	jog	šis	Vytauto	Martinkaus	kūrinys	gretintinas	su	
Vinco	 Mykolaičio-Putino	 Altorių	 šešėly,	 Balio	 Sruogos	
Dievų	miškas,	Vinco	Krėvės-Mickevičiaus	Dangaus	 ir	že-
mės	sūnūs,	kitaip	tarus,	 jis	papildo,	o	gal	net	vainikuoja	
XX	 amžiaus	 lietuvių	 literatūros	 istorijos	 aukso	 fondo	
biblioteką.	 Tai,	 kad	 jis	 neprisiliečia	 prie	 XXI	 amžiaus	
skaudulių,	 nėra	 jokia	 jo	 yda,	 nes	 Gėrio	 ir	 Blogio,	 Tie-
sos	ir	Melo,	Karo	ir	Taikos		sankirtos	yra	amžinos,	jos	ir	
šiandien	yra	svarbios.	Atmesčiau	priekaištą	ir	dėl	to,	kad	
Gerosios	Naujienos	dvasia,	jos	aura,	kuri	apgaubia	ne	tik	
kūrinį,	bet	ir	skaitytoją,	šiame	amžiuje,	kai	Aukščiausiojo	
sostą	užgrobė	Kapitalas,	yra	išblėsusi,	nėra	autoriaus	kal-
tė	–	kūrinys	apie	aną	epochą	ir	aną	amžių.	Beje,	romano	
pavadinimas	šiek	tiek	gąsdina	ir	net	šiurpina.	Jis	atbai-
dys	tuos	skaitytojus,	kuriems	ne	tik	rūsys,	bet	ir	Bažnyčia	
nėra	jų	savastis,	o	Istorijos	atodangos,	kūrinio	potekstės	
ir	 autoriaus	 filosofinės	 bei	 religinės	 vizijos	 jiems	 nėra	
įdomios	ir	priimtinos.
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Lyg būčiau nebuvus
Autorė,	debiutavusi	1978	metais	kaip	prozininkė	(apsa-
kymų	rinkinys	Veidas),	ir	vėliau	neatsisakė	šio	žanro,	iš-
leido	dar	apsakymų	ir	apysakų	knygų,	parašė	ir	romaną	
Galudaržės	krunė	(2011).	Vis	dėlto	ir	visuomenė,	ir	ji	pati	
save	labiau	vertina	kaip	poetė,	ir	poezijos	knygų	išleista	
bent	 trigubai	 daugiau.	Nors	 šioje	 srityje,	 kaip	 žinome,	
ne	kiekybė,	o	kokybė	lemia	sėkmę.	Yra	rašytojų,	pagar-
sėjusių	tik	viena	ar	dviem	knygom,	yra	poetų,	kurių	tik	
vienas	vienintelis	eilėraštis,	tapęs	liaudies	daina,	įamžino	
jo	vardą	ir	garantavo	vietą	lietuvių	kultūros	istorijoje.

Inezai	 Juzefai	 Janonei	 nei	 Likimas,	 nei	 kritikai	 ne-
buvo	itin	palankūs.	Nei	debiutinė	knyga,	atsiradusi	šiek	
tiek	pavėluotai,	nei	vėlesni	 leidiniai	nebuvo	 ištiestomis	
rankomis	sutikti	ir	periodikoje	liaupsių	nesulaukė.	Nors	
knygose	skelbiami	 tekstai	nebuvo	prastos	kokybės,	ne-
stokojo	nei	poetinės	minties,	nei	jausmo	įtampos,	nei	pro-
fesinės	meistrystės,	didelio	ažiotažo	nesulaukė.

Dieve	brangusis	–	lyg	būčiau	nebuvus.
Lyg	balansuočiau	virš	prarajos...
Lietūs	jau	lyja	Rytų	Aukštaitijoje	–
Ir	prie	Ažušilės,	ir	Lakajuos...

Ir	 šis,	 ir	 kiti	 knygos	 Ratu	 apie	 save	 eilėraščiai	 gali	
drąsiai	konkuruoti	su	garsiųjų	Lietuvos	poečių	kūriniais.	
Problema	čia	 ta,	kad	 ir	 Janina	Degutytė,	 ir	beveik	ben-
draamžė	 Judita	 Vaičiūnaitė	 panašios	 stilistikos	 kūrinių	
yra	paskelbusios	bent	dviem	dešimtmečiais	anksčiau,	o	
ką	jau	ten	kalbėti	apie	jaunėlesnį	Sigitą	Gedą,	kuris	nuo	
1966-ųjų	leido	vieną	už	kitą	geresnes	ir	modernesnes	ly-
rikos	knygas.	Ir	poetinė	drąsa,	ir	talento	mastai	nebuvo	
adekvatūs.	 Pagaliau	 ir	 biografinė	 lokacija	 –	 Panevėžys,	
Žasliai,	Veliuona	ar	net	Kaunas	sunkiai	gali	konkuruoti	
su	sostinės	prioritetu.

Jei	mėgintume	bent	 akimirką	 stabtelti	 prie	 anksty-
vosios	poetės	kūrybos,	parankiausia	būtų	bent	trumpai	
apžvelgti	 jau	 paminėtą	 leidinį	Ratu	 apie	 save.	 Kūrybos	
epicentras	 –	 autorės	 asmenybė,	 vidiniai	 išgyvenimai,	
buities	problemos	ir	tai,	kas	yra	netoli,	kas	žvilgsniu	ap-
žvelgiama,	ranka	pasiekiama,	balsu	prisišaukiama.	Gam-
ta	čia	 labai	arti.	„Medžiai	žaliom	viršūnėm,	ar	girdit?	 /	
Tarp	jūsų	kamienų	po	jūsų	lapų	mirgėjimu	/	aš	gyvenu“	
(p.	12).	Ir	toliau:	„Ai,	gražiai	stogais	rugsėjo	saulė	groja.	/	
Pažiūrėk,	 kaip	 dega	mano	 delnai.	 /	Dilgėles	 skaudžias	
vis	roviau,	roviau...“	(p.	25).	Augalai,	gyvūnai,	žmonės	–	
viskas	 čia	 pat.	 Ir,	 žinoma,	 žemė,	 kraštas.	 „Visas	 tu	 lyg	
varpas	–	/	kam	įsupti,	 įlinguoti,	 /	 iš	tylos	kam	išvaduo-
ti?	/	Visas	visas	mano	mano,	/	gimtas	krašte	numylėtas“	
(p.	26).	Centre,	žinoma,	autorės	asmenybė.	„Norėjau,	kad	
mane	visi	paliktų.	/	Neatsisukdami	nuėjo.	/	Norėjau,	kad	
iškeistų	į	smulkius.	/	Žiūriu	–	jau	skatiku	virtau,	/	Norė-
jau,	kad	mane	palaidotų.	/	Nedelsdami	užsiuvo	karstą“	
(p.	32).	Ir	toliau:	„Pati	įsikinkau	į	vežimą	/	Kelionei	galo	
nėra.	/	Jei	reiks,	pakaustysiu	likimą	–	/	suklupus	drasinu	
save“	(p.	42).	Čia	netikėtai	įsiterpia	ir	pirmasis	meilės	ly-
rikos	posmas.	„Tavo	balsą	nuolat	girdžiu.	/	Metai	bėga	–	
o	 jis	nesikeičia	/	 jo	klausausi	kas	dieną	/	 ir	kas	dieną	iš	
naujo	 tikiu	 /	 kad	girdėdamas	 jį	 /	mano	veidas	 /	 negali	
pasenti“	(p.	61).	Čia	tik	užuomina,	bet	ne	beprasmė,	tas	
balsas,	tas	artimo	žmogaus	nuolatinis	buvimas	greta	pa-

laiko	ne	tik	gyvastį,	leidžia	išlikti	savimi,	neprarasti	jėgų	
ir	grožio.	Svarbūs	 ir	kiti	artimieji	–	 tėvai,	seneliai.	Ypač	
jaukūs	posmai	skirti	seneliui	Kazimierui.	„Senelio	sodin-
tą	obelį	/	pasiėmiau	su	savimi	/	iš	laiko	/	seniai	praėjusio	/	
kai	 liūdna	 /	galiu	 /	po	 ja	pastovėti“	 (p.78).	 Ir	vis	dėlto,	
nepaisant	nieko,	rinkinio	pabaigoje	grįžtama	prie	savo-
sios	asmenybės.	„Savo	tėvui	sakiau	/	kad	aš	ypatinga	/	
ir	tikėjau	tvirtai	/	kad	pasaulis	prasideda	/	ne	nuo	tėvo	/	
kaimyno	/	gal	tolimo	protėvio	/	kad	prasideda	jis	/	nuo	
manęs	/	kad	aš	viską	galiu	/	negalėdama	nieko	/	o	pasau-
lis	abejingas	/	 jis	užbraukia	mane	/	bet	vis	 tiek	 jam	esu	
dėkinga“	 (p.	 97).	 Tik	 šmėsteli,	 tik	 vos	 vos	užkliudoma	
beprasmybės,	mirties,	 chaoso,	praradimų	 tema.	 Ir	nors	
„iš	akių	ritasi	/	vaikiškos	ašaros	/	noriu	pavyti	/	tolstantį	
debesį	/	sugrąžinti	atgal“	(p.	103).	Rinkinio	poetika	tra-
dicinė	–	iš	pradžių	ketureiliai,	persipinantys	su	trieiliais	
ir	 dvieiliais,	 pamažu	 virsta	 baltosiomis	 eilėmis.	 Tad	 ir	
šokiruoti	ar	nustebinti	tradicinio	skaitytojo	ar	kritiko	šis	
rinkinys	nepretenduoja.

Knyga	 išleista	 2002	metais.	Asmeninis	 autorės	 gy-
venimas	 išsibalansavo	 –	 liko	 praeityje	 Sąjūdžio	 laikų	
sumaištys,	 į	 kurias	 jiedu	 abu	 su	 vyru	 Jurgiu	 Buitkumi	
buvo	įsukti,	o	gal	ir	patys	savo	noru	buvo	įsisukę.	Paga-
liau	 išsisprendė	 ir	buitinės,	 ir	 šeimyninės,	 ir	finansinės	
problemos,	nors	 ir	ne	be	nuostolių,	bet	dabar	 jiedu	 jau	
bus	protingesni,	 ramesni	 ir	 įžvalgesni.	Nekels	 rūpesčių	
ir	vaikai,	baigę	mokslus,	sukūrę	šeimas	ir	įsitvirtinę	sa-
vuosiuose	 būviuose.	 Tais	 pat	 2002-aisiais	 Ineza	 Juzefa	
Janonė	tampa	Lietuvos	rašytojų	sąjungos	nare.	Vadinas,	
šioje	šeimoje	nuo	šiol	bus	du	pripažinti,	visuomenei	ne	
tik	žinomi,	bet	 ir	reikalingi	rašytojai.	 Jurgis	šioje	srityje	
būtų	galėjęs	ir	daugiau	padaryti,	išleisti	ne	vieną	prozos	
knygą,	 bet	 jis	 džentelmeniškai	 leido	 pirmauti	 žmonai,	
dabar	 gi	 galės	 ir	 jis	 šauti	 pirmyn	 iš	 visų	 jėgų	 –	 vienas	
kitas	naujas	apsakymas	jau	guli	stalčiuje,	tuoj	pasirodys	
ir	 periodikoje,	 o	 planuose	 –	 didelis	 romanas,	 kuriame	
Jurgio	talento	jėga	galės	išsilieti	visa	jėga.

Vilioja	 ir	 kelionės.	Norisi	 pamatyti	 pasaulio	 –	 tiek	
metų	tūnota	užmūrytame	„užpečkyje“.	Bent	tris	kartus	

Ineza	Juzefa	Janonė.	
Iš	mirusių	žvaigždžių	
mes	sudaryti.	–	Kopa,	
Kaunas,	2018
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apsuksime	apie	Žemę,	juokaudami	džiūgauja	jiedu.	Pės-
čiomis	pereisime	didžiąsias	Azijos	 ir	Afrikos	dykumas.	
Ir	jau	ėmėsi	vykdyti	tuos	apsisukimus,	nepamiršdami	ir	
knygų	leidybos,	Vandens	dėlionė	(2002),	Korta	žaidėjo	ran-
kose	(2005),	Sau	pradingstu	iš	akių	(2007).	Ir	jokio	ženklo,	
jokio	 perspėjimo,	 kad	 čia	 kažkas	 ne	 taip,	 kad	 kažkur	
netoliese	 kybo	 grėsmė,	 kad	 ji	 visai	 čia	 pat,	 kad	 ims	 ir	
smogs	–	jokios	nuojautos,	jokio	virpulio.

Puolė	 ji	 iš	 pasalų,	 nejučiomis	 prisėlinusi,	 lyg	 pati	
klastingiausia	angis.	Ineza	Juzefa	net	ne	iš	karto	patikė-
jo,	kad	vyksta	kažkas	negera,	 tragiška,	 ji	net	pyktelėjo,	
kad	vyras	taip	neišradingai	juokauja,	kažkaip	nerangiai	
sliuogdamas	nuo	asilėno	nugaros.	Ir	tik	tada,	kai	Jurgis	
Buitkus,	sukniubęs	ant	grindinio,	keltis	nė	nemėgina,	kai	
juos	 apspinta	minia	 smalsuolių,	 jai	 knysteli,	 kad	 įvyko	
kažkas	negera.	Bet	 ir	 tada	nelaimės	masto	dar	nesuvo-
kia,	 sąmonė	dar	nesuskumba	perorientuoti	programos.	
Priklaupusi	 ima	kalbinti,	 glostyti,	 bučiuoti	vyrą,	 steng-
damasi	sustabdyti	procesą,	užkirsti	kelią	mirčiai,	bet		ši	
savąjį	 verdiktą	 jau	 yra	 padariusi.	 Iki	 70-ojo	 gimtadie-
nio	 jam	buvo	likusios	keturios	dienos.	Buvo	2007	metų	
balandžio	 14	diena.	 Švietė	 skaisti	 popietės	 saulė,	Nilas	
nesutrikdomai	ramiai	nešė	savo	vandenis	į	Viduržemio	
jūrą,	o	ši	tingiai	ir	abejingai	skalavo	savuosius	krantus.

Knyga	Su	Tavimi	be	Tavęs	pasirodė	2010	metais.	Šiek	
tiek	daugiau	nei	šimtas	eilėraščių,	iš	jų		beveik	pusė	turi	
Raudų	pavadinimą.	Bet	ir	kitų	tonacija	ta	pati	–	minoras.	
Tai	 lyg	kokia	dvasinė	viso	ligšiolinio	gyvenimo	kardio-
grama.	 Diagnostika	 tiksli,	 negailestinga,	 rėžianti,	 bet	
kartu	 ir	 gydanti.	 Balzamas	 ant	 sunkiai	 sužeistos	 sielos	
žaizdų.	„tamsa	kvėpavimu	sušildyta	 /	kaip	 ledas	kojos	
šaltos	/	glaudžiuosi	lovoj	/	prie	senelės	šilto	šono	/	ir	ne-
tikėtai	nurimstu“	(p.	14).	Vėl	senelė	ir	senelis,	vėl	tėvas,	
vėl	Panevėžys	su	savo	kvaišele	Šiaudiniene.	Bet	žodžių	
ir	garsų	skambesys	kitas	ir	kitoks	–	aštresnis,	šaižesnis.	
Ir	 vaizdų	 spalvos	 kitos	 –	 rūstesnės,	 tirštesnės,	 vėl	 tas	
pats	ego,	bet	dar	dramatiškesnis.	„savimi	apsinuodijusi	/	
gyvą	save	suėsčiau	/	ir	tą	pačią	akimirką	/	lyg	prieš	Siks-
to	madoną	/	prieš	save	atsiklaupčiau“	(p.	31).	Absurdas,	
sumaištis,	 jokios	išeities.	Ir	vis	dėlto	pasiduoti	 ji	negali,	
nes	viduje	liko	tokia	pati,	tik	aplinka	parodė	savo	išvirkš-
čiąją	pusę.	„pirštais	/	daiktus	/	liečiu	/	kuriuos	/	artimieji	
/	lytėjo	/	daiktų	/	sielas	/	atsargiai	/	liečiu	/	bijau	/	kad	/	
joms	/	neskaudėtų“	(p.	47).

Raudos	skirtos	tik	Jam,	tam	vieninteliam,	kuris	taip	
netikėtai	 ir	 neteisingai	 buvo	 iš	 jos	 atimtas,	 tiesiog	 pa-
grobtas.	Atskirti	 savęs	nuo	 jo	niekaip	negali	 ir	niekada	
negalės	 –	 po	 jo	 mirties	 jiedu	 dar	 labiau	 suartėjo,	 dar	
labiau	paniro	 vienas	 į	 kitą.	 „susisiekiantys	 indai	 /	mes	
esame	/	pulsuoji	/	mano	kūno	arterijom	/	po	vokais	man	
esi	/	mylimasai“	(p.	83).	Ir	taip	nuo	pirmo	iki	paskutinio	
puslapio.	Kaitaliojasi	žodžiai,	situacijos,	teka	laikas,	bet	
tik	čia,	tik	apie	 juodu,	nes	 jie	tebėra	pasaulio	centre,	 jie	
ir	 jų	mintys,	 jausmai	 ir	 yra	 pasaulio	 centras,	 netgi	 dar	
daugiau	–	juose	visas	pasaulis	tebėra	gyvas.	„be	Tavęs	/	
aš	 /	nemoku	gyventi	 /	negaliu	 /	nepavyksta	 savęs	 /	ki-
tais	 /	bėgiais	nukreipti	 /	nuo	Tavęs	 /	 į	kitus“	 (p.	 89).	 Ir	
jau,	 matyt,	 nepavyks,	 bet	 susitaikyti	 su	 ta	 absurdiška	
situacija	ji	nenori,	„Tu	geidei	/	savom	kojom	/	išvaikščio-
ti	/	žemės	rutulį	/	o	šiandien	/	pajudėti	/	iš	/	vietos	/	nė	/	
kiek	/	negali	/	gal	/	pasaulio	/	tapai	/	ašimi	/	ko	tyli	/	ko	
tyli“	 (p.	 95).	Atsakymas	 vienas	 –	 gyventi	 ne	 dėl	 savęs,	
o	dėl	Jo,	nors	ir	buvusio,	bet	tebesančio,	kad	ir	tylinčio.	

Todėl	vėl	eina	knygos:	Esame,	kad	nebūtume	(2013),	Kala-
vijai	lemties	(2016),	Tarp	Scilės	ir	Charibdės	(2016).	Tokios	
intelektinės	ir	emocinės	įtampos,	tokio	žodžių	spindesio	
išlaikyti	pastaruosiuose	leidiniuose,	tokių	aukštumų,	ko-
kių	buvo	pasiekta	Su	Tavimi	be	Tavęs	 sunkiai	pavyksta.	
Aprimusi	 ir	 su	 tikrove	 susitaikiusi	 dvasia	 naujam	 di-
džiam	 skrydžiui	 kvapo	 pristinga.	Negalima	 būtų	 tarti,	
jog	 tų	knygų	 lygis	žemesnis,	 tik	pralenkti	Raudų	 įtaigą	
sunkiai	sekasi.	Tačiau	tašką	dėti	dar	anksti,	nes	randasi	
dar	vienas,	naujausias,	kūrinys.

Naujausios	knygos	–	Iš	mirusių	žvaigždžių	mes	suda-
ryti	(2018)	–	pradžios	eilėraštis	teikia	vilties,	kad	Inezos	
Juzefos	Janonės	kūryboje	randasi	šis	tas	nauja:	ramus	ir	
šiltas	bylojimas	apie	būtį.	Ne	kažkokią	anapusinę,	 toli-
mą,	 o	 čia	 esančią,	 visus	mus	 supančią,	 net	 ir	 išėjusius.	
„mylėjot	 ir	aš	 jus	mylėjau	 /	 išnykot	 išėjot	 /	bučiuoju	aš	
vėją	 /	 ir	 tamsą	bei	 lietų	 /	 bučiuoju	aš	 šviesą	 /	 bučiuoju	
aš	šilumą	/	vėsą	bučiuoju“	(p.	8).	Tai	iš	tikrųjų	„šypsenų	
sodas“,	 ir	eilėdara	beveik	klasikinė,	be	 jokių	išsikreivo-
jimų,	 supermodernizmų.	Atrodo,	 kad	 ir	 toliau	 bus	 tuo	
keliu	einama,	apdainuojama	gyvenimo	branda	ir	jo	pil-
natvė.	 Kur	 tau	 –	 jau	 antrasis	 kūrinys	 grąžina	 praeitin,	
kitaip	tarus,	į	praeities	dabartį:	„aplankė	ekstazės	malo-
nė	/	ryškumas	nesvietiškas	/	arena	išryškinta	/	du	kūnai	
ar	du	angelai?“	(p.	10).	Žinoma,	tai	–	meilės	lyrika,	o	dar	
tiksliau,	Su	Tavimi	be	Tavęs	tąsa	ir	plėtotė.	Čia	jau	nėra	tos	
jausmų	ir	minties	įtampos,	nespringstama	ašaromis,	bet	
tebėra	Jis.	Nors	 jau	senokai	 išėjęs,	bet	 toks	pat	gyvas	 ir	
realus.	„kur	Tavo	akys	kur	Tavo	lūpos	/	vienų	vienintelės	
nepakartojamos?“	(p.	15).	Priekaištaujama	taip,	 tarsi	 Jis	
gulėtų	šalia	Palangos	paplūdimyje	ant	smėlio	karštą	vi-
durvasario	dieną.	„sugrįžau	į	tenai	/	kur	buvau	mylima	ir	
mylėjau	/	o	ir	laikas	sustojo	/	jis	vešlia	gyvastim	sulapojo“	
(p.	20).	Nors	tai	iliuzija,	svajonė,	bet	atsisakyti	jos	nieku	
gyvu	neįmanoma.	„per	visą	dangų	/	delnus	Tau	tiesiu	/	
Tavim	alsuoju	/	vienin	sulimpam	/	švelnumo	upės	/	gys-
lom	sruvena	/	laimė	vien	laimė	/	mylimas	mano	/	iš	juo-
do	stingulio	/	rytas	vaduojasi	/	lūpom	sukepusiom	/	tave	
bučiuoju	/	per	visą	dangų	/	tavęs	/	šaukiuosi“	(p.	29).	Tai	
jau	nė	kiek	ne	silpniau	nei	Raudose,	gal	net	šiek	tiek	kon-
krečiau	ir	svaigiau.

Jei	 visame	 rinkinyje	 būtų	 išlaikyta	 tokia	 emocinė	
įtampa,	toks	minčių	lakumas	ir	eiliavimo	lengvumas,	sa-
kytume,	kad	autorė	pasiekė	naują,	aukštesnį	etapą	ir	gali	
eiti	dar	 toliau,	pasigalynėti	 su	mūsų	poezijos	grandais.	
Tačiau	jos	poetinė	prigimtis	šiek	tiek	kitokia.	Skaudi	ne-
tektis	ir	kančia,	išprovokavusi	tokius	lyrinius	proveržius,	
visiems	 laikams	 tokioje	 įtampoje	pasilikti	nenori.	 Ji	vėl	
lenkiasi	prie	žemės,	jai	panūsta	pabendrauti	su	skruzde,	
slieku	 ar	 dar	 mažesniu	 gyvūnėliu,	 nekalbant	 jau	 apie	
kates,	šunis.	Poezijos	objektu	gali	tapti	net	žiurkėnas	ar	
žuvis	negyvėlė.	„kaip	iš	po	žemių	katė	išdygo	/	sukina	
uodegą	/	gaidys	pragydo	/	sparnais	plasnoja“	(p.	84).	Tų	
natūralistinių	ir	net	šiek	tiek	vulgarokų	įvaizdžių	šiame	
rinkinyje	 pateikiama	minimaliai,	 kituose	 veikaluose	 jų	
kur	kas	apsčiau,	kartais	net	pasimėgaujama	jais.	Tačiau	
tie	gyvūnėliai	ne	tik	supoetinami,	bet	ir	mėginama	kils-
telti	juos	iki	metafizikos.	O	ėmusi	kalbėti	apie	kosmosą,	
tuoj	grįžta	žemėn,	dabartin.	„gal	lūpas	sykį	dar	atversi	/	
ir	pasakysi	man	/	kai	ką	svarbaus	/	ko	niekados	dar	ne-
girdėjau	 /	 iš	mylimo	 ir	mylinčio	 žmogaus“	 (p.	 89).	 Tai	
jau	 lyg	 ir	kategoriškesnis	reikalavimas,	bet	 į	naują	san-
tykių	fazę	nepereinama,	liekama	toje	pačioje	orbitoje.	Ir	
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iš	to	pirminio	rato,	kur	vis	sukama	ir	sukama	apie	save,	
neišsimušama.	Tik	bėgantys	metai	šiek	tiek	pakoreguoja	
mintį	ir	emocijas	–	dabar	jau	beveik	bodimasi	ir	savimi,	ir	
senatve,	tiksliau	pasenusia	savimi.	Bet	neišplečiant	jaus-
mų	ir	minčių	orbitos,	kas	lyg	ir	buvo	žadama	pirmajame	
rinkinio	eilėraštyje	–	atsisakius	jame	pateiktų	ambicijų,	į	
svaiginančias	lyrikos	viršūnes	sunku	užkopti.

Panūdus	 įtraukti	 į	savųjų	eiliavimų	posmus	slieką,	
žiurkėną,	vištą	ar	muselę,	į	metafizines	mąstymo	erdves	
taip	pat	nepakylama.	Šios	 temos	 labiau	 tiktų	satyrai	ar	
groteskui,	bet	autorė	taip	ir	neapsisprendžia,	kuriuo	ke-
liu	einant	galima	pasiekti	ne	tik	aukšto	profesionalumo,	
bet	ir	neabejotinos	meninės	įtaigos.	Žanrų	ir	stilių	mišrai-
nė	niekam	ir	niekada	laurų	nepelnė.	Žinoma,	tai	reikėjo	
padaryti	kur	kas	anksčiau,	pačioje	kūrybinio	kelio	pra-
džioje.	Tačiau	 tada	prieš	akis	 skleidėsi	 tokios	bekraštės	
erdvės,	o	bręstanti	sąmonė	siūlė	tokias	svaigias	aukštu-
mas	ir	neišmatuojamas	gelmes,	kad	ateities	okeanas	at-
rodė	tik	iki	kulkšnių.	Galima	būtų	tik	pagirti	autorę,	kad	
pagundų	įsipainioti	į	postmoderno	brūzgynus	išvengė	–	
jos	poetika	 liko	 šiek	 tiek	modernizuoto	 realizmo	stadi-
joje,	bet	 temų	ir	stilių	mišrainė	vis	dėlto	 timpteli	 ją	 ton	

nelemton	pusėn.	 Ir	 iš	 rinkinio	pavadinimo	 toks	 „post“	
kvapelis	 dvelkteli.	 Tai,	 mano	 galva,	 nėra	 labai	 girtina	
tendencija	ir	leidiniui	balų	neprideda.

Nežinau,	ar	populiarūs	lotyniški	posakiai	ir	pasaulio	
genijų	–	A.	Camus,	C.	G.	Jungo,	Senekos	–	citatos	labai	
praturtina	autorės	poetinį	 lauką.	Be	 jokios	abejonės,	 jie	
primena	apie	poetės	intelektinių	interesų	gylį	ir	plotį,	bet	
būtų	kur	kas	perspektyviau,	jei	tie	dalykai	būtų	inkrus-
tuoti	 į	kūrinių	vidų,	 išsiveržtų	 iš	autorės	sielos	gelmių,	
kartu	 su	 netekties	 skausmu	 ir	 praradimų	 beprasmybe	
sudarytų	 neatskiriamą	 lydinį.	 Poetė	 jaučia	 tą	 šiek	 tiek	
dviprasmišką	 savo	 padėtį,	 todėl	 įkyrokai	 kartoja:	 lyg	
būčiau	 nebuvus,	 verčiau	 būčiau	 negimus.	 Ir	 visai	 be	
reikalo.	Jei	gimėme,	jei	čia	esame,	tai	ir	esame,	ir	niekur	
nedingsime	–	būsime	iki	pat	savųjų	dienų	galo.	Autorė	
tą	savąjį	buvimą	jau	yra	neabejotinai	įprasminusi.	Ir	šis,	
ir	ankstesni	kūriniai	liudija,	jog	resursų	ir	potencijos	pra-
tęsti	kūrybinį	procesą	esama.	Tad	nieko	kita	 ir	nelieka,	
tik	palinkėti	sėkmės	būsimuose	darbuose.	Už	pastabas	ir	
kitas	kritines	mintis	atsiprašinėti	neketinu,	nes	niekas	ki-
tas	labiau	už	raštą	neapnuogina	kuriančiojo	asmenybės,	
labiau	neišryškina	jo	silpnybių	ir	pranašumų.	Gero	vėjo.

Tadas	 Žvirinskis	 ‒	 aštuonių	 knygų	 autorius	 (šešios	 iš	
jų	‒	poezijos),	Jimo	Morrisono	poezijos	rinkinio	vertėjas,	
visai	neseniai	pristatė	naują	savo	eilėraščių	rinkinį	Sunki 
knyga.	Paradoksu	pasitinkama	iš	pat	pradžių:	pavadinta	
Sunki	 knyga,	 bet	 kaip	daiktas	 ji	 atrodo	plona	 ir	 lengva.	
Tačiau	 ši	 knyga	 vienu	 prisėdimu	 neperskaitoma,	 taigi	
paliekama	galimybė	įsimesti	 ją	į	rankinę	ar	krepšį,	 imti	
į	kelionę	ir	skaityti	„dozuojant“	(čia	norisi	priminti,	kad	
ankstesnė	T.	Žvirinskio	eilėraščių	knyga	pavadinta	Užra-
šai	ant	receptų,	bet	dienos	tekstų	dozę	jums	teks	nusista-
tyti	patiems,	mat	vaistininkas	ir	poetas	nėra	„du	viena-
me“:	poetas,	dėliodamas	tekstus	 į	rinkinį,	 jų	nedozavo,	
t.	y.	neišskirstė	į	skyrius,	o	paleido	tekėti	lyg	gaivališką	
upę	‒	vienu	bendru	srautu.

Sunkioje	knygoje	tekstų	įvairovė	didžiulė.	Tad	pirmoji	
mintis	skaitant:	būtų	mano	valia,	 iš	 šios	vienos	knygos	
padaryčiau	tris:	vieną	‒	nerimuotų	tekstų,	kitą	‒	sonetų,	
o	 trečioji	 būtų	poema	Post	mortem	 ‒	 čia	matome	 savitą	
žvilgsnį	 į	 Vilniaus	 atsiradimo	 legendą,	 magiškojo	 rea-
lizmo	jungtį	tarp	mitinio	laiko	ir	dabarties,	šiuolaikinio	
žmogaus	gyvenimo	realijų.	 Išleista	atskira	knyga,	 išlai-
kius	teksto	ir	iliustracijų	balansą,	 ji	tikrai	galėtų	patekti	
į	 kasmet	 Kultūros	 ministerijos	 organizuojamo	 Knygos	
meno	konkursą.

Tačiau	tokiai	knygai	‒	tirštai	tekstų	‒	labai	tinka	mi-
nimalistinis	dizainas	ir	Daivos	Kairevičiūtės	iliustracijos:	
jos	 tarnauja	 lyg	savotiškos	pauzės	ar	atokvėpio	salelės,	
kurių	tikrai	reikia,	kai	skyrių	nėra.

Apie	ką	ši	Sunki	knyga?	

N e r i n g a  M i k a l a u s k i e n ė

Sunki knyga tobulo laiko pabaigai

Tadas	Žvirinskis.	
Sunki	knyga.	–	Nau-
joji	Romuva,	Vilnius,	
2018

Ogi	apie	viską. Iš	pirmo	žvilgsnio	‒	toks	kratinukas:	
kasdienybė,	 meilės‒nemeilės,	 susitikimai	 ir	 išsiskyrimai,	
apmąstymai	apie	savo	vietą	pasaulyje	ir	ironiškas	žvilgsnis	
į	save	kaip	kūrėją	(„pavargęs	poetas,	dirbantis	pardavėju,	
neberanda	 ramybės“).	 Galėčiau	 diskutuoti	 su	 autoriaus	
Pratarmėje	išsakyta	mintimi,	kad	„knyga	„sunkiai	„įsipai-
šo“	į	šiuolaikinės	lietuvių	literatūros	kontekstą“.	„Įsipaišo“	
lengvai.	 Visi	 „užkabina“	 panašias	 temas,	 permąsto	 savo	
santykį	 su	kūryba,	 bet	 vis	 vien	knieti	 apie	 tai	 kurti	 eilė-
raščius.	Štai	T.	Žvirinskio	Ad	majorem	amoris	gloriam	jau	ne	
vieno	poeto	ironizuotas	meilės	santykis	su	savimi:
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Didesnei	meilės	garbei	susirenka
Dar	didesnis	garbėtroškų	būrys	‒	poetai
Tauriais	veidais,	pakylėtomis	povyzomis
Baltosiomis	eilėmis	ir	rimuotu	žodžiu
Deklaruoja	ištikimybę	jausmui,
Kurį	labiausiai	puoselėja	mylimiausiems
Žmonėms,	tai	yra	sau.

Ecce	amor!
(p.	26)

T.	Žvirinskį,	kaip	ir	daugelį,	gelbsti	ironija.	Man	at-
rodo	svarbu	tai,	kad	jis	turi	savitą	stilių,	kurį	atpažinčiau	
nerimuotuose	 tekstuose,	 ypač	 tuose,	 kuriuose	 pertei-
kiama	kasdienybės	rutina.	Nemažai	eilėraščių	‒	 įvykis,	
mini	 siužetas.	 Žavi	 paradoksai,	 sugebėjimas	 netikėtai	
„apversti“	situaciją:	nuo	pašaipaus	kalbėjimo	apie	bana-
lią,	„nesušukuotą“	kasdienybę	pereiti	prie	egzistencinio	
lygmens	‒	pavyzdžiui,	atrodo	ironiška,	kad	alkoholinių	
gėrimų	pardavėja	reikalauja	parodyti	asmens	dokumen-
tą	pusamžio	vyriškio,	tačiau	paaiškėja,	kad	ten	jis	„Stebė-
tinai	panašus	į	jos	/	Mirusį	/	Vaiką“	(Pusamžio	diedo	girti	
pasvarstymai,	 p.	 53).	 Taigi	 daugelio	 eilėraščių	pabaigoje	
autorius	 sugeba	pakreipti	mintį	netikėta	 linkme,	pada-
ryti	 išvadą,	kurios	skaitytojas	vargu	ar	 laukė	(tokie	yra	
Mano	kanarėlė,	Panašus	į	drugelį,	Lapės	jaukinimas).

O	pasiutusi	lapė	pušynėlyje	už	pusantro	kilometro
Nuo	aprašomos	juodųjų	rekolekcijų	vietos
Jau	ruošis	išbėgti	į	kelią
Pasitikt	savo	Mažojo	Princo,
Žmonių	kalba	besivadinančio

Volkswagen	Passat.
																																				Lapės	jaukinimas	(p.	22)

Autorius	dažnai	mezga	dialogą	su	atpažįstama	Eu-
ropos	 literatūros	 ir	 filosofijos	 tradicija.	 Pavyzdžiui,	 Itin	
filosofinio	eilėraščio	situacija:	Dievas	su	Nietzsche	„iš	mir-
ties	 lošė	kortomis	mane“	 (nors	populiarioji	Nietzsche’s	
idėja	„Dievas	mirė“	čia	nepaminima,	bet	užtenka,	kad	ji	
yra	skaitytojo	atmintyje).	Taigi,	norint	mėgautis	visomis	
vienam	tekstui	suteiktomis	prasmėmis,	reikia	atitinkamo	
išsilavinimo.	Ypač	 skaitant	 eilėraščius,	kurių	pagrindas	
yra	humoras	su	filosofiniu	prieskoniu	(Visi	šventi,	Ekspe-
rimentas,	Naujas	kovas,	nauja	kova,	Velnio	mėšlas).

Galima	 būtų	 svarstyti,	 kas	 slegia	 labiau	 ‒	 ar	 toji	
kasdienė	 rutina,	 ar	 tekstuose	 vis	 kokiu	 nors	 pavidalu	
iškylantis	 gyvenimo	 dramatizmas.	 Jeigu	 slegia.	 Vėlgi	
matyčiau	čia	paradoksą	‒	akistata	su	mirtimi,	perkeista	
kūrybos,	nėra	nei	slegianti,	nei	bauginanti:

Aš	esu	baltas	debesis,
Pagautas	žalios	tavo	ežero	akies,
Kurios	gylis	masina	pasilikti.
Kaip	skaniai	kvepia	tik	ką
Mirusi	žolė,	pakirsta
Baltai	blykčiojančių	ašmenų!
Kaip	gera	gyventi,	kai	mirtis
Ypač	arti.	Taip	arti,
Kad	net	ginkmedžio	lapas
Sulimpa	su	knygos	lapu	‒
Nebeatplėši.

Žalia	balta	(p.	78)

Žalia	balta	 ir	keli	kiti	 tekstai	‒	Saulės	žynių	atnašavi-
mas,	Besprogstant	šviesai,	Nuojauta,	Danties	rovimas	‒	tarsi	
kviečia	stabtelėti,	minėtoje	kasdienybės	rutinoje	įžvelgti	
stebuklą.	Arba	 kare,	 budint	 šalia	 pastato,	 kuriame	 ka-
daise	 būta	 bibliotekos,	 pastebėti	 ant	 pirštinės	 nutūpu-
sią	snaigę	(Karo	poetas).	Galbūt	ir	nėra	didelis	atradimas	
pastebėti	‒	„Mes	gyvename	ant	protėvių	kaulų“	(p.	70),	
tačiau	 tolesnės	 eilutės,	 galinčios	 tapti	 netgi	 sentencija,	
vėlgi	 pristabdo	nuolatinį	 žmogaus	 bėgimą	per	 gyveni-
mą:	 „Mes	 bandome	 pakeisti	 pasaulį,	 /	 Kuris	 per	 lėtas	
pakeisti	mus“	(Evilangelija,	p.	70).

Prie	 tų,	 lyriškųjų,	 tekstų	 priskirčiau	 ir	 du	 knygoje	
esančius	sonetų	ciklus	‒	Sonetų	pavainikis ir Pagyvenę	so-
netai.	Sonetų	pavainikis	 irgi	prašosi	atskiro	leidinio	(arba	
bent	 jau	 skyriaus).	 Sužaista	 žodžių	 prasmėmis:	 „sone-
tų	 vainikas“	 tampa	 „sonetų	 pavainikiu“,	 viena	 vertus,	
galbūt	 ironizuojant	 šiuolaikinio	 žmogaus	norą	 įsirašyti	
į	 petrarkiškojo	 soneto	 tradiciją	 (būtent	 šį	 modelį	 –	 du	
ketureiliai,	du	trieiliai	–	perima	T.	Žvirinskis,	o	tradiciją	
sugriauna	 tik	 penkioliktuoju:	 tai	 –	 dvieilis,	 skambantis	
kaip	 apibendrinimas),	 kita	 vertus	 ‒	 „pavainikio“	vaiko	
metafora	 tinkama	 nusakyti	 ryšio	 su	 mylimąja	 neteisė-
tumui,	nuolatos	 skambančiam	 išsiskyrimo	 leitmotyvui.	
Jeigu	einame	dar	giliau	‒	galima	kalbėti	ir	apie	žmogaus,	
kaip	pasaulio	pavainikio,	jauseną,	kai	ateina	suvokimas,	
kad	esi	čia	užklydęs	laikinai	‒	„tiktai	akimirką	iš	rūko	/	
Prie	numeruotų	durų	kambariuko“	(p.	36).	Tačiau	vėlgi	
akistata	su	tokiu	laikinumu	išryškina	tai,	kas	vertingiau-
sia	(ir	čia	nuo	sonetų	vėl	einu	paskirų	tekstų	link):	T.	Žvi-
rinskio	kūryboje	man	atrodo	ypač	svarbus	tėvo	ir	vaikų	
ryšys,	buvimas	ir	šalia	vaiko,	ir	kartu	su	juo.	Kasdienė	si-
tuacija	‒	dukters	pieninio	danties	išrovimas	–	tampa	api-
bendrintu	pamąstymu	apie	pasaulį	ir	praeinantį	laiką:

Viskas	artėja	atomazgos	link, 
Veikiausiai	ji	bus	atominė. 
Ir	nebeliks	nei	Miesto, 
Nei	Pasaulio, 
Tik	mažas	pieninis	dantukas 
Skardinėje	dėžutėje	–	 
 
Tobulas	paminklas	 
Tobulo	laiko	pabaigai.

																																														(p.	71–72)

O	koks	yra	tas	tobulas	laikas?	Veikiausiai	‒	vaikys-
tė,	ištakos,	metų	tėkmė,	jungianti	istoriją	(vėlgi	primenu	
poemą	Post	mortem)	ir	dabartį,	mitinį	laiką,	kuriame	Die-
vas	ir	Nietzsche	žaidžia	kortomis	„iš	mirties“	‒	taikiniu	
pasirinkę	eilėraščių	subjektą,	ir	eilėraščių	subjekto	laikas	
„čia	ir	dabar“,	taikliausiai	perteikiamas	paskutiniu	rinki-
nio	dvieiliu	Pabaigos	žodis:

Nėra	jokios	pabaigos	tam,
Kuris	neregėjo	pradžių	pradžios.

																																							(p.	95)

Čia	pamąstymui.	Jei	mintis	ne	per	sunki.
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Balandžio	 9	 d.	 bendravome	 dzūkiškai	 ir	 žemaitiškai	 –	
Juozas	 Žitkauskas	 skaitė	 savo	 dzūkiškus	 eilėraščius	 iš	
knygos	Sakyciniai	ir	pilniavociniai,	o	Povilas	Girdenis	dai-
navo	savo	žemaitiškas	dainas.	Puikus	kūrybinis	duetas!	
Itin	įdomų	įspūdį	padarė	Povilo	į	žemaičių	tarmę	išversti	
dzūkiški	Juozo	eilėraščiai.

Iš mūsų kūrybinio dienoraščio

Balandžio	26	d.	lankėmės	Panevėžyje.	Dieną	–	du	rengi-
niai	su	jaunimu:	Penktojoje	ir	Minties	gimnazijose.	Vaka-
re	–	susitikimas	Panevėžio	miesto	savivaldybės	viešojoje	
bibliotekoje.	Komunikacijos	centro	Kalba.	Knyga.	Kultūra 
vadovė	Lionė	Lapinskienė	surengė	aukštaičiams	dzūkų	
tarmės	 seminarą;	 vadovėlio	 vaidmuo	 atiteko	 Juozo	
Žitkausko Sakyciniams	ir	pilniavociniams.

Balandžio	 24	 d.	 aptarėme	 pirmąjį	 šių	 metų	 numerį.	
Tradiciškai	 žurnalo	 turinį	 apžvelgė	 Kęstutis	 Subačius.	
Numerio	 autoriai	 ir	 herojai	 –	 mokslo	 istorikas	 Juozas	
A.	 Krikštopaitis,	 filosofai	 Vacys	 Bagdonavičius	 ir	 Sau-
lius	Kanišauskas,	etnologas	Libertas	Klimka,	žurnalistas	
Gediminas	Zemlickas,	kraštotyrininkas	Aleksandras	Šid-
lauskas,	 rašytojas	 Vytautas	 Girdzijauskas	 –	 pakomen-
tavo	savo	publikacijas	ir	atsakė	į	skaitytojų	klausimus.
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Balandžio	27	d.	dar	sykį	sugrįžome	prie	Tado	Žvirinskio 
Sunkios	knygos.	Literatūros	kritikė	Neringa	Mikalauskie-
nė	detaliai	papasakojo,	kaip	poetas	susitvarkė	su	knygoje	
anonsuotais	ir	kitais	kūrybiniais	sunkumais	(pagrindinės	
recenzentės	mintys	–	 šio	numerio	p.	 85–86).	Diskusijos	
dalyviai	mėgino	dar	kiek	apsunkinti	poeto	gyvenimą,	ta-
čiau	Tadas	ryžtingai	parodė,	kad	jokių	sunkumų	nebijąs.

Gegužės	7	d.	mūsų	skliautuotoje	salėje	skambėjo	Pavasa-
rio	poezija	–	tai	buvo	savotiška	sparčiai	artėjančio	Poezijos	
pavasario	uvertiūra.	Tarp	pagrindinių	dalyvių	–	naujau-
sių	Naujosios	 Romuvos	 knygų	 autoriai:	 Albinas	 Galinis	
(Stebinti	Psichė),	Stasys	Jurevičius	(Tik	horizontais	užsimo-
jai),	Juozas	Žitkauskas	(Sakyciniai	ir	pilniavociniai),	Tadas	
Žvirinskis	(Sunki	knyga),	Vladas	Braziūnas	(vienas	iš	118	
antologijos	Pirštai	 jos	neša	leliją	autorių).	Gražvilė	Balei-
šytė	perskaitė	kelis	Kupiškio	poetės	Aušros	Uldukienės	
eilėraščius	 iš	 knygos	 Spalvų	 išlydėtoja	 ir	 vieną	 Sylvios	
Plath	 (Selected	 Poems	 /	 Rinktinė,	 Tautvydos	 Marcinke-
vičiūtės	 vertimas);	 jei	 poetės	 likimas	 būtų	 susiklostęs	
laimingiau,	 jai	dabar	būtų	beveik	86-eri,	bet	 ji	 išėjo	vos	
31-erių...	Dovilė	Kuzminskaitė	skaitė	eilėraščius	laukda-
ma	pasirodant	savo	Obsesijų,	Alvydas	Jegelevičius	–	Eilių	
iš	eilės.	Apie	būsimą	Nedos	Letukytės	knygą	dar	rimčiau	
negalvota,	 bet	 sumanymas	pamažu	 bręsta.	 Poetų	pasi-
rodymus	 kiek	 paįvairino	 aktorius	 Vladimiras	 Serovas,	
perskaitęs	A.	Puškino	Fausto	sceną.

Gegužės	10	d.	su	Vainiumi	Baku	nuvykome	į	Tauragės	
Birutės	Baltrušaitytės	biblioteką.	Ten	mus	pasitiko	bar-
das	Giedrius	Vaškys.	Trumpas	pokalbis	su	kūrėjais	vado-
vaujant	 bibliotekos	direktorei	Meilutei	Parnarauskienei	
ir	 itin	 harmoningo	dueto	pasirodymas	 –	Vainiaus	 eilė-
raščiai	ir	Giedriaus	dainos	pagal	Vainiaus	eiles.

Gegužės	19	d.	–	tradicinis	Poezijos	pavasario	renginys	Sa-
lovartėje	Naujoji	Romuva	ir	Nemunas:	poezija	kaip	bendra-
vimo	būdas;	išsamus	reportažas	–	šio	numerio	p.	66–78.

Birželio	 6	 d.	Alvydas	 Jegelevičius	 jau	 turėjo	 iš	 Punsko	
Aušros	 leidyklos	 atgabentas	 savo	Eiles	 iš	 eilės	 (redakto-
riai	 –	Vainius	Bakas	 ir	Audronė	Daugnorienė,	dailinin-
kas	–	Rokas	Gelažius).	Pristatyti	knygą	poetui	padėjo	ak-
torius	Ramūnas	Abukevičius.	Perskaitę	po	vieną	eilėraštį	
iš	naujos	knygos,	autorių	pasveikino	bičiuliai	poetai	Rita	
Makselytė,	Neda	Letukytė	ir	Albinas	Galinis.

Birželio	15	d.	sugrįžome	prie	maždaug	prieš	metus	išleis-
tos	Rūtos	Guzevičiūtės	knygos	Žydų	kostiumo	klajonės	
laike	ir	erdvėje,	kurios	dar	nebuvome	rimčiau	aptarę	ar	
pristatę	skaitytojams.	Autorei	nedalyvaujant	pagrindinis	
knygos	eksperto	vaidmuo	atiteko	leidybos	iniciatoriui	ir	
vertėjui	Georgijui	 Jefremovui.	 Įdomių	komentarų	 išgir-
dome	iš	filosofės	Basios	Nikiforovos	ir	poeto	Gaudento	
Kurilos.	Atrodo,	šį	rimta	mokslinė	studija	dar	laukia	ati-
desnio	skaitymo	ir	išsamesnių	diskusijų...


