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

Demonų paunksnėje
Spaudai rengiamos knygos „Nepriklausomybės apsėstieji“ fragmentas

...tau, Žeme,
skiriu vienintelę
savo poemą –
savo gyvenimą.

Tikslesnis ir išsamesnis kuriamo teksto apibūdi-
nimas būtų toks: „Žmogus ir žmogiškumas de-
monų paunksnėje“. Nelaimė, kad iki šiol netu-

rime tikslių žinių ir nekvestionuojamų apibrėžimų, kas 
yra tas žmogus ir žmogiškumas. Dievas ir dieviškumas 
(Gėris), demonas ir demoniškumas (Blogis) lyg ir aiškios 
sąvokos, o žmogus ir žmogiškumas – migla ir sumaištis. 
Vieni sako vienaip, kiti – kitaip, o visiško sutarimo kaip 
nebuvo, taip ir nėra – tai kažkokia neaiški gėrio ir blogio, 
grožio ir bjaurasties samplaika. Net atsisveikindami su 
pačiu žmogiškiausiu žmogumi Romualdu Ozolu, nega-
lėtume pasididžiuoti, kad tokį personažą aptikome, tokią 
formulę atradome ar bent mėginame ją kurti.

Nėra, nėra, nėra – išėjo. Raudokit, angelai, gedėkit, 
tautos. Neliko, neliko, neliko, neliko. Nei sau, nei šeimai, 
nei tautai, nei visuomenei, nei valstybei, nei pasauliui, 
nei žmonijai, nei Dievui – išėjo su visam, amžinybei.

Ir todėl tapo amžinas.
Jo buvo tiek daug, jo žmogiškumas buvo toks dide-

lis, kad išeidamas nepajėgė viso pasiimti – to palikimo 
pakaks viskam ir visiems: ir šeimai, ir tautai, ir visuo-
menei, ir valstybei, ir pasauliui, ir žmonijai, ir Dievui, 
kuriuo seniai niekas nebetiki, kurio, tiesą sakant, niekam 
ir nereikia. O tie, kuriems reikia antžmogiškų esybių, su-
sikuria savus dievus ar demonus, kad turėtų ko bijoti, 
kam paklusti ir ką pagarbinti.

Jam nereikėjo nieko, jam net savęs nereikėjo, jam 
buvo būtinas Žmogus – ir savyje, ir už savęs – tauto-
je ir pasaulyje. Ne antžmogis, ne pusdievis – žmogiš-
kas žmogus, sugebantis būti su kitais žmonėmis ir jį 
supančia aplinka. Ne kovojantis, ne besipriešinantis ar 
paklūstantis – paprasčiausiai būnantis, tęsiantis savąją 
egzistenciją, gautą iš tėvų ir protėvių, žinantis ir geban-
tis perduoti tai vaikams bei vaikaičiams į būsimas kartas. 
Loginis empirizmas buvo jo alfa ir omega. Tačiau atsidėti 
vien abstrakčiam mąstymui jam buvo per didelė praban-
ga – per daug sunki kasdienybė slėgė dabarties žmogų, 
ypač lietuvį, tad teko ieškoti kokių nors išeičių, vykdyti 
ne visada malonias, jo pomėgius atitinkančias pareigas.

Tokio tipo asmenybės nėra labai retos – jų gimsta 
ne tiek jau mažai, bet dauguma jų išmarinama nesulau-
kusi senatvės ir nesuskubusi įsišaknyti. Paprastai tokio 
sukirpimo individai būna vienišiai. Jie iš Basanavičiaus, 
Kudirkos, Vaižganto, Daukanto, abiejų Petkevičaičių, 

bet ne iš karaliaus Mindaugo ar Vytauto Didžiojo, ne iš 
Motiejaus Valančiaus ar Petro Vileišio aplinkos. Šiedu 
pastarieji iš gerųjų oligarchų, dažnai dar vadinamų patri-
archais, padermės. Jų analogai ar oponentai ir tebevaldo 
pasaulį – ne vaižgantai ir kudirkos, ne ozolai.

Jis – pastarųjų amžių Atpirkėjas, todėl ir buvo nukry-
žiuotas kaip ir anas, nors ir suvokęs, kokia beprasmiška 
ta jo auka. Ir buvusioji, ir esamoji, ir būsimoji. Tačiau jis 
kitaip negalėjo, nes yra siųstas Tėvo. Ne tik to žemiškojo 
pradininko ir gimdytojo, bet ir kito, daug didingesnio ir 
svarbesnio, žinoma, ir amžinesnio. Tiesą sakant, pačios 
Gamtos Sutvėrėjos siųstas. Ne vienas išminčius mėgino 
suformuluoti ir nusakyti tos pasiuntinybės prasmę, bet 
esmės pasiekti iki šiol niekam nepavyksta. „Lietuvos 
žemei, kuri mane priėmė, ir jos žmonėms, su kuriais 
gyvenau, atidaviau viską, ką turėjau – visą laiką, jėgas, 
protą. Sau nieko neprašiau, ką gavau – atsitiktinai. Pats 
tik ieškojau ir pasiėmiau visą mano pasiektą gyvenimo 
supratimą. Jo vedamas viską skyriau lietuvių politiniam 
išsivadavimui ir mentaliniam išsilaisvinimui – Nepri-
klausomybės atkūrimui ir savarankiškos dvasios forma-
vimui. Kad lietuviai ir Lietuva galėtų gyventi ir laikytis 
patys iš savęs ir patys per save. Nebuvo tai reikalinga 
šiuo momentu kaip istorinė būtinybė. Kiti, praktiškesni, 
nuvedė tautą vėl į šalį. Bet aš tikiu, kad lygiai kaip Basa-
navičiaus etninės tautos idėja, kaip Šalkauskio kultūrinės 
tautos idėja, taip mano nepriklausomos politinės tautos 
idėja yra nelyginama ir nenykstama.“1

Jis – ne pusdievis, ne Dievas, ne Demonas, jis – 
Žmogus, todėl turi teisę klysti. Ir ne vieną kartą. Būti 
ambicingas ir arogantiškas. Ir nesimokyti iš klaidų, kaip 
ir niekas iki šiol nesimokė. Iš jokios istorijos. Jokie mi-
teranai, bleirai, koliai, bušai ar obamos. Jokie jonai pau-
liai, racingeriai ar pranciškų pranciškai. Visi jie, žengę 
žingsnį į priekį, paskui nušlepsi trejetą ar penketą pėdų 
atgal ir padaro viską atbulai. Ir vis dėlto kažkokiu būdu, 
nepaisant logikos ir absurdiškiausių absurdų, žmonija 
stumiasi į ateitį, nesirengia išnykti ar pati save sunai-
kinti. Egzistuoja. Tautos ir valstybės taip pat. Kol kas. 
Nekreipdama dėmesio į tai, kad daugybė yra išnykusių 
ir šiuo metu nykstančių, net nemąstančių apie jokią ne-
priklausomybę. Civilizuotame pasaulyje patys iš savęs 
šiandien jau niekas niekur nebegyvena, nes yra visi nuo 
visų priklausomi. Visa paslaptis – priklausomybės for-
ma: dominuojanti ar paritetinė. Žmonija nuėjo arba buvo 
nuvesta dominuojančios priklausomybės keliu, nes buvo 
manoma, kad kitokios ir būti negali – visos religijos vi-
sais laikais ją taip mokė. Yra Kažkas, kas žino, kaip turi 
būti, kaip privalome gyventi šioje žemėje.
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„Mano klaida Nepriklausomybės laikotarpiu buvo 
ta, kad maniau visą tautą, o ypač – inteligentiją, esant 
tokią protingą ir atsakingą, kad susitarimas ir jo vyk-
dymas yra buitinis dalykas, ne probleminis klausimas. 
Deja. Laisvė net „šviesuoliams“ tapo individualizmo 
ir anarchijos išpažinimo būdu, tapo visuomeninio gy-
venimo chaosu, dėl kurio 1990 metais atkurta valstybė 
2004-aisiais buvo parduota už ES išmokų pažadus, o 
Lietuvos piliečiais save laikyti šiandien nori tik trečdalis 
šalies gyventojų!“2

Klaidos. Didelių žmonių ir paklydimai būna dide-
lių mastų, o jų rezultatai katastrofiški. Žmogaus orkestro 
klaidos taip pat būna daugiareikšmės, daugiaprasmės, 
daugiaplanės. Politikų klaidos sužlugdo ne tik juos pa-
čius, bet suteikia daug kančių, kitokių nelaimių tautoms 
ir valstybėms. Didžiųjų politikų didžiosios klaidos gali 
net žmoniją pražudyti. Romualdas Ozolas nebuvo gimęs 
politiku, jis turėjo prigimtinį metraštininko, muziejinin-
ko, rašytojo, muziko, filosofo, apskritai kultūrininko ta-
lentą. Nuo jaunumės jį plėtojo ir tobulino, bet, sulaukęs 
brandaus amžiaus, pajuto, kad okupacinis šarvas ne-
leidžia jam išsitiesti visu ūgiu, slopina mintį, pančioja 
kojas, deda antrankius. Kad ir ne fiziškai, bet dvasia di-
džiam skrydžiui pakilti negali. Neįstengdamas prisitai-
kyti ar kaip nors peržengti socialistinio realizmo barjero 
(straipsnis Pasaulis yra čia, 1982), ėmė rengtis politiniam 
žygiui ir netrukus į šią veiklą pasinėrė visa esatimi, tap-
damas atgimstančios tautos lyderiu. Paaiškėjo, kad ir 
politikoje jis gali griežti pirmuoju smuiku. Plėtojant šią 
veiklą, derėjo imtis dirigento lazdelės ir lipti ant prezi-
dentinio podiumo, bet jo prigimtis vis dėlto pasipriešino: 
tai – ne ta vieta, kurioje tau skirta būti. Ir jis apsidžiaugė, 
kai atsirado Kitas, kuris geiste geidė ir dirigento batutos, 
ir podiumo. Palengvėjusia širdimi jam visa tai perleido, 
net kurį laiką dirbo už jį ir jam. 

Priešrinkiminėse kalbose, diskusijose su oponen-
tais Valstybės atkūrimo komisijoje Romualdas Ozolas 
ne kartą yra garsiai pareiškęs: „Tegu lūžta ir griūva“, 
kitaip tarus, skelbkim nepriklausomybę, atriškim maišą 
ir išlaisvinkim vergus, tegu būna visi laisvi. O kas tame 
maiše ir kas bus jį atrišus, savaime aišku: jie puls dirbti 
žemę, kurti ateitį sau ir šaliai ir be galo be krašto mylėti 
laisvą Tėvynę. Tikrovė pasirodė visai kitokia: atmezgus 
nelaisvės mazgą, jame buvęs turinys (žirniai) pabiro ir 
išsisklaidė, nė nemėginę įleisti šaknų gimtojoje dirvoje. 
Jis niekada nebūtų drįsęs nė pagalvoti, jog tarp tų mielų 
žalsvai gelsvų gumulėlių, o gal ir juose pačiuose, tūno 
baisi ir pikta jėga – žudynių, keršto, godulio, melo, val-
džios troškimo, išdavystės demonai. Jie ne tik maskuo-
jasi ir slapstosi pačiame maišo (tautos) centre, bet įžūliai 
lenda laukan ir imasi veiklos. Jeigu būtų žinojęs, jeigu 
būtų įtaręs, argi būtų tapęs vienu svarbiausiųjų to mai-
šo atrišinėtojų? O juk tapo. Dar nesuskubo to mazgo iki 
galo atnarplioti, dar tik rengė dokumentus ir ruošėsi juos 
skelbti, o jau Vilniuje, Kaune, Panevėžyje, Klaipėdoje ir 
Šiauliuose... Taip, taip, ir Šiauliuose (Princų gaujos na-
rių Baranio, Amerikono ir daugelio kitų istorijos) būrė-
si grupės, formavosi nusikaltėlių brigados, kitaip tarus, 
žudynių demonai jau skleidė sparnus ir puolė ieškoti 
aukų. Pirmiausia, žinoma, jie rinkosi silpniausius, ir iš 

jų Atrišėjo – sūnų Džiugą Ozolą. Ne iš karto jis susivo-
kė, net įtarti neįtarė, kad pats būtų pridėjęs pirštą prie 
tų žudynių, kurios nedelsiant virto ne pavieniais aktais, 
o skerdynių serijomis.

Detaliau pagvildenus šį reiškinį, paaiškėja, kad tų 
monstrų veikloje yra daug išradingumo, net postmo-
dernaus teatrališkumo – buvo rašomi (apmąstomi) ak-
cijų scenarijai, braižomos žudynių schemos, atlikėjams 
numatomi vaidmenys ir repetuojamos būsimųjų veiks-
mų mizanscenos, žodžiu, būsimieji kraujo spektakliai 
režisuojami ir repetuojami. Iš pradžių per langus buvo 
mėtomos tik mokomosios granatos, o po automobilių 
kardanais raišiojami netikri sprogmenys, bet tai tęsėsi 
neilgai, kai tik jie pajuto, kad rankos laisvos, o veiksmo 
laukas niekieno nekontroliuojamas (Kovos su organi-
zuotu nusikaltimu – ONKT – skyriai prokuratūrose buvo 
įsteigti tik 1993 metais), prasidėjo tikra kruvinoji antifa-
da. Daugiausia žūdavo pačių nekalčiausių, bet greitai 
jų taikiniais tapo ir prokurorai, ir teisėjai, ir verslinin-
kai, ir apskritai valdžios žmonės, mėginta kėsintis net 
į valstybę – svajota turėti savą prezidentą ir generalinį 
prokurorą, nekalbant apie žemesnių instancijų vadovus. 
Nesigailėta ir savųjų. Kai tik krisdavo bent menkiausio 
įtarimo šešėlis ant kurio iš bendrų, bematant tas būdavo 
nutildomas ir pakišamas po velėna. 

Dėl patirties stokos ir demoniškumo nebrandos ne 
visi užmojai iš pradžių buvo sėkmingi, kartais būdavo 
prašaunama pro šalį (Bražuolės tilto, savanorių maišto 

Knygos Supratimai prezentacija Signatarų namuose, 2008
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nesėkmės), bet tai nenumalšino žudynių godulio. O kai 
buvo prieita iki pedofilijos sumaišties, užvirė toks kru-
vinas jovalas, kad ir patys jo sumanytojai ėmė painiotis 
ir panikuoti. Nepaisant visko, šie monstrai savo tikslą 
pasiekė: išbalansavo teisėsaugą ir teisėtvarką, susodino į 
aukščiausius valdžios postus bukapročius garbėtroškas, 
išklibino visuomenės ir valstybės pamatus. Būtų klaidin-
ga manyti, kad tokio rezultato pasiekė veikdamas koks 
vienišius demonpalaikis ar iškrypėlis, pusprotis vel-
niūkštis. Greta jo, o gal ir jame pačiame savo vadavietes 
buvo įkūrę ne tik godulio ir keršto, bet ir dar keletas de-
monų bei džinų. Mat visi jie randasi tame pačiame lizde, 
yra susieti glaudžiais giminystės saitais – tėvai ir broliai, 
pusbroliai ir svainiai, seneliai ir vaikaičiai. Ne menkiau-
sias iš jų, o tautai gal net pavojingiausias, Savinaikos de-
monas, dažnai apsimetantis gero gyvenimo, gerovės ar-
kangelu Rafaeliu, Samueliu ar kuo nors kitu, tik žinoma, 
ne Liuciferiu. Šis Demonų demonas pirmiausia puola 
tautos ir valstybės iškiliuosius, pradedant Jonu Basana-
vičiumi ir Vincu Kudirka ir baigiant Justinu Marcinke-
vičiumi ir pačiu Romualdu Ozolu – visi jie eliminuojami 
ne tik iš Lietuvos istorijos, bet ir iš tautos kultūros lauko. 
Žinoma, tai nėra lengva užduotis, net Savinaikos demo-
no iltys išklimba ir lūžinėja, jo kirvis šimpa  – kas drįs iš 
mirtingųjų kėsintis į Basanavičiaus ąžuolyną Vilkaviškio 
rajone, kam pakils ranka prieš Vinco Kudirkos Tautos 
giesmę, tapusia valstybiniu himnu, kas pajėgs ištrinti iš 
tautos atminties Marcinkevičiaus poeziją, kurios didelė 
dalis jau tapo liaudies dainomis? Šiek tiek lengviau do-
rotis su Romualdu Ozolu, nes jo įvaizdis tik šaknijasi ir 
tuos ūglelius apkapoti nėra labai sudėtinga, juolab kad 
demoniškumo bacila yra gaji, o jo parankinis Mirties de-
monas nuolat budi, laukdamas ženklo nukirpti gyvybės 
siūlą. Ir jis tai atliko 2015 metų balandžio 6 dieną.

Vis dėlto galutinai nutildyti buvusio tautos vedlio 
nepavyko net tada, kai fizinė gyvybė nebepulsavo, kai 
nebepajėgė ištarti žodžio, užrašyti minties, nes viskas 
buvo padaryta anksčiau – gyvas būdamas, net ligoni-
nės mirtininkų palatoje jis nė dienos, nė valandos, nė 
minutės nesėdėjo sudėjęs rankų. „Jeigu kalbam apie 
„valdžią“, kalbam apie valdančiuosius ir valdomuosius. 
Šiandien kapitalistinės diktatūros (globalios rinkos) sąly-
gomis, valdantieji yra tie, kurie valdžią perka, valdomie-
ji – visi tie (imtinai – tautos), kurie ją parduoda. Kai kokio 
nors koncerno kapitalas didesnis už daugelio nacio-
nalinių kapitalų, kokia gali būti kalba apie nacionalines 
partijas – yra tik internacionalinės. Tradicinės socialistų 
ir liberalų partijos seniai nebeatstovauja nacionaliniams 
visuomenių interesams, nes yra internacionalinės val-
dančiosios partijos.“3 Kitaip tarus, Godulio demonas su-
naikino nacionalines partijas, pakirto pasitikėjimą jomis, 
tad ir gigantiški mėginimai apginti jas ar kurti naujas 
eina vėjais. Ir Romualdas Ozolas tai patyrė savo kailiu.

Jeigu būtų buvusi įtvirtinta Arvydo Juozaičio ir 
Romualdo Ozolo vadovaujamo Persitvarkymo sąjūdžio 
programa, jeigu jų vizijų ir tyrinėjimų išdavoje būtų at-
siradusi aukščiausia struktūra, sugebanti protingai ir są-
žiningai modeliuoti šalies gyvenimą, Lietuvoje šiandien 
turėtume keturis milijonus sąmoningų piliečių, kurie 
apie jokią emigraciją nė minties neturėtų. Klestėtų ne 

tik žemės ūkio kooperatyvai, bet ir mokslo talkinama 
pramonė, švietimas. Vidutinis darbuotojo užmokesčio 
vidurkis būtų šiek tiek didesnis už ES, nebūtų organi-
zuoto nusikalstamumo, nes teisėtvarkos ir teisėsaugos 
institucijos būtų sugebėjusios uždėti apynasrius visiems 
žudynių ir savinaikos demonams. Socialinio aprūpinimo 
sistema taip pat nebūtų pamiršta – pensininkų gyveni-
mas būtų kur kas geresnis ir oresnis nei kokioje Graikijo-
je ar Italijoje, mat Lietuvoje korupcija būtų pati mažiausia 
Europoje. Lituanistikos centras Bazilionyse klestėte kles-
tėtų, nes aukščiausius postus užėmę Ozolo bendramin-
čiai ir sekėjai skirtų jam patį didžiausią dėmesį. Ir ne tik 
šis centras, bet ir visa, kas susiję su nacionaline kultūra 
ir lietuvių kalba, visoms valdžioms būtų prioritetų prio-
ritetas. NATO organizacija ir ES nebūtų pamirštos, bet į 
pastarąją Lietuva būtų stojusi tik asocijuota nare, tad ir 
užsienio politika būtų buvusi kur kas savarankiškesnė, 
nebūtų konfrontacijos su kaimyninėmis šalimis. Mokslas 
ir mokslininkai taip pat klestėtų, o Virginijui Šikšniui ir jo 
komandai už Genomų korekcijos technologijas jau būtų 
paskirta 2018-ųjų Nobelio premija.

Jei būtų, bet nėra, ir vargu bau kada nors bus.
Nėra. Bet visai ne dėl to, kad Romualdas Ozolas 

nepajėgė įveikti trijų savo didžiųjų fobijų – lenkų, žydų 
ir žmogaus teisių. Visiškai ne dėl to, nors jų atsikratyti 
nėra labai paprasta ir lengva. „Žydų korta“ pakišo koją 
Jonui Mikelinskui, ji parklupdė Rūtą Vanagaitę, bet ne 
Romualdą Ozolą. Į pirmąsias žydų gynėjų ar niekintojų 
gretas jis nesiveržė, sprogstamųjų granatų nemėtė – yra 
pasakęs gerų žodžių Šiaulių Frenkeliams, pasibaisėjęs 
Nachmano Dušanskio veikla, bet į platesnes diskusijas 
nesivėlė, kardinalių permainų šioje srityje nesiekė, palik-
damas visa tai ateičiai. Gal ir ne tokiai labai tolimai, bet 
vis dėlto ateičiai. Kitas reikalas „Lenkų korta“, tą klau-
simą derėjo spręsti čia ir dabar. Ir jis sėkmingai ją neu-
tralizavo dirbdamas Vilnijos krašto komisijoje. Žmogaus 
teisių bylą aktualino homoseksualai ir feministės, bet jos 
tada dar neiškildavo į tokias aukštumas, kad, viską me-
tus, tektų atiduoti visas jėgas joms neutralizuoti. Vis dėl-
to šia tema jo balsas skambėjo gana garsiai ir vertinimai 
buvo ganėtinai kategoriški.

Neigiamų demoniškumo apraiškų būtų galima ap-
tikti jo santykiuose su Arvydu Juozaičiu – nei vienas, 
nei kitas nesugebėjo įveikti savo ambicijų, neįžvelgė 
ateities, nesudarė bloko, kuris būtų leidęs šaliai pasuk-
ti visai kita kryptimi, išvengti tokių pragaištingų Lais-
vosios rinkos įgyvendinimo šalyje padarinių. Ir vieną, 
ir kitą būtų galima išteisinti tarus, kad juodu sukiršino 
Pavydo demonas, aptemdęs protus. Atsisakę pretenzijų 
į valdžią, abu nuėjo kitais keliais – vienas tęsti savosios 
metraštininko misijos, kitas – rašyti dramų Lietuvos tea-
trams. Ir vienam, ir kitam politiko duona tapo per kieta. 
Gal šiek tiek per vėlai abu susivokė, kad įsivėlė ne į tą 
žaidimą – nebuvo, nėra ir greitai nebus nė vieno žymes-
nio politiko, kurio mantija nebūtų apšlakstyta krauju, 
o batas neįmintas į mėšlą. Nei Lietuvoje, nei Europoje, 
nei apskritai pasaulyje. Kai kurie iš jų politinėse srutose 
su pomėgiu murdosi net iki pat pažastų įklimpę. Tai – 
ne jųdviejų amatas. Net ir stengdamiesi, nebūtų pajėgę 
prisilipinti tų demoniškų Godulio ir Valdžios troškimo 
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kaukių. Jos būtų sužalojusios ne tik jų išorę, bet ir vidų. 
Nei vienas, nei kitas iš po jų nebūtų įstengęs ne tik smog-
ti, bet ir pakelti Teisingumo kirvio, o be jo nebūtų buvę 
įmanoma apsieiti. Nes visi tie, kurie atviromis širdimis 
ėjo į Sąjūdį, visi tie Nepriklausomybės apsėstieji, atsisėdę 
į aukštus valdžios ar verslo postus, pakluso juos apsėdu-
sių demonų įnoriams. Niekas nežino ir negali pasakyti, 
ar būtų buvę kitaip, jeigu jie visi būtų pasukę Arvydo 
Juozaičio ir Romualdo Ozolo keliais. Dabar yra taip, 
kaip yra, ir greitai kitaip nebus. Užtat tas politikas ir tie 
veikėjai, kurie nesibodi nei kraujo, nei mėšlo kvapo, eina 
toli, kyla aukštai, palikdami žymę Istorijoje. Ir Lietuvos, 
ir Europos, ir pasaulio.

Romualdas Ozolas žinojo, dar kūdikystėje buvo 
užfiksavęs fašistinio demono siautėjimo faktus, paskui 
visa paauglystė, jaunystė ir didžioji dalis brandaus am-
žiaus prabėgo bolševikinio demono paunksnėje, iš ku-
rios manė sugebėsiąs pasprukti, todėl nebuvo parengęs 
priemonių ir ginklų savajam, lietuviškajam, demonizmui 
atremti. Net netikėjo, kad jo mylimoje žemėje toks reiški-
nys apskritai gali rastis. O radosi. Ir tai – ne vieno kokio 
Daktaro, Gaidjurgio, Baltušio ar Vertelkos išmonė, – de-
šimtys, šimtai ir net tūkstančiai jų bendrų ėmė siautė-
ti. Ne tik sostinėje, kituose didmiesčiuose ar apskričių 
centruose buvo jų gausiai prisiveisę, bet ir atokiose vie-
tovėse, miesteliuose ar bažnytkaimiuose, jei tik prasi-
mušdavo koks išmanesnis verslininkas ar amatininkas, 
tuoj pribūdavo ir duoklės pareikalaudavo demoniškojo 
reketo įgaliotiniai – demonizmo epidemija buvo paraly-
žiavusi ne tik visą šalies ūkį, bet ir aptemdžiusi tautos 
sąmonę. Ir tai tęsėsi vos ne ketvirtį amžiaus. Tai buvo 
neįsivaizduojama, tiesiog neįmanoma, prieštaravo ne tik 
visiems jo postulatams, bet ir sveikam protui. Ir jis pri-
valėjo su tuo susitaikyti, nes pabėgti ar pasislėpti nuo to-
kios tikrovės nebuvo kur. O daugelis tėvynainių taikytis 
ir slėptis nepanoro, jie pasirinko kitą išeitį – pasitraukti, 

palikti namus ir žemę, atsisakyti tėvynės. Ne po vieną, 
ne po dešimtį, o šimtais ir tūkstančiais. Ir ne pėsčiomis 
ar arklių kinkiniais, o automobiliais, autobusais, trauki-
niais ir lėktuvais. Jis tai ne tik matė, bet ir mėgino šaukti: 
žmonės, sustokit, susiprotėkit. Tačiau dabar jau niekas jo 
nebegirdėjo, nes žodis ir raštas tapo devalvuotas, bever-
tis – Pelno ir gero gyvenimo demonas užėmė jo vietą.

Apmaudu, labai apmaudu, kad Romualdui Ozo-
lui nepavyko apmąstyti ir išgvildenti iki galo žmogaus, 
tautos, savosios tautos, demoniškumo temos. Dienoraš-
čiuose ir publicistikos straipsniuose esama tik užuomi-
nų ar fragmentų – jo prigimtieji polinkiai siekė labiau 
Gėrio, o ne Blogio analizės. O jei ir Blogio, tai ateinančio 
iš kitur – iš Rytų, Vakarų, Požemių ar Aukštybių, bet ne 
iš savęs, ne iš vidaus – iki savosios tautos demonizmo 
šaknų jis neprisikasė, nes nepaliaujamai tikėjo būsimu 
Gėrio, žmogiškojo, tautiškojo Gėrio triumfu. Tačiau jei-
gu kam kada pavyks perskaityti ir išstudijuoti visą Didįjį 
jo kūrinį, – 126 rankraštinius tomus, – kol kas užrakintą 
Lietuvos valstybinio archyvo seifuose ir mums nepasie-
kiamą, gal ir tautinio demonizmo tema suspindės nau-
jomis spalvomis, atsiras naujų aspektų bei faktų. Mes 
gi, aptarę svarbiausių Nepriklausomybės apsėstųjų žy-
gius, jų laimėjimus ir nesėkmes, savąją misiją būsime 
atlikę. Vis dėlto teksto visumai, jo išbaigtumui stinga 
visapusiškai apibūdintos personos, to Kito, to Porininko 
ar Antrininko, su kuriuo buvo prisiekta kovoti iki galo 
dėl tautos laisvės ir valstybinės nepriklausomybės. Ir tas 
Kitas tebėra ir sėkmingai gyvuoja, nes jo gyslomis teka 
šiandienio politiko kraujas. Tad privalome suteikti žodį 
ir jam. Tiesą sakant, jokio teikimo nereikia, pats noriai 
šios temos imasi.

1 R. Ozolas. Į saulėlydžių krantą. – Diemedis, Vilnius, 2008, p. 275.
2 R. Ozolas. Paskui greičiausią pelną. – Diemedis, Vilnius, 2008, p. 13.
3 Ten pat, p. 107–108.

Su Juozu A. Krikštopaičiu 
prie Juozo Keliuočio 
ąžuoliuko Tautinio atgimimo 
ąžuolyne Ožkabaliuose, 2010
K ĘS T U ČI O  S V ĖR I O 
nuotraukos
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U G N I E S  A M Ž I AU S  
Ž M O G AU S  M I N T Y S
Jei paklaustume pirmą pasitaikiusį tautietį, kas buvo tas 
Kazimieras Semenavičius, tikriausiai išgirstume: tai – 
raketų išradėjas, Europą supažindinęs su raketomis. 
Kitas pridurtų, kad lietuvis anksčiau už Konstantiną 
Ciolkovskį suprojektavo trijų pakopų raketą. Užsienio 
svečius šiomis žiniomis iš pradžių gal priblokštume, bet 
tik tuos, kurie raketų istorija domėjosi mažai. Žmonių 
įsitikinimus valdo mitai, legendos, įvairūs pramanai, 
tačiau, nuo jų atsispiriant, kartais prasideda kelias ir į 
gilesnį pažinimą. K. Semenavičiaus nuopelnai tokie di-
deli ir neginčijami, kad nėra reikalo jam priskirti to, ko 
jis nepadarė ir vadinti jį pirmuoju Europos pažindintoju 
su raketomis, juo labiau raketų išradėju. Jis pats šio pri-
oriteto nesisavino, visur savo knygoje mini pirmtakus, 
kurių išradimais rėmėsi.

Kaip vienu sakiniu galėtume apibūdinti savo didįjį 
išradėją, fundamentinės knygos Didysis artilerijos menas, 
1650 m. išleistos Amsterdame lotynų kalba, autorių? 
Tai – Lietuvos bajoras, karo inžinierius, artilerijos daly-
kų teoretikas ir praktikas, fortifikacijų žinovas, karinės 
karjeros laiptais pakilęs iki Lenkijos karalystės artileri-
jos viršininko pavaduotojo (jau buvusio, kai jo knyga 
buvo leidžiama), generolo leitenanto. Sausi enciklope-
diniai faktai, tačiau ir enciklopedijos, deja, turi ypatybę 
klaidinti. Kol kas bene geriausias pažinimo šaltinis apie 
Semenavičių yra jo paties parašyta knyga, bet tai nereiš-
kia, kad nuo žinomo fakto, kaip patikimos atramos, ne-
galėtume nė žingsnio žengti į kairę ar dešinę, lyg už tai 
grėstų neišvengiama bausmė. Kai trūksta konkrečių ži-
nių, kartais naudinga atkurti aprašomojo herojaus veiks-
mų erdvę, tą XVII a. aplinką, kurioje jam teko priimti 
sprendimus siekiant užsibrėžto tikslo. Tikimybių teorijos 
pritaikyti mums gal ir nepavyks, bet tikėtinų galimybių 
atmesti taip pat nereikėtų. Jei ir nepakankamas, tai bent 
jau būtinas, gal neišvengiamas minties kelias tikrų žinių 
nepakankamumo sąlygomis.

Iš knygos galima spręsti, kad autorius buvo įgi-
jęs tvirtus humanitarinio išsilavinimo pagrindus, turėjo 
platų inžinerinių techninių žinių bagažą, kurį sukaupė 
tikriausiai ne vien studijų metais ir bibliotekose, bet ir 

kovų laukuose, pilių apgultyse. Kariniuose veiksmuose 
patirtį kaupė Abiejų Tautų Respublikos, Rusios, taip pat 
Nyderlandų provincijų teritorijose. Ateityje tikriausiai 
sužinosime ir daug naujų dalykų. Savo knygoje jis cituoja 
per 200 autorių, nuo Antikos išminčių ir klasikų iki Re-
nesanso epochos mąstytojų ir mokslininkų. Jam tai – ne-
dalomas žmonijos išminties šaltinis, iš kurio dera semtis 
tvirtų gyvenimo pamatų ir veikimo nuostatų. Tokia po-
zicija iškalbingai liudija neeilinį autoriaus humanitarinį 
išsilavinimą ir humanistinę pasaulėžiūrą. Pasekime jo 
minčių logiką, veikiausiai būdingą XVII a. šviesuoliams.

Semenavičius idealizuoja senuosius „auksinius lai-
kus“, kurie nepažino „ne vien tik ginklų ir karo tarnybos, 
bet ir piktavališkumo“. Tačiau gėris ne amžinas. „Po šio 
sekęs amžius buvo blogesnis, diena dienon augant godu-
mui bei puikybei ir piktavališkumui kovojant su padoru-
mu bei nenusikaltusiu paprastumu atsirado karyba. Tai 
pagimdė ne gražų karą, bet tartum baisią ir visai žmonių 
giminei pavojingą pabaisą. Dėl to šaukta prie ginklo.“ 
Taigi ne iš gero gyvenimo prireikė karybos ir vis tobulė-
jančių ginklų, o iš neišvengiamos būtinybės. Blogiausia, 
kad nesustota. Romėnai ir graikai, pasak Semenavičiaus, 
kitus pralenkę karo išradimais, tvirčiausiai tikėjo, kad 
būsimų kartų nieko daugiau nebus išrasta ir pridėta, 
„dėl to ir Aristotelis savo laikų mašinas ir ginklus vadina 
puikiausiais ir tobuliausiais“. Suprask, nieko tobulesnio 
žmonijai sukurti jau nepavyks. Geležies amžiaus žmonių 
samprotavimai. Tačiau tuo amžiumi istorija nesibaigė. 
Atėjo ugnies amžius ir pavergė geležies ir kitų metalų 
vardais pavadintus ankstesnius amžius. Valdžios didy-
bė „atiteko tiems, kurie turėjo persvarą ugniniais, netgi 
dieviškais, nes paimtais iš dangaus, ginklais“. Akivaizdi 
nuoroda į Prometėją, jis žmonėms dovanojo ugnį, pasi-
savintą iš dievų. Tai atvedė ne tik į civilizacinę pažangą, 
bet daugeliu atvejų ir į pražūtį.

Ir vis dėlto Semenavičius lenkiasi ne dievams, o 
gamtai. „Ta nesuvokiama gamta, visų mokslų ir nuos-
tabių išradimų šaltinis ir pradžia, išlaikė paslėptą iki 
paskutinių senėjančio ir jau visiškai iškaršusio pasaulio 
dienų siaubingą ir baimę keliantį mūsų Meno išradimą, 
kurį šiuo veikalu ryžomės aptarti“. Būtent nuo to meno 
pristatymo savo knygoje Semenavičius pradeda įžangos 
žodį skaitytojui (Lectori).

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

Pabūklo šūviais 
pašlovinta Kazimiero 

Semenavičiaus knyga (2)

Pradžia – Naujoji Romuva, 2018, Nr. 3.
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PA G I R I A M A S I S  Ž O D I S  
D I D Ž I A J A M  M E N U I
Aprašomą išradimą Semenavičius pristato iškeldamas į 
Meno rangą. Jo nepažino „nei senovės romėnai... visa-
me pasaulyje garsiausi karybos mokslu ir karo ginklų 
išradimais bei naudojimu, nei graikai, labiausiai pasižy-
mėję kiekvienoje kilniausių menų srityje“. Jis kalba apie 
artileriją plačiąja prasme, kuriai negaili ditirambų, ir toli 
gražu ne tuščių. Jam tai – kilnus kovos ginklas, ir tokį 
požiūrį Semenavičius siekia perteikti ne tik skaitytojui, 
bet ir kariams, pabūklininkams, ne tik šias kovos prie-
mones naudojantiems mūšiuose, bet ir jas kuriantiems, 
gaminantiems, tobulinantiems, taigi bent jau šioje veik-
loje žengiantiems gal toliau ir už Aristotelį, kuris buvo 
tikras, kad tobulesnių ginklų ir būti negali. Juk kas gali 
būti tobulesnis už tobulą. Semenavičius taip nemano, 
nors ir nesiekia varžytis su Aristoteliu.

Knyga pradedama nuo plačių apibendrinimų, į skai-
tytoją kreipiamasi pakiliai, kaip ir dera baroko epochos 
autoriui, pristatančiam ypatingą meną, „kurį dabar esa-
me įpratę vadinti ARTILERIJA“. Prasidėjusi nuo mažiau-
sių pradmenų „vėliau įstabiomis priemonėmis žengė į 
priekį ir pagaliau buvo iškelta į aukščiausią viršūnę, nu-
sipelnė net DIDŽIUOJU MENU būti vadinama“ (p. 21). 
Semenavičius šiuos patetiškus teiginius pagrindžia sva-
riais įrodymais, parodydamas, kaip natūraliai artileri-
jos menas persilieja su mokslu, nes „yra lyg tam tikra 
daugelio laisvųjų mokslų ir techninių menų santrauka“.

Artilerija jam – ne vien kariuomenės rūšis ir ne vien 
menas, bet meno ir mokslo dermė, į kurią veda mate-
matikos, chemijos, fizikos (tuo metu vadintos gamtos 
filosofija), mechanikos, hidraulikos, pneumatikos žinios. 
Reikalingi visų mokslų žinovai: aritmetikas čia suras, ką 
apskaičiuoti, geometras – išmatuoti, gamtos filosofas – 
išnagrinėti gamtos dalykų klausimus, mechanikas – vi-
sada turės ką savo prietaisais sverti, kilnoti, suspausti ir 
traukti, chemikas – ką savo ugnimi sutirpdyti ar susting-
dyti, civilinis architektas pritaikys proporcijų ir tikslių 

įvairių struktūrų ir matmenų harmoniją ir simetriją, kari-
nis architektas – kurs įtvirtinimų meną, taktikas – apskai-
čiuos, kaip tinkamai mūšio lauke išdėstyti karo mašinas 
tarp karių gretų, pneumatikai ir hidraulikai pateiks ste-
bėtiną vamzdžių ir vamzdelių, kuriais tiekiamas vanduo 
arba oras, tinklą. Ras, kur savo žinias pritaikyti, optikai 
ir daugelio kitų sričių išmanytojai. Būtina išmanyti ka-
rinės fortifikacijos subtilybes, artilerijos ir kitų karinių 
padargų transportavimo dalykus, kai didelių išbandy-
mų patirdavo ne tik vežimų stebulės ir ratai, bet ir keliai, 
tiltai, vandens perkėlos. Paprastai prieš žygį bombardos 
būdavo išardomos ir dalimis kartu su sviediniais ir kita 
amunicija vežamos arklių arba jaučių traukiamais veži-
mais. Mūšio lauke bombardos buvo surenkiamos, įtvir-
tinamos žeme, mediena, kitomis parankinėmis priemo-
nėmis. Artilerija glaudžiai susijusi ir su karinės taktikos 
subtilybėmis. Žodžiu, tai – ištisa žinių sankaupa, kurią 
deramai perprasti tikriausiai net ir to meto universiteto 
teiktų specialių žinių nepakaktų.

Semenavičius randa progą išsakyti švelnų priekaištą 
istorikams ir poetams, kurie knygoje pristatomai artileri-
jai labai daug skolingi, nes dėl nepakankamo nusimany-
mo ši nuostabi meno ir mokslo dermė, savotiškas feno-
menas, per mažai išgarsintas parodant tikrąją jo svarbą 
žmonijos gyvavimo raidai.

Karo inžinieriaus Semenavičiaus interesų spektras 
nekonfrontuoja su humanišku požiūriu į aprašomus da-
lykus. Tačiau jis ryškiai nepakantus moksliškumo sty-
giui. Į jo rankas patekusiuose spaudiniuose pirmiausia 
ieškodavo tikslaus ir pagrįsto metodo, kurį pritaikant 
galima pasiekti norimą rezultatą. Dažnai ieškomo tiks-
lumo ir pagrįstumo nerasdavo, susidurdavo su priešta-
ravimais, profesionalumo trūkumu, kartais ir noru tuš-
čiažodžiauti, puikuotis savo žiniomis ar patirtimi, kai 
šių vertybių kai kuriems autoriams kaip tik labiausiai ir 
pristigdavo. Neslepia, kad naudojosi daugelio autorių 
veikalais, jų sukauptomis žiniomis, bet niekur svetimų 
išradimų ir minčių nesisavina, pirmtakų knygas įvardi-

 G E D I M I N O 
Z E M L I C K O  

nuotrauka
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ja, autorius mini, kuo skaitytojus įtikina nuorodų gausa 
savo knygoje. Tuo Semenavičius gal net išskirtinis, nes 
to meto autoriai toli gražu ne visada būdavo atidūs ir 
delikatūs su kitų parašytais tekstais ir autoriais, kurių 
išradimais naudojosi, kartais pirmtakus pamiršdavo pa-
minėti. Pasirodydavo leidinių išvis be autorių pavardžių. 
Aptariamoji Semenavičiaus nuostata pateikti naudoja-
mus šaltinius reikšminga bibliografiniu požiūriu.

K .  S E M E N AV I Č I AU S  V I Z I J A  
I R  S I E K I A I
Iš to, kas pasakyta, ryškėja Semenavičiaus siekiai, va-
romosios motyvacijos jėgos. Jis rašo vadovėlį. Siekia ne 
tik išgarsinti artilerijos meną, bet ir padėti tiems, kurie 
tiesiogiai susiduria su artileristo profesija ar jai artima 
sritimi. Jam tai – viršūnė, į kurią kopti tenka per dau-
gybės kitų autorių žinių sankaupas. Įvade kreipdamasis 
pirmiausia į tėvynainį, pateikia savo motyvacijos ištakas, 
siekį patarnauti tėvynei ir savo tautiečiams, kurie trokšta 
pažinti šį meną, bet knygų, iš kurių galėtų mokytis, yra 
labai mažai, o ir esamomis kartais nusivilia, nes jos ne-
išsamios, ne visą rūpimą mokslą nagrinėjančios. Seme-
navičius kaip tik ir siekia šią spragą užpildyti, pateikti 
tokį visapusišką vadovėlį, parankinę knygą, kurioje būtų 
naujai pateikta, kas sena, rodyti ir išgarsinti, kas nauja, 
atmetant klaidingus techninius sprendimus, įsišakniju-
sius pramanus, imantis įvairių darbų, be kurių bus ne-
tikęs ir galutinis rezultatas. Jo knyga – tai ir intelektinis 
ginklas kovojant su nemokšomis, padėsiantis apsaugo-
ti „nuo šios didžiausios neteisybės meną, neabejotinai 
pirmąjį tarp visų kitų laisvųjų menų“ (p. 25). Autoriaus 
iškelta užduotis – parodyti pasauliui aptariamos srities 
kilnumą ir vertę, nes joje sukauptos žinios apie sudėtin-
giausias to meto technologijas. Toks Lietuvos bajoro už-
mojis – išties bajoriškas.

Semenavičius siekia reabilituoti tai, kas prarasta lai-
ko tėkmėje. Lietuvoje ir kitose šalyse kilmingam luomui 
priklausę puškoriai (artileristai, tarp kurių būta ir bajo-
rų), ankstesnį statusą jau buvo praradę bene nuo XVI a. 
antrosios pusės, iš garbingo užsiėmimo ši sritis jau spėjo 
devalvuotis į amatą, kuris bajorui lyg ir nebederėjo. Se-
menavičius tokiai nuostatai ryžtasi duoti atkirtį, siekia 
parodyti ugnies inžinerijos (artilerijos, pirotechnikos, 
fejerverkų) svarbą ir patrauklumą. Pirotechnikais jis va-
dina ugnies inžinierius, įmantrių fejerverkų meistrus, 
kurių išmonė neretai kupina klastų, gudrybių ir triukų – 
tai gal labiau būdinga įvairiems menams, bet tai buvo 
epocha, kai menas ir mokslas dar nebuvo atskirti vė-
lesniems laikams būdingos griežtos takoskyros. Iš tiesų 
Didysis artilerijos menas – ne šiaip vadovėlis, bet visų su 
artilerija ir ugnies technologijomis susijusių specialiųjų 
žinių visuma, pasiremiant pirmtakų išradimais, patirti-
mi ir vertinant XVII a. vidurio žinovo žvilgsniu.

Semenavičiaus nuostata: tai, kas daugeliui dėl neži-
nojimo tėra amatas, iš tikrųjų yra meno šaka. Dar dau-
giau: tai – menas, virstantis taip pat ir mokslo reiškiniu. 
Išradėjui tai natūrali mokslo ir meno vienovė, šiandien 
pasakytume, sintezė, nors tokio žodžio knygoje nerasi-
me. Rašoma apie vieną svarbiausių epochos ginklų, bet 
apstu labai humaniškų autoriaus ištarų. Skaitytojas ne 

tik panardinamas į labai praktiškus ir rūsčius dalykus, 
bet ir išvedamas į poezijos lankas, kurias puošia geriau-
sių Antikos poetų ir išminčių pasodintos gėlės. Ar ne 
panašios sintezės siekia įžvalgiausi XXI amžiaus univer-
sitetai, siekdami humanizuoti technikos ir technologijų 
mokslus?

Semenavičius pasirodo kaip savo meto publicistas 
humanistas, apdovanotas gilia atsakomybe, jam rūpi 
vesti pirmyn tėvynainius, visų pirma jaunimą, jam svar-
bu, kad vyrautų visuomeninis interesas, moralės siekiai. 
Jis vertina žmoniškumo taisyklių laikymąsi net ir karų 
sąlygomis, vienareikšmiškai ir aštriai pasisako prieš nuo-
dingų užtaisų naudojimą artilerijoje, nes tai nesuderina-
ma su jo puoselėjamu žmogiškumu. Net apie savo nu-
mylėtą artileriją jis staiga išsitaria kaip apie „siaubingą 
ir baimę keliantį mūsų Meno išradimą, kurį šiuo veikalu 
ryžomės aptarti“. Autorius sau ir skaitytojui kelia aukš-
tus tikslus, savo knygoje pateikia stebėtinai daug žinių, 
tiesiogiai susijusių ne vien su artilerija, bet ir su pagal-
binėmis sritimis, tarsi laiptais, vedančiais į aukštumas. 
Dvasingumo šioje knygoje nestinga, ir tai – ne žodinis, 
bet gelminis dvasingumas.

R A Š Ė  VA D O V Ė L Į ,  
O  I Š Ė J O  E N C I K L O P E D I J A
Vienuolikos puslapių Įžangos žodyje skaitytojui (datuo-
tas 1650 m. vasario 1 d.) Semenavičius tvirtina nujaučiąs, 
„kad kai kurie konkurentai ir diletantai bei įnoringi kriti-
kai... šiuose mūsų dalykuose reikalaus lotynų kalbos dai-
lumo, kai kuriuos naujai sukurtus žodžius juoda anglimi 
(kaip sako patarlė) paženklins“. Būdamas kariškis, sako 
mažiau rūpinęsis žodžiais, bet daugiau dalyko esme: 
jeigu įterpia į tekstą svetimžodžius, tai daro ne iš gero, 
bet jausdamas lotyniškų terminų stoką. Mat jei skaitys 
kareiviai, tai „trokš tyrinėti dalyką, ne žodžius“, o moks-
lo žmonės, „jeigu ką nors ras, kas neatitiktų jų skonio, 
ramiai ištaisys bei išlygins ir paruoš antram leidimui“. 
Autorius skaitytojo prašo supratimo ir geranoriškumo, 
kad šis būtų atlaidus pastebėtoms klaidoms, kurios įsi-
brovė daugiausia dėl spaustuvininkų nepatyrimo ar ko-
rektoriaus neatidumo. Semenavičius sielojasi dėl klaidų, 
kurias pastebi ir taiso, nes kai kurios, ypač skaičiavimuo-
se, iškraipo esmę, tad geri autoriaus norai gali neatnešti 
laukiamos naudos. Apskritai jis jaučia poreikį knygoje 
nuolat bendrauti su savo skaitytoju, dažnai į jį kreipiasi 
kaip į bendramintį, o ne kandų kritiką.

Knyga Didysis artilerijos menas – tai ne tik vadovėlis, 
bet labai plati žinių sankaupa apie daugelį ugnies inžine
rijos dalykų, kario artileristo tarsi enciklopedija, o kartu 
ir parankinė artileristo praktiko knyga. Tiesa, knygos 
stilius mažai primena vadovėlį, juo labiau enciklopediją, 
nesunku pajusti baroko epochai būdingas išraiškos prie-
mones. Semenavičius buvo užsimojęs išleisti dvi knygos 
dalis, apie antrąją žinome tiek, kiek pats autorius prasi-
taria pirmosios dalies įžangos žodyje. Prie to dar sugrį-
šime, o dabar dėmesį sutelkime į pirmąją dalį, išleistą 
1650 m. Amsterdame. Originalą sudaro penkios knygos. 
Vien pirmoje trylika skyrių, jie skirti kalibro matuokliui 
ir jo naudojimui aptarti, metalų ir įvairių mineralų tar-
pusavio santykiams nustatyti jų svorio ir dydžio atžvil-
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giu. Tai svarbu, nes to meto Europoje (jau nekalbant apie 
platųjį pasaulį) nesant vieningos sistemos, įvairūs matai 
skirtingose šalyse labai skyrėsi. Dirbant su paraku, kito-
mis degiosiomis ir padegamosiomis medžiagomis, labai 
svarbu teisingai jų mišinius sudaryti. Štai kad ir svaras, 
geriausiai europiečiams žinomas svorio vienetas, Pran-
cūzijoje, Anglijoje, Olandijoje, Lenkijoje ar Ispanijoje ski-
riasi. Krokuvoje vienas svaras nėra lygus Gdansko sva-
rui, ir nebūtinai atitiko naudojamam Antverpene. Nieko 
nuostabaus, kad vien kalibro matuokliui ir svorio bei 
dydžio matams skirta net 62 puslapiai originalaus teksto 
(skaičiuojame lotyniško teksto apimtį be vertimo į lietu-
vių kalbą puslapių).

Kitos keturios pirmosios dalies temos skirtos artile-
rijoje naudojamoms medžiagoms ir jų gaminimo priemo-
nėms (antra knyga), raketoms ir jų užtaisymo medžiagų 
gaminimui (trečia knyga), įvairiausių rūšių sviedinių 
gamybai (ketvirta knyga), o penktoje aprašytos pirotech-
ninės priemonės ir pabūklai.

Praktinę knygos vertę didina tai, kad, be parako ir 
kitų degiųjų medžiagų gamybos būdų, pasiūlyta ir prie-
monių nuo nudegimų, kurių dažnai pasitaikydavo dir-
bant su paraku, siera, įkaitinta geležimi, lydytu alavu ir 
kitomis panašiomis medžiagomis (II knyga, XXXI sky-
rius, p. 223). Tai – įvairūs gydomieji tepalai, pirmiausia 
autorius pateikia savo paties išbandytus. Pagaminti iš 
kiaulės taukų, graikinių riešutų, kanapių ir linų aliejaus, 
gysločių ir dedešvų vandens, kiaušinio baltymo ir pan. 
Taip pat išvardijamos įvairiose kitose knygose minimos 
priemonės, jose įvairiomis proporcijomis naudoti svogū-
nai, burokai ir rūtų sultys, šeivamedžio žievė, kiauliauo-
gių užpilas, taukai, juodosios gebenės lapai, svarainių 
sėklos ir baltasis vynas.

P R A D Ž I Ą  D AV Ė  D Ū M I N I S  PA R A K A S
Didžiojo artilerijos meno (I dalis) trečiąją knygą Apie raketas 
(Dе Rochetis) Semenavičius pradeda be jokios, tokios ba-
rokui būdingos, patetikos. Jam tai – natūraliausia artileri-
jos ir pirotechnikos tąsa. Italai jas vadina Rochette ir Raggi, 
prancūzai Fusees, vokiečiai Steigende Kasten arba Ragetten 
ir Dracheten, o lenkai Race. Autorius primena, kad raketų 
„sandara labai sena ir gana gerai žinoma visiems Arti-
leristams“. Įspėja, jog ši sritis, nors nesudėtinga, „imli 
darbui ir iš ruošiančiojo reikalauja kruopštaus rūpestin-
gumo“. Kartu padrąsina, kad „iš tikrųjų tie, kurie ketina 
pasišvęsti Artilerijai, pradeda nuo jų (raketų – G. Z.) ir iš 
tiesų deramai“, nes visos „pramoginės dirbtinės ugnys, 
visos Mašinos ir kiti Artileriniai išradimai be Raketų 
vargiai galėtų egzistuoti“. Tad ši pirmos dalies trečioji 
knyga ir skirta išsamiai aptarti raketų paruošimą, jų for-
mas, išvaizdą ir naudojimą, tai ir esąs praktinis vadovas 
artileristams ir visiems, kurie raketomis ir kitais ugnies 
pritaikymo dalykais domisi ir bandys jais užsiimti. Daug 
dėmesio skiriama parako mišinių paruošimui.

Pirmųjų raketų išradėjais neatsitiktinai laikomi kinai 
ir indai. Tai – dūminio parako atradimo tiesioginė išda-
va, ir tai neprošal atsiminti. Kodėl būtent kinai ir indai 
sukūrė paraką? Pati gamta tas tautas apdovanojo žemė-
je glūdinčiais salietros telkiniais, jos pirmos pastebėjo, 
kas vyksta salietrą sumaišius su medžio anglimi ir siera. 
Gaunama sprogioji medžiaga, dūminis parakas, atrastas 
maždaug 600–800 m. prieš mūsų erą. Jo naudojimas ir 
tobulinimas turės milžinišką poveikį visai žmonijai. Bet 
ne iš karto. Iš pradžių paraku užtaisomi įtaisai naudo-
ti fejerverkams, šventinėms pramogoms. Vėliau pradėti 
kurti į raketas panašūs išmoningi ugnies įtaisai. Iš esmės 
panaudotas raketinio judėjimo principas, bet vargu ar 
kas dėl to suko galvą. Nėra patikimų žinių, ar tos išmo-
nės naudotos ir kariniams tikslams, veikiausiai gerokai 
vėliau. Teigiama, kad 960 metais jau buvo panaudotos 
paraku varomos kovinės raketos, o 1232 m. kinai jau 
turėjo raketų paleidimo salvėmis priemones, jų raketos 
skrisdavo iki 9 kilometrų nuotoliu.

Pirma rašytinė žinia apie parakinio ginklo naudoji-
mą užfiksuota 1259 m., kai kinai aprašė pirmą „tūžmin-

Rogeris Baconas

Albertas Didysis
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gos ugnies ietį“, kurią naudojo pritaikę sprogiąją parako 
galią. Tai buvo bambuko vamzdžio įtaisas, iš kurio šau-
dyta padegamaisiais užtaisais, nors tai dar nebuvo tikras 
šaunamasis ginklas dabarties supratimu. Kad ir kaip 
būtų, fejerverkų paleidimo įtaisai galėtų būti seniausi 
vėliau sumanyto šaunamojo ginklo, raketų ir pabūklų 
protėviai, nuo jų prasideda raketinio judėjimo principo 
taikymas.

Kinų ir indų patirtį perėmė naujovėms imlūs arabai, 
kurie dar 1250 m. paraku užtaisomas raketas panaudojo 
prieš Europos riterius per Septintąjį kryžiaus žygį (1248–
1254). Būtent arabams Europa turi būti dėkinga už tai, 
kad, įsitvirtinę Ispanijoje, europiečius supažindino su lig 
tol jiems nematyta ugnies technologijos keistenybe. Beje, 
bandydami gilintis į parako Europoje plitimo kelius, pa-
tenkame į daugybės prieštaravimų pinkles. Anglų filoso-
fas ir tyrinėtojas Rogeris Baconas (apie 1214 – po 1292), 
pranciškonų vienuolis, savo veikale De secretis operibus 
artis et naturæ rašė, kad jam žinomas salietros, sieros 
ir medžio anglies sprogusis mišinys. O kokiais keliais 
šios žinios jį pasiekė? Baconas šią žinią (apie 1249 m.) 
užšifravo anagramoje, ties kuria galvas laužė daugybė 
smalsuolių, o iššifruoti pavyko anglų karo istorikui Hen-
ry Heimui. Jis atskleidė Bacono užšifruotą trijų minėtų 
medžiagų santykį, tinkamą sprogiajam mišiniui. Tikėti-
na, kad Baconas pasinaudojo arabų žiniomis, mat XIII a. 
europiečiai suskato arabų knygas versti į jiems supran-
tamas kalbas. R. Baconas buvo ne tik pagavus naujoms 
žinioms, bet ir aiškiaregys, juk nuspėjo ateisiant auto-
mobilio, aeroplano, povandeninio laivo, mikroskopo ir 
teleskopo atradimų laikus. Ir tai jis išmąstė XIII amžiu-
je! Tačiau dūminio parako receptūrą turėjo užšifruoti 

anagramoje, nes toks „velnio išradimas“ autoriui galėjo 
brangiai kainuoti.

Pusšimčiu metų vėliau už R. Baconą prie parako ga-
mybos prisidėjo garsus išradėjas, vienuolis dominikonas 
Albertas Didysis (Albertus Magnus, tarp 1193 ir 1206 – 
1280). Jis anagrama nesidangstė, o tiesiai šviesiai išrašė 
parako gavimo receptą visiems norintiems pasigaminti: 
2 svarai medžio anglies, svaras sieros ir 6 svarai salietros. 
Įrašas padarytas 1250–1280 metais veikale Apie pasaulio 
stebuklus skyriuje Apie skraidančią ugnį. Manoma, kad Al-
bertas taip pat naudojosi arabų patirtimi.

N E M A R I  B E RT H O L D O  S C H WA R Z O 
Š L O V Ė
Bet kokią nežinomybę ar silpną vietą pažinime bemat 
užpildo spėlionės, neretai virstančios spalvingomis le-
gendomis. Taip nutiko pranciškonų vienuoliui vokiečiui 
Bertholdui Schwarzui. Nemaža dalis europiečių įsitikinę, 
kad Europoje dūminį paraką išrado būtent jis. A. Puški-
nas jį vadino broliu Bertholdu, alchemiku ir perpetuum 
mobile kūrėju. Bet labiau už Puškiną Rusijoje jį išgarsino 
romano Dvylika kėdžių herojus Ostapas Benderis. Rašyto-
jų I. Ilfo ir J. Petrovo dėka Benderis ir jo bendras Kisa Vo-
robjaninovas Maskvoje buvo įkurdinti legendinio parako 
išradėjo vienuolio Bertholdo Schwarzo studentų chemi-
kų bendrabutyje. Šitaip įkvėpimo akimirką bendrabutį 
perkrikštyti į galvą šovė didžiajam kombinatoriui, ku-
riam šmaikščių idėjų nestigo. Romano gerbėjai, aišku, tą 
pavardę įsidėmėjo. Iš tikrųjų bendrabutis turėjo sveika-
tos apsaugos liaudies komisaro N. A. Semaškos vardą. 
Tačiau kas prisimena Semašką? O Benderį žino visi...

Bertholdą Schwarzą žino save gerbiantys europie-
čiai, nors patikimų žinių apie jį išliko gal net mažiau negu 
apie Kazimierą Semenavičių. Žinoma tik tiek, kad laiko-
mas dūminio parako išradėju Europoje, žinovas pridurs – 
ir pabūklo. Žinių stygius – ne kliūtis populiarumui. Gal 
net labiau atpalaiduoja vaizduotę ir neįpareigoja. Tikra-
sis vienuolio pranciškono vardas ir pavardė – Konstantin 
Anklitzen, jis kilęs iš Freiburgo prie Breisgau miesto Vo-
kietijoje. Bertholdo vardą gavo priėmęs vienuolio įžadus. 
Pravardė Schwarz, t. y. juodas (lot. Bertholdus Niger), ga-
lėjo turėti dvejopą, jei ne trejopą, prasmę. Pravardė atlie-
pia vienuolio pranciškono abito spalvą, bet galėjo prilipti 
ir dėl kitko. Tėvas Bertholdas buvo įnikęs į alchemijos 
tyrimus, nesikratė ir magijos (taip pat ir juodosios), tad 
pravardėje galėjo tai atsispindėti. Ne visi dvasininkai tuos 
užsiėmimus toleravo, tad išradėjui tekdavo apsilankyti ir 
cypėse. Laimė, jis turėjo įtakingų užtarėjų, geidusių grei-
tai praturtėti alchemiko išgautu auksu ir sidabru, tad šis 
net kalėjime galėdavo tęsti savo neviešinamas paieškas. 
Ieškodamas būdų išgauti auksinius dažus, tėvas Berthol-
das akmeninėje piestoje įvairiomis proporcijomis maišė 
salietrą, sierą ir medžio anglį, kai kur dar pridėdamas 
sėmenų aliejaus ir kitų ingredientų. Kartą pailsęs mišinį 
piestoje uždengė plokščiu akmeniu ir prisėdo atsipūsti. 
Nė nepastebėjo, kaip žiežirba iš laboratorinės krosnies 
nukrito ant pagaminto mišinio. Maža nepasirodė: miši-
nys užsidegė ir sprogo, akmuo tarsi iš mortyros žiočių 
liuobė į lubas. Iki mortyros išradimo dar praeis kiek laiko, 
bet idėją pasufleravo būtent šis sprogimu pasibaigęs eks-

Bertholdas Schwarzas. A N D R É T H ÉV E T  graviūra, 1584
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perimentas. Po jo vienuolio veidas pajuodo nuo įsismel-
kusio parako dalelių. Gal tai – trečioji priežastis, galėjusi 
duoti jam pravardę.

Taip byloja legenda. Spėjama, kad tai galėjo įvykti 
apie 1330-uosius (Britanijos enciklopedija mini 1313 m.), 
bet kiek svarstytojų, tiek nuomonių. Tėvui Bertholdui 
pirmajam iš europiečių priskiriama mintis savo gautą-
jį mišinį, t. y. dūminį paraką, pritaikyti karinėms rei-
kmėms. Esą jis pirmasis iš bronzos išliedino mortyrą 
(kai kur minima bombarda). Tai įvyko Venecijoje, kur 
nepasėda Bertholdas, atvykęs iš Vokietijos, energingai 
populiarino savo išradimus. Sumeistravo mortyrą, kelias 
pagamino, jomis venecijiečiai apšaudė Genujos miesto 
sienas. Venecijiečiams taip patiko mortyrų šūvių efek-
tas, kad jie atsidėkojo išradėją patogiai įtaisę... kalėjimo 
kameroje. Kad šis nesugalvotų pasprukti ir kitiems ne-
išklotų savo išradimo paslapčių.

Per stebuklą tėvui Bertholdui pavyko išnešti kuda-
šių atgal į Šv. Romos imperijos valstybes, kur tuo metu 
tvarkėsi imperatorius Vaclovas IV (1376–1419). Beje, jis 
taip pat turėjo Vokietijos ir Čekijos karaliaus titulus. Tas 
pats Vaclovas, kuris įsakė užrištame maiše Vltavos upė-
je paskandinti kunigą Joną Nepomuką, mat šis net kan-
kinamas neatskleidė per išpažintį jam patikėtų subtilių 
karalienės paslapčių. Prahoje tėvo Bertholdo irgi laukė 
nuotykis, naujas ir gerokai originalesnis negu teko patir-
ti Venecijoje. Pasidžiaugęs išradėjo laimėjimais, Vaclovas 
IV liepęs jį pasodinti ant parako statinės ir susprogdinti. 
Kad daugiau niekam ir niekada neprasitartų apie savo 
laimėjimus. Tokia tad išradimo kaina. Užtat tėvas Bert-
holdas įprasmintas legendoje ir amžinybėje. Tai įvyko, 
jeigu tikėsime legenda, 1388 metais.

Tėvo Bertholdo asmenybės realumą tarsi patvirtin-
tų vienas 1354 m. Prancūzijos karaliaus Jono II Gerojo 
(Jean II le Bon) iš Valua dinastijos potvarkis. Sužinojęs 
apie parako ir artilerijos pabūklo sukūrimą, jis tuojau 
pat iš monetų rūmų vadovo pareikalavo duomenų apie 
vario kiekį Prancūzijoje ir uždraudė šį metalą išvežti iš 
šalies.

1853 m. vokiečiai Freiburge prie Breisgau Rotušės 
aikštėje pastatė Bertholdui Schwarzui paminklą. Ne-
pamiršo jo ir italai. Dailininkas Giuseppe Maria Cres-
pi (1665–1747) nutapė paveikslą, kuriame pavaizdavo 
vienuolį, su padėjėjais gaminantį paraką. Ant vienos 
piestos kažkas tvirtino matęs užrašą „Bertoldo il Nero 
Danimarca 1354“. Koks išradėjo ryšis su Danija, palik-
sime aiškintis smalsuoliams. Kyla klausimas: kas gyvy-
bingesnis – sausa faktologija ir istorinė tiesa ar vaizduo-
te nuspalvintas kūrėjo paveikslas, kas labiau jaudina ir 
ilgiau išlieka žmonijos atmintyje? Tėvo Bertholdo vaiz-
dinys – jau kaip simbolis, ir toliau keliauja per Europą, 
literatūroje, per menus kaitindamas vaizduotę, taip pra-
tęsdamas, deja, neamžiną žmonijos atmintį. Kad ir kaip 
būtų, prie parako panaudojimo artilerijoje ir išplatinimo 
šis vienuolis daug prisidėjo.

Nežinome, kiek Semenavičiui rūpėjo legendinė pa-
rako išradėjo Europoje figūra, bet turėjo rūpėti. Iš kinų, 
indų, arabų patirčių žinome, kad nuo dūminio parako 
išradimo iki pritaikymo fejerverkams ir raketoms buvo 
vos žingsnis. Nuo parako ir mortyros išradimo prasi-
dėjo Europos artilerijos raida, taip pat raketų kūrimo ir 
naudojimo. Visa tai Semenavičiui buvo žinoma, tikriau-
siai teikė įkvėpimo, akino naujiems išradimams. Neatsi-
tiktinai daug vietos jo knygoje skirta parako gaminimo 

Kazimiero Semenavičiaus raketų rikiuotė
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subtilybėms, įvairiems mišiniams, kurie buvo skirtingi 
įvairių kalibrų ir paskirčių pabūklams ir raketoms, pri-
klausė nuo šaudymo sąlygų. O mes žinome, kad dūminis 
parakas 500 metų Europoje buvo prieinamiausia spro-
gioji medžiaga, ir tik XIX a. pabaigoje buvo pastumėtas 
į šalį tobulesnio bedūmio parako, kurį 1890 m. išrado 
Alfredas Nobelis.

K A I P  L I E T U VA  S U S I PA Ž I N O  
S U  PA B Ū K L A I S
Su artilerijos atsiradimu Europoje prasidėjo kone tūks-
tantmetį trukusių viduramžių saulėlydis. Naujas ginklas 
sėkmingai talžė feodalinės epochos tvirtoves, dažnai 
lemdavo karo kampanijų sėkmę. Galima polemizuoti, 
kas turėjo didžiausią įtaką ir labiau greitino civilizacinę 
pažangą – Didžiųjų geografinių atradimų priešaušris, 
įsibėgėjanti Gutenbergo knygų spausdinimo mašina, o 
gal Renesansas ir Reformacija? Veikiausiai viena, kita ir 
trečia, tačiau nereikėtų pamiršti ir artilerijos įtakos. Tie 
patys procesai turėjo prieštaringų pasekmių: Livonijos 
ordino įsitvirtinimas Rygos įlankoje ir lyvių žemėse, o 
Teutonų ordino – prūsų žemėse pagreitino Lietuvos vals-
tybės atsiradimą (apie 1240-uosius), tačiau prasidėjusios 
ir beveik 200 metų trukusios kovos su ordinais iš Lietu-
vos pareikalavo daugybės fizinių ir dvasinių išteklių, o 
tai neabejotinai turėjo įtakos valstybės kultūriniam atsi-
likimui, lyginant su kitomis Europos šalimis.

Semenavičiaus laikais, XVII amžiuje, artileristo pro-
fesija Europoje buvo suvokiama kaip amatas, tegu ir 
gerbtinas, bet vienas iš daugelio, sunkiai palyginamas 
kad ir su puškorių laikų prestižu, kai šios srities atstovai 
buvo ypač vertinami. Lietuvoje puškorių šlovės pradžia 
sietina su 1381 metais, kai kryžiuočiai pirmą kartą prieš 
lietuvius panaudojo bombardas. Tas žygis aprašytas Vy-
gando Marburgiečio Naujojoje Prūsijos kronikoje (lietuvių 
kalba išleista 1999 m.). Kryžiuočiai įsiveržė į Vaiguvos 
žemę, toliau patraukė į Naupilį (dabartinį Aukštadvarį; 
kitose vokiečių kronikose vadinamas Navinpiliu, Nau-
japiliu, Navapiliu, Navos pilimi). Jų priešakiniai raiteliai 
išžudė daug vyrų, o iš paskos atžygiavo kariuomenė, 
atritino bombardas ir apsistojo priešais pilį. Kitą dieną, 
vasario 14-ąją, per šv. Valentiną, šaudydami sviediniais 
iš bombardų, puolė pilies gynėjus. Ligi tol nematę tokio 
galingo ginklo lietuviai, kurių buvę ar ne trys tūkstan-
čiai, pasidavė su žmonomis ir vaikais, žadėdami krikš-
tytis ir klausyti Ordino. Suprantama, kad Naupilis tiek 
žmonių negalėjo sutalpinti, matyt, vokiečiai suskaičiavo 
ir apylinkių gyventojus – vis didesnė pergalė. Tai buvo 
pirmas kartas, kai prieš nekrikštus lietuvius kryžiuočiai 
panaudojo patrankas.

Jau po metų, 1382-ųjų pavasarį, Kęstutis su savo 
kariais, Nemunu leisdamasis pasroviui, atplaukė prie 
kryžiuočių Jurbarko (Jurgenburgo) pilies su savo bom-
bardomis. Nuo to meto lietuviai jau naudojo ir akmens-
vaidę, ir dūminiu paraku užtaisomas ir akmeniniais 
sviediniais šaudančias bombardas. Jas aptarnaudavo 
puškoriai, samdomi iš Vokietijos, Čekijos, Lenkijos ir 
kitų kraštų, bet netrukus šio amato išmoko ir vietiniai 
meistrai. Tai buvo prestižinis amatas, dėl savo sudėtin-
gumo reikalavęs gero išsilavinimo ir patirties, todėl tarp 

puškorių galima buvo sutikti ir kilmingų asmenų. O kad 
jie buvo labai vertinami, primena vienas Vytauto gyve-
nimo epizodas.

1410-ieji, Marienburgą apgulusioje LDK kariuome-
nėje buvo puškorius rusas. Įtardamas, kad galįs pabėgti, 
Vytautas liepęs jam nukapoti kojų pirštus, bet anas vis 
vien pabėgęs į Marienburgą... Veikiausiai tai – legenda, 
atitinkanti to meto pasakojimų dvasią. Vargu ar norėjo 
mūsų valdovas lenktyniauti su Prahoje rezidavusiu im-
peratoriumi Vaclovu IV (garsas apie jo žiaurumų tikriau-
siai buvo pasiekęs ir Lietuvą), antraip Trakuose neturė-
tume paminklo nukentėjusiam Jonui Nepomukui (tiesa, 
pastatyto jau jėzuitų laikais). Istorikė dr. Marija Krasaus-
kaitė straipsnyje Vytauto charakteristika, spausdintame 
1930 m. P. Šležo redaguotoje kolektyvinėje monografijoje 
Vytautas Didysis, pateikia visai kitokį Lietuvos valdovo 
paveikslą. Nors pripažįsta, kad švelniu jo vadinti negali-
ma, bet prieštarauja Enea Silvio Piccolomini (1405–1464, 
nuo 1458 m. – popiežius Pijus II), kuris veikale De Europa 
aiškiai perlenkia pasakodamas apie Vytauto žiaurumą. 
Pasak istorikės, Vytautas buvo nepakantus melagiams ir 
apgavikams, įvairaus plauko tuščiatauškiams, buvo pro-
tingas ir žmoniškas, „ar klausydamas žmonių skundų ir 
prašymų, ar duodamas atsakymus ir patarimus — visur 

Raketų skridimo stabilizavimo pavyzdžiai: panaudojant kartį (pav. 
60), rutulį ir spyruoklę  (pav. 64); K. Semenavičiaus pritaikytas delta 
pavidalo stabilizatorius (pav. 61 ir 62)
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vadavosi teisybe. Ta savybe jis užsipelnė didelės pagar-
bos tiek savųjų, tiek svetimųjų tarpe“.

Žalgirio mūšyje lietuvių patrankos didesnio vaid-
mens dar nesuvaidino, o Vytauto žygiuose į Pskovą (1426) 
ir Naugardą (1428) vaizdas buvo kitoks. Rusų metraščiuo-
se rašoma, kad didžiausios baimės tų miestų gynėjams 
įvarė galingiausia lietuvių patranka Halka, ją veždavo 20 
porų arklių priešpiet ir tiek pat popiet. Halkos šūvio ne-
sustabdė net Porchovo miesto sienos. Pirmas sviedinys 
pradaužė miesto sieną, perskriejo miestą ir, pramušęs 
kitą sieną, padarė daug žalos anapus stovyk lą įsirengu-
siai rusų kariuomenei. Vytautas patrankų gaudavo iš Ry-
gos, Krokuvos, neretai ir iš kryžiuočių. Tačiau liedinamų 
patrankų metas į Lietuvą ateis veikiausiai pirmoje XVI a. 
pusėje, apie tai primena buvusi Puškarnia (į šiaurės vaka-
rus nuo Žemutinės pilies ir katedros Tilto gatvės kryptimi, 
Radvilų valdoje) ir Liejyklos gatvės pavadinimas.

Ilgainiui pabūklininko profesijos vertė smuko, 
XVI a. II pusėje artileristams priklausė kad ir svarbus, 
bet tik vieno iš amatų statusas, nesuderinamas su bajoro 
luomu. K. Semenavičius buvo ta asmenybė, kuri ryžosi 
atitaisyti laiko padarytą skriaudą artilerijai, sugrąžinti 
karūną Pelene virtusiai karo „karalienei“ artilerijai, jo 
knyga ir turėjo tapti karalienės verta karūna. Tačiau Se-

menavičių vedė ne vien garbės troškimas. Kas Europoje 
pakito, kad tokia misija tapo įmanoma ir netgi būtina? 
Neramus ir karo veiksmų sklidinas XVII amžius dar la-
biau išryškino artilerijos svarbą, tapo akivaizdu, kad be 
modernios artilerijos neįmanoma laimėti mūšio lauke ar 
šturmuojant įtvirtintas pilis ir miestų sienas. Tobulėjant 
artilerijai, artileristų ir artileriją aptanaujančių specialistų 
veikla reikalavo vis platesnio profilio inžinerinių žinių, 
vis sudėtingiau buvo juos parengti. Juk toli gražu ne visi 
universitetai kėlė sau tokius uždavinius.

D AU G I A PA K O P Ė S  R A K E T O S 
E U R O P O J E
Grįžkime prie raketų temos. Priminsime tik du asmenis, 
italą ir prancūzą. Vannoccio Biringuccio (1480–1539) Eu-
ropoje garsėjęs italas alchemikas, chemikas, metalurgas, 
inžinierius ir architektas. Kalnakasybos dalykų mokėsi 
Italijoje, Čekijoje, Austrijoje. Florencijos respublikoje pa-
garsėjo kaip kovinės ginkluotės gamintojas, liedinęs pa-
trankas, varpus. Biringuccio išliedino vieną didžiausių 
XVI a. patrankų – 6 tonų svorio ir 6,7 m ilgio. Tai dar 
buvo patrankininkų šlovės metas. Jo profesinės veiklos 
ir karjeros viršūnė – Vatikano vyriausiojo metalo liejiko 
pareigos. Tačiau bene didžiausią šlovę pelnė Biringuccio 

Granatų, išmetamų iš didesnių pabūklų, atmainos; padegamųjų arba ugninių sviedinių gamybos būdai
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dešimties tomų veikalas Pirotechnia, kuriame aprašomi 
su ugnies naudojimu susiję amatai ir procesai. Veikalas 
išspausdintas tik 1540 m., metai po meistro mirties, ku-
ris išleistu įspūdingu savo kūriniu pasidžiaugti nespėjo. 
Mums aktualu, kad jo knygoje taip pat aprašomos para-
ku varomos vienpakopės ir daugiapakopės raketos.

Paskutinis šios pastraipos sakinys gali sugluminti 
skaitytoją, gal net sugadinti ūpą gausiam būriui Seme-
navičiaus gerbėjų. Tikriausiai nuotaikos nepataisys ir 
1649 m. žinia iš Prancūzijos. Metai iki Amsterdame pa-
sirodant Semenavičiaus knygai prancūzų filosofas, poe-
tas, dramaturgas ir karys Cyrano de Bergeracas, vienas 
mokslinės fantastikos pradininkų, išleido knygą Kelionė į 
Mėnulį, joje šalia kitų fantastinių skrydžio būdų aprašy-
tos paraku varomos raketos. Maža to – daugiapakopės. 
Vadinasi, pati jų kūrimo idėja buvo gyva Italijoje, Pran-
cūzijoje, net jeigu patys poetai raketų ir nekonstravo. 
Kyla natūralus klausimas: kas lieka mūsų išradėjui, jei 
ir daugiapakopės raketos Europoje aprašytos daugiau 
kaip šimtas metų iki pasirodant Semenavičiaus veika-
lui? Įsiterpti tarp kitų šios pakraipos profesionalų inži-
nierių ir net poetų svajoklių Semenavičiui nebuvo taip 
jau paprasta.

K A Z I M I E R O  S E M E N AV I Č I AU S 
TA I S Y K L Ė S  A RT I L E R I S TA M S
Akivaizdu, kad Lietuvos bajoras Europai plačių vartų į 
raketų kūrybą neatvėrė, tokio uždavinio sau ir nekėlė, 
nes Senasis žemynas tą meną ir mokslą viename daikte 
pažino gerokai anksčiau. Pirmeivio garbės mūsų kraš-
tietis niekur ir nesisavina, nors šį prioritetą jam dosniai 
dalijo apie jį rašę mūsų dienų lenkų, baltarusių auto-
riai, stengėsi neatsilikti ir lietuviai. Tačiau Semenavičius 
reikšmingas dėl kitko.

Iš Semenavičiaus knygos ryškėja jo minties kelias. 
Aprašomos įvairios raketų rūšys, pradedama nuo mažų, 
kurių sviediniai sveria iki 1 svaro (pagal Niurnbergo sva-
rą), ir vidutinių (1–2 svarų sviediniai). Aptariami jų ga-
mybos modeliai – mediniai (iš kipariso, palmės, kaštono, 
buksmedžio, graikinio riešuto, kadagio, laukinės slyvos) 
ir metaliniai (iš lydyto vario, žalvario). Didesnės raketos – 
turinčios nuo 2 iki 100 svarų sviedinius. Daug dėmesio 
skiriama optimaliems raketų korpuso ir žiočių santykiams 
apskaičiuoti. Tai – nepaprasta inžinerija, tenka atlikti skai-
čiavimus ir su iracionaliais skaičiais. Neteisingi skaičiavi-
mai veda prie klaidingų sprendimų ir didelių nuostolių, 
apie kuriuos Semenavičius užsimena. Pateikdamas pirm-
takų (vokiečių, italų, prancūzų) skaičiavimus, jis pabrėžia, 
kur jie sutampa su jo paties patirtimi ir rezultatais, o kur 
skiriasi. Palieka erdvės ir kitų specialistų pasirinkimams. 
Niekur sąmoningai nesiekia sumenkinti prieš jį rašiusių 
autoritetų, nebent jų skaičiavimuose būtų radęs nedova-
notinų ar per lengvabūdiškumą įsivėlusių klaidų.

Semenavičius rašo, kaip paruošti dūminio parako 
mišinius. Tų mišinių esą daugybė, o autorius siūlo juos 
naudoti pirmiausia patiems išbandžius. Jis patikimas 
praktikas, visus siūlomus mišinius pateikia pagal savo 
suformuluotas bendrąsias taisykles. Pirmoji jų: juo di-
desnė raketa, tuo lėčiau degančia medžiaga turi būti 
užtaisoma. Didesnėje raketoje daugiau erdvės, ugniai 

įsiplieskus, akimirksniu sudega degioji medžiaga – gali 
baigtis sprogimu. Beje, jau šioje taisyklėje slypi dau-
giapakopės raketos realizavimo užuomazga: ją galima 
konstruoti tik išsprendus šią problemą.

Antra taisyklė: didesnėms raketoms (su 1–2 svarus 
sveriančiu sviediniu) parakas neturi būti maišomas su 
kitomis medžiagomis. Paraką reikia ilgai grūsti piestoje, 
taip patikimai salietra sumaišoma su anglimis ir siera, 
pašalinama kenksminga drėgmė. Net mažas tokio para-
ko kiekis veiksmingesnis negu didinant salietros kiekį. 
Mediniams parako grūstuvams, skirtiems raketoms už-
taisyti, Semenavičius skiria kone visą puslapį patarimų. 
Tai rodo didelį jo kruopštumą ir sąžiningumą, nes rake-
tos neturi būti žaislas nemokšų rankose. Itin daug pata-
rimų teikiama, kaip pagaminti ir protingai jų panaudoti 
raketų užtaisymui skirtą medžiagą.

Ir trečioji taisyklė: ruošiant mišinį didesnėms rake-
toms, nuo 10 iki 100 svarų sviediniams, didinant jų svo-
rį, dera didinti mišinyje salietros ir mažinti kitų dviejų 
medžiagų kiekį, kad nebūtų peržengtos aritmetinės pro-
gresijos ribos. Pateikta bene 20 įvairių kuro mišinių re-
ceptūra, priklausomai nuo sviedinių svorio.

Daug dėmesio autorius skiria įrankiams ir įtaisams 
įvairioms raketoms formuoti, suveržti, surišti ir užtaisyti. 
Semenavičius nepakantus įsisenėjusiems diletantiškiems 
pabūklininkų įpročiams ir nepatikrintiems sprendi-
mams. Nevengiama pasišaipyti iš pažįstamų artileris-
tų, kurie vadovaujasi veikiau tuščiais, o ne naudingais 
įsitikinimais. Semenavičius siūlo kitą patirtį. Jam nėra 
smulk menų, akivaizdu, kad, išėjęs gerą mokyklą, pats 
dabar yra reiklus mokytojas. Į raketą pilamas parakas 
neturi iškart užsiliepsnoti, turi degti tvarkingai, tam rei-
kia atitinkamai raketų kurą paruošti. Parakas neturi būti 
pernelyg sausas, nes į smulkiausius miltelius sutrintas 
užpilant išdulkės. Todėl siūloma mišinį šiek tiek sudrė-
kinti, kad milteliai lengviau sukristų, suliptų, stipriau 
susiglaustų. Bandant mišinį suslėgti, reikia ne smūgius 
skaičiuoti, o stengtis, kad, spaudžiant ir smūgiuojant 
plaktuku, jis pasidarytų visiškai kietas, tarsi suakmenė-
tų. Na, o didesnėms raketoms užtaisyti vietoj plaktuko 
naudojama vidutinio dydžio poliakalė, apie kurią taip 
pat rašoma.

S E M E N AV I Č I AU S  O R I G I N A L U M A S 
Iš Semenavičiaus pateiktų taisyklių matyti mūsų gentai-
nio išmanymas. Su ugnies inžinerijos ir artilerijos daly-
kais šis vyras buvo tiesiog susigiminiavęs, perpratęs me-
chanikos, liejininkystės, graverio, taip pat ir skulptoriaus 
darbų subtilumus ir paslaptis. Vargu ar pats turėjo laiko 
visais tais amatais ir menais, apie kuriuos rašo, užsiimti 
kasdienėje praktikoje, juk ne artilerijos vado priedermė 
gaminti įvairias parako rūšis, liedinti pabūklus, bet su 
gamybos technologijomis susipažinti būtina. Semena-
vičiui teko spręsti įvairius karinius uždavinius: artile-
rijos aprūpinimo ir transportavimo, išdėstymo, pilių ir 
miestų, kitų gynybos objektų apgulties ir kitus. Jo knyga 
Didysis artilerijos menas – didžiavyrio triūso ir išminties 
rezultatas.

Semenavičiaus knygoje pateikti trijų pakopų raketos 
brėžiniai, taip pat baterijos iš septynių paraku užtaisomų 
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raketų piešinys gerokai pranoko pirmtakų vizijas, nes 
tai – idėjos įgyvendinimo būdas. Parakas raketos degimo 
kameroje sudegdavo labai greitai raketai nespėjus įsibė-
gėti, tad Semenavičiui teko galvoti, kaip suvaldyti ugnį. 
Jis sutelkė dėmesį į parako paruošimo būdus ir raketų 
konstrukcijų ypatybes. Pasiūlė paprastumu stebinančią 
idėją: degimo kamerą padalyti į atskiras sekcijas. Atradus 
optimalius raketos korpuso parametrų ir liepsnos išlėki-
mo žiočių santykius, taikant subtilius parako paruošimo 
būdus ir apvaldžius degimo greitį jam pavyko pasiekti, 
kad kiekvienoje degimo kameros sekcijoje parakas užsi-
degtų ne iš karto ir degtų ne per greitai, tvarkingai. Taip 
suvaldyta ligi tol sunkiai tramdoma liepsna. Matematika 
buvo pirmoji išradėjo padėjėja keičiant aerodinamines 
raketų konstrukcijos savybes.

Semenavičiaus piešinyje parodyta trijų pakopų su-
dėtinė raketa su autonomiškai paeiliui įsijungiančiais ir 
veikiančiais varikliais. Tai nuosekliojo jungimo raketa. 
Kiekviena iš trijų tokios sudėtinės raketos dalis turi savo 
atskirą kuro atsargą, degimo kamerą ir tūtą, per kurią 
veržiantis degančių dujų srovei atatrankos jėga verčia 
raketą kilti aukštyn. Kurui sudegus pirmoje pakopoje, ši 
atskiriama ir nukrinta. Tuo pat metu užsidega antrosios 
pakopos kuras. Atsikratant nereikalingos masės (kuro ir 
pakopos), didėja raketos greitis. Tas pats procesas karto-
jamas su antrąja pakopa. Trečiajai lieka sviedinį nunešti 
į numatytą taikinį.

Tai buvo išties didelis laimėjimas, minties ir techno-
loginis šuolis pirmyn, padėjęs sukurti tripakopę ir dau-
giapakopę raketą. Ligi šiol tie principai gyvybingi, jais 
vadovaujasi ir karinių, ir kosminių raketų projektuotojai.

D E LTA  F O R M O S  S PA R N A S 
S TA B I L I Z AT O R I U S
Šioje, atrodytų, triumfo stadijoje pokštus pradėdavo 
krėsti išdaigų kipšas, įsitaisęs senosiose karinėse rake-
tose, kurį iškrapštyti prireikė didelių ne vieno amžiaus 
išradėjų pastangų. Kovinius sviedinius nešančios raketos 

skrisdavo nestabiliai, pataikymo procentas buvo men-
kas, nukrypimai nuo taikinio pernelyg dideli, kartais re-
zultatai neatpirkdavo nuostolių. Naudotos įvairios tech-
ninės išmonės šiam kliuviniui įveikti. Kurtos raketos, 
kylančios aukštyn su medinėmis kartimis, 7–8 kartus 
ilgesnėmis už raketą. Panašią stabilizavimo priemonę 
naudoti mėginta prie raketos žiočių ant spirale susuk-
tos vielos pakabinus geležinį rutulį. Raketai skrendant, 
spiralė tiesiasi, apskaičiuotu būdu išsitiesus, rutulys įgy-
davo pusiausvyrą su raketa ir atlikdavo stabilizatoriaus 
vaidmenį. Ši pasvara atstodavo kartį.

Semenavičius aptaria įvairiausių atmainų raketas: 
su kartimis ir be jų, lekiančias lynu (prie raketos pririšus 
medinį ant lyno užmautą vamzdelį) ir leidžiamas van-
deniu. Šios daugiausia papuošdavo iškilmes, šventinius 
renginius. Kartu su įspūdingais fejerverkais ir kitomis 
ugnies inžinierių išmonėmis raketos buvo baroko epo-
chos pasilinksminimams būdingas atributas.

Deja, ligi tol naudoti raketų stabilizavimo būdai ne-
išsprendė problemos, už išdaigas atsakingas kipšas tik 
šaipėsi iš pastangų. O Semenavičiui pavyko rasti išeitį. 
Raketų konstrukcijoje jis pasiūlė pritaikyti trikampį sta-
bilizatorių, vadinamą delta formos sparnu. Pavadinimas 
prigijo vėliau, gaila, niekam nešovė į galvą pavadinti Se-
menavičiaus vardu. Šis raketų stabilizavimo principas 
ligi šiol nepaseno ir sėkmingai taikomas šiuolaikinių 
kosminių skrydžių raketose, taip pat moderniausioje 
aviacijoje. Išties nuostabą keliantis Lietuvos bajoro išra-
dimas, žavėjęs ne vieną raketinės technikos kūrėjų kar-
tą. Ilgainiui šis techninis sprendimas buvo primirštas ir 
iš naujo atrastas tik XX a. viduryje, pasibaigus Antrajam 
pasauliniam karui.

Tad jei Semenavičiui ir nepriklauso pats raketų iš-
radimo principas (tą garbę palikime senovės kinams, 
indams, arabams, nors pirmųjų kūrėjų vardų istorija ne-
išsaugojo), mūsų gentainis šioje srityje paliko gilų pėd-
saką, reikšmingai prisidėjo kaip ugnies technologijų ir 
karinės srities inžinerijos atstovas.

Lietuvos mokslų akademijos 
Vrublevskių bibliotekos lankytojai 

susipažįsta su K. Semenavičiaus 
knygos Didysis artilerijos menas 

lotynišku originalu. G E D I M I N O 
Z E M L I C K O  nuotrauka
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Eilėraščio plukdymas

lytimis
metaforomis
formomis

žinojimais
ir nesupratimais
slysta
iš po kojų
per kojas
pasaulis
it pirmykščiai
užrašai
į paskutiniuosius
skaitymus

su draugais
giminėm
artimaisiais

Alijošius

o tavo
kurį veidą
įdėti?

ar tą,
kuris kūną
gydo?

o gal šitą,
kuris
atsimuša akyse?

o gal
labiausiai palinkusį
į lango stiklą?

jie vienodai
žali

žali,
kad norisi
atsigerti

J u o z a s  Ž i t k a u s k a s

* * *

jeigu viskas būtų tiesa
ir tiesai kojas laižytum
liežuvis nudžiūtų staiga
viskas taikstytųs ganomai minčiai
vienai sekundei dangaus
ir kelioms minutėms žemės
mažai muselei kuri iš dangaus
atskrido ir irgi kažką čia lemia...

jeigu viskas būtų kančia
ir pultum po ja it po kryžium
pajustum kaip netiesa
bučiuoja tave ir velia
ligi žinutės juodos ir
duonos be paskutinio trupinio
ligi mano ar tavo tiesos
aštrios kaip stiklo duženos...

jeigu viskas būtų naktis
ir užmigtų visi kaimynai
blaškyčiausi pats o šone mirtis
įpiltų į burną man vyno
praskalaučiau aguonų juodų likučius
pasilikusius nuo Kūčių vakarienės
aplinkui būtų ramu bei tramu
akyse mirgėtų ir pievos ir pienės...

jeigu viskas būtų diena
ir sėklą rankomis semtum
mokyklinėj salėj data pamiršta
primintų kiek liko gyventi
kiek reikia dar būti ligi nakties
pačiausio pilnatvės juodumo
parodymų daug bet ženklai praeities
nuogiausi: be rankšluosčių, popierių, dūmų...

Naujosios Romuvos 
poetiniame 
renginyje Ant Rasos 
kalnelio, 2017
K ĘS T U ČI O 
S V ĖR I O  nuotrauka
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Juokas pro debesis

Vejuosi debesis ir kas,
o debesys mane pagauna.
Bernardas amputuota rankele
man moja, traukia savo dainą.

Čia Bachas, choras keturių
balsų ir kurčnebylio juokas,
perukas, balsas iš dausų
baltus šilkus tik barsto, juokias.

O debesys visu greičiu
vis tempia vakarišką juoką...
Senukas Bachas iš už jų
koncertuose tarp pauzių juokias.

Po Kalėdėlių

po kalėdėlių
cik gurinukai
an stalo guli
širdzis gi niekap
užmigc negali
ba jau nei šalta
navet nei balta
ir baltas briedzis
devyniaragis
stovi prieg lango
ir žołį šlamščia

nei ca leliuma
nei ca kalėda
po Kalėdėlių
nėr balto sniego
nėr balto siūlo
ciktai širdełė
nuog sauso vyno
aguonpienio čirščiuos
markatnai tūno

Susłėgtas

juoda žamė po baltais podmurais
balci podmurai po žaliom stubom
žalios stubos po baltais debesim
balci debesys po mėlyni dangaus
laukia an žamės –
dangun – dar lauks

Tramu

užajo jau prietemos

migla aptūpė akełas

an dūšos tep neramu
kad nesnori namo
nesnori pas susiedų –
nieko nesnori

cik staupułėc
ir staupułėc
palei astankinį
kelių
ir gloscyc
kaktų ranku

kap paskucinį

kap paskucinįroz

prieg kelio

Vasara be jausmo. Liepa

ritas dangum grumulys,
o an žamės rugio kamblys
prašo Dzievo lietaus
ba dziena kap išauš
neliks žamės anei dangaus,
nuvys astankinis asys
ir puodai šėpon liks suodzini,
o draugė susrinkus stubon
vėl’ kotavosis, barsis, kniausis
ir cik dušnokan prietėmin –
susrinkus vakarukėn –
varłukė Anel’kutė šauks mani
pašaladrūnyc, ba trobon skani
jau večera saniai ataušus – – –

– ate, ar viskų tu meni, –
paklaus manį išaušus,
o saiłės lūposa traškės
ir jau nebus to skausmo,
cik dūmas akysa gułės
pavirtis vasaru be jausmo.
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Kaskart pradedant samprotauti apie poezijos ir fi-
losofijos santykį, juo labiau apie jų panašumą ar 
netgi giminystę, dera prasiminti kelias Antano 

Maceinos tezes, užfiksuotas Didžiojo inkvizitoriaus Įvade 
Filosofija ir poezija. „Filosofas ir poetas kuria sakydami, – 
teigia mąstytojas. – Jie, kaip ir Adomas kūrinijos akivaiz-
doje, duoda vardus giliausiems savo sielos virpėjimams, 
giliausioms įžvalgoms į būties sąrangą...“1 Kiek toliau jis 
mėgina praplėsti, gal net detalizuoti poezijos ir filosofijos 
giminystės sampratą: „Filosofija ir poezija ne tik iš ben-
dro šaltinio (kalbos) kyla, bet nešasi ir bendrą turinį, ku-
riuo yra žmogiškasis būties suvokimas ir pergyvenimas. 
Šios dvi seserys turi ne tik tą pačia motiną, bet ir tą patį 
paveldėjimą.“2 Galėtume dar pritarti minčiai, kad „poe-
zijos objektas – giliausia šio žodžio prasme – yra būtis“3 
(kaip ir filosofijos – žinome tai dar nuo senovės graikų, 
ir Maceina nevengia pabrėžti, kad „šiandien [tai] yra 
visiškai aišku“4). Kiek atsargiau turbūt derėtų vertinti 
kategoriškesnį Maceinos „esminės poezijos ir filosofijos 
tapatybės paregimą“: „Savo esmėje filosofija ir poezija 
yra tas pats dalykas“5 – nebent primygtinai pabrėžtume 
„esminė“ ir „savo esmėje“ („iš esmės“ – šiuolaikiškiau 
ir suprantamiau sakytume), kad būtų aiškiau, jog filoso-
fijos ir poezijos tapatybė nėra absoliuti. Šiuo atveju tiktų 
prisiminti taiklų Tomo Venclovos pastebėjimą: „Dviejų 
ženklų sistemų – poetinės ir filosofinės – negalima su-
plakti į vieną: poezija yra tiek filosofinė, kiek ji lieka po-
ezija, ir filosofija yra tiek poetiška, kiek ji lieka filosofija.“6 
Šioms dviem ženklų sistemoms būdingos savitos išraiš-
kos formos – apie tai užsimena ir Maceina: poetinio vei-
kalo turinys „išreikštas vaizdais ir simboliais“, tad kalba 
„į mūsų dvasią per pojūčius“, o filosofinio – „sąvokomis 
ir principais“, todėl „prabyla į mūsų dvasią per protą bei 
per refleksiją“7. Poetinio kūrinio idėja „byloja mums ga-
lingai, bet sykiu ir mįslingai“; kad geriau ją suvoktume, 
„dažniausiai turime ją panagrinėti, palyginti su kitomis 
idėjomis, paanalizuoti... pafilosofuoti (išskirta Maceinos – 
A. K.), perkeldami ją iš vaizdinės plotmės į sąvokinę, iš 
vienkartinio intuityvinio suvokimo į dalinį refleksini“8.

Atlikime šiuos Maceinos įvardytus veiksmus su kai 
kuriomis poetinių kūrinių idėjomis9 – galbūt pavyktų 
„per protą ir refleksiją“ suformuluoti filosofinį jų turinį 
„sąvokomis ir principais“.

Pradėkime gal nuo idėjų, poetų pasiskolintų iš fi-
losofinių kūrinių ir šitaip įgijusių naujų prasmių, nors 
nepraradusių ir pirminių.  Štai Vainiaus Bako eilėraštis 
pavadintas lygiai taip pat kaip ir Friedricho Nietzsche’s 
„knyga laisviesiems protams“ Menschliches, Allzumens

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

Filosofiniai radiniai poetinėje 
Lietuvos provincijoje

chliches. Dešimtyje strofų išvardyta dešimt žmogiškųjų 
savybių; atidžiau įsižiūrėjus, matyti, kad visos jos labai 
primena tas, apie kurias samprotauja F. Nietzsche, tik 
poetas kalba šiuolaikiškiau ir poetiškiau arba tiesiog la-
koniškiau nei filosofas, skyręs savo svarstymams apie 
tris šimtus puslapių. Taigi savybės tos anaiptol ne di-
džiai gerbtinos, apie kurias kalbėtų, tarkim, Vydūnas, 
vartodamas sąvoką „žmogiškumas“. Tai – ne itin žmogų 
puošiantys bruožai, kurių sunku, gal netgi neįmanoma 
(kalbant apie žmoniją apskritai, o ne apie iškiliausius jos 
atstovus) atsikratyti, todėl paprastai linkstama juos at-
leisti arba tiesiog jų „nepastebėti“ – tokia pozicija iš da-
lies primena pagarsėjusią Terencijaus nuostatą: „Homo 
sum, humani nihil a me alienum puto.“ Nei filosofas, nei 
poetas nenusiteikę griežtai smerkti šių keistokų žmogaus 
savybių; F. Nietzsche bent jau mėgina (kaip įprasta filo-
sofiniame tekste) aiškintis, pagrįsti savo poziciją: „Visi 
„pikti“ veiksmai motyvuoti savisaugos instinkto arba, 
dar tiksliau, malonumo siekimo ar noro apsisaugoti nuo 
kančios; ir, šitaip motyvuoti, jie nėra pikti veiksmai“10 
ir įspėja dėl pavojingos (irgi „pernelyg žmogiškosios“) 
tendencijos: „Šitaip nuosekliai žmogų padaro atsakingą 
pirma dėl jo veiksmų rezultatų, paskui dėl jo poelgių, 
paskui dėl motyvų ir pagaliau dėl jo esmės.“11 V. Bakas, 
kaip ir dera poetui, vengia pasiaiškinimų ir pagrindimų, 
jis tik išvardija tas keistąsias žmogaus savybes, o kadangi 
dauguma jų vienaip ar kitaip susijusios su poezija ar po-
etu, galima manyti, kad poetas elgiasi gana savikritiškai 
ir tarsi prašo skaitytojo jį suprasti ir jam atleisti. Štai, pa-
vyzdžiui, kas poetui atrodo „pernelyg žmogiška“: „vaiz-
duoti poetą su lengva metafizikos priemaiša, / iš tikrųjų 
nesugebantį atvirai prisipažint / nieko neišmanančiu nei 
apie fiziką, nei apie tai, kas virš jos“; „nutylėti, kai klau-
sia kas nors apie visokius balsus, / kuriuos turi neva kas 
diktuot iš aukščiau, / o gal iš žemiau – / iš tikrųjų negi 
prisipažinsi, kad kurčias esi kaip kiti?“; „nežinoti nei Die-
vo buvimo, nei tai, ar jis moka lietuviškai“; „rašyti sau 
ir apie save, galbūt dar vienam kitam / panašiam dviko-
jui“; „turėti kitų dievų / stalčiuose ir lentynose... turėti 
daugybę problemų, priežasčių, aplinkybių, / kenotafų, 
apleistų ir nelankomų vietų, / ir tik vieną, tą vieną vie-
nintelį žmogų / su kuriuo dar būtų apie ką patylėt...“12 
Ir skaitytojas, aiškiai suvokdamas, kad ir jis pats „homo 
est...“, taigi priimdamas šias „pernelyg žmogiškas“ sa-
vybes kaip savąsias, žinoma, solidarizuojasi su poetu...

Dar vieną aliuziją į filosofinę klasiką aptinkame 
V. Bako eilėraštyje Ola. Poetas puikiai supranta Platono 
alegorijos esmę – kad filosofui (šiaip protingam žmogui) 
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dera būti ne olos viduje, o išorėje, kur galima matyti tikrus 
daiktus ir įvykius, o ne juos atkartojančius šešėlius – ir ak-
centuoja tai jau pirmoje eilutėje: „Kada nors mes ištrūksim 
abu iš Platono olos.“13 Toliau gana įdomiai aprašytas at-
siversiantis tuomet tikras pasaulis, bet ar jis atsivers vien 
eilėraščio autoriui, ar ir visiems kitiems, ištrūkusiems iš 
„Platono olos“, – tai jau kitas (filosofinis) klausimas.

F. Nietzsche’s sąvoka Wille zur Macht (o dar išversta 
į lietuvių kalbą kaip valia galiai) tikrai nėra labai lengvai 
suprantamas dalykas, todėl sulaukia ne tik įvairiausių 
interpretacijų, bet ir – subtilesnių ar ne itin – pašaipų14. 
Prasminga būtų kreiptis pagalbos į tuos, kurie labiau 
įsigilino į problemą: pavyzdžiui, M. Heideggeris šią 
valią tapatina tiesiog su žmogaus „tapsmu“; J. Girnius 
supranta ją kaip „siekimą išsiplėtoti“; M. Buberis mato 
čia „galią įvykdyti tai, kas sumanyta“. Galima atidžiau 
įsižiūrėti į paties F. Nietzsche’s samprotavimus ir pama-
tyti, kad mąstytojui tai pirmiausia yra „savęs įveikimas“ 
(Selbstüberwindung) – natūralus viso, kas gyva, siekimas: 
„Mano formulė yra: gyvenimas – tai valia viešpatauti.“15 
Pabrėžkime: viešpatauti sau, o ne valdyti kitus – „Svar-
biausia yra ne eiti priešakyje (šitaip geriausiu atveju ga-
lima tapti piemeniu, taigi pagrindiniu ir primygtiniau-
siu bandos poreikiu), bet eiti savarankiškai.“16 Esama 
pagrindo manyti, kad poetas mėgino susidoroti su ne 
itin skaidria filosofo koncepcija, tačiau nematė reikalo 
pasigirti ją kiaurai suprantąs ir apsiribojo švelnia ironija:

...mėlynoj prietemoj
pusnyje užklimpsta
tempiantis roges arklys
<...>
Vežikas, iššokęs iš rogių,
bejėgiškai čaižo
arklio pavargusią nugarą.
<...>
Su kiekvienu rimbo smūgiu
vis giliau į pusnis
grimzta išklypusios rogės
<...>
Ir tik liesas
jaunas mėnulis,
žiūrintis pro pušų blakstienas,
ironiškai šypso
galvodamas –

jeigu juos kas ir gali ištempti
į priekį,
tai ne arklio galia,

bet
arklio valia
galiai.17

Romo Railos eilėraštyje Audiencija matome ne tik 
garsią filosofinę idėją, bet ir visą istoriją – pavojingą fi-
losofo nuotykį. Siužetas čia būtų toks: filosofas sukuria 
tobulos valstybės modelį ir rekomenduoja valdovui re-
alizuoti jį savo valdomoje valstybėje. Taip buvo nutikę 
Platonui: jis skyrė nemažai dėmesio valstybės teorijai 

(Valstybė, Įstatymai) ir kelis kartus vyko į Sirakūzus įgy-
vendinti savo idėjų; praktinė sumanymo dalis ne tik kad 
nepavyko, bet dargi galėjo liūdnai baigtis: supykęs tiro-
nas Dionisijus Vyresnysis liepė parduoti filosofą į vergo-
vę – laimė, įsikišę bičiuliai jį išpirko. Poetas puikiai žino 
šią istoriją – tai matyti iš jo prisistatymo: „Būki sveikas, 
karaliau! / Esu / filosofas dar vienas. / Atėjau pas tave / 
su savuoju valstybės planu / paprašyti, / kad tujen įkū-
nytum jį.“18 Planą jis, pasirodo, kūręs „visą gyvenimą – 
nuo pat paauglystės“, tačiau „didžiulis“, „gražus“ ir 
„teisingas“ kūrinys dar nebaigtas – „kelių smulkmenėlių 
tetrūksta“; autorius žada čia pat su karaliumi sutvarky-
ti savo planą iki galo. Bet štai jam pradėjus vardyti tas 
„smulkmenėles“, susidaro įspūdis, kad tai – anaiptol 
ne menkniekiai, ir rasti tinkamą sprendimą būtų tikrai 
problemiška. Karaliaus reakcija irgi, atrodo, nepalanki 
projekto autoriui, nes jis staiga prisimena Platono dalią: 
„Jau sargyba? Keliausiu į turgų vergų?“ Laimė, jam pa-
vyko išsisukti švelniau negu Antikos filosofui – teko pa-
prasčiausiai atsiprašyti valdovo ir išeiti „į gatvę tiktai“...

Įsižiūrėkime atidžiau į tas „smulkmenėles“, kurios 
neleido poetui užbaigti savo didingo valstybės plano. 
Reikėtų surasti vietą „besilankstančiam elgetai ir auga-
lotam girtuokliui, kuris griebia mane už gerklės, kad 
duočiau jam tris skatikus“; reikia kažkur įkišti „pamoky-
tą kekšę“, rasti „nišą šveplam pedagogui ir barzdotam 
išsipusčiusiam šundaktariui“; būtina sugalvoti, kur dėti 
„etatinių dvasios tėvų dirbtinius liežuvius ir išverstas 
jų akutes“, „prašmatnias kontoras, milžiniškus stalus... 

Vladas Šlaitas Anglijoje, 1959
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auksinius ordinus ir tų ordinų kavalierius“. Derėtų pri-
pažinti, kad prieš mus – rimtos ir kone amžinos valstybi-
nės problemos, kurių neįstengia išspręsti jokios policijos, 
mokesčių inspekcijos, teismai, ministerijos, netgi parla-
mentai ir prezidentai. Poeto ironija ir gana linksma into-
nacija tikriausiai turėtų pabrėžti, kad oficialioji valstybės 
valdžia nelaiko šių problemų rimtomis, gal netgi šaiposi 
iš jų ir kur kas rimčiau sprendžia kitas, pavyzdžiui, pos-
tų ar portfelių dalinimo problemas. Pats poetas – šiuo 
atveju ir filosofas – tyčia susilaiko nuo tikslių ir galutinių 
sprendimų ir šitaip demonstruoja tikrą filosofinę pozici-
ją: jis iškelia klausimus, išryškina keblumus, formuluoja 
problemas; atsakymai, sprendimai – ne jo kompetencijos 
reikalas. Ogi Platonas, kurdamas tobulos valstybės pla-
ną, pasielgė veikiau nefilosofiškai: pateikė savo projektą 
kaip ekspertas, neabejotinas reikalo žinovas; gal ir būtų 
galima diskutuoti dėl filosofo formuluojamų tezių – tam 
turbūt ir skirtas dialogas Valstybė, tačiau dėstymo patosas 
pateikia Sokrato (iš esmės – Platono) tezes kaip negin-
čijamą tiesą ir dialogo dalyviai tiesiog priversti jam pri-
tarti. Sugretinę abiejų autorių (Platono ir Romo Railos) 
valstybės kūrimo rezultatus galėtume kitaip pažvelgti 
į garsiąją Platono tezę, kad filosofai turėtų karaliauti 
ar bent jau patarinėti karaliams. Joje, matyt, užfiksuota 
amžina žmonių svajonė, kad valstybę valdytų doras ir 
protingas žmogus – juk toks yra (turėtų būti) filosofas. 
Tačiau „filosofas ex definitione“, tasai su savo nuostabomis, 
abejonėmis ir klausimais, vargu ar galėtų būti geras vals-
tybės vadovas – arba, ryžęsis panaudoti savo išmintį ir 
dorą valstybės labui, jis turėtų atsižadėti laisvės nustebti, 
abejoti ir klausti...

Tradicinė filosofinė sąvoka dialektika ne itin būdinga 
poetams, tačiau reiškinį, kuris vadinamas šiuo vardu, jie 
mato ne prasčiau už filosofus. Sunku pasakyti, kaip jis 
pateko į Romo Railos akiratį: vargu ar jis skaitė Hegelio 
Filosofijos mokslų enciklopediją ar nagrinėjo Antikos filo-
sofiją (Aristotelį, Herakleitą ar Zenoną Elėjietį); galėjo 
susipažinti su ja per anais laikais populiarią marksistinę 
filosofiją, irgi akcentavusią dialektinio mąstymo svarbą, 
bet universitete būsimas poetas tikriausiai nespėjo pastu-
dijuoti marksizmo, o jei net ir būtų prie jo priartėjęs, ne-
išsaugotų turbūt kokių nors ryškesnių – poetinių, įkve-
piančių – įspūdžių. Veikiausiai čia suveikė ne studijos, 
o gyvenimo patirtis19, nepaprastas gebėjimas stebėti ir 
mąstyti. Eilėraštyje 2×7 poetas pateikia mums septynias 
priešybių poras ir savo požiūrį į jų sąveiką, pavyzdžiui:

Niūriame kalėjime,
atskirti plieno grotų
juoduoja žmogžudys ir prižiūrėtojas.
Vienas sėdi, o kitas jį saugo,
ir nežinia,
kuris iš jų baisesnis.

Visos strofos vienodos struktūros – keičiasi tik per-
sonažai, jų susitikimo vieta ir „bendravimo būdas“: „Pa-
saulio pakrašty... velnias ir angelas. Vienas myli, o kitas 
yra mylimas... kuris iš jų gražesnis.“ „Dviejuose būties 
poliuose... paleistuvis ir asketas. Vienas girtuokliauja, o 
kitas poteriauja... kuris iš jų šlykštesnis.“ „...ant senoviš-

kų kopėčių tupi karalius ir liokajus. Vienas valdo, o kitas 
yra valdomas... kuris iš jų niekingesnis.“ „...mokyklėlė-
je... mokytojas ir mokinys. Pirmasis moko vieno, o antra-
sis mokosi kitko... kuris iš jų gudresnis.“ „...ant plačios 
lovos kruta dvi nuogos būtybės... kuri iš jų vienišesnė.“ 
„Dviejuose nemigos kambarėliuose... virpa poetas ir 
skaitytojas. Vienas rašo eiles, o kitas jomis mėgaujasi, ir 
nežinia, kuris iš jų kvailesnis.“20 Įdomiausia, kad visos 
suminėtos priešybių poros mums puikiai žinomos, iki 
banalumo artimos, tačiau eilėraštyje išryškėja kai kurios 
jų savybės, kurių mes dažnai nepastebime (arba tiesiog 
nenorime pastebėti), o ironiškas, net kiek pašaipus jų de-
monstravimas padaro eilėraštį gerokai įtaigesnį už per-
nelyg rimtą Hegelio Filosofijos mokslų enciklopediją norint 
parodyti reikšmingą priešybių sąveikos funkciją mūsų 
gyvenime.

R. Railos eilėraštis specialiai skirtas priešybių san-
tykiui aptarti ir tam tikra prasme (tarkim, atsižvelgiant 
į struktūrą) primena filosofinį „traktatą“. Tai – gana 
retas reiškinys poezijoje; paprastai poetai vos pami-
ni priešybes (kaip, beje, ir kitus filosofijai įdomius ir 
reikšmingus dalykus) jiems rūpimame kontekste, tad 
visos interpretacijų galimybės lieka skaitytojui. Štai An-
tanas Guzelis „prisistato“ skaitytojui, gal net – visiškai 
atsakingai galėtume sakyti – apmąsto save: „Aš per 
jaunas, kad tapčiau istorija, / bet per senas ramiai my-
lėti“21; kitoje vietoje: „aš per didelis žaisti degtukais / 
dar per mažas rūkyti gyvenimą“22. Poetas nuoširdžiai 
pripažįsta abiejų (kiekvienu atveju) priešybių egzista-
vimą savyje, nesistengia atsikratyti kurios nors jų arba 
paslėpti, sumenkinti, tad tikriausiai pritaria hėgeliškam 
dialektikos principui, kad priešybių sąveika yra bet ko-
kio judėjimo šaltinis, o ir herakleitiškam, kad „priešin-
gybės sutaria, o skirtingieji sudaro nuostabią harmoniją“ 
(51 DK).

Įdomi situacija susiklosto Vlado Šlaito eilėraštyje 
Debesys:

Vietos nedaug teužima, bet daug pasako.
Kas tai galėtų būti? Tai poezija.
Vietos daug užima, bet nieko nepasako.
Kas tai galėtų būti? Tai poezija...

Nepaprastai susirūpinęs poezijos esme, neretai apie 
poetinę kūrybą samprotaujantis tiesiog eilėraščiuose, 
poe tas, be abejo, simpatizuoja pirmam (iš šių dviejų) 
poe zijos apibūdinimui – tai, be kita ko, gražiai iliustruoja 
kad ir dvi baigiamosios šio eilėraščio eilutės: „nes vieni 
debesys ateina ir užlyja, / o kiti šiaip tiktai ateina ir nu-
eina“23. Tačiau graži formuluotės simetrija liudija, kad 
poetui yra svarbi tokia „dvejopa poezija“ (arba šios „dvi 
priešingos poezijos“) – šitaip jis primena dialektinį prie-
šybių vienybės ir kovos principą arba tiesiog liaudišką 
išmintį, kad nesant tamsos neką išmanytume apie šviesą.

R. Raila priešybių santykį svarsto ne tik specialiuose 
„traktatuose“, bet ir, sakytume, fragmentiškai.

Štai gana iškalbingas poeto Pokalbio su Dievu frag-
mentas. Klausiantysis (tikriausiai ne pats eilėraščio au-
torius, o jo tyčia parodytas „paprastas“, t. y. gana pri-
mityviai mąstantis žmogelis) nuoširdžiai formuluoja 
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klausimą: „Kada, sakyk, triumfuos pasauly gėris?“ ir tuoj 
pat gauna tikslų, net, drįstume sakyti, išsamų, kad ir be 
kokių detalesnių paaiškinimų, atsakymą: „Jis netrium-
fuos. Ir blogis netriumfuos.“24 O ir kaip normaliam, tik 
gėrio siekiančiam žmogui paaiškinti, kad vien iš gėrio 
pasaulio sudaryti neįmanoma – ne tik todėl, kad, nema-
tydami blogio, nelabai pastebėtume tą gėrį, bet ir dėl to, 
kad pati absoliutaus (visuotinio, neginčijamo) gėrio są-
voka yra didžiai įtartina...

V. Bakas studijoje Vlado Šlaito ribos patirtys pastebi, kad 
paties poeto egzistencinė situacija yra tarp dviejų priešybių 
(na, gal kiek švelniau pasakytume – skirtybių): tarp pantei-
stiškojo ir krikščioniškojo tikėjimų arba senovės lietuvių 
gamtameldiško religinio jausmo ir šiuolaikinės tradicinės 
krikščionybės (katalikybės)25. Tam tikrų šios situacijos re-
fleksijų aptinkame ir eilėraščiuose, pavyzdžiui:

Anksčiau nei nuodėmę aš išpažįstu kunigui,
Ach, mano nuodėmę jau žino krūmai,
Ir švelnios šakos glamonėja mano smilkinius
Lyg išrišimo rankos.

(Išrišimo rankos)

V. Bakas mano, kad čia „gamtiškajam poliui sutei-
kiamas sakralumo lygmuo“; galbūt, tačiau krikščionybė 
vis dėlto visada nugali – poetas nuolat tai deklaruoja eilė-
raščiuose, neretai net gana primityviai: itin dažnos frazės 
„duok, Dieve“, „padėk, Dieve“ (tokiomis aplinkybėmis, 
kai – pridurtų koks bedievis ar laisvamanis – visiškai pa-
kaktų pasikliauti savo jėgomis). „Buvo pamaldus prakti-
kuojantis katalikas, – prisimena poeto gimnazijos laikų 

bičiulis Henrikas Gintautas. – Tačiau jo pamaldumas 
buvo nepastovus: jis buvo su aiškiomis fluktuacijomis – 
nuo asketizmo iki jaunatviško kvailiojimo, blevyzgoji-
mo...“ Jam pritaria literatūrologė Indrė Žekevičiūtė: „...
dažnai susidaro įspūdis, kad autorius balansuoja ant ri-
bos, rizikuodamas per daug nužeminti Viešpatį ar pra-
bilti per daug familiariu tonu, tačiau ta riba nėra peržen-
giama... V. Šlaitas kalbasi ne su nepasiekiamu Dievu, bet 
su Jėzumi Kristumi, dievišku žmogumi, kuris niekada 
neapvils ir visada supras.“26 Įdomu, ką šie Vlado Šlai-
to ekspertai pasakytų apie Alfo Pakėno poziciją Dievo 
atžvilgiu – ar galima čia įžvelgti kokių „fluktuacijų“ ar 
„balansavimo ant ribos“, ar „riba nėra peržengiama“? 
Beje, A. Pakėnas irgi „kalbasi ne su nepasiekiamu Die-
vu“, o su Kristumi, kurį vadina broliu, tad juo labiau ga-
lima tikėtis, kad jis „niekada neapvils ir visada supras“. 
Įsiklausykime: „balandžio 20: noriu paklausti Tavęs: / ar 
Tu kada nors rūkei, / kad esi gėręs vyno – žinau...“; „bir
želio 1: sako Tu net vaikas / būdamas / niekad nesijuo-
kei / kodėl“; „birželio 6: tau tik devyneri / tau vienuolika 
metu / tau jau šešiolika / laikas įsimylėti / tu – paauglys 
Jėzus“; „birželio 14: Tau kaip broliui / turiu priekaištų: / 
kodėl leidai nužudyti / Antaną Mackevičių / kodėl lei-
dai nuteisti / žvaigždę / kurią pro langą regėjo / pakirdęs 
Maironis“; „rugpjūčio 15: sako / dar iki nukryžiavimo / 
turėjai vaiką / arba palikai / besilaukiančią žmoną / dar 
ilgai gyvenai / po nukryžiavimo“27. Brolis Kristus ti-
kriausiai neįsižeidė dėl tokių poeto klausimų ar pastabų, 
tačiau griežti krikščionybės sargai galėtų matyti čia ne 
tik „ribos peržengimą“, bet tiesiog grynąją šventvagys-
tę. Kiek filosofiškiau nusiteikęs skaitytojas matys šiose 
eilutėse natūralias abejones ir įprastus klausimus, kurie 
filosofams paprastai kyla „lygioje vietoje“, kitaip tariant, 
ten, kur vadinamiesiems normaliems žmonėms „viskas 
aišku“. Pozicija „viskas aišku“ paprastai būdinga religin-
gam žmogui – juk religija remiasi neginčijamomis tieso-
mis, t. y. atsakymais28, klausimai čia apskritai nepagei-
dautini29, o visokios abejonės gali būti traktuojamos kaip 
nuodėmės. Tuo tarpu filosofui pirmiausia rūpi klausi-
mas, abejonė yra jo gyvenimo būdas, o visokie atsakymai 
dažniausiai nepatikimi ir įtartini. Drįsčiau net mąstyti 
taip: juo daugiau žmoguje religingumo, juo silpnesnis jo 
polinkis į filosofiją. Taip tikriausiai atsitiko Vladui Šlai-
tui – tam tikrų paliudijimų (bent jau iliustracijų) aptinka-
me tiesiog eilėraščiuose: „Kam filosofija? Kam begalinės 
naktys / blyškioj šviesoj tarp knygų ir be miego? / Išeik 
vidudienį, / pasižiūrėk, kaip saulėj skęsta vynuogynai, / 
ir skaityk.“ (Vynuogės) „Šiaurėj, kur amžini ledai... / yra 
ramybė / didelė kaip Dievas. / Tingūs pingvinai slidinė-
ja ledo luitais... / Be filosofijos / ir be pelėsių apkramtytų 
knygų / Tave pažįsta jie ir myli.“ (Ramybė)30 Dar gal tris 
keturis kartus žodį „filosofija“ galime rasti poeto laiškuo-
se (bent jau publikuotuose), bet irgi paminėtą keistame, 
itin nefilosofiškame kontekste, taigi iš esmės be reikalo. 
Eilėraščiuose pavyko aptikti keturių žinomų filosofų 
(mąstytojų) vardus: Albert’o Camus (rodos, pritariant 
jam), Friedricho Nietzsche’s (kažkokiame neaiškiame 
kontekste), Levo Tolstojaus ir Lao Dzė (V. Šlaitas rašo 
Leo-Tsė) – du pastarieji yra vieno specialaus eilėraščio 
herojai, tad perskaitykime jį visą:

Romas Raila susitikime su Naująja Romuva Deltuvoje, 2007
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Jie visi trys yra dideli mąstytojai:
Leo-Tsė,
Tolstojus
ir katinas,
bet katinas iš jų yra didžiausias.

Jie visi trys mylėjo šitą gyvenimą,
bet katinas mylėjo labiausiai,
nes jam buvo duotas tik vienas šitas gyvenimas,
ir už tai apie jokį kitą pomirtinį gyvenimą
jis niekados nė nemąstė.
Jis tik snaudė prieš saulę,
šildė savo pilvuką
ir vis džiaugėsi, džiaugėsi.

(Trys dideli mąstytojai)

Atrodo, įdėta per daug pastangų, kad būtų pašlovin-
tas katinas ir pašiepti du šaunūs mąstytojai; be to, tekstas 
visai neatskleidžia, ką gi mąstė didžiausias iš trijų mąs-
tytojas katinas ir ar jis apskritai ką nors mąstė... Tačiau 
galime būti dėkingi šiam poeto katinui už tai, kad jis pri-
mena mums kito poeto katiną ir netgi labai panašiame 
kontekste. Taigi – Romo Railos Mąstytojas:

Ant šviesios palangės
sėdi rainas katinas,
prisimerkęs šypsosi.

Ateina genijai.
Priverda košės.
Ir vėl išnyksta.

Tupi rainas katinas
ant baltos palangės,
prisimerkęs šypsosi.

Kabina košę žmonės,
keikias, spjaudos ir
laukia naujų genijų.

Prisimerkęs šypsosi
rainas murklys
ant šviesios palangės.

Štai, kiti jau genijai
verda juodą košę,
spiegia: „Bus skanėstas!“

Ant šviesios palangės
mąsto rainas katinas,
prisimerkęs šypsosi.31

 
Šio katino pozicija gerokai filosofiškesnė nei ano iš 

V. Šlaito eilėraščio: jis nesikiša į įvairiausių „genijų“ rū-
pesčius „verdant košę“, o tik ramiai stebi ir mąsto. Gerą 
įspūdį dar paryškina nesunkiai atpažįstama aliuzija į 
V. Montvilos genijus, kurie „ateina... ir vėl išnyksta“ ir 
kurių didžiausias nuopelnas būna jų „privirta košė“ – 
neišskiriant nė to, kuris, pasak V. Montvilos, „atėjo... 
visiems laikams“.

Pastebėjome, kad pernelyg išvešėjęs žmogaus reli-
gingumas trukdo jam filosofuoti, kartais net visiškai at-
graso jį nuo filosofijos. Tačiau neabsoliutinkime šios te-
zės, tai tikrai nėra koks smerkiamasis nuosprendis. Šiaip 
poetai – religingi ar ne itin – mėgsta pašiepti filosofiją, 
skeptiškai apie ją pasisakyti. Štai, pavyzdžiui, taiklus 
Paulio Valéry pastebėjimas: pavadinti poetą filosofu tai 
„lyg supainioti tapytoją marinistą su laivo kapitonu.“32 
Iš tikrųjų, galima ir tokia traktuotė ar interpretacija: po-
etas kuria (šiuo atveju tikriausiai) būtį, o filosofas sten-
giasi ją perprasti ir įveikti; šitaip filosofija ir poezija lyg 
ir išsiskiria ir nutolsta viena nuo kitos. Bet štai kitoje 
vietoje poetas mėgina tarsi suartinti grožinę ir filosofinę 
kūrybą: „Patarimas rašytojui: iš dviejų žodžių reikia pa-
sirinkti trumpesnį. (Tegul ir filosofas įsiklauso į šį mažą 
patarimą.)“33 O kai P. Valéry formuluoja savotišką filo-
sofijos apibrėžimą, pamatome, kad poetas orientuojasi 
čia kur kas geriau nei daugelis filosofų profesionalų: 
„Filosofija yra tokių problemų vieta, kurių niekas ne-
sugeba suformuluoti. Apie sprendimą nėra nė kalbos.“34 
Iš tiesų, tiksliai suformuluota problema liaunasi buvusi 
filosofine – ji tampa moksline ir ima reikalauti tyrimo, o 
ne apmąstymo. Tuomet pasidaro galimi tikslūs – moks-
liniai – sprendimai. Filosofiškai tiksliai išspręsti proble-
mos neįmanoma (filosofai, apskritai – filosofuojantieji, 
neturėtų pamiršti šios nuostatos), tačiau nuolatinės pa-
stangos spręsti egzistencines problemas iš esmės ir yra 
filosofija – ir šiame procese dalyvauja ne tik filosofai 
profesionalai, bet visi mąstantys žmonės, o poetai yra 
viena stipriausių šių rungtynių komandų. Prisiminkime 
Juozą Girnių: „Maža yra specialiai atsidedančių filosofi-
jai. Bet bendrąja prasme kiekvienas žmogus yra filoso-
fas...“ – „nes kiekvienas turi savo nusistatymą į pasaulį 
ir gyvenimą“ ir „rūpinasi savosios egzistencijos įprasmi-
nimu“35. Galime tad bandyti pažvelgti į poetų kūrybą iš 
šios J. Girniaus pozicijos.

Štai kaip savo „egzistencijos įprasminimu“ rūpinasi 
Vladas Šlaitas: „Visas gyvenimas yra ne kas kita, / kaip 
vienas vientisas pasiruošimas būsimai senatvei...“ (Apie 
gyvenimą) Šiek tiek stebina žodis „senatvė“ šios frazės 
pabaigoje; mat daugelyje kultūrinių tradicijų – nuo An-
tikos iki dabartinių vadinamųjų ezoterinių, neišskiriant 
nė krikščioniškosios – įprasta laikyti gyvenimą pasiruo-
šimu mirčiai. Jau norėtume – kad ir remdamiesi gražia 
P. Valéry idėja, jog „bergždžiausia iš visų galimų min-
čių yra mintis apie mirtį“ – pasveikinti poetą išvengus 
nereikalingo mirties sureikšminimo, tačiau kiek toliau 
skaitome: „...gi senatvė / tėra tik lėtas ir mieguistas / pa-
siruošimas miegui arba mirčiai...“ Ir vis dėlto tokia inter-
pretacija – kelias iš gyvenimo į mirtį per senatvę ir mirties 
prilyginimas miegui – atima iš mirties bet kokį sakralumą 
ar kitas nereikalingas aureoles. Matome tad, kad perdėm 
krikščioniško poeto, neretai net eilėraščiuose prisipažįs-
tančio, jog tikisi krikščionims pažadėto pomirtinio gyve-
nimo, mintis yra gimininga tokiai linksmesnei, daugiau 
nei prieš du tūkstančius metų pagonio Epikūro išsakyta-
jai: „Mirtis su mumis niekaip nesusijusi: kai mes esame, 
mirties nėra, o kai mirtis yra, mūsų nebėra.“36

Po Martino Heideggerio Sein und Zeit (1927) kalbėti 
apie žmogų, jo gyvenimo prasmę ir nekalbėti apie lai-
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ką būtų paprasčiausias mauvais ton. Nesvarstydami čia 
detaliai filosofo koncepcijos, prisiminkime tik kelias es-
mines tezes. „Būties-pasaulyje riba yra mirtis“37, – taip 
viskas įsiremia, tiesiog įkniumba į mirtį, iš kurios galima 
šaipytis, kaip leidžia sau ką tik minėti P. Valéry ir Epikū-
ras, bet nedera jos ignoruoti. Pačią būtį mąstytojas api-
būdina kaip rūpestį ir priduria: „Jo ontologinė prasmė 
yra laikinumas.“38 Tai, žinoma, nereiškia, kad anksčiau 
žmogui nerūpėjo laikinumo dėl neišvengiamos mirties 
ar apskritai laiko problema. Įdomiai keblumą išryškino 
Augustinas prieš daugiau nei pusantro tūkstančio metų: 
„Taigi kas yra laikas? Kol apie jį manęs neklausia – ži-
nau, o kai noriu klausiančiam paaiškinti – nežinau.“39 
Poetai irgi įdėjo nemažai pastangų mėgindami laiko 
problemą išspręsti ar bent jau vienaip ar kitaip inter-
pretuoti.

Štai Vladas Šlaitas irgi iškelia klausimą „kas yra 
laikas?“ ir nepabėga nuo atsakymo kaip Augustinas, o 
bando įvardyti savo įspūdžius suvokiant šį fenomeną: 
„nuovargis mano senstančio kūno ląstelėse“, „nuovar-
gis mano kraujyje“ ir... „bičiulystė su rudenio popiečio 
snauduliu“. Sakytume, nieko nuostabaus, žinomos sens-
tančio žmogaus dejonės; natūralu, kad apie laiką jam 
primena „visos įdubusios miesto gatvės“, „visi surūdiję 
miesto stogai“ ir „visos pasenusios / senstančio miesto 
gražuolės“. Tačiau poetas nepuola į neviltį, o ramiausiai 
konstatuoja, kad visa tai tik „iki to laiko, / kai nebus jau 
daugiau nei manęs, / nei prabėgusio laiko.“ (Rudenio 
saulėje) Kartais poeto formuluotės nepaprastai panašios 
į augustiniškąsias: „Laikas yra daiktavardis. / Tai yra 
vardas, / kuris pasako daug / ir kuris nepasako nieko.“ 
(Laikas) Įdomiausia, bet ne itin suprantama V. Šlaito idė-
ja yra ta, kad „laikas yra nedalomas“; poetas vadina tai 
aksioma, tačiau stengiasi ją paaiškinti ir pagrįsti. „Dienos 
pasikeitimas į naktį / arba nakties pasikeitimas į dieną“ 
šiai aksiomai neprieštarauja – „tai tiktai apgavystė mano 
akims apdumti“, tikina poetas. Toliau sužinome, kad 
„laikas yra nepaliečiamas ir neapčiuopiamas“, tačiau čia 
pat iškloti nuoširdūs, jaudinantys poeto prisipažinimai 
anaiptol nepraskaidrina koncepcijos: „kadangi pats lai-
kas yra mano gyvenimas... / aš lenkiuosi laikui didžioj 
adoracijoj, / nes jisai... / buvo duotas tik man vienam iš 
Dievo malonės“. Nedaug apie tą laiko nedalomumą pa-
sako kad ir toks palyginimas: „Laikas yra nepadalijamas, 
/ panašiai kaip yra nepadalijama mano širdis“; arba – to-
kia detalizacija: „jis amžinai vis toks pat ir nedalomas, / 
lygiai kaip vakar, / kaip užvakar / arba prieš keturiasde-
šimt prabėgusių metų“ (Padėkos pareiškimas). O štai keli 
V. Šlaito samprotavimai, įstabiai artimi A. Einsteino Ben-
drosios reliatyvumo teorijos teiginiams (poetiškai kažką 
panašaus buvo išdėstęs Oskaras Milašius)40: „Savo visus 
prisiminimus, / pradedant pačiais pirmaisiais savo vai-
kystės prisiminimais / ir baigiant šio vakaro įspūdžiais, 
/ laikau išrikiuotus vienoj laiko ir nuotolio linijoj, / nes 
laikas papildo nuotolį / ir nuotolis papildo laiką, / nes 
laiko negalėtų būti be nuotolio / ir nuotolio negalėtų būti 
be laiko, / nes jiedu remiasi vienas kitu / ir vienas kitą 
papildo.“ Šiek tiek trikdo žodis „nuotolis“, bet, pakeitus 
jį įprasta šiame kontekste sąvoka „erdvė“, viskas stoja į 
savo vietas. Toliau – dar arčiau A. Einsteino koncepcijos: 

„Gi jeigu nebūtų manęs, / tai nebūtų nei laiko, / nei nuo-
tolio, / ir nebūtų kam laiko surišti su nuotoliu, / ir būtų 
taip, / kaip kadaise buvo pasaulio pradžioj, / kai nebuvo 
nei laiko, / nei nuotolio, / kai nebuvo ničnieko, / išsky-
rus Dievą.“ (Apie saulėgrąžą ir saulę) Kaip ten buvo „pa-
saulio pradžioj... kai nebuvo ničnieko, išskyrus Dievą“, 
reliatyvumo teorijos kūrėjas nesvarstė, bet apie tai, kad 
erdvė ir laikas neegzistuoja savaime, o priklauso nuo pa-
saulyje esančių „daiktų“, buvo pasakęs itin iškalbingai: 
„jeigu visi materialūs daiktai staiga kaip nors stebuklin-
gai išnyktų, kartu su daiktais turėtų išnykti ir erdvė bei 
laikas“. Apmąsčius ir aptarus įvairius laiko įvaizdžius 
ar apraiškas, pasvėrus reikšmingus jo bruožus, atributus 
ar kitas ypatybes, prasminga tikriausiai paprastai žmo-
giškai prisipažinti: „Nuo to laiko, / kai pamečiau laiko 
baimę, / aš, / iš tikrųjų, / jau niekur daugiau neskubu. / 
Ir kodėl turėčiau skubėti? / Laikas vis tiek už mane grei-
tesnis, / ir būčiau juokingas, / jeigu svajočiau pabėgti nuo 
bėgančio laiko.“ (Kaip saulėleidžio saulė)

Visi žmonės, ne vien poetai ar filosofai, susiduria 
su prarasto laiko problema arba tiesiog graužiasi netin-
kamai laiką panaudoję. Mums nesudaro jokio įspūdžio 
kone kasdieniai artimųjų prisipažinimai: „Kirpykloje 
buvo didžiulė eilė, paskui baisūs kamščiai – pavėlavau į 
krepšinio transliaciją...“ arba „Be reikalo važiavau į mo-
kesčių inspekciją, o dar pamiršau tą sutartį – pasirodo, 
viską buvo galima sutvarkyti internetu...“ – patys neretai 
tai patiriame, tad irgi galime pasiguosti bičiuliams. Poetų 
pasisakymai apie, atrodytų, tuos pačius reikalus skatina 
susimąstyti (arba – pasakykime tradiciškai filosofiškai – 
nustebti, suabejoti, paklausti), nes atveria naujus daiktų, 
reiškinių ar sąvokų santykius, išryškina naujas prasmes. 
„Kur galėčiau konvertuoti / surinktą auksą / į laiką / pra-
leistą jį renkant?“41 – klausia V. Bakas; ir turime progą 
pagalvoti, ar verti mūsų laimėjimai ar įgijiniai jiems pa-
naudoto arba tiesiog dėl jų prarasto laiko. Dar daugiau 
prasminių sampynų, ne iš karto įžvelgiamų determinis-

Alfas Pakėnas pristato savo sudarytą knygą Pilkoji Algirdo Verbos 
žvaigždė Vilniuje, Žinijos draugijoje, 2016
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tinių jungčių kitame poeto pastebėjime apie, rodos, kas-
dienius pažįstamus dalykus: „Aš rašau – laikas bėga bet 
upė srovena lėtai / stato užtvankas bebrai bet laikas dėl 
to nesustoja.“42 O ir Giedrės Maybe susikrimtimas „ir vis 
pritrūksta laiko / įsiklausyt, / kaip plyšta vėjo stygos...“43 
nelabai panašus į tradicinį, „pernelyg žmogišką“ apgai-
lestavimą, kad dėl daugybės rūpesčių niekaip nepavyks-
ta pasėdėt prie televizoriaus...

„Laikas“ yra viena tokių itin bendrų sąvokų, ku-
rioms neįmanoma klasikinė definicija per genus et differen
tia specifica. Apibrėžti jas galima tik kontekstiškai, tačiau 
daugybėje tų „kontekstų“ gimsta dar daugiau įvairiausių 
interpretacijų, tad tokio pobūdžio klausimus kaip „kas 
yra laikas?“ („kas yra gėris?“, „kas yra meilė?“, „kas yra 
laimė?“ etc.) galima laikyti filosofiniais – ta prasme, kad 
jie neturi tikslių ir galutinių atsakymų, nors nuolat pa-
traukia ir lengvabūdiškų smalsuolių, ir rimtų tyrinėtojų 
dėmesį. Nepaprastą susirūpinimą dėl kai kurių šių ben-
drųjų sąvokų demonstruoja ir Romas Raila, pritaikyda-
mas čia itin savitą problemos nagrinėjimo būdą: užuot 
kėlęs klausimą „kas yra...“ ir mėginęs formuluoti atsa-
kymą, poetas atkakliai abejoja dėl jau girdėtų, netgi labai 
paplitusių atsakymų:

Nejaugi gyvenimas – šitas buvimas
vijoklių šešėliuos, sapnuos skruzdėlių?
Nejaugi teisybė – tas balzganas grimas,
kuriuo išsitepę keliaujam keliu?

Nejaugi istorija – ta begalybė
nagų, į save užlenktų, ir karų?
Nejaugi tai meilė – dvi varlės, sukibę
blandžioj patalpoj tarp rausvų skudurų?

Nejaugi dvasia – ta pašėlusi sraigė,
belaužianti kaukolės karsto ribas?
Nejaugi dievybė – tas tolimas žaibas,
virš girių per naktį kalbąs – nekalbąs?

Nejaugi prasmė – smilkiniai tie nubalę?
Nejaugi Tėvynė yra ta šalis,
kur miršta kloakoj pavargę karaliai,
o padugnės statosi aukštas pilis?44

Pasirinkta poetinė forma pati savaime yra iškalbinga 
ir įtikinanti, tačiau galima pridurti, kad sakinio struktū-
ra „nejaugi a yra b?“, apimanti kartu nuostabą, abejonę 
ir klausimą, puikiausiai atitinka klasikinę filosofinę pa-
radigmą.

Kitas panašios struktūros R. Railos eilėraštis – Kam 
visa tai yra?.. Jo „figūrantai“ tačiau yra ne bendrosios 
sąvokos, prieš kurias paprastai suklumpame nežinoda-
mi, kaip jas apibrėžti, o paprasčiausi kasdien matomi 
ir pažįstami daiktai, apie kuriuos, rodos, žinome viską. 
Tokia štai gražiausia ir prasmingiausia filosofo funkcija: 
nustebti ten, kur niekas niekuo nesistebi, suabejoti tuo, 
kas niekam jokių abejonių nekelia, paklausti dėl tokių 
dalykų, dėl kurių niekas klausimų neturi, nes „jau seniai 
visiems viskas aišku“...

Kam visa tai yra? Kam šie dulkėti
ir pervargę kasdieniški keliai?
Kam šie laukai, kur reikia art ir sėti,
ir krūmai, nebegalintys žaliai

akių pradžiuginti? Kam čia tyvuliuoja
tie ežerai, šalti ir drumzlini?
Kam plaka dar širdis? Kam žengia kojos,
jei nežinai, kurion šalin eini?

Kam miestų džiunglės? Kam tos jų šventyklos,
jų viešnamiai? Kam reklama paika?
Kam tas betonas, tas vitrinų stiklas?
Kam tas kasdienis smurtas? Ir už ką?

Kam tas dangus virš mūsų? Kam ten dega
ta saulė – branduolinis kamuolys?
Kam debesų tamsių archipelagas
pro ją keliauja? Kam tie lietūs lis?

Kam šitas laikas? Kam likimo spąstai?
Kam vakarai yra? Ir kam rytai?
Kam kitados bylojo Ekleziastas?
Ir kam tu jį vienatvėj vėl skaitai?45

Itin taiklus priminimas pabaigoje apie Ekleziastą – 
kitaip tariant, apie mus nuolat lydintį paradoksalumą 
pažinimo srityje. Galėtume prisiminti ir dar vieną se-
novės išminčių – Sokratą ir jo vadinamąjį ironijos meto-
dą. Paprastais teiginiais apie, atrodytų, gerai žinomus 
dalykus Sokratas priverčia pašnekovą kone besąlygiš-
kai jam pritarti: „taip, žinoma...“, „tikra tiesa...“, „o 
kaipgi kitaip...“ Bet štai staiga krinta kokia absurdiška 
tezė, kuri, atrodytų, nuosekliai išplaukia iš ankstes-
niųjų; pašnekovas priverstas pirmiausia suklusti, su-
sikaupti: „ne, taip negali būti...“, o paskui suabejoti 
savo ankstesnio samprotavimo teisingumu. Panašiai 
ir poeto eilėraštyje: tiesioginis priminimas apie kelius, 
laukus ir krūmus, apie miestus, šventyklas ar viešna-
mius nieko pernelyg nesujaudina – „taip, žinoma...“; 
tačiau paprastas klausimas „kam tai?“ jau priverčia 
susimąstyti giliau.

Reikėtų dar vienos „metodologinės“ Sokrato pa-
galbos – jo amžininkai pasakoja, kad kone kasdien, 
eidamas per turgų, jis nuoširdžiai stebėdavosi, kiek 
daug yra visokiausių daiktų, kurie jam visiškai nerei-
kalingi... Kiek ir kokių „daiktų“ reikia žmogui, rūpi ir 
mūsų poetams. Įdomiai apie tai samprotauja Vainius 
Bakas: „Rodos tereikia vieno / vienintelio žodžio, – 
pradeda poetas, – vienintelio ramybės perlo / išriedė-
jusio iš lūpų / tau miegant...“ ir ramiausiai tęsia: „tik 
vieno žiburio žiemos naktį / vienintelės moters / vieno 
sūnaus / vieno Dievo“; norų sąrašas ilgėja: „vienos aki-
mirkos / žaibo vieną užmaršties vasarą...“; „vieną gražią 
dieną žalio / spindulio nuo vandenyno / vieną gražią 
naktį prasiskleidusios / nakvišos žiedo / tereikia vieno 
gyvenimo ir vienos / taurės aušroj liepsnojančio / gyvo 
vandens“ – ir... nepasakytum, kad labai jau netikėta 
pabaiga: „trupinėlio akiplėšiškumo ir / žiupsnelio drą-
sos / kad išdrįstumei dar paprašyti“46. Išvardijęs nema-
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žai jam reikalingų dalykų, poetas ketina „dar paprašy-
ti“, betgi tikrai nėra reikalo būtų priekaištauti jam dėl 
godumo – ypač mūsų totalaus vartojimo visuomenėje. 
Kiek kitaip situaciją piešia R. Raila. Poeto pašnekovas 
tiesiog tyčiojasi iš jo – priekaištauja dėl „niekingo gy-
venimo“ ir pašaipiai klausia: „Gal ženklas iš dangaus 
tau buvo duotas?“, „Gal [ką] pažadėjo angelas spar-
nuotas?“, „O gal po tavo kojom – aukso luitas?“. Poetas 
ramiai prisipažįsta:

– O ne! Aš angelų nesu sutikęs
ir aukso negaliu parodyt tau.
Kenčiu kaip ir kiti šią būtį nykią.
Tačiau žinok – kasdien knygas skaitau!47

Šauktukas eilutėje apie knygų skaitymą lyg ir rody-
tų, kad poetui tai – itin reikšmingas dalykas; ir tai dar 
sykį primena, kad poetai ir filosofai ne šio – mūsų perdėm 
vartotojiško – pasaulio žmonės...

Beje, poetai pernelyg nesipučia dėl savo išskirti-
numo pasaulyje, tačiau poeziją suvokia kaip vertybę 
ir neretai mėgsta tai pabrėžti. Štai R. Raila susimąsto, 
gal poezijos nereikia ar kada nors nereikės šiame pa-
saulyje – kad įsivaizduotų tokį pasaulį prireikė truputį 
fantazijos:

Kai upėse ims švilpt vėžiai,
kai baigsis žemėj visos riaušės,
kai gruodžio soduose gražiai
skambės didžiulės gelsvos kriaušės,

kada mėnulis atsišauks
į balsą vienišo šunyčio,
kai plikiams vėl plaukai ataugs,
kai nieks nebeprekiaus bažnyčioj,

kai bus teisybė nekarti,
<...>
kai niekam nieko neskaudės,
<...>

kai saulė vakaruos tekės,
kai plauks akmuo per okeaną,
poezijos nebereikės,
nereiks ir jokio kito meno.48

Gražiai ir lakoniškai poetinėmis priemonėmis pa-
rodoma tobulo pasaulio neįmanomybė; panaši buvo 
tobulos valstybės perspektyva (eilėraštyje Audiencija). 
Itin taik lios filosofinės idėjos – bent jau gerokai filoso-
fiškesnės už Platono ar kai kurių filosofų utopistų. Pa-
tys poetai, beje, vengia „atviru tekstu“ prilyginti poeziją 
filosofijai, bet juk skaitydami poetų tekstus galėtume šį 
bei tą pridurti patys (filosofiškai tai vadinama „interpre-
tacija“). Štai Vladas Šlaitas samprotauja šitaip: „poezija 
yra daugiau negu mąstymas, / kadangi poezija yra kartu 
mąstymas ir svajonės“ (Apie poeziją). Ar negalėtume ly-
giai taip pat apibūdinti filosofijos: mąstymas ir svajonės 
kartu? Nors pats poetas vargu ar pageidautų tokios jo 
žodžių interpretacijos... Alfas Pakėnas mano, kad „rašy-

ti eilėraštį – tarsi melstis paprastais ir kasdieniškais žo-
džiais“; bet juk dalyvavome jau jo Pokalbiuose su Kristumi 
Maironio sodne, 2005 ir matėme, kad poetas nėra nei do-
gmatiškas, nei, juo labiau, davatkiškas – tad ir jo malda 
atrodo visai kitaip, nei galėtume tikėtis iš Vlado Šlaito:

kleve mūsų, kuris esi atšlaime,
teesie amžinas tavo šlamėjimas,
teateinie tavo žydėjimo karalystė,
teesie tavo valia bičių dūzgesiui – 
kaip viršūnėje, taip ir šaknyse,
kasdienio paviešio duok mums šiandien
ir atleisk mums mūsų kaltes
už laukų melioraciją,
išdraskytus žmonių ir paukščių gyvenimus
ir neleisk mūsų gundyti,
bet gelbėk nuo tėviškės užmiršimo...49

Laisva kanoninio dogminio teksto interpretacija – 
neabejotinai ryškus žingsnis filosofijos link. Štai, pavyz-
džiui, kaip tą pačią maldą interpretuoja Vainius Bakas – 
tiesiog graži filosofiška ironija:

...ir mes 
suglaudžiam delnus 
kasdienei duonmeldystei 
vis skrupulingiau nurodydami:
bemielės 
mažo cukringumo duonos duok mums šiandien 
apteptos gelsvu kaip saulėtekis sviestu 
duonos duok mums šiandien 
su saulėgrąžomis arba ajerais 
duonos duok mums šiandien 
riešutų duonos duok mums šiandien 
šiltų ir garuojančių kepaliukų 
minkštų kaip krūtys Agotos 

Vainius Bakas poetiniame renginyje Prie Žinijos gluosnio, 2018
K ĘS T U ČI O  S V ĖR I O  nuotraukos
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skalpeliais tyliai suraikomų
duok kad liktų ir rytdienai kad liktų ir 
dienai juodai...50

Ko dera prašyti Dievo, o ko nedera, matyt, nepasa-
kytų tiksliai net kvalifikuočiausi teologai; tad poetams 
tenka pasikliauti savo nuovoka ar fantazija. Štai Giedrė 
Maybe visiškai nesijaučia suvaržyta kokių nors kano-
nų – prašo to, ko dabar labiausiai reikia: „sukalk suoliu-
ką, Dieve, pasėdėt...“51 Poetė šiaip pasitiki Dievu – „Bus 
visko... / Dievas duos – / ir bus Velykos. / Stebuklas 
bus...“52 – ir nepiktnaudžiauja savo prašymais. Vlado 
Šlaito bendravimas su Dievu yra, švelniai tariant, sa-
votiškas – susidaro įspūdis, kad be Dievo poetas negali 
padaryti ničnieko: „Dieve, išvaduok mane iš mano kūno 
kalėjimo“ (Akmenio monologas); „Pasigailėk! leisk man 
kalbėti Tavo žodžiais“ (Potvynis); „aš prašau Tavęs tiktai 
vieno: / duok, kad ištverčiau / tarp abejonių ir nevilties, / 
tarp silpnumo ir ašarų“ (Duok, kad ištverčiau); „O, mano 
Jėzau, / pasigailėk manęs: / leisk man, / po mirties, / iš-
bučiuoti dulkes nuo Tavo kojų“(Antroje pusėje); „Ir padėk 
man, Dieve, būt paprastam“ (Aktualijų vietoje); „Dieve 
mano, / padėk man gražiai ir taikingai praleisti / pasku-
tinį man numatyto gyvenimo laiką“; „Viešpatie! / Duok 
man jėgos pabėgt iš vienatvės rato, / kursai supa mane 
kaip mažėjantis plieno žiedas. / Duok man jėgos mylėti 
be išskaičiavimo. / Duok, kad nebūčiau pasenęs malū-
no ratas... Dieve, padėk man tvarkyti mano gyvenimą / 
taip, kad galėčiau gyventi Tavo draugystėje... Viešpatie! / 
Duok, kad galėčiau gyventi taikoj su pačiu savimi / ir 
su aplinka, / kurioj tenka gyventi. / Pasirūpinki rytdie-
na. Pasirūpinki mano miela ir tolima Lietuva, / idant 
galėčiau ramybėj svetur numirti“ (Senatvės prieangyje); 
„Dieve mano, / būk man malonus, / ir prikelki mane, / 
po mirties, / amžinajam gyvenimui“ (Būk man malonus). 
Būtų įdomu pakviesti poetą filosofiškai padiskutuoti 
apie žmogaus ir Dievo santykius, bet labai tikėtina, kad 
jis vėlei griebsis savojo: „Viešpatie, išvaduok mane iš šitų 
filosofų priekabiavimo...“

Virtuoziškiausiai su Dievu bendrauja Romas Raila. 
Štai poetas apsimeta pavydįs Dievui: „Pavydžiu tau, / 
Dieve. / Nes tu gali būti / viskuo“; toliau – įspūdingas 
sąrašas daiktų ar reiškinių, kuriais Dievas gali būti: „sau-
lėlydžio švytesiu“, „jaunuolių daina“, „žuvim ar migla“, 
„ir tuo, kas yra virš stogų sidabrinių plokštelių, pilnačiai 
kybant aukštybėse“, „tuo, kas orkestrui simfoniniam 
grojant, staiga pasigirsta virš muzikos“... – ir kiek neti-
kėta, bet itin prasminga pabaiga: „Užjaučiu tave, Dieve. 
Nes kiekvienas toks būvis tau – kasdienybė“53. Dievas, 
aišku, niekaip nesureaguos į šią užuojautą, o žmogui 
derėtų susimąstyti apie savo galimybių panaudojimo 
prasmingumą... Šiaip, žinoma, nieko nuostabaus, kad 
Dievas gali prisiimti bet kokį pavidalą, bet įdomu, kaip 
jis atrodo pats, t. y. kai neprisiima kieno nors pavidalo. 
Norėdamas tai išsiaiškinti kartą „vakaro valandą, / kai 
visų namų languos žybčioja TV ekranai“, poetas prisė-
do „su binokliu rankose / palei seną tvorą“, nes įtarė, 
kad Dievas „pasislėpęs ten, užu pievos, / užu tų dviejų 
šakotų, / pamažu tamsėjančių medžių“ ir netrukus turįs 
pasirodyti. Teko truputį palaukti, tad poetas sukūrė ir 

apmąstė net aštuonis galimus Dievo pavidalus, bet nė 
vienas nepasirodė jam patrauklus. „Būtų gūdu, / jei kyš-
teltų pilko, didžiulio / raudonakio žvėries galva... būtų 
šlykštu, / jei išvysčiau / auksu pasipuošusį karalių... būtų 
kvaila, / jeigu išlįstų / koks orus senyvas šventikas... būtų 
liūdna, / jei apsireikštų žmogelis / su vinimis perdurto-
mis rankomis...“ Poetas keliais žodžiais argumentuoja, 
kodėl nenorėtų matyti Dievo tokiais pavidalais, tačiau 
dera pripažinti, kad šiandien kai kurie šių įvaizdžių daro 
didžiulį įspūdį „dievobaimingiems“ ar šiaip „giliai tikin-
tiems“ žmonėms. „Ir pagaliau, – tęsia reportažą stebėto-
jas, – smarkiai pūsteli vėjas, / praskiria medžių šakas, / 
ir priešais mane atsiveria / balzgana dangaus tuštuma. 
Taip, / tai geriausia iš viso to, / ką galėjau išvysti. / Tai 
tiksliausias tavasis pavidalas. / Ačiū tau... Viešpatie.“54 
Ar manytume, kad toks niekingas Dievo pavidalas yra 
mėginimas pasišaipyti iš Viešpaties ar jį įžeisti? Anaiptol. 
Verčiau būtų įžiūrėti čia senąją (senesnę už Senąjį Testa-
mentą, kuriame yra užfiksuota) idėją, kad Dievo – jeigu 
mes iš tikrųjų traktuojame jį kaip Absoliutą – pamatyti 
neįmanoma.

Grįžkime dabar vėl prie R. Railos Pokalbio su Die
vu; jis įdomus ir reikšmingas ne tik dėl vienos – Dievo 
išaiškintos – priešybių poros sąveikos. Poetas klausia ir 
apie kitus jam svarbius dalykus, o Dievas aiškiai ir lako-
niškai atsako.

– Koks buvo, Dieve, pats pirmasis žodis?
– Byloja jį kasdien visi daiktai.
– Kodėl man niekuomet nepasirodai?
– Esu tau prieš akis, bet nematai.

– Kam žemėje šioje žmogus gyvena?
– Tu pats žinot turėtumei geriau.
– Ar įsileisi rojun sielą mano?
– Tokios buveinės aš nepadariau.

<...>

Antanas Guzelis ir Giedrė Maybe Panevėžio Šiaurinėje bibliotekoje, 2015
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– O jeigu blogį sunaikint mėgintum?..
– Tai ir tave turėčiau trenkt žaibu.
– Vadinas, visą laiką teks kankintis?
– Taip, bus sunku. Tačiau – ir nuostabu.

<...>

– Kaip garbinti tave? Gal man patartum?
– Aš tau ne koks beždžionžmogis. Sudie.
– Ar mes pasišnekėsim dar bent kartą?
– Kai tavo protas ims pirmyn judėt...55

Nesunku pastebėti, kad į poeto suformuluotus klau-
simus puikiausiai galėtume atsakyti patys: juk visos 
„dieviškosios“ teorijos sukurtos žmogaus, tad nėra rei-
kalo kvaršinti Dievui galvos dėl savo prasimanymų.

Na, ir Dar vienas Dievo balsas, kurį kadaise girdėjo 
Romas Raila. Tokį „balsą“ gali išgirsti tik nepriekaištin-
gos moralės žmogus, bet ne profesionalūs pranašai ar 
aiškiaregiai:

Atleiski man už šį pasaulį žemą –
už blusų valdžią, už klanus dėlių,
už Kainą ir už Judą, ir už Chamą,
už tai, kad egzistuoti negaliu.

Atleiski man už kreivą savo kelią,
už lūžtančius jame ratus senus.
Atleiski man už katę ir už pelę,
ir už balandžių pakirptus sparnus.

Atleiski man už šventnamius ir kryžius,
už ateitį, prarytą praeities,
už tai, kad per toli yra Paryžius,
už tylią kančią tamsoje nakties.

Atleiski man už savąją vienatvę
ir už visus, kas bėga pro tave.
Atleiski man už tą reklamų gatvę,
kuri per naktį žybčioja purve,

ir angelus lakius balčiausiais rūbais,
jų draugijas, kurioms nepriklausai...
Atleiski man už šį pasaulį grubų,
kaip tau už jį atleidžiu aš patsai.56

Linkęs pripažinti savo klaidas ar nusižengimus ir 
įpratęs nuoširdžiai atsiprašyti dėl savo pridaryto blogio, 
poetas natūraliausiai tikisi tokio pat nuoširdaus Dievo 
atsiprašymo, jeigu tasai iš tikrųjų pastebi ir pripažįsta, 
kad tobulo pasaulio kūrimas nepavyko, o ir palaikyti 
jame deramą tvarką nesiseka. Tai normalus dorų subjek-
tų bendravimas: nei kas nors jų žemina kitą, nei savo 
iniciatyva prieš kitą nusižemina. Tačiau visuomenėje 
įprasta kitaip: kadangi atsiprašymas laikomas nusižemi-
nimu, jo paprastai vengiama, užtat linkstama pažeminti 
kitą – priversti jį atsiprašyti. Laimė, yra dar tarp mūsų 
žmonių, kurie, kaip ir I. Kantas, gali žavėtis moraliniu 
dėsniu savyje (kaip, beje, ir žvaigždėtu dangumi virš 
savęs, kurio dauguma tiesiog nepastebi) – ir jie puikiai 

randa vadinamąją bendrą kalbą, o gal ir ji pati juos su-
randa. Štai ką pasakoja Vainius Bakas:

Vienas poetas iš Siesikų (Romas Raila – A. K.)
spustelėjus šaltukui
skambina man ir pasakojasi apie bulves –

kaip mažus vaikelius skudurais apkamšė
galop ir savo lūšenų paltą užmetė

geriau jau stipsiu nuo šalčio
bet bulvės užtat saugios bus

<...>

ką padarysi sakau
kito neužklosi vis tiek savęs 
neatklodamas

o be to jei beveik visos įšaltų
kaip pavasarį drįstum

kelioms dar sveikoms
pažiūrėt į akis...57

Vladas Šlaitas mėgina išspręsti sielų ir kūnų mei-
lės dilemą – būtent dilemą, nes yra ryžtingai nusiteikęs 
rinktis vieną iš dviejų. Preferencija aiški – kūniška mei-
lė poetui nepriimtina; tačiau argumentacija, švelniai ta-
riant, neįtikinama. Svarbiausias priekaištas poetui būtų 
dėl griežtos dichotomijos – tarsi meilė galėtų būti arba 
tik kūnų, arba tik sielų. „Yra žemiška meilė, – aiškina po-
etas, – kuri žmogų išgano, / ir yra žemiška meilė, / kuri 
žmogų pražudo, / nes ji nieko negali pasiūlyt, išskyrus 
kūnus.“ Taip, iš tikrųjų; bet yra ir tokia žemiška meilė, 
kurioje dalyvauja ir siela, ir kūnas – ar ji pražudo, ar 
išgano? „Aš nepažįstu, – tęsia samprotavimus poetas, – 
tikrosios meilės, / nes man niekad neteko / būti meilės 
šventovėj / (aš buvau tik jos prieangy). / Bet aš pažįstu 
netikrą meilę, / kuri išpažįsta tik kūnus; / kuri praside-
da kūnuose / ir kuri baigiasi kūnuose.“ (Netikra meilė) 
Na, ir kas kaltas, – paklaustume, – kas neleido užeiti į 
šventovę, juo labiau būnant jau prieangy? Galbūt poetas 
mėgintų teisintis, kad nebuvo moterų pakviestas, kad tos 
moterys buvo netikusios. Toks meilės suvokimas – tuoj 
pat pastebėtų E. Frommas – pagrįstas „prielaida, kad tai 
yra objekto problema, o ne gebėjimo. Žmonės mano, kad 
mylėti paprasta, o rasti tinkamą objektą mylėti – ar būti 
jo mylimam – sunku“58. Nederėtų, aišku, priekaištauti 
poetui dėl nevykusio požiūrio tiksliai nežinant jo kon-
cepcijos šiuo klausimu, nors, kita vertus, apie asmeninę 
patirtį eilėraščiuose pripasakota nemažai. „Kadangi aš 
negeru keliu atėjau į moters pažinimą, / už tai šiandieną 
aš nebemoku džiaugtis gyvenimu“ (Šešėlis ant veido), – 
prisipažįsta poetas. „Moterys, / kurios buvo mano gy-
venime, / yra vinys mano gyvenime. / Vinys mano ran-
koms paženklinti, / ir vinys mano kojoms paženklinti. / 
Taigi, / esu nukryžiuotas.“ (Medžių pavėsyje) Šie baisūs 
nuotykiai, kurių „neįmanoma... išmesti iš savo jaunystės 
dienoraščio“, sugadino poetui susitikimą su ta vienintele 
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iš tikrųjų mylima moterimi, kurią jis paskui nuolat pri-
simena eilėraščiuose: „Pirm, nei tave pabučiavau, aš jau 
žinojau, / kad tu ne man buvai skirta, o aš ne tau, / nes per 
anksti tos mano vyšnių lūpos / pažino purvą.“ (Medal
jonas) Vis dėlto nelabai aišku, kas gi nutiko tai didžiajai 
poeto meilei. Štai jis liūdnai konstatuoja: „Sielos nebuvo 
mūsų niekad susitikusios; / lygiai nebuvo susitikę mūsų 
kūnai.“ (Karklo katiniukai) Paskui apie kūnus prisimena 
taip, kad išties sunku tai pavadinti dviejų mylinčiųjų 
kūnų susitikimu: „Man ir tavo lūpos buvo nesaldžios, / 
ir plaukai tavo buvo šiurkštūs tokie, kaip šakos / pernai 
mirusių medžių. / Gulėjau / tariamam tavo meilės glėby 
ir galvojau: kuo skirias / tavo rankos nuo karsto?“ (Su 
paskutiniais bulvienojais) Ir staiga – lyg ir abejoja, bet vei-
kiau tvirtina esant priešingai: „...negi galėjau... / pasaky-
ti, / kad mūsų meilėj nebuvo meilės, / kad mūsų meilėj / 
buvo tik mudviejų kūnai...“ (Po aukštuoju dangum) Vie-
naip ar kitaip – galbūt metams bėgant, poetui pasiekus 
akme, tą graikišką protinio subrendimo amžių, ir tobu-
lėjant toliau – didžiosios meilės įvaizdis irgi ima keistis. 
Štai poetas įžiūri joje puikią sielos ir kūno harmoniją:

Kai tu žiūri manin mėlynom nemeluotom akim, mūsų sielos
tartum upės vienoj begalinėj meilėj ištirpsta.

Kai švelniam bučiny
mūsų kūnai netyčia
mūsų rankomis uždega gyslose kraują ir užpučia žvilgsnį,
mes abu su tavim ligi kaulų baltumo pajuntam,
koks sunkus, begalinis balastas yra mūsų kūnai.

Kai mes žiūrim abu mėlynom nemeluotom akim, mūsų kūnai
mūsų žvilgsnių srovėj ištirpsta.
 (Balastas)

visiškai rimtai ir atsakingai galvoja apie ateitį:

Gražiausios meilės baigiasi mirtimi,
tik mano meilė niekados nesibaigs mirtimi.
Savo meilę
aš perkelsiu iš šio pasaulio į kitą pasaulį,
kuriame mano meilė
bus mažiausiai tūkstantį kartų saldesnė ir patvaresnė už 

lytinį aktą59.
Tavo kūno prisilytėjimas
bus vienas didelis meilės svajonių taktas.
Taktas ir taktas,
taktas ir meilė,
po kurios nereikės nusiplauti vandeniu kūno.
 (Jeigu būtų kitaip)

ir – žinoma, pagal įprotį – prašo truputį Dievo pagalbos:

O, mano Dieve!
ačiū už josios veido švelnų ir gerą paveikslą,
kuris saugo mane nuo pikta.
Aš neprašau,
kad Tu man atiduotumei ją mano kūno pilnon nuosavybėn;
aš tik prašau,
kad Tu leistumei man ją mylėti kaip savo nežemišką seserį,
kuri saugo mane nuo pikta.
 (Mano prašymas)

Šitaip pakiliai samprotaudamas apie meilę nesant 
meilės objekto Vladas Šlaitas vis dėlto kartais leidžia 
sau „atsipalaiduoti“. „Jei aš turėčiau aguonos grūdelį 
meilės, / aš šiandieną kitaip rašyčiau“ (Ant saulėgrąžos 
vamzdžio) – ką galėtų reikšti tokia poeto goda? Vargu ar 
jis prisipažįsta negalįs nė per „aguonos grūdelį“ ko nors 
pamilti; veikiau jis norėtų gauti tą grūdelį meilės. Tad vėl 
tenka prisiminti fromišką „turėti ar būti“ ir kelti klausi-
mą, kas yra meilės esmė – mylėti ar būti mylimam? Gal 
būtų galima nusiteikti šitaip: mylintis žmogus jau vien 
dėl to, kad myli, turėtų jaustis laimingas ir gali nė nepa-
stebėti, kad nėra mylimas; o jei dar būtų pamiltas, gali 
patirti kiek daugiau džiaugsmo. Tačiau būti mylimam 
dar nė nepradėjus mylėti – gana įtartinas malonumas. 
Kodėl gi žmonės dažnokai nori pirmiausia „gauti“ mei-
lės, o ne įsimylėti? Gal tiesiog nemoka mylėti? Skaityki-
me F. Nietzsche: „Pradėkite gi mokytis mylėti!“60

Atkreipkime dėmesį į dar vieną taiklų V. Šlaito pa-
stebėjimą: „Ką sakė Kleopatra Antonijui? / Negirdėjau. / 
Bet ji tikriausiai sakė Antonijui / tuos pačius meilės niek-
niekius, / kuriuos sako ir dvidešimtojo šimtmečio / an-
trosios pusės įsimylėjėliai.“ (Ką sakė Kleopatra Antonijui?) 
Parodyta natūrali ir ne tik kad dažna, o tiesiog nuolatinė 
situacija, tačiau literatūroje – ir grožinėje, ir specialioje 
eseistinėje ar filosofinėje apie meilę – apie tai kalbama itin 
retai: maloniau, žinoma, kalbėti apie originalią, išskirtinę, 
niekur nematytą ar dar kokią stebuklingą meilę. Panašią 
mintį pavyko rasti P. Valéry Sąsiuviniuose: „Mylėti – tai 
mėgdžioti. Šito išmokstama. Žodžiai, veiksmai, net „jaus-
mai“ yra išmokti – didžiuliu mastu. – Knygų ir eilėraščių 
vaidmuo. – Originali meilė turėtų būti retenybė.“61

Kai poetai rašo gražius eilėraščius apie meilę, galbūt 
pakaktų jais tiesiog grožėtis, nors galima juos analizuoti, 
nagrinėti, netgi kritikuoti. Bet kai poetai ima samprotau-
ti, kodėl rašoma (arba nerašoma) apie meilę, jau tikrai 
būtina klausti, abejoti, galbūt oponuoti, taigi vienaip ar 
kitaip su poetu diskutuoti. Štai Vlado Šlaito logika:

Kaip daug poezijos prirašyta šiame pasaulyje
apie žemišką
greit praeinančią meilę,
tai yra,
apie meilę,
kuri remias tiktai į kūną,
kūną
ir
kūną.
Ir kai kūnai pasensta,
tada tie,
kurie rašė poeziją apie meilę,
jau poezijos apie meilę daugiau neberašo,
nes jiems nieko daugiau nebelieka, kaip tik senatvėje,
nusiskųsti drauge su Turgenevu,
girdi,
nerašom,
nes daugiau nebemylim.
 (Su Turgenevu)

Keliais teiginiais norėtųsi suabejoti. Pirma, ar tikrai 
„daug poezijos prirašyta šiame pasaulyje... apie meilę, 
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kuri remias tiktai į kūną“? Teko matyti vieną kitą nevy-
kusį bandymą, bet paprastai poezija apie meilę yra kas 
kita – tiesioginis kūniškos meilės aprašymas būtų gryna 
pornografija. Antra, „meilę, kuri remias tiktai į kūną“ 
arba, kaip kitoje vietoje skaitėme, kuri „nieko negali pa-
siūlyt, išskyrus kūnus“, arba – dar kitaip – „kuri išpažįsta 
tik kūnus; / kuri prasideda kūnuose / ir kuri baigiasi kū-
nuose“ (Netikra meilė) vargu ar įkvėptų poetinei kūrybai, 
juk ji – pagal poeto apibrėžimą – „nieko negali pasiūlyt“; 
matyt, reikia kitokių įkvėpimo šaltinių – tai rodo ir pa-
ties poeto patirtis: kad ir kaip jaunystėje buvo įgrimzdęs 
į kūnišką meilę, rašė visiškai kitokius eilėraščius. Trečia, 
galbūt, „kai kūnai pasensta“, atsiranda daugiau galimy-
bių sielos reikalams; vėlgi galima apeliuoti į paties poeto 
patirtį – „kadangi kiekvieną buvusią moterį / ir kiekvieną 
buvusią meilės naktį / esu karčiausiomis ašaromis apver-
kęs, / tai už tai užkietėjusioj / ir viengungiškoj savo šir-
dy / aš nešioju amžiną meilę“ (Medžių pavėsyje). Tačiau 
vienai minčiai derėtų pritarti: nežinau, kiek čia nusipel-
nęs I. Turgenevas, bet „nerašom, nes... nebemylim“ yra 
gryna tiesa – tikra kūryba remiasi meile.

Tokia prasminga ir optimistiška gaidele ir nutrau-
kim šį bendravimą su poetais – kada nors vėl su jais su-
sitiksime arba kitąsyk pabendrausime su kitais poetais.

1 A. Maceina. Raštai, t. III. – Mintis, Vilnius, 1990, p. 35.
2 Ten pat, p. 38.
3 Ten pat, p. 39.
4 Ten pat, p. 38.
5 Ten pat, p. 40.
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Bet reikia turėti šviesos su savimi, iš savęs, kad šviestum tamsybėse 
visiems ant kelio stovintiems, kad jie išvydę patys rastų šviesos savyje ir 

eitų savo keliu, kad nestovėtų tamsybėse.

M .  K .  Č I U R L I O N I S

Straipsnio pavadinimas – tai skulptorės D. Matu-
laitės teksto citata. Pradžioje buvo žodis – man ši 
Biblijos eilutė suskambėjo analizuojant Matulaitės 

paminklą Čiurlioniui: mintis/žodis įsikūnijęs vaizdiny-
je – patvarios medžiagos formoje tam tikrame konkre-
čiame aplinkos kontekste.

Paminklas Mikalojui Konstantinui Čiurlioniui pa-
statytas Plungės parke, greta Mykolo Oginskio rūmų. 
Monumento vieta simboliškai įprasmina šių dviejų as-
menybių ryšį. Būtent kunigaikštis M. Oginskis buvo 
pagrindinis M. K. Čiurlionio mokslų Varšuvos muzikos 
institute ir Leipcigo karališkajame institute rėmėjas. O ir 
pati Plungė kūrėjo gyvenime susijusi su datomis, kurios 
turėjo ypatingos reikšmės tolesniam menininko gyveni-
mui. Sakmė. Karaliai Plungės rūmų parke stovi ypatingoje 
vietoje – trikampyje tarp rūmų, tvenkinių ir pagrindinio 
kelio. „Stebuklingo grožio vieta, reikalaujanti atsakomy-
bės“, – sakė D. Matulaitė, atsakingai taikiusi savo viziją 
prie šios vietos. Trijų metrų aukščio skulptūra – daugiau 
neleidžia šio parko apsaugos taisyklės – iškilo ant sferos 
pavidalo kalnelio, iškloto skaldyto akmens trinkelėms. 
Ją pagyvina kaskadomis tekantis vanduo.

S Ą Š AU K O S  L A I K E  I R  E R D V Ė J E
Paskutinę XIII tarptautinio Mykolo Oginskio festivalio 
dieną – rugsėjo 29-ąją – kunigaikščio Mykolo Oginskio 
rūmų parke iškilmingai atidengtas paminklas Mikalojui 
Konstantinui Čiurlioniui. Plungiškių draugija beveik du 
dešimtmečius brandino mintį, kaip tinkamai įamžinti 
M. K. Čiurlionio atminimą ir priminti, kad kaip tik Plun-
gėje menininkas žengė pirmuosius žingsnius, nulemtus 
pašaukimo. Plungiškiai aukojo lėšas, jie pasirinko ir pa-
minklo autorių – beveik savo kraštietę, taip pat žemaitę 
D. Matulaitę. Atidengiant paminklą, Lietuvos karinių 
jūrų pajėgų pučiamųjų orkestras sugrojo Mykolo Kleo-
po Oginskio polonezą Atsisveikinimas su tėvyne (1794), 

A l d o n a  D a p k u t ė

Laikinumo ir begalybės 
paralelės – 

dvasinės patirties erdvė

Šiaulių valstybinis kamerinis choras Polifonija atliko Mi-
kalojaus Konstantino Čiurlionio harmonizuotą lietuvių 
liaudies dainą Beauštanti aušrelė. Visa tai pagrįsta Ogins-
kių dvaro renginių tradicijomis ir priminimu apie vieną 
svarbiausių Čiurlionio kūrybos ištakų ir veiklos sričių 
(lietuvių liaudies dainos).

Prieš mus iškyla trys skirtingų epochų žmonės, susi-
ję su Lietuvos kultūra, jos šaknimis, atmintimi, tautos sa-
vastim, žmogaus-kūrėjo misija. Ir visi trys – Šviesos kelio 
bendrakeleiviai... Mezgasi pagrindiniai sąsajų mazgai, 
artimos ir tolimos asociacijos, bendra žmogaus paskirties 
šiame pasaulyje samprata.

Iš kunigaikščio, kompozitoriaus Mykolo Kleopo 
Oginskio priesakų sūnui: „Gerai pagalvok, ką reiš-
kia žodis „gyvenimas“: tai – ne tik pareiga gyventi, 
nes gyvybė yra bendras visų gyvų būtybių požy-
mis, bet ir menas gyventi, todėl teks pamąstyti, 
kaip gyvensi ir koks bus tavo gyvenimo tikslas.“

Mykolas Mikalojus Severinas Markas Ogins-
kis (1849–1902) – kunigaikštis, Lietuvos visuomenės 
veikėjas, XIX a. pab. – XX a. pr. kultūros ir mokslo me-
cenatas, Plungės dvaro šeimininkas, paskutinis jo valdy-
tojas. Jis buvo kompozitoriaus Mykolo Kleopo Oginskio 
(1765–1833) anūkas, Irenėjaus Oginskio (1808–1863) sū-
nus, paskutinė kunigaikščių Oginskių giminės atžala. 
Kunigaikščiai Oginskiai – Lietuvos laisvės ir spaudos 
puoselėtojai, jų savimonės ir veiklos esmė – lietuvių sie-
kis savo valstybę matyti nepriklausomą. Išaugęs Lietu-
vos Didžiosios Kunigaikštystės federalizmo, Apšvietos 
epochos ir lietuvių tautinių idėjų veikiamas, M. Oginskis 
iki gyvenimo pabaigos aktyviai dirbo kultūrinį, šviečia-
mąjį ir visuomeninį darbą, labai dažnai apeidamas arba 
stengdamasis apeiti caro valdžios įstatymus. Mykolas 
Mikalojus buvo didelis muzikos žinovas, pats mokėjo 
groti daugeliu instrumentų. 1873 m. nusipirko Plungės 
miestelį ir dvarą, kuriame 1879 m. pastatė prašmatnius 
neorenesansinio stiliaus rūmus (projekto autorius – vo-
kiečių architektas K. Lorentzas), kurie organiškai įsikom-
ponavo į seno, natūralaus miško vietoje suformuotą, 
dviem tvenkinių grandinėmis paįvairintą mišraus sti-
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liaus parką. Čia, švento ąžuolyno – alko – centre, augo 
seniausias, stipriausias, bet trumpaliemenis plataus šakų 
vainiko ąžuolas. Po juo, kaip buvo įtikėję žmonės, gy-
veno dievai. Čia pagonys buvo įrengę aukurą, čia am-
žinąją ugnį kurstė vaidilutės. Plungės parko ąžuolynas 
iki pat šiol sudaro tokio miško-alko įspūdį. Tarp šimta-
mečių ąžuolų, prie Babrungo slėnio, gėlyne, kunigaikš-
čio Oginskio laikais buvo įrengtas saulės laikrodis. Ir 
dabar parko pasididžiavimas – vienas seniausių ir di-
džiausių Lietuvoje Perkūno ąžuolas, legendomis apipin-
ta Verkiančioji liepa, Penkiakamienis uosis. Kunigaikščio 
M. Oginskio nurodymu buvo iškasti septyni kaskadiniai 
tvenkiniai, kuriuos jungia akmeniniai tilteliai ir šliuzai. 
Išskirtinio gyvumo parkui suteikia pratekanti Babrungo 
upė. Nuo 1986 m. parkas – respublikinės reikšmės sau-
gomas gamtos paminklas. Kunigaikštis M. M. Oginskis 
turėjo sukaupęs turtingas meno kūrinių, archeologinių 
radinių, medžioklės trofėjų ir knygų, rankraščių, numiz-
matikos kolekcijas, tapybos, grafikos ir skulptūros rinki-
nius, taip pat dvaro savininkų buvo renkami ir lietuvių 
liaudies meno pavyzdžiai. Kunigaikščio Mykolo Kleopo 
Oginskio sukurtas polonezas Atsisveikinimas su Tėvyne 
būdavo svarbiausia visų šiame dvare vykusių koncertų 
programos dalis, jį grodavo du kartus – pradėdami ir už-
baigdami koncertus. Rūmuose apie 1873 m. buvo įkurta 
iki 1902 m. veikusi muzikos ir orkestro mokykla, kurio-
je grojo, mokėsi bei pirmuosius kūrybinius bandymus 
pradėjo M. K. Čiurlionis, jo brolis Povilas Čiurlionis ir 
kiti. M. Oginskis žinomas kaip M. K. Čiurlionio globėjas 
ir mecenatas, tik jo dėka Čiurlionis baigė Varšuvos mu-
zikos institutą ir Leipcigo konservatoriją. Nuo 1994 m. 
Plungės dvaro, vadinamo Žemaitijos versaliu, ansamblio 
šeimininkas – Žemaitijos dailės muziejus.

  
Mikalojus Konstantinas Čiurlionis: „Aš esu pasiry-
žęs visus savo buvusius ir būsimus darbus skirti 
Lietuvai. Dailė – tai širdies klyksmas, dailė – tai 
ilgėjimasis... turi būti kaip saulė, kuri atneša nau-
ją šviesą.“

1889 metais keturiolikmetis M. K. Čiurlionis apsigy-
veno Plungėje (ir gyveno iki 1893 m.), M. Oginskio dva-
re įsteigtoje orkestro mokykloje mokėsi groti įvairiais 
instrumentais, giedojo chore. Tuo metu pradėjo kom-
ponuoti, laisvalaikiu piešė. Nuo 1892 m., kaip orkestro 
fleitininkas, gavo ne tik išlaikymą, bet ir algą. Kartu su 
orkestru koncertuodavo Palangoje, Rygoje, Rietave. Pir-
mąjį muzikinį kūrinį M. K. Čiurlionis parašė Plungėje 
ir skyrė jį kunigaikščiui M. Oginskiui. Čia susidomėjo 
ir lietuvių liaudies dainomis. Materialiai remiamas M. 
Oginskio, M. K. Čiurlionis studijavo Varšuvos muzikos 
institute. Kunigaikštis rėmė ir studijas Leipcigo kon-
servatorijoje. Nors žinoma, kad mokydamasis Plungė-
je apie 1893 m. jis piešdavo miesto apylinkes, tačiau 
profesionalaus dailininko kelią pradėjo tik būdamas 
dvidešimt devynerių, įstojęs į Varšuvos dailės mokyklą. 
1907 m. dalyvavo ir pats padėjo rengti Pirmąją lietuvių 
dailininkų parodą Vilniuje. 1908 m. rugpjūtį–rugsėjį kar-

tu su sužadėtine Sofija Kymantaite lankėsi pas Sofijos 
dėdę dekaną Vincą Jarulaitį Plungėje. 1909 m. sausio 1 d. 
(pagal naująjį kalendorių – sausio 14 d.) Šateikiuose, ma-
žame miestelyje netoli Plungės, Mikalojus Konstantinas 
Čiurlionis susituokė su Sofija Kymantaite. 1909 m. lie-
pą–spalį abu su Sofija vėl gyveno Plungėje. Šios vasaros 
derlius – apie 20 paveikslų. Tai Aukuras, Angelėliai (Ro
jus), Lietuviškos kapinės, daugybė eskizų albumėliuose, 
vinjetės liaudies dainoms. Kartu su žmona rašė kritinių 
apybraižų knygą Lietuvoje. M. K. Čiurlionis parengė jos 
viršelį ir keliolika inicialų (pastarieji nepanaudoti). Kaip 
ir muzikoje, taip ir dailėje, menininkas atspirties taškų 
ieškojo liaudies kūryboje ir kultūroje. 1906 m. pradžio-
je, gyvendamas Druskininkuose, harmonizavo lietuvių 
liaudies dainas; 1909 m. Varšuvoje išleistas jų rinkinys 
Vieversėlis. Liaudies kūrybos ir senosios lietuvių kul-
tūros leitmotyvai įvairiais pavidalais atgyja daugelyje 
Čiurlionio kūrinių. Čiurlionis pirmiausia yra simbo-
listas, o simboliai yra daugiaprasmiai ir daugiaplaniai. 
Jis vienintelis pasaulyje gebėjo nutapyti muziką, pasi-
naudodamas muzikinio kūrinio struktūra, pasitelkda-
mas ritmo galią, išreikšti laiką atradęs poliperspektyvą. 
Didžiausiame paskutiniame Čiurlionio paveiksle Rex 
(1909) – tarsi manifeste sukoncentruota visos kūrybos 
intencija: vaizdiniu perteikti Visatos struktūrą, jos har-
moniją, atskleisti Kūrėjo Dvasią, valdančią materialųjį 
pasaulį ir kosmosą.

 
Dalia Matulaitė: „Kūrybą suvokiu kaip dvasinės 
energijos realizavimą laike, erdvėje, medžiagoje... 
Kūrėją – kaip savo Tėvynės kamertoną... Gimiau 
Žemaitijoje. Užaugau pamario krašte. Paveldėjau 
tėvo valią ir motinos genties moterų energiją.“
 

Dalia Matulaitė (g. 1942) – žinoma Lietuvos skulptorė. 
Kūrybai įtakos turėjo liaudies meistrų medžio ir metalo 
skulptūrinė plastika, senovės baltų, kinų, japonų, majų, 
ikikrikščioniškoji Europos kultūra. Skulptūroms daž-
niausiai naudoja granitą, bronzą, medį. Kuria dekoraty-
vines skulptūras, paminklus, smulkiųjų formų skulptūrą, 
portretus, fontanus, antkapinius paminklus, medalius. 
Kūriniams būdinga monumentali raiška, skulptūrinių 
formų darna, konstruktyvumas, raiškus siluetas, api-
bendrintos formos, epiškumas. V. Ščiglienė albume Dalia 
Matulaitė (Artserija, 2014) skulptorę pavadina istorinės 
atminties saugotoja ir kūrėja, išskirdama tokias būdingas 
kūrybos savybes kaip figūra ir abstrakcija, vizualumas ir 
verbalumas. Tad nenuostabu, kad ir skulptūros, skirtos 
Čiurlioniui Plungėje, esminė meninė formulė gimė ne tik 
iš plastinių asociacijų, „tolimų aidų“ su Čiurlionio pa-
veikslu Karaliai. Pasaka (1908), bet ir iš teksto, pačios para-
šyto prieš daugelį metų. Nes pažintis su Plunge gan sena: 
kai tik žiauriai apleistuose M. Oginskio rūmuose buvo 
nuspręsta kurti Žemaičių dailės muziejų, kartą vakare 
sėdint ant laiptų D. Matulaitei atplaukė žodžiai: „Plun-
gės ąžuole / Babrungo giria / šio šimtmečio šlamančiais 
lapais / groja Čiurlionį. Ar dar menat bevardį šaltinį pra-
džiatėvių soduos?“



32N A U J O J I  R O M U V A ,  2 0 1 8 ,  N R .  4  ( 6 0 5 )  

PA M I N K L O  V I Z I J A  I R  P R A S M Ė S
„Taip tada susidėliojo, dar nieko neįsivaizduojant. O 
dabar, kai sulaukiau kvietimo sukurti paminklą M. K. 
Čiurlioniui, man kažkaip galvoje išniro sąsaja „Čiur-
lionis – čiurlena“, – sako skulptorė ir tęsia: – Plungės 
rūmuose yra puikiai prižiūrimas parkas ir tvenkiniai. 
Vanduo juose krinta gal iš dviejų metrų ir šniokščia. Ran-
gosi Babrungo upelis, ošia šimtamečiai ąžuolai, stūkso 
Perkūno ąžuolas. Supratau, kad Oginskiai savo rūmams 
ir parkui pasirinko stebuklingą, sakralinę buvusios se-
novės žemaičių šventovės vietą. Tuomet dar kartą ėmiau 
gilintis į M. K. Čiurlionio kūrybą ir aptikau sąšaukų su 
Plunge. Pačių plungiškių legenda byloja, kad paveiks-
lą Karalių pasaka, kuriame du karaliai tamsiame miške 
laiko ant delnų saulės nušviestą lietuvišką kaimelį, jis 
sukūręs Plungėje.“ Skulptorė atskleidžia ir kaip forma-
vosi paminklo vizija ir prasmės: „Vanduo teka (čiurle-
na) per MKČ monogramą, paukščių ir augalų ženklais 
išgraviruotus skulptūros paviršius, kaskadomis krenta 
žemyn ir ratu apteka kalvelės papėdę... Akmens trin-
kelėmis grįsta kalvelė turėtų per laiką pasidengti žalia 
samana... Paminklo šoninėse plokštumose išgraviruoti 
baltiški Saulės ir Mėnulio simboliai, Egipto piramidės ir 
Žemaitiškos trobos su žirgeliais... Amžina Harmonijos su 
Visata siekiamybė... MKČ išminčiaus (M. K. Čiurlionio 
pasaka apie suolelį, pasiuntiniams paskirtą – A. D.) ža-
lios spalvos ILGESYS ir tarsi paliepimas: „Žvalgykis nuo 
aukštų bokštų, tai kelią pajusi“... Perkūno Ąžuolas, Bab-
rungo upės šniokščianti tėkmė...“

Skulptorė šį priesaką irgi turėjo galvoje su architektu 
Jūru Balkevičiumi kurdama kompoziciją būtent Plungės 
rūmų parkui. Čiurlionis rašė pasakas, vizijas. Matulaitės 
skulptūra pavadinta sakme. Manoma, kad mitologinės 
sakmės – seniausi lietuvių epo paminklai. Jų turinys susi-
jęs su pagoniškąja mitine pasaulėžiūra. Lietuvių etiologi-
nės, arba pasaulio kūrimo, sakmės pasakoja apie žemės, 
negyvosios gamtos, kosmoso, gyvūnų, augalų, žmogaus, 
visuomeninių reiškinių kilmę. Siekiant skulptūros ryšio 
su rūmų ansamblio ir parko gamtos aplinka, su Čiurlio-
nio kūrybos semantika, kuriant skulptūrą ir pjedestalą, 
pasinaudota simbolinio kodavimo principu, kuris savo 
ruožtu atitinka Čiurlionio kūrybos esmę. Mitinis, sim-
bolinis mąstymas šiandien nususęs ir nebegyvas, tarsi ir 
nebeaktualus mums, virtualiųjų pasaulių, įvairios tech-
nikos vartotojams. Todėl skursta ir serga mūsų psichika, 
mes netenkam dvasinės stiprybės, valios autentiškai, na-
tūraliai pagal žmogiškąją prigimtį gyventi... Nebeturime 
vidinio vedlio, herojaus... Manau, kad Matulaitės skulp-
tūra ir jųdviejų su architektu visos aplinkos sutvarkymo 
projektas (pastačius skulptūrą dar iki galo neįgyvendin-
tas) kaip tik ir svarbus tuo, kad prikelia transformuojan-
čią simbolių galią. Čiurlionis yra simbolistas, nors kai 
kuriuose savo darbuose formaliai priartėjo prie abstrak-
cijos. Jo paveikslai – tai plastinės asociacijos, metaforos, 
t. y. išgyvenimas per plastinius įvaizdžius. Čiurlionis, – 
kaip ir Vydūnas, ir Oskaras Milašius, – vizionierius, nu-
matęs Lietuvos meno ateitį, paremtą lietuvių liaudies 
meno ir profesionaliosios dailės ryšiu, nujautęs mistinę 

abstrakciją (anksčiau nei V. Kandinskis, P. Mondrianas), 
išpranašavęs menų sintezę ir atskirų meno šakų ribų ny-
kimą, būdingą šiems laikams. Jis ragino atsiminti save, 
ir meno kūriniuose, ir straipsniuose pateikė įžvalgų, kas 
yra lietuvių tauta, kokia jos misija, sielos esmė.

Šios intencijos ir Čiurlionio pamėgta simbolika aki-
vaizdžiai matoma D. Matulaitės paminkle Plungėje. Jis 
mėgo architektūrinių formų transformacijas, taip pat raš-
menis ir ženklus. Skulptūros apimtis, jos kontūras prime-
na viršuje nukirstą piramidę, bokštą su anga-kiauryme 
viršuje ir vietoj smaigalio atsiradusia karūna (ją užsidėjęs 
asmuo lyg susijęs su aukštesniu pasauliu, krikščioniška-
jame pasaulėvaizdyje karūna apibūdina ne tik Majestas 
Domini, bet ir aukščiausią įmanomą pasiekti egzistenci-
jos formą). Kalbant C. G. Jungo terminais – prikeliami 
kolektyvinės pasąmonės archetipai. Vienas iš jų aiškėja 
trinarėje paminklo kompozicijoje. Granitinių trinkelių 
kalvelė, karalių figūros su žemyn tekančiu vandeniu bei 
karūna sudaro trijų atskirų ir kartu susijusių dalių kom-
poziciją, primenančią Pasaulio medį (medis yra vienas 
seniausių archetipų ir Čiurlionio kūryboje taip pat turi 
daug konotacijų) ir analogiją su žmogaus kūnu. Žmo-
gaus, esančio tarp dangaus ir žemės.

Sigitas Geda: „Kraštovaizdis Čiurlioniui – tai dva-
sinė energija, kurią teikia tokio tipo gamta. Esam 
Čiurlionio pakylėti į beveik neįmanomą aukštį.“ 

Žiūrėdamas į karalių figūras iš priekio, matai veidus 
ir tarp jų srovenantį vandenį, tad skulptūra primena fi-
gūratyvą. Ne tik šioje, bet ir visose savo paminklinėse 
skulptūrose, D. Matulaitė neišsižada monumentalaus 
akmens tūrio, aiškaus kontūro, statiškos vertikaliosios 
ašies ir dinamiškos, opozicija pasiektos vidinės talpos 
principų. Figūros architektūriškos, o veidai – irgi kaip 
amžinybės, žmogaus nemirtingumo, dvasios stiprybės, 
valios simbolis – apibendrinti atsisakius individualumo, 
susikaupę ir išoriškai nurimę, bet paženklinti žemiš-
kos patirties, ir gali justi, kaip viduje vyksta įtemptas 
minties, apmąstymų, išgyvenimų procesas. Jie būva, 
tai – amžinos būties įkūnijimas (M. K. Čiurlionis apie 
lietuvių liaudies dainas: „Jos ramios, jų monotonija pa-
naši į jūros bangų judėjimą ir girdi, tarytum, religišką 
ilgėjimąsi ir tylų nežemišką nuliūdimą...“). Paradoksa-
liai susijungia amžinybė (akmuo, sunki masė, statika) ir 
laikinumas, kintamumas (vanduo, šviesa), kūniškumas, 
materialumas ir psichikos, sielos gyvastis, vitališkumas 
ir dvasingumas.

Čiurlionis patį simbolizmo principą – atskleisti tik-
rovės dvasinius pradus – įkūnijo visai kitaip: sukūrė nau-
ją paveikslo erdvės sandarą, savitą tapybinės erdvės su-
pratimą – beribiškumą, poliperspektyvą (J. Umbrasas), 
dviejų pradų paralelizmą, tapybiškumo ir linijiškumo, 
plokštumo ir erdviškumo (erdvės projekcijos) derinius, 
polifonišką paveikslo sandarą (kontrapunkto meistras) 
su ritmo (laiko) dominante (Fuga). Daugialypė, persišvie-
čianti, iš gilumos priartėjanti arba tolyn nykstanti erdvė, 
pasaulio pasaulyje, peizažo peizaže efektas (Pavasario 
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sonata. Allegro, Jūros sonata. Allegro ir kt.). Kiaurymė po 
karūna tarp veidų Matulaitės skulptūroje man prime-
na tą Čiurlionio tikrovės erdvės „prakirpimo“ ir už jos 
esančios realybės atskleidimo būdą: skaidri įrėminta oro, 
medžių erdvė – tarsi transcendentinio pasaulio lopinėlis. 
Savaip įkūnyta paminkle ir Čiurlionio pasaulio dvipoli-
ariškoji būties samprata, kuria jis perteikia šviesos–tam-
sos, chaoso–harmonijos, dinamikos–statikos kontrastus. 
Matulaitės skulptūroje veidas į veidą susitinka du kara-
liai – du pradai. Galima sau leisti daryti prielaidą apie 
moterišką ir vyrišką, nes apie tai yra užuominų ir Čiur-
lionio Karalių pasakoje, kuri įkvėpė Matulaitę, nors ji abu 
karalius įvardijo vyriškąja gimine (gal tik man, pamačius 
veidus, iškart iškyla Čiurlionio ir Sofijos veidai, jų žiū-
rėjimas amžinybėje vienas į kitą, jų meilės ir kūrybinė 
sąjunga, pasiaukojimas Tėvynei per meną: ,,Pilkuma, 
nuskurusi proza neįsiskverbs niekados į mūsų namus. 
Visas mūsų gyvenimas sudegs ant Amžinojo, begalinio, 
Visagalio meno aukuro.“). Beje, skulptūra gali asocijuotis 
ir su aukuro, pasikartojančio Čiurlionio motyvo, formo-
mis, ant kurio viršaus – karūna. D. Matulaitė siekia, kad 
paminklas atspindėtų M. K. Čiurlionio kūrybos idėjas 
(bokštai, karūna, karaliai, versmė).

Kaip ir Senovės Egipto menininkai, kaip ir Čiurlio-
nis, Matulaitė pritaiko kelių žiūrėjimo taškų dinamiką. 
Žiūrint iš toli, kūrinys turėtų atrodyti kaip kuoras/bokš-
tas (nuo jo gali žvalgytis), iškylantis medžių apsupty, 
o iš arčiau – kaip dvi karalių figūros, palinkusios virš 
amžinybės versmės, susikaupusiais, valingais veidais, 
ant jų nugarų išraižyti simboliniai ženklai, pačioje apa-
čioje – užrašai. Jų prasmę atskleidžia pati autorė: „Ka-
dangi M. K. Čiurlionis labai gilinosi į senąsias kultūras, 
ypač – Egipto, norėjosi tai užfiksuoti. Pasirinkau Egip-
to kosminį ženklą Mėnulį. Jame apgyvendinau baltiš-
ką žirgelį. Kitoje pusėje – Saulė, lietuviška trobelė, jos 
lėkiai – keturi Perkūno žirgai. Senos lietuviškos trobos 
baltiškais ir M. K. Čiurlioniui artimais Egipto simboliais 
per Saulės, Mėnulio ženklus kalbu apie ryšio, santarvės 
su kosmosu siekiamybę. Kosminės harmonijos siekia-
mybė jaučiama tiek baltų, tiek kitose kultūrose. Ją gali-
ma įžvelgti ir M. K. Čiurlionio Karalių pasakoje, ir kituose 
kūriniuose.“ Pasitelkiant spalvotą granitą, skulptūroje 
subtiliu būdu atsiranda spalva. Dvi Baltic green granito 
karalių figūros palinkusios viena į kitą kaip M. K. Čiur-
lionio Karalių pasakoje. Virš jų galvų karūna iškalta iš to-
kio pat granito tokiomis briaunomis, kad laužtų šviesą 
ir spindėtų kaip brangakmeniai. Tarp karalių įmontuota 
vertingiausia – kaip tas M. K. Čiurlionio paveiksle švy-
tintis lietuviškas kaimas – Olive green plokštė, ant kurios 
iškalti visiems pažįstami dailininko ir kompozitoriaus 
inicialai (geriausiai įsimintini iš Jūros sonatos. Finale) ir 
tarsi pabundančių, besiveržiančių į saulę augalų (vita-
liškoji cikliška energija) bei paukščių (sielos, moteriško 

prado, žemės ir dangaus ryšio simbolis) kontūrai. Skulp-
tūra sukonstruota taip, kad iš viršaus, apšviestas prie 
ištakų, vanduo veržiasi ir teka per plokštę virpėdamas, 
šokčiodamas per kaskadėles ant paminklo paviršiaus, 
čiurlendamas. Jis suteka į skulptūrą juosiančią vandens 
juostą. Vandeniui srūvant, žiūrovas nematys nei MKČ 
inicialų, nei paukščių ir augalų kontūrų – dėmesį kaustys 
vanduo. Kai vanduo nebėgs, bus proga susikoncentruoti 
į paminklo ženklus.

B E  PA B A I G O S . . .
V. Ščiglienė minėtoje knygoje rašo apie tai, kad D. Ma-
tulaitė nuo pat kūrybos pradžios plėtojo istorinės at-
minties idėjas ir, kurdama monumentaliąją skulptūrą, 
sumaniai pasitelkia dekoratyvinės skulptūros statusą. 
Štai ir kalbant apie šį darbą, gali kilti keblumų – koks 
gi skulptūros žanras? Dėl žanrinio apibrėžtumo klausi-
mą užduoda patys bendraautoriai (D. Matulaitė ir arch. 
J. Balkevičius) – kūrinį pristato ir kaip paminklą, ir kaip 
skulptūrą-fontaną; beje, ir pavadinimas suponuoja deko-
ratyvinės skulptūros sampratą. O kaip iš tiesų? Manau, 
priklauso nuo požiūrio. Pagal sumanymo koncepciją ir 
skulptūros simbolinį kodavimą, mes turime paminklą 
Mikalojui Konstantinui Čiurlioniui ir jo kūrybai būtent 
Plungės dvaro ansamblio ir parko, Plungės ir Čiurlio-
nio gyvenimo istorinių sąsajų kontekste. Tai – pamin-
klas Čiurlionio ryšiams su Plunge, ta ypatinga Lietuvos 
gamtos, istorijos, kultūros vieta, kuri buvo reikšminga 
Čiurlionio, kaip kūrėjo ir žmogaus, gyvenime ir kuri ir 
šiandien svarbi ne tik Žemaitijos, bet ir visos Lietuvos 
savimonei, autentiškumui. Bet, kita vertus, skulptorė re-
miasi kai kuriais Čiurlionio tekstais ir paveikslų (galima 
spėti – ir muzikos/garso) principais, tarsi ,,išverčiant“ 
idėjas į materialią, plastinę-tūrinę kalbą, todėl atsiran-
da simbolinis matmuo ir dekoratyvumo aspektas, nė 
kiek nesumenkinant paminklo statuso. Skulptūra funk-
cionuoja kaip plastinis ženklas konkrečioje erdvėje (net 
dydis taikytas prie parko, kaip paveldo, mastelio reika-
lavimų), kartu pasitelkiant aplinkos poveikį, vandens 
tėkmę, apšvietimą, o skulptūros forma reikalauja dviejų 
matymo taškų – iš tolo ir iš arti. Visa yra įtaigi visuma – 
akmuo, vanduo, medžiai, oras, šviesa, garsas... Čiurlio-
nis savimi karūnavo Lietuvą, o Matulaitė „pagavo“ tai 
mintimi ir įkūnijo atitinkama menine forma. „Kažkokia 
nuostabi harmonija, kurios niekas negali sudrumsti – visi 
tarpusavyje gyvena kaip gražus spalvų derinys, kaip 
puikaus akordo skambesys...“ (M. K. Čiurlionis).

Kaip teigia kompozitorius Š. Nakas, Čiurlionio kū-
ryba skirta kontempliavimui, ne aiškinimui. Septynias 
paskutiniąsias Čiurlionio sonatas jis pavadino „tylos 
muzika, sukurta akims ir vaizduotei“ (2009). Manau, tai 
yra geras patarimas matyti bei suvokti ir D. Matulaitės 
sakmę apie karalius.



D A L I A  M A T U L A I T Ė

Sakmė. Karaliai. Paminklas M. K. Čiurlioniui
Skulptūra/fontanas, 2018, h – 300 cm. Granito trinkelių kalvelė – skersmuo – 10 m, h – 80 cm.
Skulptūra iškalta iš sodraus žalio granito – suomiško Baltic green ir vieno gražiausių bei bran-
giausių Pietų Afrikos akmenų Olive green. Pasak autorės, marmurinis paminklas sveria apie 
12 tonų. Dar dvi tonas sveria įspūdinga karūna, puošianti karalių galvas, kurios sukurtos re-
miantis vienu garsiausių M. K. Čiurlionio paveikslų Karalių pasaka (1908). Paminklo bendra-
autorius – architektas Jūras Balkevičius. Ir Vilniuje, ir Plungėje prie skulptūros dirbo meistrai 
Vladislovas ir Jurijus Stankevičiai.
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Rimtas Tarabilda tapybą mėgo nuo vaikystės. Už-
augęs dailininkų šeimoje, aliejinių dažų ir terpen-
tino kvapą priėmė kaip prigimtinį. Pats pasirinko 

tapybą guašu, akvarele, kartu naudojo pastelę. Jo pie-
šinys lengvas, emocingas, raibuliuojantis. Dailininkas 
mėgsta gamtą, ypač pamarį, Klaipėdos krašto vaizdus, 
yra dažnas tapytojų plenerų dalyvis. „Gamtoje randi 
įspūdį, jį išgyveni per jutimus, tarsi per akis ją sugeri, 
tada turi priimti savo sprendimą. Nepasisavinti, neko-
pijuoti, nes niekam nebus įdomu. Reikia būti savimi, 
pajusti.“ Dailininkui būdingas ir nervingas, ekspresy-
vus piešinys. Net nesistengiama parodyti visą formos 
masę, neužbaigtumas suteikia piešiniui lengvumo – čia 
pažymimi tik akcentai, tokie kaip stogų kraigai, smailės 
ar pušų kamienų vinguriai, kaip paveiksle Juodkrantės 
kopų pušys (2011). Paveiksle Lygiadienis Juodkrantėje (2005) 
rit mą kuria atsikartojančios žvejų tinklų, padžiautų ant 
kuorų, sterblės, o spalvų dermė – dangaus, jūros ir smė-
lio visumos viziją.

Vaizdiniai kartais persikloja – tarsi pažvelgi iš paukš-
čio skrydžio į gilioje žiemos baltumoje paskendusį mišką 
(Miško pakrašty, 2001), o gal pamatai jį apšalusio lango 
ornamente. Minkštas akrilinių dažų potėpis, pagražin-
tas spalviniais pastelės akcentais, sukuria „purią“ miš-
ko masės faktūrą, įtikinamai atkartoja matomos gamtos 
proporcijas. Oforte Paukštė (1982) iš vieno motyvo išauga 
kitas – tarsi gamtos virsmas: moters kūnas persimodu-
liuoja į paukštę.

Ne vieno dailininko kūrybai postūmį davė impresio-
nistinė Van Gogho tapyba. Rimtas Tarabilda neslepia su-
sižavėjimo šio dailininko kūryba. Žavi ekspresija, drąsus 
ir raiškus potėpis, grynos spalvos, dekoratyvumas. R. Ta-
rabildos potėpis nesukuria reljefiškumo, nes dailininkas 
naudoja akrilinius dažus, bet tapymo maniera itin guvi, 
išraiškinga. Formos minkštesnės, kai potėpiai klojami ke-
liais sluoksniais, ir aštresnės, kai potėpiai nesusiliečia – 
tada atrodo griežtesni, tarsi meta šviesos atspindžius. 
Tapybos darbuose Nemirseta (2017), Senas laivas (2005) 
pasirinkti paprasti kompozicijos motyvai, nesureikšmi-
nama aplinka ir daiktai, net žmonių figūros – kaip at-
spindžiai vandenyje, kaip neatsiejama visumos dalis. 
Žodžiai „esu, kad būčiau“ liudija vaizduojamą būvį.

Kauno M. K. Čiurlionio muziejuje, kur tėvai reng-
davo parodas, Rimtas Tarabilda „atrado“ lietuvių liau-
dies meną. Jaunuolį sudomino daiktų puošyba, audinių 
raštai, padargai ir buities rakandai stebino paprastumu, 
funkcionalumu ir formos išbaigtumu, o ypač patiko 
medžio drožyba, kryžių ornamentika. Vėliau, jau stu-
dijuojant, susidomėjimas liaudies menu augo. Dailinin-
ko darbų rinkiniuose surasime didelę krikštų piešinių 
kolekciją, daug koplytstulpių ar pakelės kryžių eskizų. 

Kelionė laiku
Mintys apie Rimto Tarabildos kūrybą

Apie vieną tų drožiniais dekoruotų kryžių Rimtas Tara-
bilda yra pasakęs: „Žiūrint į jį, atrodo, kad jis liepsnoja 
gausiu ornamentiniu pjaustinių ažūru.“ Tą lengvumo, 
liepsnojimo įspūdį perteikė piešiniu ir dažu, sukurda-
mas baltos pūgos vaizdinį. Tautodailės palikimo gelmės, 
istorinė tautos patirtis, savo krašto kultūros pažinimas 
dailininkui teikia peno saviraiškai ir meninei kūrybai.

A U D R O N Ė E R C M O N A I T Ė

Medžiuose vėjas. Vėjas, negailestingai lenkian-
tis pajūrio, pamario pušis, bet čia pat karšta 
saulė, nuskaidrinanti tas pačias nerijos pušų 

viršūnes.
Tamsūs, gūdūs eglių miškai ir pelkių žaltvykslės...
Perlais spindinti Baltija bei iš istorinių marių gelmių 

išnyrantis kuršių kurėnas...
Lygiadienio šventės liepsnų liepsna...
Šiuos ir dar daug įsimenančių vaizdų pamatėme ju-

biliejinėje Rimto Tarabildos parodoje Kelionė laike.
Vaikystėje ir jaunystėje daug laiko praleidęs piešda-

mas ir tapydamas įvairiose gamtos vietose, pėsčiomis bei 
dviračiu apkeliavęs nemažą dalį Lietuvos, savo širdyje ir 
sieloje iki skausmo įamžinęs gimtojo krašto esmę ir grožį, 
perteikia tai savo darbuose.
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Studijuodamas grafiką Vilniaus dailės institute (da-
bar VDA), sukūrė keletą išraiškingų ofortų bei litografijų 
ciklų. Vienas iš jų – ofortų ciklas 1863 m. sukilimas. Rimto 
diplominis darbas Vilniaus miesto žali bromai pagal A. Lio-
bytės žodžius, sukurtas autorine reljefine technika, buvo 
išleistas atskiru leidyklos Vaga aplanku. Jaunasis daili-
ninkas kompozicijas išliejo iš metalo ir atspaudė reljefu 
ant savo darbo popieriaus lakštų. Beje, savo darbo popie-
riaus masę Rimtas lietuvių grafikoje panaudojo pirmas.

1979 metais Vilniaus universiteto 400 metų jubilie-
jui dailininkas paskyrė įspūdingus darbus – ofortus Vil
niaus universiteto astronomijos observatorija, A. Mickevičius, 
P. Počobutas, S. Daukantas, M. K. Sarbievijus.

Įdomiu piešiniu ir kompozicija išsiskiria litografijos, 
skirtos garbiems lietuviams: Pirmasis lėktuvo išradėjas ir 
aviakonstruktorius Lietuvoje A. Griškevičius 1855, Raketų 
išradėjas K. Simonavičius 1650, trijų darbų ciklas Pirmieji 
knygų kūrėjai Lietuvoje (Martynas, P. Skorina, M. Mažvydas) 
bei kiti darbai.

Rimtas iliustravo nemažai knygų. Ypač įdomūs dar-
bai (fotografijos ir piešinio junginys) – A. Vienuolio kny-
gos Užkeiktieji vienuoliai iliustracijos.

1972–1986 metais respublikiniuose ir Baltijos šalių 
geriausių leidinių konkursuose du kartus apdovanotas 
I laipsnio diplomais ir tris kartus – II laipsnio diplomais.

1980 metais už grafikos darbus Talino grafikos trie-
nalėje pelnė Rygos miesto premiją.

Surengė dvidešimt personalinių parodų. Aktyviai 
dalyvauja pleneruose.

Dešimtajame XX a. dešimtmetyje Rimtas Tarabilda, 
įkvėptas nuostabios Lietuvos gamtos bei istorijos, lyg ir 
sugrįžo į ankstyvos jaunystės vizijas, sugrįžo ir prie pa-
mėgtos technikos – pastelė, guašas, tempera, tik dabar 
jau naudojant akrilinius dažus.

Įspūdingas jo archajinių akmenų ciklas, pieštas prie 
Molėtų observatorijos.

Kas paveldėta iš kūrybingos šeimos? Tai būtent tas 
kūrybiškas požiūris į viską. Dar tvirta, išraiškinga pie-
šinio linija, geras kompozicijos pojūtis ir didelė meilė 
gimtajam kraštui.

Gilumine Lietuvos gamtos dvasios pajauta per-
smelkti beveik visi Rimto darbai.

V I J A  T A R A B I L D I E N Ė

Žaltvykslės, 2003



R I M T A S  T A R A B I L D A

Senas laivas, 2004Kurėnas iškylantis iš gelmės, 2004

Baltas suolelis, 2013



Šešiese valtyje Alaušo ežere, 2004

Kurėnai Parnidos įlankoje, 2005
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Tikėtina, kad retas skaitytojas yra girdėjęs, jog lie-
tuvių literatūros klasikas dzūkas Vincas Krėvė 
(1882–1954) jaunystės metais rašė eilėraščius len-

kų kalba. Tai buvo patys pirmieji jo produktyvaus kūrybi-
nio kelio literatūriniai bandymai. Literatūrologas Alber-
tas Zalatorius yra išsiaiškinęs, kad pirmuosius eilėraščius 
V. Krėvė parašęs 1902 metais, būdamas vos dvidešimt. 
Jaunuolis domėjosi lenkų poezija, neabejotina, kad mėgo 
A. Mickevičių ir J. Słowackį. Nesvetimas jam buvo ita-
liškasis sonetas, kurio keturiolika eilučių suskirstyta į 
du ketureilius ir du trieilius posmus. A. Zalatorius daug 
metų domėjosi V. Krėvės gyvenimu ir kūryba, parašė iš-
samią monografiją. Kaupdamas medžiagą šiam veikalui, 
archyvuose jis surado niekur nespausdintų rašytojo ei-
lėraščių. Tuometinėje Respublikinėje bibliotekoje (dabar 
Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka) jis aptiko ran-
kraštinį rinkinį Miraże (Miražai), kuriame suregistruoti 64 
poetiniai kūrinėliai, o Lietuvių literatūros ir tautosakos 
instituto rankraštyne rado panašaus pobūdžio rinkinį, 
kuriame yra 75 eilėraščiai. Po daugelio metų almanachas 
Veidai (1987) išspausdino dešimt V. Krėvės eilėraščių su 
Algio Kalėdos pažodiniais vertinimais. Kūriniai datuoti 
1903–1906 metais. Jie parašyti sklandžia klasikine eilėda-
ra, atitinkančia lenkų romantizmo pavyzdžius.

1907 m. Kijeve (V. Krėvė čia mokėsi universitete) 
išleistame studentų kūrybos rinkinyje Frustra yra iš-
spausdinti trys būsimo rašytojo lyriniai eiliavimai, po-
emėlė Aš pamišėlis: tai kas? ir keturių sonetų ciklas. Deja, 
vėliau vis garsėjantis rašytojas savo poezijos nespaus-
dino, matyt, manydamas, kad eiliavimas yra ne jam, 

Vinco Krėvės eilėraščiai
tad ryžtingai pasuko į prozą, dramaturgiją ir kultūrinę 
mokslinę veiklą.

Tačiau, nepaisant mėgėjiškumo, V. Krėvės eilėraščiai 
turi nemažą literatūrinę ir istorinę vertę. Klasikinė eilė-
dara leido atskleisti jaunuolio asmeninius išgyvenimus. 
Eilėse gausu filosofinių gyvenimo apmąstymų, gamtos 
ir meilės motyvų. Ilgesys, vienatvė, svajonės, sielvartas, 
neviltis –ryškiausi romantizmo laikotarpio poezijos lei-
tmotyvai. Kaip žinome, romantizmas literatūroje mūsų 
kraštą pasiekė itin pavėlavęs, bet V. Krėvės prigimčiai 
buvo labai artimas. Pastebėtina, kad apsakymuose, apy-
sakose ir dramose minėti motyvai atsikartoja įvairiais 
pavidalais. Čia spausdinamuose kūrinėliuose ryški in-
divido saviraiška, simbolių gausa (sapnas, svaja, žaibai, 
amžina meilė, stebuklai, dvasia, rojus, tolimas kraštas, 
paukščio giesmė, spinduliai, aukso laukai, erelis, debe-
sys, audra, uolos, ugnis...). Eilėraščiuose persipina vizi-
jos ir tikrovė (Nemunas, Dniepras, tamsi giria, vieniša 
pušis prie kelio, lakštingala). Juste galime justi Dzūkijos 
spalvas ir garsus. Gamtoje poetas įžvelgia ir vidinius kas-
dienybės išgyvenimus. Kai kurie eilėraščiai lygintini su 
Jurgio Baltrušaičio jaunystės poezija. Taigi matome, kaip 
jau artinasi lietuvių poezijos pomaironinė karta, panirusi 
į simbolizmo srautą (B. Sruoga, V. Mykolaitis-Putinas, 
M. Gustaitis, F. Kirša).

Manydamas, kad šie eilėraščiai dar nėra išversti į lie-
tuvių kalbą, siūlau savo vertimo variantą. Galbūt ateityje 
būtų tikslinga išleisti visus V. Krėvės eilėraščius, kurių 
yra surasta apie šimtą keturiasdešimt.

A L E K S A N D R A S  ŠI D L A U S K A S

V i n c a s  K r ė v ė

* * *

Štai medyje tupi ir gieda paukštelis,
Štai įsauly noksta aviečių krūmelis,
Gėlėm sužydėjo mergaitės darželis
Katė prie paukštelio vis sėlina tykiai,
Vaikėzų būrelis čia žaidė ne sykį.
Mergaitė jauna tarytum našlaitė
Prie žiedo gėlės palinkus.
Pasaulį išvydus, rože pražydus,
Lyg žiedus visus surinkus.
Paukštelis regėjo, kaip rainis prislinko,
Avietės stiebelis slapčiomis nulinko,
Mergaitė, gėlėm pasidžiaugus, pradingo.

Vilnius, 1903

* * *

Norėjo lakštutė giedoti gimtinėj,
Nebuvo, kas klauso, josios giesmelės.
Giedojo, ieškodama kitojo kelio.
Į naująją žemę takus prasiskynė.

O žemėj gimtojoj jos dainos nutilo,
Kitur jos dainelės šį kartą prabilo.
Ten džiaugsmo šaltiniai srūva kas dieną,
O aidas kartoja jos trelę ne vieną.

Bet savojo krašto vis ilgis lakštutė,
Širdis nerimauja, nutilti negali.
Tik mintys šalelėj vėl nori pabūti,
Kur pušys linguoja prie gimtojo kelio.

1905



N A U J O J I  R O M U V A ,  2 0 1 8 ,  N R .  4  ( 6 0 5 )  41

Gyvenimo sapnas

Ko gi iš manęs norėti,
Lemtis klausia atkakli.
Noriu be kančių gyventi,
Kad netaptume akli.

Vėl sapnai tie netikėti
Sielos prakilnių vardų.
Nori daug gėlių išvysti,
Tikisi dienų giedrų.

Amžina Dvasia visatos
Paslaptinga ir rūsti.
Nori tik žaibais tikėti, 
Viską pamatyt anksti.

Noriu aš gražių gėlynų
Noriu medžių daug liaunų.
Visuomet girdėt norėčiau
Daugel įstabių dainų.

Trokštu amžinos jaunystės,
Meilę jausti amžinai.
Ir geidauju to tikrovėj,
Ko šiandieną nežinai.

Žemės stebuklus matyti,
Grožį gerti ir vilties.
Ir ilgėtis, ir kentėti
Laukti sapno ateities. 

1905

Prie Nemuno

Vėl lakštutė traukia dainą,
Žydi sodai ir miškai,
Kai pavasaris ateina,
Rodos, rojus visiškai.

Vėlei kvepia sodo medžiai,
Vėl gegužė tarp beržų
Čiulba paukščiai pirmamečiai
Panemuniuose gražu.

Sužaliavo, suvešėjo
Ta tamsi, skardi giria.
O pabudusi nuo vėjo
Vėl ilsėsis vakare.

Nuostabu laukų žolynuos
Ir visur čia šitaip bus.
Vėl pavasario paukštynuos
Regis sapnas nuostabus.

1905

Prie Dniepro krantų

O, tols, į kurtį tols,
Kur aidas žemės nepasiekia!
O, tols, į tamsį tols,
Kur šviesos žemėj nesidriekia!

O, tols, į nebylybę tols,
Kur nieks mums nesudrums tylos!
O, tols, aklybėn tols
Kur toliai mirtimi bylos!

O, tols, vaikystėn tols,
Į erdvę, niekad negyventą!
Erdvė visiems lėtai pamos,
Kur amžina ir būna šventas!

Ten tolin, kur visiems ramus!..
Nebus svajų – dievaičiai ramūs...
Tolyn, kur drumstas spindulys,
Nenuvilios juokai ar dramos!..

1905

* * *

Buvome drauge mes,
Buvome mes dviese.
Bučiavau tau lūpas,
Tavo veidą šviesų.

Dainavau dainelę
Dar neparašytą,
Ir tapiau paveikslą
Neišpasakytą.

Ar meni jaunystę
Ir lankas gėlėtas,
Rudenio arimus,
Ežeringas vietas.

Ar meni senovės
Stebuklingą kraštą,
Tas žaliąsias pievas
Ir gėlynų raštą.

Ir vainiką pynė
Tavo švelnios rankos.
Ir apvainikavo
Mano veidą brangų.

Buvome drauge mes,
Buvome mes dviese,
Bučiavau tau lūpas,
Tavo veidą šviesų.

Nesugrįš iš tolių
Buvusios dienelės.
Jau nupjautos lankos,
Vystančios gėlelės.

1905

Iš kalnų dainų

Ant stačios uolos tolybėj
Šilkasparnis tupi aras.
Audros siautėti pradėjo,
Žvelgė aras, kas čia daros.

Prie pat krašto jis turėjo,
Matė debesų siautimą,
Žvelgė į audros dūkimą,
Klausėsi ūžimo ir vėjo.

Audros per dienas kamavo,
Bėgo per visus kalnynus.
Ir kvatojo, aimanavo.
Viesulai pirmyn ją ginė.

Debesynuose kalnuotuos
Aras žuvo šituos plotuos.

Su visais sparnais prapuolė
Tik žaibavo audroj uolos.

1905

Dvasia ir abejonių 
šėtonas

Ten skrendu, kur gyvos tiesos,
Pasiklydę dingsta šviesos.
Ligi saulės aš nuskriesiu,
Žemę ugnimi apšviesiu
Visų tautų aušros naujos
Kibirkštim greit buvo apšviestos,
Visos žemės bus paliestos.
Žemėj skleisis šviesos sraujos.
Spindulys ramybės šviečia
Ir kovot už tiesą kviečia.
Tasis kūnas iš trūnėsių
Žemėj ženklą paliks šviesų.
Kai nušviesi skurdą savo,
Bus prigesę norai tavo.

1906

Iš lenkų kalbos vertė  
A L E K S A N D R A S  ŠI D L A U S K A S



G V I D A S  L A T A K A S

XVI medalių stovykla, Telšiai, 2000, 
varis, galvanoplastika, 140×90 mm

Miego meistras (Jonui Kalinauskui), 2017, 
bronza, 85×110 mm

Mekas, 2001, plienas, emalis, 80×120 mm

Marcelijui Martinaičiui, 2017, 
bronza, 155×70 mm

Lietuvai – 100, 2017, bronza, 110×130 mm

Laisvė briedžiams (in memoriam Vitis Mockaitis), 
2011, plienas, emalis, ø 170 mm

Dante, 2015, bronza, 90×85 mm

Auksinio elnio gildija, 2018, bronza, 95×120 mm



Zikaro namų vytis, 2014, bronza, 
100×70 mm

V. Kukulas, 2012, varis, galvanoplastika, 
140×135 mm

Pamesti galvą, 2018, bronza, ø 115 mm 

Beatričė, 2018, bronza, ø 75 mm 

Ikaro alegorija, 2013, varis, kalinėjimas, 134×102 mm

Getė taip neatrodė, 2000, varis, galvanoplastika, 
sidabravimas, 53×50 mm

Frejus 2, 2011, keramika, 210×210 mm

Don Kajokui, 2017, bronza, 105×105 mm

Brunonas – Lietuva 1009, 2009, 2010, medis, aliejus, 100×80 mm
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1898 metais laikraštis Varpas minėjo įkūrimo dešimtmetį. 
Ta proga laikraščio įsteigėjas ir redaktorius Vincas Kudir-
ka sukūrė eilėraštį Tautiška giesmė, vėliau tapusį oficialiu 
Lietuvos himnu. Rašė šį eilėraštį su viltimi, kad Lietuva 
išsivaduos iš Rusijos carizmo vergijos, atgaus lietuviško 
žodžio, spaudos, kūrybos laisvę. Tikėjo, kad jo sukurtas 
eiliuotas kūrinys pakeis rusišką Bože, caria chrani (Dieve, 
saugok carą).

Vytautas Bičiūnas apie himno atsiradimą rašo: 
„1898 m., gyvendamas Naumiesty, Kudirka parašė Tau-
tos himną. Rašė jį gerai žinodamas, ką rašąs ir kuriam 
reikalui. Kartą susitikęs K. Grinių, pasakė:

– Parašiau lietuvišką himną. Bože caria chrani savo 
turėsim.

Tai pasakęs, perskaitė K. Griniui savo rašinį, himnas 
K. Griniui patiko. Dr. V. Kudirka jau buvo sugalvojęs ir 
melodiją tam himnui, bet komponavo ją iš pradžių tik 
vienam balsui, nes Naumiesty niekur negalėjo rasti... 
fortepijono! Fortepijono beieškant, Kudirkai teko ir į Ša-
kius važiuoti. Ten radęs fortepijoną, suderino melodijos 
akordus. Tačiau dabartinė himno gaida nėra visai ta pati, 
kaip Kudirkos. Č. Sasnauskas, Kudirkos prašomas, vė-
liau perharmonizavo. Lietuvos himnas pirmą kartą vie-
šai praskambėjo 1904 m., spaudą leidus.“1

Įdomu tai, kad M. K. Čiurlioniui himno muzika 
nepatiko, nes priminė Preobražensko pulko maršą; sve-
timas įtakas įžvelgė ir Mikas Petrauskas, jam pirmoji 
himno dalis priminė A. Methfesselio Studentų dainą, o an-
trojoje jautėsi S. Moniuszkos operos Halka įtaka. 1917 me-
tais, Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo išvakarėse, 
Lietuvos aide net buvo kilusi aštri polemika. Kazimieras 
Banaitis buvo nepatenkintas nei žodžiais, nei melodija... 
Buvo pasigesta ir Dievo vardo... Buvo siūloma himnu 
paskelbti Stasio Šimkaus suharmonizuotą Jurgio Zauer-
veino giesmę Lietuviais esame mes gimę, Maironio Kur bėga 
Šešupė, Jau slavai sukilo ir kt. Tadui Daugirdui užtarus, vis 
dėlto nugalėjo V. Kudirkos Tautiška giesmė. Nugalėjo, nes, 
pasak Aleksandro Merkelio, „Tautiškoje giesmėje skelbia-
mi didvyriškumo, tautinės kultūros, dorybės, altruizmo, 
šviesos, tiesos, tėvynės meilės ir lietuvių tautos vienybės 
idealai“2. Be to, Tautišką giesmę himnu pasirinko ne kokia 
nors komisija, o Lietuvos žmonės...

V. Kudirkos Tautiška giesmė buvo giedama įvairiuose 
renginiuose, tačiau Lietuvos himnu oficialiai patvirtinta 
tik 1919 m. Po sovietų okupacijos 1940 m. uždrausta, 
1944 m. leista ją giedoti, tačiau 1950 m. vėl paniekinta; už 
jos atlikimą žmonės persekiojami, baudžiami. Atkūrus 
Lietuvos nepriklausomybę, V. Kudirkos Tautiška giesmė 
vėl laisvai skamba visoje Lietuvoje ir užsienyje.

N i j o l ė  R a i ž y t ė

Pirmoji Tautiškos giesmės 
publikacija

Vincas Kudirka Šakiuose, apie 1893 m. Atvirukas iš Maironio lietuvių 
literatūros muziejaus archyvo

Tame pačiame Varpo numeryje (Tilžė, 1898, Nr. 6), ku-
riame pirmąsyk buvo publikuota Tautiška giesmė, V. Ku-
dirka dar paskelbė ir savo garsiosios satyros Vilkai pabaigą. 
V. Kudirkos talentas labiausiai atsiskleidė publicistikoje ir 
satyrose; dar niekas lietuvių literatūroje taip vykusiai ne-
panaudojo hiperbolės, šaržo ir grotesko. V. Kudirka, atvi-
rai šaipydamasis iš carinių valdininkų, tarytum skatino 
užguitus ir pavergtus Lietuvos žmones nebijoti, aukščiau 
pakelti galvas, kovoti dėl savo ir visos tautos teisių. Mi-
nėtame Varpo numeryje yra ir skaitytojų anuomet labai 
pamėgtas drąsus, įvairias problemas aptariantis Tėvynės 
varpų skyrelis, kurį vedė V. Kudirka. Rašoma, kad atsi-
skyrė nuo Varpo dvasiškiai („du gaivalu ilgai eiti išvien 
negalėjo“3), tačiau laikraštis vis vien buvo leidžiamas, po 
truputį tobulėjo, patyrė laimėjimų, sunkumų ir praradi-
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bė. Tamsią naktį V. Kudirka su J. Povilaičiu joje įrengė 
draudžiamų knygų slėptuvę. Viskas buvo daroma labai 
apgalvotai. Naktį J. Povilaitis, paslėpęs knygas, praei-
damas pro kleboniją sukniaukdavo katino balsu. V. Ku-
dirka iki gilios nakties rašydavo prie atdaro langiuko. 
Išgirdęs katino kniaukimą, suprasdavo, kad paslėptos 
naujos knygos. Kitą dieną per patikimus Šakių miesto 
gyventojus knygas išplatindavo.“4

Knygnešių karaliumi vadinamas Juozas Kanclerius 
draudžiama lietuviška literatūra aprūpindavęs ir V. Ku-
dirką, ne kartą žandarų buvo susektas, kalintas, tačiau 
knygų kontrabandos neatsisakė, dirbo šį darbą apie dvi-
dešimt metų. Dr. Kazio Griniaus žiniomis per metus iš 
Tilžės jis paimdavo spaudinių maždaug už 10 000 rub-
lių. Arba 100–120 pakų, kuriuos tekdavę gabenti sudė-
tingomis ir pavojingomis sąlygomis: traukiniu, arkliais, 
pėsčiomis. Jis visuomet turėdavo įsisiuvęs į drabužius 
pinigų, kuriais, reikalui esant, papirkdavo pasienio ka-
reivius. „Pernešimas per sieną būdavo daugiausia tam-
soj, nakčia atliekamas, bet kai kada patys abieščikai ir 
dieną nedidelius pakus po šineliais toliau nunešdavo, 
žinoma, už pinigą.“5

V. Kudirka Tautišką giesmę parašė būdamas silpnos 
sveikatos, sirgdamas plaučių tuberkulioze, nelaisvės są-
lygomis, nuolat persekiojamas rusų caro žandarų, gal net 
nujausdamas, kad greitai atsisveikins su gyvenimu. Nors 
literatūros kritikai V. Kudirkos poeziją laiko silpna („Ku-
dirka sueiliavo savo idėjas, kur ne kur paieškodamas joms 
poetinio rūbo“6), tačiau iš visų eilėraščių išsiskyrusi Tau
tiška giesmė liudija, kad išliekamąją vertę ne visada lemia 
vien išradingos vaizdinės priemonės.

1 Mūsų Kudirka (sudarytojas Zenius Šileris). – Marijampolė, 1998.
2 A. Merkelis. Didysis varpininkas Vincas Kudirka. – Čikaga, 1989.
3 Varpas, 1898, Nr. 6, lapkritis–gruodis.
4 V. Lauraitis. V. Kudirka ir knygnešiai // Suvalkija, 1998, Nr. 6.
5 Vinco Kudirkos Jubiliejinis Varpas. – Kaunas, 1924.
6 H. Nagys. Vinco Kudirkos literatūrinis palikimas. – Maironio lietuvių 

literatūros muziejus, H. Nagio archyvas, Inv. Nr. 112387.

Tautiškos giesmės publikacija Varpe, 1898, Nr. 6

Parodos Lietuva, tėvyne mūsų (Vincui Kudirkai – 160) Maironio lietuvių literatūros 
muziejuje fragmentai. Parodą rengė muziejininkė Nijolė Raižytė, dailininkė Inga 
Zamulskienė. NIJOLĖS RAIŽYTĖS nuotrauka

mų. Sunkumų kilo, kai inteligentai „už jų patrijotizmą“ 
norėjo išpešti kuo daugiau naudos ir „ėmė mainyti tau-
tiškus idealus ant ragaišiaus“. Rašo: „Vieni, beragaišiau-
dami, išbėginėjo į Maskoliją auginti maskoliukus ir švies-
ti visokias prispaudėjų pakampes spinduliais, pavogtais 
nuo savo tikros tėvynės; kiti; neva užsilikę, tapo tokiais 
minkštaduoniais, jog nuo tėvynės balso slepiasi po pačios 
sijonu, arba vinto triukšme apsimeta negirdį. Renegatiš-
kas užsikreipimas inteligentų, aišku, pakirto Varpui spar-
nus ir tobulinimą jo sutrukdė. Tokiame stovyje rado Varpą 
dešimtmetinės sukaktuvės.“

Kas per sieną iš Naumiesčio į Tilžę spausdinimui per-
nešė V. Kudirkos Tautiškos giesmės rankraštį, liko neaišku; 
gal jo bičiulė ir globėja Valerija Kraševskienė, gal jos dukra 
Manė, rašytojo tarnaitė Marcelė Barzdaitytė, o gal koks ki-
tas knygnešys. V. Kudirka, gyvendamas Šakiuose ir Nau-
miestyje, nors ir buvo rusų žandarų sekamas, palaikė ry-
šius su knygnešiais, rašytojo butas buvo tapęs knygnešių 
susitikimo vieta. Ypač jam ištikimai talkino Jonas Povilaitis 
ir Antanas Baltrušaitis, vietinių Antanėliu vadinamas. Tai 
buvo raišas, ligotas vyras, tačiau sumanus ir apsukrus. Jis 
dažniausiai stovėdavo prie Šešupės tilto, laukdamas išmal-
dos. Niekam net neateidavo galvon, kad jis draugauja su V. 
Kudirka ir kitais žymesniais lietuvių šviesuoliais.

Gyvendamas Šakiuose, V. Kudirka su knygnešiu 
J. Povilaičiu buvo įrengę draudžiamų knygų slėptuvę  
jazminų krūme, taip pat leidinius slėpdavę malkinės 
sienoje ir statinėje po skudurais. „Klebonijos sode, tan-
kiame jazminų krūme, buvo gili žolėmis apaugusi duo-
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Lietaus kvapas, 2018, popierius, monotipija, autorinė technika, 92×63 cm
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Mano grafikos studija įsikūrusi Žaliakalnyje (Že-
muogių gatvė 2, Kauko alėja). Tik iš pirmo 
žvilgsnio gali pasirodyti, kad viskas čia labai 

chaotiška: du presai spausdinti – Mažasis ir Didysis, 
laukiantys savo užduoties, klišės ir matricos, išmėtytos 
ant grindų, kabantys ir lėtai džiūstantys naujausi atspau-
dai – kiekvienas nepakartojamas, su skirtingomis detalė-
mis ir spalvų pustoniais; kažkas raižoma, kažkas paišo-
ma, karpoma... Šiomis dienomis dėlioju ir skirstau savo 
darbus. Įvairovė stilių ir technikų, abstrakcijos, spalvų 
dėmės, linijų brūzgynai, personažai ir būtybės, atėjusios 
iš kažkokio sapno. Darbų ciklai – lyg atskiros planetos ar 
romanai, tokie skirtingi, bet iš tikrųjų galima apčiuopti 
tikslumą, kuriamą Artimųjų pasaulį ir visa, kas su juo 
susiję. Gyvenimas – toks nepaprastai Gražus ir Žiaurus 
Žvėris, kurio kartais neįmanoma suprasti, tada visa tai 
verčiu grafiškomis Pasakomis, gal todėl tiek daug su-
dėtingai egzaltuotų, patinuotų atsiminimų apie Ateitį, 
turtingų pustoniais, faktūrų, kuriose auksiniai tonai gali 
draugauti su sidabriniais, kaip Naktis su Saulės brėkš-
na, gal todėl kartais pilka linija, rėžianti poezijos posmą 
drebančiu balsu, tokia aštri, kad net skauda nuo tikrumo. 
Spalvų tonai kaip spalvotas sniegas visada gelbsti šildy-
dami emocijas, kad jos nesušaltų speige tarsi miegantys 
rožės žiedai.

Mano grafikos technikos turbūt jau seniai pralaužė 
ledus, kai spalvota grafika Lietuvoje buvo tabu. Egzis-
tavo tam tikros taisyklės, kurių tiesiog negalėjau aklai 
laikytis; pamažu mano technikos ypatumai netgi tapo 
klasika. Džiaugiuosi, kad teko bendradarbiauti ir kurti 
su įvairiomis grafikų bendruomenėmis Rusijoje, Švedi-
joje, Italijoje, Jungtinėje Karalystėje. Galbūt todėl mano 

Grafikos labirintai

lino raižiniuose apstu oforto, litografijos, mecotintos, ko-
lografijos ir kitų technikų bruožų – taip sukuriu savąsias 
technikas ir dažų receptūras vienetiniams atspaudams, 
kurių tekstūras dar ir pastorinu lyg kokiais sielos deser-
tais – šilkografijos technikos intarpais.

Mano darbų likimai taip pat keisti, pavyzdžiui, pir-
mieji atspaudai su Kaukais atsidūrė Londone, Viktorijos 
ir Alberto muziejuje, The Drawing Room archyvuose, o tik 
paskui vienas buvo priimtas į Nacionalinio M. K. Čiur-
lionio dailės muziejaus fondus. Labai didžiuojuosi, kad 
mano darbų yra MO muziejaus archyvuose, taigi tie 35 
meteliai grafikos scenoje nepraėjo veltui...

Man pačiai turbūt įdomiausia kurti ir rengti per-
sonalines parodas (jų jau surengta per trisdešimt) gal 
todėl, kad galima perteikti norimą žinutę ar atskleisti 
pamąstymus.

Parodoje ArtVilnius’18 kartu su Kauno lango galerija 
pristačiau savo darbų ciklą Lietaus kvapas (The Scent of 
Rain), spausdintą nuo lino raižinio klišės redukcijos me-
todu giliaspaudės technikos principu; dažus gaminau iš 
pelenų (iš senųjų Žaliakalnio obelų). Mintys buvo tokios: 
Lietus myli Žemę krisdamas, troškulys, Gyvybė, alsuo-
janti žibučių, violetinių alyvų, nupjautos žolės kvapais, 
pūvančiu rudens lapų variu, pirmosios plikledžio šalnos 
su baltąja architektūra... tai – Lietuva... pelenuose pasa-
kos pradžia.

A I S T Ė R A M ŪN A I T Ė, 2018, lapkričio 27, KaunasKaukas, 2016, spalvotas lino ražinys, 32×26 cm
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Visuomenėje įsiplieskus aštrioms diskusijoms dėl 
miškų kirtimo plynai saugomose teritorijose, ver-
ta panagrinėti, ką gi reiškė medis lietuvio pasau-

lėjautai. Didis žemaitis Simonas Daukantas, kurio gimi-
mo 225-ąją sukaktį šiemet minime, savo veikale Darbai 
senovės lietuvių ir žemaičių įrašė tokius žodžius: „Kas gali 
būti meilingesniu žmogui, kaipo ilsėtis po tuo ąžuolu, 
liepa ar klevu, po kuriuo jo bočius taip pat nuvargęs il-
sėjo.“ O ir šiandien keliaujant po Lietuvą, dar nekeista 
pamatyti prie galingo medžio kamieno prigludusią apsa-
manojusią koplytėlę su dievdirbio išdrožta skulptūrėle. 
Kelių sankryžose, buvusiose sodybvietėse, senkapiuose 
šitaip yra padabinti išskirtiniai medžiai, dar labiau juos 
sureikšminant. Išskirtiniai drūtumu, amžiumi, vainiko 
forma; dažniausiai tai – ąžuolas, liepa, uosis, pušis. Že-
maitijoje žinomi vadinamieji apžadų kapeliai, kuriuose 
nebuvo laidojama, o augančios pušys puošiamos kryže-
liais ir koplytėlėmis, sustiprinant tam tikrą religinį įžadą.

Lietuvių tradicinė gyvensena glaudžiausiai buvo 
susipynusi su mišku ir jo medžiais. Miškas senovės lie-
tuvį ir maitino, ir šildė malkomis, ir tiekė medžiagą dir-
biniams. Priešo užpuolimų, persekiojimų metu miškas 
tapdavo saugia priebėga, – taip buvo nuo senų senovės 
iki partizaninių kovų XX a. viduryje. Lietuvio troba ir 
visi ūkiniai pastatai būdavo suręsti iš medžių kamie-
nų. Jaukusis šeimos prieglobstis sukuriamas paauko-
jant medžio gyvastį. Viduje taip pat bene visi baldai ir 

L i b e r t a s  K l i m k a

Medis tautos pasaulėjautoje

rakandai iš medžio – stalas, suolai, lopšys, vaikų žais-
lai. Ant stalo – mediniai šaukštai... Bene viską valstietis 
gebėjo pasigaminti iš medžio. Iš medžio seniau būdavę 
ir darbo padargai. Tik kalavijas ir noragas – iš geležies, 
o girnos – iš akmens... Žagrę skaptuodavo iš ąžuolo, ir 
ne bet kokio, o perkūno trenkto. Tokia išvagotas laukas 
bus apgintas nuo usnių, šio velnio augalo. Pavargus nuo 
darbų, bereikia pečiais atsiremti į palaukės medį galiū-
ną, ir jėgos sugrįžta. O nutrūkus gyvenimo siūlui – trys 
pušinės lentelės karstui...

Ne tik valstiečių namai Lietuvoje būdavo mediniai; 
dažnai ir bajorų sodybos, dvareliai – taip pat iš sienojų. 
O jau medinių kaimo bažnytėlių ir jų varpinių gražu-
mas bei dermė su šventorių supančiais medžiais! Nea-
bejotinai šie liaudiški sakralinės architektūros šedevrai 
nusipelno atidžiausios globos. Prieš 200 metų žemaičių 
šviesuolis Dionizas Poška įkūrė pirmąjį Lietuvoje viešąjį 
muziejų. Ir ne bet kur, o ąžuolo kamiene, Baublyje. Tad 
mūsų tauta istorijos tėkmėje tikrai buvo medžiaginės ir 
dvasinės medžio kultūros kūrėja.

Apskritai ryšys su gamta – pagrindinis mūsų tauti-
nių papročių ir tradicijų bruožas. Visa etninė kultūra per-
smelkta pagarba bet kokios formos gyvybei. Seniau ne-
buvo Lietuvoje sodybos, šalia kurios neaugtų įvairiausių 
medžių. Nors žemė ir brangi, ir taupytina... Medžius kai-
mo žmonės pasisodindavo vos pradėję statyti namą. Jau-
kumui, grožiui, pavėsiui, kad perkūnas namų netrenktų, 

Pavasarį...Dūkštų ąžuolas



50N A U J O J I  R O M U V A ,  2 0 1 8 ,  N R .  4  ( 6 0 5 )  

kad vėjas šakose pailsėtų... Kitados ir dėl to, kad dievai 
arčiau žmogaus būtų. Kaimo ulyčioje ar prie vienkiemio 
medžių reikėjo įvairių, nes skirtingai buvo mąstoma apie 
kiekvieną. Dabar tik estetika ar nuojauta vadovaujantis 
sodinama, kitados – žinant konkrečiai, ką kuris medis 
įprasmina. Šiek tiek žinių apie tai galima rasti istoriogra-
finiuose šaltiniuose, o užuominų – papročiuose. Sudėjus 
į visumą, ima ryškėti mitologinė potekstė, kurios ištakos 
senojoje baltų religijoje. Ąžuolas – tai rūstaus Perkūno, 
karių globėjo medis; liepoje likimo deivė Laima gegutės 
balsu prabylanti; po uosiu, teisybės medžiu, žyniai pra-
nešdavę dievų ištarmę, šermukšniui išsakoma nuoskau-
da, eglutė priglobia pavargusį žemės artoją.

Galima manyti, kad paprotys sureikšminti medį, 
suteikti jam mitologemą, bus kilęs iš priešistorinės pa-
saulėžiūros. Juk medžio archetipas kadaise buvo suvo-
kiamas mitologiškai, kaip struktūrinio pasaulio modelio 
ašis, per kurią malda pasiekia dievų pasaulį. Tautodai-
lėje vaizduojamas, o dainose ir sakmėse apdainuojamas 
Pasaulio medis kartu yra ir gyvybės medis, pavasarį 
pasidabinantis žaluma, o žiemą apšarmojantis. Pasaulio 
mitologijose šis Medis išauga iš pirminių vandenų iškilu-
sioje sausumoje, pradėdamas iš chaoso formuoti pasaulį. 
Todėl ir daugybė lietuviškų dainų prasideda paminint 
medį. Medžio vaizdais dažniausiai būdavo dekoruojami 
etnografiniai buities daiktai. Išraižytą ar nutapytą medį 
matome ant  kraičio skrynių, indaujų, rankšluostinių, 
kultuvių, prieverpsčių bei sprąsčių.

Raganų eglė – metų medisKryžkelės pušis

Baltų mitologijos istoriografija mini religines apei-
gas, atliekamas prie švento medžio ar šventoje giraitėje. 
XVII a. autorius M. Pretorijus patikslina, kad aukojama 
būdavo prie rumbuotų medžių. Tai – tarpusavyje šako-
mis suaugę ar kažkaip keistai nuaugę medžiai. Prie jų 
dažniausiai būdavo meldžiama sveikatos. Ant baltiškų 
piliakalnių kitados būta ir aukojimo stulpų; apie tai by-
loja archeologų radiniai Tušemlioje, Bačkininkėliuose ir 
kitur. Labai tikėtina, kad paprotys įkelti į medį koplytėlę 
susiformavo būtent dėl medžio, kaip dievybės, mitologi-
zavimo. Šią mintį savaip paremia liaudiški tikėjimai me-
tempsichoze, mirusiojo sielos įsikūnijimu būtent į medį. 
Tokių tikėjimų reliktai yra fiksuojami liaudies dainose 
(pavyzdžiui, Vai, nekirskie, tėveli, žalio berželio), papro-
čiuose (pavyzdžiui, draudime malkauti per adventą). 
Pamaryje išliko antkapinių paminklų, vadinamų krikš-
tais, tradicija. Jų siluetas labai primena Pasaulio medį, – 
tikriausiai buvo tikima, kad medžiu vėlei bus lengviau 
kopti į dausas.

Tradiciniai pakelių, sodybų ir kapinių koplytstul-
piai bei stogastulpiai taip pat dažnai turėdavo Pasaulio 
medžio vaizdą. Jų pasitaiko padarytų ir iš nedaug teap-
tašyto medžio kamieno. Tradiciniai kryžiai taip pat bū-
davo puošiami augaliniais ornamentais. Šie visi pamin-
klai, tikėtina, kitados išsirutuliojo iš aukojimo medžio. 
Juk ir išskirtinio medžio, ir stogastulpio funkcinė kaip 
kulto objekto prasmė, keičiantis religinei sistemai, išli-
ko nepakitusi, – tai maldos kelias į dieviškąsias sferas. 
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Tad medis su įkelta koplytėle ar nebus lietuvio vedęs į 
krikščionybę?

Kažkiek tos intuityvios pagarbos medžiui išliko ir 
šiandien. Todėl pasodintas ąžuolas, uosis, liepa – gra-
žiausias paminklas svarbiam šeimos, giminės, bendruo-
menės, tautos ar valstybinės reikšmės įvykiui įamžinti. 
Labai palaikytina tradicija šitaip pažymėti išnykusį kai-
mą, įžymaus žmogaus gimtinę ar kokio svarbaus įvy-
kio vietą. Bijotuose aplink Baublius pasodintas ąžuolų 
parkas įkvepia vilties pamatyti ir atgimstančią visavertę 
mūsų etninę kultūrą bei dvasines tautos vertybes. Ly-
giai ir septynių tūkstančių medžių Tautinio Atgimimo 
ąžuolynas Ožkabaliuose, tautos patriarcho Jono Basa-
navičiaus gimtinėje, šiemet užbaigtas sodinti Šimtmečio 
giraite. Taip pat prie Medininkų, netoli Aukštojo kalvos, 
moksleivių ir keliautojų sodinamas ąžuolynas. Gal šie 
ąžuolynai taps jungtimis tarp kartų, tarp juos sodinusių 
ir globojusių, o po šimtmečio ir besidžiaugiančių jų di-
dingumu bei grožiu? Globėjų rūpesčio sulaukia ir miestų 
bei dvarų parkai. Kasmet išrenkamas Metų medis, ku-
ris dalyvauja ir europiniame konkurse. Taip visuomenė 
kreipiama džiaugtis tėviškės gamtos grožiu, kartu pasi-
rūpinant jį išsaugoti ateities kartoms.

Didžiausias Lietuvos turtas ir yra mūsų gamtos 
grožis. Būtent jam puoselėti iš esmės įkurti nacionali-
niai bei regioniniai parkai su sengirėmis bei pavieniais 
medžiais galiūnais. Plyni kirtimai parkuose barbariškai 
žaloja kraštovaizdį, neleidžia medelynams pasiekti pil-

Liepa Motinėlė

nos brandos. Estetinę vertę juk turi miško visuma, o ne 
kvartalinėmis linijomis apriboti miško gabalai. Dar vie-
na skaudi šios dienos aktualija: keistas ir nesuprantamas 
visą Lietuvą siaučiantis vajus – naikinti kaimų ir mies-
telių kapinių medžius. Destis, koks išlūžęs medis gali 
nuversti brangų paminklą, o ir rudenį lapus, spyglelius 
vargas šlavinėti. Šimtmečiais lietuvių protėviai ilsėda-
vosi medžių pavėsyje, o mitologinės sakmės medžiu vė-
lėms taką į dausas tiesė... Prisimintina ir tai, kad kiekvie-
no Lietuvos etnografinio regiono antkapiniai paminklai 
būdavę visiškai skirtingi. Laibieji aukštaičių akmenstul-
piai, pražydę viršūnėse kalvio nukaltomis saulutėmis 
ar lietiniais kryželiais, puikiai derėjo su klevų ir beržų 
guotu. Dzūkiškieji kryžiai labai stiebėsi į aukštį, lenk-
tyniaudami su variniais pušų kamienais, o mediniai jų 
spinduliai – tarsi saulės spindulių pluoštai pro medžių 
šakas. Kresnos žemaičių ąžuolinių kryžių formos atliep-
davo ąžuolų ir skroblų kuplumą, taigi irgi „nusižiūrėtos“ 
iš aplinkos. Visur – tobula gamtos ir žmogaus kūrybos 
harmonija! Ar bejausime tą ryšį su mirusiais artimai-
siais iškirtę kapinių puošmenas – medžius, kapo žemę 
uždengę šlifuoto akmens plokštėmis? Teisingai sakoma, 
kad kapinių vaizdas geriausiai atspindi tautos kultūros 
lygmenį ir būseną... Tad nepraraskime pagarbos protė-
vių tradicijoms ir tėviškės gamtos pajautos. Kaip ragina 
įrašas vienos Pamario miško poilsio aikštelės akmenyje: 
„Sodink medį, nors nežinai, kas kada nors jo pavėsyje 
ilsėsis...“

Martyno pušis, Kelmės r. 
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Aktorius Vytautas Anužis, 2016 m. pelnęs Lietu-
vos nacionalinę kultūros ir meno premiją „už 
klasikinės aktorinės mokyklos šiuolaikiškumą“, 

sukūręs daugybę ryškių, įsimintinų vaidmenų, 2018 me-
tais apdovanotas Auksiniu scenos kryžiumi už Naciona-
liniame Kauno dramos teatre Gintaro Varno spektaklyje 
Natanas Išmintingasis itin jautriai, tiksliai ir įtaigiai įkū-
nytą pagrindinį veikėją Nataną Išmintingąjį.

VA I K Y S T Ė S  PAT I RT Y S
Daugiau nei šimtas vaidmenų teatro scenoje – kur viso to iš
takos, pradžia? Papasakokite apie vaikystę, kokia ji buvo, kokią 
menate dabar?

Aš niekad apie tai nekalbėjau. Dabar begėdiškai kalbėsiu!

Ačiū. Tai be galo įdomu.

Mano tėvas Algirdas Anužis buvo pedagogas, anglų kal-
bos fanatikas. Jis gimė 1919 m. Buvęs tremtyje, vėliau, 
grįžęs iš Vorkutos, turėjęs susidūrimų su valdžia, labai 
aštrių – šalintas iš darbo dėl to, kad ideologiškai buvo 
nepatikimas, patyręs įvairiausių skaudžių išgyvenimų, 
jis liko ištikimas anglų kalbai, anglų literatūrai, anglų 
kultūrai. Kiek atsimenu, jis nieko neskaitė lietuviškai, 
tiktai anglų kalba. Tai buvo ir savotiškas jo protestas, – 
aš taip suprantu, – prieš tai, kad žmogus negalėjo laisvai 
judėti, bendrauti, matyti supančio pasaulio. Vertė Percy 
Bysshe Shelley, George’ą Gordoną Byroną, bet visa tai 
dėjo į stalčių... Kad užsidirbtų, vertė tekstus medikų di-
sertacijoms, technikos darbuotojams. Įsivaizduokit, tai 
buvo septintas, aštuntas dešimtmečiai...

Mokykloje anglų kalbos pamokų buvo nedaug. Ji 
tiesiog ignoruota, toks ideologinis šydas buvo uždėtas, 
kad tarsi jos ir nereikia. Niekas nė negalvojo, kad atsivers 
tas pasaulis ir mes jame...

Jis turėjo labai daug mokinių, ruošdavo stojančius 
į aukštąsias mokyklas. Pats dėstė Kauno politechnikos 
instituto Panevėžio filiale. Žemaitis. (Ilga tyla) Užsispy-
ręs. (Ilga tyla) Labai kategoriškas pirmoje savo gyvenimo 
pusėje. Tie, kurie pažinojo jį visą gyvenimą, buvo labai 
nustebę, kad antroje gyvenimo pusėje jis tapo labai švel-
nus, labai atlaidus, nepaprastai tolerantiškas kitų smer-
kiamam žmogui, poelgiams.

Tėvas visą gyvenimą troško pamatyt Londoną, An-
gliją. Išvažiuoti. 1996 metais, kai aš jau pusę metų bu-
vau padirbėjęs Londone, – darydamas sandvičius, rolsus, 
bapsus ir salotas, – suradau, kur tėvui apsistoti, nes jau 

Aktorius – orkestras, 
kuris turi sugroti 
Su aktoriumi Vytautu Anužiu kalbasi menotyrininkė Elvina Baužaitė

buvo galima išvažiuoti. Ir jis atvažiavo. O po savaitės 
patyrė pirmą širdies smūgį. Hammersmitho ligoninėje jį 
beveik pastatė ant kojų ir jis svajojo kuo greičiau grįžti 
namo. Labai skrupulingas buvo: oro uoste užsiregistruo-
damas pasisakė, kad neseniai turėjęs širdies smūgį, gu-
lėjęs ligoninėje, bet dabar jaučiasi gerai. Oro linijų atsto-
vai išsigando, kad ore jam nekiltų problemų. Tada tėvas 
pateikė išrašą iš ligoninės, kad skristi dėl sveikatos gali. 
Tai nepadėjo, tėvo į lėktuvą nepriėmė. Dėl to jis labai 
susijaudino – skambino man. Kalbėjomės – buvo sukrės-
tas, kad jam neleidžia grįžti namo. Paryčiais ištiko antras 
infarktas. Yra toks klasikinis detektyvas Pamatyti Londo
ną ir mirti. Mano tėvas įgyvendino šią svajonę – pamatė 
Londoną... Kalbėjosi su žmonėmis, – jam visą laiką labai 
įdomu buvo, kaip priimtų jo anglų kalbą. Kai jis gulė-
jo ligoninėje, profesoriai vedė savo kolegas pasiklausyti 
taisyklingiausios XIX a. pabaigos – XX a. pradžios anglų 
kalbos tarties, žodyno, pamatyti šį egzempliorių iš Lie-
tuvos. Apie tai man rašė jo palatos draugas – prancūzas 
Jeanas, su kuriuo mes kurį laiką palaikėme ryšį, nes jis 
buvo paskutinis žmogus, matęs tėvą gyvą.

Mano Mama Rozalija Steponavičiūtė buvo fizikos 
ir matematikos mokytoja. Iš labai religingos dešimties 
vaikų šeimos, iš Panevėžio. Mamos tėvas buvo statybos 
inžinierius. Mano mamos šeima, seserys gyveno jo staty-
tame name su didžiuliu labai gražiu sodu. Su obelimis, 
su serbentais. Ten aš užaugau. Kartu kitame namo gale 
gyveno mamos seserys. Mokslus baigusios užsienyje, 
kai Lietuva buvo okupuota, atsisakė pedagogių karjeros, 
kad galėtų eiti į bažnyčią ir neslėpti tikėjimo. Teta Vero-
nika iki savo gyvenimo pabaigos poliklinikoje plaudavo 
indelius, atneštus tyrimams; o teta Stefanija dirbo agro-
nome, važinėjo po rajonus. Joms gyvenime buvo svar-
biausia tarnauti Dievui, bažnyčiai. Absoliučiai nepriėmė 
tos realybės, kurioje gyveno – visiškai! Radijo klausyda-
vo vakarais tiek, kiek galėdavo pagauti per trukdžius 
Amerikos balsą, Vatikano radiją. Joms to užteko. Bažnyčia, 
Dievas. Taip pat – sodas.

Aš gimiau 1956 m. Linkuvoj, o 1962 m. atsimenu save 
jau Panevėžy. Tetos labai anksti mane pradėjo religingai 
auklėti. Išmokė pirmų poterių. Mokydamos maldos Svei
ka, Marija, sakė, kad jeigu tik nuoširdžiai prašysiu – vis-
ko gausiu. Turėjau dviratį, kurio ašis sulūžo. Prašiau tos 
ašies, kad kaip nors gaučiau. Tetos mane labai barė: „Kaip 
tu toks esi! Tokių materialių dalykų prašai! Turi prašyti 
kokių dorybių, kad jos tavyje augtų, kad tu kilnesnis, ge-
resnis būtum...“ Man ta ašis labai svarbi buvo...

Skaistakalny, parke, dar vadintame Jasnagurke, mes 
su draugais duodavomės, lakstydavom dviračiais... Šeše-
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rių patraukiau dūmo. Radom numestą pradėtą Parašiuto 
cigarečių pakelį. Labai skanu buvo... Būdamas kokioje 
ketvirtoje penktoje klasėje, galėjau rašyti kaip suaugęs. 
Įvairiais braižais, sakykim, lietuvių kalbos mokytojos, an-
glistės... Taigi parašydavau raštelį: „Prašau parduoti šiam 
berniukui, tai yra – mano sūnui, pakelį cigarečių Jūratė 
arba Prima. Iš anksto dėkoju su pagarba tra ta ta.“ Sura-
šydavau ir duodavau draugui. Jis nueidavo ir dažniau-
siai jam parduodavo. Nebuvom mes dideli rūkoriai, bet 
kažkokia pramoga, kažką padaryti, ko negalima, vaikai 
juk visąlaik nori... Tai – didžiausi mūsų prasižengimai.

Tas mano tetų religingo gyvenimo, gyvenimo su 
Dievu pavyzdys liko visam laikui, gal kiek prislopdavo, 
pabėgdavo, bet lydėjo visada. Pamenu, tėvas prašydavo, 
„tu atsargiai eik, nes gi žiūri, kas eina į bažnyčią, tu esi 
mokytojų vaikas, man ir taip yra blogai! Dar tave pama-
tys...“ Tad aš kartą, ankstyvą žiemos rytmetį eidamas pri-
imti Komunijos, užsidėjau tėvo papachą – žieminę kepurę 
tokią... – ir prisiklijavau mamos iš operetės teatro par-
neštus ūsus. Man buvo dvylika, gal trylika metų. Einu 
aš į bažnyčią su ta papacha, kurioj galva skęsta, su ūsais... 
Duoda kunigas man Komuniją, aš aaa iškišęs liežuvį, ir 
atsiklijuoja man tie ūsai. Kunigas, visiškai mechaniškai 
dalinęs, žiūri – kažkoks vaikiškas veidas, ūsai atsiklija-
vę... Na, bet tada supratingi žmonės buvo – suprato... Aš 
labai dėkingas savo tetoms už tikėjimo Dievu įskiepą.

Mokiausi 2-oje vidurinėje mokykloje, dabar – Pane-
vėžio Vytauto Žemkalnio gimnazija. Ten ir mano mama 
mokėsi; ten ir Salomėja Nėris dvejus metus ją lietuvių 
kalbos mokė. Kai kurios mamos bendraklasės buvo mano 

mokytojos. Tokia tėvonija – mamos – Steponavičių, ji la-
bai stipriai mane veikė. Tėvas sakydavo, kad vaiką reikia 
iki trejų metų auklėti, o paskui jau kaltink save, jei nieko 
neišėjo... Vėliau viską lemia gamta, tai, ką sudėjo Dievas, 
o tu kiek galėjai pridėti rankos, tai iki trejų metų.

Tėvai labai gražiai sutarė. Labai ir mus su seserim 
mylėjo, ir vienas kitą. Tai buvo geriausias laikas. Toks ir 
patrakėliškas, ir nerūpestingas. Kol (juokiasi) neatsirado 
kitas mano gyvenimo laikas...

Namuose turėjome vinilinių plokštelių – Vincenzo 
Bellini Norma, Imre’s Kálmáno Monmartro žibuoklė, Lu-
dwigo van Beethoveno 9-oji simfonija, Ferenco Liszto 
kūriniai, Vengriškoji rapsodija, Gustavo Mahlerio simfo-
nijos... Jau ūgtelėjęs, sulaukęs, kad nieko nebūtų namie, 
pasileisdavau plokštelę ir pats imdavau diriguoti... Diri-
guodavau įsijautęs – kaip tikras dirigentas. Viena ausim 
klausydavau, ar kas nors nepareina, nes galvojau, kad 
kvailiu visišku gali palaikyti... Tokių kvailybių, na, ne 
kvailybių gal... aš jų turėjau.

Dar labai norėjau ir mokytoju būti – labai norėjau. 
Iki kokios devintos klasės taip kvailiojau – vesdavau 
savo klasės žurnalą. Nusižiūrėjęs pasidarydavau, vėliau 
pirkdavau juos knygyne. Rašydavau tokius pažymius, 
kokius maždaug gaudavo mano bendraklasiai, bet kai 
kur darydavau ir dideles korekcijas: paaukštindavau 
arba pažemindavau, jeigu žmogus nuskriaustas ir jam 
parašytas neteisingas įvertinimas. Teisybę ištaisydavau 
tuose savo žurnaluose. Atskaitydavau ir monologus tam 
menamam mokiniui. Įsivaizduokit, aš pamoką vesda-
vau! Nieko nėra namuose, aš, pasiėmęs tą žurnalą, eida-
vau nuo valgomojo iki savo darbo kambario ta eisena, 
kokia eina, tarkim, lituanistė ar vokietis, – senis buvo 
toks, labai keistai vaikščiodavo, – arba kokia nors lenta, 
kaip mes vadinom istorikę; jų kalbos maniera kviesda-
vau prie lentos atsakinėti mokinį, tą menamą, garsiai pa-
bardavau arba paglostydavau už tai, kad gerai atsakė, ir 
surašydavau pažymius tokiu braižu, kokiu rašydavo tie 
mokytojai. (Šypsosi) Tėvas į tai žiūrėjo kaip į absoliučiai 
nenaudingą laiko švaistymą, sakydavo: „Tu visai! Tu...“

Tėvas mus su seserimi spaudė prie anglų kalbos. 
Būdavo paskelbiamos anglų kalbos dienos, ir jis kalbė-
davo tiktai angliškai, dažnai tai būdavo šeštadieniai arba 
sekmadieniai. Tėvui sakau, „taigi pamokas paruošiau, – 
mokiausi labai gerai, – viską aš padariau“, tada jis, „eik 
anglų kalbos mokytis! Kiek šiandien naujų žodžių išmo-
kai? Tuoj aš patikrinsiu.“ Žodžiu, anglų kalbos mokyma-
sis yra bedugnis ir begalinis, ir tu čia vis tiek neprasisuk
si – mano „pedagoginiai žaidimai“ su žurnalu būdavo 
negailestingai nutraukiami. Todėl visos tos mano lekci-
jos vykdavo vienatvėje, saugantis, kad neįkliūčiau tėvui.

O įkliuvau aš labai kvailai ir labai smarkiai. Po to 
viskas ir pasibaigė. Turėjau kvailumo tą žurnalą nusi-
tempti į mokyklą. (Nusijuokia) Kodėl aš jį nusinešiau? 
Juk slėpdavau! Kodėl, – dabar neatsimenu. Bet faktas tai, 
kad aš išsitraukiau jį per pamoką ir pradėjau kažką ra-
šyti. Mokytoja priėjo, pamatė savo žurnalo dublį! Puolė 
prie staliuko žiūrėti savo žurnalo, – nieko nesuprato, – 
abiejuose žurnaluose braižas jos, tik pažymiai kažkodėl 
skiriasi... Paskui, aišku, atsekė viską, konfiskavo iš manęs 
žurnalą, nusinešė į mokytojų kambarį ir iškvietė tėvą. Tė-
vas buvo žinomas Panevėžyje žmogus. Parėjo vakare jis 

Kelias į Damaską
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labai nusiminęs, „tai tu tebeužsiėminėji šitais visais da-
lykais, tom durnystėm, atsiprašant, nagi suauk, subręsk.“ 
Išsirutuliojo. Tapau ir teatro pedagogu, ir aktoriumi. O 
tada ir pavaidinti gaudavau vienas pats be žiūrovų, ir 
pamokyti, ir teisybę atkurti.

P I R M O S I O S  T E AT R I N Ė S  PAT I RT Y S
Kaip Jūsų gyvenime atsirado teatras? Pasidalinkite pirmaisiais 
patyrimais.

Panevėžyje buvo toks Gediminas Karka – labai garsus 
lietuvių aktorius, kurį dabar mažai kas atsimena, turbūt 
mes apskritai nebeatsimename tų didžiųjų mūsų aktorių. 
Gedimino Karkos tėvas – Mykolas Karka, vienas iš lietu-
vybės žadintojų, pirmųjų chorų Panevėžyje, Aukštaitijoje, 
įkūrėjas, buvo mano mamos muzikos mokytojas. 1962 m. 
mes grįžom iš Linkuvos, ir jis mamą pakvietė į steigiamą 
operetės teatrą, – kuriam pats tada vadovavo, – nes mano 
mamos buvo labai gražus balsas. Vėliau ten atėjo dirbti ir 
režisierius Valdas Jatautis, kuris prieš tai dirbo pas Juozą 
Miltinį dramos teatre. V. Jatautis perėmė visą režisūrinę, 
vaidybinę pusę, o M. Karka liko prie dirigento pulto.

Aš ten eidavau. Ten, žinot, vaikas... buvau labai labai 
laimingas. Repeticijos vykdavo senojo Panevėžio dramos 
teatro patalpose, prie Kalnapilio alaus gamyklos, buvusio-
se arklidėse. Vėliau persikėlė kitur. Tos operetės repetici-
jos man būdavo didžiausia palaima – gaudavau uždangą 
patampyt, patraukt per spektaklį. O aktoriai, kurie ten 
vaidino, man jie buvo patys didžiausi! Mokėjau atmintinai 
visas arijas, arijetes, tekstus, parėjęs namo, vaidindavau 
visa tai... – įkyrėdavau visiems. Man atrodė, kad jie tokie 
talentingi! Jie ir buvo talentingi žmonės. Mano vertinimu, 
tai buvo labai didelis žmogiškas laimėjimas – šitaip mokėt 
scenoje ir dainuot, ir judėt; tai buvo puiku.

Taigi teatras atsirado per M. Karką. Tose operetės 
repeticijose. V. Jatautis – puikus, šviesios atminties žmo-
gus – vėliau padėdavo man pasiruošti skaitovų konkur-
sams. Neseniai išėjo Anapilin. Per visas šventes sveikin-
davome vienas kitą nusilenkdami. Ir dabar lenkiu prieš 
jį galvą. Šis žmogus buvo itin atsidavęs teatrui, jautęs 
savąją misiją. Nemažai filmavęsis. Taip, matyt, ir užsi-
krėčiau ta teatro bacila.

Savo vaikus saugojau nuo teatro. Teatro pasaulis, 
toks autonomiškas, kitoniškas negu kad gatvėje, mokyk-
loje, negu kad visi draugai gyvena, jis negali neužkrėsti 
vaiko, jis nežmoniškai paveikus... tad įtraukia be vaiko 
valios. Vaikas mažutis dar yra, jis negali atsispirti, pasi-
rinkti. O paskui – tikrasis teatro pasaulis yra visiškai ki-
toks, nei vaikui atrodo! Jeigu jame gyveni, jeigu susieji su 
juo gyvenimą, jis yra labai sunkus, nežmoniškai sunkus, 
ir savo vaikams aš to nenorėjau. Kai vaikai gimė, aš jau 
tai žinojau, jau pažinojau teatrą ir aktoriaus dalią. Savo 
vaikų neleidau.

O juk šalia buvo dar ta – Aukštoji Klasė – Panevė-
žio dramos teatras, kuris tuo metu išgyveno aukščiausią 
pakilimą, koks tik galėjo būti. Geriausi Lietuvos akto-
riai vaidino Panevėžio teatre: Donatas Banionis, Bronius 
Babkauskas, Vaclovas Blėdis, Kazys Vitkus, Eugenija Šul-
gaitė, Steponas Kosmauskas, Henrieta Hokušaitė, Regi-
na Zdanavičiūtė. Aktoriai – Asmenybės. Ta senoji gvar-

dija, išėjusi tikrą mokyklą ir sukūrusi tikrą teatrą! Kaip ją 
pavadinti? Net nežinau... Juozo Miltinio turbūt – unikali. 
Mažai jos tęstinumo, tiesa...

Kai pamatai tokius aktorius, kai pamatai tuos J. Mil-
tinio spektaklius... Aš gi mačiau Wolfgango Borcherto 
Lauke, už durų su geriausiu D. Banionio vaidmeniu. Mano 
reakcija turbūt buvo panaši, kaip kad tas chrestomatinis 
pavyzdys: sako, kad atvažiavo Lauke, už durų žiūrėti ko-
lūkietis, grįžo namo į kolūkį, klausia jo: „Na kaip?“, – tas 
atsako: „Nieko nesupratau. Bet buvo labai baisu ir labai 
įdomu.“ Ir man buvo labai baisu ir labai įdomu. Tie pir-
mieji sukrėtimai ir yra stipriausi – tada, vaikystėje, – jie 
ir lėmė, kad mano pasirinkimas – Teatras.

VA I D Y B O S  M E N O  S T U D I J O S
Stojau į studiją pas J. Miltinį. (Pauzė) J. Miltinis palankiai 
į mane žiūrėjo. Labai palankiai. Labai stengiausi, stropus 
buvau. Kiek man kas išeidavo tuomet – dabar juokingai 
atrodo, niekas man neišeidavo, aš labai jaudindavausi, la-
bai bijojau, laisvės trūko, gal ji vėliau būtų atsiradus, bet... 
Aš tik žiūrėjau į J. Miltinį ir gėriau visą jį. Žiūrėdavau iš-
sižiojęs, ir man geriausia būdavo, kai manęs nekviesdavo 
daryti etiudų, o leisdavo stebėti ir gėrėtis jo protu, juo pa-
čiu, tuo jo buvimu šalia. J. Miltinis man, aišku, kaip teatro 
žmogus yra didžiausias – didesnio nebuvo ir nėra.

Tie dveji mano metai studijoje buvo ir paskutinieji 
mano metai mokykloje. Mokiausi gerai. Baigiau viduri-
nę su vieninteliu ketvertu už rusų kalbą. Man siūlė per-
laikyti, kad gaučiau aukso medalį, tačiau nebuvau rusų 
kalbos patriotas, sakiau, „nelaikysiu, man nereikia, tegul 
būna. Man tai yra gražu – iš rusų kalbos turėti ketvertą, 
ne penketą.“

Artimi žmonės žinojo mano pasirinkimą. Tėvas nuė-
jo pas J. Miltinį. Jie buvo pažįstami. J. Miltinis sako: „Gal 
tegul stoja į režisūrą kur nors.“ Tačiau J. Miltinis čia jau 
negalėjo pakeisti mano nuostatos. Aš jau tada pradėjau 
ginti aktoriaus poziciją teatre. Kad ji pati svarbiausia – ne 
režisieriaus. Ir dabar ginu. Man atrodė, kad režisierius 
gali būti tik toks Apdovanotas žmogus kaip J. Miltinis, 
o tokių neparuošia. Tai Dievas turi įdėti į galvą, į tave, į 
tavo dvasią. Galvoju, kad jie yra išrinktieji, pateptieji. O 
išmokti to – kaip tu gali išmokti būti Apdovanotasis, Iš-
rinktasis, Pateptasis? Na, gerai – lyderis! Nesuprantu. Kas 
gali to išmokint?.. O jeigu jau reikia ir jeigu gyvename lai-
ke, kuris nėra talentų turtingas ir vis dėlto „mokome būti 
Apdovanotuoju”, tai neužmirškim: režisieriaus darbas iš-
vestinis – iš aktoriaus. Ir mokytis reikia iš aktoriaus meno.

Išvažiavau į Maskvą. Stot. Važiuoti į Vilnių – jokiu 
būdu! Kai atvažiuodavo vilniečiai, mums į juos žiūrint iš 
tikrųjų, nuoširdžiai atrodydavo, kad jie vaidina siaubin-
gai. Žinote, dar tas jauno žmogaus pasipūtimas ir didy-
bė: „Ką jie čia atvažiavo?!“ Atsimenu Makropulo receptą. 
Atvažiavo didi aktorė Monika Mironaitė. Kažkas iš mūsų 
paleido juokelį tokį: „Toli eis. Jai kažkas gal ir pavyks 
ateity.“ O jai buvo jau netoli septyniasdešimties metų. 
Tokių mes špilkų – nuodingų – prismaigstydavom, kiek 
tiktai galėjom. Buvo tokia konfrontacija.

Taigi važiuot į Vilnių – jokiu būdu – ne, tad išvažia-
vau į Maskvą, bet aš gi buvau tamsus tamsus žmogus, 
visiškai susiradęs savo žemėj savo teatro Dievą – J. Mil-
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tinį, pagal jį viską lygindavau, ir kas tik ne taip, kas tik 
ne jo dublis, – o jo dublio būt negali, – tai viskas yra 
blogai. Taip ir mieravaus. Nuvažiavau į Maskvą prastai 
mokėdamas rusų kalbą, nes Panevėžys gi buvo labai 
lietuviškas. Einu Kalinino prospektu, – dabar Naujojo 
Arbato gatvė, – ir sutinku dailininkę Ellą Matvejevą – ji 
kūrė Mikės Pūkuotuko dekoracijas V. Blėdžio spektakliui, 
labai šauni moteris, didelė Panevėžio teatro gerbėja. Ji 
nustemba: „Ką tu čia darai?“ „Atvažiavau stot“, – sakau. 
„Tu išdavikas! Tu išdavei Šefą! Tu išdavei J. Miltinį!“

O kodėl pabėgau nuo J. Miltinio? Išvažiavau, nes 
buvo aišku, jog kažkas keisis, jog Šefas išeis – jam jau 
daug metų buvo. Galvojau apie save, savo karjerą. Be 
to, norėjosi ištrūkt, pamatyt daugiau. Atsisveikinti nuė-
jau pas J. Miltinį į namus, jis apkabino mane, pabučiavo 
ir pasakė: „Tu gailėsies, Anuži, tu labaai labaai gailėsies. 
Tu pamatysi! Tu verksi dar, kad išvažiuoji iš manęs (kalba 
J. Miltinio maniera).“ Bet apkabino ir pabučiavo. Žodžiai 
iš tikrųjų pildėsi. Buvo labai sunku. Nes tas įsigalėjęs 
J. Miltinio kultas manyje buvo labai stiprus.

Paskui Ella Matvejeva klausia: „Tai kur tu stosi?“ Sa-
kau: „Į GITIS.“ – „Na, nesąmonė didžiausia, stoti į GITIS. 
Ten labai prasta aktorinė mokykla.“ Klausiu: „Tai kur man 
tada stot?“ – „Yra vienintelė mokykla, į kurią tau verta 
dabar po Juozo Miltinio stot – Boriso Ščiukino prie Jevge-
nijaus Vachtangovo teatro.“ Aš netgi nežinojau, kad tokia 
yra. Penkios aukštosios teatrinės mokyklos: VGIK – kine-
matografijos institutas, MChAT – aukštoji mokykla-stu-
dija, GITIS, M. Ščepkino prie Mažojo teatro ir B. Ščiukino 
prie J. Vachtangovo teatro – visos aukštosios mokyklos, vi-
sos konfrontuojančios, visos sakančios, kad yra geriausios. 
Tačiau vyravo bendra nuomonė, kurią tvirtino ir prakti-
ka – geriausi aktoriai iš B. Ščiukino mokyklos.

Bet aš vis dėlto nuėjau į GITIS, mane praleido į an-
trą turą, tačiau paklausė: „Ar turi siuntimą iš Lietuvos?“ 
Sakau: „Neturiu.“ – „Aš tave praleidžiu, tu man labai 
patinki, – pasakė profesorius, vadovavęs atrankai, – turi 
gabumų, bet kitame ture bus kiti atrankos komisijos na-
riai ir tavęs tikrai nepraleis – turi akcentą, be to, esi be 
siuntimo, – vis tiek grįši į Lietuvą, o čia vietos auksinės 
yra.“ Taip man paaiškino.

Po susitikimo su Ella dar nuėjau ir į B. Ščiukino mo-
kyklą. Prisimenu, kai aš pamačiau tas mases, – neįsivaiz-
duojat... Konkursas buvo gal 106 žmonės į vieną vietą. 
Tiek žmonių – praeit neįmanoma, – ne tik prie B. Ščiuki-
no, aplink visas tas penkias teatrines mokyklas. Iš visos 
Sovietų Sąjungos suvažiuodavo. Galvojau, kad viskas, 
kad aš turbūt niekur neįstosiu. Įeinu su pirmuoju dešim-
tuku, perskaitau, ką buvau pasiruošęs. Kurso vadovas 
buvo Albertas Burovas, ilgainiui tapęs vienu garsiausių 
teatro pedagogų, katedros vedėju, tada jis buvo trisde-
šimt devynerių ir jam buvo didelė garbė, jo, kaip teatro 
pedagogo talento pripažinimas, kad jam buvo leista pa-
čiam rinkti aktorių kursą. Po pirmo turo jis paklausė: „Vy-
tautai, tu dar kur nors stojai?“ – „Stojau į GITIS.“ – „Na 
ir kaip?“ – „Praleido į antrą turą.“ – „Neik.“ Jis suneri-
mo, kad aš ten nueisiu, nes matė, kad pakankamai kvai-
las ir provincialus esu ir nieko nesuprantu, kad mane tas 
GITIS – pats pavadinimas gali patraukti. Sako: „Aš tave 
priimsiu. Tau reikės praeiti visus turus, bet aš viską pada-
rysiu, kad tu būtum pas mane kurse. Aš noriu.“ Kažkoks 

stebuklas. Vienas iš stebuklų. Sutikau žmogų, kuriam pa-
tikau, labai patikau. Ir aš nebėjau į GITIS.

Praėjau tuos turus, o paskutinis – baisiausias, sėdėjo 
visa B. Ščiukino mokyklos profesūra, teatro pedagogais 
dirbantys garsūs aktoriai, įsivaizduokit: Michailas Ulja-
novas, Jurijus Jakovlevas, Vasilijus Lanovojus, Vladimi-
ras Etušas, Marija Sinelnikova ir kiti – visi, kurių kaip 
nors paveikti ir prastumt savo išrinktą stojantįjį, Alber-
tas Burovas jau negalėjo. Ten jau buvo arba taip, arba 
ne... Devyni žmonės. Tik vėliau sužinojau – keturi buvo 
prieš, keturi buvo už. Borisas Zachava – rektorius, žy-
mus teatro pedagogas, aktorius ir režisierius (tuo metu, 
beje, ilgiausiai dirbantis rektorius Sovietų Sąjungoje – 50 
metų!) – sako: „Na taip, Anužis, jis – geras, jis – geras, 
jis, atrodo, labai geras, na, bet kad jam dar šiek tiek ūgio 
pridėt, na vos vos – kaip tai būtų gerai...“ Tyli paskui. 
O galiausiai ištaria: „Na bet ir man pačiam vos vos ūgio 
trūksta. – Jis buvo mažutis. – O prašau, ką, ar aš blogas 
aktorius?“ – ir žiūri, o visi kiti jam ploja. Boriso Zacha-
vos balsas nulėmė, kad mane priėmė. Tai irgi kažkoks 
likiminis dalykas.

Kitas likiminis dalykas nutiko, kai diktantą rašiau. 
Visi rašė rašinius, o mes, baigę nacionalines mokyklas, – 
tai buvom mes du: aš ir Velta Žygurė, vėliau mano žmo-
na, – rašėm diktantą iš Levo Tolstojaus Prisikėlimo. Du 
didžiuliai – ne A4 formato! – lapai. O Dieve tu mano... 
Diktuoja. Veltai gerai, ji Rygoje Latvijos universitete me-
tus studijavo rusų filologiją, o aš – beraštis visiškai visiš-
kai. Parašiau, palikau ir išėjau. Vaikštau po tą Kalinino 
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prospektą, nes jis prie pat Arbato, Maskvos senamiesčio 
gatvės, o ten šalia ir Ščiuka (taip meiliai vadino ir vadina 
B. Ščiukino aukštąją teatro mokyklą; dabar – institutas), 
ir man taip negera, taip negera... Prieinu prie skelbimų, 
iš vidaus ant stiklo priklijuotų. O ten – raudonu pieštuku 
didelėm raidėm parašyta: „Abiturientui Vytautui Anu-
žiui skubiai skambinti A. Burovui“, ir jo telefonas. Aš 
ieškau dviejų kapeikų į automatą įmesti, nėr tų dviejų 
kapeikų, ieškau, kur pasikeisti, – nieks neturi, iš proto 
gali išeit... Oi (giliai atsidūsta)... Galų gale aš jam paskam-
binu, ir jis man sako: „Na kaip? Kaip tau atrodo, kodėl 
aš tau liepiau paskambint?“ Sakau: „Nežinau...“ – „Taip 
tu ir nežinai? – klausia: – Rašei šiandien diktantą?“ – 
„Rašiau.“ – „Na ir kaip tau atrodo?“ Sakau, „gal nelabai 
kaip...“ Jis ištaria: „Ne tai, kad „nelabai kaip“, Vytautai, 
o 64 klaidos!“ Aš turbūt žiauriai susijaudinau, nes jis 
mane ramino, davė daug pavyzdžių garsių aktorių, ku-
rie prastai rašė: „Rusai, ir tai beraščiai! – sako. – Bet tai 
nesutrukdė jiems tapti garsiais aktoriais!“ Liepė ateiti iš 
ryto perrašyti. Atėjau anksti, ta pati dėstytoja, kuri dik-
tavo diktantą, man apibraukė aštuonias klaidas, kurias 
palikt – „parašyk trejetui – patenkinamai.“ Aš dar ir per-
rašydamas pridirbau klaidų, reikėjo taisyt. Šiaip ne taip 
parašiau tą diktantą. Išlaikiau egzaminą. Galiausiai, per 
koliokviumą, – tai paskutinis žingsnis, – klausia manęs 
B. Zachava: „Kokiam teatre norėtum dirbti? Lietuvos ar 
rusų?“ Sakysiu, kad rusų, tai meluosiu, ir net nepatikės, 
ir kažkaip negražu, sakysiu, kad Lietuvos, tai galiu neį-
stoti. Sakau: „Geram.“ Visi labai juoktis pradėjo iš mano 
šiurkščios diplomatijos (nusijuokia). Vaikiškos (šypsosi).

Pirmaisiais metais būdavo, kad sėdėdavau ant gais-
rininkų atsarginių laiptų vienas, – pildėsi J. Miltinio žo-
džiai, – labai blogai jausdamasis, ilgėdamasis J. Miltinio 
monologų, jo kalbų, filosofavimų, kurie pakylėdavo taip 
aukštai tavo dvasią. Mano kančią lėmė tai, kad viską ly-
ginau su J. Miltiniu, niekaip negalėjau suprast, kaip ga-
lima išmėsinėt menininko veikimą, galvojau, kaip galima 
šitaip išardyt visa tai ir paskui, pažįstant tas detales, su-

rinkimo eigą, sudėliot. Kam viso to reikia kūryboj? Man 
tai atrodė šventvagystė – baisi! Ilgainiui, jau daug vėliau, 
supratau, kad tai yra labai išmintinga. Geresnės teatrinės 
mokyklos už B. Ščiukino aš nežinau. Jos turi panašumų – 
tos pagrindinės rusų teatro mokyklos. Bet tokio kūrybi-
nio aktoriaus darbo „išrinkimo“ į detales, elementus ir 
jų sekos pagrindimo nėra niekur kitur. Tai suvokęs, tu 
labai gerai perpranti amatą – be jokių gudravimų ir apsi-
metinėjimų, melavimų ir dviračio išradinėjimų. Ir tuščio 
laiko eikvojimo – jo teatro pedagogikoje negaliu pakęsti!

B. Ščiukino mokykloje visi pedagogai, ne tiktai vai-
dybos, buvo labai stiprūs. Menotyrinių dalykų, kurių 
buvo dideli krūviai, – užsienio literatūra, užsienio teatro 
istorija, rusų literatūra, rusų teatro istorija, dailės istori-
ja, estetika, – kiekvienas dėstytojas – unikali asmenybė. 
Buvo šimtas dvidešimt studentų tiktai. Keturi kursai po 
trisdešimt studentų ir keturiasdešimt dėstytojų. Įsivaiz-
duojat, kokie mes buvom brangūs! Užtat paskaitas buvo 
privaloma lankyt. Labai daug individualaus darbo – ne 
savarankiško (šio buvo visą likusį laiką, kurio iš esmės 
nebuvo!), o su dėstytoju! Vaidybos dėstytojai daugiausia 
buvo aktoriai, skyrėsi tik dozės – kiek daugiau jų veikla 
pedagoginė, kiek aktorinė. Buvo ir grynų pedagogų – 
puikių! Santykiai su menotyrinių disciplinų dėstytojais 
buvo labai artimi. Dailės istorijos dėstytojas mus tampy-
davosi po vienuolynus, dailininkų dirbtuves, parodas, 
muziejus, pas poetus...

Menotyros katedroje buvo surinkta tokia pedago-
gų chebra, kuri baigė IFLI – legendinį neilgai gyvavu-
sį – 1931–1941 metais – Filosofijos, literatūros ir istorijos 
institutą, – jie mokėjo kelias kalbas, buvo profesionalūs 
literatūrologai, filosofai ir istorikai. Tai buvo galvos. Iš-
skirtinės asmenybės. Dėl įvairiausių priežasčių – poli-
tinių ir ideologinių – tas institutas buvo uždarytas, tad 
išleistos vos kelios laidos. Pas mus dirbo trys to institu-
to absolventai. Katedros vedėja Irina Lilejeva, dėsčiusi 
užsienio teatro istoriją, Vladimiras Galperinas, rusų li-
teratūros dėstytojas ir dailės istorijos dėstytojas Borisas 
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Brodskis. Prancūzų kalbos (visose Maskvos teatrinėse 
mokyklose buvo tradicija – užsienio kalba, kurios turi 
mokytis būsimasis aktorius, nepaisant to, kokios mokė-
si vidurinėje, turi būti prancūzų) ir manierų bei etiketo 
mokė Ada Briskindova – legendinė Mokyklos dėstytoja, 
kurios nuomonė ir vertinimai dažnai būdavo paskuti-
nis taškas nesibaigiančiose diskusijose – kas žalingiau 
scenoje: pervaidinimas ar primityvusis natūralizmas. 
1974–1978 m. – gilios stagnacijos laikas! – tai buvo tokie 
šviesuliai, tokie dvasios aristokratai. Jie daug ko nepasa-
kydavo tiesiogiai, – negalėjo, būtų išmetę iš darbo, bet 
mokė ir švietė mus taip, kad mes viską svarbiausia su-
prasdavom. Jautėm ir tiesėmės į juos, ir jie tiesėsi į mus. 
Mums buvo gera gauti, o jiems – duoti. Nebuvo nieko 
baisaus paprašyt dėstytojo paskolinti dešimt rublių, nes 
batai suplyšo. Tai – ne kasdienybė, tačiau visiškai įmano-
ma. Su dėstytojais gerti kavą, pietauti dėstytojo pakvies-
tam. Tai irgi buvo visiškai įmanoma. Dabar tai – nieko 
tokio, bet tada tai buvo labai daug.

Jurijaus Liubimovo spektakliai Na Taganke, Anatoli-
jaus Efroso – Na Maloj Bronoj, Marko Zacharovo – Len
kome. Tai buvo puiki teatro epocha... įtaigūs spektakliai, 
gabūs aktoriai, išmoninga režisūra, visa tai įkvepia... 
Mane labai veikė – formavo ir skonį, ir kriterijus, visišką 
atsidavimą darbui. Mes nuo trečio kurso J. Vachtango-
vo teatro spektakliuose dalyvaudavom masuotėje, ma-
tydavom daug viešų repeticijų ir kituose teatruose. Tas 
uždaras (dabar teatras atviras – kitas laikas) teatrinis 
Babilonas Maskvoj mokė ir ugdė. Apie Maskvą galėčiau 
šnekėt ir šnekėt...

Per kažkurias žiemos atostogas atvažiavau į Pane-
vėžio teatrą, J. Miltinis repetavo, – neatsimenu ką, gal 
Edipą, – ir aš norėjau patekt, pasižiūrėti repeticijas. Ne-
drįsau įeiti. Nedrįsau, nes aš iš jo išėjau, iš jo išvažiavau 
į Maskvą. Paprašiau vienos aktorės, kad prieitų prie 
J. Miltinio, paklaustų, ar aš galiu įeiti, pasižiūrėt repeti-
cijos. Sako: „Tu – kvailas! Įeik pro tarnybinį, atsisėsk ty-
liai salėje ir žiūrėk.“ Sakau: „Aš negaliu šitaip.“ Ji nuėjo, 
paklausė. O jis... Pažiūrėjo šitaip (demonstruoja), – viena 
jo akis visada būdavo primerkta, kita atmerkta, – sakė, 
kad šį kartą net abi akys atsimerkė – „Anužis! Atėjo! 
Nori! Negalima. Jokiu būdu negalima! – kuo toliau, tuo 
jis labiau užsidegė. – Draudžiu įleist jį į teatrą! Ir budin-
čiam pasakykit, kad neįleistų. Išvažiavo! Išvažiavo – ir 
išvažiavo! Ir gerai! Išvažiavo ir nereikia! Interviu ten 
tik davinėja!“ – O tada buvo išėjęs interviu su manimi 
laikraštyje Советская культура, kuris jį pasiekė, bet aš 
ten nieko blogo nepasakiau, kaip tik apie Panevėžį labai 
gražiai kalbėjau, – žodžiu, jis užsiplieskė labai smarkiai, 
neįleido manęs į teatrą, į repeticiją (kalba juokdamasis, su 
šypsena). Bet aš puikiai supratau. Ir teisingai padarė, aiš-
ku... Aš irgi buvau jau kitoks.

A K T O R I AU S  B Ū T I E S  V I N G I A I
Papasakokite apie savo – aktoriaus – gyvenimą, koks tai kelias?

Baigęs mokslus, neturėjau akcento – visiškai, ir dabar 
rusiškai kalbu be akcento. Žinot, baigusiųjų ten svajonė – 
teatras Maskvoje; tai visai suprantama, nes ten visai kitas 
gyvenimas, kitas teatro, kūrybos lygis; paskui – Lenin-

gradas (dabar – Sankt Peterburgas), po to turbūt Ryga – 
Rygos rusų dramos teatras.

Taip susidėliojo, kad baigiamuosiuose vaidybos dar-
buose buvau partneris tų bendrakursių, kurie turėjo pla-
nų patekti į šių miestų teatrus. Po pasirodymų sulaukiau 
kvietimo iš tų teatrų vadovų – Marko Zacharovo, Ana-
tolijaus Efroso, Arkadijaus Kaco, o tų draugų nekvietė. 
Paskui jau manęs bendrakursiai neimdavo, sakydavo: 
„mes norim, o kviečia tave“, – tą, kuris padeda. Bet aš 
nė negalvojau, kad galėčiau negrįžti į Lietuvą, pasilikti 
ten. Jokiu būdu! Likau nesuprastas bendrakursių – ko-
dėl nepasilikau Maskvoj. O man tuo metu tai visiškai 
nebuvo keista.

Dėl Vilniaus man buvo išlikęs nusistatymas dar nuo 
J. Miltinio laikų, kad tai yra blogai, kad tai – skylė, pelė-
siai ir t. t. Nors mano studijų laikotarpiu Henrikas Van-
cevičius kartu su Vytautu Kalinausku buvo atvažiavę, 
žiūrėjo kažkokį egzaminą, sakė, „atvažiuok pas mane 
dirbti po baigimo“.

Mano gyvenime atsirado Velta. Velta – mano ben-
drakursė, latvė. Pasirinkome trumpiausią atstumą: ji – 
Liepojos teatre, aš – Klaipėdos.

Išvažiavau į Klaipėdą. Čia trisdešimt treji metai pra-
ėjo. Jūs klausėte, koks tas mano kelias. Jeigu kas į tuos 
trisdešimt trejus mano biografijos metus žiūrėtų geogra-
fiškai, tai kelias lyg ir tiesus... Tačiau man tie metai buvo 
labai šokinėjanti kardiograma. Ypač pradžia. Labai ilgai 
buvau be darbo. Nors, kai pagalvoji, galbūt nereikėtų 
taip sakyti. 1978 m. atėjau, vaidmenis gauti pradėjau nuo 
1985 m., tad septyneri metai praėjo. Bet juk ir tuo laiko-
tarpiu buvo ir Glumovas Aleksandro Ostrovskio Kiek
vienam gudruoliui pakanka kvailumo, ir Tomas Tennessee 
Williamso Stikliniam žvėryne (rež. Romualdas Vikšraitis), 
ir kelios pasakos, bet šiaip daugiausia – masovkė, nedideli 
vaidmenys, kaip kad aš vadinu – su alebarda prie zadniko 
stovėjimas. Tai mane varė iš proto. Galvojau, tokių kvieti-
mų atsisakiau, o čia... Ambicija buvo sukilusi, užgauta ir...

Paskui buvo Napoleonas Pirmasis Ferdinando Bruckne-
rio to paties pavadinimo pjesėje apie paskutiniąsias Na-
poleono naktis. Režisavo Povilas Gaidys. Istorinė pjesė. 
Nors ir su tokiu saloniniu kvapeliu, bet gera, pakankamai 
rimta pjesė, ir geri aktoriai vaidino. Aš galvojau, va dabar 
pakilsiu su ja, prasidės mano kopimas į viršų. Išėjo viena 
neutrali recenzija, kita recenzija – lyg ir pagirianti mane, 
o paskui į Klaipėdą atvažiavo kritikų desantas. Sezono 
spektaklių apžvalga. Devyni, gal dešimt jų sėdėjo prie sta-
lo kaip kokia inkvizicija, o mes, visi aktoriai, – prieš juos. 
Nieko gero jie apie mūsų teatrą nepasakė, neteikė reikš-
mės, kad jau treti metai gyvename kapitalinės rekonstruk-
cijos sąlygomis, be savo vietos. Kliuvo visiems. O mane 
sudirbo. Taip sudirbo, kad aš gyvenime nebuvau taip su-
dirbtas – absoliučiai (nors, tiesą sakant, tai buvo vienas 
asmuo, o visi kiti tylėjo...). Velta rado mane namuose, vir-
tuvėj gulintį girtą – visiškai. Išgerti buvo du buteliai raša
lo – tokio vyno gyvenime negerdavau. Man tai buvo bai-
sus smūgis. Kitą sezoną vėl negavau normalių vaidmenų.

Ir mes su Velta nusprendėme išvažiuoti į Maskvą. 
Atsisiunčiau visas programas, ko reikia, norėjau į VGIK – 
studijuoti režisūros. Dar ir tokį B planą sugalvojau, kad 
jeigu ne, tada į teatro režisūrą stoti. Nes iš manęs kaip 
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aktoriaus – nieko nėra; ir likimas nesiklosto, ir apskritai 
nevykęs, toks lūzeris esu visiškas...

Tačiau darbas dar tęsėsi, stojamieji bus tik vasaros 
viduryje. Vyko pavasario gastrolės su tuo Napoleonu Pir
muoju Vilniuje ir Panevėžyje. Mes su Vytautu Paukšte 
buvome dubleriai. Atvažiavom į Vilnių, vaidinome Jau-
nimo teatre. V. Paukštei davė vaidinti du spektaklius, 
man – vieną. Tai buvo dar vienas man mestas akmuo, 
reiškiantis tik viena – kad reikia viską baigt. Išeit. Ir at-
važiavo tokia kritikė Ella Makarova, ji buvo Советская 
культура „sob. kor.“ (собственный корреспондент – tik-
rasis korespondentas). Советская культура tais laikais 
buvo oficiozas – ką parašo, taip ir yra... E. Makarova rezi-
davo Rygoje ir rašė apie visas Baltijos šalis – Прибалтика, 
kaip tada vadino. Ji atėjo žiūrėti V. Paukštės Napoleono 
į Jaunimo teatrą. Kadangi nebuvo tiesioginio vertimo į 
rusų kalbą, mane pasodino jai versti. Verčiu, o ji klau-
sia: „Iš kur tu rusiškai taip gerai moki?“ Pasisakiau, kad 
studijavau Maskvoje, Ščiukoje. „Kas tavo pedagogai?“ – 
paklausė. Pasakiau – visi bendri pažįstami. „Ką tu vai-
dinai? Ką tu čia darai? Kodėl tu ne Maskvoj?“ Atsakiau, 
kad norėjau grįžti. „Tu Klaipėdoj?“ – pasiteiravo ji. Pasa-
kiau, jog turbūt išeisiu. „Ką tu vaidini?“ – „Šitą vaidmenį, 
Napoleoną, tik man dabar niekas neduoda vaidinti.“ – 
„Neduoda?“ – nustebo ji. Pasakiau, kad rytoj važiuojam 
su Napoleonu iš Vilniaus į Panevėžį, ten vaidinsiu. O ji 
turėjo jau išvažiuoti į Rygą – „Aš nevažiuoju į Rygą, aš 
tada važiuoju žiūrėti tavęs į Panevėžį!“ Iš tikrųjų teatras 
jai užsakė viešbutį Panevėžyje. Apie visa tai sužinojau tik 
vėliau. Nuvažiavom į Panevėžį, suvaidinau Napoleoną. 
Apsistojau, kaip visuomet, pas tėvą – ne viešbutyje. Po 
Napoleono, apie pusę dvyliktos – skambutis! Tai irgi vie-
nas iš tų likiminių dalykų. Tiek komplimentų nesu girdė-
jęs niekad savo gyvenime, net ir vėliau. Kaip ji susirado 
tėvo telefono numerį – mobiliųjų nebuvo, laidinis telefo-
nas... Pakvietė kitą dieną į viešbutį – paėmė iš manęs di-
delį interviu tai pačiai Советская культура, užrašė savo 
knygą apie Lietuvos aktorius. Užrašė per kelis lapus, ką 
ji galvoja apie mane, ko ji man linki ir t. t. To užteko, kad 
sugriūtų visi mano planai važiuoti į Maskvą. Nulėmė 
teigiamas, atsitiktinai sutikto žmogaus žodis. Aš likau.

Paskui kažkaip dėliojosi neblogai, nes ir pats geriau 
pradėjau jaustis po tokio įvertinimo. Kas sezoną būda-
vo vaidmenų. Paskui atėjo vienos aktorės išpranašautas 
man laikas, ji sakydavo: „Tu netinki jauniems, tavo laikas 
prasidės, kai tau bus keturiasdešimt.“ – „Labai ačiū. Ką 
man veikt iki keturiasdešimt?“ – paklausiau. – „Na... lai-
kykis... Neprarask formos.“ Iki tų keturiasdešimties lai-
kytis man labai padėjo tai, kad mane iš karto 1978 m., kai 
tik atvažiavau, P. Gaidys pakvietė dėstyti į savo kursą. 
Aš dėsčiau Nelei Savičenko – ji už mane metais jaunesnė 
(nusijuokia)... Ketvirtame kurse, atrodo. Paskui jau sava-
rankiškai rinkdavau kursus. Ir ta pedagogika mane labai 
mobilizavo, ji neleido man išskysti ir prarasti formos. Ir 
man labai patiko. Buvo laikas, kai ji buvo svarbesnė už 
vaidybą, o dažniausiai jos ėjo viena šalia kitos.

O 1994 m. prasidėjo tas laikas, kai teatre atsirado 
gyvų gerų spektaklių – vieni mano kolegos užaugo, 
kiti subrendo. Regina Šaltenytė, Nelė Savičenko, Eglė 
Barauskaitė, Nijolė Sabulytė, Vytautas Paukštė, Igoris 

Reklaitis, Darius Meškauskas – su jais daug prasmingai 
dirbome; atėjo įdomūs režisieriai – Algirdas Latėnas su 
Sauliaus Šaltenio Jasono pastatymu, kuriame vaidinau 
Praną Žarėną. Paskui labai svarbus man susitikimas su 
Rolandu Atkočiūnu, jis irgi baigęs B. Ščiukino mokyklą. 
Pas jį sukurtas Heraklis Friedricho Dürrenmatto Penkta
sis Heraklio žygdarbis ir Augėjo tvartai, Platonovas Antono 
Čechovo Nebaigta pjesė, Garsenas Jeano-Paulo Sartre’o 
Už uždarų durų ir kiti – pagrindiniai, didžiuliai vaidme-
nys. Man toks įspūdis, kad supratome vienas kitą. Tai 
teikė laisvės ir įkvėpimo, šuolio į nežinomybę jausmą. 
Aš niekad nebuvau toks... (mąstymo pauzė) kolektyvo ar 
didelės grupės, būrio žmogus. Būry man būdavo nelen-
gva. Gerai – dviese, trise, keturiese; daugiau – man jau 
per daug. O pati profesija tam lyg ir prieštarauja – tu-
rėtum būti būryje. Tie vaidmenys, tas kūrybinis laikas 
su R. Atkočiūnu mane labai sustiprino toje mano akto-
rinėje vienatvėje.

1995 m. atėjo turbūt vienas svarbiausių mano vaid-
menų – Džo Williamo Saroyano Geriausiame gyvenimo 
laike. Jonas Vaitkus atėjo padėti savo auklėtinei Ramunei 
Kudzmanaitei užbaigti tą didžiulę didžiulę drobę – didžiulį 
veikalą: suspaudė, suveržė – gerai. Aišku, jo asmenybės 
ir talento, ir jo laisvės aš buvau labai smarkiai paveiktas, 
jis įsiveržė į mano protą ir dvasią galingai, sukeldamas 
pasitikėjimo ir tikėjimo jausmą. Priėmiau pirmuosius jo 
pamokymus, kurie tęsiasi, kurie rodo kryptį. Nors kitas 
susitikimas įvyko tiktai, rodos, 2010 m., Kristiano Smed-
so Vyšnių sode Audronio Liugos vasarnamy. Ten buvo 
surinkta puiki aktorių komanda – Dainius Gavenonis, 
Rasa Samuolytė, Juozas Budraitis, Jonas Vaitkus (kaip 
aktorius – Lopachinas). Mes kažkaip labai gražiai ben-
dravome, lyg nebūtų praėję tie dešimt metų... Jis mane 
iš karto pakvietė į Rusų dramos teatrą vaidinti Barono 
Renjaro ir Pono Leonido Andrejevo pjesėje Tas, kuris gau
na antausius. Tas bendravimas tęsiasi, ir didžiausi dar-
bai – su J. Vaitkumi.

Daug vaidmenų tuo metu, daug privardinta jų, aš 
visų net ir neatsimenu. Ir Pranas Kriukelis Sigito Paruls-
kio inscenizuotame to paties pavadinimo Petro Cvirkos 
romane (rež. Raimundas Banionis), ir kitų daug man la-
bai svarbių darbų – visokiausių žanrų, charakterinių, ir 
komiškų personažų, ir dramatiškų; ir tų, kurių labai gai-
la, nes jie labai greitai baigėsi, sakysim, Antono Čechovo 
Nebaigta pjesė. Tuo metu atrodė, kad aš tiesiog nepavelku 
Platonovo vaidmens, o dabar, visai neseniai, pasižiūrėjau 
LRT mediatekoje įrašą – visai neblogai ten... Kodėl taip 
buvau susiniekinęs? Nežinau. Tai – didžiausia A. Čecho-
vo pjesė, ją parašė, atrodo, dvidešimties būdamas. Sudė-
jo viską, ką tiktai turėjo genialaus! Dramaturgiškai gal 
nėra tobula, visko labai daug pridėta, bet paskui, sako-
ma, traukė iš Nebaigtos pjesės ir visa kita darė – ir Vyšnių 
sodą, ir Tris seseris, ir Dėdę Vanią... R. Atkočiūno užmojis 
buvo įkvepiantis. Tai – vienas tų didžiųjų darbų, kurių 
gaila, kad jie neilgai vaidinti.

Paskui prasidėjo važinėjimai. Į Vilnių, Kauną. Įvai-
rūs projektai, serialai, kuriuos galima vertinti įvairiai, 
tačiau bet koks pajudėjimas iš savo stacionarios vietos – 
iš teatro, – man atrodo, aktoriui labai naudingas, dėl to, 
kad tai – visai kitos sąlygos, kitos aplinkybės. Profesiš-
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kai tavęs niekas neverčia blogai vaidinti, blogai kažką 
daryti. Kitas dalykas, jog tu negali dėl visko atsakyti. 
Kaune Idio to mišiose (pagal Fiodoro Dostojevskio Idiotą) 
vaidinau Rogožiną, Myškiną vaidino Petras Venslovas. 
Susidraugavome. Patyriau kūrybinį džiaugsmą.

T E AT R O  P E D A G O G I K A
Kaip tampama aktoriumi, gal tai – Dievo dovana?

Pirmiausia reikia įgyti amatą, kuris visiškai nėra kūryba. 
Jis susidėlioja iš aktorinio buvimo dviejose pozicijose: 
„aš“ tam tikromis aplinkybėmis arba ne „aš“, o charak-
teris, personažas, tas literatūrinis fantomas; ir kaip eiti 
jo link. Nei viena, nei kita pozicija – gryna – nėra savai-
me vertingos. Tai – tik dvi būsenos, kurias gali miksuoti. 
Kiekviena jų turi savo elementus, savojo „aš“ sukūrimo 
tam tikromis aplinkybėmis būdus, pradedant nuo dė-
mesio sukaupimo, fizinės savijautos, santykio su daik-
tu, su veiksmo vieta pakeitimo; vėliau bendravimas su 
partneriu; dar vėliau fakto vertinimas ir trys jo etapai ir 
t. t., ir t. t.

B. Ščiukino mokyklos aktorinė technika išdėliota, iš-
analizuota pateikiant metodiką bei pratimus, ir studen-
tui pagrindžiant, kodėl būtent tokia seka ir būtent tiek 
laiko reikia skirti vienam ar kitam elementui – supažin-
dinant su juo, kad paskui studentas galėtų savyje sufor-
muoti atitinkamą įgūdį. Ir, žinote, tai nekinta, nesikeičia 
šitas amatas, pratimai gali keistis, bet šito amato išmąs-
tymas, jo esmės suvokimas nesikeičia, kaip ir kiekvieno 
rimto meno. Pagrindas yra amatas, kurį privalai išmokti. 
Jis turi į tave įeiti! Bet tu jo neturi demonstruoti! Jis turi 
būti nematomas. Profesionalas įgyja amatą, kuris įeina 
tarytum į kraują, į kaulus, taip įauga. Demonstravimas 
jo – savo technikos, savo amato išmanymo rodymas – 
baisus dalykas! Blogas tonas. Aktoriai kartais tai daro, 
bet tai yra nepakenčiama, tam tikra puikybė, tai nieko 
bendro neturi su kūryba. Amato įvaldymas – tai mokyk-

los prasmė. Jeigu to neišmoko – mokykla nereikalinga! 
O mokyklos nereikia tik genijui.

Paraleliai su aktorystės menu jūs plėtojate ir teatro pedagogi
kos veiklą, kuri, kaip pastebėjote, labai svarbi Jūsų asmeninėje 
sceninėje raiškoje, profesinės meistrystės išlaikymui, tobulini
mui, o dargi Jums labai patinka. Dėstyti vaidybos meną pra
dėjote 1978 m. Klaipėdos universitete. 2000 m. kartu su Velta 
Anužiene Klaipėdos universitete įkūrėte teatrą „Dramos klasė“, 
veikusį aštuonerius metus, daug ir plačiai keliavusį po pasau
lį. 2006 m. buvote Osle pagal meninės-kūrybinės rezidentūros 
programą „An artist-in-Residence Programme for performing 
arts professionals“ (Menininko rezidentūra: vaidybos menai 
profesionalams). 2010 m. išleidote aktorių kursą Lat vijai. Esa
te Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorius, 2015 m. 
studijas baigė Jūsų vadovauto kurso bakalaurai, 2017 m. – ma
gistrai. Pasidalinkite savo, kaip Mokytojo, patirtimi.

Sunki yra pati to mokymo pradžia. Kai jaunas žmogus 
renkasi teatrą, pasuka į aktoriaus kelią, iškart galvo-
ja apie kūrybą, nesupranta, kad yra labai daug juodo 
darbo, kurį turi atlikti ir kuris visiškai neteikia jokio 
džiaugsmo.

Studentai nori visko iškart, jie nori kurti, vaidinti, 
ir tai natūralu. Pirmame kurse tu nesi jų draugas. Verti 
juos daryti tai, ko jie nenori, ir jie ima žiūrėti priešiškai. 
Tą priešiškumą įsileidi į save, bet negali supykti, o pik-
ta darosi. Tačiau tu neturi jiems leisti pajusti, kad tas 
jų priešiškumas tave žeidžia. Tarpusavio santykius turi 
kaip nors sklandžiai, gražiai moderuoti. Sudėtingas pe-
dagoginis procesas. Turi išlaviruoti. Nėra lengva. Ir tik 
tada, kai studentai patys supranta, kad ta mokykla ir 
tas amatas, tas juodas darbas duoda vaisių, o dar vėliau, 
kada jie suvokia turintys pranašumo prieš kitus, – tada 
viskas kinta, tada viskas sustoja į savo vietas. Tačiau pa-
siekti, kad jie suvoktų mokyklą ir valdytų amatą kaip 
įrankį kūryboje, yra sunku.

Karalius Lyras
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Man baisu, kada aukštosiose teatrinėse mokymo 
įstaigose pirmuose kursuose pradeda kurti spektaklius, 
žiūrovus kviesti. Dieve tu mano, kokia profanacija! Taip 
nesuvokti, kad aktorystė, kaip ir bet kuri kita profesiona-
laus menininko veikla, remiasi amatu, profesijos pagrin-
dų žinojimu ir įgūdžių įvaldymu; reikalingas tam tikras 
laikas, kurio negali paskubinti – kaip gimdant! Turi ateiti 
suvokimas, subręsti gebėjimas atlikti ir rastis laisvas są-
moningumas derinti. Stengiuosi nepykti, bet kartais toks 
siutas suima, kad neduok tu, sviete! Nesupratimas, ne-
žinojimas ir kažkokia spekuliacija, pakaitalas, prisiden-
giant kilniais kūrybiniais siekiais. Negaliu šito pakęsti.

Liepojos kursas tikrai yra labai sėkmingas, nemažai 
apdovanotų, daug gastroliuoja, filmuojasi. Sekasi ir LMTA 
baigusiam kursui – Aistė Diržiūtė filmuojasi ir pelno tarp-
tautinį pripažinimą ir apdovanojimus; Agnieszka Ravdo 
Kroatijoje, Rijekos tarptautiniame mažosios scenos festi-
valyje pripažinta geriausia jaunąja aktore; Andrius Gaučas 
gerai dirba Kaune, Goda Petkutė taip pat; Akvilė Vitkū-
naitė ir Justina Nemanytė – Panevėžyje. Dovydas Laukys 
ir Šarūnas Januškevičius profesionaliai dirba pramoginia-
me žanre. Kiti, tikiu, irgi, sulaukę savo laiko, iššaus, nes 
tai – talentingi ir darbštūs žmonės. Tik tiek, kad jie ne 
kartu, bet, kita vertus, gal ir gerai, kad jie ne krūvoj, taip 
jie stipresni. Atskirai kiekvienas auga stipresnis.

Koks yra tas Mokytojo darbas, reikšminiai jo elementai?

Nežinau, ar galėčiau kalbėti objektyviai, tik remdamasis 
savo patirtimi. Manau, mokytojo darbas yra daug sun-
kesnis negu aktoriaus, nes tą, kurį tu mokini, įsileidi į 
save visą, koks jis yra, – su jo pykčiu už tai, kad jis ver-
čiamas daryti tai, ką reikia, nors jo jaunam protui ir ne-
patirčiai atrodo, kad nereikia, dargi kvaila. Visą jį priimi 
ir darai tokį, kokį, kaip tau atrodo, reikia padaryti. Ne vi-
sada įvyksta taip, kaip kad tu norėjai, tada labai išgyveni.

Aš ir Velta su savo mokiniais esame kartu visą lai-
ką – ne tik per paskaitas, bet ir tada, kai jie išeina. Jų sėk-
mė yra mūsų sėkmė – didžiulė! Martinas Kalita – viena iš 
didžiųjų Latvijos kurso žvaigždžių – iš karto paskambi-
no mums, kai Nikita Michalkovas po ilgų bandymų pasi-
rinko jį pagrindiniam vaidmeniui filme Saulės smūgis. Tai 
yra toks didžiulis gėris, kad daugiau nieko ir nereikia. 
Tai sužinai ir esi laimingas. Didžiulė laimė. Bet būna ir 
kitaip – kada tu labai daug tikiesi, labai daug sudedi į 
jį, o jis to nemato ir nevertina, ir iššvaisto – visiškai! Tai 
irgi išgyveni. Žodžiu, viskas, ką tavo mokinys daro gy-
venime, liečia ir tave. Ir man, ir Veltai tai yra natūralu. 
Aš subjektyviai kalbu, nežinau, gal ir kitaip gali būti.

Didžiausią džiaugsmą teikia ir ryšį tikrina laikas. 
Yra tas būrys (iš įvairių laidų), kuris tave lanko, skam-
bina, atvažiuoja ir t. t. Įdomiausia – bac ir išlenda koks 
baigęs prieš trisdešimt metų. Kartais būna ir labai pasi-
keitęs, bet vis tiek tame žmoguje atpažįsti tą mergaitę 
ar tą berniuką... Kartais, labai ilgai nebendravus, ateina 
pasveikinimai, tai irgi džiugina.

Dėstytojo darbas atima labai daug jėgų, labai daug 
laiko, labai tave išsekina, bet ir suteikia nepaprastai di-
delį džiaugsmą, kai matai, kaip mokiniai gražiai dirba ir 
yra dėkingi – didesnio džiaugsmo būti negali.

Man dėstęs teatro pedagogas prof. Vladimiras Šle-
zingeris yra kartą sakęs: „Kokia teatro pedagogo dalia? 
Sėdėti salės gale, žiūrėti į žymų aktorių, savo mokinį, 
matyti, kaip jam visi ploja, jis gauna glėbius gėlių, ir nu-
braukti ašarą – ir džiaugsmo, ir tam tikro ilgesio. Va, čia 
tau yra teatro pedagogo dalia.“ (Tylos pauzė)

Yra tame tiesos.

O kas Jūsų gyvenime yra Mokytojai didžiąja raide, Autoritetai?

Man didžiausi Mokytojai – gyvenimo Mokytojai – yra 
mano Tėvas, mano Motina ir mano Žmona. Mano teatro 
mokytojai – aišku, Juozas Miltinis ir Maskvos B. Ščiuki-
no mokyklos dėstytojai, kurių pavardės turbūt mažai ką 
reikš lietuvių skaitytojui... Ką jam pasakys Alberto Bu-
rovo pavardė, Veros Lvovos, Aleksandro Binenboimo ar 
Alos Demidovos? Tai yra gigantai – ir teatro pedagogi-
kos, ir teatro scenos. Jie – mano teatro Mokytojai.

Esu laimingas ir dėkingas likimui už Mokytoją 
Romą Merkienę. Germanistę. Visą gyvenimą esame kar-
tu. Aš ją dar ištempiu į spektaklius. Ina Lubninienė, 
dabar Kaune gyvena, – anglistė. Ją labai jaučiu; Natano 
atėjo pasižiūrėti.

Mokytojų visąlaik atsiranda. Mokytojai yra ir reži-
sieriai. Kokia laimė, kad sutikau J. Vaitkų, jis yra vienas 
mano teatro mokytojų. Labai džiaugiuosi. Aišku, ir Os-
karas Koršunovas, ir Gintaras Varnas. Mokytojai man yra 
ir mano kolegos aktoriai. Mokytoją gali ir iš atminties iš-
traukti – gali iš jų pasimokyti, nors jų nebėra. Pavyzdžiui, 
vienas didžiausių aktorių man yra Donatas Banionis – jo 
vaidmenys, jo atsidavimas profesijai, jo kūryba; galiu sa-
kyti, kad jis yra Mokytojas, toks netiesioginis.

M E N O  PAT Y R I M A I
Kokia yra teatro meno esmė? Kodėl teatras gyvuoja tiek amžių?

Teatro meno esmė – gyvybė. Dabar bet kurią meno rūšį 
galima pamatyti virtualioje erdvėje. Daugybė dailės re-
produkcijų – puikių fotografijų; aišku, tai ne originalas, 
ne tas pat, kas būti šalia Rembrandto van Rijno paveikslo 
Sūnus paklydėlis, bet vis vien maksimaliai arti; taip pat ir 
muzika – maksimaliai arti. Teatrą nufilmuok – ir jis pra-
randa esmę, įraše tik informacija, nėra aktorių ir žiūrovų 
energijos apykaitos. Tai yra teatro esmė: gyvas žmogus 
prieš kitą gyvą; vienas skleidžiasi, kad iš jo paimtų, o 
kitas – kad pasiimtų. Tai – teatro unikalumas, ir todėl 
jis, kaip sakote, gyvuoja per amžius, jis – nemirtingas. 
Kai atsirado kinas, televizija, sakyta, kad teatro nebeliks. 
Kaip tai nebeliks? Žmogus ilgisi žmogaus, ir tas ilgesys 
užtaisytas teatre.

Atgimimo laiku, kai formavosi socialiniai, ekonomi-
niai, politiniai dalykai, sakyta, kad gyvenimas įdomesnis 
už teatrą. Žinoma. Bet teatro objektas yra žmogaus būties 
apmąstymai, o ne tai, kas gatvėse darosi. Apie tai teatras 
bylojo Ezopo kalba, kai viešai nebuvo galima pasakyti.

Tai, man atrodo, yra teatro esmė. Kaip vanduo gy-
vam organizmui, be kurio nėra gyvybės.

Darius Meškauskas yra sakęs, kad aktorius jame „nužudė“ 
žiūrovą1. Koks Jūs žiūrovas?
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Aš nesakau: žudė – nenužudė, bet iš tikrųjų man nėra teat-
re sukrėtimo – aš žiūriu, iš ko tai padaryta, žiūriu, kokia 
to vertė. Ir aš atskiriu, kas yra vertingas dalykas, kas yra 
šnypštukas, arba kad išvis „karalius nuogas“, nėra net ko 
šnekėti, tai iš karto matai. Ir kartais, kai skaitau liaupses 
arba spektaklių sudirbimus, galvoju, Dieve tu mano, kaip 
šitaip neišmanyti? Tie parašymai veikia kaip tam tikros 
instancijos nuosprendis spektakliui, režisieriui. Kokia 
turi būti didelė atsakomybė ir koks didelis išmanymas. 
Išmanymas ateina turint gilių žinių ir suprantant, iš ko 
tai yra padaryta – kiek tai kainuoja dvasinių, intelektu-
alinių pastangų, kiek laiko tai pareikalauja. Klysta ir tie, 
kuriuos laikai profesionalais, išmanančiais teatrą...

Ne kartą esate prisipažinęs be galo mėgstąs skaityti. Pasidalin
kite ypatingiausiais grožinės literatūros skaitymo patyrimais.

Daug visko. Labai daug skaitau ir po daug kartų. Anksti 
išmokau skaityti – nuo šešerių ar septynerių pradėjau. 
Visą Alexandre’ą Dumas perskaičiau – visus Tris muš
kietininkus, visą d’Artanjano epopėją, visus vikontus 
de braželonus, po dvidešimties metų, visą Thomą Ma-
yne’ą Reidą, visus fenimorus kuperius... Paskui atėjo 
rimtesni dalykai. Visa tai, kas buvo, taip ir liko kartu – 
ir Knutas Hamsunas man labai svarbus, ir Williamas 
Faulkneris, Fiodoras Dostojevskis, Nikolajus Gogolis. 
Aišku, nekalbu apie dramaturgiją, tai – kitoks skaity-
mas. Kitaip skaitai ir Henriką Ibseną, ir Augustą Strind-
bergą, ir Gerhartą Hauptmanną, ir Eugene’ą O’Neillą, 
ir Tennessee Williamsą, ir iš to patiri džiaugsmą, bet iš 
karto įeini į kitą lygmenį, nes pradedi vaidint!.. Todėl 
su dramaturgija elgiesi atsargiai, nes yra pavojus, kad 
gali užvest tave kaip instrumentą, o tai visiškai nereika-
linga, nors ir norisi.

Trileriai. Detektyvai. Georges’as Simenonas, Jo Ne-
sbø... Pajunti kvapą, kad tai – nebloga literatūra, o dar de-

tektyvas – griebi ir skaitai. Mano migdomiesiems, su ku-
riais gyvenu jau daug metų, tai padeda suveikti teisingai.

Ir, aišku, poezija... Labai svarbi. (Tylos pauzė) Gal ir 
nepatikėsite, bet kas kiek laiko skaitau Kristijoną Done-
laitį. Man jis yra būtinas. Jį aš skaitau ne tyliai, o pus-
balsiu, man tai suteikia tokios tikros ramybės. Vytautas 
Mačernis. Jis su mano Tėvu kartu mokėsi. Tėvas, būda-
mas mokyklos sienlaikraščio redaktoriumi, kritikuodavo 
V. Mačernio eilėraščius (juokiasi). Paskui, kai V. Mačernį 
ištraukė iš užmaršties, dar prieš pat išeinant jo pirmam 
rinkiniui Žmogaus apnuoginta širdis, Benjaminas Alekna – 
keistuolis, tačiau, be jokios abejonės, labai talentingas 
kompozitorius – parašė pagal Vytauto Mačernio Vizijas 
muziką; ir mano Mama jo eiles įdainavo.

Taigi Vytautas Mačernis, Henrikas Nagys, Sigitas 
Geda. Turiu tokią plačią poezijos lentyną, ką nors vis 
išsitraukiu paskaityti. Justinas Marcinkevičius, Salomė-
ja Nėris. Raineris Maria Rilke iš verstinių, ko gero, toks 
nuoširdžiai iki dugno įtekantis. Dar – Thomas Stearnsas 
Eliotas. Iš rusų – Borisas Pasternakas, Marina Cvetajeva, 
Josifas Brodskis.

Tokie tie skaitymai. V. Dostojevskį, N. Gogolį, 
W. Faulknerį ar K. Hamsuną, ar Janį Jaunsudrabinį – juos 
pasiimi kaip draugus. Viskas perskaityta! Nučiupinėta 
viskas. Tik žinai, ko tau tuo metu reikia, greit greit per-
verti, atsiverti tas vietas – skaitai ir grimzti, ir gerai tau.

O stipriausi meniniai patyrimai, sukrėtimai...

Dailė. Kur tik nuvažiuoju, – ar su Velta, ar gastrolių, ar 
pats vienas, – pirmiausia lekiu į kokią nors galeriją ar 
muziejų. Tai yra ir iš Tėvų, ir iš J. Miltinio, kuris saky-
davo: „Jūs neįsivaizduojat, kokie jūs mužikai, kokie jūs 
mužikai... Jums vienintelis dalykas yra likęs – tik skai-
tymas, skaitymas ir paveikslai. Pasižiūrėkit, pasižiūrėkit, 
bandykit įsivaizduot... bandykit atitrūkt nuo to, kur jūs 

Karalius Lyras
D M I T R I J A U S 
M AT V E J E V O 

nuotraukos
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gyvenat, nuo tos aplinkos atitrūkit...“ (kalba J. Miltinio 
maniera) Yra išlikę bloknotėliai iš mano pirmųjų kelionių, 
dar mokykloje, į Leningradą, į Ermitažą... Viską užsiraši-
nėjau, – ir autorius, ir paveikslus, – nors tada niekas ma-
nęs neveikė. Per daug užsibrėžta – viską pažinti, suprasti 
ir įvertinti, bet tada tas priėmimo mechanizmas neveikė – 
visiškai. Bet viską užsirašiau.

Tas pats buvo mano sūnui Andriui. Jį mažą – penke-
rių šešerių metų – pirmą kartą nuvežiau į Ermitažą. Vis-
ką rodžiau, viską kaliau, jis pavyzdingai linksėjo galva, 
mačiau, kad viskas pro šalį, jo tai neveikė, bet paskui taip 
suveikė, kad dabar kur tik nuvažiavęs lekia į galerijas.

Lekiu ten, nes man tas kontaktas su paveikslu yra 
labai svarbus. Tai atpalaiduoja nuo žemiško rūpesčio, 
nuo žemiškos buities; atpalaiduoja ir išlaisvina. Ko rei-
kia labiausiai? Reikia laisvės. Laisvės, kuri niekaip ne
traiškytų šalia esančio žmogaus. Šito labai reikia. Tai ir 
gauni su gera literatūra, su daile, su idealiuoju dalyku 
tuo momentu, kai jį išgyveni. Tas veikimas – kaip vaisto, 
jis tavo dvasioje išlieka. Užtat ir nori, trokšti daug – tų 
paveikslų, tų knygų. Ar, tarkim, įkrenti į Ludwigo van 
Beethoveno Devintąją simfoniją, kur viskas yra sudėta, 
kas tik įmanoma. Ir dar stebiesi, kaip jis – kurčias – visa 
tai parašė. Vaikštai tais pačiais Badeno parko takeliais, 
kur vaikščiojo jis – gėriesi jo laiku, siurbi į save jo gar-
sus, ir taip gera nuo to. Labai pakylėja. Pagydo. Nuvalo 
smulkmenų apnašas. Švaresnis pasidarai.

Mano dailės meilė yra flamandų tapyba – Hiero-
nymus Boschas, Peteris Brueghelis (vyresnysis), Peteris 
Paulas Rubensas, vėliau jau – Rembrandtas van Rijnas. 
Man gražu ir impresionizmas, bet aš to nelyginu. Labai 
gražu Vatikano muziejuose, eini ir žiūri Rafaelį, kitus 
meistrus, nusileidi į pačią apačią laiptais, o ten – Hen-
ri Matisse’o Šokis. Bet tai – kita vertė. Lygiai taip pat, 
kaip ir savo profesijoje: jaučiu didesnę vertę ir prasmę 
kurdamas aukštos idėjos vaidmenį, o ne dalyvaudamas 

modernioje socialinėje akcijoje teatre. Progresas mene – 
tai turbūt toks dalykas, apie kurį net šnekėti nereikia. 
Nemanau, kad mes išgyvename gražiausią meno raiškos 
laiką. Man apskritai tas praeities menas yra įdomesnis. 
Galbūt todėl, kad laikas tiesiog atsijojo ir mūsų atminčiai 
paliko geriausius. Laikui bėgant, gal ir iš dabarties kaž-
ką atsijos, ko mes dabar nesuprantame ir neįvertiname. 
Nieko neteisiu, tik sakau, kaip man atrodo.

Gaila, kad dažnai negaliu nueiti į susitikimus kon-
certų ar teatrų salėse, nes pačiam tuo metu reikia dirbti – 
spektakliai arba repeticijos. Visąlaik dejuojam su Velta, 
„vėl negalim nueiti – na kada gi?!“

A K T O R I AU S  E S AT I S   –  TA R P 
A S M E N Y B Ė S  I R  L I T E R AT Ū R I N I O 
FA N T O M O
Menas ir gyvenimas susitinka ypatingoje aktoriaus esatyje, 
kuri yra tarp unikalios žmogaus asmenybės ir scenoje gyve
nančio personažo, sukurto dramaturgo ir kūniškai įprasmina
mo aktoriaus, kuriame sceninės realybės laiku žmogaus – tos 
unikalios asmenybės – tarsi nelieka. Aktoriaus esatis – kas tai?

Aš nežinau (!), kaip tai nusakyti, bet tai yra labai sudė-
tingas proto ir dvasios darbas. Aišku, jeigu tu kuri dide-
lius vaidmenis (visiškai kitoks yra aktoriaus darbas, jeigu 
atlieki tam tikrą funkciją). Jeigu susiduri su vaidmeniu, 
kuris turi autoriaus į jį įdėtą idėją, tai yra labai sunku.

Galime pabandyti išnarstyti. Labai šaunus klausi-
mas – iš pradžių jis mane įsiutino, bet paskui supratau, 
kad jis yra labai gražiai suformuluotas: „Menas ir gy-
venimas susitinka ypatingoje aktoriaus esatyje, kuri yra 
tarp unikalios žmogaus asmenybės ir scenoje gyvenančio 
personažo, sukurto dramaturgo ir kūniškai įprasminamo 
aktoriaus“. Tai – sublimacija, susiliejimas, dalykas, kurio 
niekas nesupranta ir nesupras, jei nėra aktorius. Tai yra 
paprastas ir kartu nepaprastas dalykas. Tu gi esi instru-

Natanas Išmintingasis
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mentas (emocingai). Tu esi žmogus ir esi instrumentas – 
turi išeiti 18.30 į sceną, nes tada prasideda spektak lis, ir 
sugroti A. Strindbergo Nepažįstamąjį. Tą Nepažįstamojo 
idėją, jo konfliktą su Dievu ir nepasitenkinimą savo pozi-
cija, jo ambicijas Damai, kaip viską sudėliojęs režisierius 
prologo pradžioje, aš pateikiu kaip operos uvertiūrą. Su-
sidėlioti save turiu, tame skambėjime būti, turiu suprasti 
nesuvokiamą dalyką, kad dabar esu miręs ir iš mirties – iš 
anapus – šaukiu: „Pragaro ugnis teka mano gyslomis“ ir 
t. t. Įsivaizduoti turiu, kaip gali Nepažįstamasis, miręs, to-
liau analizuoti savo spjaudymąsi su Dievu ir su likimu, ir 
taip, kad visa tai iššoktų prieš akis žiūrovui, kuriam nuo 
čia prasideda spektaklis. Turiu parengti save taip, kad tuo 
tikėčiau, įsivaizduočiau ir padaryčiau 18.30.

O tuo metu užkulisiuose aplink šmirinėja apšvie-
tėjai, visi kiti, o laikas teka tavo sąmonėje. To nusakyti 
neįmanoma. Nesakau, kad sekundė išilgėja, bet į tavo 
mintis įsiterpia daug pašalinių dalykų, nuo kurių kaip 
tik bandai atsiriboti, stengdamasis visa nukreipti kaip 
smaigalį vien į tą personažą, bet išlenda ir krautuvė, ir 
mašina, pastatyta kažkur, ir dar kas nors... Juo labiau 
kaupiesi, tuo daugiau lenda visa kita; laikas bėga, tu 
lauki... Ir kai pagauni tą smaigalį, ir atrodo, kad įpulsi ir 
viską padarysi, reikia, kad šią akimirką užsidegtų švie-
sa, pakiltų uždanga ir tau leistų daryti visa tai dabar, nes 
esi idealiai save parengęs kaip instrumentą šitam dvasi-
niam pliūpsniui. Bet dar kažko trūksta, kas nors vėluoja 
arba praeidamas pro šalį paklausia, kaip gyveni... O tu 
jau nuo šių „kaip gyveni?“ lendi kur nors, į kokią kertę, 
saugaisi, kiek tik įmanoma, kad save paruoštum ir kad 
tas laukimas neišblaškytų susikaupimo.

Kas yra tas susikaupimas? Tai – savo dvasinės būse-
nos sukūrimas. Iš teksto, iš idėjų, iš analizės, iš repeticijų, 
fizinio judėjimo. Vienaip kalbi sėdėdamas, kitaip – kai 
pradedi judėti; gali būti labiausiai susikaupęs ir viską pa-
daryti būdamas vienas, bet atsiranda kiti žmonės, svetimi, 
viskas subyra, tad ir vėl naujai budavoji visa tai, kad nepa-
bėgtum nuo esmės. Juk turi sugroti kaip... Ir dėl to visuo-
met kyla didžiulis nepasitenkinimas, nes niekados idealiai 
to savo orkestro nesudedi. O reikia sudėti idealiai, todėl, 
kad A. Strindbergas sudėjo idealiai, todėl, kad W. Shakes-
peare’as Lyrą sudėjo idealiai. Tas amžinas stengimasis... 
Gražiai J. Miltinis yra pasakęs: „Čia nieko daug nereikia, 
reikia tiktai to personažo fantomines mintis į save įleist.“ 
O tu įleisk, kad gudrus, įleisk... Arba kiti klausia, kaip tu 
tą tekstą išmoksti. Tai – glupstva (paprasta – E. B.). Svar-
biausia nepaleisti to, ką suvokei, ką turi savyje.

Kai kurie pedagogai sako studentui: „Kada galėsi, 
tada ir pradėk ištrauką.“ Taigi niekada negalėsi. Aš sa-
kau: „Pradėsi tada, kai pasakysiu prašau.“ Ir kol jie dar 
maži, jie galvoja, kad tai – kažkoks diktatoriškumas. 
Bet tas prašau yra būtent komanda – trečias skambutis, 
uždangos pakilimas, šviesos užsidegimas; pradžia nuo 
tavęs nepriklauso. Pradžią nurodo kažkas iš išorės pa-
saulio, ir turi neprarasti to, ką susidėliojai ir susikūrei 
tam, kad išeitum ir padarytum, – neprarasti per tą baisiai 
nepatogų laukimą. Tai, ką sukuri – labai trapu ir laikina, 
kaip ir pats aktoriaus menas: išeini, suvaidini ir nieko 
nebėra, tik tiek, kiek liko galvose...

Sakote: „sceninės realybės laiku tarsi nelieka žmo-
gaus – tos unikalios asmenybės“; ne, ji vis dėlto lieka... 

Aišku, ta pastanga ištrinti nukreipta į idealų norą įsileisti 
personažo fantomą (tą autoriaus idėją) ir jame būti, jau 
net nebemąstant nei kur aš esu, nei kur tas personažas. 
Bet norom nenorom tu esi.

Kaip paėmus vilną ir panardinus į raudonus dažus, 
o tada ištraukus raudonai nudažytą. Kur dažai? O kur 
vilna? Neaišku. Taip ir aktorius – kur čia Lyras, kur čia 
Nepažįstamasis, o kur žmogus su savo pavarde?.. Kas be-
lieka? Tie virsmai, kurių man teko matyti didžių aktorių 
kūryboje ir Panevėžyje, ir Maskvoje; išėjimai iš jų visokie, 
priklausomai nuo vaidmens. Iš vieno išeini gana greitai, 
net pačiam keista; iš kito – labai sunkiai. Pavyzdžiui, po 
Lyro man nelabai pavyksta ilsėtis. Žiūri, kad kitą dieną 
nebūtų nieko, nes dieną prieš, tą pačią dieną dirbi, o ir 
po – nakties neturi, nemiegi. Įdomus dalykas – darbas su 
smegenimis, ypač, kai intensyviai dirbi – repetuoji, dar ne-
išeini po spektaklio. Nesakau, kad balsus pradedi girdėti, 
bet neišsivaduoji iš teksto, jis visąlaik eina – kad ir ką da-
rytum, kad ir ką kalbėtum. Bendrauji su žmogumi, o tau 
skamba įvairių scenų tekstai, esi kaip centrifugoje įkištas, 
sukiesi. Kartais nebesupranti – galvoji, kieno čia balsas, 
kas tai sako? Balso nėra – neišprotėjau; balsų negirdžiu, 
bet tekstas skamba, aš jo netariu, bet jis vis vien skamba – 
nepaleidžia, visiškai nepaleidžia; naktį guli, pervargęs, 
akys išvirtusios – jis tavęs visiškai nepaleidžia...

Kiekvienas naujas didelis vaidmuo yra kaip naujos 
kalbos mokymasis. Naują kalbą turi išmokt ir neslebi-
zavot. Labai dažnai studentams, vaidinantiems didelių 
vaidmenų ištraukas, tenka sakyti: „Tu nemoki teksto! Ne-
moki. Jo neturi būti. Juk dabar, kai su tavim kalbu, aš ne-
turiu teksto. Aš šneku tiesiog tai, kas yra. O tu stengiesi, 
kad pasakytum, tam panaudojama dalis tavo smegenų 
ir dvasios energijos. Taip neturi būti!“ Kaip to kiekvie-
nas turi pasiekti, kaip išmokti W. Shakespeare’o Lyro, 
A. Strindbergo Nepažįstamojo ar Natano Išmintingojo 
kalbą, kad ji visiškai tavęs nevaržytų, tau paklustų? Tai 
kiekvienam individualu. Suprantu, kodėl viduramžiais 
buvo muštras – mokymasis atmintinai. Tai – smegenų 
muštras. Turi išmuštravot save taip, kad tai būtų tau 
absoliučiai natūralus dalykas. Kad Lyro leksika, Natano 
leksika nereikalautų jokios pastangos ištarti. Ogi kai pa-
imi skaityti senesnius autorius, matai, kad ten yra kitas 
pasaulis – jie iš kito pasaulio, kitos tautos Turi įvaldyti jų 
kalbėseną, kitaip apie jokius kitus tobulumus negalima 
kalbėt – gali tik kruopelytes rankioti.

Man taip buvo su Lyru Lietuvos rusų dramos teatre. 
Rusų kalba vaidinau pirmąkart po labai ilgos pertrau-
kos. Prieš tai dar vaidinau spektaklyje Tas, kuris gauna 
antausius pagal Leonido Andrejevo pjesę, bet ten buvo 
nepagrindinis vaidmuo. O Lyro... – čia buvo naujas ei-
liuotas vertimas. Maniau, kad iš proto išsikraustysiu. 
Labai sunku – nežmoniškai sunku. Galvojau, kad man 
nepavyks. Buvau supanikavęs ir kaliau sau nepatogią 
eilėdarą svetima rusų kalba... Bet kai vis dėlto padariau 
(atsidūsta), atėjo didelis lengvumas – skrydis vaidmenyje. 
Taip džiaugiasi žmogus, kai suvokia, kad gali užsienio 
kalba ką nors gražiai pasakyti.

Kalbate apie „Karalių Lyrą“, „Nataną Išmintingąjį“, ar šiuose 
spektakliuose Jūsų sukurti vaidmenys – sudėtingiausi, ypatin
giausi, dvasinis susideginimas?
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Taip. Nepažįstamasis iš Kelio į Damaską irgi toks. Lyras, 
aišku, man yra didžiausias. Didesnio už Lyrą vaidmens 
nėra, ir pjesės, manau, – geresnės. Nors daug kas iš litera-
tūrologų sako, kad tai – „geriausia W. Shakespeare’o pje-
sė, prasčiausiai parašyta“. Gal iš tikrųjų nėra tobula savo 
struktūra, siužetinės linijos – perkrautos, bet ne tai svar-
biausia. Ji yra tobula žmogaus suvokimu. Ta alegorija – 
karaliaus ir trijų dukterų pasakos. Ji yra ir apie didžiau-
sią žmogaus nuodėmę – puikybę. Ir apie nedėkingumą... 
ir apie atgailą – visišką, absoliučią, labai paradoksalią, ji 
įvyksta... ir jis miršta. Nušvitimas, atgaila. Turbūt nušvi-
tusiam, atgailą atlikusiam ir nebėra ko čia veikti... 

Pjesė Karalius Lyras apskritai yra apie keitimąsi. Se-
nas išeina, ateina naujas. Tačiau senas nebūtinai blogas. 
Tas, kuris buvo, juk atiduoda viską. O tas naujas, kuris 
ateina, – dukros, – nebūtinai geras... Toks amžinybės ir 
amžino žmogaus dvasios vertimosi, nuopuolio ir išgiji-
mo proceso pajutimas.

Lyras – tironas, nutaręs tapti geru, bet paskatos vis 
vien puikuoliškos – iš didybės einančios, ne iš gerumo. 
Jis mato realybę, kaip jis iš tikrųjų yra vertinamas. Nuo 
to supratimo – proto aptemimas, nuo proto aptemimo – 
dvasios nuskaidrėjimas ir – kaip dovana! – nušvitimas, 
atgaila! Ir išėjimas iš šio pasaulio su didžiausiu džiaugs-
mu, kad ir netekus brangiausio vaiko – Kordelijos. Visa 
Lyro, kaip žmogų apibendrinančio personažo, gyvenimo 
kreivė, rodanti galimybę keistis, yra tiesiog stulbinanti. 
Nieko brangesnio ir nieko gilesnio neturėjau...

Kalbėjau apie trapų vidinį orkestrą, instrumentų su-
dėliojimą ir suskambėjimą įsigyvenant į Lyrą, į Nepažįs-
tamąjį, į Nataną – tai labai svarbu. Be to, niekur neturi 
būti matomos tos pastangos, kai triūsi prie šių vidinių 
dalykų, žiūrovas neturi to suprasti.

Turbūt labai daug kas iš to mano dirigavimo ir iš to 
pamokų vedimo atėjo iš vaikystės, tad labai dažnai vaid-
menį ruošiu vienas – visiškai vienas. Nesu visai kvailas, 
suprantu, kad vaidmuo keisis ir bus visiškai kitaip, kai 
išeisiu į sceną, kai bus partneriai, bus režisierius; bet ir tai 
numatydamas ir priimdamas, dirbu vienas. Labai daug. 
Ir labai intensyviai.

Apie Lyrą galvojau, analizavau jį keletą metų. J. Vait-
kus man visąlaik sakė: „ruoškis Lyrui, ruoškis Lyrui“, ta-
čiau jis vis atidėliojo, galvojau, nė čia bus to Lyro, nė čia ką, 
tai tik J. Vaitkaus kalbos. Ir kada jis pasakė, – labai dažnai 
jis taip staigiai pasako: „Tada ir tada pradedam, tada išlei-
džiam“, – apstulbau, užtat intensyviai dirbau visą vasarą 
ir pagavau tokį kaifą kūrybos! Spektaklis išėjo nežmoniškai 
greitai – kokį mėnesį ar pusantro repetavus...

Po atostogų į teatrą atėjau su tokiu azartu – maždaug 
ach! Labai mėgstu, kai mane paglosto. (Visuomet labai 
džiaugdavausi, kai namo penketą parnešdavau, ne dėl 
to, kad penketą gaudavau, bet matydavau, kad Mamai 
džiaugsmas! O man tada dvigubas džiaugsmas dėl jos 
džiaugsmo.) Taip ir čia, tai turbūt yra išlikę... Su tokiu 
džiaugsmu puoliau vaidinti, kaip įsivaizdavau, – kiti dar 
tekstų nemoka, po vasaros, po atostogų atėję... Matau, 
kad J. Vaitkus patenkintas. Viena repeticija, antra repeti-
cija, trečia repeticija, ir aš vis siautėju, man viskas gerai, 
bet žiūriu: J. Vaitkus vis niursta, niursta, niursta... Visiš-
kai paniursta. Sako: „Tu čia lakstai pilnas jėgų ir ener-
gijos. Taigi čia ne Lyras!..“ Sakau, „per jaunas?“ – „Per 

jaunas, per stiprus, kūniškai visas toks kaip sportininkas 
lakstai čia...“ Ach (giliai atsidūsta)...

Na ir tada – amatas, technika... „Tai ką dabar turiu 
daryti? Senį vaidinti? Ar mes vaidinam Lyro idėją? Ar 
mes vaidinam senatvę ir amžių?“ – paklausiau, kad ne-
peršokčiau į kitą pusę visiškai ir kad atgal trinktelėčiau 
už „sportininką“. Na, ir aš pradėjau. Sakoma, kuriant 
vaidmenį, charakterį, sunkiausias dalykas yra eisena. 
Jeanas-Louis Barrault lygindamas teigė, kad sunkiausias 
patiekalas yra keptas kiaušinis, atrodo – juokinga, bet to-
bulai iškepti kiaušinį galima tik ant žvakės liepsnos, kad 
trynys su baltymu tobulai derėtų. Taip ir čia. Personažo 
kūryba prasideda nuo eisenos, tad ir pradėjau nuo eise-
nos. Labai negrabiai iš pradžių, bet paskui man ji prigi-
jo – aš pasenau, o J. Vaitkus mane dar užvaikė.

Būdavo po dvi repeticijas iš eilės, o spektaklis apie 
keturias valandas... Į galą, kai jau visiškai jėgų nebe-
turėjau, buvo kelios dienos, tokios begalinės: rytinė 
repeticija, o po jos J. Vaitkus sako: „Na ką, pertraukė-
lė – pusvalandį, ir tada vėl nuo pradžių einam.“ Aš 
numirsiu, galvojau, nebegaliu. Sakau: „Aš negaliu.“ – 
„Kaip? Aaa... na tai gerai, tada nereikia.“ (Kalba J. Vait
kaus maniera) Kažkas paklausė: „Toliau nebus?” – „Ne, 
Karalius pavargo...“ O man visuomet baisiausia, kad 
manęs neįtartų kokia didybe, kokiu išdidumu. Sceno-
je dirbant man tai yra baisiausias dalykas. Sakau: „Ne 
ne ne! Aš galiu!“ Ir jau virsdamas tą paskutinę perbėgą 
praėjau; ir matau: Vaitkus šviečia: „O gerai. Va čia gerai. 
Matai, Anuži, – sako, – tave reikia taip užvaikyt, taip 
suvaryt, tada tu kaip žmogus.“ Turbūt tada įvyko lūžis 
kuriant Lyrą: aš pasenau. Ne tik Lyre, bet ir gyvenime. 
Galvojau, iš to išsivaduosiu, bet – ne. Atėjo amžius, kurį 
galbūt sąmoningai ar nesąmoningai prilaikydavau visą 
gyvenimą – išsiveržė ir pasiliko. Kurdamas Lyrą, aš iš 
tikrųjų pasenau. Ir kūniškai, ir dvasiškai. Nebūtinai tai 
yra blogai. Bet tai faktas...

Visi šie vaidmenys ir režisieriai – G. Varnas, O. Kor-
šunovas ir ypač J. Vaitkus – paliko labai didelį pėdsaką 
manyje... Tas Natano gerumas, susitaikymas, nuolanku-
mas. Ir būtent ne konflikto ieškojimas, o harmonijos. Bet 
harmonija ne sprendime. Kaip jis ir sako: „jeigu jūs / Ne 
patarimo laukiat, o sprendimo – / Keliaukit sau!“2 Mes gi 
labai konfliktuojam su viskuo. Kas daros Lietuvoje – vien 
konfliktai. Tai yra nebrandumas. Man pačiam, kaip žmo-
gui, brandumo pridėjo Natanas. Juk iš tikrųjų absoliučiai 
nekvestionuojami žodžiai: „būkit / Nuolankūs, taikūs, 
švelnūs, gailestingi, / Darykit gera, Dievui tarnaukit / 
Ištikimai!“3 Vos ne antrasis Dekalogas. Ir tada supranti, 
kad turi visiškai ištrinti savąsias mintis arba įsileisti ki-
tas ir keistis – tai žodžio dalykas, bet tavyje tai turi būti 
taip, kaip tame G. E. Lessingo Natane, tame jo fantome. 
Labai daug mąstai ir tada supranti, dvasiškai stengdama-
sis suvoki, kad tai ir yra gerai, kad tai ir yra tiesa. Natano 
žodžiai yra ne šiaip žaidimas, tai iš tikrųjų yra labai gili 
tiesa. Bijodamas prarasti tą mergaitę Rechą, jis kreipiasi 
į Apvaizdą: „bet jei vėl / Apvaizda iš manęs jos (aukos – 
V. A.) reikalauja – / Aš jai paklusiu!“4 Giliau tikinčio žmo-
gaus pas G. E. Lessingą nėra nė vieno. Absoliutus tikėji-
mas. Gyvenimas Dievu. Toks sugebėjimas ir yra išmintis.

Pjesės paviršius – miesčioniškos dramos intriga; jis 
gali labai suklaidinti, gali nukreipti dėmesį nuo svarbiau-
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sių dalykų. Bet juo daugiau skaitai, tuo gilesnė darosi 
drama. Juk tai – pjesė apie stebuklą. Stebuklas mums at-
rodo religinis arba kažkokio fantastinio pasakojimo da-
lykas. Čiagi kiekvienas įvykis yra stebuklas – ir kartu to 
stebuklo nepastebėjimas, nematymas, neįvertinimas, ne-
sidžiaugimas juo ir nedėkingumas už jį. Argi ne stebuk-
las, kai Natanas, prisimindamas savo vaikų išžudymą, 
čia pat supranta, kad paklus Apvaizdai. Kaip tai para-
doksalu! Jis turi arba kaip A. Strindbergo Nepažįstama-
sis spjauti ant Dievo, arba protestuoti, o jis paklūsta, jo 
paties dvasia taip pasirenka. Stebuklingas dalykas, kad 
jis yra vedamas tos aukštesnės jėgos – Dievo, ir priima 
tai. Toks buvimas kartu su Aukščiausiuoju. Tai atkaps-
čiau tekste. Tuose kreipiniuose. Ir supratau: tai yra pjesė 
apie pasikliovimą... apie tikėjimą Apvaizda.

V Y TAU TA S  A N U Ž I S  Š I A N D I E N
Kaip Jūs išgyvenate šiuolaikinę tikrovę? Kiek joje laisvės, ga
limybių meno žmogui, apskritai – žmogiškumui?

(Mąsto) Aš nežinau, kaip pasakyti, bet tam tikrų to šiuo-
laikinio gyvenimo tikrovės dalykų man nereikia. Dėl to 
nesijaučiu nei nuskriaustas, nei piktas. Facebooke nesu. 
Aš to nenoriu, nesuprantu. Tiek suprantu, kad žmonės 
nori bendrauti ir kad jiems įdomu taip bendrauti. Bet aš 
turbūt pasiusčiau, jeigu tai taptų privaloma.

Nenuėjau į Mariaus Ivaškevičiaus Rusiško romano 
repeticiją Lietuvos rusų dramos teatre. Man sako: „Aš 
jums išsiunčiau per facebooką. Per facebooką, – sako, – vis-
kas yra išsiųsta.“ Sakau, aš neturiu facebooko. – „Kaip tai 
neturit? Jūs neturite teisės neturėti! Kaip tai neturit fa
cebooko?“ Mane ima juokas (juokdamasis), kad aš neturiu 
teisės neturėti facebooko.

Viskas gerai, kol manęs neprievartauja. Socialiniai 
tinklai. Aš – laisva žuvis, man nereikia tinklų.

Bijau ką nors pasakyti, kas dedasi visuomeniniame 
gyvenime, politikoje. Taip visąlaik norisi ką nors gero 
pasakyti, bet negaliu meluoti, tad nė nežinau, ką kalbėti. 

Kur dingo ta šviesa, kuri prasidėjo 1988-aisiais?.. Norė-
tųsi tikėti, kad tai yra prieš kažkokią aušrą, kad kažkas 
įvyks per šias dideles sutemas. Bet skaudžiausias daly-
kas, kad nebėra žmonių, kad išvažiuoja žmonės.

Nuvažiavau į Linkuvą. Ten – tuščia. Ėjau pro baž-
nyčią – viskas apleista, aptrupėję. Iš ubagiškumo – nėra 
pinigų, matos. Bet kaip švaru – švaru švarutėliai, niekas 
nesugadinta prastos restauracijos, viskas palikta. Vel-
tos klausiau: „Matai, kaip viskas baisiai apleista?“ – Ji: 
„O kaip švaru!“ – „O tau nėra tokio įspūdžio, kad taip 
ir laukia viskas nesugadinta?! – klausiau. – Neuždėta 
kažkokia maliava, kurią nuimant ir tą originalą gali pra-
griaužti. Ir ačiū Dievui! Tai gal ir įvyks! Gal ir bus, jeigu 
taip stovi ir laukia.“

Ištuštėję ir dideli – Klaipėda, Panevėžys... Ir atva-
žiuos kiti... Taip norėjome per Sąjūdį, kad niekas kitas 
nesėdėtų mums ant sprando, mes patys galėtume tvar-
kytis. O galėdami – nutarėm nesitvarkyti, o važiuoti ten, 
kur jau sutvarkyta. Negera. Viltis, kad gal sugrįš... Arba 
bent nustos išvažinėti. Negali taip būti visąlaik! Turi kaž-
kas keistis. Ratas apsisuka.

O kiek laisvės meno žmogui – pilna! Visąlaik pilna 
žmogiškumui, tik norėk skleisti tą žmogiškumą! Nema-
tau problemos. Kitas dalykas, galime sakyti, kad mažai 
pinigų duoda, kad valstybė per mažai rūpinasi kultūra, 
teatru. Per mažai – per visą šį laiką nepastatytas nė vie-
nas naujas teatras, atlyginimai ubagiški.

Niekada neužsidirbau iš teatro ir supratau, kad iš te-
atro pragyventi neįmanoma! Ir visais laikais taip buvo... 
Pinigų teatre neužsidirbsi. Reikia suprasti, kad turi už-
sidirbti kur nors kitur – kokiomis nors programomis, 
filmavimusi... 1995 metais išvažiavau buterbrodų tepti ir 
vinegreto daryti į Londoną – vaikai nebeturėjo namuose 
ko valgyti, visiškai. Blogai buvo. Bet dėl to teatro niekada 
nekaltinau ir nekaltinu.

Ką tu gali žinoti, koks vaidmuo paskirtas Lietuvai 
šitame scenarijuje... Nežinau... Taip viskas sudėliota, nu-
matyta, kas kam.

Natanas Išmintingasis
D O N AT O 
S T A N K E V I ČI A U S 
nuotraukos
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Ko linkėtumėte Lietuvos teatrui?

Žinote, pagalvojau, kad geriau pasakysiu, ko nelinkė-
čiau: tokių vienadienių nereikšmingų projektėlių. Jie 
juk iš anksto yra pasmerkti, nes skirti spręsti tai, ką turi 
spręsti savivaldybių darbuotojai, klerkai ir pan. Visas tas 
socialinio teatro aspektas šiuo metu toks sureikšmintas 
(atsidūsta nusijuokdamas). Man jis atrodo niekingas...

Ką tik atsisveikinom su Visuomenės priešu. Pjesė pa-
rašyta daugiau kaip prieš šimtą metų. H. Ibsenas nė 
vienoje pjesėje turbūt daugiau nesvarstė tokios aštrios 
socialinės problematikos. O kituose kūriniuose iš viso 
nekreipė į tai dėmesio, na, gal dar Statytojas Solnesas, bet 
ir tai – kas kita. Praėjo šimtas metų, ir mes teatre daro-
me tą patį, tik ne taip talentingai kaip H. Ibsenas. Ar tai 
neverčia susimąstyti, kad ne ten ieškome?.. Teatras nėra 
socialinių problemų sprendėjas. Jis turi spręsti vidines 
žmogaus problemas. Meilės, neapykantos, nuolankumo, 
konflikto, dramos su pasauliu, su savo artimuoju, su 
Dievu, su savimi. Kodėl sakoma – amžinos problemos, 
amžinos idėjos, amžinosios aistros? Nes jos yra neišse-
miamos. Tas laukas turėtų būti teatro tyrimo objektas.

Kitas dalykas – rašymas, ta vadinamoji verbalizacija. 
Tai iškelta kaip naujas dalykas teatre. Juk tai mes daro-
me pirmame antro kurso semestre aukštojoje teatrinėje 
mokykloje. Ir darėme, kai aš studijavau 1975 metais. Kas 
čia naujo? Čia teatro literatūrinio pamato klojimas dile-
tantams. Dramaturgas yra patraukiamas į šalį arba jis tik 
sėdi ir klausosi, lyg būtų nekompetentingas, neturintis, 
ką pasakyti. Man tas kolektyvizmas atrodo labai skystas. 
Žmogus su žmogum turi bendrauti, tačiau ne visąlaik 
būti būryje. Būryje pastebiu tam tikrą niveliaciją. Aktorius, 
dramaturgas, režisierius, dailininkas, kompozitorius – li-
teratūrinė tokios kolektyvinės dramaturgijos vertė menka. 
Prisiminkime didžiuosius autorius – juos galime skaityti 
kaip gerą literatūrą: H. Ibseną, A. Strindbergą, Aischilą ar 
G. E. Lessingą. Manyčiau, dramaturgijai reikia grąžinti 
dramaturgą – rašytoją, autorių. Na taip, Lietuvoje nieka-
da nebuvo gausu dramaturgų, keturi per visą istoriją, ir 
galbūt ne pačios aukščiausios prabos, bet vis dėlto... Ko-
lektyvinė dramaturgijos kūryba – ne išsigelbėjimas.

Rodos, Kazys Saja, įteikdamas Devynbėdžių tekstą 
Juozui Miltiniui ir Vaclovui Blėdžiui, pasakė: „Va čia 
faršas ir darykit kotletus ar šnicelius, ar koldūnus – ką 
tiktai norit.“ Toks neprognozuojamumas, nežinojimas, 
kaip visa tai įvyks, yra daug įdomesnis. Autorius atei-
na į teatrą su sava idėja, o ne keturiolika žmonių gimdo 
idėją: „Ką čia mums dabar suvaidinus? Davai suvaidin-
kim spektaklį apie namą arba pastatykim spektaklį apie 
potvynį – kas yra potvynis...“ Na, ir pučiam tos idėjos 
aktualumą. Nors nei man tai rūpi, nei man to reikia. Tad 
gal palikim vieno žmogaus – autoriaus – atsakomybei 
teksto sukūrimo reikalą – jam galbūt iš tikrųjų rūpi, ir 
jis gali puikiai parašyti.

Dar. Instaliacijų spektakliai, kuriuose nėra aktorių, 
man neatrodo labai brangus išradimas. Manyčiau, ver-
tingi fundamentalūs dalykai: aktorius, dramaturgija, re-
žisierius, teatro repertuaras ir pastovi trupė. Žinoma, su 
ateinančiais aktoriais – vienu, kitu. Dėl repertuarinio te-
atro praradimo apgailestaujama ne vienoje šalyje. Mes jį 
turim – reikia išsaugoti. Tokie mano palinkėjimai.

Kas Jus šiuo metu įprasmina, atliepia?

Aš nežinau... (Ilgai ilgai mąsto tylomis, susijaudinęs) Ne-
žinau! Na... (tylos pauzė) su žmonėmis viskas susiję... Su 
prarastais žmonėmis... Su išėjusiais... Su išėjusiu laiku... 
Ir su mylimaisiais. Neįsivaizduoju, kodėl, bet man mirę, 
išėję svarbesni už esančius. Yra žmonių aplink, dėl kurių 
ir noriu, ir turiu gyventi, bet labai daug kažkokio meilu-
mo, švelnumo išėjusiems – net bijau, kad jie manęs dar 
nepasiimtų taip greitai (šypsodamasis) tenai... Labai daž-
nai galvoju apie tuos išėjusius – nuo vaikystės laikų...

Rusų dramos teatre vaidinu Lozorių. Yra labai įdomi 
pjesė – Septyni fariziejaus Sauliaus penktadieniai. Kristaus 
laikai. Sauliaus atsivertimas. Lozoriaus parėjimas iš ana-
pus. Autorius Aleksandras Andrejevas tokius monolo-
gus parašė, aš tiesiog apstulbęs esu, atrodo, kad žmogus 
tikrai yra su anapusybe susilietęs.

Lozoriaus po prisikėlimo klausia: „Kodėl gi tu grį-
žai?“ Jis atsako: „Kad tu žinotum, kokie demonai saugo 
gyvenimo ir mirties vartus. Jų blyškūs šešėliai kartais at-
siranda mūsų sapnuose, kada smalsi mūsų dvasia sten-
giasi pažiūrėti į tuos vartus, bet demonai ją atbaido, ne-
leisdami jai anksčiau laiko patekti į pasaulį, iš kurio jinai 
išėjo, bet kurį jinai užmiršo.“ Klausia: „Kaipgi tu praėjai 
pro tuos vartus?“ Lozorius sako: „Visų pirma turi nu-
galėti savyje baimę ir tada tau duodamas vedlys. Mane 
pravedė Jėzus. Bet netgi jis nebūtų sugebėjęs manęs grą-
žinti atgal.“ Lozorius aiškina, kodėl nenorėjo grįžti į Pa-
saulį: „Įsivaizduok: neįmanomą ramybę ir lengvumą, ir 
pilnos bangos palankaus ir kvapnaus eterio tave pakelia 
kaip pūkelį vis aukštyn ir aukštyn, ir pašvaistė įsidega, 
ir glostanti harmonija svaigina tavo klausą. Ar panorėsi 
grįžt dar kartą, dar kartą praeit pro tuos baisius mirties 
ir gyvybės vartus, kad vėl panirtum į pilką ir slegiančią 
kasdienybės pilkumą?“ (Deklamuoja tekstą rusų ir lietuvių 
kalbomis) Tokie gražūs tekstai, jie mane tiesiog užveda. Ir 
vis galvoju, kokį ten jis turėjo tą potyrį? Kai per premjerą 
autorius buvo atvažiavęs, mes šnekėjomės, bet neišdrį-
sau paklausti. Paskui labai gailėjausi... Jis vieną pjesę te-
parašė. Tą vieną vienintelę. Važiavo pro Vilnių su šeima 
ir pamatė Lietuvos rusų dramos teatrą. Bagažinėje buvo 
vienas egzempliorius, ir paliko jį budinčiajam. J. Vaitkus 
perskaitė ir pakvaišo (nusijuokia) iš noro statyti. Ir tai – ne 
New age religion, o tokios labai gražios, labai nuoširdžios 
įžvalgos. Interpretacija tų visų įvykių. J. Vaitkus padarė 
labai asketiškai. Vizualiai – puikios projekcijos. Puikus 
spektaklis, bet tiktai neina žiūrovai. Ilgas... Bet jeigu at-
siduodi, jis tiesiog puikus...

Dėkoju Jums už Jūsų laiką, patirtį, mintis, įžvalgas, o ypač už 
talentą ir puikių vaidmenų kūrimą.

1 Klubo Prie arbatos susitikimas su Nele Savičenko ir Dariumi 
Meškausku. Menuspaustuve.lt. 2012 – https://www.youtube.
com/watch?v=RmxbKDyKqtE&t=84s https://www.youtube.com/
watch?v=AbFcs_OettU (žiūrėta 2018-04-18)

2 G. E. Lessing. Natanas Išmintingasis. – Naujoji Romuva, Vilnius, 
2014, p. 156.

3 Ten pat.
4 Ten pat, p. 233.
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Rugsėjo 17 d. Rytų Kinijos provincijoje Džedziange 
(Zhejiang) įsikūrusiame Ningbo mieste prasidėjo 
antrasis Kinijos ir Vidurio bei Rytų Europos ša-

lių literatūros forumas (pirmasis forumas vyko 2016 m. 
Vengrijoje). Renginį organizavo Kinijos rašytojų sąjunga 
ir Ningbo miesto savivaldybė.

Literatūros forumas buvo inicijuotas dar 2017 m. Ki-
nijos mieste Hangdžou (Hangzhou) pasirašytos Kinijos 
ir Vidurio bei Rytų Europos šalių kultūrinio bendradar-
biavimo deklaracijos, kuria buvo patvirtintas šalių ben-
dradarbiavimo veiksmų planas 2018–2019 metais. Plane 
numatyta stiprinti meno organizacijų, asociacijų atstovų, 
kūrybinio jaunimo tiesioginius mainus, rengti kultūros 
ir kūrybinių industrijų, paveldo, menininkų kūrybines 
stovyklas ir sudaryti sąlygas Kinijos kultūros ir meno 
pristatymams Europoje.

Per keturiasdešimt rašytojų, literatūros kritikų, ty-
rėjų iš Kinijos bei penkiolikos Vidurio ir Rytų Europos 
šalių susirinko turistų gausiai lankomame Tianyige mu-
ziejuje, garsėjančiame seniausia visoje Azijoje privačia 
bi lioteka (pastatyta 1561–1566 m.). Šiame muziejuje sau-

J u r g a  Ž ą s i n a i t ė

Įspūdžiai iš Kinijos ir 
Vidurio bei Rytų Europos 

šalių literatūros forumo

goma daugiau kaip 300 000 senovinių knygų, išskirtinę 
istorinę vertę turi Mingų dinastijos (Kiniją valdžiusios 
1368–1644 m.) įrašai.

Skambant klasikinei kinų operos muzikai, prasidė-
jo literatūros forumo atidarymo ceremonija. Sveikinimo 
kalbas pasakė Kinijos rašytojų sąjungos Tarptautinio 
skyriaus vadovas Zhang Tao, Kinijos rašytojų sąjungos 
viceprezidentas Yan Jingming, Ningbo miesto vicemeras 
Xu Yanan. Buvo pristatyti rašytojai ir literatūros kritikai 
iš Kinijos, Albanijos, Bosnijos ir Hercegovinos, Bulgari-
jos, Kroatijos, Čekijos, Vengrijos, Makedonijos, Lenkijos, 
Rumunijos, Serbijos, Slovakijos, Slovėnijos, Estijos, Latvi-
jos ir Lietuvos. Mūsų šaliai atstovavo Vilniaus universi-
teto Lietuvių literatūros katedros docentė, literatūrologė 
Audinga Peluritytė-Tikuišienė ir šio straipsnio autorė ra-
šytoja, humanitarinių mokslų daktarė, senosios lietuvių 
literatūros tyrinėtoja Jurga Žąsinaitė-Gedminienė.

Po atidarymo ceremonijos perskaitytame pranešime 
A. Peluritytė-Tikuišienė apžvelgė vyraujančias šiuolaiki-
nės lietuvių literatūros tendencijas, atkreipdama dėmesį į 
tai, kad naujausi literatūros aspektai ir pokyčiai gali būti 
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deramai suvokti tik išsiaiškinus jų atsiradimo priežastis. 
Kaip pavyzdį ji įvardijo pasipriešinimą socrealizmo ka-
nonui, reikalavusiam pasaulį regėti hiperrealistiškai. So-
vietinės okupacijos metais pradėjo formuotis vadinamoji 
Ezopo kalba, turėjusi skaitytojui perteikti nuo sovietinės 
sistemos ideologų užslėptas mintis, aspiracijas. Rašytojai 
Saulius Tomas Kondrotas, Ričardas Gavelis (priklausan-
tys XX a. šeštojo dešimtmečio kartai) atskleidė savo skai-
tytojams tiesą anapus realybės. Antanas Ramonas, Bitė 
Vilimaitė, Vanda Juknaitė sukūrė tokį realistinės prozos 
modelį, kuriame metaforos ir nutylėjimai atvėrė gilias 
filosofines ir psichologines įžvalgas. Pasak A. Peluritytės-
Tikuišienės, šiuolaikinės lietuvių prozos kūrėjai išsiskiria 
skirtingomis kūrybos strategijomis. Tarkime, Danutė Ka-
linauskaitė tęsia minimalistinę psichologinės prozos tradi-
ciją, Valdas Papievis mėgina įgyvendinti bemetaforiško ir 
besiužečio pasakojimo idėją, Giedra Radvilavičiūtė kuria 
paradoksalių, vienas kitą vejančių įvykių kupiną siužetą. 
Literatūrologė atkreipė dėmesį į tai, kad šiuolaikinėje lie-
tuvių literatūroje itin ryškus asociatyvus rašymo būdas, 
kuris, pavyzdžiui, Renatos Šerelytės kūryboje įsitvirtina 
kaip siužetą pavaduojanti, sublimuojanti priemonė. A. 
Peluritytė-Tikuišienė minėjo ir jaunųjų kūrėjų gręžimąsi 
į praeitį, fabulos grąžinimą, taip pat dėmesį metaforai ir 
daugiaprasmiškumui. Pastebėjo, kad paskutinių dešim-
tmečių lietuvių proza atgaivina šeimyninių epų pasa-
kojimus. Pristatydama šiuolaikinę lietuvių poeziją, lite-
ratūrologė akcentavo intensyvią jos kaitą, naujų raiškos 
formų paieškas. Priminė, kad lietuvių kūrėjai socrealizmo 
sąlygomis buvo priversti atsitraukti nuo krikščioniškosios 
metafizikos klausimų, ir šis atsitraukimas tapo preceden-
to neturinčiu lietuvių poezijos gręžimosi į baltiškąsias ir 
indoeuropietiškąsias šaknis fenomenu, taip pat gamtos 
metafizikos paieškomis, atvedusiomis į Oriento pasaulį.

Kiti Kinijoje vykusio literatūros forumo dalyviai pri-
statė savo šalių šiuolaikinės literatūros tendencijas, dis-

kutavo tradicijos, meniškumo, kūrybingumo, literatūros 
sklaidos temomis. Nemažai dėmesio buvo skiriama po-
kalbiams apie elektroninių knygų rinką. Kinijoje atlikti 
tyrimai parodė, kad didžiuma kinų skaitytojų renkasi ne 
spausdintas, o elektronines knygas. Daugiau kaip šešias-
dešimt procentų Kinijos skaitytojų skaitymui naudoja 
elektroninius įrenginius. Kiekvienais metais Kinijoje vis 
intensyvėja domėjimasis technologijomis, ir kaip tik tai 
leidžia leidėjams drąsiau investuoti į elektroninių knygų 
rinką, kurioje elektroninės prekybos, telekomunikacijų 
įmonės ir leidėjai vis dažniau kuria bendrus projektus. 
Kitoms Vidurio ir Rytų Europos šalims atstovaujantys 
rašytojai ir kritikai tikino, kad jų kraštiečiai pirmeny-
bę teikia popierinėms knygoms. Tiesa, buvo pastebėta, 
kad po truputį daugėja ir tokių, kurie šalia tradicinio 
knygos formato noriai skaito ir skaitmeninius leidinius. 
Lietuvoje, remiantis pastaruoju metu atliekamomis ap-
klausomis, ir popierinį, ir skaitmeninį knygos formatus 
naudoja maždaug apie penkiolika procentų šalies gyven-
tojų. Elektroninės knygos dažniau skaitomos kelionėse, o 
namuose pasirenkamos tradicinės popierinės.

Į literatūros forumo dienotvarkę buvo įtraukti ir da-
lyvių kūrinių skaitymai gimtąja bei anglų kalbomis. Sa-
vita kūryba išsiskyrė prozininkė ir vertėja iš Bulgarijos 
Zdravka Evtimova. Rašytoja yra išleidusi keturis roma-
nus ir keturias novelių rinktines. Nemažai autorės nove-
lių yra išversta ir publikuota užsienio šalių (Prancūzijos, 
Kanados, Australijos, Rusijos, Japonijos, kt.) kultūrinėje 
spaudoje. Gimtojoje Bulgarijoje Z. Evtimovos kūryba 
buvo apdovanota ne viena literatūrine premija. Ji taip 
pat aktyviai verčia ir kitų Bulgarijos rašytojų kūrinius į 
anglų, prancūzų, vokiečių kalbas.

Savo poeziją skaitė ir garsi čekų rašytoja, Prahos Ka-
rolio universiteto senosios graikų literatūros ir religijos 
dėstytoja Sylva Fischerová. Čekijoje yra išleista apie de-
šimt jos poezijos rinktinių, taip pat du romanai ir du ap-
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sakymų rinkiniai. Kinijoje vykusiame literatūros forume 
poetė skaitė bene intymiausių rinkinio Sielos sesuo (Sestra 
duše, 2015) eilių, išverstų į anglų kalbą. Ne viename eilė-
raštyje klausiama, kas yra likimas, dalia, stebimasi sielos 
trapumu, mėginama atsakyti, kokią įtaką turi žmogaus 
valia, jo sprendimai ir kiek lemia tai, kas paveldėta iš 
protėvių, išėjusių kartų.

Originaliu kūrybiniu žodžiu prabilo filosofas, roma-
nistas Kristianas Vujičićius iš Kroatijos. Jis yra penkių ro-
manų autorius, už savo kūrybą pelnęs kelias literatūrines 
premijas, iš kurių svarbiausios Kiklopo ir Metų romano. 
K. Vujičićius priklauso Kroatijos rašytojų sąjungai, savo 
kūrinius, kritinius, kultūrinius straipsnius publikuoja 
įvairiuose Kroatijos leidiniuose.

Ningbo mieste vykusiame literatūros forume daly-
vavo ir rašytojai iš Latvijos bei Estijos. Pastarajai atsto-
vavo poetas, knygų vaikams, travelogų autorius Karlas 
Martinas Sinijärvas ir Estijos rašytojų sąjungos literatūros 
žurnalo Kūryba (Looming) vyriausiasis redaktorius, litera-
tūros kritikas Janika Kronbergas. Estų atstovai atkreipė 
dėmesį į tai, kad nemažai jų šalies autorių kūrinių yra iš-
verčiama į anglų, prancūzų, vokiečių kalbas, tačiau dau-
gumai Vidurio ir Rytų Europos skaitytojų estų kūryba 
yra beveik nežinoma. J. Kronbergas paminėjo populia-
riausius šiuolakinės estų literatūros kūrėjus: prozininkus 
Indreką Harglą, Andrusą Kivirähką, Arminą Kõomägį. 
Teigė, kad pastaraisiais metais išleidžiama daug memua-
rų, fantastikos. Beje, mėgstamiausia tema ‒ Estijos istorija, 
ypač tarpukaris, t. y. trečias, ketvirtas dešimtmečiai. Esti-
jos rašytojai gręžiasi į šį laikotarpį ieškodami perspekty-
vų, iš kurių estų literatūroje dar nebuvo žvelgta.

Iš Latvijos atvyko Latvijos rašytojų sąjungos pirmi-
ninkas, kultūrologas, rašytojas Arno Jundze ir rašytoja, 
menotyrininkė, daugiau kaip dviejų dešimčių prozos, 
esė, interviu knygų autorė Gundega Repše. Kalbėdamas 
apie šiuolaikinę latvių literatūrą, A. Jundze apgailestavo, 
kad latviai dėl savo varganos padėties šiandien neturi 
tikro romano. Honorarai juokingai maži ir romanų ra-
šymas latvių kalba yra išskirtinai elitinis hobis, kurį gali 
sau leisti tik vienas kitas žmogus. Latvijos rašytojų sąjun-

gos pirmininką piktino ir rašančių jo kraštiečių mąstymo 
provincialumas. A. Jundze teigė, kad dabar didelė dalis 
knygų yra paprasčiausi rankraščiai, beveik neredaguoti 
arba prastai redaguoti. Kita vertus, dalis rašančiųjų ne-
turi kalbos pojūčio. Tokiai nuomonei pritarė ir rašytoja 
G. Repše. Prieš kelerius metus ji išleido interviu rinkinį 
Rašytojai YRA (Rakstnieki IR, 2012), kur pokalbiuose su 
keturiolika žymių latvių rašytojų aptariama šiuolaikinės 
latvių literatūros situacija, vertinamas valstybės ir kultū-
ros santykis, kūrėjų pilietiškumas ir atsakomybė, jų būse-
na globaliame pasaulyje, latviškosios tapatybės ženklai, 
latvių literatūros nuosmukis ir kiti klausimai.

Įdomiais pastebėjimais apie šiuolaikinę slovakų lite-
ratūrą dalijosi vienas produktyviausių Slovakijos auto-
rių, žurnalistas, prozininkas, eseistas Gustávas Murínas. 
Jis yra išleidęs daugiau kaip keturiasdešimt knygų, kai 
kurios išverstos į anglų, prancūzų, kroatų, rumunų, bul-
garų, serbų kalbas. Už savo kūrybą buvo apdovanotas ne 
viena literatūrine premija. Slovakijoje G. Murínas išgar-
sėjo tirdamas slovakų mafijos nusikaltimus 1990-aisiais. 
Jo knyga Mafija Slovakijoje (Mafia na Slovensku, 2009) buvo 
nominuota kaip didžiausių pardavimų sulaukusi Slova-
kijos knyga 2009 m. (buvo parduota daugiau kaip 40 000 
kopijų). Keliatūkstantiniu tiražu publikuota ir dvikalbė 
(anglų, prancūzų k.) G. Muríno kelionių apsakymų rink-
tinė Geriausia krūtinė Vakaruose (The Best Chest in the West ‒ 
La plus belle poitrine de l’ouest!, 2018). Šiuose pasakojimuo-
se dalijamasi išskirtiniais kelionių įspūdžiais, patirtais 
lankantis tokiose šalyse kaip Malaizija, Meksika, Indija, 
JAV, Italija, Ispanija, Baltarusija. Kelionių apsakymuose 
svetimas, nepažintas pasaulis regimas smalsaus, dėme-
singo, ieškančio atsakymų pasakotojo akimis.

Baigiantis Ningbo vykusiam literatūros forumui, 
buvo sutarta tęsti užsimezgusį Kinijos ir Vidurio bei 
Rytų Europos rašytojų, literatūrologų bendradarbiavi-
mą, keistis kultūrine informacija, intensyvinti kultūrinį 
dialogą, aktualizuoti žmogiškąjį ryšį. Išsakyta mintis, 
kad kitais metais planuojama rengti ne forumą, o tarp-
tautinį literatūros festivalį, į kurį bus pakviesta dar dau-
giau kūrėjų iš įvairių šalių.
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R I T A . Sakoma – muziką galima suprasti tik žinant, kas 
yra kalnai, jūra ir meilė... Kompozitorius Feliksas Bajo-
ras tvirtina, kad muzika yra viskas. Kaip pratęstumėte?

A LV Y D A S . Kalnai, jūra ir meilė neišsemiama epika. 
Tai – ir poezija, ir muzika. Taip, muzika yra viskas, ir 
kompozitorius tai dar kartą patvirtino netgi savo kny-
goje panašiu pavadinimu. O pratęsimas yra toks, kad 
viskas (visa kas, visa tai, visa ta) kol kas tęsiasi, sukasi ir 
dar ilgai tęsis ir suksis tol, kol saulė sprogs, taigi – žemė 
gyvuos dar gana ilgai, jei tik žmonės patys nesutrum-
pins jos gyvavimo tėkmės. O muzika? Muzika – iš ten, 
iš baugaus visatos girnų gaudesio, iš begalinio sukimosi 
greičio, kosminio šalčio, švilpesio ir iš begalinio ilgesio...

R I T A . Kaip galvotumėte, kas senesnis – muzika ar Pa-
saulis? Antai Šiva Pasaulį kūrė pūsdamas dūdelę.

A LV Y D A S . Žinoma, muzika, ir Šiva tai patvirtino prieš 
tai gerai įsiklausydamas, o tada pūsdamas dūdelę ir kar-
todamas tą stebuklingą visatos muziką...

Suvokim ir tai, kad visi dievai ir jų vardai yra su-
žmoginti, sukurti žmonių ir šitaip priartinti prie žmonių 
gyvenimo, o pačių pačiausio ir tikriausio Dievo kaip Vi-
sapačio Kūrėjo juk niekas nematė ir nepažįsta... Bet tikė-
dami juo kaip Aukščiausiu Kūrėju ir jausdami tą jo me-
tafizinį buvimą šalia kaip pačio pačiausio ir aukščiausio 
Dievo, jo vardą mes saugom giliai mintyse ir širdyje ši-
taip jį suasmenindami ir priartindami dar arčiau savęs...

R I T A . Viename iš laiškų rašėte, kad Jums svarbu, – o 
gal ir svarbiausia? – muzika kurti būsenas.

A LV Y D A S . Na, muzika visada sukelia tam tikras bū-
senas, bet kurti-komponuoti tam tikras būsenas muzi-
kos kalba gana sudėtingas darbas, be profesinių amato 
žinių reikalaujantis ir kūrybinių mąstytojo polėkių, fan-
tazijų... Užtat provokuojantis ir tuo įdomus. Čia yra ir 
programiškumo, kai tenka kurti užsakomą muziką te-
atrui, kinui. Tai tikrai domu, tai nepaprastai lavina kū-
rėją, bet, deja, kartais kuriant pagal užsakymą gražiau-
si kūrėjo atradimai nublanksta prieš užsakovo norus, 
o tada – jau skamba kitokia muzika ir kitokia būsena. 
Taigi, būsenos kūrimas – tai lyg ir ne muzika kaip to-
kia savaime, o savotiška priemonė būsenai sukelti. Kai 
tokios muzikos klausaisi – jos tarsi negirdi, o būsena 
skamba tavyje, kuria tavo adekvačias, inspiruotas tos 
lyg negirdimos muzikos būsenas ir tada tu-klausyto-
jas tampi savo paties vaizdiniu vaizdinių fone, taigi ir 
savo būsenų-išgyvenimų kūrėju, o tikrasis tos muzikos 

Muzika visur ir iš visko 
Kompozitorių, rašytoją Alvydą Augustiną Jegelevičių kalbina  
muzikologė Rita Nomicaitė

kūrėjas su ta savo muzika lieka kažkur toli toli... Va 
čia dalykas apie tikrą muziką, kai ji skamba-drumsčia-
jaudina protą ir širdį čia pat kurdama keisčiausias bū-
senas, nors kūrėjas kažkur už horizonto... Čia truputį 
nutrūkau į erdves...

R I T A . Kartą pasakėte, kad Jūsų įsivaizduojamas knygos 
pavadinimas galėtų būti – „Būti muzikoje“.

A LV Y D A S . Na, tebūnie, jei jau kartą prasitariau... Apie 
sąvoką „būti muzikoje“ galima – o ir reiktų – daugiau 
kalbėti. Tai susiję ne tik su muzikos kūrėjo-kompozito-
riaus individualiais kūrybos bruožas ir komponavimo 
technika, bet ir su psichofiziniais mąstymo-mintijimo 
instrumentais – vaizduote, fantazija, sugebėjimu impro-
vizuoti, o tai saitas ir su šių instrumentų valdymu – valia, 
kryptingumu ieškant tikslios išraiškos adresato ir – tur-
būt svarbiausia – sugebėjimu „įeiti, įsijungti, pasinerti“ 
į tas būsenas taip, kad muzika pati išsilietų savaime. 
Tačiau dar lieka ir techninė muzikos kūryba – karkasai, 
algoritmai, matematinės konstrukcijos, įvairiausios dė-
lionės, nevalinga ir savaiminė minimalistika iš tų impro-
vizacijų gaudesio kiekvieno kūrėjo galvoje...

R I T A . Prisimenu mūsų pokalbius ir laiškus Čiurlionio 
tema. Rašėte, kad vertėtų patyrinėti pasaulio kultūros al-
savimą ir vibracijas XIX–XX a. sandūroje. Kaip tai veikė 
patį M. K. Čiurlionį ir kaip tai išryškėjo jo kūryboje? Ką 
dabar galvojate šia tema?

A LV Y D A S . Na, ir vėl – prasitariau kadaise ir vėl mane 
pagavot, miela Rita... Rodos, jau daug žinoma apie šį 
legendinį Lietuvos Kastuką – surašyta, aprašyta ir ma-
žumėlę patyrinėta... Sakau, mažumėlę, nes idealizuoti, 
hiperbolizuoti ir maksimalizuoti neįkandamus dalykus 
žmonija puikiausiai išmoko, kaip ir be saiko beatodairiš-
kai garbinti jų kūrėjus, bet manau, kad įminti Kastuko 
perspėjimus to meto pasauliui buvo gana sudėtinga dėl 
kiek keistoko simbolizmo ir intriguojančios potekstės. 
Juk MKČ estetinė konfrontacija su to meto skoniu buvo 
akivaizdi ir Vilniuje, ir Petrapilyje. Bepigu mums dabar, 
kai galime remtis šimtamete žmonijos patirtimi ir mani-
puliuoti įvairiom monografijom ir disertacijom, tik... Ir 
dabar ne taip paprasta iškoduoti tas Kastuko sukaltas 
perspėjimų gaireles, rodančias ypatingą jausenų-būse-
nų kelią, kuris vėliau netgi istoriškai pasitvirtino. Tai 
ryškiausiai matoma dailėje, kuri persunkta nuojautom. 
Galima tarti ir drąsiau, kad MKČ dailė kupina tų per-
spėjančių eskizų, kuriuos menininkas ruošėsi dar tobu-
linti, pertapyti. O jei muzikoje ir atradome ramybę – jūroj 
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nepaskendom, miške neišsigandom, gal reikėtų dabar 
surengti naujovišką ir jaunovišką konferenciją, perkra-
tyt senas įžvalgas ir paimprovizuot-padžiazuot naujes-
nių MKČ kūrybos pojūčių-įspūdžių-plėtočių srityje apie 
šviesos ir tamsos kovą, demono viešpatavimą, naujo 
pasaulio kūrimą ir apie XIX–XX a. sandūros kultūros al-
savimą ir vibracijas...

R I T A . Kaip dabar manote, kokios būtų ankstyviausios 
Jūsų natūraliai patirtos muzikinės jausenos, anuomet gal 
ne iki galo ir suvoktos, bet ir nesumeluotos?.. Ir kiek tai 
susiję su mūsų gimtosios kalbos muzika, kuria, žinau, 
domitės, tiriate ir kuriate poetinius tekstus?

A LV Y D A S . Atsižvelgdamas į kompozitoriaus F. Bajoro 
„muzika yra viskas“, manau, kad ir mūsų ankstyvosios 
muzikos jausenos panašios. Na, prisiminkime – žmonių, 
palinkusių virš mūsų balsai, šnektos ir dainos, dar van-
dens, baldų, durų, įvairių rakandų kalba čia pat, kamba-
riuose, dar vėjo kalba už langų su griaustiniais, lietum, 
o vėliau ir kiemo, gatvės, laukų, pievų ir miškų garsai...
Ar tai ne muzika? Taigi ir mano tos pirmapradės mu-
zikinės jausenos panašios kaip ir daugelio. Sunkiausia 
būtų atsakyti į „ne iki galo suvoktos“, bet čia pasitikiu 
labiau buvusiu (ir likusiu) vaiku – savimi, kuris kadaise 
gėrė tą buities ir gamtos garsų muziką, o prilipęs prie 
juodos radijo „taško“ gerklės klausė ir gėrė Lietuvos 
radijo transliuojamą lietuvišką muziką. Matyt, tai buvo 
veržliausias šaltinis ir ta natūrali muzikos jausena likusi 

iki šiol. Apie tai esu rašęs prisiminimų knygoje Vydutis 
(Naujoji Romuva, 2014).

R I T A . Norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad profesinius 
pagrindus įgijote ne skambindamas gitara, o mokyda-
masis smuikuoti Alytaus muzikos mokykloje. Čia lan-
kėte smuiko klasę, išlavinote savo vidinę klausą ir tą 
mokyklėlę iki šiol minite su giliausia pagarba. O kokių 
dar muzikantams svarbių dalykų pramokote?

A LV Y D A S . Svarbiausias dalykas turbūt yra pats buvi-
mas muzikoje, paskui muzikos matymas ir skaitymas iš 
natų, muzikos užrašymas, dar – pagarba instrumentui, 
natoms.

Džiaugiuosi prisimindamas, kad tiek daug gavau – 
grojau solo, su akompanimentu, instrumentiniame an-
samblyje, dalyvavau pirmoje Lietuvos moksleivių dainų 
šventėje Vilniuje, Vingio parke, grojau jungtiniame stygi-
nių orkestre, maudžiausi garsų jūroje, buvau ir garsas, ir 
nata... Neblogai sekėsi privalomos fortepijono pamokos, 
po kurių tęsdavau ir savo ieškojimus, improvizacijas. 
Dar dainavau Alytaus muzikos mokyklos chore, o kartą 
miesto stadione su juo atlikau netgi dainą solo Na ir žąsys 
pas senelę. Na, o gitara atsirado ir į mane įėjo kiek vėliau, 
kai, pramokęs ja groti armijoje, grįžęs patekau į Alytaus 
pašto grupę Aisčiai. Mums neblogai sekėsi ir gana pla-
čiai nuskambėjom, tačiau, pakviestas į profesio naliąją 
sceną, palikau tą elektrinę Jolaną, o su akustine gitara 
draugauju iki šiol.
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R I T A . Tačiau tas orkestro skambesys ir tos moksleivių 
dainų šventės, matyt, taip uždegė, užbūrė, kad vėliau 
atsidūrėte tarp žymiausių mūsų kompozitorių, kurian-
čių muziką Lietuvos televizijos ir radijo lengvosios mu-
zikos orkestrui. Manau, kad, bendradarbiaujant su šiuo 
kolektyvu, gimė gražiausi kūriniai – dainos solo, duetai, 
ansambliai, muzika TV dokumentiniams, animaciniams 
filmams, dramos spektakliams bei kolegų kūrinių aran-
žuotės net ir tarptautiniams festivaliams.

A LV Y D A S . Kol su savo pirmosiomis partitūromis at-
sidūriau prie radijo orkestro pulto, prie kurio tuomet 
stovėjo šviesios atminties muzikas ir dirigentas Aloyzas 
Končius, praėjo nemažai įvairių studijų ir koncertinės 
veiklos metų. Mokiausi ir dirbau filharmonijoje kaip vo-
kalistas (Estradinės melodijos), instrumentalistas, vėliau 
ir ansamblio vadovas (Vilniaus aidai). Teko nemažai pa-
keliauti po buvusią Sąjungą, taigi ir nemažai partitūrų 
sukurti. Ir tik vėliau baigiau konservatoriją, estradinės 
ir džiazo muzikos studijas.

R I T A . Jūsų orkestrinės partitūros – tapybiškos, kupinos 
įvairių atspalvių, praplečiančių poetinę mintį. Čia instru-
mentuotės mirguliuoja ir srūva. Tai – ne vienasluoksnis 
audinys, kuriuo pasižymi šiuolaikinė popmuzika.

A LV Y D A S . Prisimenu savo kūrinių perklausą Kom-
pozitorių sąjungoje, kurioje dalyvavo ir nepamirštamas 
mūsų muzikos šviesuolis Konradas Kaveckas, kuris tuo-
met, išklausęs keletą įrašų, nuoširdžiai paprieštaravo dar 
ta senąja, prieškarine, operos artistų maniera: „Kokė ko-
lioristika, bet kam tėk daug batėrijos?“ Man tada tai buvo 
didelis komplimentas, išskyrus tą „batėriją“, kuri tais 
laikais buvo smarkiai įsigalėjusi disko muzikos bumb-
sėjimu.

Na, iš tikrųjų man tada tą muzikos koloristiką piršo 
ne tik mada, bet ir orkestro sudėtis, nes, LRT įrašų stu-
dijoje išvydęs tokį didelį muzikantų būrį ir instrumentų 
kiekį, panorau išgirsti juos visus ir savo muzikoje...

O tos muzikos gelmės – iš pačios muzikos, kurios 
nuo vaikystės klausiau iš radijo „taško“. Vėliau, mu-
zikos mokykloje, žavėjo Vivaldi muzikos grakštumas, 
Chopino melodingumas, romantikų lyrizmas. Didelės 
reikšmės turėjo muzikos užrašymas natomis klausantis 
įrašų – nurašinėjimas. Tai buvo puiki patirtis, atsklei-
dusi muzikos subtilybes ne tik klausant, bet ir matant, 
gretinant ir analizuojant garsą ir natas. Dar vėliau gavau 
G. Gershwino, B. Bacharacho, daugelio kitų kompozito-
rių, tradicinio džiazo natų, todėl, matyt, ir gilėjo bei tirš-
tėjo tos mano partitūros...

Noriu sugrįžti prie jau paminėtos popmuzikos. 
Meninė mūsų tautos veikla yra atėjusi dar iš gentinės 
kultūros, ji gamtiškai natūrali kaip nesibaigianti vers-
mė. Tai – ir muzika, ir dailė, amatai, kita. Estrada ir 
šiuolaikinis popsas, pasak muzikos istorikų, taip pat 
turi savo protėvius dar nuo XIX a. miesto romansų, 
kupletų, dvarų performansų, netgi kelių kartų dinastijų 
kamerinių ansamblių, kvartetų, orkestrų, bet... Prisime-
nu seniai girdėtą ir giliai įstrigusią frazę, kuri ilgainiui 
tapo ir mano palydove bei apsaugininke – kaip sukurti 

paprastai, bet ne prastai?.. Pasirodė, ne taip jau ir pap-
rasta, bet įmanoma...

R I T A . Jūsų pirmoji, maža vinilinė plokštelė (SP) Pir
mosios gėlės ir antroji, didelė (LP), Prie Vilnelės taip pat 
įrašytos su Lietuvos radijo ir televizijos lengvosios mu-
zikos orkestru. Iš pirmos plokštelės skamba viena popu-
liariausių Lyg žvaigždutės po ledu (daina Pirmosios gėlės), 
Eina vaikai per žalius rugius (daina Eina vaikai), Per lietų, 
iš antros – Prie Vilnelės ateis žmogus, gal laimingas, o gal 
išduotas (daina Prie Vilnelės), o kur dar pluoštas garsa-
juosčių (MC) ir kompaktinių plokštelių (CD) su plačiai 
paplitusiomis dainomis Vaikystės šviesa, Baltas lino gyve
nimas ir kitos, tapusios mūsų lengvosios muzikos klasi-
ka, o dar liaudiško pobūdžio dainų puokštė Armonikos 
ansambliui – Kur lyguma lig debesų, Obelis, Barbora, Aukš
taičiuose, dar ir smagios Gedimino vyrų dainos. Iš kur ši 
stilistinė įvairovė?..

A LV Y D A S . Dėkoju, kad šitiek pastebėjot ir įvertinot, 
nes LRT orkestro vaidmuo mano gyvenime ir kūryboje 
buvo ryškiausia atspirtis, nuo jos tryško ir tos poetinės 
partitūros, kuriose, prisipažįstu, poezijos simfonizavi-
mas ir ta mano koloristika dažnai pranoko dainų melo-
dijas; žinoma – kartais perkraudavau partitūras. O mu-
zikinė stilistika – kaip savotiškas meniu: norisi pabandyt 
ir išbandyt save įvairiuose žanruose...
 
R I T A . Noriu paklausti apie mūsų krašte retą, jei ne vie-
nintelį, miuziklo stiliaus dainų ciklą mažiems ir dide-
liems vaikams, apie triptiką Prie ugnelės pagal Vytauto 
P. Bložės eiles. Triptiko dainos: Senelė, Sėsk prie ugnelės, 
Lopšinė. Kokia istorija apipynusi šio ciklo atsiradimą ir 
gyvenimą?

A LV Y D A S . Tai – gili ir magiška Albino Žukausko ir 
Vytauto P. Bložės poetikos erdvė, kurioje slypi daugybė 
senosios Lietuvos šaknų – ženklų, runų, mįslių, simbolių 
ir užuominų bei poteksčių. Ta viliojanti erdvė, sklidina 
lietuvių gyvenimo istorijų, buities ir dvasios paslapčių, 
detalių – šukių, geležėlių, stikliukų, akmenėlių, kuriuos 
palietęs jauti, kaip plūsta ypatinga energija. Tai žadina 
ir kursto smalsumą, norisi greičiau įminti tas paslaptis... 
Turime būti dėkingi poetui-muzikantui, kuris pajuto 
muzikos dvasią solfedžiuodamas, grodamas sintezato-
riumi ir kūrė savo tekstus pagal muziką. Šios trys dainos 
yra tarsi poeto vaikai, sėdintys prie laužo kažkur jotvin-
gių, sūduvių žemėje...

R I T A . Kaip Jūsų kūrybiniuose sentimentuose ataidi 
bendradarbiavimas kuriant muziką filmui Žeme, nepalik 
mūsų? 
Tai – režisierės Gražinos Aleksandravičiūtės 1980 m. LTV 
kurtas poetinis muzikinis filmas pagal Arvydo Ambraso 
eiles (tuo metu šis jaunas dailininkas ir poetas jau buvo 
iškeliavęs pas Dievą...). Sovietmečiu uždrausta ši kino 
poema dabar matoma LRT mediatekoje. Šiame filme 
savo dainas atlieka Alfredas Kukaitis, Gintarė Jautakaitė, 
su kuria ir Jūs duetu svinguojat savo dainą Ant mėlyno 
debesio. Čia nuskambėjo ir Jums patikėta finalinė to paties 



N A U J O J I  R O M U V A ,  2 0 1 8 ,  N R .  4  ( 6 0 5 )  73

pavadinimo daina orkestrui, Ąžuoliuko chorui, solistui ir 
skaitovui, peraugusi į iškilmingą kantatos žanrą.

A LV Y D A S . Tada jau buvau sukūręs ir įrašęs Ant mėly
no debesio. Režisierė, išgirdusi šią dainą, pasiūlė sukurti 
dar...

Arvydo Ambraso poezijos knygelė daugeliui mano 
kartos hipiautojų tada buvo tapusi stalo knyga. Gilus ir 
globalus jo pasaulio, kosmoso pojūtis buvo artimas ne 
tik „gėlių vaikų“ kartai, bet ir daugeliui laisviau ir giliau 
mąstančių. Džiugu, kad tais laikais Lietuvos televizija, 
nepaisydama sovietinės politikos, nusprendė palaikyti 
režisierės G. Aleksandravičiūtės sumanymą sukurti šį 
filmą, kuris tapo puikiu Arvydo ir mūsų kartos doku-
mentu.

R I T A . Tad epocha lemia ir naujų žanrų atsiradimą kū-
rybos kelyje. Sakysime, savotišku ženklu galima laikyti 
grupės Gedimino vyrai CD. Čia skamba Jūsų perkurtos 
lietuvių autorinės ir liaudies žygio dainos. Tarp jų – Ei, 
Lietuvos kareivėliai, Per Vilniaus miestą, Vėliavos iškeltos 
plakas, Sėk, sesula, žalią rūtą. Traukiate keturiais balsais 
su aktoriais Vytautu Petkevičiumi, Sauliumi Sipaičiu ir 
Pranu Zaremba.

Ar grupė susibūrė Jūsų iniciatyva? Ar surengėte 
koncertų, ar siekėte tik įrašyti CD? Ar manote išleisti ir 
antrą albumą?

A LV Y D A S . Mintis supopuliarinti kai kurias lietuvių 
karines, partizanines, patriotines dainas atsirado atkū-
rus Nepriklausomybę. Tai natūralu, juk mano motina ir 
abu seneliai buvo šauliai, taigi ta tautiška dvasia visada 
budėjo. Vėliau ir aš įstojau į Šaulių sąjungą, o grupės pa-
vadinimas kilo iš mano motinos posakio giriant darbš-
čius ir šaunius vyrus. Gedimino vyrai prasidėjo nuo mano 
aranžuotų ir įgrotų fonogramų, pirmų įrašų, kuriuos su-
kaupti į kompaktinę plokštelę padėjo kolega Gediminas 
Zujus. Po to padažnėjo ir koncertai.

Dėl antro Gedimino vyrų dainų albumo?.. Yra gerų 
senų lietuviškų dainų ir naujų minčių. Matysime...

R I T A . Man susidaro įspūdis, kad kai kurias savo kū-
rybos sritis dabar vertinate iš naujo, antai Gedimino vyrų 
dainas laikote „supopsintomis“.  Žvelgčiau kitaip: disco 
ritmas paryškina maršų energiją, padaro juos šiuolaikiš-
kai smagius.

A LV Y D A S . Na, galima ir švelniau – „priartintomis 
prie populiariosios muzikos“... O ta smagi, maršiška 
Gedimino vyrų energija paliko savo įtaką aranžuojant ir 
perkuriant lietuvių liaudies karines, patriotines dainas, 
be to, Gedimino vyrų CD buvo pateiktos ir fonogramos, 
taigi daugelis naudojo jas netgi savo koncertinėje veiklo-
je. Vėliau susibūrė daugybė naujų kolektyvų ir pasklido 
įvairiausių Gedimino vyrų stiliaus dainų versijų. Tai gerai.

R I T A . Jūsų muzika teatro spektakliams ir kino juostoms 
savo ruožtu svaigina įvairove, nes bendradarbiavote su 
daugybės žanrų atstovais. Jūsų muzika skamba meniš-

kose dokumetinėse kino bei televizijos juostose, dramos 
spektakliuose, animaciniuose filmuose, televizijos vaidy-
biniuose serialuose, lėlių spektakliuose bei radijo pasta-
tymuose. Kaip sakote – teko kurti specifines būsenas ir 
tai buvo gera pamoka. Susidarytų ištisa jausenų galerija. 
Kuriuos eksponatus Jums norėtųsi išskirti šiandien?

A LV Y D A S . Miela Rita, dėkoju už šią jautrią ir man ypač 
brangią temą – būsenas muzikoje. Jūs tiksliai išvardinote 
lig šiol brangias mano patirtis kine, teatre, televizijoje. 
Kurti muziką kaip būseną, atspindinčią kūrinio drama-
turgiją be savo asmeninių emocinių vizijų, kurti ją ki-
tiems ir sužadinti tas būsenas buvo ir liko svarbiausias 
uždavinys. Nors esu daugiau pagarsėjęs savo dainomis, 
bet savo muzikos būsenų laboratorijoje labiau vertinu 
instrumentinę muziką.

Negaliu išskirti kurių nors savo darbų. Visi jie bran-
gūs, kol juos kuri, o po to dažnai, net ir neatsisveikinęs, 
jau sveikiniesi su kitais. Pagalvosiu, kuriuos kabinti ga-
lerijoje...

R I T A . Norėčiau paminėti ne tik dalyvavimą kuriant 
publicistinius, aktualijų žurnalistikos reportažus, bet ir 
įgyvendinant ypatingesnius muzikinius sumanymus, 
darbus įvairiose scenose ir televizijose – TV spektaklis 
Geismų tramvajus, animacinis Molio Motiejukas, dokumen-
tinė vaizdo ir muzikos novelė Kai stintos plaukia į marias, 
serialai Dapkai Butkai, Rojus Lietuvoj ir kiti darbai Lietu-
vos televizijoje, kino studijoje, o muzikiniai spektakliai 
Akademiniame dramos teatre Lapės gyvenimas ir mirtis, 
Spyruoklinis kareivėlis, Panevėžio teatre Vasara ir dūmai, 
dar geras pluoštas spektaklių Vaidilos teatre, kituose – 
Tauragės, Klaipėdos teatruose...

Visgi intensyviausios minčių ir muzikos būsenos 
sukauptos dainose apie gimtąjį lauką, namus, tėviškę. 
Šios tematikos kūrinių esate parašęs daugiau nei apie 
romantišką meilę. Tėvynei, gimtam kraštui ir Vilniui 
skiriate ir liepsningą roką, ir spalvingą lyriką, – ekspre-
syvias melodijas.

A LV Y D A S . Man brangiausi tie darbai, tos partitūros, 
kurias sugroja tikri muzikantai-profesionalai, o ne elek-
triniai klavišai. Tai – ir Motiejukas, ir Tramvajus, ir kiti 
darbai. O įgrodamas savo muziką, elektroniką naudojau 
kaip gyvą, tikrą instrumentą, dar akustinę gitarą, kitus 
tikrus instrumentus, su kuriais stengdavausi sugadinti 
tą gudrią ir išmoningą skaitmeninę ponią (digital lady). 
Tai ir dabar darau elektroakustiškai ir siūlau kitiems taip 
daryti. Džiaugiuosi, kad mano sūnus Saulius, Falmuto 
universiteto (Anglija, Kornvalis) muzikos bakalauras, 
kurdamas ir įrašinėdamas savo muziką, derina skaitme-
ninę su akustine.

Tos mano dainos pačios susirašė-pasirašė-užsirašė į 
mano gyvenimą iš mano Dzūkijos, mano Nemuno, mano 
Alytaus ir Vilniaus sostinių, o apkeliavus-apkalėdojus su 
koncertais visą Lietuvą – ir iš jos, tos vienintelės mūsų 
visų tėvynės...

R I T A . Dėkui!
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Karo lauko teisme dalyvavo vienuolika būrio vyrų. 
Kiekvienas iš jų galėjo siūlyti bausmę, turėjo teisę 
kaltinti arba ginti. Prieš juos trypčiojo trisdešim-

tmetis vyriškis surištomis rankomis, aukštas, prakaulaus 
veido, rudų akių, su užkritusiomis ant kaktos juodomis 
garbanomis. Suprato, kad jo nebus pasigailėta, bet širdy-
je vis dėlto virpčiojo mažytė viltis: o gal? Juk prieš metus 
su šiais vyrais dalijosi kukliu maistu, kartu miegojo ant 
gultų, vakarais ilgai šnekėdavosi prie rūkstančios lajinės 
žvakės, juokaudavo, pasakodavo vaikystės nutikimus 
arba niūriai tylėdavo po pralaimėjimo, minėdavo žuvu-
sius draugus. O mūšyje pridengdavo vienas kitą. Kartą 
net būrio vadą išgelbėjo nuo mirties.

Kovotojai buvo liūdni ir pikti: jie ką tik palaidojo 
Jovarą, kuris prieš mirdamas dar spėjo iššvokšti, kad jį 
pašovė Dūdorius.

– Pernai rudenį išsiprašei į namus ir negrįžai į būrį, – 
prabilo leitenantas, vienintelis su Lietuvos karininko 
uniforma; visi kiti vilkėjo kas kuo: milinėmis, puspal-
čiais, ilgais švarkais ant storų megztinių.

– Po savaitės turėjo gimti dukra, – dusliu nuo įtam-
pos balsu pasakė belaisvis. – Negalėjau palikti žmonos 
vienos.

– Tai ne priežastis! – atkirto vešlia barzda apžėlęs 
partizanas, vadinamas Rapolu.

– Švilpa, buvęs Dūdorius, sulaužė priesaiką, – rūs-
čiai tarė šviesiaplaukis Aidas, neseniai palikęs gimnaziją.

– Aš pasinaudojau generolo Bartašiūno amnestija, – 
mėgino teisintis vyriškis. – Vadas buvo sakęs...

– Taip, – pertraukė jį leitenantas, – sakiau, kad tam 
ryžtantis reikia labai rimtai pagalvoti ir sulaukti visų bū-
rio vyrų pritarimo. Kai iškyla gyvybės ir mirties klausi-
mas, kai esi tikras, kad neišduosi nė vieno žmogaus. O ką 
tu padarei? Pakniopstom nubėgai pas garnizono politruką.

– Mane suėmė, laikė kalėjime, kankino, – vis dar 
bandė gintis Švilpa. – Mane apgavo! Grasino lageriu ir 
amžina tremtim.

– Ir tu nuėjai pas skrebus, – piktai mestelėjo buvęs 
malūnininkas Vėtra, plačių pečių žilstelėjęs vyras. – Su-
sidėjai su bjauriausiais mūsų priešais.

– Kitaip būčiau atsidūręs lageryje, o žmona su duk-
rele – Krasnojarsko srity.

– Tu, Dūdoriau, išdavei mūsų rėmėjus ir ryšininką, – 
tęsė būrio vadas, – ir juos iš tikrųjų ištrėmė į Sibirą. O 
mes turėjome pusmetį bastytis be vietos, be pastogės.

– Vien tik tam, kad išgelbėtum savo kailį, – pridūrė 
Aidas.

– Užtat aš nušoviau apylinkės tarybos pirmininką! – 
niršiai riktelėjo belaisvis.

– Tai tu? – sudvejojo barzdočius Rapolas. – Anoks 
čia nuopelnas: rusų kareiviai visą kaimą statė prie sienos, 
vaikus virkdė, iš senelių tyčiojosi.

– Tu su juo suvedei senas savo sąskaitas, – pasakė 
Vėtra. – Dar prie vokiečių judu kirtotės.

– Buvome su juo susitarę ir gaudavome iš jo įvairių 
žinių, – tvardydamasis tarė leitenantas. – Ant tavo sąži-
nės dar vieno doro žmogaus mirtis. Vien už tai reikėtų 
tave teisti.

– Aš galvojau grįžti į būrį, – neįtikinamai sumurmė-
jo Švilpa, – ir būčiau išklojęs visas jų paslaptis. Būčiau 
išpirkęs savo kaltę. Bet nespėjau...

– O nušovei Jovarą, – piktai žybtelėjo akimis Aidas.
– Ne, tai ne aš! – visu kūnu pasipurtė buvęs Dūdo-

rius. – Kažkas kitas. Kaip aš galėjau?..
– Žmogus prieš mirtį nemeluos, – nutraukė jį maža-

sis Vismantas. – Jūs susidūrėt akis į akį ir tu šovei.
– Kažkas kitas! – tampydamas surištas rankas, suri-

ko belaisvis. Tačiau vyrai, regis, neišgirdo desperatiško 
šauksmo. Jie laukė leitenanto Stumbro žodžio.

– Partizanai neturi nei kalėjimų, nei lagerių, – pasakė 
būrio vadas. O po pauzės tęsė: – Galite nesutikti su mano 
nuosprendžiu, bet aš siūlau mirties bausmę.

– Tik ne mirtis! – sukriokė Švilpa. – Aš nekaltas!
– Mirtis, mirtis, mirtis, – vienas po kito kartojo ko-

votojai.
Paskutinis šį žodį ištarė visada niūrus lieknas ilga-

rankis Raimondas Baltys, vadinamas Studentu. Pavasarį 
jį pasikvietė fakulteto dekanas ir pasakė, kad Saugumas 
pareikalavo jo dokumentų. Raimondas paliko universi-
tetą ir sugrįžo į gimtąjį miestelį, o netrukus susirado par-
tizanų būrį. Visi kovotojai žinojo, kad Švilpa yra vedęs 
jo seserį Mariją.

– Mirtis, – beveik sušnibždėjo Studentas, o garsiau 
pridėjo: – Jis to nusipelnė.

Žodis buvo ištartas, jo nebebuvo įmanoma atšaukti.
Dūdoriaus veidas persikreipė, jis susigūžė, susikūp-

rino, žiūrėjo vyrams į akis maldaudamas pasigailėti, bet 
nesulaukė nė vieno užjaučiančio žvilgsnio. Tada griuvo 
ant žemės ir ėmė raičiotis po šalčio nurudintą žolę.

– Vyrai, broliukai, pasigailėkit, nežudykit, – inkštė 
jis. – Skirkit bet kokią užduotį, aš viską padarysiu! Nu-
šausiu garnizono vadą, jeigu norit. Aš, aš...

– Nieko nebus, Karoli Švilpa, – kietai pasakė leite-
nantas. – Kelkis ir žingsniuok į daubą.

Partizanai laukė, kol būrio vadas ištars, kas turi 
įvykdyti nuosprendį. Sunku sušaudyti žmogų, o ypač 
jei jis prieš metus buvo tavo draugas. Buvęs Dūdorius 
nesikėlė, o vadas, regis, delsė.

P e t r a s  Ve n c l o v a s

Šūvis
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– Leiskit nors atsisveikinti su žmona ir dukrele, – su-
kaukšėjo dantimis belaisvis. – Būkit žmonės.

– Ar leisim? – paklausė Stumbras.
Valandėlę miško broliai dvejodami žvalgėsi vienas 

į kitą. Buvo taip tylu, kad girdėjai, kaip siūruoja eglių 
šakos.

– Leiskim, – pirmasis prabilo Studentas. Tikriausiai 
per tą laiką pagalvojo apie seserį Mariją ir jos skausmą. – 
Juk jis turi teisę į paskutinį norą?

Keletas kovotojų pritariamai linktelėjo.
– Gerai, leiskim, – bejausmiu balsu tarė leitenantas. – 

Išžygiuosite po pietų, kad temstant pasiektumėte Svirčių 
kaimą. Studentas geriausiai žino kelią, o jūs, Rapolai, 
Vėt ra ir Aidai, nenuleisite nuo Dūdoriaus akių.

Po poros valandų keturi partizanai ir stribas pasi-
leido į žygį. Žingsniuoti teks bent dešimt kilometrų, tad 
skubėti neverta. Iš dangaus leidosi viena kita lapkričio 
snaigė. Švilpa mėgino prašnekinti kurį nors vyrą, bet šie 
buvo nekalbūs.

– Vadui pasakysit, kad bėgau, jūs nušovėt mane ir 
užkasėt, – siūlė stribas. – Argi jis eis tikrinti? O aš su pa-
čia ir mergaite išdumsiu į kitą Lietuvos pakraštį.

– Nesapnuok, – burbtelėjo Rapolas. – Gausi, ką už-
sitarnavai.

– Pagalvok, kaip gyvens tavo sesuo Marija, likusi 
našlė? O Dalytė? Kaip augs be tėvo?

– Ir gyvens, ir augs, –  nenoriai atšovė Studentas. – 
Per vėlai susigriebei, reikėjo anksčiau galvoti.

Švilpa kelis kartus pargriuvo ir nesikėlė. Jis susiim-
davo rankomis galvą ir gulėdavo it rąstas. Aidas įrem-
davo jam į pakaušį šautuvo vamzdį ir skaičiuodavo iki 
keturių. Bet Vėtra nutverdavo Dūdorių už plaukų ir pa-
statydavo ant kojų.

– Tai šitaip nori pamatyti savo bobą ir vaiką?
Žygiavo miškais, kol buvo pakeliui. Kai išėjo į vieš-

keliuką, besirangantį pro vienkiemius, vyrai atrišo be-
laisviui rankas, šautuvus susigrūdo po rudinėmis. Nors 
žinojo, kad žmonės, pamatę būrelį vyrų, tuoj pat slepiasi, 
užsisklendžia trobose, tvartuose ar daržinėse. Kad tik ne-
pasuktų iš vieškelio, kad tik neužsimanytų užeiti. Nors 
ir neginkluoti būtų.

Netoli Svirčių kaimo penketas stabtelėjo krūmuose: 
reikėjo palaukti, kad labiau sutemtų, kad nepastebėtų 
pikta akis. Pradėjo smarkiau snigti. Paskui jie patraukė 
per balsvėjančius laukus.

– Žmonės, gelbėkit! – ūmai riktelėjo buvęs Dūdorius.
Niekas, žinoma, jo neišgirdo. Rapolas smagiai tvojo 

jam į paširdžius:
– Užčiaupk kakarinę, ožy!
Kai liko koks šimtas žingsnių iki Švilpų gryčios, 

kurioje blausiai švietė pridengtas langas, vyrai sustojo 
pasitarti.

– Pasakysi bobai, kad trumpam užsukai ir turi vėl 
išeiti, – tarė Vėtra. – Supratai? Ir nemėgink slėptis!

Dūdorius tik trumpai sumykė.
Partizanai nusprendė, kad vienintelis, kurio moteris 

nepažins, yra Aidas, tad jam teks eiti kartu su Karoliu 
Švilpa. Rapolas pasivedėjo jį į šalį:

– Saugok jį kaip akies vyzdį. Visą laiką būk paruošęs 
šautuvą. Ir pats būk atsargus: žinok, jis gali pulti tave su 

kirviu ar peiliu. Nedvejodamas šauk. Mes būsime čia pat, 
netoliese. Susitvarkysi?

– Vaidinsiu jo draugą skrebą.
Trobos durys jau buvo užšautos iš vidaus. Švilpa 

pastukseno krumpliais ir šūktelėjo:
– Mare, įsileisk!
Girgžtelėjo priemenės durys, turbūt moteris atka-

bino kablį, atstūmė skląstį. Vyrai patrepsėjo ir įžengė į 
žibalinės lempos šviesos ratą.

– Parėjai?! – piktai verksmingu balsu šūktelėjo mo-
teris. – Visą savaitę akių nerodai, galvojau, nė gyvo ne-
bėr. Tikriausiai pas kokias ištvirkusias mergas nakvojai?!

– Neputok, Marija! Esu valdiškas žmogus: kur nori, 
ten ir siunčia. Suprask – man labai blogai yra.

– O man gerai? Tu bastaisi velniai žino kur, Dalytė 
serga, karščiuoja, o dar visas ūkis ant mano galvos! Ėsi 
ką nors? Nieko neturiu.

– Nenoriu. Dabar man ne valgis galvoj.
– Kur jau ne! Atėjai samagono pasiimt?
Karolis nupėdino į tamsesnę gryčios pusę, pasilenkė 

prie vaiko lopšio. Aidas žengtelėjo jam iš paskos.
– O šitas kas toks? Tavo sėbras? Nė labas nepasakė. 

Toks pat apsitriedęs „liaudies gynėjas“?
Vaikiną nupurtė pikti moters žodžiai, bet sutram-

dė save: tegu galvoja, ką nori, aš turiu daryti, kas man 
patikėta.

Karolis iškėlė iš lopšio mergaitę, panešiojo, apšepu-
siu skruostu prisiglaudė prie jos veido.

– Iš tikrųjų karščiuoja. Ramunėlių ar liepžiedžių iš-
virk.

– Ir be tavęs žinau. Daktaras atsirado, – tada vėl atsi-
gręžė į Aidą. – Sėskis. Ko stovi kaip stuobrys? Ir tą savo 
pagaikštį pasidėk čia nemosikavęs.

Visiškai nepanaši į savo brolį, pamanė vaikinas. 
Barasi, burnoja, tarška. Argi nė kiek nenujaučia, ko čia 
atėjome? O jei imčiau ir pasakyčiau? Bet koks mano rei-
kalas, tegu jis pats...

Švilpa paguldė mergaitę į lopšį ir skersas prisiartinęs 
prie žmonos nerangiai ją apkabino.

– Sudiev, Marija. Neširsk, jei kada negeras tau bu-
vau.

Moteris atstūmė Karolį:
– Kokie čia juokai? Ką čia liežuviu mali? Jau kažko 

prisidirbai, kad toks nosį nukabinęs? Nebandyk manęs 
palikti! Kur tavo šautuvas?

– Nebeturiu šautuvo, Marija. Manęs laukia užtaisyti 
šautuvai. Jau mudu eisiva.

Moteris ryžtingai užtvėrė lauko duris, net rankas 
išskėtė.

– Šitas tegu nešdinasi, o tu liksi namie! Prisivaikš-
čiojai, gana! Tai jis miške, tai jis skrebuos. O man prieš 
visą kaimą akis degti!

– Galvok, ką šneki, moteriške! – regis, pyktelėjo šei-
mininkas. – Ne tau už mane spręsti. – Ir tuoj pat pridū-
rė: – Pasiimsiu lašinių paltelę ir kokį butelioką.

– Va, va, ar nesakiau, kad samagono parėjai!
Švilpa sugraibė nuo krosnies dėžutę degtukų ir pra-

vėrė duris į kamarą. Aidas šoko paskui jį, bet durys užsi-
trenkė prieš pat nosį. Šeimininkė stumtelėjo vaikiną į šalį.

– O tau ko?
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Aidas suprato, kad čia nebe juokai.
– Leisk! – riktelėjo ir bloškė Mariją į kambario gilu-

mą. Tačiau durys jau buvo užstumtos arba užkabintos. 
Vaikinas atsivėdėjęs spyrė auliniu batu. Kartą, kitą, tre-
čią. Durys buvo tvirtos, nepasidavė. Lopšyje ėmė klykti 
kūdikis. Tarsi kas yla durtų į ausis. Aidas iš visų jėgų 
trenkė pečiu. Turbūt kablys atšoko, nes durys atsilapojo. 
Kamaroje buvo tamsu, nieko nesimatė.

– Kur tu, prakeiktas skrebe?! – sušuko vaikinas. – 
Šausiu!

Jis pagriebė nuo stalo žibalinę lempą ir įpuolė į ka-
marą. Čia buvo tuščia, tik žiojėjo su visais rėmais išmuš-
tas langelis.

„Pabėgo!“ – lyg žaibas trenkė mintis. Aidas metė ant 
aslos lempą ir šoko pro lauko duris. Paleidau nevidoną!

Tuo tarpu kiti vyrai žingsniavo aplink trobą daug-
maž vienodu atstumu vienas nuo kito. Jeigu ne sniegas, 
jau būtų visiškai tamsu. Langas čia pritemdavo, čia vėl 
nušviesėdavo. Aidui teko atsakingiausia užduotis. Jeigu 
Švilpa prasitars, kad yra belaisvis ir atėjo atsisveikinti, be 
abejo, jo žmona pradės verkti, šaukti, rėkti. Bet kol kas 
neatrodė, kad gryčioje būtų kilęs sąmyšis: girdėjai tik 
pavienius moters žodžius. Gal be reikalo jie leido stri-
bui grįžti namo? Juk galėjo leitenantas kuriam nors iš jų 
įsakyti pokštelti išdavikui į pakaušį, ir baigta. Studentą 
galima suprasti – jam pagailo sesers. O mes visi kiti? O 
gal vadas kaip tik taip ir nusprendė pakankinti buvusį 
Dūdorių? Tada sunku jį suprasti. Negi norėtų parodyti, 
kad taip bus kiekvienam, kuris paliks būrį ir susidės su 
priešu?

Ūmai troboje kelissyk dunkstelėjo ir tuoj pat pasi-
girdo spigus vaiko verksmas. Tokio įvykių posūkio ko-
votojai nesitikėjo. Kas ten, po galais, dedasi? Apšviestas 

langas pajuodo, kažkur pokštelėjo durys. Vėtra nieko 
nepaisydamas puolė į vidų.

Studentas, tuo metu buvęs kitapus namo, irgi išgir-
do triukšmą. Staiga kamaros langelis bilstelėjo ir iškrito 
ant žemės, pro atsiradusią skylę lindo žmogus. Ne, tai 
negali būti Aidas! Be abejo, Karolis!

– Atgal! – šūktelėjo vaikinas.
Bet žmogus jo neklausė, netrukus išvirto ant žemės, 

pašoko ir pasileido bėgti. Studentas mėgino jį nutverti, 
tačiau bėglys ištrūko ir lėkė toliau.

– Šausiu! – suriko žaliukas.
Paskutinę akimirką šautuvo vamzdis virptelėjo ir 

pakilo į viršų. Driokstelėjo šūvis. Jis tarsi pridėjo daugiau 
jėgų Švilpai: skuodė vingiais kaip zuikis ir jau tolo nuo 
Studento. Du šūviai susiliejo į vieną. Vyriškis kluptelėjo, 
stryktelėjo ir parkrito kniūbsčias. Bet tuoj atsivertė ant 
nugaros, spardėsi ir mostagavo rankomis. Vaikinas už-
griuvo ant jo ir spaudė prie žemės. Bėglys dar atpažino jį.

– Tai tu, švogriau, pašovei mane?
– O kokio velnio bėgai?
– Kad tu žinotum, Raimi, kaip skauda... kaip nesi-

nori mirti...
Švilpos rankos žnektelėjo ant apsnigto arimo, kojos 

išsiskėtė į šalis.
Kai atbėgo kiti vyrai, Studentas vargiai atsistojo. 

Kojos linko per pakinklius, visas virpėjo, jį pykino. Tai 
buvo pirmas jo nušautas žmogus. Ir ne kas kitas, o svai-
nis, sesers vyras. Vaikinas nusigręžė ir ėmė gokčiodamas 
trūkčioti.

Rapolas uždėjo ranką jam ant peties.
– Nesigraužk. Tai aš jį nušoviau. Tu nepataikei.
Bet Studentas nepatikėjo: žinojo, kad mirtis, pasivi-

jusi svainį, tūnojo jo šautuvo vamzdyje.

R O K O  G E L A ŽI A U S  nuotrauka
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Mane senokai domino klausimas, kodėl Vilnius 
įsikūrė būtent šioje vietoje. Negi tai lėmė tik 
geografiškai patogi vieta – upės brasta, sausu-

mos ir upės prekybos kelių kryžkelė ar saugesnis nuo-
tolis nuo priešiškų tautų kėslų? O gal turėjo reikšmės ir 
ypatinga aplinka, kitaip sakant, savita geologinė ir gam-
tinė sandara? Gal būtent tai pirmiausia paskatino čia įsi-
kurti žynius, steigti šventyklas, o prie jų vėliau atsirasda-
vusios ir gyvenvietės? Ir kodėl? Ar būtent todėl Vilniuje 
taip gausu įvairiausių tikybų šventovių? Kodėl tai – ne 
tik lietuviams brangiausia Amžinoji sostinė, bet ir vienai 
seniausių tautų šis miestas tapo Šiaurės Jeruzale, o Eu-
ropos šviesuoliams – Šiaurės Atėnais? Negi tai – tik ma-
lonūs širdžiai žodžiai, kurie neturi rimtesnio pagrindo?

Įsimintini ir didžiojo mokslininko bei Lietuvos bičiu-
lio akademiko Vladimiro Toporovo žodžiai: „Su visu Vil-
niumi, kaip ir su atskiromis jo vietomis, šventyklomis ir 
kitais pastatais, tvirtai siejama daugybė mitų ir legendų. 
Jiems atsirasti ir išlikti padėjo ne tik tam tikros išskirti-
nės miesto tipologinės ypatybės ir to mechanizmo, kuris 
įtvirtina ir pertvarko tas ypatybes semiotiniame lygme-
nyje, struktūra, bet ir dvasinio sluoksnio, siejančio miestą 
su žmogumi... tankumas ir sudėtingumas. Esant šitokiai 
situacijai, pats miestas atsiveria bet kokiai mitopoetinei 
intencijai, ir susidaro įspūdis, kad jis pats generuoja savo 
mitus ir legendas.“1

Taigi iš kur ir kaip atsirado tasai dvasinio sluoksnio 
ar sluoksnių tankumas, kokie pagaliau ne tik dvasiniai, 
bet ir kitokio pobūdžio sluoksniai susiklostė šio miesto 
sandaroje? Pagaliau kodėl tokios keistos jo geologinės 
gelmės? Kokias paslaptis slepia upių vingiai? Kažkodėl 
kai kurios upių pakrantės nuo seniausių laikų apgyven-
dintos, čia įkurtos šventyklos ar rūmai, o kitos apleistos?

Atsakyti į šiuos ir kitus klausimus paskatino mi-
topoetinis požiūris, padėjęs suformuluoti įžvalgas gal 
kam keistoku ir, atrodo, mažai tyrinėtu aspektu: kokią 
gi įtaką, kuriantis Vilniui, darė vietos geologinė sandara 
ir ypač dvi upės? Viena – mažoji Vilnia – miestui suteikė 
net vardą, o ką „nuveikė“ miesto labui kita?

Ž E M Ė S  G A L I O S
Vargu ar būtų atsivėrusios tokios plačios galimybės ieš-
koti atsakymų, jeigu vienas įdomiausių šiuolaikinių lie-
tuvių menininkų Artūras Raila nebūtų pradėjęs meninio 
projekto Žemės galios. Šis projektas virto ciklu parodų 
įvairiuose Europos miestuose, kuriose fotopaveikslais, 
specialiais žemėlapiais bei kitomis meninėmis (ir ne tik) 

Va c l o v a s  M i k a i l i o n i s

Kaip dvi upės 
Vilniaus miestą kūrė

priemonėmis siekta europiečiams parodyti tą žmogaus 
ir gamtos, kurią išsaugojo ir išpuoselėjo lietuvių tauta, 
darną. Taigi Artūras Raila ne tik sukūrė per dvi dešimtis 
didelių fotopaveikslų, kuriuose atskleisti glaudūs mūsų 
tautos ryšiai su gamta, užfiksuotos tradicinės mūsų apei-
gos, piliakalnių, giraičių, upių slėnių grožis, bet ir subūrė 
būrelį besidominčiųjų istorija bei vadinamąja bioenerge-
tika. Pastaruoju žodžiu vadintini bandymai tirti gyvųjų 
būtybių sąveikas su gamtine aplinka ir jos poveikį ne tik 
augalams ar gyvūnams, bet ir žmogui.

Beje, aplankius ir „iščiupinėjus“ austriškąjį Lincą, 
vokiečių Berlyną ir Frankfurtą prie Maino ar net Angli-
jos šiaurę, tiesiog garbės reikalu tapo tokiu pačiu rakur-
su pažvelgti ir į Vilnių. Tiems, kurie nori pasižvalgyti po 
Europos miestų tyrimus ir parodų atgarsius, siūlyčiau 
užmesti akį į internetinį puslapį www.raila.lt, o šis pasa-
kojimas bus tik apie tai, kas nustebino tyrėjus vaikštant 
po Vilnių, ir ypač mane, besijaučiantį senbuviu nuo 1948 
metų. Per tą laiką pojūčių ir įžvalgų susikaupė į valias. 
Todėl atsirado būtinybė juose susivokti. Beje, daugelį 
išvadų galės patikrinti kiekvienas, vien pasivaikščiojęs 
Neries ir Vilnios pakrantėmis.

Taigi artėjo 2009-ieji, kai Vilnius drauge su Lincu 
taps Europos kultūros sostinėmis. Kuo galėtų prisidėti 
Artūras Raila? Ir kodėl, pakeliavus po Europą, negalima 
būtų panašiais būdais ištirti ir Lietuvos sostinės? Tai būtų 
tarsi Žemės galių projekto užbaiga, juo labiau, kad mums, 
virgulininkams, jau seniai knietėjo tai padaryti. Ne kar-
tą tekdavo ypatingus pojūčius patirti tokiose Vilniaus 
vietose, kuriose tarsi nuščiūdavai, nes pajusdavai, jog 
esi atsidūręs ypatingame energiniame lauke ar sūkuryje.

K A S  S LY P I  P O  V I L N I U M I
Apie geologinį Vilniaus apylinkių pamatą neturėjome nė 
menkiausio supratimo, kol vos ne atsitiktinai susidūrėme 
su Rasa Apirubyte, kuri, pasirodo, anksčiau buvo dirbusi 
geologijos tarnyboje, o dabar – kavą, kaip ir aš, pamėgusi 
pensininkė. Prie kavos puodelio kitoje stalelio pusėje sė-
dėdama, nugirdusi, apie ką mes galvas sukišę kalbamės, 
ji pasisiūlė mums padėti ir pirmiausia parūpino Vilniaus 
požeminių vandenų žemėlapį, kuriame aiškiai pastebimi 
tektoniniai žemės plutos lūžiai. Beje, darant vandeningų 
sluoksnių paieškos gręžinius buvo nustatyta ir miesto 
geologinių sluoksnių sandara. Taigi po Vilniumi buvo 
aptikti ir žemės plutos įtrūkiai, pro kuriuos iš planetos 
branduolio gali prasiveržti daug stipresnės energinės 
spinduliuotės. Tai virgulininkai ir šiaip jautresni žmonės 
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pajunta vadinamąsias anomalijas. Jos ir daro tarsi nepas-
tebimą, bet esmingą poveikį visoms gyvosioms Žemės 
būtybėms. Mat atsidūrę stipresnės spinduliuotės vietoje, 
išauga dvikamieniai ar netgi daugiakamieniai medžiai, 
tokias vietas pamėgsta arba priešingai pradeda vengti 
šunys, katės ir kiti gyvūnai. Ne išimtis ir žmogus. Vie-
nas mano bičiulis, nieko apie virgules nenutuokdamas, 
pasidalino savo atradimu – Neries pakrantėje ties senuo-
ju Žvėryno tiltu jis staiga pajuntąs labai malonų ir gaivų 
dvelksmą. Vėliau bandysiu paaiškinti, kodėl toks nuos-
tabus šis ir daug kitų Vilniaus kampelių.

Naujajame Vilniaus savivaldybės pastate, kurį mo-
kinukai taikliai pavadino trintuku (kaimyninis apvalus 
30 aukštų bokštas buvo susilaukė pieštuko vardo), an-
trojo aukšto koridoriuje buvo demonstruojamos šešios 
nuotraukos. Paskutinioji rodė smarkiai prigrūstą statinių 
dabartinį kairįjį Neries krantą iš paukščio skrydžio. Nuo-
traukos centre stiklinius langus blizgino vadinamieji Vil
niaus vartai, užsėdę tunelį greta Seimo rūmų ir M. Maž-
vydo bibliotekos.

Tačiau daug įdomesnės mums pasirodė istorinės 
nuotraukos, pavyzdžiui, Gedimino kalno ir jo papėdės 
vaizdas XX a. pradžioje su patvinusia Vilnia žiūrint nuo 
Bekešo kalno likučių. Dar įdomesnė (tai suvoksime tik 
vėliau) XIX a. 7 dešimtmetyje daryta Lukiškių aikštės 
nuotrauka nuo Pamėnkalnio viršaus, kurioje, be tolumo-
je stūksančių Apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčios bokš-
tų, nieko, išskyrus keliukus ir daržus, beveik ir neįžvelg-
tum. Įdomiausi mums pasirodys Pamėnkalnio papėdėn 
žengiantys kapinių kryžiai pirmajame šios nuotraukos 
plane, primindami, kad ant šios kalvos ir jos skardžių 
būta nemažų kapinių. Tai irgi mums labai pravers, kai 
mėginsime suvokti miestą kaip Šventaragio pasaulį.

Tačiau iš nedidelio šių nuotraukų ciklo įdomiausia 
mums pasirodys pirmoji. Tai netgi ne nuotrauka, o geo-
loginis reljefas, slypintis po Vilniumi ir jo apylinkėmis. 
Jis atskleidžia vaizdą, koks atsivertų, jeigu nuplėštume 
parkų, medžių ir netgi derlingo dirvožemio „odą“: „kau-
lai“, kurie, laikui bėgant, apaugs želmenų gyvastimi ir 
pastatais.

Vos pažvelgus į žemėlapį, į akis krinta, kad įdomiau-
si objektai atsiranda tai viename, tai kitame abiejų upių 
krante. Akylesnis skaitytojas turbūt jau pastebėjo, jog jie 
kažkodėl iškyla ties upių vingiais. Štai nuo Nemenčinės 
atitekėjusi Neris tiesiog smigte sminga į Verkių kalvą, o 
po to, staigiai pasukusi į pietus, pro Jeruzalę ties Žirmū-
nais pasuka į rytus ir pakrypsta į Antakalnį, kol pagaliau 
ties Šventaragio slėniu grakščiu lanku pasuka į vakarus 
ir, padariusi dar vieną kilpą, kuria apkabina Žvėryną, 
tarsi sūrmaišį, pakabintą prie Vingio kalvų, nuteka tolyn 
palaimindama Karoliniškes bei Lazdynus ir pro Bukčius 
bei Gariūnus nutolsta vakarop.

O štai iš kairės į Nerį įtekanti Vilnia braunasi prie vy-
resniosios sesės tarsi giliu grioviu. Vargu ar šią rėvą ga-
lėjęs išgraužti palyginti negausus vandenų srautas, nors, 
be abejo, po ledynmečio buvęs dešimtis kartų vandenin-
gesnis. Kilo įtarimas (kol kas tik įtarimas, kurį mokslui 
reikės paneigti arba patvirtinti), kad Vilnia teka tiesiog 
dar vieno geologinio lūžio griova ar strėva.

Kitas toks lūžis, nutįsęs iš pietvakarių į šiaurės rytus, 
atkerta minėtą Žvėryno sūrmaišį, dalį Kalvarijų gatvės ir 
net Žirmūnus iki pat Verkių. Beje, miesto senbuviai dar 
mena prie kai kurių šio įtrūkio vietų buvus grandinėlę 
ežeriukų ar tvenkinėlių, kuriuose ne vienas pokario ber-
niūkštis yra ne kartą turškęsis. Nuo Verkių keleto kilo-
metrų ilgio įduba ir rangosi Neris. Tai, be abejo, likutis 
to galingo poledyninio srauto, kuris suplovė Ozo žvyrą 
ir, besibraudamas per ties Žvėrynu susiaurėjusią prota-
ką, apardė Vingio miško skardžius. Tirpstančių ledynų 
vandenys čia turėjo kliokti maždaug prieš dvylika tūks-
tančių metų.

O kitados, labai seniai (prieš milijonus metų), žemės 
pluta ir čia turėjo skeldėti palikdama įtrūkius, vėliau 
užneštus minkštomis dirvožemių sąnašomis ir ledynų 
atvilktais akmenimis. Be abejo, paskutinis ledynas irgi 
nemažai pasidarbavo apgludindamas kai kurias kalvas 
ir užstumdydamas žemėmis kai kuriuos įtrūkius bei 
plyšius.

Kaip galėjo atsirasti šie tektoniniai lūžiai ir įtrūkiai? 
Labai tikėtina, kad prieš milijonus metų daubą, kurioje 
įsikurs senovės gyvenvietė, vėliau tapusi Vilniumi, galė-
jo išmušti didokas meteoritas. Dėl jo, beje, kyla abejonių, 
o dėl vienaip ar kitaip atsiradusių kieto žemės pamato 
įtrūkių abejoti neverta. Tad ir kyla logiška mintis, kad 
granitinį žemės pamatą suskaldyti galėjusi tik galinga 
jėga, koks nors nemažas kosminis akmenėlis, trenkęsis į 
paviršių apie 30 km/s (trisdešimt kilometrų per sekun-
dę!) greičiu. Galbūt tai ir atsispindi graikų mite apie 
Fajetoną? Pamenate? Fajetonas išsiprašęs iš tėvo Helijo 
ir gavęs progą pavadelioti vežimą, kuriuo kasdien su 
dviem žirgais aplinkui pasaulį apvežama Saulė. Žirgų 
Fajetonas nesuvaldęs, kelis kartus nusileidęs per arti že-
mės, uždegęs ją ir juodai nudeginęs žmones. Neturėda-

Geologinis Vilniaus pamatas; 1 – Verkiai, 2 – Antakalnis, 3 – Užupis, 
4 – Senamiestis, 5 – Žvėrynas, 6 – Vingio parkas
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mas kitos išeities, Dzeusas nutrenkė jį žaibu. Jį palaidojo 
ir apraudojo draugiškos nimfos. Jų sustingusias ašaras 
iki šiol Baltija išmeta į krantą. Taip senovės graikai pa-
aiškindavo kilmę tų nuostabių akmenėlių, kuriuos mes 
vadiname gintarais, o jie – elektronais.

Beje, kad ir Europa prieš milijonus metų neišvengda-
vusi meteoritinių „bombų“, liudija ir dešimčių kilometrų 
skersmens dauba Čekijos žemėje. Rodos, ir čekų sostinė 
Praha tuo džiaugiasi ir naudojasi pro įtrūkius iš žemės 
gelmių besiveržiančių energijos srautų malonėmis. Beje, 
Lietuvoje meteoritų išmuštos daubos irgi nėra joks ste-
buklas, antai prie Druskininkų yra geologų jau visiškai 
„oficialiai pripažintas“ Mizarų meteoritinis krateris.

D U  TAU R O  K A L N A I
Taigi visiškai tikėtina, kad Vilnius kūrėsi energetiškai 
ypatingoje vietoje, kur iš Žemės branduolio ir į jos gel-
mes plūstantys srautai daug stipresni nei įprasta, nes 
čia pro granitinės plokštės įtrūkius prasiveržti ir sugrįžti 
atgal jiems kliūčių daug mažiau. Beje, svarbu šiuos įtrū-
kius aptikti ir patarti žmonėms nestatyti ant jų gyvena-
mųjų namų, nes toks nuolatinis „švitinimasis“ gali rimtai 
paveikti sveikatą, kaip ir buvimas po aukštos įtampos 
elektros laidais.

Tačiau nereikia tokių trykštančių galingų energe-
tinių sūkurių ir baimintis – juk tai puikiausios vietos 
švent vietėms ir alkams (vietoms, kuriose reikia apsilan-
kyti, kai išalksti dvasinio peno arba tiesiog pritrūksti 
jėgų). Tokiose šventomis vadintinose vietose lankomasi 
trumpai. Tai šiek tiek primena pirtį. Pasivanojama ener-
getiniuose fontanuose, po to šokama į ledinį vandenį, 
t. y. į priešingos krypties energetinį sūkurį. Be abejo, 
pirtis – labai naudingas dalykas, tačiau niekam juk ne-
kiltų noras nuolatos gyventi jos garuose. Žinoma, toks 
aiškinimas primityvokas. Mat pabuvimas ypatingo ener-
getinio intensyvumo vietose teikia ir giluminių, vadin-
tinų dvasiniais ar religiniais, potyrių. Tačiau jautriems 
senovės žyniams negalėjo būti paslaptis, kad Vilnius ir 
jo apylinkės yra geologiškai sudėtingoje ir energetiškai 
aktyvioje vietoje. Tad ir ne viena bažnyčia galbūt net 
šiandien ženklina tokias ypač aktyvias vietas.

Dabartinis Gedimino kalnas seniau irgi vadintas 
Tauro kalnu, mat, pasak padavimo, ant jo karalius Gedi-
minas sumedžiojęs taurą. Ant šio kalno ar ant jo tęsinio, 
t. y. ant Plikojo, nebeturi reikšmės, nes kaip tik to paties 
valdovo laikais statant mūrinę pilį tikriausiai belaisviai 
galutinai ir atskyrė tą kalvą nuo Plikojo iškasdami kana-
lą, kuris ir tapo kaip Vilnios vaga. O juk natūraliai Vilnia 
tekėjo dabartinėmis Barboros Radvilaitės, Šventaragio, 
Vrublevskio ar gal net Tilto gatvėmis, kol įsiliedavo į 
Nerį, sukurdama garsiąją brastą, t. y. ir sausumos, ir 
vandens prekybos kelių kryžkelę, gal žinotą net arabų 
pirklių nuo X amžiaus. Dabar šioje vietoje rymo Žalia-
sis tiltas.

Kitas Taurakalnis dabar pervadintas Pamėnkalniu. 
Kai kas aiškina, kad Tauro vardą kalva gavusi nuo tos 
žemės sklypo šeimininko pavardės – Bufalo. Bet pavar-
dės nėra jau tokios senos ir dažnai kilmingi žmonės kaip 
pavardę prisidurdavę vietovės vardą, o ne atvirkščiai ir, 
kad būtų įspūdingiau, dar lotyniškai išversdami Tau-

rą į Bufalą. Taigi ir čia buvusi Tauro kalva, kurios rago 
smaigalys baigiasi dabartiniame P. Cvirkos skvere. Taigi 
vienas ragas – Gedimino kalnas, o kitas – dabartinis Pa-
mėnkalnis, ilgą laiką vadintas Taurakalniu.

O dabar į visa tai pažvelkime iš paukščio skrydžio. 
Ar nenuostabu, kaip tiksliai atgulė senojo Vilniaus vi-
durys tarp tų tauro ragų, o Katedros bei ypač Vinco 
Kudirkos aikštės atsidūrė tarp jų smaigalių? Tauro ragai 
„priaugę“ prie Senamiesčio, tad iš paukščio skrydžio 
visa tai atrodytų tarsi buliaus galva. Tarp ragų pačiame 
viduryje saugiai įsikūrusi senoji Šventaragio Šventvietė, 
t. y. dabartinė Šv. Jurgio bažnyčia bei V. Kudirkos aikštė. 
Pastaroji vieta yra pačiame centre tarp dviejų legendinio 
tauro ragų, tad atsiranda dar vienas argumentas, kodėl 
slėnis senovėje vadintas Šventaragiu, t. y. vieta tarp šven-
tų ragų. Beje, Arkikatedra, kuri Valdovų rūmų teritorijoje 
įkurta Perkūno šventyklos vietoje, atsiduria nebe pačia-
me centre, nors irgi apsaugota tauro ragų.

Stebina ir tai, kad kažkas iš tikrųjų tarsi paukštis 
skraidęs virš šios vietovės, ir dar miškais apaugusioje 
įduboje bei plačioje dauboje, tarp kalvų nuo Rasų iki pat 
Katedros aikštės įžvelgė tauro galvą ir jo ragus. Plėtojant 
šį mitopoetinį vaizdinį (prisiminkime V. Toporovą), gali-
ma pastebėti, kad tauro galva, tai yra Vilniaus senamies-
tis, tarsi priaugusi prie sprando, kurį sudaro Rasų kalvų 
ketera tarp Rasų kapinių ir Liepkalnio gatvės, iškilusi be-
veik 200 metrų virš jūros lygio. Taigi Vilnius iš paukščio 
skrydžio išties galėjo atrodyti kaip prie žemės prigludęs 
tauras, besitaikantis atsigerti iš Neries ties ta vieta, kur į 
ją senovėje įtekėdavusi Vilnia, sukurdama ir brastą, vė-
liau virtusią Žaliuoju tiltu. Galima įsivaizduoti ir kitką: 
tauras atidžiai seka ir savo ragais saugo brastą per upę, 
kaip labai svarbią senovės kelių kryžkelę.

Beje, Gedimino anūkas Vytautas senelio sumedžioto 
tauro, t. y. suvaldyto laukinio šių vietų gamtos gaivalo, 
padavimą patvirtino daiktiškais įrodymais. Jis dažnai 
naudodavęs tą senelio Gedimino nukauto tauro porą 
ragų, iškilmingomis progomis iš jų vyną midų gėręs, o 
per tarptautinę Europos valdovų puotą Lucke 1429 me-
tais vieną jų net padovanojęs Šv. Romos imperijos impe-
ratoriui Zigmantui.

Pats miestas šią dvynių ar dvejybinę tvarką išsaugojo 
iki šių dienų. Iš esmės net dabartiniai kalvų vardai Vil-
niui suteikia gilią prasmę: vienas Tauro ragas – dabartinis 
Gedimino kalnas tarsi skirtas gyvybės galioms palaiky-
ti, kitas – Taurakalnis, dabar pervardintas Pamėnkalniu, 
skirtas amžinybei, mirusiesiems. Juk ne veltui laidota ne 
tik viršutinėje jo aikštelėje, bet ir skardžiuose, tai liudija 
ir jau minėta XIX amžiaus nuotrauka su vaizdu į Apašta-
lų Jokūbo ir Pilypo bažnyčią Lukiškių aikštės pakraštyje.

Galima priminti ir tai, kad tik visai neseniai, so-
vietmečiu, čia panaikintos protestantų kapinės ir ant jų 
kaulų įkurti Santuokų rūmai. Vieta, kuri skirta laidoti 
ne katalikams, tarsi paliudytų, jog čia irgi kitados buvę 
kažkas pagoniška, todėl vaidendavęsi pamėnai, keisti 
vaiduokliai, iš čia – Pamėnkalnis.

Gyvybės ir mirties priešprieša ir drauge laikinumo 
ir amžinybės darna – tai dar viena simbolinė miesto 
prasmė. Todėl jau mūsų nebenustebino, kad energeti-
nės jėgos juostos ir nuo Pamėnkalnio, ir nuo Gedimino 
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ar Plikojo kalnų susieina ir susikerta Šv. Jurgio bažny-
čios ir V. Kudirkos aikštės teritorijoje. Todėl teisus buvo 
šviesios atminties architektas ir įžvalgusis žynys Sigitas 
Lasavickas, kuris teigė, kad „Vilniaus gamtovaizdis turi 
sudėtingiausią komponentų derinį Lietuvoje, kur susi-
kerta dvi labai sudėtingos struktūros Neries ir Vilnios 
slėniai, o tarp jų nutįsta sudėtingiausios skulptūros ero-
zijos išrantytos aukštumos ketera, pasibaigianti dabarti-
niu Kalnų parku. Keteros pačiame smaigalyje nepakar-
tojamai dunkso iš dalies jau žmogaus ranka apibrėžta 
Lietuvos širdis – tarsi Atėnų Akropolis ar Romos Kapito-
lijus – legendinis Gedimino kalnas su Aukštutinės pilies 
griuvėsiais, supamas kadaise dunksojusių Žemutinės ir 
Kreivosios pilių ansamblių bei visos amžių išplėtotos 
Vilniaus urbanistinės struktūros“2.

Tokios S. Lasavicko įžvalgos ir nuorodos mus dar 
labiau skatino aiškintis, kodėl būtent čia, kodėl šiose 
vietose įsikūrė tokia nuostabi gyvenvietė, kuri traukia ir 
įkvepia jau ne vieną žmonių kartą ir neretai tapdavo net 
tautų nesantaikos priežastimi, nors Vilniaus dosniai da-
lijamų dvasinio pobūdžio dovanų turėtų užtekti visiems.

U P I Ų  D O VA N O S 
Miesto sandarą, jo dalių išsidėstymo ir užstatymo prie-
žastis bei paslaptis ryškiai atskleidžia dvi upės – Vilnia 
ir Neris, kurių „įtakos“ zonos pastebimos vos ne plika 
akimi. Tai ypač išaiškėja, kai mėginame užčiuopti įvai-
riausio pobūdžio energetinius srautus. Pirmiausia at-
kreipkime dėmesį į Vilnios „veiklą“.

Kaip jau minėta, šis vandens srautas po paskutinio 
ledynmečio turėjo veržtis geologinio žemės plutos įtrū-
kio vaga. Patsai įtrūkis galbūt atsiradęs dėl labai senais 
laikais patirto meteorito smūgio. Įtrūkis kristalinėje pla-
netos plutoje, – tai plyšys, per kurį gali laisviau prasi-
veržti daug galingesni srautai iš Žemės branduolio ir 
sugrįžti atgal į gelmes, todėl tokiose vietose natūraliai 
atsiranda stiprių energetinių pulsarų virtinės.

Taigi tekančius Vilnios vandenis perskrodžia pul-
suojantys – besiveržiantys į kosmosą bei sugrįžtantys 
į žemės branduolį itin galingi energijos sūkuriai, kurie 
tarsi geizeriai šauna aukštyn ir kaip tornadiniai viesulai 
iš dangaus gręžiasi į gelmes. Sunku net įsivaizduoti, ko-
kios įvairios informacijos iš vadinamųjų Akašos kroni-
kų, esančių artimajame kosmose aplink Žemę, prisikau-
pia vandenų srautuose ir kokio dydžio energijos kiekių 
„įkrauti“ Vilnios vandenys atplūsta į miestą.

Seniai nustatyta, kad bet kokia srovė jau savaime 
sukuria apie save tam tikrą energetinį lauką. Iš fizikos 
vadovėlių prisimename, kad aplink laidininką, kuriuo 
teka elektros srovė, susidaro energetinis laukas. Pana-
šūs laukai turėtų susidaryti ir aplink tekančio vandens 
srautą. Ir kuo sraunesnė srovė, tuo galingesnis bus ją 
gaubiantis laukas. Be abejo, jis nėra elektromagnetinis, 
tačiau gyvos būtybės jį jaučia ir atitinkamai elgiasi, pa-
vyzdžiui, jo veikiami medžiai išauga su dviem ar trim 
kamienais, o gyvūnai mėgsta tokiose vietose ilsėtis arba 
priešingai – jų vengia. Galima tik įsivaizduoti, kokį stiprų 
energetinį lauką turi sukurti sraunioji Vilnia. Ir dar: prie 
kiekvieno vingio šis laukas nepasuka su vandens srove, 
o tarsi nuslysta į ties posūkiu atsidūrusią pakrantę. Iš 
čia nuolatinis dvelksmas, kaip energetinio ūko debesis, 
nuolatos plūstantis ties kiekvienu posūkiu į artimiausias 
apylinkes.

Upių vingiai išties, atrodo, visus traukte traukia. 
Beje, negi atsitiktinai prie Nemuno vingio įsikūrė svei-
katą teikiantis miestas Druskininkai? Beje, tokio pat Ne-
muno vingio energetiniai srautai „skalauja“ ir kitą svei-
katingumo miestą Birštoną.

Siekį išnaudoti tekančių upių galias nesunku paste-
bėti ir daugelyje kitų Lietuvos gyvenviečių, kurios tarsi 
tyčia taip ir taikosi įsikurti prie kokių nors upių vingių, 
kad energetinių tekančio vandens sukurtų laukų dvelks-
mas stiprintų žmones. Tad galime tik apytikriai įsivaiz-
duoti, kokias gaivias galias nuolatos plukdo į Vilniaus 
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senamiesčio širdį ir Vilnia, ties Tymo gatve staigiai pa-
sukusi vandenis dešinėn.

Tačiau pradėkime nuo jos aukštupių, pavyzdžiui, 
nuo Pūčkorių atodangos. Kažkodėl, gal net nesąmonin-
gai, žmones traukte traukia parymoti ant šio skardžio, į 
kurį plūsta upės vandenys. O štai netoliese šniokščiantys 
Vilnios vandenys įsiremia į Belmonto dvarą, „kažkodėl“ 
virtusį mėgstama vilniečių pramogų ir poilsio vieta. Kiek 
toliau upelės kilpa nukrypsta link Markučių, į didingų 
ąžuolų giraitės likučius. O pranėrusi po tiltu, savo srau-
tą Vilnia įremia į mįslingas Bernardinų kapines (kažin ar 
senovėje čia nebūta šventvietės?) ir pradeda „skalauti“ 
rytinį Užupio pakraštį.

Toliau pasekę energetinio dvelksmo kryptį, ypač 
nuo Vilnios vingio dešinėn ties Tymo gatve, galime pa-
stebėti, kad tarsi plačia vėduokle gaivą ji paskleidžia 
vos ne visam Vilniaus senamiesčiui nuo Šv. Kazimiero 
bažnyčios, Ragučio šventvietės iki pat namų, kuriuose 
gyvenę Adomas Mickevičius ar Julijus Slovackis. Gai-
vus dvelksmas turi pasiekti net Šv. Jonų bažnyčią ir se-
nuosius Universiteto pastatus bei daugelį kitų Vilniaus 
senamiesčio namų bei vietų.

O dar kartą savo dabartinę vagą labai staigiai pa-
sukusi vėl dešinėn, palaimingais srautais Vilnia jau už-
lieja net keturias šventyklas: stačiatikių Dievo Motinos 
Ėmimo į Dangų katedrą, Šv. arkangelo Mykolo, Bernar-
dinų bei Šv. Onos bažnyčias ir net buvusio vienuolyno 
patalpose įsikūrusią Dailės akademiją. O toliau Vilnios 
energetinio dvelksmo srautuose iki šiol maudosi ir va-
karinė Užupio pusė. Ar tik tai ir nėra didžiausia Užupio 
patrauklumo paslaptis?

Anksčiau, kai natūralia vaga Vilnia tekėjo aplink tą 
vietą, kurią dabar vadiname Katedros aikšte, savo galio-
mis ji apdovanodavo ir Gedimino kalną bei Žemutinę 
pilį. Sustiprinta intako iš kairės – Vingrės upė pasiekda-
vusi slėnį, kur dabar yra žemėjanti Tilto gatvės atkarpa. 
Todėl jos sukurta energija plūsdavo ir Šventaragio slėnio 

aukštumėlės link, kur dabar stovi Šv. Jurgio bažnyčia bei 
traukia žmones jauki V. Kudirkos aikštė. Senovėje šio-
se vietose jos energetiniai laukai jau susiliedavę su nuo 
Neries plūstančiomis energetinėmis vilnimis. Mat nuo 
Žirmūnų ilgą tarpą tekėjusi beveik tiesiai ir todėl sukau-
pusi ypač didelius tekančių vandenų energijos kiekius, 
Neris čia pasuka dešinėn vakarų link ir savo sukauptais 
energijos srautais tiesiog liete užlieja ir Gedimino kal-
ną, ir Žemutinės pilies, ir Katedros aikštės teritoriją ir, 
be abejo, pasiekia visą Šventaragio slėnį (su dabartine 
V. Kudirkos aikšte), ties kuriuo Vilnios ir Neries energe-
tinės vilnys kitados turėjusios susilieti ir pradėdavusios 
suktis kaip milžiniškas energetinis verpetas. Beje, toks 
verpetas ir dabar teikia gaivą Nemuno ir Neries santa-
kos parkui Kaune.

Tiesa, toks energetinis viesulas nematomas, bet 
jaut resnės prigimties žmonių, be abejonės, būdavo jau-
čiamas. Ir tai liudija tokie statiniai, kaip Radvilų staty-
ta Šv. Jurgio bažnyčia, kuri įkurta su didžiuoju žyniu 
Lizdeika susijusioje vietoje. Tad kaip tik nuo Verkių, 
kur girioje erelio lizde buvęs rastas Lizdeika, ir vertė-
tų atplaukti Nerimi iki miesto centro bei pakeliui pa-
sižvalgyti ir po Neries pakrantes. O jos ypač stebina. 
Įspūdingos vietos (ir pastatai) kažkodėl atsiranda tai 
viename, tai kitame krante. Ir lemia tai ne kas kita, o 
tik... upės vingiai.

N E R I S ,  V I L I J A  A R  V Ė L I J A ?
Štai nuo Nemenčinės atitekėjusi Neris visa savo srauto jėga 
nusitaiko į Verkių kalvą, kurioje senovėje buvusi šventvie-
tė (S. Lasavicko atkurtas aukuras tai irgi primena). Vėliau 
Verkiai neatsitiktinai taps Vilniaus vyskupų, o dabar ir vil-
niečių pamėgta vieta, teikiančia ypatingą gaivą.

Pasukusi į pietus, savo galias Neris paskleidžia de-
šiniajame krante. Daug jų kliūva Trinapolio bažnyčiai 
ir vienuolynui, Kalvarijų Kryžiaus keliui ir Jeruzalės 
bažnyčiai. Tiek daug sakralinių statinių aptinkame de-
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šiniajame krante ir veik visiška tuštuma kairiajame, jei 
neskaitysime Valakampių paplūdimio ar vienos kitos 
kavinaitės.

Bet štai tekančiam į pietus upės srautui atsiranda 
kliūtis – šiaurinė Žirmūnų kalva, tad upės vaga privers-
ta pasukti į rytus, todėl jos dovanos staiga užplūsta jau 
kairįjį krantą, kuriame pradeda kurtis Antakalnio gyven-
tojai. Čia ir Sapiegų rūmai su dideliu parku, kuris netgi 
buvo pramintas visų senovės lietuvių dievų buveine, 
greta Šv. Petro ir Povilo bažnyčia su vienuolynu. Nuosta-
bą kelia ir puikus inžinieriaus Petro Vileišio pasirinkimas 
statydintis rūmus ant paties upės kranto, todėl į juos tie-
siog plūste plūsta palaimingas Neries energetinis srau-
tas. Šie rūmai tapo viena lietuviškiausių to meto Vilniaus 
vietų. O dabar lietuvių literatūros ir tautosakos saugykla 
su greta esančia mūsų kalbos šventove. Geresnę vietą lie-
tuvių tautos kultūros buveinei sunku besurasti.

Toliau tekėdama Neris pasiekia Sluškų rūmus, 
XVII a. statytus ant supiltos salos tikriausiai todėl, kad 
upė šeimininkams suteiktų kuo daugiau gaivios jėgos. 
„Kalnus nustūmiau, Neries verpetus nuraminau...“ – įra-
šė jų savininkas ant rūmų fasado.

Pagaliau grakščiu didingu vingiu upė pasuka link 
vakarų ir savo gyvastingą tėkmės energiją tarsi milžiniš-
ka vėduokle paskleidžia į dabartinį Kalnų parką, kurio 
kalvose slypi atmintis apie seniausios, gal net XII amžių 
menančios medinės tvirtovės likučius, į Gedimino kal-
ną, į Katedros aikštę, į jau minėtą Šv. Jurgio bažnyčią 
bei V. Kudirkos aikštę. Ypač gausiai kaktomuša energija 
plūsta į Lietuvos Mokslų akademijos Vrublevskių biblio-
tekos pastatą. Jis buvo nupirktas iš gamtai neabejingų 
Tiškevičių.

Stabtelėję ties Karaliaus Mindaugo tiltu, atsigręž-
kime į dešinįjį Neries krantą. O jis kažkodėl apleistas. 
Kadaise čia stovėjusi karmelitų Šv. Marijos Teresės baž-
nytėlė sunyko. Nebėra ir Žalgirio stadiono, kuriame tūks-
tančių lietuvaičių šokta per Dainų šventes. Niokojami 

Sporto rūmai, kurie mums turėjo tapti vos ne šventove – 
juk čia, be kita ko, vyko pirmasis Sąjūdžio suvažiavimas. 
Transliacijas iš tos salės visa Lietuva dvi paras stebėjo 
kaip didingiausias mišias, iš esmės pakeitusias mūsų 
visų gyvenimą. Ir net ypač savita originali architektūra, 
grakšti gelžbetoninė šių rūmų burė niekaip nepatraukia 
nė vieno investuotojo. O juk svajota juose įkurti bent 
koncertų salę, kurių mieste stinga.

Jei paseksime Neries tėkmę toliau, pastebėsime, kad 
upės posūkis ties Žaliuoju tiltu „atsiremia“ į Šv. Rapolo 
bažnyčią, kuri tiesiog maudosi upės sukurtuose srautuo-
se. O juk tai – tas pat dešinysis krantas, kuris buvo toks 
nykus ties apleistais Sporto rūmais. Beje, nemažas šios 
gaivos kiekis kliūna ir už bažnyčios moderniais pastatais 
užstatytoms Šnipiškėms: Vilniaus savivaldybės „trintu-
kui“, Radison viešbučiui, Europos aikštei ir kt.

Toliau tekėdama Neris krypteli kairėn link Apaštalų 
Jokūbo ir Pilypo bažnyčios, kol pagaliau visa galia nusi-
taiko į dešinįjį krantą, į Lietuvos Edukologijos universite-
to rūmus ir, suktelėjusi į pietus, užlieja gaiva rytinę Žvė-
ryno pakrantę. Kad ši pakrantė palaiminga, gali paliudyti 
ir daugiakamienių medžių gausa, ir tankiai vilomis ar 
individualiais namais užstatyta visa rytinė Žvėryno pa-
krantė. Kaip Vilniaus senbuvis, galiu paliudyti, kad prie-
šingas, t. y. vakarinis, Žvėryno pakraštys ilgą laiką buvo 
tuštokas. Ar tik ne todėl, kad Neries tėkmė čia savo ener-
getines dovanas skleidžia jau Vingio parkui? Akivaizdu, 
kad daugiausia upės srauto sukurtos energijos kliūva bū-
tent jam. Ant jo skardžių todėl veša pušys, o pakrantėse 
siautėja... bebrai, įkūrę savo „gyvenvietes“ vos ne priešais 
dabartines vilas priešingame vakariniame Žvėryno kraš-
te, taigi energetiškai skurdžiausiame jo pakraštyje.

Bebrus, galima sakyti, pastebėjome visiškai atsitik-
tinai, kai abu su Viliumi Gibavičiumi, itin jautriu bioe-
nergetikai bičiuliu, nuo M. K. Čiurlionio gatvės ėjome 
Vingio parko dešiniąja puse, aukščiausiai iškilusia jo 
pakrante, grožėdamiesi ne tik sutvarkytomis memori-
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alinėmis Pirmojo pasaulinio karo metu žuvusių įvairių 
tautybių ir armijų karių kapinėmis, bet ir išlakiomis dvi-
kamienėmis ir netgi trikamienėmis pušimis. Apie kelių 
kamienų medžius iš vienos sėklos ar šaknies pasakytina, 
jog toks ypatingas gyvybingumas liudija ne ką kita, o tik 
tai, kad jiems pasisekė atsidurti ypač stiprių ir palankių 
energetinių srautų vietoje. Tad tokie medžiai akivaiz-
džiai ir nurodo tas palaimingų galių vietas. Tikriausiai 
šventosios giraitės senovėje turėjusios, be kita ko, garsėti 
ir gausiai augusiais daugiakamieniais medžiais – liepo-
mis, ąžuolais ir pan.

Taigi, eidami Vingio parko pakraščiu, staiga nugir-
dome, kad kažkas apačioje pūkštelėjo į vandenį. Iš pra-
džių pamanėme, kad galbūt upė paplovė statų skardį, ir 
į vandenį nuvirto dar vienas žemės luistas. Tačiau, geriau 
įsižiūrėję, išvydome vandenyje besiturškiančias kelias 
juodas galvutes. Bebrai išties labai sumanūs, nes įsikūrė 
ne kur kitur, o būtent nelengvai žmonių pasiekiamoje pa-
krantėje. Čia jie įsirengė savo gyvenvietę ir dabar iš vir-
šaus mūsų stebimi be baimės toliau dalykiškai darbavo-
si dantimis kirsdami medelius, kurių žalėsiai jiems tiko 
kaip puikiausios maisto atsargos. O naktimis paskabyti 
žilvičių jie apsilanko ir Žvėryne, ten daug bebrų dantimis 
paženklintų kelmų. Koks lietuviškas ir gražus gamtos 
gyvybės bei žmogaus sugyvenimas netgi čia, priešais jau 
beveik miesto centru tapusį Žvėryną! Ir vėlgi šią palaimą 
suteikė bei ekologinės išminties mus pamokė upė.

Tai argi už jaukią, gyvybingą bei gaivią aplinką ir už 
gausybę kūrybos impulsų, už pasąmonėje sužadintus ir 
iš jos iškeltus vaizdinius bei už atitinkamus atradimus, 
išradimus ir poelgius neturėtume būti dėkingi ir savo 
upėms globėjoms? Juk gerai žinoma, koks imlus infor-
macijai ir jos saugojimui bei perteikimui yra vanduo, 
ypač tekantis.

Šias upes galima būtų įsivaizduoti kaip dvi dei-
ves, savo švelniomis rankomis nuolatos glamonėjančias 
miestą ir jo gyventojus. Todėl nelengva buvę senoliams 
apsispręsti netgi dėl, atrodytų, tokio paprasto dalyko, 
kokiu vardu pavadinti didžiąją upę. Turbūt teisingiau-
sia ją iš karto vadinti net keliais vardais, nes kiekvienas 

įvardijimas nurodo vis kitus jos bruožus. Nerimi ji pava-
dinta ne tik kaip gilioji, į kurią galima panerti, ar bebrų 
mėgstama, nes senasis bebro vardas buvo neris. Vilija ji 
dažniausiai vadinta tik XIX amžiaus lenkuojančių ro-
mantikų. Beje, senesniuose raštuose, ypač slavų kalba, 
pradedant Ipatijaus metraščiu (1232 m. ir vėliau) įvardi-
jama kaip Velja ar Velija. Tai nustatė autoritetingiausias 
mūsų vandenvardžių žinovas Aleksandras Vanagas3. 

Taigi tiesiog prašyte prašosi lietuviškas žodis Vėli-
ja – vėlių upė, mirusiųjų dvasių globėja, nes galbūt seno-
vėje į savo glėbį ji priimdavusi sudegintųjų ant laidotu-
vių laužo pelenus ir nešdavusi vėles iš Šventaragio slėnio 
vakarų link į Dausas.

Be abejo, šios upės vardus galima būtų aiškinti ir dar 
kitaip. Tačiau kažin ar toks jau pagrįstas būtų dažnai mi-
nimas slaviškas aiškinimas, atseit Velija – Velikaja, t. y. 
„Didžioji“. Juk Gudijoje greta teka išties didelė Dauguva 
arba slaviškai Dvina.

Visgi ne taip ir svarbu, kaip šiuos vardus aiškinsi, 
svarbiausia, kad ta vieta, kurioje įsikūręs Vilnius, išties 
kupina stiprių iš žemės gelmių kylančių ir į šias gelmes 
iš kosmoso sugrįžtančių energetinių sūkurių. Ypač ver-
tinga dar ir tai, kad šiuos vertikalėmis veikiančius srau-
tus papildo ir gludina horizontaliai sklindantys tekančių 
vandenų sukurti energijos laukai ties upių vingiais.

Beje, be aptartos dviejų upių „veiklos“, turėtume 
atsižvelgti dar į gausius šaltinius (pavyzdžiui, Vingrių 
ar Misionierių) bei numanyti esant ir požemines upes, 
kurios, be abejo, taip pat turi veikti visą ties jomis esan-
čią gyvastį, augaliją ir gyvūniją bei žmones. Ir visa tai 
skleidžiama ir spinduliuojama ištisus tūkstantmečius ar 
bent jau nuo tos akimirkos, kai ištirpę paskutinio ledyn-
mečio vandenys virto galingomis lietuvomis, t. y. liete 
besiliejančiais srautais, kurie stengėsi prasiveržti ten, kur 
žemiau, kitaip sakant, vakarų link.

1 V. Toporov. Baltų mitologijos ir ritualų tyrimai. – Aidai, Vilnius, 
2000, p. 8–9.

2 Architektas Sigitas Lasavickas. – Lietuvos nacionalinis muziejus, 
Vilnius, 2014, p. 97.

3 Žr. Gimtasis žodis, 1993, Nr. 11.
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2
Tas laukas – paskutiniai kilometrai iki Juškų trobos. Kai 
pasieki kryžkelę, šalia kurios seniai nebėra medinio kry-
žiaus, o paskui ir kalvelę, jau visai nesunkiai gali įžiū-
rėti ne tik tai, kas priešais, bet ir kas toliau – dešinėje ir 
kairėje.

Kiek kartų jis vis iškildavo mintyse, sugrįždavo 
sapnuose. Dažniausiai Selemonas Davulis pasijusdavo 
beeinąs per tą lauką, kiek rečiau – stovįs ant kalvelės ir 
negalintis atsigėrėti atsivėrusia panorama.

Pirmas kartas buvo taip seniai, kad ir prisiminti ne 
taip paprasta. Vos trejų sulaukusį dėdė Pranas jį parvežė 
iš Urtuvėnų. Tačiau lyg šiandien pamena: bėga per lauką 
ir šaukia, šaukia: „Babyt, aš jau parvažiavau!“

*
Kaimynai, prisiminę Selemono krikštynas, vis pakarto-
davo senojo Davulio žodžius: „Kad užaugtų komunis-
tas.“ Juos ištarus, į giedrą dangų buvo iššauta iš pistole-
to, tarsi patvirtinant tai, kas pasakyta.

To, ką tyliai pasakė krikštynose dalyvavusi naujagi-
mio priėmėja, už akių dar vadinama burtininke, beveik 
niekas neišgirdo: „Kad užaugtų žmogus.“

Keturiasdešimt šeštųjų vasara dar nebuvo nė įsi-
bėgėjusi. Lietuvos laukė daugybė permainų, ir tai, kas 
dėjosi Juškų sodyboje, buvo tik krikštynos, ir nieko dau-
giau. Tiesa, gražuolė nuotaka iš turtingo ūkio ir negražus 
jaunikis, kurio tėvas garsėjo ne tik kaip geriausias kelių 
parapijų kalvis, bet ir kaip smarkiai paraudonavęs ketu-
riasdešimtaisiais, atrodė taip neįprasta. Vestuvių kaip ir 
nebuvo, todėl šios iškilmės iš anksto buvo plačiai apta-
rinėjamos.

Krikšto tėvai – naujagimio mamos sesuo Dalija ir 
gerokai už ją vyresnis, bent iš išvaizdos, Bronius Nezabi-
tauskis. Vienintelis kaimo vyras, nuėjęs iki Berlyno. Nors 
praėjo keli metai, bet po daugybės įvykių likę gyvi gerai 
prisiminė tą dieną, kai du broliai išėjo į karą. Per lauką, 
nuo kurio lyg ant delno atsiveria visas kaimas, vienas ėjo 
dainuodamas, kitas – verkdamas. Tas, kuris verkė, žuvo 
jau pirmaisiais metais.

L e o n a s  P e l e c k i s - K a k t a v i č i u s

Šuns plaukai
Rašomo romano fragmentai 

Naujausiame rašytojo kūrinyje – dviejų giminių istorija, prasidedanti XX a. pradžioje ir siekianti 
mūsų laikus. Pagrindinis herojus – filosofijos daktaras Selemonas Davulis, padorus, tačiau 
neryžtingas, sovietmečio sulaužytas pusiaukelės žmogus. Su juo susijusių asmenų gyvenimus 
ir likimus keitė ar tiesiog luošino ne tik epochos dvasia ir atsitiktinės aplinkybės, bet ir sutikti 
žmonės, o kartais artimieji. Čia daugiau nelaimingųjų nei laimingųjų, tačiau mirštančio seniausio 
herojaus lūpomis ištarti paskutiniai žodžiai nuteikia viltingai.

Iki miesto beveik dešimt kilometrų. Sugrįžtančių iš 
bažnyčios laukė anksčiau, todėl vis nekantriau buvo tei-
raujamasi tų, kurie žvalgėsi į kalno pusę. „Važiuoja! Jau 
važiuoja!“ – pirmasis obuolmušio traukiamą kalamaškę 
pamatė vienas iš į krikštynas atsivestų vaikų. Nuo kalno 
jau ne kažkiek to važiavimo – per lauką pro Jokūbaičio 
ir Norkaus sodybas, paliekant šone Barzdžiaus ūkį, čia 
ir posūkis prieš Petkausko namus, o paskui dar vienas – 
į Juškų sodybą.

Štai čia, vos pasiekus keliuką, vedantį jau tiesiai į 
dviejų galų trobą tarp eglių, ir pasitiko parvažiuojančius. 
Su alumi ir šiuo tuo stipresniu. Vidutinio ūgio, vos pra-
dėjusiu pilnėti pilvuku, trumpais, dar nežilais plaukais ir 
dailiais ūsiukais Davulis, kaip ir išlydint, buvo pirmasis 
ir aiškiai svarbiausias.

Svarbiausias jis buvo dar ir dėl to, kad anūką pa-
krikštijo jo vardu.

– Selemonas! Selemonas! – paėmęs ant rankų nuo 
triukšmo pabudusį, bet vis dar ramų naujagimį, labiau 
už kitus džiaugėsi senasis. Kaimynai jau buvo girdėję, 
kad jis nebe kalvis, kad didelis žmogus Urtuvėnuose – 
bažnytkaimyje už pusšimčio kilometrų ir kad kažin ar 
leis krikštyti, o dabar džiaugėsi kartu su juo, nė pusės 
žodžio nepasakiusio dėl bažnyčios. Tik kiek išsigando, 
kai išsitraukė ginklą ir iššovė.

– Kad užaugtų komunistas! – tie žodžiai buvo ne 
mažiau netikėti nei pats šūvis, išgąsdinęs mažąjį Selemo-
ną. Pravirkęs kūdikis suaugusiesiems priminė, jog ne jie 
čia svarbiausi. Ir smagi kompanija pajudėjo sodybos link.

4
Kad tas jaunas žmogus tikrai pavojingas, Selemonas su-
prato išgirdęs vyresniojo sūnaus pasakojimą.

Iš Vilniaus pasitaikė kartu važiuoti traukiniu. Pus-
broliai nebuvo matęsi nuo mokyklinių metų. Teisės ma-
gistrantūroje studijuojantis Lukas Deikus buvo gerokai 
įkaušęs. Iš pradžių atrodė, jog pasisekė, smagu bus su 
giminaičiu grįžti į vaikystės miestą. Deja, bendrakeleivio 
šneka darėsi vis keistesnė, piktesnė. O galų gale teko iš-
laikyti tikrą psichologijos egzaminą:
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– Aš daug galiu! Jei panorėsiu, kol atvažiuosim, pats 
savo noru išlipsi ir po traukiniu palįsi.

Mantas iki tos dienos nieko panašaus nebuvo girdė-
jęs, o ir su tokiais grasinimais nebuvo susidūręs. Iš pra-
džių pagalvojo, kad gal čia toks juodasis humoras. Ta-
čiau kuo toliau, tuo darėsi nejaukiau, o galiausiai ir visai 
baisu. Pajuto, ko gyvenime niekada nebuvo jutęs. Viskas 
tarsi aukštyn kojom apsivertė. Rodės, dar akimirka ir iš 
tikrųjų susiims už galvos.

Artėjo stotis ir, nors iki kelionės tikslo laukė dar ge-
ras gabalas kelio, šalto prakaito išpiltas suskubo išlipti 
ir atsidūrė tamsoje.

Traukiniui nuvažiavus, atsargiai apsidairė, viduje 
vis dar jausdamas drebulį. Kai suprato, jog šalia nebėra 
to, kuris studijuodamas išmoko tokių baisių dalykų, net 
vakaro tamsa nušvito. Tą akimirką dar negalvojo, kaip 
pasieks gimtąjį miestą, dabar jis jam atrodė baisus, nes 
ten netrukus išlips beveik teisės magistras.

– Dieve, Dieve... – kartojo lūpos, o galvoje ūžė ligi 
tol nepatirtas chaosas.

Ir Mantas nusipirko bilietą atgal į Vilnių.

8
„Šuns plaukai“. Tuos žodžius apie tėvą, su kuriuo nie-
kada kartu negyveno (išskyrus pirmuosius trejus metus, 
kurių neprisimena), Selemonas kažkodėl įsidėmėjo neiš-
dildomai. Juos kadaise pasakė motina, ir jis daug kartų 
yra pagalvojęs, jog labiau paniekinti žmogaus negalima. 
Gal ir gerai, kad jo galva garbiniuota, nė kiek nepanaši 
į tėvo. Tiesa, dabar iš garbanų šūsnies likusi tik sruoga 
dešinėje, tačiau vis vien tai – aiškus įrodymas, kad Sele-
monui pasisekė labiau.

Iš kur toji motinos neapykanta tėvui?
Selemonas kitaip savo tėvo ir neįsivaizduoja: plau-

kai – kaip stagarai, nepanašūs į žmogaus, kažkokie ne 
tokie, gal tikrai kaip šuns. Nors šunį glostydamas nieka-
da nejaučia pasidygėjimo. O prie tėvo plaukų niekada ir 
nebuvo prisilietęs. Iš tikrųjų ir neišdrįstų. Ypač po to, kai 
sužinojo, ką motina pasakoja apie jo atsiradimą.

Jam šito niekada nėra sakiusi. Čia ir skaudžiausia. 
Gal nesupranta, ką daro? O gal geriau už kitus supran-
ta ir jai tai – dar vienas būdas atsilyginti už tą dieną 
antrajame trobos gale? Tik ar jis, sūnus, dėl šito kuo 
nors kaltas?

Išgirdo tą keturiasdešimt penktųjų istoriją jau ne iš 
Luko, kuriam pirmajam papasakojo, todėl labai gali būti, 
kad perpasakojant atsirado naujų spalvų ir atspalvių. Ta-
čiau svarbiausia, žinoma, liko.

Antrajame trobos gale tuomet gyveno sesuo Julė su 
vyru. Senajai Juškienei su vaikais išėjus į bažnyčią, liku-
sią namuose Viktę pašaukė, kai sulaukė svečio. Kalvio 
sūnų Alpuką ji jau buvo mačiusi, įsiminė tik negražus 
jo veidas, todėl Julei ir pasakė, kad neateis. „Nesuvalgys 
gi“, – įtikinėjo sesuo.

Nuėjo. O kai įsiūlė vieną, paskui antrą taurelę, tas 
veidas visai ne toks baisus pasirodė. Paskui pasidarė 
bloga – niekada nieko panašaus nebuvo ragavusi. O dar 
paskui nė pati nepajuto, kas atsitiko.

O dabar, praėjus daugiau kaip pusei amžiaus, mo-
tina kaltina tik tėvą.

Selemonui buvo aštuoneri, kai į namus parvežė 
netik rą seserį. „Tu jos nemylėk“, – tyliai pasakė babytė. 
Mergaitė gimė su rožiniu ženklu ant kairės rankos. Gir-
dėjo suaugusiuosius šnabždantis, jog jis likęs nuo kaimy-
no Norkaus peilio. Ir dar girdėjo, kad Norkus pasigėręs 
vaikydavo apie trobelę ir savo motiną. Su peiliu rankoje 
vaikydavo. Kartais ji ir pas juos atbėgdavo. Tokia tyli, 
susitraukusi senučiukė, vis kartojanti „tasai sakyti...“

Iš arti Selemonas Norkų matė tik kartą. Aštuonmetė-
je kažkokia proga vyko vakaras, užsibaigęs suaugusiųjų 
šokiais. Jau anksti temdavo, ir vienam eiti namo buvo 
baisoka. Į šokius atėjusi kaimynystėje gyvenusi Juoza-
paičių Ancė, jau turbūt dvidešimtmetį perkopusi mer-
ga, Selemonui šnibžtelėjo, kad luktelėtų, ji kartu su juo 
pareis. Tad ir palaukė. O belaukdamas įsidėmėjo, kaip 
šoko dar artimesnis kaimynas Norkus, neseniai grįžęs iš 
kariuomenės, o gal iš kalėjimo – buvo girdėjęs namuo-
se šnibždantis, kad armijoje nusikaltęs, kažką sužalojęs, 
kad buvo teisiamas. Nė vienas šokėjas šitaip nesielgė: ant 
galvos – kepurė, dantyse – cigaretė, viena ranka kišenėje. 
Tokių dalykų nemačiusiam Selemonui buvo keista, kad 
niekas neišdrįso jam paaiškinti, jog taip elgtis nedera. 
Būtų vyresnis, prieitų ir pasakytų. O jei dabar? Baisoka, 
galvojo Selemonas, pats sau prisipažindamas, jog yra 
bailys. Be to, jo ir neklausytų.

Ir dar Selemonas prisimena, kaip motina iki sesers 
gimimo, išėjusi iš trobos, vis ilgesingai žiūrėdavo į tą 
pusę, kur Norkaus namelis.

Kai ji gimė, išvažiavo visi trys į Latviją, į Jelgavą, pas 
Norkaus gimines. Selemonas liko su babyte.

O iš Rusijos ateinantys tėvo laiškai prasidėdavo vis 
taip pat: „Labas, mylima žmona Viktorija ir sūnau Se-
lemonai.“ Tėvas pasakojo, kokie dideli šalčiai Norilske, 
vis prašė laukti jo sugrįžtant, klausė, kodėl neatsako į 
laiškus.

– Man jis nieko blogo nėra padaręs, – kartais pasa-
kydavo babytė. Selemonui tie žodžiai buvo lyg kokia 
mįslė, kurią būtinai turėtų įminti. Tačiau tai buvo ne 
taip paprasta – jam niekas nieko daugiau neaiškino, o 
jis nedrįso klausti.

1 8
Selemonas vis pagalvoja, kad ir jis kaltas, jog Lukas 
Deikus pasirinko Policijos akademiją. Buvo atvažiavęs 
pasveikinti motinos su gimtadieniu ir, išėjus kalbai apie 
profesijas, daug negalvodamas pasakė: „Matai, kokia 
velniava aplinkui. Jei tapsi policijos karininku, tikrai tu-
rėsi darbą.“

Buvo devyniasdešimt antrieji, o gal tretieji. Daug 
kas vertėsi aukštyn kojomis. Tais neramiais laikais buvo 
įprasta ateitį užsitikrinti ginklu, apgaule, intrigomis. 
Spekuliantai virto verslininkais, banditai – apsauginin-
kais. Kai kuriems net ir pakankamai gyvenimo mačiu-
siems žmonėms atrodė, jog darbas Gariūnuose vertesnis 
už studijas universitete. Selemonas, nors ir įgijęs moks-
linį laipsnį, jau nebesijautė toks tvirtas, koks buvo dar 
visai neseniai, kai susivienijusi tauta darė vieną stebuklą 
po kito. Ir akademinėje bendruomenėje buvo justi lauki-
nio kapitalizmo žingsniai, kuriems įsisukus nelikdavo 
vietos žmogiškumui.
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Kad policininkais neturėtų tapti jaunuoliai iš pana-
šių kaip Luko šeimų, viename žurnale perskaitė po laiko. 
Kai jo mokslai artėjo į pabaigą, darėsi baugu girdint, ką ir 
kaip jis kalba. „Neduok, Dieve, patekti į tokio tardytojo 
rankas“, – po vieno tokio susitikimo pagalvojo.

Selemonas vis sapnuoja gimtąjį kiemą, eglėmis ap-
augusią sodybą. Nors labai anksti iš tų namų į pasaulį 
išėjo, labai nori bent kartkartėm vėl čia atsirasti, nors 
kelioms valandoms. Jam atrodo, kad po to ir su kojomis 
nebebūtų tokių problemų, ir negeros mintys pradingtų 
kaip nebuvusios.

Selemonui sunku įsivaizduot, kas šiandien jų sody-
boje dedasi, jeigu ji iš viso dar yra. Ar neištiko jos se-
nosios liepos, beveik šimtmetį jų kieme prastovėjusios, 
likimas? Toji anuomet motinos išberta naujiena – Lukas 
bandė nupjauti liepą, taip sujaudino, kad iš pradžių neži-
nojo, ką ir atsakyt. Paskui tylomis išsprūdo: „Kad jis gal-
vą nusisuktų.“ Pasirodo, vos panašiai ir neįvyko. Medį 
pradėjęs pjauti nuo viršūnės, iškrito ir susilaužė koją.

Tuomet Lukas jau buvo baigęs studijas, ir tai buvo 
skaudžiausia. Nejaugi net knygos, net akademijos aplin-
ka nepakeitė? Toji liepa – gražiausias Juškų sodybos me-
dis, menantis viską, kas čia buvo. Medis, už kurį artimes-
nio ir ištikimesnio nerasi.

Selemonas vis dažniau pagalvoja: jeigu jis nebūtų 
bailys, gal ir kitaip būtų viskas susiklostę. Liūdna, kad 
gimtieji namai atsidūrė policininko, pragėrusio savo pro-
fesiją, rankose.

Aną naktį išbudo prakaito išpiltas. Susapnavo Luką 
iškreiptu nuo pykčio veidu ir vis kartojančiu: „Užmušiu! 
Už-mu-šiu!!!“

O motinos niekada nesapnuoja. Nors ir dažnai apie 
ją galvoja, o mintyse vis pasikalba. Kodėl?

*
– Jei būtų mano valia, sudeginčiau Juškų sodybą. Joje tiek 
negero yra įvykę. Toji sodyba kaip prakeikta, – Selemo-
nas gerokai nustebęs klausosi Salomėjos. Juk tai – žmo-
gus, kuris net skruzdėlės stengiasi neužminti.

Niekada apie tai nepagalvojo, todėl dabar nežino, 
ką atsakyt.

– Mama ten jau nesugrįš. O tas, kuris ten dabar siau-
tėja, nieko nevertas. Ir anksčiau ar vėliau sulauks atpildo. 
Su ugnimi išnyktų visas tuose namuose susikaupęs blo-
gis. Ir jei kada nors ten, – kai vėjas išpustys pelenus, – vėl 
kas nors įsikurtų, buvusi aura nebepaliestų.

Ne taip paprasta išgirsti tokius žodžius. Selemonas 
vis dar tyli. Galvoje – minčių raizgalynė, atrodo, kad per 
trumpą laiką joje viskas taip susipainiojo, jog atpainioti 
bus ne taip paprasta. Kol kas tik dėl vieno Selemonui aiš-
ku: jeigu jau Salomėja taip prakalbo, jos širdyje susikau-
pė pernelyg daug su jo artimaisiais susijusių juodulių. 
Pragyvenus kartu beveik pusę amžiaus ir niekada nieko 
panašaus negirdėjus, toks pasakymas lyg perkūnas, ku-
ris būtinai kada nors trenks.

Tačiau kad niekas tų namų nesudegins, aišku ir Sa-
lomėjai, ir Selemonui. Lyg ir netyčia pradėta šneka taip 
ir baigiasi.

1 9
– Labas, Vikte.

Vežimėlyje sėdinti Viktorija kažkur toli nuo visų, 
taip pat ir koridoriumi pirmyn atgal vaikščiojančių bei 
važinėjančių, kaip ir ji. Balsas girdėtas, tik akys, tos varg-
šės akys, nenori matyti – viskas lyg pro miglą.

– Pažint nebenori, ar ką? – klausia prie jos vežimėliu 
priartėjęs balsas.

– Valdas?
– Tas pats... – šypsodamasis tiesia ranką Baltrušis.
– Kaip tu čia?.. – išsprūsta Viktorijai.
– Kaip ir visi... – atsako jau senokai matytas, tačiau 

neužmirštas žmogus. O paskui trumpai, vyriškai paaiš-
kina: – Paskubėjau Audronei užrašyt namą. Kai iš tavęs 
parėjau, džiaugiaus, kad šalia. O kai išpildžiau jos norą, 
lyg nebūta dukros. Tapo visiškai svetima.

Kai Baltrušiai iš kūdikių namų parsivežė augintinę, 
visokių kalbų prisiklausė. Ir kad nieko doro iš tokio vai-
ko, kurį jos motina paliko likimo valiai, negalima tikėtis, 
ir kad tikra kvailystė auginti ne savą. Nesmagu, aišku, 
buvo girdėti tokias ir panašias užuominas. Tačiau ilgai-
niui viskas pritilo. Atrodė, kad ir nebesugrįš.

Grįžo... Tiesiai į Valdo Baltrušio širdį.
Viktorija savo nusilpusiom akim įsižiūri į Valdą. Pa-

sikeitęs, pagalvoja. Jau neabejojo, jog niekada nesusitiks. 
O kad tokiom aplinkybėm, nė nesapnavo.

Lyg ir norėtųsi pasikalbėti, bet ir vienas, ir kitas 
nutyla. Vežimėliai, o ir aplink zujantys panašaus likimo 
gyventojai tarsi kamuolys galugerklyje – nei nuryti, nei 
išspjauti.

– Seniai čia? – pirmasis tylą nutraukia Valdas.
– Seniai... – atsako Viktorija tokiu balsu, tarsi kalbėtų 

apie dešimtmečius.
Abiems labai nejaukus tas susitikimas. Iš šono žiūrint 

jis labiau panašus ne į džiaugsmą, išvydus artimą, o į nevil-
tį, kad tas artimas, o kadaise ir mylimas žmogus mato tave 
tokį bejėgį, tokį beviltišką. Kol kas nė vienas iš jų negalvoja, 
kad ir rytoj, ir poryt vėl tokiom pat aplinkybėm susitiks ir 
labai gali būti, jog stengsis tokių susitikimų išvengti.

2 0
Atkūrus Lietuvą, Selemonas Davulis ne kažkuo galėjo 
pasigirti. Ne, ne viešai, – sau. Katalikų bažnyčios kronikos 
neplatino (nors galėjo). Prie Adomo Mickevičiaus pa-
minklo jo nebuvo. Tarp būsimų signatarų Mokslų aka-
demijos salėje neįsiamžino.

Taip, du sykius sudegino komjaunimo bilietą, bet 
viskas baigėsi laimingai, nors po antrojo karto jo jau nie-
kas nepakeitė. Kartą lapkričio septintosios naktį centri-
nėje Kauno aikštėje su Stanislovu nuplėšė trejetą raudo-
nų vėliavų. Ir vėl laimingai. O restorane rusų lakūnams 
pasiūlęs varyt iš Lietuvos, atsėdėjo penkiolika parų. Būtų 
gavęs daugiau, jei ne su juo vaišinęsis bičiulis, kurio gi-
minaitis prokuroras pasistengė, kad nieko gero nežadan-
čiame karininkų raporte pavojingi šūkiai nebūtų minimi.

Jei nebūtų sutikęs Salomėjos, nežinia kuo tokie žy-
giai būtų baigęsi. Ypatingo gražumo žmogus jo antroji 
puselė. Ne tik išvaizda, viskuo. Neturėtų su kuo ir paly-
gint. Tiesiog Dievulis tokią sutvėrė. Žmogų, kuris vien 
savo buvimu šalia pasaulį daro išmintingesnį, šviesesnį.
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Kai Kaune susidegino Romas Kalanta, Selemonas 
jau gyveno Vilniuje. Iš Kauno laikų pažįstamų išgirdo 
visai kitą tiesą nei apie tai rašė oficiozas Tiesa. Ir apie pa-
čią tragediją, ir apie neramumus, apie suimtuosius. Tarp 
jų buvo ir pora pažįstamų iš susitikimų paslaptingajame 
bute Laisvės alėjoje. Jei tomis dienomis būtų buvęs Kau-
ne, neabejoja, jog būtų atsidūręs tarp maištininkų.

Lietuvoje minimas Sąjūdžio trisdešimtmetis, ir Se-
lemonas Davulis, klausydamasis tiesioginės transliacijos 
iš Seimo, bando prisiminti seniai prabėgusias dienas, ta-
čiau gailėdamasis ne jų, o savęs. Kad pačiomis sunkiau-
siomis Lietuvai dienomis nebuvo tarp tų, kurie labiausiai 
rizikavo ir be kurių nebūtų atkurta nepriklausomybė. 
Ačiū Dievui, bent jau netapo komunistu, kaip buvo pra-
našavęs senelis. Ir Judu netapo; net baisu girdint, kad 
tokių buvo šimtas dvidešimt tūkstančių.

Tačiau ką reiškia būti pakviestam į KGB rūmus, pa-
tyrė. Po to, kai sugrįžo iš kelionės po socialistinę Vokie-
tiją. Saldžiai maloniai besišypsantis, be jokių skiriamųjų 
ženklų pareigūnas rankose pavartė popierių ir perskaitė: 
„Selemonas Davulis yra užsienio žvalgybos agentas.“ 
Buvo akivaizdu: skaitydamas tyrinėja, kaip Selemonas į 
tai reaguos. Dabar viskas atrodo kaip ir juokinga, o tuo-
met nelabai. Labai nelabai. Lyg ir pakako paaiškinimo, 
jog tai – šmeižtas. Laiškas – anoniminis, parašo po juo 
nebuvo. O gal jį ir patys saugumiečiai sukurpė. Tik ko-
dėl? Gal todėl, kad su kitu aspirantu po vieno oficialaus 
susitikimo su vokiečiais, nepranešę grupės vadovui, iki 
vidurnakčio viešėjo rusų kalbos dėstytojos ir buvusio 
karo dalyvio, patekusio į nelaisvę prie Stalingrado, na-
muose? Ko gero.

O gal kažkuris iš grupės kam reikia papasakojo, 
kas nutiko Maskvoje peržengiant Lenino mauzoliejaus 

slenkstį? Selemonui supūliavo kojos nykštys, jį bandė 
gydyti kelionės draugas chirurgas, tačiau nelabai sėk-
mingai. Kai atėjo eilė, kai liko tik laipteliai, skaudantis 
pirštas trinktelėjo į akmenį, o Selemonui visai netikėtai 
išsprūdo: „Bliad!“ Tą akimirką jo akys susidūrė su gar-
bės sargyboje stovinčių kareivėlių akimis, kurios tankiai 
sumirksėjo. Kažkodėl vėliau nė vienas turistinės grupės 
narys šitos ganėtinai juokingos akimirkos neprisiminė, 
nors tą šūksmą tikrai girdėjo...

Įdomiausia buvo po to. Net kelis kartus atsisveiki-
nant saugumietis vis siūlė: „Užeikit. Nepamirškit.“ Ko 
užeiti ir ko nepamiršti, nesakė. Ir pro duris palydėjo, 
ir ilgu koridorium iki pat galo lydėjo. Kažkodėl atbulą. 
Turbūt pats Dievulis padėjo: jei taip eidamas būtų dar 
žingsnį žengęs, būtų susižalojęs, o gal dar blogiau atsiti-
kę, nes prasidėjo laiptai. Iš kažkur atsiradęs savisaugos 
jausmas liepė atsigręžti. O saugumietis lyg niekur nieko 
koridoriumi sugrįžo atgal.

Jau šiais laikais dar kartą matė tą saugumietį. Pre-
kybos centre. Kažkoks kipšas pakuždėjo, kad jį reikia 
pakalbinti. Tačiau taip staiga tas kagėbistas išnyko, nors 
buvo tik ką įėjęs į prekybos salę, kad tapo aišku, jog ne-
atsitiktinai.

Neatsitiktinai, regis, ir disertacijos sovietmečiu ne-
pavyko apginti. Tiesa, tas, kuris labiausiai pakenkė, ir 
dabar ne paskutinis tarp tituluotų kolegų. O susitikęs 
bendrauja lyg niekur nieko, dargi priešingai – nors prie 
žaizdos dėk. Selemonas nekerštingas, tačiau nesmagu 
žinant, kad ir šiais laikais toli gražu ne visur ir ne viskas 
yra taip, kaip turėtų būt.

Taip, Selemonas – mokslininkas. Su kiemsargio atly-
ginimu. Karjeros nepadarė, ir aišku, kad jau nepadarys. 
Neišsipildė pirmosios mokytojos pranašystės – netapo 
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ministru, o ir Saliamono pravardės nepateisino. Kodėl? 
Lyg ir netinginiauja. Tikrai ne paskutinis tarp kolegų. 
Tačiau turbūt pats kaltas. Neišmoko lipti per kitų galvas. 
O tai dabar, ko gero, dar madingiau nei sovietmečiu. O 
gal nevykėlis, ir tiek?

*
Devyniasdešimt antrųjų liepos dvidešimt penktąją Se-
lemonas ilgai atsimins. Tarp Vilniuje specialiu lėktuvu 
nusileidusių 163 lietuvių iš Didžiosios Britanijos buvo ir 
jo tėvo pusbrolis Gustavas.

Kad toks buvo, viena ausim išgirdo seniai. Po to, 
kai, lankantis Bartkūnuose, į svečius pas senelį užsuko 
smarki moteris, bent tokia iš pirmo žvilgsnio atrodė, pa-
sveikinti jo gimtadienio proga.

– Brolio dukra Dolė, – pasakė senelis. – Atrodo, dar 
nepažįstami?

Jiems išsikalbėjus, išgirdo, jog dar ir vyresnis brolis 
buvęs. Tačiau karo metais pradingo be žinios. O prieš 
tai, prasidėjus rusų–vokiečių karui, partizanavęs. Ne, ne 
rusų pusėje. Tie keli sakiniai buvo ištarti taip atsargiai, 
kad po to bendravardis paauglys senelio akyse pamatė 
tai, ko iki tol niekada nebuvo matęs – išgąstį. Seneliui tai 
buvo taip nebūdinga.

Tas tiesas išsakiusi viešnia staiga suprato padariusi 
kažką baisaus ir pravirko...

*
Atsišaukė Gustavas po Kovo 11-osios. Selemonui skirtas 
laiškas buvo net dešimties puslapių. Rašė, jog iš Adolfi-
nos-Dolės gavęs adresą ir labai norėtų susipažinti.

Nuo priešpaskutinių karo metų apie Gustavą, išvež-
tą į Vokietiją darbams, niekas nebuvo girdėjęs. Kasmet 
už jį tėvai užsakydavo Šventas Mišias, o kai šie pasimirė, 
artimieji jau nesitikėjo kada nors apie jį išgirsti. Pusę am-
žiaus laikyto žuvusiu paaiškinimas buvo lyg ir supran-
tamas: „Nenorėjau jums pakenkti.“

Dėdė Gustavas plačiai aprašė savo odisėjos pradžią. 
Pirmas išbandymas jo laukė keturiasdešimt antrųjų vasarą, 
kai vieną popietę papuolė vokiečių kariams, gatvėje tikri-
nusiems dokumentus. Kadangi atleidimo nuo karo tarny-
bos pažymėjimo neturėjo, kartu su tokiais pat nelaimėliais 
buvo sulaikytas ir nuvežtas prie traukinių stoties. Ten jau 
lūkuriavo daug rekvizuotų ūkininkų arklių ir vežimų. 
Sulaikytiesiems per vertėją buvo paaiškinta: reikės padė-
ti visa tai nugabenti iki fronto, užtruks apie tris savaites, 
paskui visi galės grįžti atgal, be to, už tai bus apmokėta. Į 
namus sugrįžti neleido, sakė, jog painformuos namiškius.

Visas šis turtas buvo perkeltas į gyvulinius vago-
nus. O jų, lydinčiųjų, laukė vagonų kampuose pakreikti 
šiaudai ir antklodės. Po kelių dienų, išlipus iš trauki-
nio, nusidriekė ilga kolona arklių traukiamų vežimų. 
Riedant purvinais keliais fronto link, ją lydėjo raiti gin-
kluoti kareiviai.

Dėdė Gustavas savo laiške prisiminė: „Blogas kelias 
ir didelis mašinų eismas neleido važiuoti risčia. Vietomis 
kelias buvo išklotas miško kirtimų rąstais, todėl važiuo-
jant labai kratė. Tolumoje jau girdėjosi patrankų ir ka
tiušų garsai. Keli sunkiosios artilerijos sviediniai nukrito 

tiesiog prieš akis. Vijome arklius kiek galėdami. Nakties 
metu rytuose dangus raudonavo nuo gaisrų ir sprogimų. 
Žaibavo lyg pekla padavimuose.“

Pasiekus upę, paaiškėjo tikslas – pristatyti gyvulius į 
Demjansko žiedą, kuriame vokiečiai buvo rusų apsupti. 
Pasinaudota spraga ties ta upe, keltai judėjo pirmyn ir at-
gal aplink sproginėjant rusų minosvaidžių sviediniams, 
baidantis arkliams. Kitoje pusėje vėl reikėjo laukti, kol 
persikels visa kolona.

Pajudėjus tolyn, pakelėse matėsi nemažai rusų ka-
reivių ir arklių lavonų, išpampusių, pamėlynavusių. Tas 
vaizdas buvo toks kraupus, kad dėdei Gustavui dar ir 
šiandien, po tiek metų, stovi prieš akis.

Arklius su vežimais perėmė Staraja Rusa miestely-
je, tai užtruko savaitę. Ir žmonės, ir arkliai buvo alkani. 
Buvo labai karšta vasara, trūko vandens. Kai iš Gustavo 
paėmė arklius, vaikinas pasijuto lyg nuo krūtinės būtų 
nusiritęs didelis akmuo.

Tačiau džiaugtis nebuvo dėl ko. Kai vėl atsidūrė gy-
vuliniuose vagonuose, alkani ir utėlių apsėsti, kilo įtari-
mas, jog kažkas ne taip – juos saugojo vokiečių kareiviai. 
Po trijų dienų pasiekus Mažeikius ir manevruojant gele-
žinkelio stotyje, pakalbintas geležinkelietis pasakė: trau-
kinys važiuoja į Liepoją. Gustavas ir trys bendrakeleiviai 
nutarė bėgti. Traukiniui įsibėgėjant, kai jau kareiviai 
nestebėjo, iššoko ir nuriedėjo nuo geležinkelio pylimo. 
Kelionę kiekvienas tęsė atskirai.

Kai porą naktų permiegojęs ūkininkų daržinėse, 
po beveik penkias savaites užtrukusios kelionės grįžo 
į namus, tėvai sūnaus išsigando. Ir ateitis buvo neaiški. 
Gustavas suprato, jog padėtis kritiška, reikėjo būti la-
bai atsargiam. Jaudinosi ir tėvas, šiaip jau ramaus būdo 
žmogus.

Tuo metu vokiečiai verbavo jaunus žmones viene-
riems metams į darbo tarnybą. Užsirašė. Svarbiausia – 
išdavė pažymėjimą, išlaisvinusį nuo galimų bėdų dėl 
pabėgimo. O po poros mėnesių, keturiasdešimt trečių-
jų gegužę, kartu su grupe devyniolikmečių išvažiavo į 
Vokietiją. Šį kartą jau ne gyvuliniame, o keleiviniame 
vagone.

„Mielas Selemonai, – rašė dėdė Gustavas, – papasa-
kojau tą įvykį, kad žinotum, kaip ir kodėl apleidau tė-
vynę. Likimo keliais žengiant, laukė griuvėsiai, lavonai, 
purvas, prakaitas ir kraujas. Jei bus įdomu, susitikę ir 
apie tai pakalbėsim.“

*
Dėdę Gustavą būtų pažinęs ir minioje pamatęs. Tie patys 
Davulių bruožai – negražus, tačiau geras, šviesus veidas, 
garbana, kokią turėjo ir senelis, o svarbiausia – eisena ir 
kalbos maniera, lyg būtų koks bajoras.

Mėnuo, kartu praleistas šiaurės Anglijoje, labai suar-
tino. Ypač jauku buvo tenykščiame lietuvių klube. Buvo 
akivaizdu, kad Gustavas Davulis čia neeilinis žmogus.

Selemonas ne sykį pagalvojo: ar šis jau senyvas vy-
ras, jei likimas nebūtų nutrenkęs į kitokį pasaulį, irgi 
būtų panašus į giminaičius, likusius Lietuvoje. O tėvas, 
jeigu būtų atsidūręs Vakaruose, o ne Rusijoje, gal irgi 
būtų normalus žmogus?
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Kai dėdė lankėsi Lietuvoje, kažkodėl nė karto neuž-
suko pas pusbrolį Alpą, ir Selemono apie tėvą nieko ne-
klausinėjo. O Selemonas nedrįso pirmasis apie jį prabilti.

O kai dėdės gimtajame namelyje buvo supažindin-
tas bene su dvidešimt šešiais giminaičiais, nė vienam 
nepajuto simpatijos. Ne, jis ne aiškiaregis, bet nesunkiai 
atskiria tikrą nuo apsimetėlio. Kad dauguma jų tokie, tai 
buvo taip akivaizdu.

Ne, milijonieriumi dėdė Gustavas netapo. Tie, kurie 
galvoja, jog stebuklingai atsiradęs giminaitis beveik pi-
nigų maišas, labai nusivils. O Selemono džiaugsmas tik-
ras – galų gale ir iš tėvo pusės atsirado tikras žmogus, 
su kuriuo malonu bendrauti, šalia kurio jaučiasi saugus 
ir kurio žodžiais galima tikėti.

Anglijoje dėdei nepavyko baigti universiteto. Kol 
tapo tekstilininku, nemažai teko patirti. Į Didžiąją Bri-
taniją atvyko iš Austrijos keturiasdešimt septintaisiais. 
Metus teko dirbti žemės ūkyje. Apylinkė, kurioje atsi-
dūrė, plačiai žinoma pasaulyje savo vilnonių medžiagų 
prekyba, čia daug tekstilės įmonių. Tekstilės pramonėje 
išdirbo keturis dešimtmečius. Iš pradžių išmoko austi. 
Anglų kalbos buvo pradėjęs mokytis dar Austrijoje, iš 
vokiečių kalbos vadovėlio, dabar tai labai pravertė. Ta-
čiau pradžia buvo labai sunki – teko dirbti po dvylika 
valandų, ir vis naktinėje pamainoje, penkias naktis per 
savaitę. Gyveno mažame bendrabučio kambarėlyje, valgį 
gaminosi bendroje virtuvėje. Darbštų, tvarkingą jaunuo-
lį pastebėjo, išsiuntė į instruktorių kursus. Po to jau jis 
mokė amato kitus. Teko tapti ir psichologu, ir pedago-
gu. O ramus būdas, tvarkingumas, geros akys – tai, kuo 
apdovanojo tėvai.

Su žmona angle, buvusia nemažos firmos sekretore, 
Gustavas Davulis gyvena provincijoje, buvusioje anglia-
kasių gyvenvietėje. Dviaukštis miniatiūrinis namukas, 
sujungtas su keliais tokiais pat mūrinukais, statytais 
specialiai angliakasiams, – uošvių palikimas. Čia jokios 
pramonės jau seniai nebėra. Iki artimiausio didmiesčio – 
geras gabalas kelio. Jis įveikiamas kartą per savaitę išsi-
ruošus į klubą. Gustavas – ilgametis lietuvių klubo val-
dybos sekretorius. Kartais tenka nuvykti ir į posėdžius 
savivaldybėje, kur atstovauja lietuvių ir kitų Baltijos tau-
tų reikalams, tautinėms mažumoms. Tautinė ištikimybė, 
demonstracijos, pasmerkiant Lietuvos okupaciją – tai, 
kas šalia tiesioginių pareigų visada buvo svarbiausia. 
Anksti pradėjo rašyti į Europos lietuvį ir nenustojo iki tol, 
kol to laikraščio leidyba persikėlė į Vilnių.

Liūdniausia, ką toje kelionėje Selemonas išgirdo, 
buvo šis dėdės prisipažinimas:

– Gyvenant ir dirbant tarp anglų, namuose kalbant 
angliškai – rimtas pavojus nutautėti. O dar laikraščiai, 
knygos, televizija... Ne taip paprasta išlaikyti tai, ko dar 
nepraradau.

*
Didžiausias Selemono Davulio širdies skausmas, – kad 
vyriausiajam sūnui teko išvažiuot iš Lietuvos. Mantas – ir 
gabus, ir daug žinantis knygų žmogus, tačiau normalios 
tarnybos taip ir nesugebėjo susirasti. Ne, milijonų jam 
nereikia, ne Karbauskis, pakaktų bent tiek, kad liktų teat-

rui, koncertui, knygai. Deja, be užnugario, be gero dėdės 
šiais laikais daugiau minimumo neuždirbsi. Jau penkti 
metai Londone. Nesiskundžia – taip išaugintas, tačiau 
maždaug aišku, koks ten Londonas. Ne, ne patiltėj, kaip 
kai kurie lietuviai, gyvena, bet ir toli nuo visiems girdė-
tų rūmų. Kažkur priemiestyje už pusę algos nuomoja 
kambarėlį, nuo kurio į darbą kaip iš Vilniaus į Kauną, o 
kaimynystėje daugiausia tokie pat bėdžiai. Magistro dip-
lomas kol kas guli namuose, jo dar neprireikė. Pasirinko 
tokią specialybę, kurios niekam nebereikia. Kol buvo be-
darbis, net apie profesinę mokyklą galvojo. Ir tėvui širdį 
skaudėjo: nejaugi Mantui teks tapti darbininku? Baigus 
universitetą, ne taip paprasta atsidurti tarp buvusių dve-
jetukininkų. Ypač jei net vinies niekas nemokė įkalti.

Jaunėlis Algirdas – dar didesnis rūpestis. Iš pradžių 
atrodė, jog jam pasisekė: po antro kurso pradėjo dirbti 
respublikiniame dienraštyje. Jau penkerių metų stažas. 
Savo charakteriu panašus į tėvą – toks pat aštrus, nebi-
jantis pasakyti tiesą į akis. Selemonas ne sykį pajuto, jog 
sunku Algirdui, tačiau, matydamas jo entuziazmą, vylė-
si, jog viskas bus gerai.

Deja, su kiekvienais metais Algirdo Davulio entu-
ziazmas vis labiau blėso. Noras atskleisti tiesą neretai 
užsibaigdavo tų, kurie sprendžia, tiesa. Netruko pajusti, 
kad vaikšto peilio ašmenimis.

Tačiau buvo ir išskirtinė diena – pasigyrė tėvui, kad 
rašo ciklą straipsnių, kuriems informaciją surinko kaip 
tikras detektyvas, kad bus bomba. Tam prireikė nemažai 
laiko, o ir rizikos. Visa laimė, kad ir vyriausiąjį redak-
torių pavyko įtikinti, jog tą tiksinčią bombą privalu nu-
kenksminti.

Laimė? Toji laimė netruko atsisukti kita puse. Jau 
pirmąjį straipsnį išspausdinus, pagrasino telefonu. Pas-
kui įtartinai pradėjo dunksėti automobilio, tik ką paimto 
iš autoserviso, ratas. O dar po kurio laiko išvažiavo į ke-
lią su sugadintais stabdžiais. Tačiau ir tąsyk viskas baigė-
si dar ne taip tragiškai, nors ir ligoninėje, nors iš mašinos 
ne kažkas liko. „Na ir kaip? – jau lyg ir pažįstamas balsas 
paklausė ir, nelaukdamas atsakymo, pridėjo: – Gal trečio 
karto neprireiks?“

Išspausdino visas dešimt to provincijos miesto pa-
slapčių. Tekstų herojai buvo užkoduoti, nors tikrus var-
dus ir pavardes atspėti nereikėjo didelių pastangų. Deja, 
niekas iš tų, kurie sprendžia, nesiruošė to daryti, nes patys 
trumpesne ar ilgesne virve su jais susirišę.

O paskui tame pačiame provincijos mieste, grįž-
tant iš komandiruotės, pasiūlė pavėžėti fabriko, kuria-
me dėjosi nelabai geri dalykai, direktorius: „Mes vis 
vien siunčiame mašiną į Vilnių.“ Rodos, nieko įtartino, 
paaiškinimas buvo lyg ir nekeliantis abejonių. Pusiau-
kelėje mikroautobusas, kuriuo vežė, nepasuko į kairę, 
o nuvažiavo per griovį tiesiai į pievą ir kelissyk vertėsi. 
Prieš tai vairuotojas iššoko iš automobilio ir liko sveiku-
tėlis. Dejuojantis nuo skausmų Algirdas Davulis vėliau, 
kai jį iš visiškai sumaitotos mašinos ištraukė gelbėtojai, 
prisiminė, jog įvykio kaltininkas vis kartojo: „Ką aš pa-
dariau? Ką aš padariau?“

Beveik metų ir šešių operacijų prireikė, kol pradėjo 
mokytis vaikščioti. Kad avarija buvo neatsitiktinė, tik vė-
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liau suprato. Deja, jai įvykus, automobilio niekas netyrė, 
jis jau po kelių valandų buvo nutemptas į to fabriko gara-
žą. Viską organizavo tokios jėgos, prieš kurias pasijustų 
bejėgiu ne tik prie lovos skausmų prirakintas. Plačiai ži-
nomas advokatas, sovietmečiu daugiau kaip dešimtmetį 
vadovavęs teismui, pasistengė, kad vairuotojui net teisės 
nebūtų atimtos. Ko gero, jam pasufleravus, netrukus jis 
ir visai dingo iš Lietuvos.

Kai jau apysveikis Algirdas Davulis visa tai papasa-
kojo savo dienraštyje, netikėta buvo apskrities laikraščio 
reakcija: išsityčiojo. Gudrus buvo paskvilis – kad skaity-
tojui bent laikinai susuktų protą, o svarbiausia – patikin-
tų, kas šiuo metu valdo šalia esantį pasaulį. Kita vertus, 
ne tokia ir netikėta buvo toji reakcija, nes tarp dešimties 
paslapčių, apie kurias ne taip seniai rašė, herojų buvo ir 
pagrindinis to laikraščio savininkas.

O dabar – invalidumas sulaukus vos ketvirčio am-
žiaus.

*
– Tet, o kodėl tu nieko jam nedarei? – klausia Algirdas, 
išgirdęs, kas tėvui su mama atsitiko ligoninėje.

O atsitiko nei šis, nei tas. Išėjus iš Konsultacijų polik-
linikos ir jau sukant iš kiemo, visu greičiu iš šono iššoko 
juoda Toyota. Kliudė Selemoną ir, jei ne rankoje buvęs 
dip lomatas bei šalia stovėjęs stulpas, į kurį atsirėmė, 
būtų išsitiesęs ant šaligatvio. „Tu, tu, ko gatve, ne šali-
gatviu vaikštai?! – iš automobilio iššokęs jaunuolis tatui-
ruotom rankom buvo pasiruošęs smogti. – Tu, tu... man 
mašiną nubraižei!.. Tris gabalus mokėsi!“

Ligoninės teritorija – ne gatvė, įvažiavimas į vieną 
iš jos kiemų – ne greitkelis. Juo labiau, kad Selemonas 
su Salomėja nebuvo nužengę nuo šaligatvio, o prieš įva-
žiavimą –  STOP ženklas. Priblokšti dėl to, kas įvyko, 
nežinojo, ką ir daryt. O kumščiu pamojavęs, pagrasinęs 
ir bjauriai nusikeikęs tatuiruotasis sėdo į mašiną ir lyg 
niekur nieko sustojo tame kieme už keleto metrų.

– O ką būčiau laimėjęs? – klausimu į klausimą tar-
si žydas, atsakė Selemonas. – Muštis nemoku, kviesti 
policiją ir įrodinėt, kas teisus ir kaip kas turėtų elgtis, 
beprasmiška. Juo labiau, kad likau gyvas ir net fiziškai 
nesužalotas. Tuščias laiko gaišinimas.

– O mane visada mokei kovot už teisybę. Ir dar iki 
galo...

– N-na taip... Mokiau... – nesigina Selemonas. – Tik 
kad kartais tos kovos labai liūdnai baigiasi.

Selemonas daug galvojo apie tai, kas atsitiko Algir-
dui. Turbūt teisi buvo viena pažįstama – ori anų, sme-
toninių, laikų dama, priekaištaudama, kam Selemonas 
leido sūnui stot į žurnalistiką. „Žurnalistika – tai čiuo-
žykla. Būk įsitempęs, kad nepargriūtum.“ Jai rodėsi, jog 
Algirdas turėjo pasukti tiksliųjų mokslų kryptim, nes 
tam tikrai turėjo gabumų, o tai – tokia rami sritis.

Dabar jau po laiko. Selemonui labai rūpi, ar pa-
vyks sūnui vėl atsistoti ant kojų. Tie, kurie suluošino, 
ir toliau nepalieka ramybėje. Keisti telefono skambučiai 
jau ne sykį sujaukė ir taip neramią kasdienybę. O tas 
kolega, kuris išsityčiojo apskrities laikraštyje, net į me-
rus kandidatavo, nors yra bemokslis, sugebėjęs baigti 
vos vidurinę.

Atrodo, kad Algirdui nieko kito nelieka, kaip išva-
žiuot. Kuo toliau. Nes tų, kurie sprendžia, čiuptuvai labai 
ilgi. Jie – su antpečiais ir be jų, o svarbiausia – su storom 
piniginėm.

2 1
Vėl buvo proga pajusti, kad jų giminėje kažkas ne taip. 
Palangoje Selemonas su pavydu vis nulydėdavo čia 
atostogaujančias šeimas – kartu su vaikais ir anūkais 
šalia tėvai ir seneliai. O, kad jų šeimose taip, tyliai sau 
taria Selemonas, iš anksto žinodamas, kad tai neišsi-
pildys.

Selemonas – filosofijos daktaras, lyg ir privalėtų at-
sakyti į klausimą, kas ne taip. Keliais žodžiais į tai neat-
sakysi. O ir ar būtina? Sau jau seniai atsakė, tik kažin ar 
kas iš artimųjų tai norėtų išgirsti. 

Pajūrio parke Selemonas šiandien išgyveno keistoką 
dramą: žuvėdra taip gailestingai klykė sukdama ratus 
virš medžių, kad darėsi nejauku. Negalėjai nepajusti, jog 
paukščiui atsitiko kažkas baisaus. Ir po keliolikos minu-
čių jai nenutilus, prie žuvėdros priskrido dar keli paukš-
čiai. Visi jie skrido iš paskos ratu, virš medžių viršūnių 
nerimstant jų bendruomenės narei, tikriausiai jaunai žu-
vėdrai, patyrusiai kažką baisaus.

Selemonas pagalvojo: ir paukščio gyvenimas kartais 
neką lengvesnis nei žmogaus. Tačiau žmonės ne visada 
pasielgia taip, kaip tik ką matyti paukščiai.

*
– Dėl ko gyvena žmogus?

– Kad numiręs patektų į dangų.
Šiandien Selemonui Davuliui vis grįžta ir grįžta vai-

kystėje babytės ištarti žodžiai. Anuomet jie atrodė kaip 
patys paprasčiausi, dėl kurių reikšmės neverta sukti 
galvos. Pakakdavo parodytos žvaigždės danguje. Tuos 
žodžius kartodamas nė nepagalvojo, kad ir jis kada nors 
mirs. Tiesiog ruošėsi Pirmajai Komunijai, ir tiek.

O juk kokia gili prasmė tuose žodžiuose.
Užsitarnauti dangų, jeigu jis iš tikrųjų yra, ne kiek-

vienam lemta. Oi, ne kiekvienam. O jei ir nieko po mir-
ties nėra, tokį tikslą turėdamas visada ir visur išliksi 
žmogumi.

Selemonas vis dažniau pagalvoja, kas galėjo būti 
kitaip. Tarsi ruoštųsi viso gyvenimo išpažinčiai. Ne, į 
bažnyčią sekmadieniais jis nevaikšto, jos duris praveria 
tik retom progom. Bet ir ne parmazonas – Dievu tiki. Ir 
neretai tyliai pasimeldžia, tačiau tik tokiais žodžiais, ku-
riuos jis vienas žino.

Kai Lietuva vėl tapo nepriklausoma, džiaugėsi, kad 
bent sūnums nereikės patirti tokių klaidžiojimų, kokie 
teko jo kartai. Senelių ir tėvų gyvenimai išvis tarsi nu-
rašyti. Tačiau kas ateityje laukia Manto ir Algirdo, taip 
pat nelabai aišku.

Gal dėl to, kas ne taip, jo tėvo kaltė? Kieno nors pra-
keiksmas, atėjęs iki šių dienų? Karma, genai, bloga sėkla 
ar dar koks velnias?

Ne, Selemonas Davulis netaiko į dangų. Jam visai 
tiktų skaistykla, kurioje, ko gero, daugiausia buvusių 
Žemės gyventojų. Nei labai dorų, nei labai blogų. Tačiau 
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ir ten nenorėtų susitikti su kai kuriais Žemėje sutiktais, 
jeigu jų per klaidą (o gal ir ne) velnias į pragarą nenusi-
nešė ar nenuneš.

Už lango nesiliaujantis lietus ir vėjas, beveik lenkian-
tis iki lango daugiaaukštį praaugusią liepą tarsi pritaria 
Selemono mintims. Artimieji – kas kur. Dėl visų skauda 
širdį, tik ne jo valioj ką nors pakeisti. O gal pastangos 
per menkos?

Miegamojo kampe, už spintos, jau senokai stovi daili 
lazdelė, kadaise uošvės paskolinta, kai buvo lūžusi koja. 
Kad ji jau praverstų, suprato pajūryje, pasinaudojęs vieš-
bučio skėčiu. Nustojus lyti, grįžo juo pasiramsčiuoda-
mas. Salomėjai prasitarė: galėtų sugrįžti anie laikai, kai 
vyrams lazdelė buvo šaunumo ženklas. Vaikščiotų kaip 
koks Binkis, dar ir pamandravodamas – rankoje smagiai 
pasukdamas, ir nebūtų gėda, kad jau lyg ir senelis.

Tik dabar Selemonas iki galo supranta amžinatilsį 
uošvio žodžius, pasakytus slaugytojai ligoninėje, į kurią 
pirmą kartą pateko devyniasdešimties: „Geriau duok į 
žandą, bet seneliu nevadink.“ Didelės išminties žmogus 
buvo. Pasisekė Selemonui, kad likimas suvedė su juo ir 
nemažai metų buvo šalia. Na, gal ne visai šalia, bet ne-
toliese.

*
Prie fontano, kuris Selemonui ir Salomėjai yra didžiau-
sias traukos centras, visada gausu vaikų. Ateidavo ir su 
sūnumis, kol šie buvo maži. Šiandien vėl čia. Žiūrėdamas 
į krykštaujančius mažylius, kuriems vandens čiurkšlės – 
tarsi didžiausias pasaulio stebuklas, Selemonas Davulis 
galvoja apie savo jau suaugusius vaikus.

Gražiai juos augino. Gal ir per daug kartais pale-
pindavo, tačiau išaugo tokie, kokius maždaug ir įsivaiz-
davo.

Tik kodėl jiems taip nesiseka? Atrodė – ir vienam, ir 
kitam jau, jau šalia, visai netoli tai, į kur eita, bet ir vėl 
kas nors ne taip, o kartais ir visai ne taip. Baugus žodis 
nesiseka, ypač žinant, kad kliūtys neužtarnautos.

Algirdas dar ir apie depresiją prakalbo, o anądien 
ir kelis baugesnius žodžius pasakė: „Nebenoriu gyvent. 
Nebėra prasmės.“ Jaunėlis bent netoli nuo namų, ne tik 
telefonu galima pasikalbėt, nors kol kas nelinksmos tos 
kalbos. O kokia Manto savijauta, ne taip paprasta suvok-
ti. Tos trumpos atostogos, kurių pavyksta ištrūkti, vis 
tylesnės. Nereikia būt geru psichologu, kad suprastum, 
jog yra negerai.

Gal vis dėlto ne taip auginti reikėjo? Neišeina iš 
galvos pažįstamo chirurgo kadaise pasakyti žodžiai: 
„Nebekišk tu jiems į galvas pasakų. Gyvenime reikės ko 
kito.“ Tuomet ir deficitines pasakų knygas, ne taip seniai 
pirktas savo sūnums, Selemonui atidavė. Kad jo paties 
vaikams tokie niekai galvos nekvaršintų.

Vaikystėje tik babytės kartkartėm paglostomas, Se-
lemonas nedrįsdavo prisiglausti prie motinos, nes ji 
tokių švelnumų nepripažino. Dabar vis dažniau pa-
galvoja, kad jam šito visada labai trūko. Gal todėl savo 
sūnums negailėjo nei gero žodžio, nei artumo. Tačiau 
gyvenimas dažnai yra gana žiaurus ir jautresniam žmo-
gui, užaugusiam aplinkoje, kurioje šilta ir saugu, tampa 

sudėtinga, nes pavėluotai tenka mokytis kitokio gyveni
mo. Tokio, kuriame dominuoja veidmainystė, intrigos, 
melas, šiurkštumas.

Tokios ir panašios mintys jau ne pirmą kartą Sele-
monui neduoda ramybės. Tačiau jos taip ir lieka kaip 
sudėtingas matematikos uždavinys – be sprendimo, be 
konkretaus atsakymo. Net žilas plaukas bejėgis.

2 2
Senelį vėl priminė laiškas iš Anglijos.

Selemonui dėdė Gustavas daug kuo artimas, pir-
miausia todėl, kad rašė į laikraščius. Tiesa, ne tikra pa-
varde, todėl namiškių ir nepasiekė jokia žinelė apie jį.

Dėdė savo laiške pasakoja, kad jų šeima kelis kartus 
per metus susitikdavo su tėvo brolio Selemono šeima, 
anuomet gyvenusia priemiestyje, namuose, kurie sudegė 
per karą. Pas dėdę važiuodavo ir jo varduvių švęsti. Tai 
būdavo vasarą. Tėvai pasisamdydavo taksi automobilį, 
vieną iš tų, kurie prieš karą stovėdavo centrinėje gatvėje. 
Dėdė gražiai priimdavo.

Tačiau ne tik už tai buvo labai mėgstamas.
Visuomet būdavo geros nuotaikos, gražiai apsiren-

gęs. Buvo iškalbus. Gustavo prisiminimuose senasis Se-
lemonas turėjo vešlius ūsus, kurie uždengdavo visą vir-
šutinę lūpą. Geriant alų, ūsai apsiveldavo puta, kurią 
gražiai nušluostydavo nosine, perbraukdamas per juos 
į vieną ir į kitą pusę.

Gustavui įsiminė ir labai tvarkingas Selemono Da-
vulio ūkis. O labiausiai patikusi jo kalvė, kurioje buvo 
įdomiausių dalykų – visos sienos nukabinėtos įvairiais 
įrankiais, o jau plaktukų – visokiausių dydžių ir formų.

Kad vedė tik sulaukęs dvidešimt devynerių, nenuos-
tabu, nes aštuonerius metus tarnavo caro kariuomenė-
je, kazokų pulke. Dėdei Gustavui ypač įsiminė vienas 
anekdotas, parsivežtas iš karo: kautynių įkarštyje rusų 
kareivio nukirsta galva atriedėjo prie dėdės apkaso ir 
paprašė užrūkyti: „Gospodin, daitie zakurit“. Pasakotojas, 
aišku, juokavo, tačiau paaugliui tai taip įstrigo, kad ir 
sulaukęs senatvės nepamiršo.

Dėdei Gustavui įsiminė ir ne vienas nugirstas pasi-
kalbėjimas, kai jo tėvams Selemonas skundėsi sūnumi 
dėl nenoro mokytis. Kaip geras tėvas, Alpą norėjo matyti 
universiteto studentu, deja, šiam tie dalykai nerūpėjo.

*
Selemoną laiškas sugrąžino daugelį metų į praeitį. Ir jam 
susitikimai su seneliu visada būdavo šventė. Dabar la-
biausiai gailisi, kad tiek daug galėjo iš jo sužinoti, bet... 
Betgi buvo kiti laikai, bando pateisinti save, ir ne apie 
viską anuomet senieji galėjo pasakoti, o jaunieji nė neį-
tarė kokias nors paslaptis esant.

„Dabar tai rašysiu“, – tokie buvo paskutiniai senelio 
žodžiai, kuriuos babūnė Leonora persakė jam sėdint prie 
karsto laidotuvių dieną. Senoji juos ištarė su šypsenėle, 
sakė, jog nesuprantanti, ką tie priešmirtiniai žodžiai, pa-
sakyti labai aiškiu balsu, reiškia.

Iki šiol ir Selemonas šitos mįslės neįminė. Nors be-
veik neabejoja, kad tie žodžiai susiję su juo, o gal su jo 
sūnumis, bent jau su vienu iš jų.
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Ilgokai sukau galvą, kokiam literatūros žanrui priskirti 
šios knygos tekstus. Miniatiūroms lyg ir netinka – yra net 
dešimties puslapių užrašų, prie atsiminimų ir dienoraščio 
struktūros irgi nelabai limpa, nes chronologijos dažnai 
nepaisoma, pavadinti juos užrašų fragmentais taip pat 
nei šis, nei tas. Tad ar ne geriausia tarti, jog jie ir yra pri-
skirtini Valentino Sventicko išrastam gurinių žanrui. Ne-
nustebtume, jei tokių ar panašių publikacijų atsirastų ir 
daugiau. Ir jau atsiranda – naujausias Marcelijaus Marti-
naičio tomas, kurį sudarinėja taip pat V. Sventickas, matyt, 
irgi bus identiškos ar panašios struktūros. Šių pavyzdžių 
paskatinti ateityje ir kiti rašytojai bei apskritai intelektua-
lai turės galimybių labiau susidomėti šiuo žanru. Kur kas 
mažiau rūpesčių kelia tų tekstų atsiradimo istorija. Pirmoji 
didelė publikacija, kaip savarankiška knygos dalis, pasiro-
dė 2009-aisiais. Pirmasis pusės puslapio gurinys datuotas 
1989-aisiais. Vadinasi, šis žanras dar tebėra pačioje jaunys-
tėje, pačiame žydėjime.

Ankstesnėse gurinių knygose tekstus būtų reikėję 
struktūruoti ir rūšiuoti pagal temas, o pastarojoje tai jau 
padaryta autoriaus. „Kai pradedi įsivaizduoti publikaciją, 
jauti poreikį rašinėlius parinkti ir sudėlioti tam tikra seka, 
apgaubti. Tokias dėliones, jų neardydamas, pateikiu pirma-
jame knygos skyriuje.“ (p. 6) Jame daugiausia 2014 ir 2015 
metų įrašų, šiek tiek mažėliau 2016 ir 2017, keletas – 2013, 
dvejetas – 2012 ir vienas vienintelis 2018-ųjų. Temų ir nuo-
taikų margumynas: literatūra, kinas, fotografija, politika, 
buitis, kanceliarinio darbo atšvaitai, portretai. Kartais surau-
kiama kakta, kartais išsprūsta sarkastiškas ar šiaip aštresnis 
žodis, bet pasitaiko ir šyptelėjimų. Svarbiausieji akcentai 
skirti kultūrai, tautai, valstybei, jos simboliams. Net polemi-
nėmis ietimis imama svaidytis dėl jų niekinimo. Ir dėl vals-
tybinio pakrikimo taip pat – autorius mėgina lyg kaltinti, lyg 
kreiptis į visuomenę, ragindamas stiprinti valstybingumą. O 
virkautojams dėl kultūrinės politikos stygiaus kirste kerta: 
„Mane erzina kone kasdien pasakomi žodžiai, kad Lietuvoje 
nesą kultūros politikos. Jie tiesiog įžeidžia daugybę žmonių. 
Na, ne taip svarbu, kad įžeidžia, svarbu, kad neteisybė. Ji 
yra, toji Lietuvos kultūros politika, nes apie ją nuolat gal-
voja, turi jos supratimą ir net, pasitelkę savas asmeniškas 
galimybes, įgyvendina.“ (p. 44–45) Ir toliau beveik poros 
dešimčių garsiausių kultūrininkų sąrašas. Apie tai, kad jokia 
nepriklausomos Lietuvos valdžia į kultūrą dėmesio nekrei-
pė ar net niekino ją, detaliau diskutuoti neketina – autorius 
pasitiki tauta, jos vidinėmis galiomis, nors kartais knietėtų 
išgirsti ir detalesnę analizę, ryškesnių įžvalgų.

Skyriuje esama ir portretų. Apie rašytojus tuo tarpu 
nekalbėsime, jiems prioritetas teikiamas knygos Trečiaja-
me skyriuje, čia šiek tiek daugiau informacijos apie lite-
ratą, išnirusį iš nežinios, tai yra apie mokytoją lituanistą, 
autoriaus pusbrolį, Algimantą Zeikų. Na, gal ne visai iš 
nežinios – su Algimantu autorius bendravo nuo vaikys-
tės, žinojo apie „partizaninius“ jo žygius, konsultavosi su 
juo stodamas į universitetą, bet kad šis užsispyrėlis, išėjęs 

K N Y G O S
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Lobis ant stalo

į pensiją, savarankiškai išmoks anglų kalbą ir profesiona-
liai išvers visą E. A. Poe poeziją, buvo tikras siurprizas. 
„Pasisekė, Edgarui Alanui pasisekė, kad Lietuvoje užsi-
nėrė ant tokio suvalkiečio.“ (p. 41) Pusiau rimtai, pusiau 
juokais baigia šią nekasdienę istoriją, beje, dar pacituoda-
mas posmelį iš neseniai išleistos jo vertimų knygos. Keis-
tuolio gyvenimo istorijos autorius nekriminalizuoja, cha-
rakterio nepsichologizuoja, tik perteikia vertėjo nuveikto 
darbo faktus, o skaitytojas vaizduotėje gali susikurti vos 
ne detektyvinę apysaką, – tokia pasakotojo talento galia. 
Pridurtina, kad šiame skyriuje brėžiami pirmieji savosios 
motinos Elzės (Elžbietos?) Sventickienės portreto brūkš-
niai. Pasakojama apie garsų fotografą ir bičiulį Algimantą 
Kunčių. Ta proga galima prisiminti ir kitą fotomenininką 
Antaną Sutkų, su kuriuo taip pat ilgai bendrauta ir kartu 
kurta. Nestinga čia novelistikos bei eseistikos atšvaitų – 
tekstai apie šunelį pamušta koja, apie paslaptingąją mo-
terį, vis atvažiuojančią balta audi prie atliekų konteinerių, 
apie vyrą, šėrusį ten kates, paskui kažkur pradingusį, apie 
Varnų kalną ir dar apie daug ką. Daug kas juose lieka ne-
išbaigta, paslaptinga, iki galo nepasakyta, bet tai ne todėl, 
kad autorius nenorėjo ar negalėjo išbaigti, o todėl, kad to-
kia jau gurinių žanro specifika.

Antrasis skyrius – lyg pasirengimas trečiajam, kuria-
me dominuos literatūra, rašytojai, jų knygos, tų knygų ren-
gimas publikavimui, tai yra tekstų redagavimas, rinkinių 
sudarinėjimas. Bet ir šiame, antrajame, apie redaktoriaus 
ir knygų leidėjo profesiją užuominų yra, nors tema ir ne-
plėtojama, čia akcentai šiek tiek kiti: žodis, žodinių susita-
rimų svarba ir jų laikymasis, kuris šiais apgaulių, machi-
nacijų, įvairiausių melagysčių laikais prilygsta stebuklui. 
Vis dėlto kultūrininkų, ypač knygų leidėjų, aplinkoje tai 
dar veikia. „Nei ketinimų protokolo, nei sutarties, jokių 
popierių, jokių parašų. Tik žodžiai, kad sutartį pasirašy-
sime, kai knygą duosime spausdinti. <...> Norite tikėkite, 

Valentinas Sventic-
kas. Dar gurinių. – 
Lietuvos rašytojų 
sąjungos leidykla, 
Vilnius, 2018
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norite ne – bet taip ir buvo. Viskas padaryta.“ (p. 134) O 
darbas įspūdingas – daugiau nei keturios dešimtys Lie-
tuvių literatūros lobyno XX amžiaus tomų. Ne vienetai ir 
ne dešimtys, o kur kas didesnis skaičius rašto darbininkų, 
ne diena ir ne mėnesis triūso, o atlyginimas – simbolinis. 
Ir nė vienas neatsisakė, nesivėlino, nesutrukdė proceso ei-
gos. Neįtikėtina, bet faktas – Lobynas jau skaitytojų rankose 
ir bibliotekų lentynose. Nereikia ir priminti, jog to lobyno 
vienas sumanytojų ir redaktorių – Valentinas Sventickas. 
Apie šio projekto mecenatus, kurie taip pat pasisiūlė pa-
tys, gal kitą kartą ir kitoje vietoje, nes tai būtų ilga kalba, 
netelpanti į gurinių žanro rėmus. Lyg ir tęsiant šią temą, 
prabylama ir apie rašytojo etiką, kai poetas, norėdamas 
pasipuikuoti ir pasireklamuoti per naujos knygos sutik-
tuves ima cituoti žodžius ar frazes, redaktoriaus išbrauk-
tas, tuo lyg ir pažemindamas kūrinio gerintoją, tai yra 
bendradarbį, siekiantį to paties tikslo – veikalo kokybės. 
Tai nėra gražu ir sektina. Dar vienas skaudulys ar sopu-
lys, neleidžiantis gurinių autoriui ramiai miegoti – tautos 
supriešinimas siekiant išgarsėti ar susikrauti politinį ka-
pitalą. Pasaulyje tai nėra nauja, Lietuvoje taip pat. Kai tik 
šalyje reikalai pašlyja, valdžia tuoj pat ima ieškoti kaltų. 
Žinoma, ne ten, kur tos priežastys yra, o kur nors išorėje. 
Seniau tai buvo kapitalizmas ir supuvusi buržuazinė san-
tvarka, šiais laikais – kagėbizmas. Kai kam tai tampa jau 
vos ne tautos naikinimo profesija, nors elgiamasi mėgėjiš-
kai ir net piktybiškai. „Bet štai šių kalbėjimų didžioji dalis 
mūsų visuomenės jau nesiklauso, į subtilybių aiškinimą 
nesigilina. Į žmonių sąmonę įsirėžė tik žinia, kad Banio-
nis, Sondeckis, Sladkevičius buvo agentai. Baisiau nebū-
na.“ (p. 203) Ir iš tikrųjų – baisiau nebūna, kai tai daro ne 
koks pavienis asmuo, o valstybės finansuojama įstaiga, 
kurioje dirba dešimtys specialistų, vadinančių save moks-
lininkais ir netgi istorikais. Mūsų rinkti deputatai sukuria 
sau palankius įstatymus, o jų paskirti pavaldžių įstaigų 
(šiuokart LGGRTC) klapčiukai pradeda juos aklai vykdyti, 
neatsižvelgdami į galutinį rezultatą ir visuomenėje sukel-
tą efektą. Būtų pusė bėdos, jei visi kiti reikalai šalyje būtų 
tvarkomi protingai, sprendimai priimami pamatuotai, bet 
taip nėra. Ypač daug rūpesčių kelia lietuvių kalbos situaci-
ja, jos prestižo niekinimas. Sapieginės slėnyje pamatęs, jog 
tarp 34 organizacijų pavadinimų, tik keturios reklamuojasi 
lietuviškai, gurinių autorius pratrūksta: „Nebuvo tai nei 
prie ruso, nei prie lenko, nei prie vokiečio. Ir juk niekas 
neliepia viską vadinti angliškai. Mes patys tai darom. Ar 
tie patys, kurie šūkavo Sąjūdžio mitinguose, stovėjo Balti-
jos kely, kovojo už lietuvių kalbą kaip valstybinę? “(p. 158) 
Ir tuoj pat atsako, kad ne tie patys, kiti, kuriems tauta ir 
tautiškumas – banalybė ir atsilikimas. Tai iš kur jie ir kas 
jie? Kol kas atsakymo nėra – ne tas žanras, kurio rėmuo-
se būtų detaliai narpliojamos tautos išlikimo minklės. Tik 
užuominos, tik skaudulio paglostymas, o rasi autorius nu-
tuokia, kad į kultūrininko, nors ir labai žinomo, patarimą 
ar pasiūlymą vis vien nebus kreipiama dėmesio.

Trečiasis skyrius – redakcinio ir leidybinio darbo įvai-
renybės ir patirties apibendrinimai. Svarbiausioji išvada: 
jei gali neredaguoti, neredaguok, nors delnas ir niežti, 
netaisyk teksto, kurio galima netaisyti, tai yra jeigu jis su-
kurtas išmanančio, talentingo autoriaus. Palik ir barbariz-
mus, ir dialektizmus, ir net keiksmažodžius, jeigu jie kū-
riniui yra būtini. Apmaudu, kad tokių tekstų ne tiek daug 
būna, nes ir tie išrinktieji kartais apsileidžia, neapsižiūri, 
išvargsta, apsižiopso, tad pagalbininkas bei kontrolierius 

jiems taip pat reikalingas. O tuos poetus, kurie moja ran-
ka į punktuaciją, paprastų paprasčiausiai išbara: Vytautas 
Bložė reikalaudavo dėti kablelį ar kitą punktuacijos ženklą 
net ten, kur taisyklės tai daryti draudžia, o jam vis dėlto jo 
reikia – autoriaus valia aukščiau visko. Protingo ir talen-
tingo, žinančio, ką, kaip ir dėl ko daro. Tokių autorių ne 
vienas ir ne du – jie šiame skyriuje karaliauja. Žvilgtelėję 
į knygos rodyklę, nesunkiai galime matyti, kam kritikas 
teikia prioritetą. Pirmiausia, žinoma, Justinas Marcinkevi-
čius, paskui – Romualdas Granauskas, Viktorija Daujoty-
tė, Marcelijus Martinaitis, Juozas Aputis, Ričardas Gavelis, 
Vytautas Martinkus, Petras Dirgėla. Pastarajam net speci-
alią pastraipą, pavadintą Valstybės vyras paskiria. Ir ne tik 
dėl to, kad daug metų petis petin darbavosi Rašytojų są-
jungoje, bendrai rūpinosi jos statuso įtvirtinimu naujomis 
sąlygomis, bet ir todėl, kad jis yra sukūręs monumentalų 
veikalą, tikrą lietuvišką epą – keturtomę Karalystę. Kartu 
su epo autoriumi apmaudauja, kad šis kūrinys skaitytojų 
nebuvo sutiktas ir pamėgtas taip, kaip yra vertas. Gal tik 
Vytautas Martinkus ir Jūratė Sprindytė suvokė, jog Kara
lystę mes dar turėsime atrasti. Šiame ir kituose skyriuose 
ne kartą pasamprotaujama apie tikros poezijos vertę ir 
reikšmę. Čia jau be Maironio, Salomėjos Nėries ir Justino 
Marcinkevičiaus citatų neapsieinama. Pirmiausia: „Užmi-
go žemė. Tik dangaus / Negęsta akys sidabrinės...“ Paskui 
Prie didelio kelio – sąsiuvinis, perrištas žalsvu siūlu, tekstai 
jame surikiuoti 1944-aisias, o išleisti 1994 metais. Knygoje 
apie tai užsimenama ne kartą. Primenama ne tik sukūri-
mo, bet ir leidybos istorija. Rašytojų sąjungos leidykla, jos 
vyriausiasis redaktorius ir Viktorija Daujotytė su savuoju 
straipsniu – čia pirmojoje vietoje. Atsiranda proga pasam-
protauti ir apie tai, kad tokių posmų, kurie iš karto būtų 
įsimenami, dabar nebesukuriama. Tokių kaip užmigo žemė 
ar ašara Dievo aky / Lietuva, ką tu veiki. Ir nežinia, kiek dar 
teks laukti, kol tokių atsiras. Beje, esama ir polemikos. 
Dėl Gintaro Bleizgio knygos Kai sėlinsi manęs – Valentinas 
Sventickas mūru stoja už poeto teisę laisvai rinktis poeti-
nės išraiškos priemones, naudoti kūrybos šaltinius ir t. t., 
o aršiajai knygos kritikei Dovilei Kuzminskaitei netgi pa-
taria žvilgtelėti į literatūros teorijos vadovėlį. Tačiau tai – 
tik epizodas, kur kas daugiau aistrų ir nesutarimų kyla 
dėl Justino Marcinkevičiaus kūrybos ir jo laikysenos šiais 
ir anais laikais. Ypač aršiai kaunasi tie, kuriems priorite-
tas – ne lietuvių, o anglų kalba, ne nepriklausoma valsty-
bė, o globali imperija. Pirmosiose šios polemikos gretose, 
žinoma, Nerija Putinaitė.

Ketvirtasis skyrius, kaip pats autorius prasitaria – 
„labiau apie save“. Kitaip tarus, save, atsisakiusį tarny-
bos, skiriant daugiau dėmesio tiems darbams, kurie dar 
„arčiau širdies“. Mardasavas, sodyba, meistrystė, ypač 
medžio darbai, kuriems taip pat nestokojama potraukio ir 
gabumų. Polinkis beletrizuoti atsiranda tada, kai imama 
pasakoti apie vaikystę, Delnicos kaimą, gyvenimą Sibire, 
Argatjulo kaimelyje, paskui vėl Lietuvoje, apie mokyklą ir 
mokslo draugus, motiną, iš kurios, kaip liudija Algimantas 
Ziekus, yra paveldėjęs rašytojo talentą. Motinos vaidmuo 
ir Sibire, ir Lietuvoje iš tikrųjų buvo lemiamas. Ir ne tik to-
dėl, kad, turėdama įnagį ir mokėdama siūti, ji maitino šei-
mą, nes tėvas būdavo vis atskiriamas nuo šeimos – ji buvo 
ta geroji didelės šeimos dvasia, rūpintoja, labai mėgusi ne 
tik siūti, bet ir persiūti, lopyti, išrankioti ir iškarpyti sagas. 
O suradus laisvą valandėlę, kad ir naktį, rašyti laiškus. Ne 
tik vaikams, bet ir kitiems giminaičiams, kurių Elzė Sven-
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tickienė turėjo daug. Tie laiškai taip pat nėra visai bever-
čiai, nes jų turinys ir stilistika arti pačios moderniausios 
literatūros, bet jie dar privalės palaukti savosios valan-
dos. Mardasavas – ne tik poilsio, viršplaninių darbų, bet 
ir susitikimų vieta. Čia buvo kviečiamas pasisvečiuoti ne 
tik nelabai toli gyvenęs Juozas Aputis, bet ir kiti rašytojai, 
vykstantys į poetinį Druskininkų rudenį. Čia bendraujama 
su kaimynais, kurie, deja, vienas po kito išmiršta – tokia 
dabartinio Lietuvos kaimo lemtis. Vieninteliai gyventojai 
Mardasave – Sventickai. Tačiau jie vieniši čia nesijaučia, 
nes turi Romualdo Granausko dovanotą suolelį, Olgos Ka-
novičienės paliktą „labai smagią lentelę“ maistui pjaustyti 
ir, žinoma, dėžę su popieriniais guriniais. Ir ne tik. Kur 
kitur, jei ne čia randasi naujausioji Marcelijaus Martinai-
čio knyga, kurios giminystė guriniams neginčytina. O ir 
kiti darbai, kurie sietini su Marcinkevičiumi, Granausku, 
Strielkūnu, Mardasavo kvapo paragavo.

Mėginant „apglėbti“ visus knygoje paskelbtus teks-
tus ir aptarti juose gvildenamas temas, derėtų dar grįžti 
prie pirmojo skyriaus ir Glavlito, kuris anų laikų sąlygomis 

redaktoriams ir leidėjams buvo tikri pančiai, rakinę kojas 
ir rankas, blokavę laisvesnę mintį, slopinę raiškesnį žodį. 
Magėtų daugiau pakalbėti ir apie autoriaus brolius Petrą ir 
Gintautą, su kuriais ne tik artimai bendrauta, bet ir patirta 
giminiškos šilumos, pasisemta energijos. O kur dar Anta-
no Kalanavičiaus talento subtilybių aptarimai ir Kristijono 
Donelaičio genialiojo kūrinio vertinimai. Ką jau ten kalbėti 
apie Viktorijos Daujotytės ir Vytauto Martinkaus draugys-
tės reikšmę – jie daug metų buvo ir tebėra greta, su jais dali-
namasi ne tik džiaugsmais ir rūpesčiais, bet dirbami darbai. 

Dar keletas žodžių apie tai, kad Valentino Sventicko 
asmenybė ir talentas šiuose guriniuose suspindi kitokio-
mis, ne tik ryškesnėmis, bet ir jaukesnėmis, šiltesnėmis 
spalvomis. Tarnyboje jis buvo vis dėlto oficialesnis, griež-
tesnis ir kritiškesnis, tad ir tolimesnis, o čia kur kas žemiš-
kesnis, žmoniškesnis, šeimyniškesnis, net šelmiškesnis ir 
artimesnis, tad dar išmintingesnis bei supratingesnis. Beje, 
šio rašinio pavadinimas taip pat vieno Sventicko sakinio 
fragmentas. Visas jis toks: Ant stalo lobis. Tereikia pasiimti. 
Tad imkime ir naudokime.

Tekstą būtų įmanoma konstruoti kaip prisiminimų ar au-
tobiografijos fragmentą – šimtmečio pradžioje teko su-
kiotis aplinkoje, kurioje gimė šio projekto sumanymas. 
Netgi pirmojo tomo – Žemaitės Rytą giedra (pavadinimo 
ir įžanginio straipsnio autorė – Viktorija Daujotytė) su-
darytojo vaidmenį buvo pavesta atlikti. Vėliau dar buvo 
Jono Biliūno Ir rados stebuklas, kurio pavadinimą galėčiau 
savintis, o įvadinio straipsnio autorė – taip pat V. Daujo-
tytė. Visgi korektiškiau ir netgi įtikinamiau bus, jei iš pra-
džių suteiksime žodį vienam iš šios idėjos autorių ir pro-
jekto vykdytojų. „Nepatikėsite. Praėjo jau dvylika metų, 
kai mudu su Petru Palilioniu nusprendėme  – „darom“. 
Praėjo dvylika metų, kai Rašytojų sąjungos rūmų menėje 
Viktorija Daujotytė, Valentinas Sventickas bei Algis Kalėda 
pasakė: „padėsim“. Praėjo penkeri, kai su mumis leidy-
bos rūpesčiais ėmė dalintis dar Mindaugas Kvietkauskas 
bei Vytautas Martinkus.“ (Č. Karbauskis. Rašykite toliau // 
J. Marcinkevičius. Amžiaus pabaiga – Lietuvos rašytojų są-
jungos leidykla, 2018, p. 5) Šie žmonės ir sudarė projekto 
redakcinę tarybą, dirbusią pusiau visuomeniniais pagrin-
dais. Nebent derėtų priminti, kad projekto mecenatai ir pa-
gamintos produkcijos platintojai buvo ir tebėra Česlovas ir 
Ramūnas Karbauskiai.

Nesunku susivokti, kad projekto idėja nebuvo pri-
mesta „iš viršaus“, inspiruota pelno, garbės ar kitų mate-
rialiųjų ar dvasinių gėrybių siekimo, tai – kultūrinė akcija, 
gimusi gelmėse visuomenės, kuriai parūpo naujai atkurtos 
valstybės ir visuomenės dabartis bei ateitis, jos dvasinio ir 
fizinio būvio komfortas. Jei ir būtų įmanoma kam nors už-
dėti šios idėjos svarbiausiojo iniciatoriaus (įkvėpėjo) laurų 
vainiką, tai būtų Petro Palilionio galva. Joje, o ne kur ki-
tur nuo pat Atgimimo pradžios kirbėjo mintis, skrodžianti 
visą  XX amžiaus lietuvių literatūrą, ieškant verčiausiųjų, 
sudarinėjant būsimojo lobyno (aukso fondo) vardyną.

„Autorių pasirinkimo kriterijus buvo jų kūrybos lite-
ratūrinė vertė, – skaitome toliau minėto straipsnio tekste. – 
Dėl to Lobyne rado savo vietą skirtingų laikysenų ir braižų 

Unikali nacionalinės kultūros apraiška
rašytojai – Maironis ir Žemaitė, Petras Cvirka ir Jurgis Bal-
trušaitis, Dalia Grinkevičiūtė ir Juozas Baltušis, Eduardas 
Mieželaitis ir Judita Vaičiūnaitė, Paulius Širvys ir Bronius 
Krivickas, Jonas Avyžius ir Bernardas Brazdžionis, Sigitas 
Geda ir Justinas Marcinkevičius...“ Sąrašą galėtume tęsti: 
Salomėja Nėris ir Paulius Širvys, Šatrijos Ragana ir Ričardas 
Gavelis – dirbant buvo atsiribojama nuo politinių pažiūrų, 
idėjinių krypčių, pakylama šiek tiek virš jų, gal net per pus-
metrį nuo žemės – į pusiau mistinę kultūros sferą. Tai nebu-
vo labai lengvas ir patogus užsiėmimas, nes nesunku buvo 
pakliūti į kvazipatriotų akiratį, kuriame kotiruojamas tik 
grynakraujis lietuviškumas, nekvestionuojamas neužterš-
tas tautiškumas ir patriotiškumas. Laimė, ir Lobyno redak-
cinė taryba, ir nemažas (31) sudarytojų ratas (kai kurie iš jų 
sudarė po du, tris ar net keturis tomus, parašė ne po vieną 
įžanginį straipsnį) nebuvo užsikrėtę (o gal jau pasigydę) kul-
tūrą ignoruojančiais partiniais virusais, tad projekto realiza-
vimas buvo sklandus, nepasitaikė protrūkių ar kitų trikdžių.

Pradėjus darbą 2005-aisiais, kasmet būdavo išleidžia-
ma po du, tris ar net keturis tomus, tad pirminiame plane 
numatyta 30-ties tomų apimtis buvo gerokai viršyta, o is-
torinis ir meninis amžiaus vaizdas tapo ne tik išsamesnis, 
ištisesnis, bet ir reljefingesnis, kontrastingesnis. Dabar jau 
turime vienoje vietoje sukauptą visą geriausią XX amžiaus 
lietuvių literatūrą, kurioje darniai dera egzodo ir vietinių 
autorių kūryba, ryškūs pogrindžio, tremties bei represijų 
atspindžiai. Čia nėra galimybės detaliau paanalizuoti visas 
temas ir tendencijas, nes kai kurių autorių kūryboje esama 
kelių periodų ar žanrų (Jonas Aistis, Krėvė, Vincas Myko-
laitis-Putinas, Antanas Vaičiulaitis, Sigitas Geda, Juozas 
Grušas) dermės – poezija, proza, drama, atsiminimai, esė. 
Nėra lygiavertis ir visų tarybos narių įnašas – Valentinui 
Sventickui, kaip Leidyklos vyriausiajam redaktoriui, teko 
didžiausias krūvis, o Viktorijos Daujotytės, kaip visur esan-
čios, viską matančios ir viską suvokiančios, raginti tikrai 
nereikėjo – ji parašė įžanginius straipsnius net vienuolikai 
Lobyno tomų, konsultavo ne vieno tomo sudarytoją. Tai ne-
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reiškia, kad kiti prisidėjo menkiau: akademikas Vytautas 
Martinkus parašė įžangas keturiems tomams, redaktorė 
Janina Riškutė sudarė keturis tomus, parašė tris įžangas, 
Valentinas Sventickas sudarė tris knygas ir parašė dvi įžan-
gas. Visiems likusiems 27 bendradarbiams teko sudaryti ar 
parašyti po vieną ar dvejetą straipsnių ar tomų. Ir nė vienas 
iš jų, kaip liudija Valentinas Sventickas neseniai išėjusioje 
knygoje Dar gurinių, ne tik neatsisakė, nereikalavo „didelių 
pinigų“ ar rašytinių sutarčių, pakako žodžio ir sukirtimo 
rankomis, ir darbas būdavo atliktas laiku ir kokybiškai.

Tokį grandiozinį projektą ir per gana trumpą laiką 
buvo įmanoma sklandžiai įvykdyti ne tik todėl, kad gimė 
geniali idėja, atsirado profesionalių ir geranoriškų jos re-
alizuotojų, bet ir todėl, kad darniai veikė kultūrininkai ir 
verslininkai, kitaip tarus, susivienijo tautos intelektas – 
verslininkų uždirbto legalaus pelno dalis buvo panaudota 
šalies humanitarinės kultūros plėtotei, valstybei nebuvo 
užkrauta papildoma našta. Mecenatai padengė ne tik visas 
leidybos, bet ir produkcijos platinimo išlaidas – Lobyną vel-
tui gavo visų rajonų bei miestų centrinės bibliotekos, kai 
kurių kaimų ir miestelių mokyklos, Agrokoncerno grupės 
darbuotojų (gerokai daugiau nei tūkstantis) namų bibliote-
kos. Tai ne tik iki šiol mažai girdėta, bet ir pavyzdį rodanti 
kultūrinė bei patriotinė akcija.

Lietuva dažnai pavadinama dainų ir poetų šalimi. Lo
byno medžiaga tų teiginių nepaneigia. Aritmetiškai skai-
čiuojant, poetų ir prozininkų Lobyno sąraše esama beveik 
po lygiai, nors poezijos reikšmė yra kur kas didesnė. Kas 
iš prozininkų gali prilygti Maironio, Salomėjos Nėries ar 
Justino Marcinkevičiaus garsui ir populiarumui, nekalbant 
jau apie Aisčio subtilųjį lyrizmą ar Henriko Radausko šiek 
tiek pretenzingą intelektualumą bei inteligentiškumą. Ne-
bent Krėvės ar Romualdo Granausko liaudiškasis naraty-
vas, – giluminiai jo klodai galėtų lygiuotis į aukštuosius 
poetų viražus, bet pastarojo Lobyno sąrašuose nėra, o juk 
galėtų būti, nes garsieji jo Duonos valgytojai ir Gyvenimas 
po klevu parašyti dar aname amžiuje ir liko nepralenkti vė-
lyvųjų, jau šio amžiaus, kūrinių. Lobyne taip pat galėtų, o 
galgi ir privalėtų būti Kazys Bradūnas, Antanas Miškinis, 
Jonas Mikelinskas ir dar vienas kitas išskirtinis autorius, 
vadinasi, nesunkiai pasiektume pusės šimto tomų skaičių. 
Jei nenorėta per daug išsiplėtoti ar susilpninti meninę ar 
idėjinę įtaigą, kai kurių autorių buvo galima ir atsisakyti. 
Mano galva, Lobyne mažai kas pasigestų Nijolės Miliaus-
kaitės ar Kazio Jankausko pavardžių. Žinoma, darant at-

ranką, lemia skonis, įsitikinimai, pažiūros, intelektas ar net 
patirtis, nes visiško objektyvumo pasiekti yra labai sun-
ku, neturime tokių svarstyklių ar kitų indikatorių, kurie 
tiksliai ir neginčijamai pamatuotų meno kūrinio vertę. Jei 
mėgintume paspėlioti, kurie gi autoriai galėtų pretenduoti 
į europinį ar net pasaulinį ano amžiaus lobyną, susidur-
tume su kalbos ar vertimo sunkumais. Kas gi adekvačiai 
perteiks angliškai, vokiškai ar prancūziškai Aisčio ar Nė-
ries lyrikos niuansus, Krėvės tautos mitais persunktą sti-
listiką. Gal net Dalios Grinkevičiūtės Atsiminimai angliškai 
skambėtų ne taip įspūdingai. Beje, labiausiai „nepasisekė“ 
dramoms, nes joms suskaičiuoti beveik pakanka vienos 
rankos pirštų, o dramaturgams dar mažiau, – tai Krėvė, 
Juozas Grušas, Antanas Škėma ir Justinas Marcinkevičius.

Jei kas ateityje panūstų detaliau paanalizuoti šio kū-
rinio visumą, jo meninius, idėjinius, istorinius, sociologi-
nius, psichologinius ar net politinius aspektus, manau, 
galėtų atsirasti įdomių ir nelauktų išvadų, gal net paradok-
salių ne tik Lietuvai, bet ir Europai svarbių atradimų. Bet 
ir dabar, tik paviršutiniškai peržvelgus tekstus, aptinkame 
stulbinančių sutapimų, išryškinančių kai kuriuos mūsų is-
torijos bei tautos bruožus ar įpročius. Antai Žemaitė pir-
mame tome skelbiamoje Autobiografijoje pateikia 1863 metų 
sukilimo baigties vaizdų. Po lemiamo mūšio, kazokams 
pasitraukus, laukuose liko gulėti krūvos užmuštų ir sun-
kiai sužeistų sukilėlių. Bemat į šią vietovę ėmė rinktis ap-
linkinių Žemaitijos kaimų gyventojai. Vieni atėjo tik smal-
sumo vedini, bet dauguma jų nešėsi kirvius, šakes, mietus, 
kitus įnagius. Atvykėliai žuvusiuosius ėmė nurenginėti, 
o sužeistuosius savo atsineštomis priemonėmis pribaigi-
nėti. Kad sugrįžusiems baudėjams sunkiau būtų surasti 
nusikaltimo įkalčius, egzekutoriai kasė duobes ir į jas ver-
tė nuogalius, tarp kurių vienas kitas buvo dar pusgyvis. 
Prisiplėštą turtą skubiai slėpė kaip įmanydami, kartais dėl 
brangesnių daiktų – laikrodžių, žiedų, batų – pasipešda-
mi. Ryškus tamsos, godumo, žiaurumo senajame mūsų 
kaime paveikslas ir autentiškas liudijimas. O štai ką skai-
tome paskutinio Lobyno tomo pabaigoje pirmą kartą skel-
biamoje Justino Marcinkevičiaus esė Taburetė virš galvos: 
„Supratau: aš turiu būti sunaikintas. Sunaikintas kaip po-
etas. Kaip pilietis. Jeigu neišlaikysiu – ir kaip žmogus. <...> 
Juk tai ne tik literatūrinė, bet ir politinė vendeta.“ (p. 485) 
Kranto laida, demonstruota per televiziją 1991 m. birželio 
6 d. Ir čia savieji prieš savus, šiek tiek kitaip mąstančius 
ir veikiančius ne pagal galingųjų ir valdančiųjų norą. De-
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vynioliktojo amžiaus žemaičiai dar galėtų pasiteisinti, kad 
dauguma sukilėlių buvo ne lietuviai, lenkai. Jie ne tik ėmė 
„rekrūtus“ į savąją armiją, reikalavo duoklių, savaip nio-
kojo šalį. Kuo gi galėtų teisintis Kranto laidos įkvėpėjai ir 
atlikėjai? Pavydu? Baime, kad populiarusis poetas neat-
imtų iš jų valdžios ir užgrobtų turtų? Politiniu ir tautiniu 
vištakumu, dar kuo nors? Teksto pabaigoje įvardijamas ir 
tikrasis šios egzekucijos užsakovas: „Po kelių metų vienas 
iš trijų jos dalyvių mano bičiuliui B. G. prisipažino, kad tą 
minėtą laidą inspiravęs V. L. Štai kaip. Tiesą sakant, aš jau 
seniai taip galvojau. Pasidarė dar liūdniau.“ (p. 522) Kad ir 
kaip ten būtų buvę, Lobyno tekstai liudija, kad per pusantro 
šimto metų Lietuvoje mažai kas pasikeitė – tamsa, godu-
lys, pavydas, klasta, kerštas, intrigos nenori užleisti savųjų 
pozicijų. Skirtumas čia tik tas, kad iš „žemojo“ lygio visa 
tai pakilo iki „aukštojo“, užvaldė kai kurių politikų ir net 
teisėsaugos institucijų vadovų protus – sunaikinti visus, 
kurie ateityje gali būti konkurentai kopiant karjeros laip-
tais į valdžios olimpą. Jei įdėmiau žvilgtelėsime į dabarties 
tikrovę ir susimąstysime, suvoksime, jog tai – šešėlinės 
diktatūros apraiškos, genančios iš šalies jos gyventojus Tai 
labai svarbus liudijimas ar net įspėjimas, raginte raginantis 
į jį atsižvelgti projektuojant ir formuojant valstybės ateitį, 
renkant naujus šalies vadovus, iškeliant tokius, kurių kul-
tūrinis ir politinis mentalitetas būtų pakankamai nutolęs 
nuo anuometinio valstietiškojo, o tauta ir visuomenė ne-
taptų šešėlinių diktatorių įkaitu.

Surasti leidėją sumanytam Lobyno realizavimui nebuvo 
pati sunkiausia užduotis, nors čia nei dideliu pelnu, nei kos-
miniais tiražais nepasipuikuosi. Nepalyginsi net su Edvar-
do Gudavičiaus Lietuvos istorijos sėkme – jos keturi tiražai 
1999-aiais sudarė galimybes leidėjams tvirčiau atsistoti ant 
kojų, tad Rašytojų sąjungos leidykla ir jos vadovai: direk-
torė Giedrė Šorienė bei tuometinis vyriausiasis redaktorius 
Valentinas Sventickas, ilgai svarstyti nesirengė – „imamės“, 
tarė. Tai, tiesą sakant, atitiko prioritetus ir tikslus, kuriais 
buvo grindžiama šios įstaigos veikla nuo jos atsiradimo 
1990-aisiais. Lobyną galėtume laikyti tų prioritetų ir tikslų 
viršūne. Mat dar anais, Sąjūdžio, metais, kai Rašytojų są-
jungos pirmininku tapo Vytautas Martinkus, buvo svajoja-
ma turėti savą leidybos bazę, kurios visi resursai būtų skirti 
lietuvių rašytojų kūriniams viešinti. Nors ir nelabai buvo 
įsivaizduojama, kas ir kaip sukurs tą bazę, kas ir kaip tą jos 
produkciją realizuos. Buvo manoma, kad, išleidus andai dis-
kriminuotą ar uždraustą leidinį šimtatūkstantiniu tiražu, jis 
bus per dieną kitą išpirktas, o leidėjas akimirksniu praturtės.

Atsitiko kitaip. Atkūrus Nepriklausomybę ir atgavus 
laisvę, tie diskriminuoti ar stalčiuose laikyti tekstai prara-
do magiškąją galią, o sandėlius užtvindžiusius tomų tomus 
norom nenoro teko nugabenti į makulatūros perdirbimo fa-
briką. Teko ilgai, kantriai ir profesionaliai dirbti, kad lietu-
vių autorių kūriniai būtų išgraibstomi ir prašoma naujų. Ne 
tik koks detektyvas ar jausmus ir sąmonę dirginanti proza, 
bet ir poezija, romanas ar esė. Rašytojų sąjungos leidyklai 
šiuo požiūriu pasisekė, nes jos vyriausiuoju redaktoriumi 
tapęs Valentinas Sventickas, dar 1994 m. pakeitęs Vytautą 
Martinkų ir dviem kadencijoms užėmęs ir LRS pirminin-
ko kėdę, gerai suvokė savąją kultūrinę misiją. Direktorės 
Giedrės Šorienės taip pat nereikėjo ilgai įtikinėti, nes ji 
visiškai pasitikėjo Vyriausiojo ir jo redakcinės komandos 
profesionalumu. Ir vis dėlto praėjo ne vieni metai, kol LRS 
leidykla tapo pripažintu lietuvių literatūros leidybos fla-
gmanu – ilgai, labai ilgai ji buvo beveik vienintelė, kuri ne 

tik patenkindavo, bet ir praturtindavo Poezijos pavasario, 
Druskininkų rudens naujų knygų poreikius. Šių festivalių 
laureatai dažniausiai savo rankose laikydavo kaip tik LRS 
leidyklos logotipu pažymėtus leidinius. Žinoma, tą presti-
žą palaikė ne vien lietuvių, bet ir užsienio garsenybių, prie 
kurių niekas kitas iki tol nedrįso prisiliesti, leidyba ir popu-
liarinimas. Tai Jameso Joyce’o Ulisas, Williamo Faulknerio 
Triukšmas ir įniršis ir panašaus stiliaus kūriniai.

Lobyno sėkmė dar labiau įtvirtino šią leidyklą presti-
žiškiausių leidėjų penketuke. Gal tik Alma littera, Tyto Alba, 
Baltos lankos ar anuometinė Vaga būtų galėjusi pralenkti ti-
ražų ar išleistų autorių skaičiumi, bet ne menine kokybe, 
stilingumu ir atrankos principais. Išdrįstume teigti, kad tas 
leidėjų penketukas ar dešimtukas ir lemia knygų leidybos 
politiką Lietuvoje, nes valstybė ne tik knygų leidybos, bet 
ir apskritai kultūros politika mažai domisi, o jei kur prikiša 
pirštus, tai dažniausiai dar labiau pagadina, mat kai kurie 
aukšti pareigūnai ją niekina ar ignoruoja.

Nežinau, didžiuotis ar apgailestauti derėtų išsiaiški-
nus, jog Lietuvoje esama daugiau nei penkių šimtų leidė-
jų, o knygynų ir net prekybos centrų lentynos kimšte už-
kimštos įtartinos kokybės produkcija. Viena vertus, gal tai 
ir neblogai, kad kas tik užsinorėjęs ir prasimanęs lėšų, gali 
turėti nuosavą knygą, bet, kita vertus, dingsta, niveliuojasi 
kriterijai, ima klestėti menkavertė rašliava arba grafoma-
nija, užgožianti ar nustumianti į šešėlį tikrąjį meną. Juolab 
kad prasideda nekontroliuojamos lenktynės, kas „gražiau 
ir prabangiau“ išleis savo kūrinį. Paradoksas – skurdžiau-
sia ES šalis leidžia prabangiausias, puošniausias knygas. 
Lobynas čia galėtų tapti ir jau tampa tuo kriterijumi, kuris 
rodytų kelią leidybos ateičiai, nes valstybė ir jos Kultūros 
ministerija to nedaro. Būtų dar pusė bėdos, jei toks post-
modernus, laisvosios rinkos skatinamas chaosas dominuo-
tų tik knygų leidyboje, nes šioje srityje atsiranda profesi-
onalų, apie kuriuos kalbėjome aukščiau, suvokiančių, kas 
yra knyga, kokia jos vertė, ką ir kaip reikia leisti ir propa-
guoti. Prastesni reikalai kitose srityse, kur iš to pirminio 
chaoso išsivaduoti niekaip neįstengiama, mat ten stokoja-
ma ne tik geranoriškų, intelektualių asmenybių, bet į vir-
šų išplaukia žmogiškasis niekalas, diktuojantis ar kopijuo-
jantis svetimas madas. Ypač dėl to kenčia švietimo sritis.

Apmaudu, kad ne visos bibliotekos ir ne visi bibliote-
kininkai šioje srityje patys geriausi talkininkai. Kai Nacio-
nalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje norėjau pasigėrėti 
ir pavartyti Lobyno tomus, jų ten neradau. Eilinės bibliote-
kininkės net nežinojo, kad tokio kūrinio apskritai esama, 
siūlė ieškoti tomų pagal autorių pavardes, bet man reikėjo 
jo viso ir vienoje vietoje – nebuvo ir nėra. Aš gi buvau ir te-
besu įsitikinęs, kad jis visas privalėtų būti eksponuojamas 
Lituanistikos skaityklos lentynose, kad galėtų konkuruoti 
su kitais knygų leidybos kūriniais knygų leidybos ar bibli-
otekinio darbo parodose, nes tai – neeilinis įvykis. „Kaip 
tik į šią seriją atrinktuose kūriniuose ir glūdi tebegyvos 
nacionalinės vertybės, kaip tik jie, manau, šiandien ir yra 
patikimiausi kriterijai, padedantys atskirti šiandien gims-
tančią lietuvių literatūrą nuo tiesiog lietuviškai parašomos 
literatūros.“ (Vytautas Martinkus. Vidaujos link, p. 317) 
Puošnūs ir išsamūs lietuvių literatūros klasikų (Vaižgan-
to, Balio Sruogos ir kitų) rinkiniai bus įdomūs literatūros 
mokslininkams, vienam kitam intelektualui, o Lobynas gali 
būti parankine priemone veik kiekvienoje Lietuvos gimna-
zijoje, nekalbant jau apie universitetų Lituanistikos kabine-
tus, kurie, beje, pastaruoju metu jau naikinami.


