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Primarijus, choreografas, baleto pedagogas Petras 
Skirmantas – šokio meno Asmenybė. Kalbamės 
su juo apie baletą Lietuvoje žvelgdami retrospek-

tyviai, introspektyviai, perspektyviai...

Gerbiamas	Petrai,	kaip	apibūdintumėte	baletą?	
Baletas pirmiausia yra menas, tai – šokis, tai – grožis. Ba-
letas yra meilė. Baleto šokyje telpa viskas. Tačiau baletas 
nėra sportas, tai nėra vien judesių atlikimas. Svarbiausia, 
kad šokiu sugebėtum pasakyti, ką nori, kad tavo mintys, 
emocijos būtų išreikštos kūnu.

Baletas	jau	greitai	minės	gyvavimo	mūsų	šalyje	šimtmetį:	Léo	
Delibes'o	„Kopelija“	pastatyta	1925	m.	gruodžio	4	d.	Kaip	Jūs	
jį	regite?
Iš tikrųjų, Lietuvos baletui netrukus šimtas metų. Tai – ir 
ilgas laikotarpis, ir, žiūrint istoriškai, labai trumpas. Bet, 
aišku, Lietuvos baleto užuomazgų buvo ir anksčiau, pa-
vyzdžiui, dvaruose statant operas, irgi būdavo šokama.

Jeigu kalbame apie tokį baletą, kuris atsirado su 
pirmuoju Kopelijos pastatymu Kauno teatre, kiekvienu 
jo vystymosi laikotarpiu buvo daug įdomių asmenybių, 
daug įdomių choreografų, daug įdomių šokėjų. Jie visi 
buvo užsidegę, kūrė gražius, įspūdingus spektaklius. 
Kartais pasisekdavo geriau, kartais – prasčiau, tačiau 
turime gausų palikimą. Svarbiausia, kad mes tai žinotu-
me, prisimintume.

Tai – „pirmieji mokytojai“ ir tiesiogine prasme, ir per-
keltine, ten mūsų šaknys. Viskas turi savas šaknis, pamatus, 
ir Lietuvos baleto šaknys stiprios: Jadvyga Jovaišaitė-Ole-
kienė – viena pirmųjų mūsų šokėjų, Marija Juozapaitytė, 
Bronius Kelbauskas... Galėčiau vardinti ir vardinti.

Jūs	dvidešimt	metų	buvote	Lietuvos	nacionalinio	operos	ir	ba-
leto	teatro	solistas	(1974–1994),	vėliau	dar	beveik	dešimtmetį,	
kaip	 kviestinis	 solistas,	 šokote	 įvairiuose	 pasaulio	 teatruose.	
Šiandien,	 pažvelgęs	 atgal,	 ką	 reikšmingiausio,	 esmingiausio	
prisimenate?
Įvyko labai keistas dalykas: kai pasisekė su bendraau-
toriais išleisti knygą Petras	Skirmantas:	Neprarastas	laikas.	
Laiškai, įvyko tam tikras lūžis, atrodo, kad tas gyvenimo 
etapas baigėsi, tarsi kupros atsikračiau, ir kartais net 
sunku prisiminti.

Žinoma, atmintyje įsirėžę patys nuostabiausi pasta-
tymai, nuostabiausios partnerės, nuostabiausi pedagogai. 
Mano karjeroje buvo daug labai įdomių žmonių, kurie vie-
naip ar kitaip padėjo, ir padėjo su meile. Pirmiausia norė-
čiau išskirti Nelli Berediną, su kuria mes scenoje buvome 

beveik visą karjerą. Taip pat reikšmingos etapinės partne-
rės, kurias sutikau Lietuvoje ir užsienyje. Visos jos mane 
praturtino – vaidmens suvokimu, spektaklio matymu. 
Taip mano kūryboje atsirado gilumos. Ilzė Liepa, Liudmi-
la Semeniaka, Liubovė Kunakova, Yukari Saito – visiškai 
kitokios kultūros atstovė. Jos supratimas, jos požiūris... 

Aišku, susitikimai su įdomiais choreografais! Juk šo-
kėjui labai svarbu, kad atsirastų choreografų, kurie jį pa-
matytų ir galbūt pastatytų jam spektaklį; kad jų sukurta 
choreografija tiktų šokėjui. Man nepaprasta Dievo dova-
na buvo sutikti Maurice’ą Béjart’ą, šokti keliuose jo pa-
statymuose; taip pat šokti Roland’o Petit pastatymuose. 
Tai – asmenybės, kurios ir dabar pasaulyje garsiausios. 
Esu laimingas, kad galėjau prisiliesti prie jų kūrybos.

Aišku, karjeroje labai svarbūs pedagogai. Jie forma-
vo skonį, požiūrį, galų gale lavino mano kūną, nes, kad 
ir kiek turėtum minčių, kad ir koks dvasingas būtum, ta-
čiau šokiui labai svarbus ir kūnas: jis turi būti lankstus, 
kad lengvai, tarsi be pastangų galėtum išreikšti scenoje 
mintį, kalbėti apie dalykus, apie kuriuos reikalauja kal-
bėti vaidmuo. Viena iš tokių pedagogų – LNOBT dau-

Petras Skirmantas: „Baletas 
pirmiausia yra menas“
Baleto artistą Petrą Skirmantą kalbina teatrologė Elvina Baužaitė
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giausiai su manimi dirbusi Lidija Tamulevičienė. Reikš-
mingi ir epizodiniai pedagogai, jie taip pat paliko žymę 
mano gyvenime. Pavyzdžiui, Nikolajus Morozovas. Pas 
jį mes su Loreta Bartusevičiūtė ilgai stažavomės. Jo pa-
pasakotos istorijos, jo požiūris, jo aiškinimas turėjo di-
džiulės įtakos. Nikolajus Morozovas galėjo pasidalinti 
asmenine patirtimi, kaip jis dirbo, sakykim, su Margot 
Fonteyn, papasakoti, kokia tai buvo asmenybė, ką ji darė, 
kaip siekė karjeros. Man tos asmenybės buvo kaip pasa-
kų herojai, ir staiga atsiranda žmogus, pažinojęs M. Fon-
teyn, su ja dirbęs... ir taip tarsi gali prisiliesti ir prie jos. 

Kaip	scenoje	gimsta,	kaip	sukuriama	partnerystė?	
Pirmiausia reikėtų kalbėti apie Nelli Berediną, su kuria 
dirbau daugiausiai. Mes pažinojome vienas kitą kaip nu-
luptą. Mums nereikėdavo nieko vienas kitam sakyti, pa-
kakdavo pasižiūrėti vienam į kitą ir suprasdavome, ko rei-
kia. Tai yra partnerystė – ilgalaikė partnerystė. Supratimas 
žmogaus, jo minčių, norų – visko. Su partneriu scenoje 
kuri vaidmenį. Kartais labai ilgai repetuoji, bet tą dieną, 
kai išeini į sceną, – nežinau kodėl? – tiesiog galbūt nėra 
Dievo palaimos, gal nėra įkvėpimo? – ir nėra idealaus va-
rianto. Kadangi esi profesionalas, viską tiesiog tvarkingai 
atlieki. Spektaklių, kuriuose mes su partnere vienas kitą 
girdėjome nuo pradžios iki galo, iš tikrųjų buvo labai ne-
daug... Būtent tie spektakliai ir įsiminė visam gyvenimui. 

Prisimenu, reikėjo šokti Gulbių	ežerą Lietuvoje, ir ne-
tikėtai susirgo viena balerina. Pakviečiau su manimi šok-
ti Liubovę Kunakovą. Su ja šį spektaklį buvau šokęs jau 
daugybę kartų. Ir mes net nerepetavome, išėjome į sceną 
tiktai suderinę tempus su dirigentu. Ir tai buvo vienas 
geriausių spektaklių mano karjeroje, viskas tiesiog liejo-
si kaip iš gausybės rago: ir techniškai viskas pavyko, ir 
emociškai buvo gilu, prasminga. Jutau, kad suprantu, ir 
mane supranta – giliai jaučia šalia esantis žmogus. Tokių 
spektaklių buvo nedaug. Tikriausiai kiekvienas atlikėjas 
turi tokių patyrimų. Ne visada tai priklauso nuo pasi-
ruošimo, įkvėpimas ateina arba ne...

Esate	šokęs	ir	Rytų,	ir	Vakarų	šalių	scenose.	Pasidalinkite	as-
meniniu	 patyrimu,	 išgyvenimais.	 Apskritai	 kokia	 gastrolių	
reikšmė,	įtaka	menininkui,	baleto	solistui?
Gastrolės pirmiausia praplečia akiratį. Tu vyksti dirbti, – 
šokti spektaklių, – todėl patiri labai didelę fizinę įtampą. 
Galbūt tik po kurio laiko supranti, kokios įtakos turėjo 
vienos ar kitos gastrolės. Sakykime, sugrįžęs po kelių 
gastrolių Japonijoje, supratau, kad manyje kažkas pasi-
keitė, tiesiog pradėjau į kai kuriuos dalykus žiūrėti kitaip.

Gastrolės nėra išvyka pailsėti, kartais nieko nepama-
tai. Tiesiog atskrendi ir turi sušokti spektaklį – turi kuo 
geriau perteikti savo mintis, išgyvenimus – sukurti vaid-
menį. O jeigu dar atsiranda kita partnerė, su kuria susi-
tinki pirmą kartą... Tai yra sudėtingi dalykai, bet kartu ar-
tistą labai praturtina, nes susiduri su kitomis kultūromis, 
kitais žmonėmis, tenka dirbti su kitais choreografais. Tai 
tolesnei karjerai, tolesnei kūrybai turi didžiulės įtakos.

O	kokie	kitų	šalių	žiūrovai?
Labiausiai stebino itin netikėtos žiūrovų reakcijos. Kai 
kuriose Rytų šalyse į šokį reaguojama visiškai kitaip. 
Žavimasi ne virtuoziškais sukiniais, o aukštais pakėli-

mais, – jiems tai kažkas ypatingo. Pavyzdžiui, vietnamie-
čiai susižavėję ima čepsėti. Visa salė ne ploja, ne šaukia 
„bravo!“, o čepsi. Iš pradžių netgi nejauku, galvoji: „Kas 
čia dabar?“ 

Buvo keletas spektaklių užsienyje, kai, pabaigus šok-
ti, kurį laiką salėje visiška tyla. Tiesiog sutrinki, galvoji: 
„Gal kažkas ne taip?..“ O paskui – tiesiog aplodismentų 
audra. Rytiečiai neploja tarp variacijų, po adagio, nes jie 
tai mato kaip vientisą kūrinį. Iš tiesų aplodismentai už 
virtuoziškumą kartais netgi blaško solistus, jie galbūt ne 
visada gali atsiskleisti iki galo. Balete labai slidi briauna 
tarp meno ir techninių elementų atlikimo, nenoriu saky-
ti sporto, bet techninio meistriškumo. Iš tiesų technika 
niekada neturi užgožti paties šokio, o kai kuriose šalyse, 
pavyzdžiui, Lotynų Amerikos, labai žavimasi techniniu 
virtuoziškumu, juos tai pakeri.

O štai Jungtiniuose Arabų Emyratuose į žmogaus 
kūną žiūrima kitaip: jis turi būti aprengtas, todėl vyrai 
negali šokti su triko. Kai, vilkėdamas Princo kostiumą, 
turi ir kelnes ant triko užsimauti, jautiesi labai savotiš-
kai, bet turi prisitaikyti prie aplinkos, tiesiog neturi kur 
dėtis. Iš tiesų, gastroliuodamas turi žinoti svečių šalių 
tradicijas ir jų paisyti. 

Esu patyręs visokių nuotykių. Vienoje tuometinės 
Jugoslavijos (dabartinės Serbijos) Novi Sado teatro salė-
je buvo rodomas dramos spektaklis – Hamletas, o kitoje 
prasidėjo baletas. Man sako: „Jau eikit, jau muzika gro-
ja.“ Atidarau duris ir pataikau ne į tą sceną... Tai, aišku, 
labai išmuša iš pusiausvyros, bet supranti, kad liko vos 
kelios sekundės, ir turi išeiti į reikiamą sceną! 

Jeigu	 jau	 kalbame	 apie	 užsienio	 teatrų	 pastatymus,	 kas	 Jus	
labiausiai	 žavėjo	 ir	 šiandien	 žavi	 pasaulinėje	 baleto	 meno	
raiškoje?	
Baleto menas, aišku, nestovi vietoje. Atsirado daugybė 
krypčių, bet jos neatsirado iš niekur, jos irgi turi, pava-
dinkim, tėvą ir motiną, turi savo šaknis. Jeigu atsigręšime 
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į praeitį, XIX amžiaus pabaigoje garsiausias choreografas 
buvo Marius Petipa; paskui taip pat iš Rusijos emigravęs 
George’as Balanchine’as, kurio braižas buvo visiškai ki-
toks, tačiau jis savo knygose, savo atsiminimuose – visur 
rašo, kad jo kūrybą inspiravęs būtent Marius Petipa. Tai 
buvo lyg ir jo šaknys, jo pamatas, nuo kurio jis atsispyrė 
ir žengė toliau sukurdamas naujas jungtis, naujas choreo-
grafines kryptis. Taip iš tikrųjų baletas ir vystosi. Dar 
buvo Maurice’as Béjart’as. Kai pažiūri šiandienos choreo-
grafų darbus, labai aiškiai matai, kuriems įtaką padarė jis.

Pirmieji choreografų darbai panašūs, galbūt juose 
kai kas netgi šiek tiek pakopijuota, tačiau talentingas 
žmogus, turėdamas gerą pagrindą, sugeba nuo jo atsi-
spirti ir sukurti jau savitą judesio raišką. Pavyzdžiui, 
pirmuosiuose Johno Neumeierio darbuose aiškiai matyti 
stipri Maurice’o Béjart’o įtaka, tačiau vėliau jos visiškai 
nėra. Kartais sakoma: „Tai – plagiatas.“ Betgi – ne! Tai – 
kaip giminės šaknys, kaip giminės medis, jo šakose atsi-
skleidžia vienų įtaka kitiems. Talentingieji sugeba išvys-
tyti savo mintį, surasti savo meninę kalbą, jie turi savo 
kūrybos credo; mažiau talentingi – ne.

Kalbėdamas apie šiandieną LNOBT, galiu sakyti, 
jog būna tikrai daug bandymų. Teatre suteikta galimy-
bė jauniems žmonėms kurti choreografijas. Matyti, kad 
jie žiūri, į kažką atsispiria, juolab šiais laikais, kai gali 
surasti ir pasižiūrėti tiesiog viską. Dėl to iš tiesų lengva 
pasiklysti toje pasiūlos gausybėje, sunku išlikti savitam, 
išreikšti savo mintį. Martynas Rimeikis – vienas įdomes-
nių dabartinių Lietuvos choreografų, sukūręs spektaklį 
Procesas. Jis jau turi savitą braižą. 

Minėčiau Anželiką Choliną. Ji sukūrė šokio – nesa-
kyčiau, baleto – teatrą, turintį savo braižą, ryškių pasta-
tymų. Viskas atsiranda iš kažkur. Visur yra tęstinumas.

Vienas	kūrybos	orientyrų	yra	(turėtų	būti)	kritika.	Kokios	Jūsų	
patirtys	skaitant,	rašant	vertinamąjį	šokio	meno	žodį?	Kiek	jis	
objektyvus,	subjektyvus,	įdomus?	

Labai liūdna, bet turiu konstatuoti, kad baleto kritikos 
beveik nėra. Ir, deja, jos mažai ne tik Lietuvoje, bet ir 
pasaulyje. Garsiausi pasauliniai žurnalai, sakysim, Dan-
ce	Magazine, prikimšti reklamos, pranešimų apie tai, kas 
bus, ir tik labai retai publikuojami analitiniai straipsniai. 
Dažniausiai aprašomas siužetas, kas ką pašoko, o anali-
zės, ką norėjo choreografas išreikšti – labai reta.

Aš gerai suprantu, kad kritiko dalia yra labai sun-
ki bet kurioje srity. Jeigu atvirai išreikši savo nuomonę, 
jeigu aštriau ką nors pakritikuosi, tuoj pat nemokamai 
įsigysi daug priešų. Ne visi sugeba geranoriškai, adekva-
čiai priimti kritiką, o ir kritikas ne visada sugeba parašyti 
neįžeisdamas choreografo, atlikėjo.

LNOBT turi savo žurnalą, bet jame daugiau popu-
liarinami savi spektakliai, garsinami savi atlikėjai, labai 
retai analizuojama. O analitiniai straipsniai itin reikalingi 
jauniems šokėjams, tai padeda susivokti; jauniems cho-
reografams reikšminga išgirsti, kaip jie vertinami, kokiai 
krypčiai priskiriami. Bet tai yra labai sudėtinga.

Kalbėjote	apie	pedagogų	svarbą,	jų	įtaką.	Nuo	1992	m.	Jūs	vi-
same	pasaulyje	mokote	baleto	meno.	Nuo	2001	m.	dėstote	kla-
sikinį	 šokį	Nacionalinėje	Mikalojaus	Konstantino	Čiurlionio	
menų	mokykloje,	šešerius	metus	vadovavote	mokyklos	Baleto	
skyriui,	turite	mokytojo	eksperto	laipsnį;	taip	pat	nuo	2001	m.	
dėstote	Lietuvos	muzikos	ir	teatro	akademijoje,	esate	Šokio	ir	
judesio	 katedros	 docentas.	 Daugybė	 pranešimų	 mokslinėse	
konferencijose,	 seminaruose,	 sukūrėte	 daug	mokymo	 progra-
mų,	metodikų.	Tad	ką	reiškia	mokyti	baleto?
Kaip ir kiekvienos profesijos, taip ir baleto, išmokyti la-
bai sudėtinga. Pirmiausia jauną žmogų, atėjusį mokytis 
baleto, reikia išmokyti raidžių, paskui – iš jų sudėti žodį, 
iš žodžių jis turi sugebėti sudėti sakinį, sakiniuose turi 
rastis mintys, kurias dėliodamas jis parašo savo rašinėlį. 
Baleto mene viskas vykti turi savo laiku. Tai patikrinta 
per amžius, kad žmogus turi mokytis, sakykim, aštuo-
nerius metus, ir nelabai įmanoma – neįmanoma (!) – iš-

Variacija Grand	pas pagal 
D. Aubero muziką
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mokyti, sakykim, per penkerius metus. Dėl to, kad tai 
priklauso nuo žmogaus kūno, raumenyno vystymosi. 
Jeigu tiktai perspausi jauną žmogų, jis gali tiesiog sulūž-
ti, ir sulūžti – negrįžtamai.

Pedagogo darbas labai atsakingas. Kiekvienas žmo-
gus, kiekvienas mokinys yra individualus, ir mokytojas 
negali standartiškai, tiktai pagal programą mokyti tikė-
damasis, kad išmoks. Jis turi matyti kiekvieną atskirai, 
nes vieną reikia mokyti vienaip, kitą – kitaip, kiekvieno 
žmogaus kūnas unikalus.

Žengdamas į tarptautinę areną, jau turi sugebėti at-
skleisti gerąsias mokinio savybes, talentą, padėti jam iš-
reikšti mintis, jo sielą. Labai svarbus dvasinis pedagogo ir 
mokinio ryšys; kad mokymasis, kūryba vyktų su įkvėpi-
mu. Juk vis dėlto baletas pirmiausia yra menas. Išmokti 
technikos, išmokti atlikti piruetus, atlikti šuolius – dar ne 
baletas. Dabar pasaulyje daug kas aukštai kilnoja kojas, 
suka daug piruetų, bet labai mažai tokių asmenybių, ku-
rias žiūrovai įsidėmi ir nori eiti žiūrėti dar kartą. Tai yra 
sudėtingoji pedagogikos pusė – atskleisti konkretų moki-
nį, studentą, konkretų jauną artistą ir nukreipti jį teisinga 
vaga, patarti, ką perskaityti, padėti suvokti, kodėl yra taip 
ar kitaip, padėti sukurti vaidmenį... Tai amžina. 

Kokį	regite	baleto	mokymą	Lietuvoje?	Kiek	ir	kaip	paruošiama	
jaunųjų	baleto	šokėjų,	turint	galvoje	šiais	laikais	atsiradusias	
privačias	mokyklas?
Iš tikrųjų Lietuvoje yra viena baleto mokykla – Nacio-
nalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mo-
kyklos Baleto skyrius, kuriame rengiami profesionalūs 
baleto artistai. Kaip jūs teisingai pastebėjote, atsirado 
daug privačių mokyklų, tai labai gerai, tai paskatino 
vaikus domėtis šokiu, jie apie šokį sužinojo daugiau. 
Ten gali ateiti visi. Tačiau, jeigu vaikas nori siekti pro-
fesionalios karjeros, jeigu jis nori tapti profesionaliu 
šokėju, galiausiai jis vis vien ateina į M. K. Čiurlionio 
mokyklos Baleto skyrių. Čia profesionaliai mokomasi 
ne tik tam tikrų variacijų, ne tik tam tikrų klasikinio 
šokio judesių, bet laikomasi daug platesnio studijų pla-
no. Mokomasi ir teorinių, ir kitų dalykų, pavyzdžiui: 
charakterinio šokio, duetinio šokio, istorinio šokio... 
Privačiose mokyklose tokių disciplinų nėra. Tačiau dar 
kartą noriu pabrėžti: labai gerai, kad jų atsirado ir kad 
jų daug. Tos mokyklos labai išpopuliarino baleto meną. 
Dėl to stojančių į M. K. Čiurlionio mokyklos Baleto sky-
rių daug daugiau.

Kalbant apie mokyklą kaip apie metodiką, aišku, 
lietuvių baleto mokyklos pagrindas yra sukurtas rusų 
baleto meistrų – Agripinos Vaganovos mokyklos, kuri ir 
šiandien yra viena stipriausių mokyklų. Stebint tarptau-
tinius konkursus, matyti, kad šokantieji A. Vaganovos 
stiliumi laimi dažniausiai.

Iš tiesų dabar yra galimybių pamatyti daug skirtin-
gų mokyklų, įvairių praktikų. Ir pats, vadovaudamas 
M. K. Čiurlionio mokyklos Baleto skyriui, stengiausi, 
kad atvažiuotų pedagogų iš Paryžiaus, kad būtų pasi-
mokyta pagal prancūzų mokyklą, arba, sakykim, pa-
matyta daniška mokykla Bournonville, kurios visiškai 
unikali specifika. Tačiau mes negalime turėti pagrindo, 
mes negalime šokti prancūziškos mokyklos stiliumi, 

nes to reikia mokytis nuo pat pradžių. Prancūzų mo-
kykla yra puiki, bet ji gera Prancūzijoje, ji gera Grand	
Opera mokykloje. Arba Bournonville – tai yra Danijos 
mokyklos stilius. Mes galime tik žvilgtelėti ir praplėsti 
savo akiratį; žinoti ir panaudoti tam tikrose choreogra-
finėse kompozicijose. 

Pavyzdžiui, geras mano bičiulis, baigęs Maskvos 
Didžiojo teatro mokyklą, daugiau kaip dvidešimt metų 
pagal kontraktą dirba Paryžiuje, nes jie, dėstydami pran-
cūzų mokyklos pagrindu, nori  šiek tiek žinoti ir rusiš-
kos mokyklos, kad praplėstų savo galimybes. Iš tiesų 
galimybė domėtis kitomis mokyklomis, prisiliesti prie 
jų – didžiulė dovana.

Kokios	savybės	būtinos	šokėjui	–	primarijui	ir	primabalerinai?
Baleto šokėjui pirmiausia svarbus kūnas. Privalu jį ge-
rai valdyti, visada išlaikyti gerą fizinę formą, tad reikia 
daug dirbti su savimi, teisingai vystyti kūno raumenis, 
sugebėti atsigauti po didelių krūvių. Tačiau tai – tik fizi-
nio pasirengimo pagrindas, tai dar nėra baletas. Baleto 
šokėjas visų pirma turi būti išprusęs žmogus, turi gebė-
ti kūnu scenoje išreikšti mintis, emocijas. Dėl to jis turi 
būti apsiskaitęs, plačios erudicijos; turi stebėti pasaulines 
tendencijas, kaip šokama, kas vertinama šiuolaikiniame 
balete, kad eitų teisinga linkme.

Baletas – sintetinis menas, ir labai efemeriškas – čia 
yra, čia nėra... Gyvenime, manau, svarbiausia yra meilė, 
tad šokėjas turi mylėti savo profesiją, mylėti aplinką, ša-
lia esančius žmones ir visa tai išreikšti. Šokėjas turi būti 
pozityvus, nes negatyvi mintis, negatyvus požiūris visa-
da išlenda, scenoje nieko nepaslėpsi. Kaip mes sakome, 
išėjęs į sceną, visada lieki nuogas. Visas savybes reikia 
ugdyti, daug kas iš tiesų išugdoma, bet kai kurie dalykai 
yra prigimtiniai, tai – talentas, arba genialumas, tai pri-
gimties duotis. Žmonių, kurie juos turi, yra labai mažai. 

Ką	įvardintumėte	šiandienos	baleto	talentais?	
Nenorėčiau vardinti pavardėmis, nes kažką pasakai, kaž-
ko nepasakai, kažkas supyksta... Iš tikrųjų visada buvo 
ir yra jaunų ir brandžių artistų – talentingų. Aš linkėčiau 
jauniems žmonėms perimti vyresnių artistų – savo mo-
kytojų – patyrimą ir išnaudoti jį savo kūrybinėje veikloje, 
kuriamuose vaidmenyse, taip eiti toliau, pasakant mene 
savo žodį, ir svarbiausia, kad visa tai vyktų su meile, su 
atsidavimu ir džiaugsmu.

Esate	kelių	dešimčių	choreografinių	kompozicijų	autorius.	Ko-
kia	choreografija	Jums	atrodo	gerai	sukurta	ir	atlikta? 
Choreografijai sukurti reikia šiek tiek talento. Vieni talen-
tingai kuria nedideles miniatiūras – genialias; kiti – di-
delius veiksminius spektaklius. Tai – irgi Dievo duotybė. 
Aš niekada nekūriau didelių spektaklių, bet miniatiūras, 
nedidelius spektaklius kūriau, ir man visai pavyko. Tie-
siog gyvenimas priverčia tai padaryti. Tarkim, mokinys 
nori vykti į tarptautinį konkursą ir reikia kokio šiuolai-
kinio numerio, šiuolaikinės choreografijos, o rasti, kas 
tai sukurs, labai sunku. Kartą pabandžiau, pavyko – lai-
mėjo konkurse, tai man suteikė tam tikro pasitikėjimo 
ir įkvėpimo. Tad kartkartėmis galiu sukurti, bet tikrai 
nepretenduoju į didaus choreografo, grandiozinių spek-
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taklių, veiksminių baletų autoriaus vardą. Kiekvienas 
choreografas, šokėjas turi savo nišą, manoji yra nedide-
lių, trumpų spektaklių, konkursinių miniatiūrų, – o tai 
irgi yra labai sudėtinga, – kūryba. 

Man visada įdomu, kokios tendencijos, kokios ma-
dos balete, kokia plastika pasitelkiama. Kita vertus, daly-
vaudamas tarptautiniuose baleto konkursuose, – ar kaip 
komisijos narys, ar kaip mokytojas, – niekada nežinau, 
kokia reikalinga choreografija. Tarkim, Skandinavijoje 
populiari vienokia choreografija; Prancūzijoje – visiškai 
kitokia. Tai tarytum būrimas kavos tirščiais. Pataikyti yra 
ir sėkmės dalykas, ir įkvėpimo, galų gale – kiek artistas, 
šalia tavęs esantis kūrėjas, geba perteikti tavo mintis, at-
likti tavo sugalvotą plastiką. Tai yra komandinis darbas...

Kokių	 patirčių	 suteikia	 dalyvavimas	 konkursuose,	 vertintojo	
darbas	juose?
Jaunam žmogui konkursai yra labai svarbūs. Pirmiau-
sia – tai galimybė jaunam artistui susirasti darbą. Dabar, 
siekiant pakliūti į teatrus, reikia praeiti atrankas – kon-
kursus. Dažniausiai konkursuose, kaip komisijos nariai, 
dalyvauja įvairių teatrų, mokyklų direktoriai. Jie pasiūlo 
arba kur dar pasimokyti, arba pakviečia į savo trupes.

Be to, jaunas žmogus, išvažiavęs į konkursą, pamato, 
kaip šoka kitų šalių šokėjai, kokia jų technika, išraiška, 
tai leidžia į save pažvelgti šiek tiek kitaip. Dalyvavimas 
konkursuose, kai reikia išeiti į didelę sceną, kurioje pa-
sirodo atlikėjai iš viso pasaulio, grūdina psichologiškai. 
Labai svarbu tai daryti saikingai ir laiku – nedalyvauti 
pernelyg anksti, kad žmogus nepalūžtų. Yra atlikėjų, ku-
riems apskritai nereikia konkursų, jie tiesiog visai kitokio 
pobūdžio atlikėjai, galbūt jie bus puikūs charakteriniai 

šokėjai. Bet šiaip konkursas naudingas ir dalyviui, ir jo 
mokytojui. Mokytojas irgi pamato tarptautines pedago-
gikos praktikas, taigi nauda yra dvipusė.

Baleto	menui	 be	 galo	 svarbi	muzika.	Esate	 prisipažinęs,	 kad	
mėgstate	Gustavo	Mahlerio,	Frédérico	Chopino	kūrybą,	 baž-
nytinį	 giedojimą,	 dūdmaišio	 garso	 tembrą.	 Ką	 Jums	 reiškia	
muzika?	
Visą gyvenimą teko gyventi su muzika – ir salėje, ir 
scenoje, tad man asmeniškai pati geriausia muzika yra 
tyla. Aš tyloje girdžiu viską. Nenoriu vardyti konkrečių 
kompozitorių, nes vienu gyvenimo etapu labiau patinka 
vieni kompozitoriai, kitu etapu – visiškai kiti. Iš tikrųjų 
patinka gerai atliekama gera muzika. Labai mėgstu ope-
rą. Tačiau ir gerus populiariosios muzikos atlikėjus, su-
kuriančius tikrai fantastiškų kūrinių, kurie jau nėra vien 
šou verslo produktas. Kartais išgirstu ir galvoju: „O! Kas 
tai?“ Kartais išgirstu kokią muziką ir aišku: „Va, pagal 
šitą muziką noriu sukurti choreografiją!“ – nes tiesiog 
skambant muzikai matau vaizdus. Skambantys garsai 
mano galvoje sukuria vaizdinius, dar tiksliau – jude-
sius, choreografiją. Bet vis dėlto man geriausia muzika 
yra tyla.

Kaip	 regite	 Lietuvos	 kultūros	 gyvavimą	 valstybės	 atkūrimo	
šimtmečio	 akivaizdoje?	 Kokiomis	 prasmėmis	 ir	 vertėmis	 gy-
venama?
Norėčiau, kad pirmiausia kultūra būtų vertinama labiau, 
kad būtų suprantama, jog kūrėjas yra labai reikšmingas, 
ir kad pinigai, naudos vaikymasis neužgožtų meno, kul-
tūros, kad menininkai galėtų kurti, kad  jie būtų įkvėpti. 
Lietuvoje yra daug puikių menininkų, daug puikių kū-
rėjų, tačiau be galo liūdna, kai talentingas žmogus turi 
eiti dirbti policininku, taksi vairuotoju dėl to, kad Dievo 
duotos jam dovanos niekas nevertina.

Mūsų dramos teatro režisieriai, operos, šokio meni-
ninkai yra plačiai žinomi pasaulyje, jie kalba savo kalba 
ir yra įdomūs. Žvelgdamas iš šios perspektyvos, gali tik-
tai džiaugtis dėl mūsų tautos kultūros.

Jau	minėtoje	 Jūsų	 knygoje	 „Petras	 Skirmantas:	Neprarastas	
laikas.	 Laiškai“	 (sudarytojai:	 Livija	 Gulbinaitė,	 Petras	 Skir-
mantas,	Helmutas	Šabasevičius.	–	Krantų	redakcija,	Vilnius,	
2016)	pateikti	dienoraščių,	atsiminimų,	laiškų,	rašytų	Jūsų	ir	
Jums,	 fragmentai.	 Leidinys	 byloja,	 kad	 visą	 kūrybinio	 gyve-
nimo	 scenoje	 laiką	 rašėte	 dienoraščius,	 viename	 jų	 žymėjote	
įvykius,	kitame	–	spektaklius,	 scenos	partneres	 juose.	Tai	at-
skleidžia	rašto,	rašymo	artimumą,	svarbą	Jums.	Tad	ką	Jums	
reiškia	ranka	parašytas	laiškas?	Kodėl	prasminga,	verta	rašyti,	
užfiksuoti	ir	įamžinti	dienas,	patirtis	jose?	
Pirmiausia ranka parašytas laiškas – tai kūryba, nes 
žmogus įdeda į jį savo energiją, savo emociją. Aš tai la-
bai vertinu. 

Kalbant apie dienoraščius, jie labai įdomūs atsi-
vertus po kurio laiko... Aš jų ilgai neskaičiau, tiesiog 
kai atėjo mintis parengti knygą – šį albumą, atsiverčiau 
ir pradėjau žiūrėti. Tai nėra detalūs dienoraščiai, juo-
se – svarbiausių gyvenimo momentų, svarbiausių etapų 
įrašai, mano pastebėjimai... Jeigu nebūčiau to užrašęs, 
tiesiog neprisiminčiau. Galvoju, kad tai svarbu, tai yra 

Albertas (A. Adamo Žizel)



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

gyvenimo tęstinumas – nuo vaikystės, nuo jaunystės. 
Pasižiūri ir matai evoliuciją, savo augimą. Be dienoraščio 
daugybė dalykų iškeliautų į dausas, tiesiog pamirštum. 

Dienoraštyje sužymėti mano spektakliai, partnerės, 
vietos, kur šokau. Man pačiam sukėlė nuostabą, kai 
atsivertęs atidžiau paskaičiau: „O! ir ten buvau, ir ten 
buvau...“ Iš galvos jau buvo išdulkėję, bet popierius iš-
saugojo. Kaip ir sakiau, manau, jog, kaip tauta turi tu-
rėti savo šaknis, kaip mene reikalingas pagrindas kaip 
pamatas, taip ir žmogus turi turėti savo šaknis, matyti 
savo augimo, evoliucijos paveikslą. Dienoraštis turbūt 
tai ir suteikia.

Kokie	Jums	reikšmingi	literatūros	kūriniai,	jų	autoriai?	
Jau netrumpai gyvenu, dėl to vardinti konkrečius auto-
rius būtų per daug sudėtinga, nusitęstų turbūt per ilga jų 
virtinė. Tiesiog yra asmenybių, kurios tam tikru gyveni-
mo momentu tau padaro įtaką. Šiuo laikotarpiu asmeny-
bė, kuri mane labai paveikė, dar prieš atvykdama į Lie-
tuvą, tai – Popiežius Pranciškus. Perskaičiau jo ir apie jį 
parašytas knygas; be to, teko būti Romoje, Šv. Petro bazi-
likoje, aikštėje gavau jo palaiminimą... Tai yra asmenybė – 
neeilinė, ji padarė man didžiulę įtaką, privertė dar kartą 
susimąstyti... Kokia gili jo mintis, kokia gili jo įžvalga... 
Kaip jis žiūri į žmogų... Kaip jis pasako, kad vis dėlto gy-
venime yra svarbiausia žmogus, ne kas kita – ne pinigai, 
ne namai, ne žemės, o žmogus. Kad ir koks tas žmogus 
būtų, – turtingas ar vargšas, vis vien žmogus. Visi esame 
žmonės ir visi norime dėmesio. Popiežius Pranciškus la-
bai daug apie tai jautriai kalbėjo, jis atkreipė dėmesį, kad 
galbūt Lietuvoje esame šiek tiek pasiklydę. Turėdami gi-
lias šaknis, pirmiausia turime labiau atsigręžti į žmogų. 
Tai – Popiežiaus nurodymas, gairės mums visiems. 

Žmogaus	 gyvenimo	 momentai	 savitai	 užfiksuojami,	 įpras-
minami	 fotografijose.	 Tai	 liudija	 Jūsų	 asmeninė	 patirtis,	 kai	
mokykloje	 pamatyta	 afiša,	 kurioje	 įamžintas	 ypatingo	 grožio	
Vladimiro	Jermolajevo	šuolis	„Vėtrų	dieve“	Jus	taip	sužavėjo,	
pakerėjo,	tiesiog	pastūmėjo	tapti	baleto	šokėju.	Vis	dėlto	scenos	
menas	yra	labai	efemeriškas.	Ar,	Jūsų	manymu,	fotografija	gali	
išsaugoti	ir	byloti	apie	šokio	meną?
Niekas man nepasakojo, išvis nežinojau, kas yra baletas, 
bet fotografija buvo impulsas, tai buvo regimasis įspū-
dis, – pamačiau fantastiško grožio šuolį – polėkį, ko gero, 
tame šuolyje buvo ypatinga energetika, – ir tiesiog kaip 
žaibas trenkė į galvą: „Aš noriu taip šokt!“ Ir viskas! Nu-
vežė, priėmė, mokiausi ir tapau baleto artistu.

Fotografija gali perteikti baletą geriau negu žodis, 
tačiau dabartinės technologijos tobulais vaizdo įrašais 
leidžia perteikti patį judesį, tai – dar geresnis būdas už-
fiksuoti ir įamžinti šokį. Mane labiausiai žavi tos šokio 
fotografijos, iš kurių sklinda energija. Žiūri į garsių šokė-
jų nuotraukas ir jauti ekspresiją. Žmogus turėjo tiek daug 
charizmatiškumo, energijos, kad ir po penkiasdešimties 
metų, net po aštuoniasdešimties metų ji sklinda. Vadina-
si, fotografija gali perteikti šokį – baletą. 

Dar	Jūsų	knygoje	akivaizdus	susižavėjimas	Sankt	Peterburge	
(tuometiniame	 Leningrade)	 Ermitaže	 matytais	 meno	 šedev-
rais.	Ką	Jums	reiškia	dailės	kūriniai?

Peterburgas-Leningradas buvo labai seniai. Tada buvau 
labai jaunas ir viską gėriau kaip kempinė. Nežinau, kiek 
sąmoningai, kiek ne, tačiau begalinis noras nuvedė mane 
į Ermitažą, pamatyti garsiausių kūrėjų darbus. Vieni labai 
žavėjo, pro kitus praeidavau nepastebėjęs; kitą kartą bū-
davo kitaip – praeidavau pro tuos, kurie anksčiau žavėjo, 
o stovėdavau prie kitų paveikslų. Tai visą laiką keitėsi. 
Vėliau atsirado galimybė išvažiuoti ir aplankyti kitas pa-
saulio galerijas. Kažkodėl dabar į galvą šovė, kad man pri-
trenkiantį įspūdį paliko Salvadoro Dalí darbai. Buvo toks 
etapas. Tačiau negaliu pasakyti, kad labai žavėjausi, kad tai 
buvo mano dailininkas, bet tai padarė nepaprastai didelį 
įspūdį. Jo drobėse tada įžiūrėjau labai daug gyvenimiškų 
prasmių. Pirmąkart pamačius jo darbus, mane ištiko šokas. 

Nebūsiu originalus, jeigu pradėsiu vardinti garsiau-
sių kūrėjų darbus. Kaip baleto šokėją, aišku, mane visa-
da labai žavėjo Auguste’o Rodino skulptūros ir – galbūt 
banaliai atrodys – Edgaro Degas pastelės. Tačiau ir kiti 
menininkai, neturintys tiesioginio ryšio su šokiu, man 
buvo labai įdomūs. Marcas Chagallas, Claude’as Monet. 
Sakyti, kas dabar į galvą ateina, nėra visiškai teisinga, 
nes įvairiais gyvenimo etapais būdavo vis kitaip, ką nors 
pamatai, su kuo nors susiduri. Labai mėgstu Paryžiuje 
Musée	d’Orsay, jis man labai jaukus, ten labai daug įdo-
mių darbų. Modernaus meno muziejus Niujorke turi 
savo žavesio. Labai sunku vardinti pavardes.

Gyvenamoji	 aplinka	 materialiai	 įprasminama	 architektūros.	
Kiek	Jums	svarbi	architektūra	kaip	vietos	įprasminimas,	kaip	
savita	žmonių	gyvenamosios	tikrovės	kūryba?	
Jaunesnis mano sūnus yra architektas. Ne visada mano 
skonis sutampa su jo. Galbūt jis labiau žiūrintis į pers-
pektyvą, o aš matau grožį seniau sukurtoje architektū-
roje. Mane kartais šokiruoja, kai šalia senosios gražiosios 
klasikinės architektūros statomi stikliniai namai. Mano 
akimis, tai labai retai dera. Tačiau galų gale prie to irgi 
pripranti... Manęs nežavi tokie miestai kaip Niujorkas, 
kuriuose vien betonas ir stiklas. Man šalta, pernelyg var-
totojiška. Nematau ten grožio. Bet tai yra mano nuomo-
nė. Kai kam tai yra gražu. 

Kaip	regite	šiandienį	Vilnių?	
O, Vilnius! Tai – nepaprastai jaukus ir gražus miestas, 
nepaprastai žalias. Mūsų senamiestyje yra puikus ba-
roko palikimas. Aišku, gaila, kada senamiesčio pasta-
tai bjaurojami kažkokiom neskoningom reklamom, ne-
skoningom vitrinom, bet šiaip Vilnius yra nepaprastai 
gražus. Aš jį labai myliu: Vilniaus bažnyčias, Vilniaus 
skersgatvius. Gyvenu senamiestyje ir galiu pasakyti, kad 
mažai pasaulyje miestų, kurių senamiestyje būtų tiek ža-
lumos, tiek gražių parkų. Vilnius iš tiesų yra nedidelis, 
ir mes kartais nesuvokiame, kad gyvename tiesiog kaip 
kurorte. Tai yra tiesiog žavu! Iš didmiesčių – megamies-
tų – atvažiavę mano draugai labiausiai žavisi gamtos ir 
senamiesčio suderinamumu. Tikrai tam pritariu, man tai 
labai patinka. Labai liūdna, kai parkelio – nors ir nedi-
delio – vietoje iškyla gyvenamasis namas. Sugalvoja ir 
pastato. Gaila, nesinorėtų, kad Vilniuje, ypač senamies-
tyje, išnyktų tie jaukūs kampeliai, tie jaukūs parkai, kurie 
mums suteikia atgaivos, leidžia atsikvėpti, galime jaustis 
esą gamtoje ir kartu būti labai gražiame mieste.
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Gyvenimas	 ir	 teatras	 –	 labai	 artima,	 sakoma,	 jog	 scenos	 re-
alybėje	 atsispindi	gyvenimo	 tikrovė.	Kas	 Jums	 teatro	menas,	
dramos	spektakliai?
Labai mėgstu teatrą. Kartais labai sunku išsirinkti: dabar 
tokia didžiulė pasiūla, ne tik pagrindiniai teatrai, bet ir 
daug mažų teatrėlių pastato iš tiesų įdomių spektaklių. 
Ne visada užtenka laiko nueiti ir pasižiūrėti. Kai buvau 
Auksinių scenos kryžių teikimo komisijos ekspertas, 
mačiau aiškesnį Lietuvos teatro vaizdą. Bet kokiu atve-
ju sakau, kad yra labai daug įdomių kūrėjų; yra jaunų, 
kuriems sudėtinga prasimušti, bet jie pastato spektaklių, 
paliečiančių žmonių širdis. Aišku, mūsų metrai – mūsų 
režisieriai, didieji aktoriai – jie žavūs. Žinoma, ir di-
džiausių genijų ne visi darbai tobuli – vieni geresni, kiti 
prastesni. Aišku, norisi žiūrėti gerus, bet ne visą laiką 
pavyksta pataikyti. 

Palietus	atspindžio	dalyką,	noriu	paklausti,	ką	Jums,	kaip	ba-
leto	šokėjui,	choreografui,	reiškia	atvaizdas?	Kokia	prasmė	at-
sispindėti,	regėti	save?
Žinot, pasakysiu labai paprastai, veidrodyje gali kon-
troliuoti savo judesio kokybę, bet kartais ne taip matai, 
todėl šokėjui naudinga, kad salėje visada būtų pedago-
gas. Kalbant plačiau, kartais norisi tuos veidrodžius už-
dengti, kad nematytum savęs – toks baisus sau atrodai...

O	ką	 iš	baleto	 istorijos	 siūlytumėte	pamatyti	kiekvienam	ba-
leto	šokėjui?
Dabar toks geras metas, kai nesunku susirasti daugy-
bę įrašų. Tiesa, ne visada youtube’iniai vaizdo įrašai at-
skleidžia spektaklio ar vaidmens esmę. Aš galvoju, kad 
teatras yra kaip bažnyčia, gali melstis namie, bet bažny-
čioje malda visai kitokia. Taip pat ir žiūrint baleto spek-

taklį, – visiškai kitoks įspūdis, kai esi teatre, o ne žiūri 
įrašą. Nedaug tokių įrašų, kuriuose šokėjų, choreografų 
energetika, įdėta į spektaklį, pereitų per ekraną.

Jauniems šokėjams reikėtų labai atidžiai iš tos pa-
siūlos gausybės atsirinkti, kas yra svarbu, reikšminga, 
kas yra menas, o kas tik tiktai šiaip... Jauniems žmonėms 
dabar yra sunkiausia atsirinkti, nes matyti galima daug 
ką, bet ar visada jie mato meną? Nereikia daug pastangų, 
paspaudi mygtuką ir yra: nori – Maja Pliseckaja, nori – 
Maria Callas... Tačiau tai yra kaip greitasis maistas. Kai 
nėra susikaupimo, nėra tam tikro pasiruošimo, nėra dva-
sinės būsenos, tai yra paviršutiniška. Dėl to reikia eiti į 
gilumą, į žmogaus dvasią. 

Kad	 ir	 koks	 platus,	 gilus	 tikrasis	 gyvenimas,	 jis	 patiriamas	
penkiomis	juslėmis,	kuri(os)	jų	svarbiausia	Jums?	
Man galbūt svarbiausia yra pamatyti ir išgirsti. Turbūt 
geriausiai jaučiu akimis, o po to ausimis, nors prisilie-
timas, kvapas man irgi labai svarbu. Yra kvapų, kurie 
mane užburia, kuriais žaviuosi. Tačiau jie keičiasi. Buvo 
kvapų, kurių nemėgau, ir staiga jie pasidarė mėgstami. 
Tai diktuoja mano organizmas. 

Medžiaga, žmogaus ranka, prisilietimas – tai yra 
kontaktas. Tikras. Yra akių kontaktas ir yra kūno kon-
taktas. Balete yra labai svarbus kūno kontaktas. Tačiau 
aš labiausiai jaučiu, geriausiai jaučiu akimis, ausimis ir, 
ko gero, uosle. 

Ką	norėtumėte	pamatyti	šią	pavakarę?
Norėčiau matyti vandenyną. Esu gimęs po žuvų ženklu, 
tad mane vanduo visada tiesiog užburia – didybė, bega-
lybė, erdvė! Vandenynas mane žavi ir niekada nepabos-
ta. Niekada! Vanduo, jūra, vandenynas – tai yra mano 
vaizdai, juos noriu matyti.

O	ką	būtų	malonu	uosti?
Taip sunku tai nusakyti žodžiais... Kaip sunku nusakyti 
žodžiais šokį, taip ir kalbėti apie kvapą. Tiesiog rudenį 
norisi sodresnių kvapų, pilnesnių, galbūt netgi šiek tiek 
egzotiškų; vasarą visada norisi lengvesnio kvapo, kuris 
būtų kaip polėkis, kaip šifonas, kad jis skraidytų vėjyje. 
Aš nesu prisirišęs nė prie vieno kvapo. Tai priklauso nuo 
jausmų, emocijų, kokios jos, tokie ir kvapai...

Ko	palinkėtumėte	baleto	kūrėjams?
Svarbiausia, kad mūsų gyvenimas būtų pilnas meilės, 
pozityvumo, kad mūsų sieloje būtų taika, kad į gyveni-
mą žvelgtume su džiaugsmu, kad mėgautumės juo; kad 
būtume mylimi ir patys mylėtume. Meilė yra labai įvairi. 
Labai svarbi dvasinė meilė – meilė Dievui. Visados reikia 
prisiminti, kad žmogus nėra visagalis. Kartais atsitinka 
tai, ko nenorime ar nesitikime, tačiau niekada nereikia 
burnoti, o suprasti, kad visada atsitinka taip, kaip turi 
atsitikti. Turime priimti kad ir sunkius gyvenimo išban-
dymus, į gyvenimą žiūrėti pozityviai ir su meile.

Dėkodama	už	pokalbį,	noriu	padovanoti	Jums	gėlės	žiedą.	Ko-
kią	gėlę	pasirinktumėte?
Labai ačiū. Jaučiu, kad aš jau gavau tą gėlę, ir gavau pačią 
gražiausią! Tokią, kuri šiandien neturi net pavadinimo.

Variacija iš A. Adamo baleto Korsaras
Nuotraukos iš asmeninio artisto archyvo
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Jaan Kaplinski (g. 1941) – žymus estų intelek-
tualas, filosofas, rašytojas, vertėjas, kultūros 
kritikas. Baltijos Asamblėjos literatūros pre-

mijos laureatas (1997), įvertintas Europos lite-
ratūros prizu (Prix	Européen	de	Littérature, 2016) 
ir dar vienuolika apdovanojimų. Vienas iš estų 
šviesuolių, prieš perestroiką pasirašiusių garsųjį 
40	Estijos	intelektualų	kreipimąsi. Išleido keliolika 
poezijos rinkinių, atgimimo laikotarpiu rašyto-
jas išgarsėjo paveikia eseistika, buvo aktyvus Es-
tijos liaudies fronto narys, keletą metų – Estijos 
Parlamento narys. J. Kaplinskio kūriniai išversti 
į anglų, švedų, suomių, prancūzų, heb rajų, ven-
grų, latvių, lietuvių, islandų, danų, čekų, rusų 
ir kitas kalbas. Lietuvių skaitytojui jis žinomas 
iš poezijos rinkinio Vakaras	 grąžina	 viską (1999, 
vertė Sigitas Geda) ir eseistikos rinkinio Šis	 bei	
tas (2001, vertė Danutė Sirijos Giraitė), filosofi-
nės paskaitos Jei	Heideggeris	 būtų	 buvęs	mordvis 
(išvertė Rūta Viljamaa, Metai, 2012, Nr. 7).

Kur teka ta pati upė?
Vilius Gužauskis kalbina Jaaną Kaplinskį

Gerbiamas	Jaanai	Kaplinski,	sveikinu	su	romano	„Ta	pati	upė“	
išleidimu	lietuvių	kalba	ir	nuoširdus	ačiū	vertėjai	Danutei	Si-
rijos	Giraitei.

Leidykla	rengiasi	Jūsų	knygos	pristatymui	Tarptautinėje	
Vilniaus	 knygų	mugėje,	 tad	 labai	 dėkoju,	 kad	 sutikote	 raštu	
pasidalyti	mintimis	su	Lietuvos	skaitytojais.	Jūsų	darbas	api-
ma	daugelį	pasaulio	pažinimo	aspektų:	istorijos,	filosofijos,	re-
ligijos,	kalbotyros,	politologijos,	seksologijos	ir	kt.	Prisipažįstu,	
kad,	bandydamas	suprasti	Jūsų	kūrinį,	išgyvenau	panašią	di-
lemą	kaip	ir	jaunasis	jūsų	romano	herojus,	kuris	nežino,	nuo	
ko	pradėti	pokalbį	apie	pasaulio	pažinimą:	„Aš	pamaniau,	kad,	
ko	gero,	nemoku	 jūsų	paklausti	 to,	 ko	 labiausiai	vertėtų,	 kas	
svarbiausia...“	(p.	136).

Nenoriu	klausti	to,	apie	ką	jūs	jau	esate	kalbėjęs	kituose	
interviu	ar	savo	bloge.	Pateiksiu	skaitytojui	nuorodas	į	šalti-
nius.	Man	nederėtų	 klausinėti,	 kiek	 autobiografiškas	 ir	 kiek	
vaizduotės	 sumodeliuotas	 yra	 Jūsų	 kūrinys.	Gilios	 dvasinės	
patirties	klodas	yra	svarbiausias	grožiniame	kūrinyje.	Norint	
suprasti	kūrinį,	reikia	skaityti	jo	tekstą,	o	ne	jo	interpretaci-
jas.	Nepaisant	to,	noriu	pradėti	nuo	pat	pradžių,	nuo	roma-
no	pavadinimo.	Pirmoji	asociacija,	kuri	kyla,	perskaičius	„Ta	
pati	upė“,	yra	Herakleito	idėja,	kad	neįmanoma	į	tą	pačią	upę	
įbristi	du	kartus.	Jūsų	jaunasis	herojus	apie	tai	galvoja,	stovė-
damas	ant	upės	kranto	po	tam	tikrų	dvasinių	sukrėtimų.	Tad	
kodėl	vis	dėlto	„ta	pati	upė“?	Galbūt	šioje	antinomijoje	slypi	
žmogaus	prigimties	paslaptis:	žmogus	nedaug	pasikeitė	–	ar	
jis	būtų	gimęs	prieš	tūkstantį	metų,	ar	XX,	ar	XXI	amžiuje,	ar	
gimęs	Sovietų	Sąjungoje	ar	kur	kitur.	Tad	kodėl	„ta	pati	upė“?

Iš dalies autobiografiniais faktais grįstas romanas Ta	
pati	 upė (2007) – vienas geriausiai įvertintų šiuolaiki-
nių estų kūrinių. Veiksmo vieta – praėjusio šimtmečio 
septintojo dešimtmečio Estija. Apibendrintu trečiuoju 
asmeniu įvardijamas studentas filologas sudėtingais po-
litinio „atšilimo“ laikais bando suprasti geopolitinius 
žaidimus šiuolaikiniame pasaulyje, ieško atsakymų į 
egzistencinius klausimus. Žanriniu požiūriu kūrinys ar-
timas saviugdos romano (Bildungsroman) tradicijoms, kai 
pagrindinis dėmesys skiriamas savojo „aš“ paieškoms, 
psichologinei ir moralinei brandai, svarbiems charakte-
rio pokyčiams. Jaunuolio pasaulėžiūrą iš esmės pakeičia 
pažintis su Mokytoju, kurio prototipas yra legendinis 
estų poetas, religijos filosofas, poliglotas Ukus Masin-
gas (1909–1985). Ta	pati	upė buvo rašoma dvylika metų. 
Kūrinyje juntamas mums jau pažįstamas subtilus auto-
riaus braižas, lengva autoironija, it skaidri upė tekantis 
naratyvas. Jame susipina realizmas ir mistika, išorinės 
aplinkybės ir psichologija, religija ir politika, ironija ir 
pakilūs jausmai. Kritikai pastebi, kad knyga meta in-
telektualų iššūkį skaitytojui, o rašytojas Janas Kausas 
teigia, kad Jaanui Kaplinskiui pavyko sukurti intymų ir 
kartu visuomeniškai aktualų romaną. Nors šio romano 
veiksmas apima vieną dešimtmetį, bet plačia problema-
tika atspindi visą sovietinį Estijos laikotarpį.

Romano Ta	 pati	 upė pasirodymo lietuvių kalba proga 
kalbiname jo autorių, šiuo metu gyvenantį Madeiroje. 



10N A U J O J I  R O M U V A ,  2 0 1 9 ,  N R .  1  ( 6 0 6 )  

Mielas Viliau, 
Pavadinimo reikalas yra ir paprastas, ir ne visai papras-
tas. Jį man pasufleravo viena mano pažįstama, jei neklys-
tu. Tačiau, žinoma, už šios frazės slypi ir Herakleitas, ir 
asmeniniai mano saitai su Emajigi upe, kurią XIII a. me-
traštininkas Henrikas lotynų kalba įvardija kaip Mater	
acquarum. Tačiau aš čia kalbu ne apie savo asmeninius 
giliaminčius išmąstymus, o tiesiog apie asociacijas. Pa-
vadinimai man dažnai sukelia keblumų, ir ne kartą juos 
padeda išspręsti draugai. Kalbant apie žmogaus prigim-
tį, dabar tapo madinga ignoruoti ją, teigiant, kad ji yra 
socialinis konstruktas. Aš visiškai nesutinku su tokiu po-
žiūriu. Iš dalies dėl to, kad turiu šešis vaikus ir daugybę 
anūkų, ir jie labai skiriasi vienas nuo kito, nors jų augimo 
sąlygų ir auklėjimo skirtumai yra minimalūs. Bet taip pat 
ir todėl, kad šį tą išmanau apie žmogaus biologiją ir apie 
evoliucinę psichologiją.

Mes	visi	 savo	 gyvenime	 esame	patyrę	mažesnių	 ar	 didesnių	
nusivylimų,	 išdavysčių,	bet	mane	 labai	paveikė	 epizodas,	 kai	
Jūsų	herojus,	 įsipainiojęs	 į	 sudėtingus	 santykius	 su	valdžios	
struktūromis,	perskaito	idealizuoto	Mokytojo	laišką	savo	my-
limai	Esterai.	 Ir	 tai	nebuvo	politinis	 susidorojimas	su	 jaunu	
žmogumi.	Tai	buvo	skaudus	gyvenimo	realybės	kirtis.	Pats	gy-
venimas	yra	pernelyg	sudėtingas,	kad	galima	būtų	pateisinti	
bandymus	daryti	įtaką	žmogaus	likimui?

Taip, jūs esate teisus, gyvenimas pats kartais pasielgia 
su mumis pikčiau nei slaptoji policija. Šis epizodas su 
Mokytojo laišku yra visiška fikcija, pramanas, čia nėra 
nieko autobiografiško. Ir, žinoma, gyvenimas yra sudė-
tingas, netelpa į mūsų schemas. Neseniai, reaguodamas 
į „politinio korektiškumo“ temą Vakaruose ir, be abejo, 
pas mus, rašiau, kad netikiu dabartiniais bandymais ug-
dyti naują žmogų. Ir  tuo, kad mes – Rytų europiečiai, 
netrukus tapsime „tikrais europiečiais“. Dar neišblėso 
tos patirties, kuri mūsų jaunystėje buvo vadinama naujo, 
sovietinio, žmogaus auklėjimu, atminimas. Žmogus yra 
gana sudėtingas sutvėrimas... Kiek kantrybės, išteklių, 
specialistų darbo reikia naujam vaistui sukurti, kiek kar-
tų mokslininkai atsiduria aklavietėje, kiek kartų jie turi 
pripažinti suklydę, kad laukiamas rezultatas nepasiek-
tas, kad teks pradėti iš naujo... Krikščionių kunigai taip 
pat užsiėmė naujo žmogaus ugdymu, bažnyčia buvo 
įdarbinta du tūkstančius metų, kai kurie rezultatai buvo 
pasiekti, tačiau, deja, jie yra gana kuklūs, kai pagalvoji 
apie pogromus, kolonistų, konkistadorų žiaurumus, re-
liginius karus Europoje ir pan.

Šiais	globalizacijos	laikais,	bendraudami	su	kaimynais	ir	toli-
mesnių	šalių	žmonėmis,	 esame	aiškiai	suvokę	bendros	 istori-
nės,	socialinės	patirties	svarbą.	Mums,	augusiems	ir	brendu-
siems	panašiomis	sąlygomis,	kartais	užtenka	užuominos,	kuri	
atveria	platų	asmeninės	patirties	klodą.	Todėl	manau,	kad	Jūsų	
romanas	turėtų	būti	itin	artimas,	suprantamas	ir	estų,	ir	lie-
tuvių,	ir	latvių,	ir	rusų	skaitytojui.	

Ypač	 atviras	 ir	 nuoširdus	 pasakojimas	 lėmė	 jo	 priei-
namumą,	 aktualumą	 ir	 reikšmę	 įvairių	 kultūrų	 žmonėms.	
Romano,	 kurio	 turinys	 yra	 psichologinis,	 moralinis	 ir	 so-
cialinis	 pagrindinio	 personažo	 asmenybės	 formavimasis,	
struktūra	nori	nenori	primena	ugdymo,	arba	vystymosi,	ro-
mano	(vok.	Bildungsroman)	žanrinį	kanoną,	romano,	kuris	

išpopuliarėjo	 Apšvietos	 epochos	 literatūroje.	 Ar	 šio	 žanro	
atmintis	galėjo	kaip	nors	paveikti	ar	būti	savotišku	modeliu	
rašant	šį	kūrinį?

Turiu pripažinti, kad literatūros istoriją nelabai išmanau, 
universitete aš daugiausia užsiėmiau lingvistika, o gro-
žinės literatūros skaičiau nedaug. Taigi, teoriškai žinau 
apie Bildungsromaną, bet nesu skaitęs būdingiausių šio 
žanro pavyzdžių. Paprasčiausiai rašiau apie sau arti-
mą jauną žmogų. Apie dvi galingas jį veikiančias jėgas: 
trauką moteriai ir žinių bei supratimo troškimą. Manau, 
kad šiuolaikinėje literatūroje apie erotiką, seksą rašoma 
labai daug, bet daug mažiau apie tai, kad ir intelektua-
linė aistra gali būti tokia pat galinga, viską nustelbianti. 
Rašydamas apie Mokytojo ir jaunuolio pokalbius, buvau 
kupinas abejonių, ar tai, apie ką jie kalbasi, bus įdomu 
skaitytojui. Tačiau pagalvojau, kad tai nėra taip svarbu, 
svarbu rašyti apie tą intelektinę ir dvasinę aistrą, kuri 
vaidino lemiamą vaidmenį mano likime. Ir, žinoma, apie 
religiją, net apie mistiką, kuri, mano nuomone, yra dar 
viena galinga varomoji žmogaus jėga. 

Du	 epizodiniai	 personažai	 iš	Rygos,	Aija	 ir	 Laima,	 svarsto	 –	
„nesvarbu,	kokia	kalba	žmogus	kalba,	svarbiausias	dalykas	yra	
tas,	ką	 jis	kalba“.	Žinoma,	 tai,	ką	žmogus	sako,	yra	svarbiau-
sias	dalykas,	bet	kalbos	likimas...	Įsivaizduoju	gana	nuobodžią	
Europą	ateityje,	kalbančią,	tarkim,	anglų	arba	kokia	kita	labiau	
pasaulyje	paplitusia	kalba.	Jūsų	personažai	labai	atsargiai	dis-
kutuoja	apie	šiuos	dalykus.	Dabartiniai	procesai	Europoje,	tautų	
nerimas	dėl	neribotos	emigracijos,	besikėsinančios	į	jų	kalbinį	ir	
nacionalinį	identitetą,	rodo,	kad	globalizacijos	tendencijos	nepa-
sitinkamos	„su	gėlėmis“.	Sunku	patikėti,	kad	didžiosios	Europos	
tautos	 savanoriškai	 atsisakytų	 savo	 kalbos,	 kultūros	 vertybių,	
kurios	 buvo	 kuriamos	 tūkstantmečius.	 Taigi,	 kas	 yra	 globali-
zacijos	rėmėjai?	Baltijos	šalys	jau	daug	amžių	gina	savo	kalbą	
ir	 savo	 teises,	 o	 kaimynų	 kišimasis	 ir	 draudimai	 (pavyzdžiui,	
spaudos	 draudimas	 Lietuvoje)	 atnešdavo	 tik	 didžiulių	 nuos-
tolių	nacionalinėms	kultūroms.	Kaip	manote,	nejaugi	„pasau-
lio	galingieji“,	prisidengdami	„globalizacijos	neišvengiamumo“	
šūkiu,	ir	toliau	mėgins	„praryti“	mažesnius	savo	kaimynus?

Žinoma, sutinku su Jūsų mintimis apie kalbos svarbą. 
Situacija visose Baltijos šalyse yra panaši, nors Estijoje 
ir Latvijoje galios ir, žinoma, aukštosios kultūros kalba 
buvo vokiečių iki XIX a. pabaigos reformų, kai rusų kal-
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ba įsigalėjo raštvedybos ir švietimo srityse. Tačiau vokie-
čių kalba ir toliau išlaikė savo prestižą ir daugelis miesto 
gyventojų norėjo tapti vokiečiais. Mano močiutės ir jos 
seserų Biblijos ir religinių giesmių knygos buvo vokiš-
kos. Po 1905 m. revoliucijos estų kalba pamažu ėmė išsi-
kovoti vietą švietimo ir kultūros srityse. Estijos Respub-
likoje ji tapo oficialiąja kalba, o universitetas žingsnis po 
žingsnio ėmė byloti estų kalbą. Ši situacija išliko soviet-
mečiu, nors estų kalba po truputį užleido savo pozicijas. 
Šiandien, plūstant globalizacijai, mūsų kalba stebėtinai 
greitai atsitraukia prieš anglų kalbą, įskaitant ir aukš-
tojo mokslo sritį. Tačiau anglų ir kitų vadinamųjų SAE 
(Standard	Average	European) kalbų įtaka estų kalbai tampa 
vis stipresnė, paverčianti ją to paties Europos standarto 
klonu. Prarasdama savo ypatybes, konstrukcijas, kalba, 
mano nuomone, iš dalies praranda ir savo esmę, savo 
originalumą, ir, horribile	dictu, savo egzistavimo pateisi-
nimą. Nors iš išorės viskas atrodo tvarkinga, kalba turi 
oficialų statusą tėvynėje ir net Europos Sąjungoje, į ją 
verčiama daugybė visokios literatūros. Tačiau ji jau nėra 
ta pati kalba, jau ne gimtoji, o valstybinė kalba, tam tikra 
eurokalba, kuria kartais net nesinori rašyti. 

Jaunuolis	 ir	 jo	Mokytojas	daug	kalba	apie	poeziją,	meną	ap-
skritai,	ir	šie	dialogai	praskleidžia	jų	vertybinę	orientaciją	ne	
į	to	meto	oficialųjį	meną	ir	jo	aktualijas.	Dažnai	kalbama	apie	
antikinę	literatūrą	(Katulas,	Tibulas,	Propercijus),	pasaulinio	
lygio	 literatūrą	 (Puškinas,	 Dostojevskis,	 Eliotas,	 Poundas,	
Rilke),	apie	romėnų	teisę,	mitus	 ir	filosofiją.	Tačiau	 jūs,	kaip	
filosofas,	skelbiate	liūdną	idėją,	kad	„nėra	prasmės	kalbėti	apie	
literatūros	ir	meno	prasmę“.	Norisi	tikėti,	kad	žmonijos	pažan-
gos	procese	literatūra	atlieka	svarbų	vaidmenį.	Niekas	nežino,	
kokia	galėtų	būti	žmonijos	istorija,	jei	nebūtų	meno?	Jei	kul-
tūra	žmonijos	 istorijoje	nėra	svarbi,	kodėl	romanai	 ir	poezija	
vis	dar	rašomi?	Negi	tik	dėl	egoistinio	poreikio	išreikšti	save?

Čia tikriausiai esu pakalbėjęs arba parašęs ne visai taip, ką 
galvoju. Įprasta kalbėti apie įvairių dalykų, reiškinių, net 
gyvenimo prasmę, o aš, kartais, norėdamas išreikšti pro-
testą, sakau, kad ir gyvenimas, ir menas, ir mokslas yra 
svarbūs savaime, jiems nereikia jokių pasiteisinimų, nerei-
kia svarstyti, kam reikalinga poezija, gyvenimas, muzika, 
šuolis į aukštį... Bet kokiu atveju gyvenimas yra pats sau 
tikslas, gyvenimo prasmė yra pats gyvenimas. Galima kal-
bėti apie tai, kaip geriau gyventi, kuo geriausia užsiimti, 
bet tai daugiausia priklauso nuo asmens, jo charakterio. 
O be meno, muzikos, poezijos – daugeliui žmonių, tokių 
kaip mes su jumis, kurie tiesiog negali ar nenori gyventi 
be jų, gyvenimas iš tiesų gali atrodyti beprasmis, tuščias.

Jūsų	 romanas	 apie	 jaunuolį	Estijoje	 1960-aisiais	 aktualus	 ir	
šiandien.	Būtų	be	galo	įdomu	išgirsti	Jūsų	mintis	apie	tai,	kaip	
Jūsų	romano	jaunimas	jaustųsi	dabartinėmis	dienomis.	Kitaip	
tariant,	 jei	 neketinate	 parašyti	 romano	 „Ta	 pati	 upė“	 antros	
dalies	(o	tai	būtų	puiki	dovana	Jūsų	skaitytojams),	gal	galėtu-
mėte	bent	keliais	potėpiais	pamodeliuoti	tolesnį	savo	herojaus	
likimą,	tarkim,	po	dvidešimties	metų	ar	dar	po	dvidešimties...	
(Atsiprašau,	suprasiu,	jei	šios	mano	užgaidos	nepatenkinsite.)

Vargu ar beparašysiu romano tęsinį. Man būtų sunku 
ką nors pasakyti apie tai, kaip jaučiasi jauni šiandienos 
žmonės, panašūs į mano romano herojus. Būtų gerai to 

paklausti mano sūnų ir anūkų, jie turėtų būti panašūs į 
mane. Žinoma, dabar jauni žmonės turi daug daugiau 
laisvės. Ir politinės, ir erotinės, ir kitokios. Tačiau didžiu-
lė pasirinkimo laisvė kartais irgi tampa problema, ypač 
daug interesų turintiems žmonėms. Tokie yra ir mano 
vaikai. Tačiau gyventi laisvėje nėra taip paprasta, dabar 
mumis manipuliuojama... Mano jau miręs draugas, suo-
mių filosofas Georgas Henrikas von Wrigtas tai vadino 
„technosistema“. Ši technoekonominė sistema nemato 
mumyse pirmiausia žmogaus, o mato varžtelį, ratelį me-
chanizme, kuris turi gaminti, parduoti, išmesti vis dau-
giau ir daugiau. Ir nepaisyti šios sistemos, deja, darosi 
daug sunkiau nei ignoruoti sovietinę sistemą.

Laiške	iš	Madeiros,	kur	Jūs	dabar	gyvenate,	rašėte	apie	bičiulio	
ir	Jūsų	poezijos	vertėjo	į	lietuvių	kalbą	Sigito	Gedos	nuojautą,	
esą	jūsų	genealoginės	šaknys	gali	būti	nusidriekusios	į	istorinę	
Lietuvos	kunigaikštystę.	Jūs	sakėte:	„Galbūt.	Bet	aš	to	nežinau.	
Žinau,	kad	tarp	mano	protėvių	buvo	totorius,	kilęs	iš	senosios	
Lietuvos–Lenkijos	valstybės.“	O	kokių	prisiminimų	apie	san-
tykius	su	Lietuva,	jos	žmonėmis	turite	Jūs	asmeniškai?	

Sudėtingas reikalas su mano protėviais. Deja, žinau apie 
juos mažiau nei norėčiau. Žinau, kad mano senelė Janina 
Dziadulewicz yra kilusi iš asimiliuotų Lenkijos ir Lietu-
vos totorių. Jos, t. y. ir mano pirmasis žinomas protėvis 
šioje linijoje, buvo toks Zeydullah, kuris į Jo Karališko-
sios Didenybės tarnybą atkeliavo iš Volgos regiono. Nuo 
jo vardo parėjo Dziadulevičiaus pavardė. Totorių iki šiol 
esama Lietuvoje ir Lenkijoje, bet aš neturiu su jais ryšių. 
Dar viena protėvių linija – žydai, Jakobo Franko sektos 
nariai. Lietuvos žydų, mano nuomone, tarp jų nebuvo, 
jie atsikėlė į Lenkiją iš Ukrainos ir Bulgarijos. Labai tikė-
tina, kad tarp mano protėvių buvo žmonių, kurie kalbėjo 
lietuviškai, bet apie tai nieko nežinau. 

Aš pats mokiausi lietuvių kalbos šeštojo dešimtme-
čio pabaigoje–aštuntojo dešimtmečio pradžioje. Atvykau 
kelioms dienoms į Palangą, nusipirkau žodyną ir keletą 
vaikiškų knygelių ir pradėjau pusiau su bėda skaityti. 
Vėliau, kai rimtai užsiėmiau kalbotyra, perskaičiau kai 
kuriuos Kazimiero Būgos straipsnius. Būdamas Vilniu-
je, susipažinau su Sigitu Geda, Marcelijum Martinaičiu, 
vėliau, jau Amerikoje, su Tomu Venclova. Mano kūrybai 
įtakos turėjo neseniai mirusio lietuvių kilmės JAV filmų 
kūrėjo ir poeto Jono Meko eilėraščiai, ypač tie iš jo rin-
kinio Pavieniai	žodžiai.

Jūsų	romane	ypač	ryškus	Mokytojo	paveikslas.	Tai	–	intelektua-
las,	kuris	moka	daug	kalbų,	yra	sukaupęs	didžiulį	žinių	bagažą,	
dalijasi	 jomis,	 skleidžia	 savo	 išmintį	 ir	 yra	 didelis	 autoritetas	
jauniems	žmonėms.	Deja,	mūsų	gyvenamąjį	metą	drąsiai	gali-
ma	pavadinti	autoritetų	žlugimo	laiku.	Viename	iš	interviu	(I.	
Kotiucha	pokalbis	su	I.	Kaplinskiu	literatūros	ir	meno	žurnale	
Новые	облака)	Jūs	sakote:	„Informacijos	srautas,	kuris	veržiasi	
į	mūsų	gyvenimą,	plečiasi	virsdamas	tikru	cunamiu,	bet	kuris	
tekstas,	teiginys	ar	nuomonė	turi	vis	mažiau	svorio.	Todėl	kie-
kvienas	rašytojas,	menininkas,	mąstytojas	turi	mažesnį	svorį	ir	
pranyksta	 šiame	 informacijos	 cunamyje.“	Drįsčiau	 papriešta-
rauti	–	tiesos	žodis	neprarado	savo	svarbos,	talentinga	asmenybė	
išlaiko	savo	reikšmingumą.	Tai	patvirtina	jūsų	romanas,	išvers-
tas	į	daugelį	pasaulio	kalbų.	Dėkoju	už	tai,	ačiū	už	šį	pokalbį.	
Linkiu	jums	geros	sveikatos,	naujų	gražių	ir	svarbių	darbų.
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* * *

Tai vyzdžio gelmėje 
karšta viela įrėžtas horizontas,

punktyrais išsipildantis 
gimdyvės sapnas –

betonas namo,
samanom apaugęs

į minkštą sieną susigėręs
senas geismas –

Manęs ir vėl nėra, 
bandau save, 
ar prarastąją dalį

per dusulį iš naujo 
įkvėpuoti.

Nebūsiu grįžtanti, 
nes dubury sugavo 
gimstančią –

Nebūsiu grįžtanti
į nesamojo laiko
sodą.

Va i v a  L a n s k o r o n s k y t ė
 

* * *

turbūt patys stipriausi 
eilėraščiai
niekada nebus parašyti,

kaip mergaitė 
klajoja po ražieną
su baltu šuneliu
tyliai klausosi muzikos
pamiškės link

iš jos lieka tik mažas taškelis

vis gilyn į save – – –

o aš sėdžiu 
ant namų slenksčio,
geriu kavą ir svarstau,
kodėl dar niekada nebuvau
toj ražienoj

ir kodėl kiekviena gilesnė
realybę keičianti mintis
nelabai gali
pavirsti eilėraščiu – – – 

* * *

tokiom naktim
delne mėnulis atsispindi – 

akys – – – 

pro stiklą veržiasi į tirpstantį
tarsi nebūtą sniegą – – – 

į tavo niekinį tylėjimą
tą seną alkį, drebulį
ir šaltą prakaitą

kiekvienąkart pavasariais
apsirgus – 

ne tavimi – 
tik vizija 
to nesamo žydėjimo 
ir mudviejų nelaiko – – – 
– – – – – 
akimirką kurią
į pėdas, 
sugėlus amžiams
įkvėpavo žemė
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* * *

Sergu  
Stiklėja žvilgsnis

Jame lašai palangėn –  
Stalaktitais

Manęs nėra –

Dangus nebus 
Aštriai raudonas

Kaip skrupulingai  
paslėpta skiautelė –  
Sename dvare

Ne man atkasti 
Byrančiam pasaulyje 
Kadais užvertą skrynią –
 
Ne man užsisklendė 
Dūlėjanti knyga –

Už viso to 
Kadaise kraupiai sukonstruotos 
Stygos

Joms pirštai per silpni 
Ir per minkšta tyla

Tai upės pakraščio 
Sustojusio vandens klaikybė

Susimazgioję augalai 
Ir pamesti vaikystėje bateliai –

Nutrūkstantis
Ir niekaip neišsakomas – 
Už to – – –

* * *

Taip byra žiedlapiai 
Nuo balto krūmo

Laiku apsineša langai ir  
– – – niaukias

Akis vidurvasariu degina 
Oranžinės lelijos

Ausin įsminga tolumoj 
Pašautas paukštis – – –

* * *

Sulauksiu 
Nors atšalęs kūnas 
Ir delnai sugrubę 
Tarp menčių tau palietus 
Atgaus anų dienų liaunumą

Kai skynėm

Gervuoges,  
Kurios kaip mūsų 
Vienas kito kūnan  
Įkvėpuotos naktys 
Žemėn smigo

Sakiau –  
Eilėraščių neberašysiu,  
Nes žodžiuose ar rimuose 
Mažai prisilietimo

Mažai nakties,  
Kuri įdegina kažką į mus, 
Nors jaučiame lyg būtų 
švelniai apkabinusi

Ten nėr tavęs 
Tik ratilai pasąmonės tamsos 
Ir baimių

Vaikystės prarasti sekretai 
Išbyrėjusios žaislų detalės,  
Plonom vielutėm prie odos 
Prisikabinusios

Vis primenančios,  
Kad ši realybė ne visai 
Man paskirta

Kad mano rankos dienai 
Bus atšalusios
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* * *

Ne mano atspaudas 
Ne mano ribos – – –

Tik keletas rėžių 
Į vyzdį tądien įpūstų smiltelių –

Ne man skirti  
Tie nėriniai 
Relikvijos kitoms kartoms

Akimirką laiminga,  
Kai buvau šakelė medžio –

Vazonan įmerktas 
Nesušukuotas linas.

* * *

Nutiks, 
Todėl geriau iš viso 
Nerašyti.

Taip spengia 
Karštas laidas galvoje, 
Nors numeris išnykęs – – – 
Seniai nėra signalo.

Ir visa tai 
Tik variacija senu tekstu, 
Ištiškusių fragmentų bruzdesiai –

Prie šono miega šuo 
Ir išbadėjusi katė už lango kniaukia,
Pilka ir niekinė praslinks diena

Įsisenėjęs dulkių poilsis 
Ir svetimas gyvenimas, 
Kvaila žaislų lentyna – mano namas, 
Išparceliuojami staliukai, kėdės ir puodeliai –

Išliks akimirka 
It žvilgsnis 
Iš šeimininko atimamo šuns.

* * *

Iš samanų gelmės, 
Gličių nuo prakaito paklodžių 
Ir visą kaimą veriančio 
Gimdyvės klyksmo – 
  
Klampioj tyloj 
Šalia takelio ant žolės 
Dviem kūnams brozdinant viens kitą – 
  
Manęs nebėr tame, 
Tik kaulai, 
– – – archeologiniai punktyrai šukių 
įsikalbėjime gimtam kieme. 
  
Ir kitai dienai atidėtos paieškos, 
Ant slenksčio virvė padėta 
Suvert fragmentams – 
  
Manęs nebėr tame – 
Į lapės olą žemėm užverstą 
Pasislėpė tavasis klyksmas.

* * *

Tyla – – –
– – – ėjimas link 
Tavęs
negimus – – –
Kai pro užuolaidas 
įsismelkia šviesa
Pro ant palangės 
paliktos vazelės stiklą
Žinau, kad Tau iš 
čia aš niekad 
negalėsiu parašyti
Nes manyje tik 
drebančia ir nedrąsia 
ranka punktyras
Keista be sukibimo 
be aiškių detalių  
savastis
Ant slenksčio sėdžiu 
vakarais
Tik žvaigždės, šulinys 
jazminas
Nekeičianti regos 
nustatymų akis –
Neprisitaikantis prie 
vaizdo ryškio 
fotoobjektyvas 
– – – – – – – – –
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* * *

Tarsi geluonis mirusios 
Bitelės – – –
Aukščiausioj laiko atkarpoj 
Įsmigęs – – –
Kai vysta tulpės žiedas 
Ir many
Nėra aiškaus pradinio taško – – –
Tavęs –
ir vasaros lietaus
erozijas akimirkų į žemę 
plakančio – – –

* * *

Žinau,  
Kad iš manęs tu 
Niekad neišeisi

Tik blunkančia 
Melsva

Garuos langinės – – –

Ne mano ir ne tavo namo 
– žingsnių –

To minkšto vakaro 
Erozijoje atminimų 
– – –

* * *

Tik virpesiais 
Per dulkes saulės kambary

Dar liečiamės –

Ne moterys, ne žmonos,  
Vagonais pralekiantys bėgiai

Ir amžinoji prieblanda 
Tarp mūsų

Atvėsus arbata 
Ir kitos 
Kiekvieną dieną nebūtin – 
detalės –

Raudonų akmenų  
Apyrankė ant riešo –

Dygsniuoja sausą orą
Tavo balso ataudai 
Kiekvieną naktį 
Gręžiančiam kvėpavime

Taip greit punktyrais 
Dulkėse 
Pavirsta pėdos –

R O K O  G E L A ŽI A U S  nuotrauka
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J U O Z U I  T U M U I - V A I Ž G A N T U I   –  1 5 0

Ieškojau laimės kitiems, 
o laimingas tapau pats...
Mūsų	kartai	Vaižgantas	buvo	tarsi	Dievas	–	visur	kabojo	jo	paveikslai,	mes	daugiausia	mėgom	
skaityti	Vaižgantą.	Aš	persirašydavau	ištisus	puslapius	iš	Vaižganto	knygų.	Man	jo	žodžiai	
buvo	kaip	duona	–	kvapnūs,	skalsūs	ir	sodrūs.	Žavėjo	jo	didelis	noras	ieškoti	„deimančiukų“	
žmonėse,	kūryboje	ir	gyvenime.	Be	Vaižganto	jaunystėje	gal	nebūčiau	pamatęs	ir	supratęs	Lie-
tuvos	grožio,	jos	žmonių	dvasios.	Jis	mokėjo	surasti,	kas	žmones	jungia,	o	ne	skiria,	nes	pačios	
svarbiausios	vertybės	–	bendražmogiškos.	Tačiau	Vaižgantas	šiandien	nelabai	mylimas,	saky-
tum,	primirštas.	Gal	todėl,	kad	labai	pasikeitė	supratimas	apie	tikrąsias	dvasines	vertybes.	Gal	
mes	nebesugebam	turėti	gyvos	sielos,	o	mirusioms	sieloms	Vaižganto	nereikia.	Kaip	padaryti,	
kad	Vaižgantą	pamiltų	šiandienos	žmogus?

MONS I N J O RA S 	K A Z IM I E RA S 	VA S I L I AU S KA S

Aš esu gimęs Malaišiuose, Svėdasų parapijoje ir 
valsčiuje, Ukmergės apskrityje, Kauno guberni-
joje, 1869 metų rugsėjo mėnesio 8 dieną sen. ka-

lendoriaus, Dievo Motinos gimimo dieną, per pat sumą, 
destis, vidudienyje, kada visi žmonės buvo išvažiavę 
bažnyčion, net ir vaikai buvo tyčia išsiųsti.

Aš buvau savo tėvų pagrandėlis, dešimtasis iš eilės 
ir paskutinysis jų vaikas, atsiradęs po kelerių metų per-
traukos, kada jau nebelabai besitikėta mažų. Mano tėvui 
Anuprui Tumui tuomet jau buvo 52 metai, motinai gi 
Barborai Baltuškaičiai buvo 45 metai.

Iš devyneto iki tam laikui gimusių vaikų Tumam 
teaugo ketvertas: vienas berniokas Jonas (penketas ber-
niokų buvo mirusių) ir trejetas mergiočių: Marijona, Ona 
ir Severja. Ne per daug, bet ir gana.

Egzaltuota motina, kai „bobutė“ pasakė berniuką 
esant, čia pat iškėlus rankas, paaukavo jį tarnu Dievui. 
Giliausiu jausmu, su ašaromis akyse, kaip visados, karš-
tai meldus, kad Dievas malonėtų priimti didžiausią jos 
auką – pavelytų šiam jos vaikui Šv. Mišias laikyti, Ma-
jestotą garbinti ir žmonėms tikėjimo, dvasios dalykuose 
tarnauti.

Švenčiausiosios Mergelės gimimo diena, didžiųjų 
pamaldų valanda lyg būtų pranašavę – tai galį įvykti. 
Ligi tik namiškiai sugrįžo, motina tuo pat didžiu širdies 
pakilimu pareiškė savo padarytąjį aktą, niekam, žinoma, 
neprotestuojant, bet ir netikint, kad iš Malaišių kaimo 
išeitų kunigas. Tokių prajovų dar nebuvo buvę Malai-
šiuose... 

  Vaižgantas. Kunigėlio	gimtuvės //  
Neužmirštamas	Vaižgantas, 2009 Su krikšto mama Severija Grižaite, apie 1930 m.
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Aš aptikau šitą autobiografiją, parašytą lyg apie kitą as-
menį. Aš visai neatmenu, kam ir kuriuo reikalu buvo 
paruoštas šis raštelis. Perrašau savo vardu tam, kas to 
paįdomaus.

Puikus Malaišos upiūkščio slėnys kryžkelėje Svėda-
sai–Kamajai, Panemunėlis–Užpaliai – tai mano gimtoji 
vieta: Malaišių kaime Aluotų valsčiaus Svėdasų parapi-
jos, pirmiau Ukmergės, dabar Rokiškio apskrities. Per 
Anykščius, Ukmergę važiuodavau į Kauną, per Uteną, 
Molėtus į Vilnių, pro Biržus į Rygą.

Juodonių, Yvodų, Graužių, Kovynės, Pakalninės 
miškeliai, Popšutės, Pagrubio, Gaidžio, Valiulio kalne-
liai, Juodonių piliakalnis, Alaušo, Beragio, Dviragio, arba 
Juodžio, Vasinto ežerai, Juodžiaus akmuo, Vaduvų, Sa-
vičiūnų dvarai, klampios tarpinės balos, smėliakalniai, 
paversmiai, parudimės ir daugybė kitokių kitiems men-
kų vietelių, mane išauklėjo Pragiedrulių autorium, beveik 
deistine dvasia.

Kunigiškių pradžios mokslą išėjau per dvi žiemas, 
per du pusmečiu. Jokis kitas kaimo vaikas to nėra pada-
ręs mūsų krašte.

Nuo penktos klasės per trejus metus gyvenau ir mo-
kiaus savarankiškai. Mokytojai mane protegavo; bet per 
dideli darbai po 12 valandų kas dieną sunaikino man 
sveikatą. Pasidariau anemingas ir linkęs prie plaučių 
ligos. Motina buvo dusulinga. Kunigų seminariją pasi-
rinkau ne tiek dėl to, kad tėvai ir seserys to labai norėjo, 
kiek kad rengiaus mirti, o mirti klieriku, už kurį meldžias 
tiek draugų, rodės išganingiau. Be to, Povilas Matulionis, 
Dinabarko filisteris, mane buvo apkrėtęs lietuviškumu. 
Lietuviškai dirbti, su lietuviais gyventi tegalėjo gan greit 
vieni kunigai.

Į seminariją įstojau visai sunykęs kūnu, gal dėl to itin 
nervingas ir linksmas. Tuo laimėjau draugų ir vyresniųjų 
simpatiją. Bet ėmiau dar labiau nykti ir, antro kurso ne-
baigęs, gavau išvažiuoti neribotų atostogų. Sugrįžau vos 
po pusantrų metų. Mokiaus daug geriau ir tretį kursą 
išėjau su pagyrimu. 

Tautininku, vadinas, susipratusiu lietuviu, pasijutau 
lygiai su Aušros atsiradimu, kada per Matulionį pasiekė 
mus pirmieji jos leidiniai. Už ryškų, nekompromisinį 
tautiškumą, manau, tyčia buvau ištremtas į Latviją, į 
Mintaują. 

   Juozas Tumas-Vaižgantas

Vaižganto motina Barbora Baltuškaitė (1824–1889), kilusi 
iš gretimo Kunigiškių kaimo, buvo labai gyvo ir judraus 
temperamento moteriškė. Ji gyvenime daug buvo paty-
rusi ir dar daugiau visko iškentusi. Dešimtį sykių gim-
dė ir penkis savo vaikus numarino. Stiprybės ji sėmės iš 
Apvaizdos, su kuria mistiškai bendravo per jo tvarinius. 
Jos, kaip ir daugelio mūsų senosios kartos kaimiečių, ti-
kėjimas buvo panteistiškas. Ji pačią gamtą ir jos gaivalus 
laikė dievybės dalimi, todėl juos garbino. Apie žemę ne-
leido niekam pikto žodžio ištarti, o ugnies – lieti kitokiu 
vandeniu kaip tik tyru – iš paties šulinio pasemtu. Jos 
pamaldumas reiškėsi gyva, kartais tiesiog improvizuo-
ta malda, kuri lydėjo kone kiekvieną darbą. Ji taip pat 

buvo neapsakomai šneki – anot Vaižganto, nekalbėdavo 
tik tada, kai miegodavo. Kalbėjo ir žmonių draugijoje, ir 
su mažuoju Juozuku, ir pati viena būdama. Mažas ūgis 
teikė jai vikrumo, o tamsus veidas ir juodi plaukai rodė 
jos karštą temperamentą. Daug savo gerosios motutės 
fizinių ir psichinių savumų yra paveldėjęs Juozas.

Aleksandras Merkelis. Juozas	Tumas-Vaižgantas, 1934

Savo temperamentus visi mes esame paveldėję iš „svė-
dasiškių“, sangvinikų, linksmų, neskaudžių juokdarių, 
dažnai labai sąmojingų, savo padėtimi patenkintų, nuo-
laidžių, ne per didelių šarpuolių darbe. Tai seniai yra 
pasergėję atėjūnai iš kitų Lietuvos kraštų. Tėvelis, kad ir 
pernelyg lėtas ir lygus, sakytumei, net flegmatikas, vis 
dėlto buvo to pat tipo. Tylumas ir lėtumas jam nesmel-
kė dvasios karštumo. Jis mokėjo giliai pykti ir džiaugtis, 
nors to nereiškė audringai.

   Juozas Tumas-Vaižgantas

Tumų sodyba buvo Malaišių kaimo pačioje pradžioje, toj 
vietoj, kur dabar pastatytas paminklas Vaižgantui. Gra-
ži buvo sodyba: stovėjo klėtis, daržinė, klojimas, gryčia, 
du šuliniai, senasis ir naujas sodas. Prie darželio stovė-
jo gražus kryžius. Klojimas buvo į vieškelio pusę. Gry-
čia – nemaža, virtuvėj asla, o kiti kambariai su grindim. 
Sode augo vyšnios, obelys, buvo uogų, užvis daugiausia 
aviečių.

Kunigo motina Barbora Baltuškaitė-Tumienė buvo 
kilusi iš gretimo Kunigiškių kaimo. Juodbruvė, graži, ne-
didukė. Ji ir senatvėj, jau būdama žabala dar numegzda-
vo vyžas. Tumienė labai kosėdavo, buvo silpnų plaučių. 
Mirė sulaukusi 68 metų.
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Šeimoj gaspadorius buvo tėvas – Anupras Tumas. 
Labai geras, ramus, teisingas žmogus – nei ko pajuoks, 
nei įskaudins. Vis sakydavo: „Mylėtų reikia žmones.“ 
Liepdavo nesipriešinti valdžiai – didelė nuodėmė.

Kunigo brolis Jonas buvo tikras štukorius. Dirbt Jo-
nas tai jau nemėgo, tingėdavo. Užtat mėgo išgert, pašne-
kėt. Mano vyras bičiuliaudavos su juo.

Vaižgantas kartais atvažiuodavo į Malaišius. Gražiai 
kaimo vaikus mokė, atveždavo jiems knygelių, saldai-
nių, kas tuo metu buvo retenybė.

Visi jam buvo lygūs: turtingi, neturtingi. Nepajuok-
davo žmonių, mokė, kad gražiai sugyventų. Sakydavo, 
kad moterys turi mylėti vyrus, o vyrai – moteris ir vai-
kus. Buvo paprastas, dovanodavo žmonėms tai šį, tai tą. 
Atvažiavęs apeidavo tėviškės laukus. 

Bronė Šinkūnienė (Malaišių kaimo senolė), 1967
                                      

Vaižgantas – neramiausias ir žinomiausias anų laikų 
aukštaitis, tėviškės laukų žynys, liaudies buities sietu-
vų stebėtojas ir pajautėjas, nesuvaldomas lengvamin-
tis, žemės, saulės ir meilės dainius – mūsų Vaižgantas. 
Gimęs ir augęs Aukštaičių aukštumų vakarinėje, išilgi-
niais kloniais išraižytoje pašlaitėje, giliai įsisąmonino 
giedrus vaikystės gamtos vaizdus ir jų naivaus gro-
žio nuotaikas, kurių nepamiršo visą gyvenimą. Savo 
gerosios motinos buvo išmokytas ypatingos pagarbos 
gamtos gaivalams. Šeimoje visiems buvo žinoma, kad 
apie žemę pikto žodžio negalima tarti, pagarbiai reikia 
elgtis su vandeniu, o ugnį užlieti tegalima tik švariu, iš 
šulinio pasemtu.

Malaišių sodžių iš rytų užstoja aukštokas, pušimis 
apaugęs šlaitas. Akiratis čia baigiasi arti, todėl saulės pa-
tekėjimo negalima matyti. Jau Popšutės giraitės, Kūdre-
lių kalno pušų viršūnės būna raudonos nuo ryto saulės 
varsų, o Malaišių kiemuose vis dar paunksnė. Mažajam 
Juozukui vis norėjosi saulėtekiuose „...rankutėmis nu-
tverti visus švelniausius, subtiliausius tarpvarsius...“ O 
kad tai galėtų padaryti, jis vėsų vasaros priešaušrį kopė 
slapta nuo vyresnių ant stogo ir „tiesė kaklą per šelmenį 
rytų link, kad tik būtų galima išvysti pati pradžia saulės 
patekėjimo“.

Česlovas Kudaba, Kultūros	barai, 1968, Nr. 9

Jis per vasaros naktį lig aušros išsėdėjo Nemuno slėny. 
Tekėjo saulė, kilo vis aukštyn, o jis sėdėjo ir žiūrėjo į 
upę ir Aleksoto kalną. Ir jam buvo gera. Atsiminė Igno 
Chodzkos žodžius: „Graži mūsų Lietuva! Nepadarė jos 
Dievas prastesnės už kitus kraštus. Gamta ir čia, lygiai 
kaip kur kitur, gausi grožybėmis, galinčiomis pamė-
ginti akis, užimti vaizduotę, pakelti sielą ir pagirdyti ją 
malonumu. Daugel vietų, dar mažai težinomų, laukia 
paišytojo arba giesmininko plunksnos, kuri apreikštų 
pasauliui jų buvimą, o tautiečiams padėtų suprasti jų 
grožybes.“

Tada jis buvo tik mokyklą baigęs, tas būsimasis Vaiž-
gantas. Bet jaunas noras Lietuvai tarnauti Vaižgantui 
išliko visą amžių. Tik pasitarnavo Lietuvai ne eilėmis, 
o gyvuoju veikimu ir beletristika, publicistika, moks-

lu. Gyvasis Vaižganto veikimas labiau pažįstamas už jo 
raštus. Vaižgantas nepriklauso prie tų žmonių, kuriais 
iš tolo stebimasi, bet neparodoma noro arčiau prieiti ir 
susipažinti su jų kūryba. Nepriklauso nė prie tų, kurių 
veikalai būtų deklamuojami ar dainuojami, o pats auto-
rius palikęs savo kūrybos šešėlį. Vaižgantas yra tas, kuris 
kiekvieno įsivaizduojamas iš arti – jis, tas judrusis, bal-
taplaukis Vaižgantas, kurio žodis, drąsus, sąmojingas ir 
atviras, skamba kiekvieno atmintyje.

Vaižgantą bent kartą mačiusių akyse tebestovi jo 
gyva figūra...

Juozas Ambrazevičius. Vaižgantas (Apmatai 
kūrybos studijai), 1936

Beveik visa Tumo kunigiška jaunystė prabėgo nuoša-
liausiuose Žemaitijos bažnytkaimiuose, kur jis taipogi 
rasdavo sau neatidedamo darbo. Sako, rinkęs geografi-
nę, etnografinę medžiagą imperatoriškajai Geografinei 
draugijai ir Vislos žurnalo redakcijai. Per tą laiką daug 
keliavo, nenustygo vietoje. 1901 metais buvo perkeltas į 
mažą, nuošalų Micaičių (prie Kuršėnų) bažnytkaimį, ku-
riuo vis dėlto nesiskundė, o guodėsi: „Padėjimas pakilus, 
į visas puses toli matyti, oras sveikas, gyvenimas naujas, 
žmonės labai geri.“

Aplinkos pajautimo būtinybė lydėjo jį ir gyvenime, 
ir kūryboje. Manė, kad krašto šviesa yra ir krašto bei tau-

1924 
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tos būties sveikata, kurią parodo gamtos ramumas, žmo-
nių nuotaikos saulėtumas, pasakų ir drobių margumas, 
drožinių žavesys – visa gamtos ir žmogaus vienumos 
apraiška. Vaižganto žmogaus veikla, gyvenimas vyksta 
dideliame, neaprėpiamai plačiame, iki kosmoso begaly-
bių giliame teatre – gamtoje.

 Česlovas Kudaba, Kultūros	barai, 1968, Nr. 9

Tai buvo seniai, tai buvo aname šimtmetyje, kai aš pama-
čiau Jį pirmą kartą, aš, dar nedidelė mergaitė, 1898 me-
tais sugrįžusi Kalėdų atostogų iš pirmųjų galima sakyti 
mokslų iš Palangos į Kulius, kur buvo vikaru kunigas 
Juozas Tumas, linksmas, juodaplaukis, mėlynakis – kaip 
žiburys koks namuose. Maniškiai atvažiavę manęs, jau 
pasakė, kad nepaprastas kunigėlis yra dabar pas dėdę 
vikaru. Vaiko akimis ir žiūrėjau į Jį, kaip į nepaprastą 
žmogų, ir eilė neužmirštinų paveikslų pasiliko mano 
atmintyje.

Naujų Metų išvakarės. Susirinko svečių. Gyvoji sty-
ga buvo Jis, kunigas Juozas. Dainelių, anekdotų, pasako-
jimų pylė kaip iš rankovės, o visas judrus, visų akis sa-
vęsp veržiąs. Rengėmės sutikti naujus metus, jau dešimta 
valanda vakaro, laukiam vakarienės. Lauke siautė baisi 
pūga. Kaip gera buvo jaukioje klebonijoje! Staiga atsida-
ro durys, ir kaltu veidu pasirodo zakristijonas. Jis sako: 
„Atvažiavo prie ligonio, miršta moteriškė.“ Kunigas ne-
gali atsisakyti ir, žinoma, važiuos jaunesnysis, kunigas 
vikaras. Visiems veidai ištįso: dabar vargins tą mielą, 
linksmą kunigėlį! Vaižgantas, kunigas Juozas, atsistojo, 
linksmas kaip visados su šypsena, nusiuntė pabučiavimą 
nuo lūpų, visiems esantiems palinkėjo gerų Naujų metų 
ir pasišokėdamas išbėgo iš salono. Kaip paukštelis. Aš at-
simenu, kaip mano, mergaitės, ausyse susikaupė beveik 
visų įvertinimas: tai žmogus, kur rasi kitą tokį!

Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė,  
Akademikas, 1934, Nr. 8

Vaižgantą pirmą kartą pamačiau per Aušros	 sūnų 
premje rą. Tai buvo 1923 metų rudenį, dar prieš kapita-
linį teatro remon tą. Gale, kur dabar 13, 14 eilės, buvo 
ložės. Vienoje šoninėje 10-oje ložėje sėdėjom mudvi su 
Mama ir mūsų svečiai. Spektaklis ėjo labai pakiliai, po 
antrojo veiksmo nesiliovė aplodismentai. Nuaidėjus 
katutėms, parterio antroj ar trečioj eilėj pakyla visiems 
gerai pa žįstamas kunigas Tumas-Vaižgantas ir iškėlęs 
rankas kreipiasi į centrinę ložę, kurioje sėdi preziden-
tas Stulginskis. Dar nespėjau suvokti kalbos esmės, kai 
pašokęs iš vietos Kauno miesto komen dantas Bobelis 
sušunka: „Draudžiu Tamstai kalbėti!“ Vaižgantas atsi-
sėda. Tada publika ima šaukti: „Prašom kalbėti!“ Vaiž-
gantas vėl atsistoja ir kreipdamasis į prezidentą, sako 
esą visai tautai di delė gėda, kad pirmasis Lietuvos pre-
zidentas sėdi kalėjime ir pra šo vardan praeities kovų 
jį paleisti... Pasigirsta smarkūs aplodis mentai. Pertrau-
ka. Publika išskuba iš salės dalytis įspūdžiais. Kai visi 
vėl susėda savo vietose, prieš uždangą pasirodo teatro 
direkto rius Liudas Gira ir paskelbia, kad spektaklis 
nutraukiamas...

Kai grįžome namo, Mama man viską paaiškino. Pa-
sirodo, An tano Smetonos redaguojamame žurnale Vairas 
buvo paskelbtas A. Voldemaro straipsnis, už kurį cenzū-
ra paskyrė 200 litų pabaudą. Redaktorius atsisakė mokėti 
ir buvo pasodintas į kalėjimą. Vaižgantas prieš spektaklį 
prašė autorės leidimo kalbėti ir net perspėjo ją, kad spek-
taklis gali būti nutrauktas. Čiurlionienė sutiko, nes buvo 
la bai pasipiktinusi tokiu valdžios elgesiu.

Kun. Juozas Tumas buvo patrauktas teisman „už 
triukšmo vie šoje vietoje kėlimą“. Jo bylą gynė advoka-
tas L. Noreika. Po ilgo teismo farso, kuris vėliau buvo 
aprašytas Vaire, kun. Tumas nubaustas vienos dienos 
namų areštu. Ta diena sutapo su jo 30 metų kunigavimo 
sukaktimi.

Danutė Čiurlionytė-Zubovienė,  
Nemunas, 1976, Nr. 12

Tumas – dvasininkas, menininkas, publicistas, rašytojas, 
dramaturgas, beletristas, senovės tyrinėtojas, literatū-
ros istorijos kruopštus šaltinių rinkėjas, komentatorius, 
redaktorius, kritikas-recenzentas, teatralas, profesorius, 
lektorius, visuomenės veikėjas, politikas, agitatorius-
propagandistas, kalbininkas, sociologas, įvairių įvai-
riausių draugijų, bendrovių kūrėjas, vedėjas-pirminin-
kas, valdybų narys. Visur jis gyvai dalyvauja, pats daug 
dirba ir kitus sukursto dirbti. Jis kovoja su mūsų išti-
žimu, apsileidimu ir tinginyste visuomenės reikaluose. 
Jis stengiasi suagituoti, uždegti savo karštu būdu kitus, 
įkvėpti energijos, noro darbuotis, kelti kultūrą, sužadinti 
kilnius jausmus, pastatyti mūsų tautą greta kitų kultū-
ringų tautų.

Toks aktyvus būdamas, įsigyja daug draugų ir pri-
tarėjų; jį daugelis pamilsta ir pasilieka jam ištikimi iki 
jo mirties.

Tačiau gyvenimas nelygus: jame yra džiaugsmo, bet 
yra nusivylimų, nepasisekimų, nuliūdimų. Jų buvo ir 
kun. Juozo Tumo pergyventa. „Vienam linkterėsi, kitam 
turstelėsi“, anot jo pasakymo. Jis buvo agitatorius, lietu-
vybės skleidėjas pirmiausia savųjų kunigų tarpe. Sulen-
kėjusi dvasininkija nenori, kad būtų laužomos tradicijos, 
drumsčiama ramybė. Jie su baime ir nerimu žiūri į jauno 
kunigėlio veikimą, bando jį smarkaujantį, įsibėgėjusį su-
drausti, pažaboti.

Skundžia jį dvasinei vyriausybei. Ši baudžia, kil-
noja iš vienos vietos kiton, bet Tumas visur liekasi tas 
pats. Jokia galybė negali jo pakeisti, priversti nutilti, 
nustoti veikti. Jį baudžia vyskupas Mečislovas Paliu-
lionis, jį baudžia Vilniaus vyskupijos administratorius, 
išvydamas iš Vilniaus, nustumdamas nuo naujo pamėg-
to Vilties redaktoriaus darbo. Dvasinė Kauno vyresnybė 
perkelia jį iš Vilniaus į mažutę Laižuvos parapiją La-
tvijos pasieny. Bet auksas visur žiba. Didelis žmogus 
ir mažoje vietoje pasilieka dideliu žmogum. Jis randa 
sau kilnaus darbo ir čia, jo leidžiami į šalis spinduliai 
radijuoja ir veikia.

Martynas Yčas, Vairas, 1933, Nr. 5
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Bažnytinė hierarchija, kuri anuo metu buvo daugiau 
ar mažiau lenkuojanti, nemėgo Vaižganto dėl jo neat-
laidžios „litvomanijos“, dėl jo bekompromisinės savo 
tautos meilės, kurią, jo paties žodžiais tariant, jis my-
lėjęs labiau net ir už „Poną Dievą“. Vaižgantas buvo 
šviesi asmenybė ir gyveno pavyzdingai kaip žmogus 
ir kaip kunigas. Jis garbingai nešiojo dvasiškio sutaną – 
niekas jam čia nieko negali primesti. Bet jis neužsidarė 
siauruose kunigavimo rėmuose, ir jo akys niekad ne-
nukrypo nuo sopulingo Lietuvos veido. Vaižgantas ne-
įsijungė į krikščionių demokratų bei ateitininkų eiles, 
kaip jis nesidairė savo veiklai įkvėpimo bei instrukcijų 
svetur, sakysime, kad ir tame pačiame Vatikane. Todėl 
dešinioji srovė Vaižganto nemėgo, žiūrėjo į jį su nepa-
sitikėjimu, ir jo santykiai su bažnytine hierarchija visą 
laiką buvo šalti.

Pačių savo konfratrų tarpe Vaižgantas turėjo aršių 
priešų. Sakysime, tokie aukšti dvasininkai, kaip kun. 
Antanas Maliauskis, dekanas prelatas Romualdas Styra 
ir kun. Povilas Korzonas viešais puolimais spaudoje ir 
žemais nepagrįstais skundais dvasinei vyresnybei Vaiž-
gantui sugadino daug nervų.

1905 m. pats Vaižgantas iš Naujamiesčio rašyta-
me laiške kun. Adomui Dambrauskui-Jakštui kunigus 
taip apibūdina: „Gyvendamas pašonėje kunigų poli-
ceiskio džiakono plepiko, prisiklausiau tiek „gero“, kad 
net vemti verčia... Aš baigiu trokšti šioje „garbingoje“ 
atmosferoje. Kanauninkas Styra, kad jam didelis pilvas 
persprogtų, mindžioja mane su purvinu savo batu kas-
dien. Kenčiu dantį sukandęs ir ašaras rydamas. Po du-
kart ant dienos pasigaili, kad nesi svietiškame stovyje ir 
negali už brutališkumą su krėslu į kaktą drožti.“

Vaižgantas turėjo pakankamai medžiagos „sukilti“ 
prieš savo vyresnybę ir nueiti kun. Antano Strazdelio 
keliais, bet jis to nepadarė. 

Vytautas Alantas, Naujoji	viltis, 1970, Nr. 9

Vaižgantas turėjo daug savo gerbėjų, bet netrūko jam ir 
priešų. Ypač jis turėjo aršių priešų dvasininkijos tarpe. 
Vieni iš taip vadinamų jo konfratrų piktinosi Tumo mo-
derniais pastoraciniais metodais Vytauto bažnyčioje, ki-
tiems nepatiko auganti Tumo garbė, treti niršo, kad Vaiž-
gantas simpatizuoja tautininkų partijai. Imta Vaižgantą 
smerkti spaudoje ir skųsti vyskupui. Vaižganto adresu 
buvo paskleista net įvairių šmeižikiškų gandų. Visa tai 
labai slėgė rašytoją. Jis ir raštu ir žodžiu atsikirtinėdavo 
savo oponentams, bet pirmoje eilėje pačiu savo gyveni-
mu bandydavo šmeižtus sugriausti. Bene 1922 metų va-
sarą, pamatęs mane Nemuno krantinėje, ėmė mosikuoti 
skrybėle ir garsiai man šūktelėjo:

– Sveikink mane – aš jau abstinentas!
Priartėjus man į Vaižgantą, jis ėmė guostis: 
– Žinai, bičiuli, pikti liežuviai mane apšaukė girtuo-

kliu. Mano butas virtęs karčema. Ypač šventadieniais po 
mano langu aidinčios dainos ir triukšmas. Iš pobūvių 
visada aš išeinąs gerokai įkaušęs. Net vyskupas tokius 
priekaištus, ir tai dar raštu, man yra padaręs. O viskas 
perdėta. Tiesa, pobūviuose esi priverstas kokią taurelę 
išgerti, bet kad aš būčiau kada nors pasigėręs – melas. 
Melas, kad mano butas virtęs smukle. Sekmadieniais už-
suka po pamaldų solistai ar muzikantai kavos puoduką 
išgerti ir ta proga jie padainuoja ir pagroja, bet kad su 
jais aš girtaučiau – piktas šmeižtas.

  Kazys Žitkus, MLLM archyvas

Namuose su 
skulptoriumi Arnu 
Aleksandravičiumi, 
1930
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Kaip jau minėjau, Tumo pamokslai daugeliui inteligen-
tų patiko. Tiesa, kai kurie kartais ir pasistebėdavo tam 
tikromis mintimis ir išsireiškimais. Sužinojo kiti kuni-
gai ir ėmė vargšą Tumą sekti. Ir tikrai susekė neatsargių 
pasakymų. Ar dėl šių, ar dėl kitų kitur Tumo pareikštų 
minčių jį smarkiai užsipuolė kun. Maliauskis, tas akyla-
sis ortodoksijos sargas. Po kurio laiko susitinku Vaižgan-
tą Rotušės aikštėj: nabagas aiškiai susigraužęs, guodžias, 
kad dr. Maliauskis žiauriai jį išplakęs, žilaplaukiu vaiku 
pavadinęs; o juk būtų, girdi, užtekę nurodyti klaidas, ir 
jis, Tumas, būtų mielai jas atšaukęs. Ir aš esu įsitikinęs, 
kad Tumas būtų tai tikrai padaręs (jei būtų buvęs įtikin-
tas) toks jis buvo nuoširdus ir drąsus, kai reikėdavo pri-
sipažinti suklydus.

Turėjo jis vieną kartą didelio nemalonumo ir iš prela-
to Jakšto-Dambrausko, kai laikrašty pagyrė Salio Šeme-
rio knygą Granata	krūtinėj. O Jakštas surado joj moralinio 
purvo, ir, kai Tumas pas prelatą užėjo, mūsų patriarchas 
smarkiai išbarė savo mėgstamąjį, bet nusikaltusį Vaiž-
gantą ir net išvarė jį iš savo buto. Ir ką gi? Juodu greitai 
vėl susitaikė. Mat Vaižgantas mokėdavo atsiprašyti, at-
gailą išreikšti ir įsižeidusią širdį maloniai nuteikti.

 Mykolas Vaitkus. Nepriklausomybės	saulėj,  
Londonas, 1969

Auditorijoj nuostabi tyla. Net alsavimas suveržtas. Vien 
tik akys ir ausys – kaip hipnozėj – sukoncentruotos į vie-
ną tašką. Kontaktas kuo glaudžiausias. Docentas Tumas 
jaučia, kad klausytojai su juo, kad jam pritaria, užjaučia. 
Jo tonas iš draminio darosi epiškesnis.

– Taigi... Dėl tos pornografijos... Istorija nėra tokia 
paprasta ir eilinė. Jūs žinot, kad Marija Pečkauskaitė, 
kitaip Šatrijos Ragana, pasenusi pana, labai susidomėjo 
jaunimo auklėjimu. Ėmė populiarinti Šveicarijos profe-
soriaus raštus. Išvertė jo Jaunuomenės	auklėjimą. Storoka, 
didžiulė knyga. Dailiai įrišo į kietus apdarus, padabino 
spalvotais kaspinėliais, jautrią dedikaciją prirašė ir pado-
vanojo vyskupui Pranciškui Karevičiui. Jo Ekscelencija 
taip pat jautrus žmogus. Pasijuto tartum skolingas, lyg 
įpareigotas atsilyginti. Kuo gi daugiau – tik knyga. Bet 
kieno, kurio autoriaus? Veikiai sumetė, kad geriausiai 
tiks Vaižganto Pragiedruliai. Juk tai kunigo, išgarsėjusio 
Juozo Tumo. Pasitarti pasikvietė prelatą Dambrauską, 
kitaip Adomą Jakštą. Juk tai literatūros žinovas, kritikos 
žiurkė. O Jakštas, kai tik išgirdo, tik suspiegė plonu se-
nio balseliu:

– Ką, Jūsų Ekscelencija! Šitą pornografiją tokiai pa-
doriai, nekaltai panai?

O vyskupas, kaip sėdėjo fotely, taip ir pašoko, abiem 
rankom susigriebdamas sau už krūtinės: 

Negali būti! Taip išgirtas, išgarsintas veikalas... Tai 
šedevras esąs, klasikinė mūsų buities epopėja. 

– Aš tuojau, Jūsų Ekscelencija... – Jakštas paskubom 
nusitvėrė nuo stalo tomą. Bematant atvertė puslapį. Aš-
trios, truputį įdubusios jo akys tik šmižinėja. Kaulėtu, 
rodomuoju pirštu baksnoja: 

Štai, Jūsų Ekscelencija, kaip aprašyta jo meilė: „Na-
palys, išvydęs lankoje begrėbiančią Vidmantaitę, šoko 

prie jos kaip dveigys buliukas, ištrūkęs pavasarį iš 
tvarto.“

– Na, ką gi. Teko aiškintis. Mane vyskupas pasišau-
kė. Nei sėstis, nei toliau nuo durų – piktas, gana rūstus. 
Aš ir jam, kaip dabar jum, pasakau. Dievaži, niekad ne-
pamaniau, kad čia kas blogo. Man patiko gyvas, stiprus 
palyginimas ir vaizdas. Juk Napalys jaunas, tvirtas – gai-
valinė jėga, trykštanti gyvenimo džiaugsmu ir energija. 
O Vidmantaitė – pirmoji jo meilė, karšta, pasiilgta.

Kad Jakštas, tasai asketiškas scholastikas, taip pa-
darė aš nė kiek nesistebiu. Bet Vienuolis! Suprantat 
jūs – Vienuolis, Antanas Žukauskas, ir tasai man priki-
šo. Sutinku kartą Laisvės alėjoj, ir jis sako. Ale taip su 
priekaištu, rimtai pabardamas: „Na, kanauninke Juozai, 
kaipgi tu taip rašai? Kokie tavo gyvuliški meilės paly-
ginimai!“

O jo, pasakykit, jo Paskenduolė – tikriausia porno-
grafija!

Tai matot!
 Juozas Švaistas. Vaižgantas	apeliuoja	į	auditoriją // 

Neužmirštamas	Vaižgantas, 2009
                                              

Telšiai, 1922 12 05
Jūsų Ekscelencija!
Šių metų gruodžio 3 dieną netyčia išklausęs kan. 

Tumo Vytauto bažnyčioje pasakytą pamokslą, supratau, 
dėl ko ši bažnyčia Kaune yra praminta „Vilkolakiu“. Savo 
pamoksle kan. Tumas paskelbė tiek herezijų, kad aš pa-
laikiau katalikų kunigo priederme pranešti Jūsų Eksce-
lencijai apie šio pamokslo turinį. Sulig kan. Tumu išeina, 
kad Šv. Raštas – tai yra poezija, o Įsikūnijimo paslaptis, 
tai dangaus su žeme susimaišymas. Pragaras esąs tai gai-
lesys, skaudesnis negu 1000 laipsnių ugnies. Panteistus ir 
teistus kan. Tumas iš sakyklos palaimino už tai, kad jie, 
nors ir nepripažįsta asmeninio Dievo, bet ieško Dievo.

Su šiuomi pranešimu aš nesislepiu ir apie jo turinį 
parašiau kan. Tumui ir pareiškiau, kad aš būsiu paten-
kintas ir nuramintas, jei Jūsų Ekscelencija pasiūlys jam 
persimokyti Theologiae	Dogmaticae, kitaip prisieitų mums 
mokyties nuo kan. Tumo dogmatų teologijos.

Prašau Jūsų Ekscelencijos priimti mano giliausios 
pagarbos pareiškimą.

     Jums atsidavęs P. Korzonas, Telšių klebonas
 Kauno Arkivyskupijos kurijos archyvas

Beje, pirmajai Vaivorykštės knygai, kuri buvo išėjusi jau tų 
metų balandžio mėnesio pradžioj, taip ir nebuvau gavęs 
nei tos Herbačiauskui seniau pasiųstos Vebronių	buities, 
nei ko nors kito. Taigi būdamas vasarą Laižuvoje jau ne-
beatstojau nuo Vaižganto, kad būtinai ką nors duotų bent 
2-jai ir jau ruošiamai mano žurnalo knygai. Ypač patiko 
man vieną vakarą jo paskaityti Tėveliai. I-oji Vaivorykštės 
knyga Tumui buvo patikusi, net ir labai. Tad juoba mielai 
pasižadėjo dabar ką nors į ją duoti. Ir šį kartą jau ištesėjo. 
Davė tai, ko ir prašiau. Tad 2-oje Vaivorykštės knygoj turė-
jau didžiausio malonumo padėti nepaprastai nuoširdžiai 
ir didžiai meniškai parašytus jo Aukštaičių	vaizdelius – Tė-
velį ir Motutę. Neatsimenu tik, ar buvau juos pats nusive-
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žęs Vilniun, grįždamas po tų trijų atostogavimo Laižuvoj 
savaičių, ar gal pats Tumas tuojau paštu man juos pri-
siuntė. Turiu tik žinių, kad Tumas netrukus, turbūt, dar 
birželio pabaigoj, buvo atsiuntęs man Švenčių	papročius. 
Tuo laiku jis jau buvo visai įsismaginęs į literatūros dar-
bą. Matyt, Aukštaičių	vaizdeliai jau jam pačiam patiko, ir 
jis buvo jau kiek pakeitęs pirmykštę ne kokią savo nuo-
monę apie „Vaižgantą“. Tumas jau buvo pradėjęs galvoti 
apie išleidimą tų Vaizdelių atskira knyga. Tą darbą padėti 
jam išvaryti buvau mielai pasižadėjęs dar Laižuvoj.

  Liudas Gira, Vairas, 1933, Nr. 5

Kūrybos tikrasis kelias savaime išplaukia. Rašytojo pri-
gimtis gaivališkai juo pasuka. Tai kelias į vaizdelį, pa-
grįstą ne tik išgyventais, aktualiais dalykais, bet ir atsi-
minimais. Tai tikrasis Vaižganto žanras, kurio jis buvo 
nejučiomis griebęsis dar Mintaujoj. Tenai, atitrūkęs nuo 
Lietuvos, Vaižgantas buvo ėmęsis rašyti jaunystės atsi-
minimus. Rašyti ne didaktiniams reikalams, kaip scenos 
vaizdelius, bet taip sau – kad jais pasiilgusią širdį išsa-
kytų ir praeitim nuramintų. Vadinasi, vidaus būtinybės 
spiriamas.

Juozas Ambrazevičius.  
Vaižgantas (Apmatai kūrybos studijai), 1936

Aš pirmą kartą girdžiu, kad mano Pragiedruliai pateko 
į literatūros kursą. Na, jei pateko, tai ir dėstyti jie reiks 
taip, kaip yra, ko ten galima bus nusitverti, o ne ieškoti 
to, ko ten nėra – ištisinės istorijos. Tas veikalas ne istorijai 
rašytas. Jis – konglomeratas. Pirmieji mano norai buvo 
pasergėti ir sukaupti į vieną vietą lietuvių tautos „dei-
mančiukus“, kurių yra pilkame jų gyvenime. Ta mintis 
mane vargina dar nuo Dinaburgo laikų, nuo 1887–1888 
metų, kur ėjau realinę. Paskui ji atgijo Mintaujoje vika-
raujant 1984–1985 metais. Ten aš daug ką esu pradėjęs, ką 
paskui šiokioje ar tokioje formoje spaudoje paleidžiau. 
Čia užsimezgė ir scenos vaizdeliai, ir Augštaičiuko At-
minimai, Rinkevičiaus neišleistieji. <...> Taigi, visi Pra-
giedruliai – pripuolamas darbas ir yra rinkinys „vaizdų 
kovos dėl kultūros“, ne ištisinis veikalas. Atskirais ga-
balais ir reikia jie imti dėstant. Kad kas mane per metus 
aprūpintų taip, kaip dabar esu aprūpintas universiteto, 
aš pirmon galvon visas trejas knygas perkratyčiau ir pa-
daryčiau čielybę; tada jau imčiaus trečiosios dalies – Au-
dros, kuriai jau yra keletas vaizdų gatavų.

Vaižgantas. Iš laiško Matui Grigoniui,  
1924, gruodžio 26

Glūdėti – bene bus pats tinkamiausias terminas lietuvių 
būdui išreikšti; tam būdui, kurs ir dabar labai sunkiai, 
pamažu keičiasi, patirdamas smarkių šio karo smūgių, 
kurie visą pasaulį sukratė. <...> Lietuviai – tikri savo 
gamtos vaikai, savo užpečkio mylėtojai (dabar pasaky-
tume – patriotai): kur radosi, ten glūdi.

Lietuvių tautos branduolys yra čia pat, kur dabar 
mes gyvename. Čia mus randa daug anksčiau prieš 
krikščionybės erą. Seniau kai kas spėdavo, mus čia iš 
kažin kur atvarę; dabar taip niekas nebesako. Sako an-

traip: lietuvių tauta nuo amžių čia glūdėjusi, ramiai, nė 
pati nepajusdama, kaip nebetenka savo pakraščių. Nie-
kas jos niekur nestūmė, tik pamažu apkarpė skystumas 
ir aiškiau parodė – tirštumas.

Lietuvių augta ir tręšta tam tikruose geografijos pa-
dėjimo laipsniuose, kaip auga ir tręšta smalingieji medžiai 
iki tokio geografinio laipsnio, gi lapuotieji – iki tokio. Lie-
tuviai – tikri savo gamtos vaikai, savo užpečkio mylėto-
jai, dabar pasakytume – patriotai: kur radosi, ten ir glūdi.

Vaižgantas. Glūdėjimo	pajėga (iš paskaitos)

Jeigu norite – epikas. Jeigu norite – lyrikas. Ir viskas 
kartu.

Palygina jis jauną, sveiką, stamantrią merginą su 
stipria kumelaite, pavasario pievoj šokinėjančia. Palygi-
nimo reljefas – sunkus kaip žvyro maišas. Raiškus, kaip 
kozirio tūzas.

Bet tokio pat svorio palyginimais Vaižgantas ir Juo-
džiaus kelmą apdainuoja. Juodžiaus kelmą, kuris savo 
tamsia galia gali daug blogo padaryti. Krauna Vaižgan-
tas epišką palyginimą ant palyginimo, vaizduodamas to 
kelmo paslaptingą baisybę, tarytum pilną pabalį dvasių 
prileidžia. Tikrų dvasių – ne herbačiauskiškų. Ir iš kel-
mo dvasios lenda, ir iš pabalio. Sakytum – burtai, saky-
tum – mistika.

O, ne! Vaižgantas savo epiškomis priemonėmis su-
žadina lyrišką emociją, todėl ir dvasių atsirado. Epiško-
mis priemonėmis lyriška emocija! Taip lieja jis plieną su 
granitu – tai meisterio darbas.

Žinia gi – plienas su granitu gera valia nesilieja. Bet 
Vaižgantas žino paslaptį: vaizdagarsiai – onomatopoeti-
ca – Lautmalerei!

Vaizdagarsiai – Vaižganto stichija. Jo vaizdagarsiai 
yra tokie gausūs, tokie puošnūs, kad ir sunkiausią epiš-
ką svorį gali vėjais paleisti. Vaizdagarsis – jausmažodžio 
brolelis, paklusnusis lyrikos pilietis. Ko neaprėpia kal-
binė formulė, ko neišraiškina viską konkretizuoją daik-
tavardžiai ir veiksmažodžiai, tą duoda pajusti vaizda-
garsis, tas dar neįkainotas mūsų kalbos neišsemiamasai 
turtas. Mūsų lyrikai – latrai, kad to turto nemoka nau-
doti. O Vaižgantas moka. Ir dar kaip!

Ir veržias Vaižganto kūryba iš jo dvasios kaip švie-
sioji verdenė iš požemio – iš nežinomo šaltinio. Tarytum 
žemėj paslėptoji galia tais vaiskiais krikštolais pasilieja 
saulės spinduliuose.

Mūsų žemės paslėptosios galios reiškėjo, į ją gys-
lomis įaugusio Smūtkelio, gėlėse paskendusio, gerąja 
šypsena praeivius laiminančio Vaižganto kelias – poeto.

Tegu būna jisai pagarbintas!
 Balys Sruoga, Vairas, 1929, Nr. 9

Pagaliau pirmas laiškas iš pagarsėjusio jau Tumo. Tai 
buvo 1918 m. galas ar 1919 metų pradžia. Laiškas iš Vil-
niaus, nebeatsimenu, kaip atsiųstas. Vaižgantas ten rašė 
siunčiąs Ganytojui savo sukurtą eilę laiškų jaunam kuni-
gėliui, kurie vėliau buvo sudėti į knygą Jaunam	veikėjui; 
labai sunkiai sirgęs, dabar po truputį atsigaunąs. Įdomi 
buvo jo rašysena: labai stambi, apvali, tvirta, lygi, žodžiu 
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sakant, neištižusio žmogaus; tačiau gana paprasta, betgi, 
apskritai, daili. Skaitau jo rašinį ir stebiuos ir gėriuos, taip 
jis talentingai parašytas: gyvai, tiksliai, linksmai, sąmo-
jingai, tačiau pakiliai idealistiškai; o pilnas išminties bei 
prityrimo brangenybių. Parodžiau Jakštui, kuris buvo 
atsakomasis redaktorius, ir Tumo rašinį perleidome per 
Ganytoją. Vyskupas Karevičius tais laiškais buvo suža-
vėtas ir, kai kėlė Tumą į garbės kanauninkus, Katedros 
prakalboj, tarp kitų kun. Tumo gražių nuopelnų, pami-
nėjo ir šituos laiškus.

Mykolas Vaitkus. Nepriklausomybės	saulėj, 1969, 
Londonas

Prieš savo gi tėvelius sodiečius tiesiog klaupkis. Su kuo 
jų širdis besulyginsi? Tų, kurie pradėję tave „žmogum 
daryti“, tavimi vienu tegyvena, bekvėpuoja!

Lig šiol man visas kūnas apmiršta, atsiminus, kai 
vieną kartą, jau paaugęs realistas, aš, nieko nepranešęs tė-
veliams, ėmiau ir nebeatvažiavau atostogoms. Buvau pri-
ėmęs repeticiją tokiame krašte, kurs man rūpėjo pažinti. 

– Sūneli! – tarė motutė, kai parvažiavau namo, – ką 
gi padarei? Jei daina nemeluoja, tai antai galinis langas 
jau kiauras: Aš jį pražiūrėjau, tavęs belaukdama. Apėmė 
toks nerimas, jog niekur daugiau ir nebegalėjau benu-
sukti akių nuo to lango, pro kurį tave pamatydavau iš 
vagzolo atvažiuojant... Žiūrėsiu žiūrėsiu, dūsausiu dū-
sausiu, begu tu gyvas ir nepaklydęs...

Aš, kavalierius, tada kaip mažas įkniubau motutei į 
krūtinę ir gailiai verkiau. Dar ir dabar kažin kas sunkiu 
kamuoliu atšliaužia į paširdžius ir lūpa pavipsi, kaip pa-
našūs mano jaunystės nusidėjimai iš kažin kur lyg bjau-
rios šmėklos iššliaužia ir pasityčiodamos pažvairuoja: 
„Šiaudadūši!..“ 

Arba vėl. Mano valakininkai tėveliai taip taupė pi-
nigus man mokytis, jog net buvo išsižadėję reikiamų 
dalykų, ne tik paprastų malonumų. Nieko iš kromo 
nebepirko, o motutei būtinai reikėjo naujos skaros, nes 
senosios susiryšėjo. Ir įsivaizdino nabagė, jog jai daug 
maloniau bus ryšėti, jei aš savo rankom atvešiu iš tolimo 
miesto skarelę, už jos gi pačios rublinę. Savų pinigų ne-
turėjau. Prašė išleisdama kiekvieną kartą. Laukė kantriai 
per daug metų. Aš vis neišsitekau rublio nupirkti; ji pati 
lyg tyčia savo miestelyje nepirko. Taip ji, to malonumo 
neprityrusi, ir numirė, senąsias skepetaites beryšėdama.

Brolau, kai mane sutiksi ir pažinsi, tai į honorarą už 
šios knygos parašymą spjauk man į veidą: man bus len-
gviau, ir aš tau ačiū pasakysiu... Atvežk dabar, jei toks esi 
geraširdis, kai ji mirė, ničnieko gera neprityrusi iš savo 
„sūnelio“, kuriam visą sielą buvo paskyrus!

Vaižgantas. Jaunam	veikėjui, 1925

Pačią kūrybą Vaižgantas suprato plačia prasme: duo-
ti ką nors nauja dvasiška, arba, kaip jis pats miglotai 
sako: „Ten yra kūryba, kur siela pareiškia gyvąsias, su-
dėtines savo minties ir jausmo dalis, kurios sminga ki-
tiems į sielas ir jas gaivina.“ Ar svarbu, kuriomis prie-
monėmis žmogaus siela pasireiškia: žodžiu, spaudiniu, 
granitu, drobe – ar ne vis tasia. Visur, kur tik jis galėjo 

pozityviai gaivinti kitų sielas, jam buvo kūryba. Dėl to 
Vaižgantas kerojosi į platumas, kaip Juodžiaus Medis; 
neniekino nė vienos srities: politiko, visuomenininko, 
pamokslininko, publicisto, redaktoriaus, etnologo, filo-
logo, literatūros istoriko, kritiko, feljetonisto, beletristo, 
netgi dramaturgo ir vertėjo. Ir tektų kiekvienoj šių sričių 
ieškoti Vaižganto kūrybos. Kurioj srityje yra jo tikrasis 
talentas, ir pats Vaižgantas nėra tikras. Tik jis kratosi 
viena siauresniąja prasme kūrėjo vardo, būtent dailio-
sios literatūros srityje.

Juozas Ambrazevičius, MLLM archyvas

Turėjau laimės būti su juo Lietuvių Rašytojų draugijos 
valdyboje. Mano pareigos buvo labai lengvos: buvau 
turto globėjas, o to turto draugija kaip tik neturėjo, tai ir 
nebuvo ko globoti. Valdybos sąstatas buvo toks: Tumas, 
Putinas, Keliuotis, Grušas ir aš. Posėdžiai būdavo kie-
kvieną trečiadienį Tumo bute, jo darbo kambary. Šuniu-
ko jis jau neturėjo. Šalia durų buvo pritvirtintas narvelis, 
ir jame dvi mimozos žiedo spalvos kanarėlės, kurios kar-
tais nei iš šio, nei iš to pradėdavo suokti stipriais ir tyrais 
balsais. Jos savo giesme nutraukdavo kiekvieną posėdį: 
Vaižgantas susikaupdavo ir klausydavo, lyg jo kanarėlės 
pirmą kartą būtų pragydusios. Ir pasakysiu, kad jų balsai 
kažkaip baisiai skaudžiai skambėdavo toje atsiskyrėliš-
koje tyloje. Ir net kai jos tylėdavo, jis dažnai pažvelgdavo 
į jas, snapeliais bekrapštančias plunksnas. Kartą bedis-
kutuojant jis tarė: „Palaukim, palaukim – mano įnamis 
prašo žodžio...“ Ir vos jis tai pasakė, kanarėlė ir pradėjo 
savo nostalgijos giesmę.

Jonas Kossu-Aleksandravičius, MLLM archyvas

Vaižgantas visada, kiek tik galėjo, stengdavosi visiems 
padėti ir visus gelbėti bėdai ištikus. Šiuo atžvilgiu jis es-
minę pagalbą suteikė ir Naujajai	Romuvai. 

Ką gi Tumas-Vaižgantas Naujojoj	Romuvoj atspausdi-
no? Pirmiausia reikia paminėti jo beletristikos dalykus, 
būtent: Kultūros	 vaizdai, Nei	 šis,	 nei	 tas, Audra	 kalnuose. 
Visi šie trys dalykai buvo paskelbti 1931 metais. Pirmie-
ji du – tai Lietuvos gyvenimo vaizdai, kur panaudota ir 
etnografinė medžiaga, ir lietuvių liaudies buities moty-
vai. Trečiasis vaizduoja autoriaus keliones po Prancū-
zijos Alpes. Jame pasireiškia didelė meilė gamtai, su-
gebėjimas į ją giliai ir nuoširdžiai įsijausti ir sultingai 
jos gyvenimą pavaizduoti. Reikia paminėti ir jo kelio-
nių po Italiją, Prancūziją bei Lietuvą aprašymus. Tai ne 
koks reportažinis kelionių įspūdžių aprašymas. Čia visa 
naudojamoji medžiaga gerai autoriaus sugromuliuota, 
individualiai pergyventa – visa išplaukusi iš jo turtin-
gos kūrybinės asmenybės. Todėl šie kelionių įspūdžiai 
drauge yra ir grožinės literatūros kūriniai. Stabtelėkime 
ties vaizdeliu Viena	diena	Nemajūnuose (Naujoji	Romuva, 
1931, birželio 14). Juk tai ne paprastas kelionės įspūdžių 
aprašymas, o ištisa poema, sklidina kosminės gamtos 
poezijos, tik proza parašyta, bet primenanti Anykščių	ši-
lelį. Tai tikras tumiškas deimančiukas, tyras literatūros 
šedevrėlis. Čia Vaižgantas kaip senovės pagonis garbina 
gamtą, žavisi jos stebuklais, visa savo būtybe įsijaučia 
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į jos paslaptis ir jos nuostabųjį grožį. Patekęs į gamtos 
prieglobstį, Vaižgantas taria savo bendrakeleiviui Po-
vilui Galaunei: „Povilai, tuojau nusiaukime pušnis, nes 
vieta, kur atsiradome, šventa yra; nuštilkime plepėję pa-
šalines istorijas, nes mane slegia šventyklos kilnumas. Ar 
užmiršai, kaip nustėra žmonės, įėję į rūmą, kur Dievas 
gyvena? Pagerbkime didžiąją Gamtos Dvasią ir kepures 
nusiimdami, nes vis tiek prakaitas srovėmis žliaukia. 
Apsidairyk – niekur aplink gyvo žmogaus, o jo darbo 
žymių – visur. Nė mažiausios negyvos vietos, plikų uo-
lynų, žvirgždynų“.

Bene daugiausia Vaižgantas Naujajai	 Romuvai bus 
davęs literatūros istorijos ir kritikos straipsnių bei litera-
tūrinių recenzijų ir bibliografinių informacijų.

Juozas Keliuotis, MLLM archyvas

Nesu pridaręs jokių kriminalinių prasikaltimų, tai man 
ramu, ir kiti pasidžiaugia, matydami šviesų mano veidą. 
Ir nebūčiau šviesus, nušvitęs, kad būčiau politikos pra-
garo katile. Ten visų prusnos perkrypusios neapykanta 
ir kits kito panieka. Per šias vardines mano butą paver-
tė „gėlių sankrova“, taip sakė; davė man jų ir cicilikai. 
Kitais metais mane apkraudavo tortais; jie man nepatik-
davo, aš juos savo chorui atiduodavau. Šiemet apkrovė 
gėlėmis, ir aš buvau lyg užburtoje karalystėje labai ilgai, 
dar ir Velykų Karstui papuošti kurių ne kurių pakako. 
Man tos gėlės ir jų davėjai buvo kilniausi gyvenimo pra-

giedruliai; tai nieko dyvu, kad aš visiems prietelingai 
šiepiuos, nieko nekęsti nemoku. Vieną Voldemarą ne-
kenčiau už šėtonišką jo puikybę; bet vakar teatre nuėjau 
į Prezidento ložę, kur visi buvo, ir Augustiną, nusispjo-
vęs, triskart pabučiavau aleliuja. Ir jis man pasirodė šiuo 
tarpu minkštas.

Vaižgantas, Iš laiško Klimams, 1927, balandžio 19

Apie 1924–1925 metus dar neturėjo nusipirkęs šilto pal-
to. Vaikščiojo apsirengęs šineliu. Sesers Severijos dukters 
Bronės vyras Petras Klimas buvo pasiuntinys Paryžiuje. 
1926 metais jis buvo pasikvietęs Vaižgantą pas save į Par-
yžių ir nupirkęs padovanojo jam kailinius. Vėliau Tumas, 
pasirodydamas mums, sakydavo:

– Aš gi dabar ne Tumas. Dabar tarsi ponas. Negaliu 
įlipti į konkę, priminu padelkas.

Jis niekad nerakindavo durų, ir mums niekad ne-
primindavo, kad saugotume namus. O dabar išeidamas 
kur nors sakydavo:

– Pasaugokit mano kailinius, nes jeigu kas pasikė-
sins, prieš giminaičius bus nepatogu. Jeigu kas laušis, tai 
neleiskit... Nors mano Kaukas geriau pasaugos...

Pro bažnyčios stogą, saulei kaitinant, tirpo sniegas ir 
varvėjo vanduo. Tumas užlipo, apžiūrėjo, kažką tvarkė ir 
ilgą laiką negrįžo. Šeimininkė Emilija susirūpino. Pakvie-
tė mus, kad eitume pažiūrėti, kas ten jam atsitiko. Kažkur 
viršuje lojo Kaukas. Įlipę į varpinę, mes Tumą radome 
įkritusį į tarpą tarp sienos ir laiptų ir niekaip negalintį iš 
ten išlipti. Mat jis buvo susinarpliojęs tarp savo kailinių...

Ištraukus jis kalbėjo:
– Tai matot... Nupirko mužikui kailinius... Pažiūrė-

kit, ar nesudraskiau?
Nuo tos dienos jis dar labiau prisirišo prie Kauko. 

Anot jo, „Kaukas, tik Kaukas mane išgelbėjo“. 
Uršulė Brazytė-Rabašauskienė, MLLM archyvas

Vaižgantas būdavo visose mūsų teatro premjerose. Sė-
dėdavo pirmoje eilėje iš kairės. Iš pradžių (tai buvo apie 
1921–1922 metus) jis mums iš salės net pastabas dary-
davo. Jeigu kuris iš aktorių tyliai kalba, jis tuoj šaukia:

– Balsiau, balsiau, panie, nieko nesigirdi!
Ir mes stengdavomės kiek galima garsiai, aiškiai 

kalbėti.
O vienąkart suriko:
– Jeigu jau, panie, taip blogai lošiat (tuomet vaidini-

mą vadino lošimu), tai nors raiškiai kalbėkit, kad žmogus 
žinotum, apie ką jūs ten kalbat.

Už tokias, atrodo, stačiokiškas jo pastabas mes ne-
pykdavom. Vaižgantui visa tai išeidavo taip nuoširdžiai, 
betarpiškai, kad supykt ant jo išvis nebuvo galima. Todėl 
pamatę pro uždangos plyšį jo gražią baltą galvą, vienas 
kitam pranešdavom: „Vaižgantas yra, kalbėkit aiškiai ir 
garsiai.“

Kai mūsų teatras išsirito iš vystyklų ir šiek tiek su-
brendo, tokių pastabų jis mums nebedarydavo, tačiau 
kartais jas pareikšdavo spaudoje.

Kol leido jam sveikata, atsilankydavo į mūsų tea-
tro arba rašytojų ruošiamus pobūvius ir balius. Kartą 

Namuose prie darbo stalo
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Vaičiūnas, parėjęs iš Metropolio, po vieno tokio pobūvio 
pasakojo, kaip Vaižgantas gražiai apibūdino lietuvaites. 
Sako, žiūri į išsiausčiusias ponias ir kalba: „Ot, panie, tos 
lietuvaitės – tvirtai subudavotos: ant kiekvienos kulšies 
nors kuolą tašyk!“ Tuose pobūviuose jis nei gerdavo, nei 
šokdavo. Vaižgantą labiausiai domino pats gyvenimas. 
Jis norėjo pažinti tikrą gyvenimą – ne iš knygų ir pasa-
kojimų, bet norėjo pats viską pamatyti savo akimis ir iš-
gyventi jautria širdimi. Jis nebuvo politikas, nors politika 
visuomet domėjosi. Visur ir su visais kovojo dėl teisybės. 
Visuomet ir visur būdavo dėmesio centre.

 Teofilija Vaičiūnienė, MLLM archyvas

Tokių žmonių kaip Juozas Tumas-Vaižgantas maža. Aš 
savo gyvenime sutikau tik jį vieną.

Tokio temperamento, tokios energijos, tokios plačios 
geros širdies, dalijančios savo dovanas ir į kairę, ir į de-
šinę, nemačiau. Už širdies gerumą, pažiūrų lankstumą 
jam kliūdavo ir nuo dva sinės valdžios, ir nuo pasaulie-
čių ortodoksų.

Prisimenu jį dar Kauno universitete. Su kokia mei-
le jis skai tė mums lietuvių literatūrą, kiek jis paberdavo 
savo prirankiotų deimančiukų. Visur, kur tik jis pasi-
suka, ten studentai ratu ap stoja, vaikštinėja su juo ko-
ridoriuje. Kam kokia bėda (prisimin kime tuos sunkius 
laikus), tas ir lekia pas Tumą. Negirdėjau, kad jis būtų 
kam nors nepagelbėjęs, atsakęs ar nesupratęs.

Čia noriu truputį nukrypti ir kelis žodžius pasakyti 
apie Tumo priešingybę – Maironį: rūstus, išdidus, trokš-
tąs pagarbos. Bū davo gražu žiūrėti: kai jie susitinka, tai 
vienas į kitą nė nežiūri. Tiesa, Tumas šyptelėdavo, o Mai-
ronis galvą tiesiog į sieną nu sukdavo.

Emilija Urniežiūtė-Trūkanienė, MLLM archyvas
 

Aš esu labai sveikas. Palangoje prabuvau 13 dienų; gal 
dėl to man ten nesisekė: buvo šalta, lijo, gavau misijas 
daryti Kretingoje, tai gavau influenzą. Namie viskas iš-
byrėjo. Nekarščiavau ir laringičiu nesirgau, net a. a. Pe-
trui Vileišiui balsingą pasakęs pamokslą katedroje. Nu, 
ir buvo gi laidotuvės – karaliaus taip nelaidoja... Lyg 
palydėdami paskutinį idealistą. Tačiau man bus gražiau 
žiūrėti Vytauto bažnyčioje, kai draugai, tikrieji draugai 
lankys mane nemolevotame karste ir žemai žemėje, o ne 
palubėje, kur nieko nesimato. Kūnas turi būti matomas, 
kaip pas rusus – tai daro daug graudesnio įspūdžio... Jei 
nesmirda. Ir aš noriu taip padaryti: tegul kenčia – atvirai! 
Tik kadai tai bus! Maždaug rudenį 1937 metų, vadinas, 
už 11 metų, kai man sueis lygiai 68 metai. Mirties ari-
tmetika netikra. Šiais metais mirti aš nusprendžiau tik 
iš solidarumo su giminėmis: 68 metų yra mirę – mano 
motina, sesuo Marijona ir brolis Jonas. Tėvelis išgyveno 
85 metus. O kad šitaip juo pasekus?

Vaižgantas, Iš laiško Bronei Klimienei  
1926, rugpjūtis

Vaižgantas visados eidavo pėsčias. Bet ne eidavo, o tarsi 
plaukdavo, skrisdavo... Jis savo eigasty net ir senatvėje 
buvo panašus į ispanę moterį – šokėją. Šiltomis ir giedro-

mis dienomis sutana būdavo atsegta, ir jam „plaukiant“ 
jos skvernai plevėsuodavo šalia jo, lyg atsilikę, o jis tuo 
metu atrodydavo tarsi koks nežemiškas, tarsi Arkangelas...

Nuostabiai jis būdavo gražus visur, bet gatvėje – 
gražiausias. Tokiu tempu ir tokiu lengvumu „skrido“ 
tik du žmonės: Vaižgantas ir prof. istorikas Augustinas 
Janulaitis. Bet A. Janulaitis skubėdavo kažkaip lyg ir 
pasišokėdamas, lyg viena koja pasispirdamas, o Tumas 
lygiai „plaukė“...

1929 metų rugsėjy Tumas minėjo savo 60 metų ju-
biliejų. Neprisimenu, ar jubiliatas kur ir ką kalbėjo, ką 
pasakė... Bet neužmirštinai prisimenu, kad visoj Lietu-
vos periodinėj spaudoj – dienraščiuose, savaitraščiuose 
ir net žurnaluose – pasirodė jo įsidėmėtina fotografija: 
prie Vytauto Didžiojo bažnytėlės, savo numylėtos Cita-
delės, sėdi Vaižgantas įprastoj aprangoj – su sutana, su 
neatskiriamu katiloku ant galvos. Apsikabinęs savo my-
limą šunelį Kauką. Apačioj – dedikacija: „Ieškojau laimės 
kitiems, o laimingas tapau pats.“

Gili, altruistinė ir labai žmoniška prasmė – laimingas 
tapau pats... Tikrai vaižgantiška... Juk tas judrus, ener-
gingas, idealistas lyg fronto karys buvo pasiruošęs pulti 
„ieškoti laimės kitiems“. Ir dirbti savo varganos, iškan-
kintos tėvynės naudai...

Kazimieras Skebėra, MLLM archyvas 

Aš nemaniau, kad taip sunku bus man natūraliai padė-
koti Maloningai Lietuvių Visuomenei už jos pasveikini-
mus žengiant man į „kapininkus“, atseit jau kapą metų 
išgyvenusius: tiek visa to buvo gausu ir jausminga. Lyg 
Basanavičiui.

Ką ir besakysi – malonu, kai giria, nepeikia. Tačiau, 
kai per labai, tai verčia susigaužti ir baimingai dairy-
tis, kad juokingas netaptumei, nebūdamas toks, kuriam 
visoje plotmėje derėtų pareikštieji panegirikai. Aš pa-
velijau dalį jų paskelbti daugiau kaip literatorius, o ne 
girckus. Man tai lyg rinkinėlis pritaikomosios poezijos, 
lyg sudėtinė lietuvių inteligentų kūryba – parodymas jų 
sumanumo džiaugtis ir girti. Originali tai „poezija“ ir 
graži. Tai dalimi atsveria perdėjimą.

Tikrai sužavėtas tebuvau pareikštu man prietelingu-
mu. Jis niekuo neįtartinas. Vis dėlto ir į tai žiūrėjau objek-
tingai, ne subjektingai, lyg būčiau buvęs ne aš giriamas, 
tik bet kuris pilietis, ilgokai patarnavęs savo visuomenei. 
Taip man rodės dar kilniau ir kultūringiau. Visu širdies 
pilnumu, visu patriotizmu teko džiaugtis, kad mūsų te-
sima meile ir pagarba lydėti savo veteranai į jų senatvę. 
Ramu darėsi sieloje, patyrus, kaip neteisingai buvo prisi-
kaišiojama: esame šalti, ne laiku susiprantame. Ne! Mes 
šiokie ir tokie, bet viena niekas neneigia – mes esame 
geros širdies ir kai kada net savotiškai ekspansyvūs: kai 
kada kai ką tesime apgaubti tokia žmoniškumo šilimėle, 
kuri vertesnė už auksą ir sidabrą. Būta verta ir man še-
šios dešimtys metų laukti ko panašu. Ne veltui daroma 
vertenybių – dėl jų būsi gerai nusitiekęs.

Ar bepridarysiu daugiau vertenybių, pareis nuo to, 
kiek man beduos Dievulis sveikatos. Neatsižadu steng-
tis, tačiau su viena pataisa. Kai kas dėjo mane „vadu“ 
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ir šaukė vadu būti. O aš iš tikrųjų tebuvau kuklus tar-
nautojas visiems, kuriems tik galėjau bent kuo padėti. 
Bene tiek ir mano nuopelno, kad buvau paslankus. Jei 
man kuris balsas iš visuomenės pasakė: „Eik, tavęs ten 
ir ten laukia, daryk tai ir tai“, – aš tuojau ėjau ir dirbau 
tuo vienu gyvuoju savo tautos meilės instinktu, ne išma-
nymu, ne nuosekliu sukombinavimu, jog taip, ne kitaip 
bus geriausia. Iš to bene visi mano darbų nelygumai, net 
klaidos. Ačiū, kad bent šiuo žygiu nebuvo man paduota 
jų sąskaita!

Nė vienam darbui laiku neįgaliotas plebiscito keliu, 
dabar džiaugiuos vis dėlto daug kam įtikęs. Tai jau taip 
ir teks amželis baigti: tarnaujant visuomenei, o ne ją už 
pavadžio vedžiojant. Nebent tik jos paglostytas dar la-
biau per kiekvieną dalį žiūrėsiu į visumą.

Ačiū ačiū!
Vaižgantas. Ačiū!	Ačiū! //  

Lietuvos	aidas, 1929, Nr. 168

Aš mylėjau Lietuvą, nes tai mano Tėvynė, mano gyvybė, 
mano džiaugsmas ir pasididžiavimas.

Aš gerbiau Jos vardą, kurį smaugėjai braukė iš žemė-
lapių. iš šnekamosios kalbos, iš valstybinių dokumentų.

Gerbiau Jos ženklą – Vytį, kurį išvydę, kilo prieš 
mane, kaip prieš insurgentą, visos pragaro, tikriau – žan-
darų, galybės.

Aš nesiklausiau, ar kas man leis mylėti Tėvynę, mie-
luoti Ją – ir laikytis savo širdyje, kol Ji buvo tokia mažu-
tytė, nevaizdi, išplėštomis teisėmis ir turtu na bagė, jog 
lengvai tilpo mano širdyje. Tada niekas man nepavydėjo 
tos mano mylimo sios, niekas su manim dėl jos nesivar-
žė, nes tai buvo – nabagė. Niekas man neprikišo, kam 

aš savo pagarbą rodau Jos ženklui- Vyčiui, kol tą ženklą 
sagsčiaus į rankoves ar kaklaraiščius.

Tik aš mylėjau Lietuvą ir gerbiau ją ne už vieną tuš-
čią vardą ir ne už skaisčias Jos istorijos tradicijas, iš ku-
rių aš sėmiaus teisės ir pagalėjimo mylėti; ne už tai tik, 
kad ji savo malonumu tiek rašytojų įkvėpė eilėmis ir ne 
eilėmis apgiedoti jos garbę, jos gerumus.

O, ne! Aš ne empiriejų srities gyventojas, aš ne sva-
jotojas: mano širdis ne medžiaga, skiriama sudegti savo 
paties ugnyje, savo paties pajėgomis sukurtoje. Aš esu 
gyva esybė, visiškai reali. Kūnų pasaulyje aš užimu tam 
tikrą vietą ir tos vietos man reikia nemaža, kai pasiduoda 
šen ar ten, kur pavaro mane neramioji dvasia. Aš esu – 
Laisvės reikalingas.

Laisvė tai siela, kuri gaivina mano Tėvynę. Nėra 
Laisvės – nėra nei Tėvynės, nėra Tėvynės – nebus nei 
Laisvės. Mylėdamas Lietuvą, myliu Laisvę, kurią tegali 
man laiduoti nepriklausoma šalis – mano Tėvynė. 

Ir mano Tėvynė reali, turi savo vietą pasaulyje, iš 
kurios Jos niekas netesės išstumti. Gali ją smaugti prie-
šai ar broliai apskabinę, tik visiškai užsmaugti ne gali, kol 
nebus visai tautai nukapotos galvos. Ligi tik atsigniauš 
smaugėjo rankos, tauta žiobtelės gimtojo kvapo ir su-
šuks: tebesu gyva!

Ir mes, lietuviai, sušukome į bendrą visų išsiva-
duojančių tautų chorą: esame gyvi, tebeturime Tėvynę ir 
Jos niekam nebeatiduosime. Tik kai savo tautos vėliavą 
aukštai pakėlėme, kai Vytį nuo rankovių ir kaklaraiščių 
perkėlėme į vaiz džiausią vietą, mums iš to choro šūktelė-
jo vieni, kiti ir treti: šalin! Laisvės teprivalome mes vieni 
ir jūsų kraštas ne jūsų, tik mūsų kraštas!

Aš turėjau teisę mylėti savo Tėvynę – tiktai sva-
jonėmis ir Jos ženklą gerbti – tiktai manžietuose... 

 Vaižgantas. Aš	mylėjau	Lietuvą // Raštai, t. VI

– Ak, brolau, tikėk manim: aš – visai negodus žmogus; 
bet, reikalų per visą amžių per daug turėdamas, visa-
dos gyvenau skolomis, kurių niekaip netesėjau išlyginti, 
kol nepasitraukiau šalin nuo viso to smulkaus ir abuojo 
materializmo.

Brolau, nelauk rublio: jis ir iš skolų nevaduoja; 
dažniau dar labiau klampina. O sulaukęs mesk į dėžę 
nesidžiaugdamas, nesu klostydamas kaip kokį mylimą 
daiktą; nepatikrinėk, neskaityk, nors ir sakoma, pinigai 
mėgstą skaitomi; suprask: tada lengviau galą su galu 
suvedi. Nusispjauk ant visos tos „matematikos“! Nusi-
mazgok ir rankeles, pinigą gavęs. Ir nevertink jokių gė-
rybių pinigais, tik jų naudingumu ir tikru reikalingumu 
gyvenimui.

Laimingas tas kunigas, kurs nejaučia reikalo jokių 
kitų daiktų, kaip tik švarių švariausis, padorių pado-
riausis, vi dutiniškai brangus, bet ne išmislingas apdaras 
ir gera, kuo ge riausia biblioteka storų, gražiai ir stipriai 
aptaisytų knygų, ne kapeikinių šiukšlių. Nieko, nieko 
daugiau. Nė baldų. Ypač nė baldų, kurie kunigui yra tiek 
geri, kiek katinui į uodegą įsuktas brazguolis.

Nuo savo burnos teprivalai atitraukti kąsnį vieniems 
seniems savo tėveliams pamaloninti, kuo tik begali, kuo 
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tik neviršijančiu tavo ištesėjimo beišmanai. Tau pačiam 
tai bus gryniausia satis fakcija. Atmink, ką viršiau kalbė-
jau apie malonumą.

Taigi tolyn, tolyn nuo pinigų, kaip nuo bjauriausio 
ir kenks mingiausio kokio gleivėto, abuojo daikto! Jis 
seks tavimi. Ale ryšys tarp tavęs ir pinigo tebūnie visai 
palaidas; tu be jo, jis be tavęs, jei nenori, kad gana ūmu 
laiku, nereiks nė dešimties metų, tu pavirstumei kojinės, 
nebe altoriaus tarnu.

Jei iš rublio valdžios ir globos neišsisuksi, pražuvęs 
esi kuni gas, pražuvęs veikėjas, pražuvęs žmogus!

   Vaižgantas. Jaunam	veikėjui, 1925

Vakar vardinių nebekėliau – nebeturiu iš ko. Vis dėlto 
sveikintojų buvo bent kelios dešimtys. Visus vaišinau 
vaisiais ir buvo patenkinti, net daugiau reiškė prietelin-
gumo kaip už mėsą ir žuvis.

O sveikino, bra, pats Respublikos Prezidentas! Ponia 
prezidentienė atsiuntė baisiausį krepšį pačių rinktinių 
vaisių. Barbora su Pranu dovanojo dar neregėto didumo 
azaliją. O vakarienę valgėme 13 žmonių – su Adolfais 
Klimais ir mano giminėmis.

O kapininkai vis miršta. Palaidojau Matulionį, šian-
dien išlydėjau į Balbieriškį Juozą Marčiukaitį – didelį 
savo garbintoją. Man gaila jų. Dar lieka kanauninkas Pra-
puolenis, prelatas Dambrauskas, Maironis. Tada ir man 
bus eilė. Logikos dėsniais aš juos gaučiau palaidoti, ne 
jie mane. Tik ta giltinė dirba be jokios logikos.

 Vaižgantas. Iš laiško Klimams, 1930

Vaižgantas buvo nesvietiško gyvybingumo, neišsemia-
mos energijos, šviesaus ir blaivaus proto žmogus. Visi 
buvome įsitikinę, kad šis žmogus gyvens šimtą metų, o 
gal ir daugiau. Ir staiga nei iš šio, nei iš to, Vaižgantas 
pradėjo sirguliuoti. Gydytojai patarė jam laikytis dietos 
ir griežto gyvenimo režimo. Bet tie gydytojų patarimai 
netiko jo charakteriui. Kai gulėjo ligoninėje ir jam į palatą 
atnešdavo šviežią spaudą, Vaižgantas tuojau pat šokda-
vo iš lovos ir išnešiodavo ligoniams laikraščius. Sesutės 
maldaute maldaudavo, kad jis nesikeltų ir nevaikščiotų, 
tačiau Vaižgantas atsikirsdavo:

– O kaipgi jie, panie, gyvens, negavę spaudos?
Kadangi Vaižgantas buvo vienišas, jį globojo ir slau-

gė jo sesers marti V. Lesauskienė. Mes jo ligos metu 
dažnai nelankėm, nes nenorėjom varginti. Bet visą lai-
ką palaikėme ryšius su žmonėmis, kurie jį lankydavo. 
Mano bičiulė Marcelė Kubiliūtė sakydavo: „Tumas labai 
jaudinasi dėl Lietuvos likimo. Jis seka laikraščius ir žino 
visas negeroves. Ir nuolatos kartoja:

– Vaikai, gelbėkit Lietuvą! Matot, aš jau niekuo ne-
galėsiu padėti...“

Nors visi žinojom, kad jis sunkiai serga, bet niekas 
iš mūsų netikėjo, kad jis tos ligos nenugalės. Vieną ba-
landžio dieną pasiekė liūdna žinia – mirė Vaižgantas...

Atsisveikinti su mylimu rašytoju ir žmogum suplau-
kė minių minios iš visų Lietuvos kampelių. Visas Kaunas 
buvo užtvindytas žmonėmis.

 Teofilija Vaičiūnienė, MLLM archyvas

Su Juozu Tumu ne kartą buvau susitikęs, kai jis atvažiuo-
davo į savo tėviškę. Buvome susitikę ir prieš mirtį – jis 
mane buvo nusikvietęs Kaunan. Žinojo, kad ką jis pasa-
kys, mes pildysma. Su kitais Tumo giminaičiais rūpinaus 
ir paminklo statyba. Svėdasų pieninės susirinkimas buvo 
paskyręs 3 tūkstančius litų rašytojo paminklui. Kunigai 
buvo priešingi. Nuvažiavau Panevėžin pas Bernardą 
Bučą. Jis dirbo biustą Basanavičiui ar kam kitam – gerai 
nebeatsimenu. Sutiko padaryti ir Vaižgantui, tik užsipra-
šė 7 tūkstančių litų. Tačiau padarė pigiau. Bet jo taip ir 
nepastatėm Svėdasuose. Valdžia išbrokavo. Sako, akme-
ninis, nešlifuotas, varnos apterš ir pradės samanos aug-
ti. Tai tą paminklą pastatėm mokykloj. Kitam paminklui 
valdžia davė pinigų. Jį padarė Feliksas Vizbaras. Šitas 
jau kainavo 37 tūkstančius litų. Žmonės patys privežė 
žemių, smėlio, nes toje vietoje, kur ruošėmės statyti pa-
minklą, buvo kaip ir slėnis. Darbus baigėm 1940 metų 
rugpjūtį. Kas mane paskatino rūpintis paminklo statyba? 
Ogi kai Vaižgantas pradėjo sirginėti, parašė laišką, kad 
atvykčiau pas jį. Nuvažiavau. Ilgai kalbėjomės, paskui 
Vaižgantas pasakė: „Kai numirsiu, mane palaidokit at-
vežę į Svėdasus, Marikonių koplytėlėn. Man patinka 
koplytėlės išvaizda.“ Dar užsiminė, kad ir atvaizdą ant 
akmenų krūvos užkelsit. Rodos, tais metais jis ir mirė. 
Po mirties mes nuvažiavom į Kauną dėl palaikų atga-
benimo į Svėdasus. Nuėjom pas Prezidentą Smetoną, o 
tas liepė kreiptis į Vyskupą. O Vyskupas ir pasakė: „Ką 
jūs čia niekus sugalvojot – išvežti iš Kauno visų mylimą 
žmogų? Jį taip gerai užmūrijom, kad neverta ardyt. Jis 
bus brangus ne tik svėdasiškiams, bet ir visai Lietuvai. 
Kaune jį daugiau kas lankys.“ Na, tai taip ir atliko Kaune.

Antanas Budreika, MLLM archyvas

Pirmasis Naujosios	Romuvos numeris; viršuje Vaižganto užrašyta: 
„Prašom užsisakyti idėjinį mano laikraštį. Kan. J. Tumas“
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1932 ir 1933 metais lietuvių tauta neteko dviejų didžiau-
sių savo kultūrinio bet tautinio renesanso figūrų – Mai-
ronio ir Vaižganto. Jie mirė vienas po kito, pamečiui, 
sakytum, susitarę, nors gyvi būdami kaip skirtingų tem-
peramentų žmonės, retai kada stovėjo arti vienas kito. 
Jiems mirus familiariškame atsistatančios tautos ir vals-
tybės peizaže liko plati tuštuma, nelyginant audrai du 
didelius medžius išvertus. Su jais mirė akinančio heroiz-
mo epocha ir prasidėjo pilkosios kasdienybės era. Abiem 
jiems buvo suruoštos valstybinės laidotuvės su ordinais 
ant pagalvėlių, su vėliavų miškais, su visu oficialiu triukš-
mu ir pompa. Abiejų karstus sekė ministeriai, žvaigždėti 
generolai ir nesuskaitomos žmonių minios. Taigi, oficia-
lus gedulas buvo labai panašus. Bet pati tauta reagavo ir 
raudojo šių didelių savo mirusiųjų skirtingai. Maironio 
mirtis tautoje nepadarė didelio įspūdžio. Jis pats, kaip 
žmogus, kaip asmuo, buvo tolimas ir gal net svetimas. 
Liaudis net nežinojo, kad jis tebebuvo gyvas. Kaip žmo-
gus jis senai buvo užmirštas. Užtat jo dainos, jo poezija 
vis labiau šaknijosi žmonėse ir gyveno už poetą. Gal dėl 
to ir jo mirtis praėjo beveik nepastebėta. Vaižganto mirtis, 
priešingai, sukrėtė visus. Jo raudojo maži ir dideli (ran-
go prasme), savi ir svetimi (politine bei pasaulėžiūrine 
prasme), nes visi juto, kad mirė gyva legenda. Jo mirtis 
dezorientavo minią. Vaižgantas buvo minios (visuome-
nės) žmogus, jos žaislas, jos tarnas ir vergas, kaip jis pats 
yra ne kartą sakęs. Jį matė visur ir visi. Nedideliam atsi-
stačiusios nepriklausomos Lietuvos pasaulėlyje jis buvo 
devynių amatų žmogus: kunigas, politikas, rašytojas ir, 
reikalui esant, savotiška tautos sąžinė ir balsas, šaukiantis 
tiesos. Nuoširdus, temperamentingas, ekscentriškas, be 
ypatingo intelekto, bet gabus, Vaižgantas buvo oficialus 
enfant	 terrible ir „visuomenės lepūnėlis“, kaip sako ka-
nauninkas Mykolas Vaitkus. Visi jam buvo atlaidūs, net 
bažnytinė vyresnybė, su kitais tokia griežta, Vaižganto 
atveju stengėsi daug ko nematyti ir viešai nereaguoti. Jo 
atvirumas ir nuoširdumas per ilgą laiką sukūrė legendą. 
Toji legenda jį supančiojo ir jos primestą vaidmenį jis iš-
tikimai atlikinėjo iki mirties. Kelio atgal nebebuvo, nes 
Vaižgantas buvo tapęs lyg ir kokia vieša institucija.

Alfonsas Nyka-Niliūnas, MLLM archyvas

Laidojo Vaižgantą kaip karalių. Atrodė, ne tik kauniečiai, 
bet ir visa Lietuva sugarmėjo į Kauną – nusilenkti, ati-
duoti paskutinę pagarbą šitam ne tik dideliam rašytojui ir 
Pragiedrulių autoriui, Lietuvos atgimimo pionieriui, bet ir 
šitai titaniškai asmenybei, kokių daugiau Lietuvoje nėra. 
Visos Kauno gatvės buvo užtvenktos žmonėmis. Seni, 
jauni, maži motinoms ant rankų, šauliai, kariuomenė ir 
ypač universiteto studentija, kuri velionį begaliniai mylė-
jo. Net žydai tame gedule dalyvavo... Ir taip iki Vytauto 
bažnyčios, šviesios atminties Vaižganto Citadelės. Grojant 
Gedulo muzikai, daug kas verkė. Jautė, ko neteko...

  Kazimieras Skebėra, MLLM archyvas

Mes palaidojom Tumą. Jam panašaus mes neturime ir 
ilgai neturėsime. Panašaus ilgai reikės laukti.

Mes gyvename ir tunkame jų garbės nuošimčiais. 
Bet mes nejaučiame jokio dėkingumo, jokios pagarbos. 

Kur ta mūsų ypatybė veda? Ar mes apie tai pagalvoja-
me? Ar mes pagalvojame apie Lietuvą, apie savo tautą? 
Ar nevedam kartais mes jos į prapultį? Kur dingo tie lie-
tuviai, kurie į Sibirą ėjo, kurie knygas nešė?

Klaidingai manome, kad nihilizmas eina iš rytų. Ne, 
jis iš vidaus verčiasi.

Sakykit, ar galima buvo gyvent Tumui? Graudu, kad 
mirė Tumas, bet dar graudžiau, kad nieko neliko.

Štai tu, išsvajotoji laisve!
Štai tu, naujasis gyvenime!
Gera būtų apie tai pakalbėti su Tumu. Gera būtų pa-

siguost. Pakalbėt apie kovas dėl nūdienos.
Štai tasai Tumas, kuris daugiau kaip keturiasdešimt 

metų bėgiojo po pažadėtąją žemę. Jis vis būdavo pate-
kinom, ir niekuomet žingsniu. Tasai Tumas, kurs nieko 
neužgyveno: nei namų, nei dvaro. Pasijuto jisai emeritu, 
atliekamu žmogumi. Pamatė, kad kovojo dėl savo eme-
ritūros, dėl nereikalingumo pajautimo. Jis visą gyvenimą 
degė kaip saulė, nesigailėjo savęs ir eikvojo prakaitą ir 
kraują. Eikvojo savo broliams, kurie jį emeritu, atliekamu 
padarė. Vieni prigyveno namus, šeimą, turėjo šiokį tokį 
džiaugsmą, o jis – nieko. Tik kanarėles, kurios monotoniš-
ku svirpliojimu tepriminė atliekamo žmogaus vienumą. 
Jis neturėjo savo asmeniško gyvenimo, jis visas buvo atsi-
davęs tautai. Jis buvo tautos vergas. Tai pats yra pasakęs.

Jis mirė, palyginti, jaunas, bet jis daug buvo jaunes-
nis, negu atrodė. Sunku rast kitą tokį, taip mėgusį darbą, 
taip mėgusį veiklą. 

 Jonas Kossu-Aleksandravičius. Tumas	 
ir	kanarėlės // Neužmirštamas	Vaižgantas, 2009

Mes, lietuviai, turime džiaugtis ir didžiuotis turėję tokią 
didelę ir taurią asmenybę. Vaižgantą mes vadiname vi-
saip: didžiuoju Vaižgantu, žmonių mylimu kanauninku, 
tėvynės meilės skelbėju ir mokytoju, dideliu rašytoju bei 
žurnalistu, tyliuoju maištininku ir t. t. Ir reikia pasakyti, 
kad tie pavadinimai nėra perdėti. Mes jį taip vadiname 
ne tik iš pagarbos, bet ir iš meilės bei įsitikinimo, kad 
tai yra teisingas jo asmenybės apibūdinimas. Vaižganto 
didi ir šviesi asmenybė svyri XIX ir XX amžiaus mūsų 
istorijos sąvartoje. Lietuvių tautos iškilus sūnus per visą 
savo gyvenimą ieškojo ir pats sėjo deimančiukus tautos 
kultūros lobynui praturtinti. Ne Paryžius, Londonas ar 
New Yorkas buvo jam įkvėpimo šaltiniai, kaip pasidarė 
ne vienam mūsų intelektualui šiais laikais, bet Gondin-
gos ir Vaduvų apylinkės, Malaišių kaimas – visas vaiž-
gantiškų pragiedrulių pasaulis.

Mes darome didelę klaidą, kai minėdami savo di-
džiavyrius, tik padedame gėlių puokštę ant jų kapo ir 
vėl juos pamirštame. Vaižgantas tebėra ir šiandien mums 
aktualus ta prasme, kad jis savo pavyzdžiu rodė, kaip 
reikia mylėti, dirbti ir aukotis savo tautai. Jis turėtų būti 
mums inkaras, už kurio laikydamiesi galėtume sėkmin-
gai išsilaikyti, blaškomi tarptautinių sūkurių.

 Vytautas Alantas, Naujoji	viltis, 1970, Nr. 9

Publikaciją parengė A L F A S  P A K ĖN A S
 Nuotraukos ir dokumentai iš Maironio lietuvių 

literatūros muziejaus rinkinių
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Savoldo	angelas	(ar	tu	žinai	kodėl?), 
Atskridęs	prie	nulaužto	lūpų	medžio, 
Nerimstančiais	varpais	sudaužė	naktį; 
Dangus	ten	buvo	mėlynas	tik	mums. 
Raudonas	burlaivio	šešėlis	laukė, 
Atnešęs	sunkų	pasmerkimo	žodį: 
Išlikti!	Deganti	tamsa	užgriuvo 
Namų	duris,	ir	pasigirdo	balsas: 
Yra	kelių,	kuriuos	įžeidžia	pėdos, 
Kuriuos	tegalima	paliesti	lūpom, 
Atėjus	iš	bespalvių	savo	valandų.

Alfonsas Nyka-Niliūnas. Sapno	fragmentas 

Alfonsas Nyka-Niliūnas ši akrostichą sukūrė savo 
brangiausiam Žmogui: draugei, žmonai, mylima-
jai, mūzai – Aleksandrai Laucevičiūtei-Čipkienei. 

Vertikaliai skaitydami pirmąsias eilučių raides, sudeda-
me jųdviejų vardus: „Sandra I Nyka.“ Eilėraštis dedikuo-
tas žmonai, kurią poetas tapatina su dailininko Giovanni 
Gerolamo Savoldo paveiksle Šv.	Matas	ir	Angelas pavaiz-
duotu Angelu. Evangelistas kūrė apgobtas švelnių Ange-
lo sparnų. Taip ir A. Nyka-Niliūnas sėmėsi įkvėpimo iš 
savo brangaus žmogaus – Sandros. Šis akrostichas byloja 
apie jųdviejų meilę, kuri tęsėsi daugiau nei šešiasdešimt 
metų. Rašytojas, kupinas pagarbos ir begalinio dėkingu-
mo, visą savo kūrybą skyrė mūzai – Žmonai – Savoldo 
Angelui. Paskutinėje, jo paties sudarytoje rinktinėje Ei-

V i r g i n i j a  B a b o n a i t ė - P a p l a u s k i e n ė

Poeto mūza – 
Savoldo angelas
Nacionalinės	premijos	laureato,	poeto,	rašytojo,	literatūros	kritiko,	vertėjo,	įžymaus	
memuaristo	Alfonso	Nykos-Niliūno	(1919–2015)	šimtosios	gimimo	metinės	minimos	visoje	
Lietuvoje.	Šis	jubiliejus	reikšmingas	ne	tik	poeto	talento	gerbėjams,	kartu	su	šiuo	vardu	į	
Lietuvos	kultūros	istoriją	įrašoma	dar	viena,	ligi	šiol	nežinoma	talentinga	išeivių	menininkė,	
tapytoja,	poeto	žmona	–	Aleksandra	Laucevičiūtė-Čipkienė	(1922–2009;	draugų	ir	artimųjų	
švelniai	vadinta	Sandra).

Dviejų	menininkų	paveldas	2016	metais	buvo	pargabentas	į	Lietuvą,	į	Maironio	lietuvių	
literatūros	muziejų	(toliau	–	MLLM).	Didelė	paveikslų	kolekcija	perduota	Nacionaliniam	 
M.	K.	Čiurlionio	dailės	muziejui,	dalis	jų	liko	MLLM.

2017	metais	iš	Amerikos	buvo	parvežti	ir	jų	abiejų	pelenai	–	įvykdyta	poeto	valia	–	būti	
palaidotiems	Utenoje,	šalia	A.	Nykos-Niliūno	tėvų.	Pagerbiant	abiejų	menininkų	sugrįžimą	
į	Lietuvą,	A.	Žmuidzinavičiaus	muziejuje	buvo	surengtas	jiems	skirtas	minėjimas	ir	pirmą	
kartą	eksponuota	retrospektyvi	Sandros	darbų	paroda.	Kita	dalis	paveikslų	buvo	eksponuojama	
MLLM.	Saulėti	dailininkės	darbai	stebindami,	džiugindami	meno	gerbėjus,	keliauja	per	visą	
Lietuvą:	Panevėžys,	Druskininkai,	Šiauliai.	Tobulas	dviejų	menininkų	duetas	džiaugsminga	
sugrįžimo	gaida	skamba	Lietuvoje.

       

lėraščiai matome įrašą – „Sandrai“; knygoje Dienoraščio	
fragmentai	2001–2009	ir	Papildymai	1940–2000 – „Nuosta-
biausiam mano pasaulyje Žmogui Sandrai.“

Likimas taip lėmė, kad pikta liga išsivedė Sandrą 
Anapilin 2009 metais. Jos netekęs, A. Nyka-Niliūnas 
jautėsi visiškai sugniuždytas. Gyvenimas, pažiręs tūks-
tančiais mažų kristalų, skaudžiai žaižaravo atminimais, 
žeidžiančiais sielą... Po žmonos mirties jautė nenumal-
domą norą išsisakyti, žodžiais nutapyti savo mylimosios 
paveikslą, pasidalyti juo su kitais, pasidalyti tuo stebuk-
lu, kuris tiek metų tyliai buvo šalia, kuris jį džiugino, 
guodė, ramino, teikė įkvėpimo ir jėgų gyventi bei kurti.... 
Iš skausmingų vienatvės valandų supynė ilgesingos mei-
lės knygą: Dienoraščio	fragmentai	2009–2012	(Baltos	lankos, 
2014). Joje įrašas: „Mano Sandrai“. 

Ši knyga rašyta ne žodžiais: tai tarsi viena skaus-
minga aimana, vienas ilgesingas atodūsis... Ar laikas 
gydo žaizdas? A. Nykos-Niliūno atveju sakyčiau – ne. 
Skaičiuojamos vienatvės dienos, mėnesiai, metai: „trys 
mėnesiai“; „devyni“; „metai“; „dvidešimt trys mėnesiai“, 
„dvidešimt keturi“; „dvidešimt aštuoni“; „dvidešimt de-
vyni“. „Trisdešimt mėnesių“... „ir aš vis dar tebeklūpau 
savyje, nesuprasdamas, kad tavęs nebėr...“ „Dvidešimt 
vienas mėnuo praradimo ir tiek pat skausmo. Kathleen 
Battle Oh, Glory... (Sandrai)“; „Dveji metai ir septyni mė-
nesiai“; „Dveji metai ir devyni mėnesiai“; „Dveji metai 
vienuolika mėnesių“; „Treji ilgi ir sunkūs metai be San-
dros.“ „Sunku man buvo rašyti paskutinių trejų metų 
įrašus, bet dar sunkiau juos gyventi.“
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Sandros netektis atvėrė skaudžią tiesą: „Dabar aš 
sutinku (su kuo prieš tris mėnesius jokiu būdu nebūčiau 
sutikęs), kad kitas	gali būti mano sudėtinė dalis ir kad 
galima abejoti tolimesnio gyvenimo verte ir prasmingu-
mu.“1 Kiekviename puslapyje atsigręžiama į prarastį: 
„Bandau grįžti į rutiną. Bet kaip? Nes lig šiol visa ir vie-
nintelė rutina buvo ji. Kaip išsimušti iš stagnacijos?“2 Ar 
įmanoma išsivaduoti iš stagnacijos, kai aplinkui viskas 
alsuoja mylimosios rūpesčiu. Kiekvienas daiktas priminė 
elegantišką jos sielą: „Lyja. Ant aukšto fotelio atkaltės be-
veik girdimai šnibždasi galvas suglaudę Sandros palikti 
mane saugoti du angelai.“

Daugiau nei šešiasdešimt metų kartu keliauta spal-
vingais gyvenimo keliais: kiek būta laimės, skausmo, 
nusivylimo valandų, kiek būta atradimo ir pažinimo 
džiaugsmo. Kalbėta, svajota, žadėta savo mylimąją nu-
vesti į paliktą Eldoradą, į Nemeikščių karalystę: „Pava-
saris. Ji buvo pavasaris. Mes abu buvom pavasaris. Bet 
dabar... kai jos nebėr, aš vienas pareinu į vienišą mėly-
nom langinėm namą senojoje Nemeikščių gyvenvietėje, 
atidarau tebesibarančias priemenės duris ir, atsisėdęs 
prie šešiastiklio lango, žiūriu, kaip dar nuogose palie-
gėlio kaštano šakose snapu pasikrapštydamas sparnų 
pažastis šokinėje tik ką grįžęs iš kelionės man nebeatpa-
žįstamas kuoduotas paukštis.“ 

Pasąmonėje ir realybėje ieško jos paliktų ženklų: „Vi-
dudienį – Sandros pėdsakais su Ariu. Su ja – viskas buvo 

pilna ir gyva. Be jos – viskas tuščia, beveik mirę.“ Tekste 
vyksta monologai – kalbamasi su savimi, kreipiamasi į 
kitą, priekaištingi žodžiai sklinda Dievop: „Viešpatie, ko-
dėl tu neleidai jai gyventi? Kodėl? Laikas atėmė vasarą 
ir ją. Jos akys. Sulysę pečiai ir rankos. Jos daiktai. Minia-
tiūriniai degtukai, – mažyčiai, plonyčiai kaip jos rankų 
pirštai. Viskas jos, ir ne mano, išskyrus akimis sunešiotas 
knygas. Jos daiktai – kaip žaizdos, kaip vienas didžiulis 
kaltinimas. Su ja mirė visos mano mitologijos, Jėzaus ir 
Jono meilė.“3

Atramos ir paguodos ieško gamtoje, tačiau ir ten iš-
kyla mylimosios paveikslas: „Nuostabus nesuskaitomų 
spalvų ir atspalvių ruduo. Tavo ruduo. Ruduo be tavęs. 
Nesuvaldomas noras atsiklaupti ir išsiverkti.“ Muzika, 
kuri juos abu džiugino, teikė peno ir įkvėpimo, atneša 
tik trumpalaikį nuskaidrėjimą: „Grįžus namo – Albi-
noni / Liona Boyd: Sandros muzika, Sandros Venecija“; 
„Sandros gimimo diena. Ravelio Pavane	pour	une	 infan-
te	défunte ir trys blyškiai raudonos gėlelės jos (mirusiai) 
šventei“; „Rytą ir naktį: metų metais pajėgdavę viską nu-
plauti ir užgydyti žaizdas Mozarto Kvintetas in A klarne-
tui ir styginiams ir Piano koncertas nr. 21 in C (K. 581 ir 
K. 467)“. Išties Mozarto muzika galėjo užgydyti žaizdas, 
bet ne dabar, kai mintyse skamba mylimosios balsas: „Ji 
turėjo puikų aukštą koloratūrinio tipo sopraną, kurį kaž-
kodėl nuo visų slėpė, – kaip ir dar daug ką. Klausiama 
tik apsiniaukdavo ir nutildavo. Taip ir nepasakė, kas ji...“

Ilgesingais vakarais rankose tekstai – spurdantys žo-
džiai, trumpam atnešantys atgaivą: „Yra žodžio šedevrų. 
Bet yra ir šedevrų šedevrų. Toks žodžio šedevrų šedev-
ras – Jono evangelija (lotyniškai Vulgatos tekstas), ir aš 
niekad negaliu susilaikyti to nepasakęs.“

Trejus metus rašytuose tekstuose skausmingai pul-
suoja praeitis, gyvenimo ratas sukamas atgalios, kaip fil-
mo kadruose iškyla vaizdai: vaikščiojama kartu išvaikš-
čiotais takais, kur skleidėsi meilės žiedai, kur gyventa 
ateitimi. „Baigiasi vasara. Paskutinė vasara. Tavo ir mano 
vasara. Mūsų vasara, kuri niekad neturėjo baigtis. Aš vi-
suomet norėjau ją pratęsti. Atsimeni, kaip aš tau tada laiš-
ke iš Tiubingeno rašiau, kad mūsų vasara amžina, kad 
mums ją nutapė savo aguonų lauke Monet ir kad aukš-
tutinėje kairėje einanti su motina mergaitė – tai tu...“4

Kas gi iš tiesų buvo ta jautrioji menininkė – Alek-
sandra Laucevičiūtė, gelmingu dvasiniu pasauliu pa-
vergusi poetą.

Alfonsas Nyka-Niliūnas, vertindamas kūrėjas, rašė: 
„Moterys yra kitoki, moraliai pranašesni kito pasaulio 
žmonės. Jos kitaip žino, kitaip jaučia, kitaip mato, kitaip 
girdi, kitaip reaguoja, kitaip supranta ir interpretuoja 
realybę. Kalba kita kalba. Todėl ne tik galima, bet ir rei-
kia kalbėti apie moterų poeziją, muziką, tapybą etc. Viso 
gyvenimo nepakanka joms suprasti. Aš visą savo gyveni-
mą norėjau išmokti gyventi šalia, nuošaliai, kol pagaliau 
išmokau (deja, per vėlai).“5

Enciklopedinės žinios apie Aleksandrą Laucevičiūtę 
negausios, o šių eilučių autorei, bendraujant su ja, ne-
pavykdavo išklausinėti apie jos vaikystę ir paauglystę. 
Sandra tuojau pat nukreipdavo kalbą apie savo vyrą. Ne-
sureikšmindama savęs, prasitardavo, kad dailė jai buvo 
tik saviraiška, – pasirinkta gyvenimo forma.



N A U J O J I  R O M U V A ,  2 0 1 9 ,  N R .  1  ( 6 0 6 )  31

Vėliau, tyrinėjant parsivežtą kultūrinį paveldą, ar-
chyvalijas: dokumentus, nuotraukas; skaitant biografinio 
pobūdžio tekstus – dienoraščius, laiškus; klausantis arti-
mųjų ir draugų prisiminimų, susidėliojo Sandros gyve-
nimo ir kūrybos kelias.

Aleksandra Laucevičiūtė-Čipkienė gimė 1922 m. ba-
landžio 25 d. Kuršėnuose. Tėvas Antanas Laucevičius 
dirbo čia teismo tardytoju. Persikėlusi iš Žemaitijos į 
Kauną, mokėsi gimnazijoje, mėgo piešti, domėjosi daile, 
o ypač mistiniu M. K. Čiurlionio pasauliu, vėliau – A. Sa-
muolio ir A. Gudaičio kūryba. Tačiau jauną, liauną, straz-
danotą gimnazistę pakerėjo Danutės Nasvytytės moder-
naus šokio studija. Pastaroji, baigusi mokslus Vokietijoje, 
atvyko į Laikinąją sostinę – Kauną, pradėjo populiarinti 
Europoje jau plačiai paplitusį meną. Išskirtinėmis stu-
dijos auklėtinėmis tapo Birutė Vaitkūnaitė (būsima Na-
gienė), Aliutė Čiurlytė (būsima Barnet) ir Aleksandra 
Laucevičiūtė. Šokio studijoje parengtos programos buvo 
rodomos Valstybės teatre, su jomis važinėta po Lietuvą. 
1943 metais Sandra nutarė gilintis į šokio meno paslaptis 
ir išvyko į Vieną. Mokėsi pas talentingą šokėją Rozaliją 
Hladek ir Tamarą Rauser.

Istorinės 1944-ųjų pervartos daugeliui jaunųjų inte-
lektualų tapo naujo gyvenimo atskaitos tašku. Antrosios 
sovietų okupacijos išstumti iš gimtosios žemės, jie atsi-
dūrė Vokietijoje, kuri po karo buvo padalyta į okupaci-
nes zonas: rusų, vokiečių, anglų ir prancūzų. Daugelis 
lietuvių išeivių atsidūrė prancūzų zonoje. Studijavo Tiu-
bingeno, Freiburgo universitetuose. Sandra, ilgėdamasi 
lietuvių, retkarčiais iš Vienos atvykdavo į Freiburgą. Čia 
jos draugė Dalia Galaunytė-Kaupienė ir supažindino su 
jaunu poetu A. Nyka-Niliūnu. Pažintis tapo lemtinga: 
suartino bendri pomėgiai – teatras, literatūra, muzika, 
modernus menas. Abiejų menininkų sielos troško lais-
vės, – laisvės būti savimi. Sunkios materialinės sąlygos, 
skurdi buitis netrukdė jiems „pilna burna“ sotintis inte-
lektualinėmis gėrybėmis, o jų, gyvenantiems prancūzų 
zonoje, buvo apstu. Karinė valdžia rūpinosi kultūriniu 
išeivių gyvenimu – rodomi naujausi filmai, vyko pasau-
lyje garsių dailininkų parodos, koncertai, veikė biblio-
tekos. Sandros laiškuose, rašytose A. Nykai-Niliūnui, 
spurda jaunatviški jausmai, veriasi anuometinis gyveni-
mas: „Paukšti mano! Kaip be galo būtų sunku, jei Tavęs 
nebūtų, mano paukšti, Tu – Vėl kažkaip gera man pasi-
darė gyventi, vėl tiek daug begalinių svajonių, vėl taip 
baisiai norisi šokti – Nykeli, mano mielas, kai Tu man 
pasitaisysi ir nebebūsi toks šiaudelis ir man nerūpės, kad 
Tu per daug plonas, aš taip be galo daug turiu svajonių – 
dėl jų ir dėl Tavęs darosi taip be galo gražus gyvenimas... 
Kai aš žinau, kad Tau yra gera, aš tada turiu taip daug 
jėgos savy, bet jei Tu jautiesi silpniau, aš taip nepake-
liamai palūžtu – Mano vaike, aš taip daug daug noriu 
dirbti, kai tik Tu čia persikelsi ir viskas susitvarkys, aš 
būsiu su tiek daug saulės širdy ir turėsiu tiek daug jėgų 
visa išreikšti – Nykeli mano. Sandra.“6

Dailininkas Vytautas Aleksandras Jonynas Freibur-
ge įsteigė Meno ir amatų mokyklą – Ecole	 des	 Arts	 et	
Métiers, kurioje dėstė iš Lietuvos išvykę profesionalūs 
dailininkai. Čia mokėsi visas būrys talentingų jaunuo-
lių – buvo tapybos, skulptūros, grafikos skyriai. Sandra 
svarstė galimybes persikelti į Freiburgą, būti arčiau drau-

go ir studijuoti dailę. Laiške Nykai rašė: „Nykeli mano, 
paukšti – man čia taip be galo nyku – atvažiavus taip 
apsirgau... <...> Jaučiausi, lyg koks pamestinukas tarp 
svetimų – žmonių, dabar kažkaip esu savim – Atvažiuosi 
Tu, aš dirbsiu šį tą. Mane kankino tas mano nedirbimas, 
aš kažkaip jaučiausi prieš Tave prieš save kalta, mano 
Nykeli, vaikeli mano, Tu nepamiršk pavalgyti sočiai, 
nepervark ir neperšalk tas man labai rūpi – kalbėjau su 
Vizgirda dėl mano tapybinių gabumų... jis labai puikus 
žmogus – Šiandien man žymiai geriau, dėkui Dievui. 
Linkėjimai Daliai nuo visų ir Tau nuo manęs. – Sandra“7

Sandros noras studijuoti meno mokykloje išsipildė: 
buvo įtraukta į tapybos studiją. Prisimindama anas die-
nas rašė: „Dailę pradėjau studijuoti pokariu Freiburge, 
prof. V. Vizgirdos ir A. Valeškos klasėse, lankiau prof. 
Galdiko akvarelės kursą, ir kt.“8 Šioje mokykloje studen-
tai buvo lavinami visapusiškai: dėstomi meno pagrin-
dai, mokoma kalbų, filosofijos, meno istorijos – dėstė 
A. Čipkus, H. Nagys, A. Rannit, V. Vizgirda, A. Valeška, 
V. Kmitas, A. Galdikas. Sandrai studijos buvo kupinos 
nuotykių, teikė peno, džiugino naujais atradimais: „Vi-
sus mus anuomet žavėjo poimpresionistinė mokykla, ir 
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pirmą kartą originalai buvo prieinami mums. Gal tuo lai-
ko tarpu didžiausias Dievas buvo Picasso, kuris stebino 
priblokšdamas. Bonnard’as atrodė labiau emocionalus, 
niuansuotas, artimesnis. Čia teko pirmą kartą matyti 
Braque, Van Gogh“9, – prisiminė A. Laucevičiūtė. San-
dra sėkmingai baigė Meno mokyklą ir gavo V. K. Jonyno 
pasirašytą mokslo baigimo pažymėjimą. Kartu su savo 
bendramoksliais rengė parodas. Dailininkas Romas Vie-
sulas, jau Amerikoje vertindamas menininkės kūrinius, 
rašė: „Nuo pat meno mokyklos dienų nebuvo abejonių, 
kad Sandra turi didelę spalvos pajutimo dovaną. Pa-
žvelgus į darbus detaliai, ankstyvesniu laikotarpiu, kur 
netrūkdavo spalvinio skaidrumo, pasitaikydavo ir kom-
plikuoto, kartais prieštaraujančio, peizažinio monologo. 
Vėlesnieji ir dabartiniai darbai rodo didelį apsisprendi-
mą ir išreikštos minties bei priemonių tiesumą. Tai geros 
tapybinės brandos ženklai.“10

Vokietijoje Sandra daug skaitė, su A. Nyka-Niliūnu 
aptarinėjo knygas, ragindavo jį kurti ir laukdavo eilėraš-
čių, o gavusi ką tik parašytus – jausmingai dėkodavo: 
„Nykeli, mano mielas vaike! Šiandien čia kažkoks tik-
ras pavasaris ir taip kažkas apėmė tokiu keistu jausmu 
mane, kad negaliu nerašyti – Nykeli mano – Be to, taip 
džiaugiuosi, kad nuo sekančio modelio jau būsiu tapy-
boje pas P. Vizgirdą ir man bus nepalyginamai įdomiau, 
tiesa, kad puiku! Vakar kelionėje, kai atvažiavau į Hin-
tersartenį, ten išgyvenau tikrą pavasarį iš Tavo septin-
tos dalies. Ir nežinojau, kur tikriau: ar eilėraštį skaitant 
ar matant – buvo nepaprasta – Nykeli, yra kažkas taip 
daug, kad galiu Tau rašyti, nors pati žinau, kaip neišeina 
tas, ką noriu, pasakyti – bet yra nepaprastai, kad aš taip 
be galo jaučiu – Nykeli mano, aš taip daug verkiau, dabar 
galvodama apie Tave, nei pati nežinau kodėl – Jaučiau la-
bai keistai ir verkiau taip nesulaikomai, ne iš liūdesio, ne 
iš džiaugsmo, stačiai nei pati nesuprantu kodėl – Vaikeli, 
Tu mano... Aš taip laukiu, kai Tave čia matysiu vaikščio-
jantį iškėlus savo išdidžią galvelę su šviesėjančiais plau-
kais pavasario vėjuose, kūdiki mano – Sandra“11

Sandros ir Nykos meilė skleidėsi jautriais žiedais: 
„Kokia didelė laimė, kad Tu kiekvieną minutę būni 

many – ach! Svajoju sukurti nuostabų gyvenimą su Ta-
vimi, aš svajoju dar daug daug šokti, kad kiekviena 
diena būtų kaip visas amžius ir kartu jaudinuosi. Taip 
be galo silpna, kad nepajėgiu gyvenime jo kažkaip ap-
valdyti – Aš jaučiu, kad kartais tiek daug kažko ateina 
į mano dvasią ir pasilieka, kaip ore nuo didelės laimės 
ir negalima tada neverkti – taip – koks didelis ir puikus 
gyvenimas. Tavo galva taip be galo šviesi ir neįsako-
ma, jaučiu, kad mano rankos ją apkabina ir jaučiu Tavo 
plaukus arti manęs – ach – bet Tavęs nėra, o aš visai tą 
patį išgyvenu savo rankomis – Nykeli mano – Tu dabar 
Augsburge – mano mintys visur su Tavim kaip plonas 
audinys apsupa Tave ir padaro gyvenimą daug puikes-
nį – ach tai mano troškimas... aš dar turiu jėgos ir tikiu, 
kad aš sukursiu save tokią didelę, kad man niekas ne-
trukdys kelio į Tave. Nykeli, mano vaike, aš Tave be galo 
myliu. Sandra“12 Kitame laiške: „Nykeli mano, brangus 
kūdiki, Kelios dienos tik, kai Tu išvažiavai, o mane vėl 
toks ilgesys apėmė – Kaip mano gyvenimas pasirėmęs į 
Tave, kaip vijoklis, ir kai Tavęs nebus, aš palūšiu. Man 
gera dabar, kad vėl galiu judėti salėj pamiršdama visa 
aplink, paskui vėl tapyboj pasineriu, spalvų ieškojime ir 
kiekvieną sekundę jaučiu, kad esu be galo stipri – Tu esi, 
mano vaike, todėl jaučiu, kad esu stipri – bet vieną kartą 
Tavęs nebus ir aš tada palūšiu. Ach, bet ar tai svarbu, aš 
daug nenoriu, gyventi dar truputį dienų – dar viskas taip 
gražu, Nykeli mano – Aš šiandien sėdėjau prie upės – ji 
jau visai išsekusi ir pilna žaidžiančių vaikų (vieną sura-
dau, labai panašų į Tave) – aš sėdėjau tarp jų ir galvojau, 
kaip Tau bus nepaprastai gera, kai Tu grįši namo – ten 
Tavo medis ir namai, ir vėjai, ir laukai, ir visi daiktai, ir 
viskas Tavo – Nykeli, kai Tau bus nepaprasta – čia Tau 
viskas svetima ir Tavo akyse tiek daug liūdesio yra – o 
aš – aš niekur negrįšiu, nieko niekur aš neturiu palikusi, 
Tu esi čia, todėl ir mano gyvenimas čia pilnas. Man nėra 
veržtis ko ilgai gyventi, bet tik tiek aš gyvensiu, aš noriu 
būti šalia Tavęs – nebark manęs Nykeli, žinau, kad Tu 
norėtum, kad aš kovočiau už savo tokį nepriklausomą 
gyvenimą, bet aš esu tokia paprasta ir nenoriu daug gy-
venti – nebark manęs, Nykeli – ir vis dėlto taip neišse-

Nuotraukos ir dokumentai iš Maironio 
lietuvių literatūros muziejaus rinkinių
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miamai liūdna, Nykeli, brangus mielas mano vaike, man 
taip gera, kad Tu esi, taip baisiai gera – Nykeli, pernai 
pavasarį mes išeidavom naktį pasivaikščioti, aš visada 
eidavau užsimerkusi ir jausdavau visu kūnu Tavo ran-
ką, būdavo tamsu... Dabar taip viskas žydi be galo ten 
pas Tave, o aš sėdžiu čia savo urve ir mirštu nuo visko, 
greičiausiai reiktų sakyti nuo savęs – o Nykeli, daug pri-
sirinko nevilties ir baisaus nerimo ir mano gyvenimas – 
kaip vijoklis, kuris atsirėmęs į Tave – vaikeli, aš taip visas 
valandas su Tavim.“13

Alfonsas ir Aleksandra susituokė bažnyčioje, susi-
laukė Vokietijoje sūnaus Aristido ir dukros Berenikos. 
Pranciškonas Tėvas Leonardas Andriekus rūpinosi šią 
menininkų šeima, siuntė jiems maisto, drabužių, o vėliau 
parūpino iškvietimus į Ameriką. Išvykimas svetur, į ne-
žinią, buvo sunkus labiau ne fizine, o dvasine prasme – 
tolo nuo gimtosios žemės. Lėktuvu su vaikais pasiekė 
naują žemę, apsigyveno Baltimorėje. Kaip ir kiekvienam 
atvykusiam išeiviui, reikėjo susikurti materialinį pagrin-
dą: ir vienas, ir kitas dirbo fizinius darbus. Amerikoje 
gimė sūnus Horacijus. A. Nyka-Niliūnas visomis išga-
lėmis siekė, kad žmona neapleistų savo talento: „Mano 
dideliam džiaugsmui, Sandra vėl pradeda po truputį 
tapyti. Tik bėda, kad viskas (drobė, dažai, aptraukia-
mieji rėmai), atsižvelgiant į mūsų pajamas, gan brangiai 
kainuoja, bet žinoma, tai smulkmena. Netrukus žada 
įsirašyti į vieno amerikiečio tapytojo studiją ir ją lankyti 
(dirbti – ne mokytis) šeštadieniais, kai aš esu namie.“14 
Sandra kupina įkvėpimo dirbo privačiose tapytojų stu-
dijose, bendravo su dailininku Joanu Westermanu, lankė 
Baltimorės meno mokyklą – Museum	of	Art	School, tobu-
linosi pas tapytoją Keithą Martiną. Prie jos meninio lau-
ko ir braižo formavimosi prisidėjo ir vienas garsių daili-
ninkų ekspresionistų Jacksonas Pollockas. Sandra buvo 
vertinama lietuvių ir amerikiečių dailininkių pasaulyje. 
A. Valeška surengė Čikagoje jos personalinę parodą. Ap-
tardamas menininkės paveikslus, rašė: „Sandra visa savo 
kūryba yra europietė daugiau negu visi kiti mūsų jau-
nieji dailininkai. Ji net savo koloritu primena Nepriklau-
somos Lietuvos tapytojus. Dailininkės spalvų derinys 
gana pavojingas, nevartojant pasažo tarp vienos ar kitos 
spalvos.“15 Nyka džiaugėsi žmonos sėkme, tačiau ne vi-
sada galėjo dalyvauti ir būti kartu su ja parodose. Likęs 
vienas namuose, ilgėdavosi jos artumo: „Sandros laiškas 
iš Čikagos. Ji pasigendanti mūsų. Aš taip pat, nes, Andre 
Gide žodžiais tariant, aš visad buvau įpratęs „rapporter	
à	elle	la	récolte	de	ma	journée	et	de	l’associer	en	pensée	a	mes	
tristesses	ou	a	mes	joies.“ Pirmadienį ji grįžtanti namo, ir 
tyloje nebebus tiek tuštumos.“16

Guvi, nerimstanti, nenustygstanti vietoje meninin-
kė ieškojo naujų raiškos būdų ir naujų stilistinių prie-
monių – jos pagalbininkais tapo dažai ir laki vaizduotė. 
Taip gimė ekspresyvių potėpių paveikslai, išmargintos 
keraminės vazos. Amerikoje pasinėrė į abstraktų eks-
presionizmą. Artimai susibičiuliavusi su Rita Kavoliene, 
lankė meno galerijas, studijas, daug laiko abi praleisda-
vo piešdamos gamtoje. Jos drobėse veriasi gaivalinga 
gamtos jėga: neįtikėtini spalvų deriniai ritmingai subė-
ga į ekspresyvius vaizdus. Tapant ar liejant akvarelę na-
muose, nuolat klausėsi klasikinės muzikos, tai buvo jos 
gyvenimo fonas. Muzika tapo įkvėpimo šaltiniu, atver-

davo jausmingus potyrius. Sandra, žvelgdama į pasaulį 
gėrio ir meilės sklidina širdimi, kūrė šviesius, nuo pilkos 
kasdienybės pakylėjančius paveikslus. Dailininkės meno 
kūriniai saviti: šiltų tonų, įmantrių linijų, spalvingi.

Sandra surengė nemažai personalinių parodų, kar-
tu su kitais dailininkais dalyvavo grupinėse – Niujorke, 
Vašingtone, Čikagoje, Baltimorėje.

Jautri, draugiška moteris traukė žmonės. Ji mokėjo 
išklausyti, patarti, paguosti. Draugai ir artimieji ją vadi-
no švelniu vardu – Sandra. Taip ji ir pasirašinėjo savo 
paveikslus. Ji mokėjo branginti savo vizijas, svajones. 
Kartu su dukra Berenika leisdavosi į keliones – labiausiai 
traukė įstabioji Italija.

Sandros gabumai skleidėsi ne tik dailėje. Artimiau-
sio A. Nykos-Niliūno draugo, filosofo Juozo Girniaus 
paprašyta, rašė apžvalginius tekstus meno temomis Lie-
tuvių enciklopedijai, leistai Bostone. A. Nykos-Niliūno 
ir Sandros draugais tapo Henrikas ir Vera Radauskai, su 
kuriais daug laiko praleisdavo galerijose, koncertuose. 
Artima draugystė siejo su dailininku Žibuntu Mikšiu, 
Kašubų šeima, Jurgiu Blekaičiu, Kostu Ostrausku. Links-
mi, nuotaikingi pobūviai vyko ir jų namuose Baltimorėje. 
Lietuvai atgavus nepriklausomybę, ji ėmėsi labdaringos 
veiklos – ruošdavo ir siųsdavo siuntinius artimiesiems, 
globojo našlaičius, moteris kūrėjas. Sandra puoselėjo sva-
jonę atvykti į Tėvynę, ir čia rengti parodas. Deja, ji taip 
ir neišvydo savo išsvajoto Kauno, gimtųjų Kuršėnų. 2009 
metais po sunkios ligos iškeliavo Anapilin.

A. Nyka-Niliūnas buvo užsibrėžęs išsaugoti žmonos 
kūrybą: „Šiandien, sėdėdamas savo įprastinėje vietoje 
prie lango į gatvės pusę, absoliučiai vienas, galvojau, ką 
daryti su jos paveikslais (kurių liko apie pusantro šimto) 
ir dvidešimčia vazų? Nesugalvojau nieko gudraus. Rei-
kės tartis su Berenika.“17

Dabar Berenikos ir Ario Čipkų dėka dviejų talentin-
gų menininkų – Aleksandros Laucevičiūtės-Čipkienės ir 
Alfonso Nykos-Niliūno – kultūrinis palikimas Lietuvoje. 
Su juo gali susipažinti ir pasidžiaugti plačioji visuomenė.

Nuoširdžiausiai dėkoju Berenikai ir Ariui Čipkams 
už archyvinės medžiagos perdavimą ir finansinę paramą, 
siunčiant archyvus į Lietuvą, ir Lietuvos Kultūros tarybai, 

finansavusiai paveldo parvežimą.

1 A. Nyka-Niliūnas. Dienoraščio	fragmentai	2009–2012. – Baltos	lankos, 
Vilnius, 2014.

2 Ten pat.
3 Ten pat.
4 Ten pat.
5 Ten pat.
6 A. Laucevičiūtės laiškas A. Nykai-Niliūnui, Freiburgas, 1947-01-04.
7 Ten pat.
8 Dailininkai	 apie	 dailininkę	 ir	 dailininkė	 apie	 save / Draugas, 1964, 

vasario 23.
9 Ten pat.
10 R. Viesulas. Sandra (mašinraštis).
11 A. Laucevičiūtės laiškas A. Nykai-Niliūnui, Freiburgas, 1947-04-06.
12 A. Laucevičiūtės laiškas A. Nykai-Niliūnui, Tiubingenas, 1947-04-12.
13 A. Laucevičiūtės laiškas A. Nykai-Niliūnui, Kresbronas, 1947-07-06.
14 A. Nyka-Niliūnas. Dienoraščio	fragmentai	1938–1978. – Čikaga, 1998.
15 Dailininkai	 apie	 dailininkę... op.	 cit.
16 A. Nyka-Niliūnas. Dienoraščio	 fragmentai	 1938–1978, op.	 cit.
17 A. Nyka-Niliūnas. Dienoraščio	 fragmentai	 2009–2012, op.	 cit.
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Retrospektyvinės tekstilės parodos – nedažnas reiš-
kinys Lietuvos meniniame gyvenime. Tad asme-
ninė – jau ketvirtoji – Salvinijos Giedrimienės pa-

roda suteikė retą galimybę susitikti su vienos įdomiausių 
tekstilininkių kūryba, prisiminti pirmuosius jos kūrybos 
žingsnius, išvysti brandžiausius darbus, sužinoti, ką ku-
ria ir kuo menininkė gyvena šiandien. S. Giedrimienė – 
viena iš nedaugelio šiuo metu audžiančių tekstilininkų. 
Pastaruoju metu menininkė nesiveržė į viešumą, nors už 
dirbtuvės sienų, atsiribojusi nuo kasdienybės sumaišties, 
brandino ir įgyvendino vis naujus sumanymus. Parodo-
je eksponuojama per 40 gobelenų, surinktų iš Lietuvos 
muziejų ir privačių interjerų, o iš dailininkės dirbtuvės 
atgabenta apie dešimt paskutiniųjų niekada nerodytų 
tekstilės kūrinių. 

AU D I M A S  PAVA L D U S  
K Ū R Y B I N E I  M I N Č I A I 
Jubiliejinė Salvinijos Giedrimienės paroda pavadinta la-
bai simboliškai – pagal vieną darbą, – gobeleną Kelias 
(1988). Deja, jo neišvysime parodoje. Šiuo metu Caricino 
muziejaus Мaskvoje nuolatinėje ekspozicijoje kabantis 
gobelenas vaizduoja horizontan tolstantį kelio motyvą, 
supamą neramaus ritmo formų sankaupų – čia prašvie-
sėjančių, čia tamsesnių, sutankintų, kuriančių pakylėtą, 
dramatišką nuotaiką. Pasakojama, kad muziejaus dar-
buotojos kasdien ateidamos į darbą pasisveikina su go-
belene vaizduojamu keliu – toks jis paveikus žiūrovams. 
Santūraus kolorito, kone monochrominis darbas išaustas 
iš gelsvai pilkšvų siūlų, stebinantis virtuozišku technikos 
valdymu, skirtingų žaliavų ir nevienodo storio siūlų, 
ažūrinių motyvų ir aklinai suaustų plotų darna. Medžia-
ginės ypatybės tarnauja sumanymui ir yra sudėtinė kū-
rinio idėjos dalis. Menininkė sugeba taupiomis priemo-
nėmis pasakyti daug, jai pavaldūs nepaklusnūs siūlai ir 
sudėtingos tekstilės technikos, parenkamos kiekvienam 
gobelenui individualiai. Kai reikia išausti tikslų piešinį 
ir smulkias detales, Salvinija renkasi paveikslą prime-
nančią stačiakampio formą, precizišką audimą, kai dar-
bas grindžiamas sąlygiškų formų žaismu, ji pasiduoda 
improvizacijos laisvei, atitolsta nuo klasikinės gobeleno 
technikos, neria į audimo eksperimentų sritį.   

Kelio motyvas dažnas S. Giedrimienės kūryboje, jis 
pasikartoja įvairiais pavidalais: praminto tako juosta, 
judria geležinkelio magistrale, horizontaliai dalinančia 
kompoziciją, krantus sujungiančiu aukštu tiltu, pro auto-
mobilio langą šmėsčiojančiu vaizdu. Kelias, simbolizuo-

L i j a n a  Š a t a v i č i ū t ė

Salvinija Giedrimienė: 
kūrybos kelyje

jantis tikslo siekimą, savasties ir dvasingumo paieškas, 
byloja, kad žmogus – amžinas keleivis gyvenimo ir kū-
rybos kelyje. Ir kitus dailininkės gobelenus būtų galima 
nagrinėti taip pat detaliai kaip kompoziciją Kelias. Jie visi 
įdomūs temos, atlikimo, meninių priemonių panaudoji-
mo požiūriu. Per S. Giedrimienės kūrybą  galima pažin-
ti svarbiausius lietuviškos tekstilės modernėjimo žings-
nius, atsekti, kaip mūsų tekstilės menas plėtė raiškos 
priemonių lauką, įgaudamas daugiau drąsos, dinamikos 
ir tiesiog barokinio užmojo. 

Salvinija Giedrimienė prie savo gobeleno Kryžius Vilniaus 
arkivyskupijos kurijoje, 1992
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A N K S T Y V O S I O S  K Ū R Y B O S 
E K S P R E S I J A
Ekspozicija atspindi S. Giedrimienės kūrybos laikotar-
pius, susijusius su meninės formos kaita. Menininkės kū-
rybą nuo pirmųjų savarankiškų žingsnių (Lietuvos dai-
lės institutą baigė 1971 m.) lydėjo publikos dėmesys. Tai 
visai suprantama, nes ankstyvieji jos darbai, sukurti aš-
tunto XX a. dešimtmečio pradžioje, išsiskyrė jaunatvišku 
maksimalizmu ir drąsa, traukė dideliais formatais, neį-
prastomis temomis, formos ekspresija, ryškiu koloritu, 
netradicinėmis medžiagomis. Vis dėlto S. Giedrimienės 
kūryba neatsirado tuščioje dirvoje, ji buvo brandinama 
tuometinės lietuvių tekstilės mokyklos, išgyvenusios pa-
kilimą ir jautusios inovatyvių plastinių priemonių porei-
kį, siekusios naujai įvertinti ir šiuolaikiškai kūrybai pasi-
telkti tautinį paveldą. Jaunai tekstilininkei darė poveikį 
bendra dailės gyvenimo atmosfera, iš Vakarų Europos 
sklindančios tekstilės naujovės, atmetusios taisyklingus 
stačiakampius kilimų formatus, klasikinę uždarą kom-
poziciją, o smulkų audimą keitusios grubiu ir reljefišku. 
Kūrybingos menininkės netenkino lietuviškoje tekstilėje 
vyravusi statika ir dekoratyvumas, ji pradėjo siekti for-
mos ekspresijos.  

 „Nemėgstu statikos, sustingimo, – kūrybinio kelio 
pradžioje  prisipažino S. Giedrimienė. – Labai siekiu di-
namikos, noriu, kad kompozicijoje viskas judėtų.“ Eks-
presyviam vaizdui buvo paranki visoje Lietuvos dailėje 
tuomet populiari sporto tema, kuri plėtojama gobelenuo-
se Tinklinis (1972), Sportiniai	žaidimai (1976), Dviratininkai 
(1977), Stadionas (1978). Tai toli gražu ne visos kompo-
zicijos sporto tematika. Judrios ir spalvingai vilkinčios 
ledo ritulininkų, dviratininkų, futbolininkų figūros lei-
do atitrūkti nuo kasdienybės pilkumos ir sukurti paki-
lų šventės įspūdį. Žaismingumo kompozicijoms suteikė 
sporto aikštelių skiriamosios juostos, punktyrinės linijos, 
plokštumą skrodžiančios spalvingos įstrižainės. S. Gied-
rimienė suteikė gyvybės ir judrumo statiškai lietuviško 
gobeleno kompozicijai, išjudino jos elementus. Nesiten-
kindama vaizdu plokštumoje, menininkė sukūrė kelias 
novatoriškas erdvines kompozicijas (aplikacija Muzikos	
ansamblis	su	elektrinėmis	gitaromis, 1978; austų struktūrų 
darbai Sportininkai, 1979, Judėjimas, 1980), primenančias 
laisvai kabančias marionetes.  

Dinamikos įspūdžiui menininkė pasitelkė judesį 
ryškinančias kompozicijos priemones ir spalvų kontras-
tus, jau ankstyvojoje kūryboje domėjosi judesio ir stati-
kos, iliuzinės ir sąlygiškos erdvės priešpriešos galimybė-
mis sustiprinti dinamikos ir erdvės įspūdį. 

K VA PĄ  G N I AU Ž I A N T I S  
E R D V Ė S  P O J Ū T I S
Salvinija Giedrimienė prisimena, kad, studijuojant Lie-
tuvos dailės institute, buvo diegiami griežti dekoraty-
vios kompozicijos principai, jos mokytojai (diplominiam 
darbui Šventė vadovavo prof. Juozas Balčikonis) tvirtino, 
kad XX a. antros pusės tekstilė turi būti plokščia, o re-
nesanso ir baroko nuokrypis į trimatę formos traktuotę 
buvo ydingas, iškreipęs dekoratyvumo principus. Gobe-
lenas Pralekiantis	ekspresas (1980) pradėjo jau kitą S. Gied-
rimienės kūrybos etapą, žymintį posūkį į sudėtingesnę 

kompozicijos struktūrą ir erdviškumo sampratą. Salvi-
nija viena pirmųjų lietuvių tekstilėje prisiminė barokui 
būdingus panoraminius, perspektyvon tolstančius vaiz-
dus, paneigdama iki tol tekstilėje vyravusią dekoratyvią 
stilizaciją. Kūrybinę brandą pasiekusi menininkė įspū-
dinguose devinto dešimtmečio gobelenuose (Kintantys	
motyvai, 1982; Neramios	 šviesos, 1984; Languotas	 audinys, 
1986; Juostuotas	audinys, 1988, kiti) užsibrėžė perteikti oro 
ir erdvės prisodrintą aplinką. 

Gobelenus užliejo pro aiškias geometrines struktū-
ras šmėžuojantys efemeriški, subtiliai niuansuoti peiza-
žo plotai. Jie kaskart darėsi subtilesni, išnyrantys pro 
rūką languoto audinio fone, susiliejantys su debesimis, 
stiprinantys erdvės pojūtį. Peizažo intarpų subtilumą 
paryškino liaudies audiniams būdingi intensyvūs spalvų 
deriniai, atrasti dar studentės S. Giedrimienės per vasa-
ros ekspedicijas. Menininkė pasakoja, kad studijų metais, 
dalyvaudama tuometinio Etnografijos muziejaus ren-
giamose kompleksinėse etnografinėse ekspedicijose po 
Lietuvos kaimus, rinkdama ir piešdama senų lietuviškų 
audinių pavyzdžius, savo nuostabai atrado sudėtingas 
spalvų dermes. Kruopščiai išaustuose audinių raštuo-
se ji išvydo kontrastingas spalvas, primenančias miško 
žolynų ar močiutės darželio jurginų, rūtų ir kitų gėlių 
žiedus. „Norėjau išsivaduoti iš vienodo spalvų pilku-
mo, pasiekti, kad spalvos vietomis sušvistų kaip neono 
blyksniai“, – teigia dailininkė. Jos kuriamoje tekstilėje 
pradėjo vyrauti ryškūs mėlynų, raudonų, žalių ir baltų 
spalvų deriniai, o aiškias geometrines formas imta derin-
ti su minkštomis ir tapybiškomis.

M E N A S ,  PA K Y L Ė J A N T I S  
I K I  D A N G AU S
Naujas Salvinijos Giedrimienės kūrybos etapas prasidėjo 
apie 1990-uosius, pradėjus austi religinės tematikos go-
belenus, kurie šiuo metu vyrauja menininkės kūryboje. 
Jie puošia kultinius interjerus, tarnauja liturgijai, kelia 
tikinčiųjų dvasią. Parodoje eksponuoti gobelenai iš Vil-
niaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos (tarp jų – garsus 
keturiolikos dalių ciklas Kryžiaus	kelias, 1996–1999), Vil-
niaus arkivyskupijos kurijos, Palendrių Šv. Benedikto 
vienuolyno, taip pat dailininkės namuose saugoma tre-
jetą metų austa monumentali kompozicija Šventoji	Šeima 
(2005–2008). Plėtoti modernistinėje lietuvių tekstilėje tra-
dicijų neturinčią sakralinę tematiką – taip pat novatoriš-
kas pasirinkimas. 

Religinius siužetus autorė perteikia metaforiškai, 
rinkdamasi svarbią semantinę reikšmę turinčius moty-
vus. Kartais religinių kūrinių prasmė perskaitoma tik 
gerai žinant krikščionybės simboliką. Nors, pasikeitus 
kūrybos tematikai, dailininkės raiška nurimo, jos gobe-
lenai tapo kameriškesni, detalesnės vaizduosenos, tai 
nereiškia atsiribojimo nuo susiformavusių kūrybos prin-
cipų. Greičiau ankstesni meniniai atradimai pasitelkiami 
jau kitiems kūrybos uždaviniams. Gobelene Gailestingu-
mo	 Motina (1994–1995), vaizduojančiame virš Vilniaus 
plevenančią Maloningąją Aušros vartų Dievo Motiną, 
galima atpažinti autorės gebėjimą sukurti erdviškumo 

Nukelta į p. 40.



S A L V I N I J A  G I E D R I M I E N Ė

Pralekiantis	ekspresas, 1980, vilna, linas, sintetika, gobeleno technika, 270×360 cm. LDM, TA 806

Bundantys	laukai, 1983, vilna, linas, sintetika, sizalis, gobeleno technika, 220x440 cm. LDM, TA 876



Kelias, 1988, vilna, linas, sizalis, sintetika, gobeleno ir mišri technika,  216×340 cm. Caricino muziejus-draustinis, Maskva

Kryžiaus	kelias	XII, 1996–1999, gobeleno technika Kryžiaus	kelias	XIII, 1996–1999, gobeleno technika
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iliuziją, šiame darbe įgaunančią kone metafizinį matme-
nį. Sumanymai kyla iš vidinio susitelkimo ir asmeninio 
pokalbio su Dievu, siekio priartinti krikščionybės tiesas 
prie šiuolaikinio žiūrovo. Išaudusi šį kūrinį, tekstilininkė 
pajuto poreikį sukurti Kryžiaus kelią. 

Net ketverius metus austas keturiolikos gobelenų 
cik las Kryžiaus	 kelias (1996–1999), šiuo metu puošiantis 
Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos koplyčią (archit. 
Marius Šaliamoras), – vienas įspūdingiausių šiuolaikinės 
lietuvių religinės dailės kūrinių. Skirtingo dydžio gobe-
lenus dailininkė sukomponavo į vientisą, trūkinėjančią 
horizontalią grandinę, primenančią ant žemės nuverstą 
kryžių. Tai – ne dokumentiškai tiksli Biblijos iliustracija, 
o savita, tyli Kristaus kančios interpretacija, apsiribojus 
Jėzaus ir Dievo Motinos paveikslais bei iškalbinga Kry-
žiaus kelio  simbolika. Figūras supa itin paveikūs, suartą 
dirvą primenantys fonai, dažną jų skrodžia dramatiš-
ki raudonos spalvos blyksniai. Po kelerių metų tai pa-
čiai seminarijos koplyčiai išaustas gobelenas Prisikėlimas 
(2001–2002) tarsi vainikavo Kryžiaus kelio ciklą. Jame 
veržli, prisikėlusio Kristaus figūra, ryškiai išsiskirianti 
šviesos nutviekstame fone, gali būti traktuojama kaip ir 
kiekvieno mirtingojo dvasinis atgimimas. S. Giedrimie-
nės paroda Kelias suteikia retą galimybę pamatyti šiuos 
garsius, uždarose kulto erdvėse kabančius kūrinius, iš 
arti stebėti jų išskirtinį meninį ir techninį meistriškumą.

Raudono kolorito gobelenuose bibline tematika Lieps-
nojantis	krūmas (2004) ir Purpurinė	tunika	(2005), atkeliavu-
siuose iš Palendrių Šv. Benedikto vienuolyno, sumanymas 
grindžiamas sąlygiškomis formomis ir gana ribotomis 
vaizdinėmis priemonėmis, visų pirma raudonų tonų deri-
niais. O didelio formato kompozicija Šventoji	šeima (2005–
2008), vaizduojanti Kūdikėlio gimimo sceną, stebina auto-
rės drąsa nesibodėti tokių modernistų atmetamų raiškos 
instrumentų, kaip realistinis piešinys, atvirai emocionalus 

santykis su vaizduojamu objektu, ryškių, efektingų ir, ro-
dos, tarpusavyje sunkiai derančių spalvų kontrasto. 

Paskutiniuosiuose dailininkės gobelenuose kasdie-
nybės ženklai susipina su religiniais simboliais, įtvirtin-
dami dieviškumo buvimą mus supančioje aplinkoje. Ji 
renkasi krikščionybės simbolius (Apvaizdos akis, Dievo 
avinėlis, Šventoji Dvasia, vynuogės, žuvis), dieviškumą 
sieja ir su gamtos vaizdais, kuriuos pamėgo ankstyvojoje 
kūryboje. Itin dažnai kartojosi lietaus, saulės šviesos, ke-
lio, suartos dirvos įvaizdžiai. Gobelenams paprastai su-
teikiama netaisyklinga forma, sustiprinanti pagrindinio 
motyvo – laivo, žuvies, Švč. Mergelę supančio ovalo – 
įtaigą. Šriftas – neatsiejama pastarojo laikotarpio S. Gie-
drimienės darbų palydovas. Gobelenus užlieja laisvai 
vinguriuojantys, tarsi vaiko ranka nuoširdžiai išrašyti 
psalmių ir maldos žodžiai, negrabiai piešti namukai, de-
besys, kaimo šulinių svirtys, skubančių žmonių siluetai. 
Šis tariamas vaizdų ir rašysenos naivumas bei nedailu-
mas tik parodo pirmapradį žmogaus pažeidžiamumą ir 
silpnumą Dievo akivaizdoje. Darbai neretai įvardijami 
psalmų žodžiais (Pasitikiu	tavimi, 2011; Aš	nebijosiu, 2012) 
arba turi konkrečias nuorodas į sakralų vyksmą (Rožinio	
malda, 2010; Mažojo	žmogaus	kelionė, 2014).

Šie darbai – tarsi tyli malda, meditacija, asmeni-
nių minčių ir troškimų įvaizdinimas. Ir kai atrodo, kad 
įminei visas Salvinijos Giedrimienės kūrybos paslaptis, 
suskirstei ją meninės raiškos kaitos požiūriu, ji nustebi-
na dar kartą – sukurdama postmodernistinę koliažinę 
kompoziciją Močiutės	staltiesė,	mergaitės	svajonių	suknelė,	
mamos	pelargonijos (2016), į kurią įaudžia sakralųjį šeimos 
palikimą: karus atlaikiusias tikras nėriniuotas močiutės 
staltieses, savo brokatinės išeiginės suknelės skiautes, 
pavaizduoja rožines mamos pelargonijas. Tai tik patvirti-
na menininkės kūrybinį potencialą ir atskleidžia raiškiąją 
jos kūrybos metafiziką. 

Močiutės	staltiesė,	mergaitės	svajonių	suknelė,	
mamos	pelargonijos, 2016, vilna, linas, šilkas, 
sintetika, liureksas, koliažas, autorinė ir mišri 
technika, 250×270 cm. Autorės nuosavybė
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Mudu abodu, – žemaitiškai taria ši jauna kūrėjų 
šeima ne tik gyvenime, bet ir kūryboje žen-
gianti koja kojon. Vaikystėje abu augę Plun-

gėje, vėliau susitikę Vilniaus dailės akademijos fakultete 
Telšiuose, 2007 m. atvykę į Vilnių ir sukūrę šeimą, kartu 
ieško savitos gyvenimo ir kūrybos raiškos. Šiandien jie 
Užupio respublikos gyventojai, vingiuotoje Paupio gat-
velėje įkūrę nedidelę meno studiją – galeriją Abodu. Čia 
vyksta visas jų gyvenimas, kitoje gatvės pusėje – namai. 
Pro šalį paspirtuku rieda dukra Elzė. Ankstyvą pavasario 
rytą vidun užsukti kviečia linksmai į viršų šokinėjančios 
židinio liepsnos. Čia susitinku su Aurelija Šimkute, šios 
studijos šeimininke, netrukus ant stalo garuoja kvapnios 
kavos puodelis, lentynose elegantiškai išrikiuoti naujau-
si jos ir vyro – Gedimino Endriekaus kūriniai, už užuo-
laidos – nedidelė Aurelijos dirbtuvėlė, mat ji, atvykusi į 
Vilnių, magistrantūroje tęsė juvelyrikos studijas. Autorės 
kūrybos skalė plati: vienetiniai papuošalai, juvelyrinės 
dėželės bei kamerinė skulptūra. Maži žmogeliukai – tar-
si asmeninio gyvenimo palydovai, pasakojantys įvairias 
autorės išgyvenamas istorijas, sutinkami beveik kiekvie-
name jos darbe. Įvairių nuotaikų veidukai žvelgia nuo 
žiedų, auskarų bei juvelyrinių dėželių, kurios neretai 
kuriamos svarbioms gyvenimo relikvijoms saugoti: vyro 
plaukų sruogai, jam išvykus kelionėn, bei pirmajam iš-
kritusiam dukros dantukui.

Paprastai jųdviejų diena prasideda kartu su puo-
deliu kavos, Aurelija lieka studijoje, laukia užsukančių 
svečių, laisvą akimirką kuria, Gediminas skuba į liejyklą, 

kurioje įsidarbino vos atvykęs į Vilnių. Čia jis padeda 
kitiems autoriams realizuoti savo sumanymus. Darbas 
sunkus, reikalaujantis kantrybės ir kruopštumo: pirma 
nuo modelių nuimamos formos, liejami darbai, po to 
skulptūros užbaigiamos, kartais paties autoriaus, o kar-
tais šis darbas patikimas liejyklos skulptorių komandai, 
pasižyminčiai tikrai aukšta amato įvaldymo meistryste. 
Aurelija pasakoja, kad skulptorius R. Kvintas paskam-
bindavo ir paprašydavo atlieti naujai užsakytą darbą 
iš čia saugomų gausybės formų, visiškai pasitikėdamas 
savo kolegų profesionalumu. Prisilietimas prie skirtingų 
autorių darbų, manau, suteikė progą Gediminui apmąs-
tyti ir savo kūrybinį kelią. Pradėjęs nuo figūrinių kom-
pozicijų, kuriose dominavo klasikinė forma, meistriš-
kai perteiktas judesys, kruopščiai, juvelyriškai išbaigta 
detalė ir kiek sarkastiška mintis, autorius pereina prie 
dekoratyvių, abstrahuotų formų bei asociatyvių minties 
poteksčių. Abu menininkai šiuo metu intensyvių kūry-
binių ieškojimų kelyje. Paklausti apie šeimos išgyvenimo 
šaltinį, jie sutartinai atsako, kad visų pirma tai – kūry-
ba. Jie patys realizuoja savo sumanymus nuo pirmos iki 
paskutinės kūrybinio proceso akimirkos, rūpinasi darbų 
sklaida, abu rengia parodas Lietuvoje ir užsienyje. Nuo 
pat pirmų kūrybinių žingsnių bendradarbiauja ir su 
meno galerija Kauno	langas.

A L G Ė G Y L I E N Ė

Mudu abodu 

A U R E L I J A  ŠI M K U T Ė. Dėžutė	X, 2015, bronza, sidabravimas  

A U R E L I J A  ŠI M K U T Ė. Dėžutė	XI, 2015, bronza, sidabravimas  



Žaislas, 2018, bronza

Obelis, 2014, bronza 

Miškas, 2019, bronza 

Amžinoji	šviesa, 2018, bronza, auksavimas, 

G E D I M I N A S  E N D R I E K U S



Tetos, bronza, sidabravimas, autorinė technika

Kaitra, 2019, bronza 

Perkūnas, 2018, bronza, auksavimas 

Dermė, 2018, bronza A U R E L I J O S  ŠI M K U T ĖS  nuotraukos
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1. Pasakyta

...pasakyta
neteisk
tai ir tavęs
neteis
o gyvenimas susidaro
tik iš nuosprendžių
ir bausmių
vilkas 
nuteisia avinėlį
vanagas
teisia (ir nupeša)
balandį
gaidys teisia
skiedryno slieką
o žmogus
nuteisia
ir mirtinai nukankina
Dievo sūnų
(idant galėtų klūpoti
prieš nukyžiuotąjį)
valgyk ir būsi suvalgytas
pasakyta...

2. Kirvukas

...kažkada
(kaip čia pasakius)
seniai ar labai seniai
skaldėme 
vieni kitiems
makaules
akmeniniais kirvukais
(ak)
būdavo smagumėlis
kol nusibodo
tada
stojosi žalvario amžius
išrasti
kalavijai ir skydai
kai ir tai nusibodo

R o m a s  S a d a u s k a s

Iš eiliuotų prisakymų 
artimui savo

(įgriso)
atėjo švino laikai
(kirvukus – į muziejų)
rusai išrado
kalašnikovo automatą
šitas
tai jau nenusibos
neatsidurs muziejuje
neišeis iš mados
net branduolinės bombos
jo nepakeitė
ogi viskas
(nederėtų užmiršti)
nuo akmeninio kirvuko
prasidėjo...

3. Muštas

...taip vadintas
bene XVIII a.
LDK pinigas
su
karaliaus
(Stanislovo Poniatovskio)
galva
įmušta monetos reverse
ji
(tokia moneta)
buvo
10 kartų brangesnė
už
tokią pačią monetą
be karaliaus galvos
tad
(sakydavo)
už 1 muštą
duoda
10 nemuštų
– – – – – – – – – –
nelikus LDK
ir jos karalių
(ir)
jos pinigų
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tėvai
vis dar mušdavo
savo vaikus
tikėdamiesi naudos
(ir)
linkėdami gero
plakdavo
(be abejo)
per reversą
tai ir kartodavo
(mušdami)
už 1 muštą
duoda 10 nemuštų
– – – – – – – – – – 
jau kada
uždraustos
(šiukštu)
kūno bausmės
vaikai užmiršo
beržinės košės skonį
o
vis dėlto tebesakoma
už 1 muštą
(duoda)
10 nemuštų
– – – – – – – – – –
derėtų
nedelsiant pareikalauti
kad Seimas peržiūrėtų
priežodžių ir patarlių
savadą
ir uždraustų
(ar bent sumažintų)
skirtumą

tarp mušto ir nemušto
arba įteisintų
atbulinį variantą
už 1 nemuštą
duoti 10 muštų
– – – – – – – – – –
prieš tai
tektų
eurus pakeisti
į muštus
(o)
vietoj ES
atkurti LDK...

4. Apie tobulumą

...netobuli žmonės
gyvena netobuloje gatvėje
netobulo miesto netobulos šalies
jie mintija netobulas mintis
ir dirba netobulus darbus
stato netobulus paminklus
netobuliems didžiavyriams
ir skaito netobulus eilėraščius
netobulai jų pačių parašytus
netobuli jų vaikai
netobulų tėvų nepaiso
ir neina netobulomis pėdomis
visos viltys sudėtos į juos
tuos netobulus vaikus
pakrikusius po pasaulį
ieškoti ko nors tobulesnio...

V Y T A U T O  L E ŠČI N S K I O  
nuotrauka



A U D R O N Ė  P E T R A Š I Ū N A I T Ė

Eiti, 2018, lino raižinys  

Vaikystėje gyvenimo pilkumą ir nuobodulį praskai-
drindavo siuvinėti kilimėliai: balto audinio atraiža 
nudygsniuota mėlynu ar raudonu siūlu. Įvairūs 
katinai, gulbės, nykštukai... Kilimėliai kartais links-
mi, kartais su pamokančiu tekstu. Vėliau visa tai 
užsimiršo. Baigusi Vilniaus dailės institutą, tapiau. 
Tapymo procesas, dažo klampumas, specifinis ma-
terialumas tarsi nepaliko vietos grafiniam pradui. 

Pamačius H. Matisse’o karpinius, kilo didžiulis 
noras ieškoti linijinės plastikos. Prisiminiau vaikys-
tėje matytus kilimėlius, pradėjau siuvinėti ant juo-
do vilnonio audinio. Taip atsirado siuvinėtų kilimų 
ciklas, kai kurie abstraktūs, kituose atpažįstamas 
gėlių ar gyvūnų motyvas.

Pirmus grafikos darbus sukūriau 1998 metais, 
tai buvo monotipijos. Paskui pradėjau raižyti lino-
leumą, po to buvo pertrauka ir 2013 metais grįžau 
prie lino raižinių. Jau penkerius metus dirbu šia 
technika. Iš pradžių buvo vienspalviai atspaudai.

Grafikos technika leido visapusiškai džiaugtis 
linijos grožiu, atspaudo ir popieriaus pašnekesiu. 

Tai buvo tarsi nuotykis su popieriaus lapu, bur-
tai, kai nežinai, ką pamatysi, ir kartais nustembi. Tas 
nuostabos momentas buvo tarsi variklis, verčiantis 
paieškoti naujų galimybių. Pradėjau spalvotos gra-
fikos ciklą, artimą tapybai.

Po to panorau išsiuvinėti grafiką, taip gimė ke-
turi nauji kilimai.

2016, lino raižinys



Nuogalė, 2018, lino raižinys Snieguota, 2018, lino raižinys 

Šerkšnas, 2018, lino raižinys 
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5. Vyrai ir moterys

...būdavo
vyrai moteris
neva
kalbino
o dabar
vyrai moteris
neva
kabina
būdavo
moterys vyrus
neva
vesdavo iš kelio
dabar
vyrai moteris
neva ima ant kelių
būdavo 
moterys vyrus
neva
mylėdavo
vyrai mylėdavosi
neva
kaip kas galėdavo...

6. Sielovaizdžiai

...ligi toleis
neišblės
sielovaizdžiai
kadaise tavo
tenajus tirti
o gal patirti
dar vis neataušęs
vantos beržinės
lapas
prilipęs
prie smilkinio
Pazapsio pirty...
pravėręs langą lesini balandžius
ir klausaisi
kaip skamba
(dindan dindan)
Visų Šventųjų bažnyčios
varpai
klausaisi
kartu su balandžiais
o jie
(varpai)
vis skamba
ir skamba
taip garsiai ir taip ilgai

niekada neskambėjo
(kam?)
prisimeni Hemingvėjų
o jie
(varpai)
vis skamba
ir skamba
ir skamba
(taip niekada neskambėjo)
palesę balandžiai
kuris kur išsiskraido
galima uždaryti langą
įjungti kompiuterį
(tebeskambant varpams)
iš visažinio interneto
patirti
– – – – – – – – – –
neva
Rūdninkų skvere
rasta
sustirusi Roželė
skrybėlėta
senamiesčio plevėsėlė...

8. Sveikimas

...niekada niekas
tavęs neįtarė
(kad) 
turi humoro jausmą
(kad)
supranti juokus
ir pats
mėgsti juokauti
tad ir dabartės
neturėtų niekas
įtarti
kaip tau gera
(dievuliau kaip gera)
dar neatmerkus akių
jausti
(kad)
pamažu
pamažu
pamažu
vaduojiesi
iš sunkios ligos
t. y. sveiksti
(kad)
palengva
palengva
palengva
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grįžtum į gyvenimą
(kad)
– – – – – – – –
tai palyginti
galima
nebent su meile –
pirmąja
arba
paskutine...

9. Grotos

                   Iš Apolinero
...būtų mano valia
tai supirkčiau paukščius
uždarytus narveliuose
išleisčiau visus
į laisvę
ir
stebėčiau apsalęs
iš laimės
kaip jie išsiskraido
kas sau ir kas kur
po savo pasaulius
neturėdami nuovokos
apie dorybę
žmonių
vadinamą dėkingumu
– – – – – – – – – – – –
kad tik jie negrįžtų
kad tik negrįžtų
atgal už grotų
kur buvo
saugu ir sotu...

10. Skelbimas

...superku lietuvą
su žeme
(moku brangiau)
ir be žemės
su žmonėmis
(pigiau)
ir be jų
superku
su ežerais ir upėmis
(brangiausiai)
su dangumi
(įskaitant žvaigždes
ir debesis)
superku lietuvą
su tavimi
ir tavo vaikais
(pigiausiai)
bene
jau parsidavusiais
perpirkliams
nupirksiantiems viską
urmu iš mano rankų
(mokėsiantiems brangėliau
negu aš jums moku)
taigi
superku lietuvą
kol jos dar esama
(nenumiškintos
neužasfaltuotos
pirmapradės)
superku lietuvėlę
kol
parduodančių į valias...

Tarmių ir šnektų 
atlaidai Romo Sadausko 
sodyboje Demeniškiuose. 
Šeimininkas tarp 
renginio dalyvių. 
V Y T A U T O 
L E ŠČI N S K I O  
nuotrauka
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U N I V E R S A L U S  PA B Ū K L O  Į TA I S A S 
Glaustai apibūdinome pirmąją Kazimiero Semenavi-
čiaus 1650 m. Amsterdame išspausdinto traktato Didy-
sis	 artilerijos	 menas dalį. Antroji knygos dalis taip pat 
buvo užbaigta apie 1650-uosius, gal net ir pradėta rengti 
spaudai. Ar buvo išspausdinta, tikrų žinių nėra. Romu-
aldo Šviedrio nuomone, išspausdinta nebuvo. Įvairūs 
tyrinėtojai atsargiai prasitaria, kad galėjo būti išspaus-
dintos atskiros jos dalys. Asmeniniuose pokalbiuose su 
R. Šviedriu mokslo istorikas buvo užsiminęs, kad vieno-
je iš Londono bibliotekų aptikęs 70 puslapių tekstą apie 
fortifikacijas. Autorius nenurodytas. Ar tai nebūsianti iš-
trauka iš Semenavičiaus knygos antrosios dalies? Tolesni 
tyrimai turėtų atsakyti į šį klausimą. Aptariamu metu ne 
visada buvo paisoma autorinių teisių, persispausdintuo-
se tekstuose autorius neretai išvis neminimas. Šia prasme 
pats Semenavičius yra sektina išimtis, jis jaučia pareigą 
paminėti savo pirmtakus, gerosios patirties teikėjus, kar-
tais papeikia abejotinų ar iš piršto laužtų teiginių auto-
rius. Tuo pakelia ir savo paties kūrinio išliekamąją vertę.

Įžangos žodyje skaitytojui Semenavičius užsimena ir 
apie antrąją savo veikalo dalį, „kuri jau parengta ir ne-
trukus pasirodys, susideda iš septynių knygų“. Trumpai 
apibūdina, kas bus išspausdinta. Pirmoji knyga bus skir-
ta pabūklams, antroji – karinėms mortyroms ir pirotech-
niniams sviediniams, trečioji – petardoms, ketvirtojoje 
aprašomi visų rūšių pabūklų (ir sausumos, ir jūrinių) ir 
mortyrų gultai (lafetai), penktojoje bus pateikta tvarka 
ir būdai, kaip įrengti požemines minas ir kalvas (kaubu-
rius) pabūklams pastatyti, šeštojoje bus aptariami arse-
nalai. Labiausiai intriguojančioje septintoje knygoje bus 
rašoma apie „universalų pabūklo įtaisą“ – taip įvardija 
kūrėjas. Tai – naujas išradimas, „kuriuo apimamas ben-
dras mūsų mokslas, ir jis vienas pranoksta daugelį kitų 
įrankių ir visus pakeičia“, – rašo Semenavičius apie savo 
pasididžiavimą. 

Šis prietaisas Semenavičiaus tyrinėtojus ypač domi-
no. Artilerijos dalykų žinovai bandė spėlioti, koks išra-
dimas turėtas omenyje. Sprendžiant iš autoriaus žodžių, 
tai turėjo būti originalus ir XVII a. viduryje analogų ne-
turintis techninis sprendimas. Spėjama, kad bus sukūręs 
busolę, optinį artilerijos ugnies valdymo prietaisą, skirtą 
pabūklams orientuoti, taikiniams nurodyti ir šaudymui 
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stebėti, taip pat topografiniams žymėjimams atlikti. Nau-
dojantis šiuo universalios paskirties prietaisu, galima ka-
libruoti pabūklų žiotis ir sviedinius, tirti pabūklų svorį, 
sužinoti metalų tarpusavio sąveiką, biralų ir skysčių svo-
rį, taip pat nustatyti nuotolius (vertimo p. 33). Juo galima 
tiksliai išmatuoti atstumus, nustatyti taikinių dydį, tiksliai 
nutaikyti pabūklus. Semenavičius suvokė savo pateikia-
mo prietaiso ir propaguojamo mokslo naujumą ir svarbą.

Sunku patikėti, kad kūrėjas būtų pasitenkinęs tik 
savo išradimo aprašymu ir nepabandęs pasigaminti bent 
vieno ar kelių praktiškai veikiančių pavyzdžių. Juk kal-
bama apie taikymą karyboje, o tai visais laikais buvo 
prioritetinė sritis. Neatsakyti klausimai turėtų skatinti 
dar didesnį tyrinėtojų smalsumą ir pastangas rasti atsa-
kymus į vieną iš Europos mokslo ir technikos istorijos 
paslapčių. Būtų didelis nuostolis, jei su dingusiu knygos 
antrosios dalies rankraščiu būtų prarastas svarbiausias 
Semenavičiaus sukurtas universalių galimybių prietai-
sas, o mokslo istorija netektų reikšmingos technikos ži-
nių sankaupos.

XX a. spaudoje net buvo spėliojama, galbūt šis 
unikalus K. Semenavičiaus išradimas tapo ir jo mirties 
priežastimi... Dar vienas mitas, kurių gausybė gaubia 
šią asmenybę. Tačiau prie mirties temos dar bus proga 
sugrįžti.

N AU J O  M O K S L O  K Ū R Ė J A S
Net ir pripažintų autoritetų knygose Semenavičius matė 
daugybę prieštarų, nesusikalbėjimo, kartais klaidingų iš-
vadų. Reikėjo atskirti pelus nuo grūdų, išsijoti tuos grū-
dus. Semenavičiui buvo svarbu artilerijos amatą (deja, 
šios profesijos prestižas jau buvo nustumtas į praeitį) 
nuo empirinės patirties pakylėti ligi savarankiško moks-
linių tyrinėjimų objekto. Esamas žinias mūsų kraštietis 
stengėsi tikrinti praktiškai, remdamasis, kaip šiandien 
pasakytume, pirmiausia griežtaisiais ir gamtos moks-
lais – matematika, fizika, mechanika. Derėtų pridurti: 
ir chemija, nors chemijos mokslas dar nebuvo galutinai 
išsivadavęs nuo savo pramotės alchemijos. Alchemija 
Semenavičius nepasitikėjo, to nepasakytume net ir apie 
didįjį jo amžininką Isaacą Newtoną (1643–1727), kuris 
šiai pažinimo sričiai atidavė duoklę. Semenavičius kūrė 
savo paties sistemą, kuriai suteikė mokslinius pagrindus, 
paremtus skaičių kalba, kur aritmetiniai skaičiavimai su-
tvirtinami aiškiais geometriniais įrodymais ir išvadomis. 
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Svarbi vieta jo knygoje teko veikiausiai jo paties ranka 
atliktiems brėžiniams ir vaizdingiems, informatyviems 
piešiniams, turėjusiems skaitytojui padėti suvokti da-
lykinę medžiagą. Nemaža dalis šią knygą tyrinėjusių 
mokslininkų pripažino, jog Semenavičiui teisėtai turėtų 
priklausyti naujo tam metui mokslo kūrėjo vardas.

Semenavičius visų pirma buvo karo inžinierius, kurį 
laiką ir Lenkijos karalystės artilerijos viršininko pava-
duotojas, tad iš šių pozicijų jį ir reiktų vertinti. Akivaiz-
du, kad jį domino ne vien praktinė veikla, bet ir teoriniai 
balistikos dalykai, o tai – mokslas apie kūnų judėjimą 
erdvėje. Artilerijos specialistui tai visai natūralus domė-
jimasis, net būtinas, norint apskaičiuoti pabūklų kali-
bravimo ir taikymo subtilybes, iššauto sviedinio lėkimo 
trajektoriją ir daugelį kitų su ugnies inžinerija susijusių 
dalykų. Semenavičius rėmėsi daugelio pirmtakų išmin-
timi, negalėjo nepastebėti, kad jau senovės graikai kūnų 
judėjimui skyrė didelį dėmesį, bene pirmieji atkreipė dė-
mesį į problemos sudėtingumą ir prieštaringumą.

A R  PA S E N O  S E N O V Ė S  G R A I K A I
Prisiminkime graikų filosofą Zenoną Elėjietį (apie 490–
430 m. p. m. e.), paradoksų kūrėją, kurio aporijos varė į 
neviltį ne tik amžininkus, bet ir vėlesnių amžių protus. 
Aporijomis graikai vadino prieštaringas problemas, neiš-
sprendžiamas sveiko proto dėl prieštaravimų jų sprendi-
mo metode. Viena tokių – aporija apie Achilą ir vėžlį. Ze-
nonas tvirtino, kad greičiausias bėgikas Achilas niekada 
nepavys priekyje lėtai judančio vėžlio, nes per kiekvieną 
Achilo nubėgtą baigtinę laiko atkarpą vėžlys jau bus pa-
sislinkęs į priekį. Abiem judant, taip tęsis nuolatos, visa-
da išliks – tegu ir nykstamai mažėjantis – atstumas tarp 
bėgiko ir lėtapėdžio. Achilui nelemta atsidurti tame pa-
čiame taške, kuriame bus vėžlys, jeigu abu judės ta pačia 
kryptimi. Šis artėjimas didės, bet niekada nesibaigs, jeigu 
skaidysime erdvės ir laiko elementus mažėjančia seka. 

Vėžlį ir bėgiką skiriantis atstumas, kad ir koks nyksta-
mai mažas, bet išliks, kaip išlieka ir mažėjanti begalybė.

Zenonas išmąstė bene keturias dešimtis aporijų, 
išliko devynios, keturios iš jų buvo skirtos judėjimui. 
Įtikinamo aporijų sprendimo nepateikė nei graikų, nei 
vėlesnių amžių protai. Tai buvo neįmanoma bent iki an-
tros XIX a. pusės matematinio aparato išvystymo. Pačioje 
užduotyje užkoduotas nelabasis, kurio vardas prieštara. 
Šiandien pasakytume, kad, operuodamas diskrečiaisiais 
dydžiais (aibių elementais), Zenonas bandė sudaryti ne-
diskrečius dydžius, o tokia užduotis neišsprendžiama, 
nes sąlygoje yra vidinė prieštara. Erdvė ir laikas nėra 
taškų ir momentų suma, o jų vienovė. Zenono paradok-
sai kėlė mąstymo formų ir realios tikrovės neatitikimo 
bei prieštaringumo užduotis, o mokslui tarnavo tuo, 
kad privertė susimąstyti apie begalybės, erdvės, laiko ir 
judėjimo pažinimo galimybes. Iš jo paradoksų mokėsi 
vėlesnių amžių protai, skverbęsi į mįslingiausias gam-
tos paslaptis, viena iš kurių yra judėjimas. Jau Zenono 
amžininkams tapo aišku, kad, bandant suvokti net ele-
mentariausią judėjimo užduotį, neišvengiamai teks pa-
sinerti į pasaulio (šiandien pasakytume visatos) sampra-
tos, būties ir tapsmo, erdvės ir laiko problematiką. Kas 
yra begalybė? Mus supantis pasaulis yra diskretiškas, o 
gal tolydus? Kaip išspręsti erdvės ir laiko problemas? 
Pagaliau ką reiškia visata – buvimą ar tapsmą? Klausi-
mai, vedantys į filosofinį tikrovės apmąstymą, pasaulio 
pažinimo pagrindus, todėl aktualūs ir mums. Jie ligi šiol 
nėra patenkinamai ir diskretiškai išspręsti. Užsimaska-
vęs kipšas tebetūno ir šaiposi iš manančių, kad jie Ze-
noną su visais senoliais perprato ir prispyrė prie sienos. 
Užkimbama už to paties ignoratio	elenchi (loginės klaidos) 
kabliuko, bandant įrodyti visai ne tą tezę, kurią reikėtų 
įrodinėti. Giliau pakapstę, įsitikintume, kad, norint pa-
neigti aporiją, reikia paneigti pradinę prielaidą, o juk ji 
pateikiama kaip neginčitina. 

2018 m. lapkričio 21 d. Vilniuje, 
S. Dariaus ir S. Girėno gatvėje, 
pakeliui į oro uostą, atidengtas 
paminklas Kazimierui 
Simonavičiui. Būtent tokią didžiojo 
išradėjo pavardės formą pasirinko 
Vilniaus m. savivaldybė ir paminklo 
autoriai (idėjos autorius – Saulius 
Paukštys, skulptorius – Vladas 
Urbanavičius, architektas – 
Gintautas Pamerneckas). Paminklas 
iškilo prisidedant sostinės 
savivaldybės rėmimo programai 
Kuriu	Vilnių. Jį norėta statyti 
priešais Kazimiero Simonavičiaus 
universiteto pastatą, bet kol 
buvo sprendžiami organizaciniai 
klausimai, dėl prasidėjusių statybų 
paminklui vietos neliko. Jam vieta 
skirta atokiau nuo K. Simonavičiaus 
universiteto pastato priešais 
Lietuvos metrologijos centrą. 
Gedimino Zemlicko nuotrauka
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Kuo čia dėtas Semenavičius ir kiek jam rūpėjo šios 
žmogaus proto trajektorijos? Savo knygoje jis Zenono 
nemini, bet su Antikos mąstytojų veikalais buvo gerai 
susipažinęs, bent jau daug geriau negu dauguma mūsų, 
studijavusių XX–XXI a. universituose. Apie tai iškalbin-
gai byloja knygos tekstas, cituojami autoriai, kuriais pa-
sikliaujama, remiamasi, o ir neminimi teikia veikalui ne 
tik inžinerinį, bet ir humanitarinį svorį. Semenavičiaus 
pasitelktų ir cituotų knygų sąraše vyrauja ne skirtos ka-
riniams reikalams, o humanitarinės. Tad savęs galėtume 
paklausti: kiek svarbu karo inžinieriui smelktis į funda-
mentines gamtos pažinimo problemas, jeigu pirmutinė 
jo užduotis – kurti ir tobulinti ginkluotę, vadovauti pabū-
klų išdėstymui karo lauke, aptikti pažeidžiamas priešo 
miestų įtvirtinimų vietas ir tuo pasinaudoti. Artilerijos 
sviedinių lėkimo trajektorijos, raketų kilimo ir judėjimo 
subtilybės, fejerverkų ir pirotechnikos gudrybės – tai 
jo interesų sritys. Tačiau, skaitant Semenavičiaus teks-
tą, tokios abejonės savaime atkrinta. Mums svarbu su-
vokti, į kokias sudėtingų problemų gelmes mūsų karo 
inžinieriui teko smelktis. Svarbu pasiaiškinti, ant kokių 
pažinimo bėgių ir tikrovės aiškinimo platformos stovėjo 
Semenavičius, kokiais pažinimo principais rėmėsi. Juk 
visa tai lėmė ir jo veikalo sėkmę. Naudojame atsargų žodį 
pasiaiškinti, o ne išsiaiškinti, žinodami, koks milžiniškas 
atstumas skiria šias sąvokas...

E P O C H O S  I D Ė J Ų  E R D V Ė J E
K. Semenavičiaus amžininkai, XVII a. didieji protai – 
Galileo Galilei’us (1564–1642 ), René Descartesas (1596–
1650), Isaacas Newtonas, G. W. Leibnizas (1646–1716) – 
vieni pirmųjų ėmė sistemingai tyrinėti kūnų judėjimą 
aplinkose, kurios priešinasi judėjimui. Newtono kurtoji 
gamtos teorija rėmėsi patirtimi ir matematika, jam rū-
pėjo, kokie priežastiniai ryšiai sieja reiškinius, o trans-
cendentinės priežastys jam tiesiog nebuvo mokslinio 
pažinimo objektai. Atsiribojimas nuo mokslui nepažinių 
objektų Newtonui (ir to meto mokslui) padėjo vaduotis iš 
filosofijos glėbio, įgyti savarankiškumo, o tai savo ruož-
tu padėjo gamtos mokslams veikti pačią filosofiją. Vyko 
pasaulėžiūros virsmas, savaip apvertęs ligi tol moksle 
vyravusius pasaulio pažinimo principus. Neatsitiktinai 
pamatinis Newtono veikalas pavadintas Matematiniai	
gamtos	filosofijos	pagrindai (1687). Taigi filosofijai privalu 
remtis matematika, o ne priešingai, kaip manyta ligi tol.

Ar panašios nuostatos laikėsi Semenavičius? Jis gal 
ir nestudijavo minėtų korifėjų veikalų, bet gyveno ir vei-
kė tų pačių pažinimo idėjų erdvėje, vadovavosi panašiais 
tyrinėjimų ir gamtos suvokimo principais. Asmeninė pa-
tirtis ir matematiškumas, kaip tiksliausias ir patikimiau-
sias pažinimo kriterijus, jam buvo svarbiausia atspirtis 
nagrinėjant rūpimus dalykus. Semenavičiaus mokslišku-
mą patvirtina daugelis jo įžvalgų, o užvis daugiausia – jo 
pasirinkti pažinimo principai. Nieko stebėtino, kad jam, 
kaip artileristui, rūpėjo balistikos dalykai. Prisiminkime, 
kaip jis aiškino iš patrankos iššauto sviedinio lėkimo 
priežastį. Ji priklausanti nuo momentinio slėgio, kurį 
sukuria staigiai užsiliepsnojantis ir dujomis virstantis 
dūminis parakas, pasižymintis didele sprogstamąja jėga. 
Jos paveiktas sviedinys perima iš degančio parako jame 

glūdinčią jėgą, – tokią metaforą naudoja Semenavičius. 
O kiek laiko ta jėga veikia sviedinį? Ar stumia sviedinį 
tik vamzdyje, o gal tam tikrą laiką veikia ir ore lekiantį, jį 
toliau greitindama? Svarbūs klausimai, į kuriuos atsaky-
mo ieškojo ne tik mūsų išradėjas. Dideli ginčai kilo tarp 
to meto artilerijos žinovų. Susirėmė scholastinio ir mo-
dernesnio mąstymo protai. Semenavičiaus pozicija vie-
nareikšmė ir ryžtinga: degančių dujų spaudimas sviedinį 
veikia ir greitina tol, kol jis yra vamzdyje. Jis nevartoja 
tokių sąvokų kaip jėgos	 impulsas ir kūno	 inercija, nes to 
meto moksle ir inžinerijoje jos dar neegzistavo. Vartota 
sąvoką impetus, kuri kai kuriais atvejais gali atstoti mūsų 
vartojamą impulso sąvoką.

XVII a. fizika rėmėsi mechanikos sąvokomis, daugu-
mos autorių tekstuose dar apstu Aristotelio fizikai būdin-
gų sampratų, mokslininkų diskusijose pakako scholasti-
nių teiginių. Šių epochos atgarsių yra ir Semenavičiaus 
knygoje. Tačiau autoriaus garbei reikia pasakyti, kad jis 
nepraranda ryšio su gyvenimo praktika, taip pat ir su 
asmenine patirtimi, o tai skaitant bene įdomiausia. Dau-
gelio terminų, kuriais šiandien operuojama ir be kurių 
sunku būtų išsiversti, nebuvo, bet inžinerijos praktikai 
kažkaip išsisukdavo, rasdavo būdų susišnekėti. Termi-
nų stygių pakeisdavo metaforos, maitinamos patirties ir 
dažnai sveiko proto išvadų. Semenavičius buvo sudaręs 
lenteles, kaip apskaičiuoti iš devyniolikos skirtingų me-
džiagų pagamintų pabūklo sviedinių skersmenį, svorį ir 
kalibrą, atskaitos masteliu 100 vienetų pasirinkęs svie-
dinį, kuris tarsi būtų pagamintas iš aukso. Idealus me-
talas, savotiškas etalonas, padėjęs jam sudaryti savitojo 
svorio lentelę.

K. Semenavičiaus knygos tyrinėtojai pastebėjo, kad 
savo skaičiavimuose mūsų kraštietis 35 metais anksčiau 
už G. Leibnizą suvokė, kaip apskaičiuoti iššauto patran-
kos sviedinio kinetinę energiją, kai toks terminas Euro-
poje dar nevartotas. Tik 1686 m. Leibnizas pirmą kartą 
pavartojo terminą vis	viva, t. y. gyvoji jėga, kuris vėliau 
tapo istoriniu kinetinės energijos pavadinimu. Semena-
vičiui teko verstis be šio termino. Iš pradžių Leibnizas tą 
gyvąją jėgą suvokė kaip kūno masės ir jos greičio kva-
drato sandaugą. Vėliau patikslinta: pusės kūno masės ir 
jos greičio sandauga, o tai jau adekvatu šiuolaikiniam 
kinetinės energijos supratimui.

Iš kur to amžiaus moderniausių mokslinių pažiūrų 
sėmėsi mūsų kraštietis? Juk ir paminėtas Newtono vei-
kalas išspausdintas praėjus 37 metams po Semenavičiaus 
knygos pasirodymo. Ko gero, tai – dar vienas svarus ar-
gumentas, raginantis atkreipti dėmesį į stiprias Nyder-
landų ir kitų protestantiškų kraštų įtakas lietuvio bajoro 
pažiūroms ir nuostatoms. Akivaizdu, jog tai buvo moks-
linių paradigmų lūžio metas, o priešakyje stovėjo mums 
gerai žinomi išvardytieji Europos mokslo korifėjai. Bet 
ne vien didieji į priekį judino mokslą, labai svarbu ir ta 
įtaka, kuri sklido iš universitetų.

N U O  S E M E N AV I Č I AU S  K L I Ū N A  
I R  N E R A Š A N T I E M S
Įdėmiau skaitant knygą Didysis	artilerijos	menas, neatro-
do, kad pačiam autoriui raketos būtų svarbiausios, kaip 
daugeliui apie Semenavičių rašiusių ir teberašančių. Eg-
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zotiški dalykai paprastai kelia didžiausią susidomėjimą, 
neretai užgožia kasdieniškesnius, nors ne mažiau svar-
bius. Raketoms skirta pirmosios dalies trečioji knyga, 
ją sudaro tik 28 lotyniško originalo puslapiai – nuo 92 
iki 120. Visą pirmąją veikalo dalį sudaro 284 lotyniški 
puslapiai. Raketos autoriui – savaime suprantamas ar-
tileristo veiklos elementas. Semenavičius rašo mokymo 
priemonę, vadovą artileristams, šį meną ir mokslą studi-
juosiantiems iš esmės, taip pat šioje srityje dirbantiems. 
Ypač daug vietos skiria su artilerija ir ugnies inžinerija 
susijusioms sritims, parengiamiesiems darbams, piro-
technikai ir fejerverkų naudojimo priemonėms. Pasak 
R. Šviedrio, pirmoji knygos dalis ir skirta daugiausia fe-
jerverkininkams, rūmų švenčių iliuminatoriams ir išmo-

ningų ugnies efektų kūrėjams. Gaila, neturime galimy-
bės pirmąją dalį bent palyginti su parašyta antrąja, taip 
ir nepasiekusia skaitytojų.

K. Semenavičius pats įsitikino, kiek daug klystkelių 
laukia kiekvieno šiuo keliu einančio ir nori palengvinti 
jam naštą. Niekur neprisiima sau didžio atradėjo ar vie-
nintelio autoriteto šlovės, neretai sakinyje vietoj aš netgi 
kukliai vartoja mes, beje, tai būdinga tos epochos auto-
riams. Apibrėždamas mažų ir vidutinių raketų formas, 
Semenavičius rašo: „Tai padarėme tiek išmokyti nuolati-
nio naudojimo ir nepaliaujamos praktikos, kad taip ir ne 
kitaip turi būti, tiek ir pasiremdami šiuolaikinių Artile-
ristų autoritetu.“ Skliaustuose priduria: „O aš tuo metu, 
kai šitai rašiau, po ranka turėjau 25 rašytojus, kurie rašo 
apie Pirotechniką.“ Mintyje turi ir su raketomis susijusią 
daugybės prieš jį dirbusių autorių patirtį. Ir ką pastebi? 
Surinkti drauge, tie autoriai „nepaprastai tarpusavyje 
nesutaria, be to, nuo mūsų pastebėjimų skiriasi per visą 
dangų (taigi skiriasi iš	esmės – patikslina vertėjas Sigitas 
Lūžys išnašoje) ir skelbia visiškai priešingus dalykus“. 
Semenavičius perspėja tuos skaitytojus, kurie nekritiš-
kai norės pasisemti žinių, kaip teisingai nustatyti rake-
tų aukščio, ploto ir žiočių pločių santykius, nes nuo to 
priklauso ir raketos forma. Daugelį neatitikimų randa ir 
kitų dalykų aprašymuose.

Ne mažiau priekaištų pažeria ir nerašantiems, po 
devyniais užraktais slepiantiems savo profesines pa-
slaptis. Viena iš daugelio tokių sričių – užtaisomų (kietu 
kuru) raketų gręžimas, siekiant degioje medžiagoje pa-
daryti apskaičiuoto gylio ir pločio skyles. To nepadarius, 
ugnis nepateks į degiąją medžiagą ir jos neuždegs – ra-
keta nepakils. Artileristų raštuose, kiek galėjęs gauti, Se-
menavičius tvirtina apie raketų parako užtaiso gręžimą 
nė menkiausios užuominos neaptikęs, bet dėl to nesiste-
bįs, nes artileristai dirbtinių ugnių paslaptis atskleidžia 
labai sunkiai. Nebent „būdami girti kaip kitas paslaptis, 
taip ir šias lengvai išplepa ir atveria savo širdį“ (verti-
mo p. 259). Šiuo požiūriu meistrai „yra labai panašūs į 
ano nepaprasto (kaip jį vadina) Kabalos mokslo gerbė-
jus“ (ten pat). Semenavičius tokiems verslo paslapčių 
slėpėjams išdrožia griežtą moralą, ir ne vienoje knygos 
vietoje. Kaip priešpriešą pateikia sektiną savo paties ir 
bendraminčių pavyzdį: „O mes nei dėl apdovanojimo, 
nei dėl kokio nors kito atsižvelgimo duodame už ačiū 
tai, kas ne už ačiū gauta, ir kad pasitarnautume visuo-
menės gerovei, atitraukę pirštą nuo lūpų ir nebodami 
rūsčių barimų, atviriausiai paskelbiame, kad apskritai 
reikia gręžti Raketas...“ Toliau pateikia išsamių žinių 
apie raketose naudojamų kuro mišinių paruošimą, o tam 
skirtą skyrių užbaigia tokiu svariu menišku palyginimu: 
„Jeigu prie degančios lempos prikištum tūkstantį neuž-
degtų, kad nuo jos užsidegtų, tai ji nė kiek nepraras nei 
savo aliejaus, nei iš jos bus atimta spindulių, dėl kurių 
ryškiai šviečia. Tačiau mes atvira širdimi atskleidėme tai, 
kas nenusipelnė būti paslėpta.“ (p. 265)

Norėdami tą Semenavičiaus ginčą su senos kartos 
pabūklininkais ir ypač cechų meistrais teisingai supras-
ti, turėkime omenyje, kad susidūrė apskritai seno ir 
naujo požiūrio į artileriją (ir ne tik) apologetai. Kalbant 
paprasčiau, susigrūmė senųjų laikų puškoriai su moder-

K. Semenavičiaus brėžiniai pabūklo sviediniams kalibruoti. Pabūklo 
vamzdis taip pat buvo matuojamas kalibrais. Fig. Nr. 3 – standartinis 
kalibravimo matuoklis. Fig. Nr. 6 – G. Galilei išrastas proporcionalas, 
kuriuo iš žemėlapio nustatomas atstumas iki taikinio, taip pat 
reikalingas užtaisų parako kiekis, priklausomai nuo pabūklo kalibro. 
XVII a. viduryje ypač aktualūs buvo matavimo įtaisai, nes gaminant 
iškilo pabūklų unifikavimo poreikis. Semenavičius primena, kad 
kalibro matuoklio padarymo būdas ir jo naudojimas žinotas senovėje, 
kai dar nebuvo pabūklų šiandienos supratimu. Tai įrodo graikų 
matematiko, astronomo ir geografo Eratosteno laiškas karaliui 
Klaudijui Ptolemajui. Šis pažinimas naudotas norint padvigubinti ar 
padaryti didesnius įtaisus, svaidančius akmenis, geležinius kamuolius 
ar kitus šaudmenis. Mat, proporcingai didinant, būtina išlaikyti 
proporciją, didinant angos ar templės bei kitų šaudmenų plotį ir ilgį, 
to negalima apskaičiuoti nesuradus proporcinio vidurkio. Naudotas ir 
civilinėms reikmėms.  
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niais artileristais. Puškoriai nebuvo laikomi reguliarios 
kariuomenės kariais, bet priklausė ypatingai gildijai, 
gyvenančiai pagal savo tradicinius papročius ir įpročius. 
Kitaip nei vėlesnių laikų specializuoti artileristai, senų 
laikų puškoriai buvo visų galų meistrai. Jie ne tik šaudė 
iš pabūklų, bet juos liedino, gamino paraką, remontavo 
amuniciją, o prireikus galėjo pagaminti XVII a. išplitusias 
muškietas ar kitą ginklą. Ne kiekvienas mokėjo atlikti 
sudėtingiausius darbus, bet juos vienijo, šiandien pasa-
kytume, priklausymas savajai socialinei terpei – gildijai. 
Tai buvo savotiškas technikos, technologijų ir karybos 
žinių telkinys, kurio specialistai pabūklus transportuo-
davo, parengdavo koviniams veiksmams, atlikdavo visą 
su artilerija susijusių darbų ciklą.

A P I E  AT S A K O M Y B Ę
Jau iš to, kas pasakyta, matyti, kad Semenavičius išky-
la ir kaip savo meto publicistas, kuriam labai svarbus 
visuomeninis interesas, atsakomybės jausmas, moralės 
dalykai. Jis vertina tam tikrų taisyklių laikymąsi net ir 
kare, vienareikšmiškai pasisako prieš nuodingų užtaisų 
naudojimą kare, nes su jų puoselėjamu menu ir žmogiš-
kumu tai nesuderinami dalykai. Net apie savo numylėtą 
artileriją, kaip apie vieną iš aukštų meno formų darinį, 

jis pasisako kaip apie „siaubingą ir baimę keliantį mūsų 
Meno išradimą, kurį šiuo veikalu ryžomės aptarti“. Iš-
kalbingos XVII a. Lietuvos bajoro nuostatos.

Įžangos žodyje skaitytojui (rašytas 1650 m. vasario 
1 d.) Semenavičius tvirtina nujaučiąs, „kad kai kurie 
konkurentai ir diletantai bei įnoringi kritikai... šiuose 
mūsų dalykuose reikalaus lotynų kalbos dailumo, kai 
kuriuos naujai sukurtus žodžius juoda anglimi (kaip 
sako patarlė) paženklins“. Kaip kariškis, Semenavičius 
tvirtina mažiau rūpinęsis žodžiais, bet labiau pačiu da-
lyku: dažnai įterpiami svetimi žodžiai rodo, kad neuž-
tenka lotyniškų sąvokų. Jei skaitys kareiviai, tai „trokš 
tyrinėti dalyką, ne žodžius“, o mokslo žmonės, „jeigu 
ką nors ras, kas neatitiktų jų skonio, ramiai ištaisys bei 
išlygins ir paruoš antram leidimui“. Gera tolerancijos, 
atlaidumo pamoka skaitantiems ir rašantiems. Jis skai-
tytojo prašo supratimo ir humaniškumo, kad šis būtų at-
laidus už pastebėtas klaidas, kurios įsibrovė daugiausia 
dėl spaustuvininkų nerangumo ar korektoriaus neatidu-
mo. Sielojasi dėl klaidų, nes kai kurios, ypač skaičiavi-
muose, iškraipo esmę, tad skaitymas gali neatnešti lau-
kiamos naudos. Į spėtas pastebėti klaidas Semenavičius 
atkreipia skaitytojų dėmesį, jas ištaiso ir atsiprašo už 
nepatogumus. Apskritai jis jaučia pagarbą skaitytojui, 
mato poreikį knygos tekste bendrauti su savo skaityto-
jais, dažnai į juos kreipiasi kaip į bendraminčius, siekia 
jų geranoriškumo ir supratimo.

K A I P  L E N K Ė J O  L I E T U V O S  B A J O R I J A
Prisistatydamas kaip Lietuvos bajoras, K. Semenavičius 
knygoje kartais pavartoja tokius pasakymus, kaip „mūsų 
Lenkijoje“, „mes, lenkai“. Juk ir Lietuvos bajorai, narsiai 
gindami savo, kaip Lietuvos piliečių, teises, tvirtai laiky-
damiesi LDK teisės pamato – Lietuvos Statuto, priklau-
somai nuo aplinkybių, kartais pavadindavo save lenkais. 
Lyg ir prieštaravimų virtinė, kelianti tam tikros mąsty-
mo sumaišties. Tačiau nepamirškime, kad kalbame apie 
Abiejų Tautų Respubliką, kurioje karalius buvo renka-
mas bajorų. Pretendentas į sostą prieš rinkimus turėdavo 
pasirašyti pacta	conventa – sutartį su bajorija. K. Semena-
vičiaus geradarys Vladislovas IV Vaza savo pacta	conven-
ta iš septynių duotų pažadų bajorijai įsipareigojo ne tik 
pastatyti dar keturias tvirtoves, bet ir nevesti be Seimo 
žinios ir leidimo. Tad išrinktasis karalius turėdavo tiek 
galių, kiek įgydavo pasirašytąja sutartimi, tad kartais 
jausdavosi gerokai supančiotas. Teisiškai kiekvienas ba-
joras galėjo būti renkamas karaliumi. Po tėvo Zigmanto 
Vazos mirties Vladislovas į sostą buvo išrinktas bendru 
Lenkijos ir Lietuvos bajorijos balsavimu 1632 metų lap-
kričio 8 dieną, o karūnuotas kitų metų vasario 5-ąją. To-
kio precedento ligi tol nebuvo, bet nuo šiol įsitvirtino – 
ATR karaliai pradėti rinkti bendru balsavimu. Pasekmės 
Lietuvos bajorų savivokai buvo savaip lemtingos. Lyg ir 
nebūtini tapo atskiri Lietuvos ir Lenkijos seimai, pakako 
bendro, tad Lietuvos seimai pradėjo rinktis vis rečiau. 
Atskirtis nuo lenkų, taigi ir pasipriešinimas lenkams, 
ėmė mažėti. Kuo baigėsi? Lietuvos bajorijai svarbiausias 
rūpestis buvo saugoti savo laisves, tolygias su lenkų ba-
jorų laisvėmis. Jų suvokimas atėjo iš Lenkijos, vadintos 
lenkiškomis laisvėmis, buvo bendro luomo garantas. 

K. Semenavičiaus pirotechninė mašina Drakonas ir išnarstytos jos dalys. Ugnį ir 
dūmus spjaudančios mitologinės būtybės – slibinai, bazilikai, drakonai – XVII a. 
buvo naudojamos rūmų ir dvarų puotų pramogoms paįvairinti, vėliau perėjo ir į 
teatrų vaidinimus. 
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Lietuvos bajorija, dėl savo laisvių kovodama su karaliu-
mi, siekiančiu absoliutizmo (tai prasidėjo nuo Zigmanto 
Vazos), luominiu principu pradėjo save tapatinti su lenkų	
tautos žmonėmis, tačiau būtent tik luominiu principu.

Taip prasidėjo savivokos nuosmukis. Pamažu savo 
laisves taip karštai gynę Lietuvos bajorai įprato vadintis 
lenkais. Tai pastebime ir Semenavičiaus knygoje, kai jis 
rašo mes,	 lenkai. Tačiau valstybė vadinta Abiejų Tautų 
Respublika, Lietuvos bajorams buvo visiškai akivaizdi 
dviejų tautų atskirtis, bet ilgainiui jos prasmė menko. 
Mūsų laikais tas skirtumas gali būti visiškai nesupras-
tas, prarastas, jei neįsigilinsime, ką slepia viena ar kita 
sąvoka. Semenavičius aukščiausias karines savo regalijas 
įgijo tarnaudamas Karūnai, t. y. Lenkijos karalystės ka-
riuomenei, bet knygos Didysis	artilerijos	menas dedikaci-
joje Leopoldui Vilhelmui laikė būtina pabrėžti esąs Eques	
Lithuanus, vadinasi, Lietuvis	bajoras, kaip ir parašyta lie-
tuviškame knygos vertime. Tai glosto tautinę mūsų sa-
vimeilę, bet palieka erdvės ir interpretacijai. Mat XVII a. 
tai dar nereiškė tautinės priklausomybės mūsų dabarties 
supratimu, veikiau išreiškė politinę priklausomybę LDK, 
sudėtinei ATR daliai. Lietuviu bajoru lygiai taip pat ga-
lėjo vadintis, ir tuo didžiuotis, mūšiuose už LDK ir ATR 
kraują liejęs gudiškos ar kitos tautinės kilmės bajoras. 
Visus juos vienijo priklausomybė LDK, o jų teisės buvo 
įtvirtintos Lietuvos statute.

D AU G E L I S  M E T Ų  TA R P 
S V E T I M Š A L I Ų  TAU T Ų
Kazimieras Semenavičius vis dar išlieka vienu iš tų kū-
rėjų, kurio paslaptys labai giliai įaugusios į nežinomybę. 
Akivaizdu, kad vienam žmogui atlikti tokią grandiozinę 
užduotį, kokia teko jam, prireikė ne vienų metų įtempto 
darbo. O dar reikėjo sukaupti ilgametę asmeninę apra-

šomų dalykų patirtį, kuri surinkta ne vien iš protingų 
knygų. Kaip įsitikinome, Semenavičius dažnai pabrė-
žia asmeninę patirtį ir santykį su kitų autorių pertei-
kiamomis žiniomis, jas papildo savo stebėjimais ir ap-
mąstymais. Jo knyga, įskaitant ir neišlikusią antrą dalį, 
turėjo būti kelių dešimtmečių darbo vaisius. Bent dalį 
nežinomybės skraistės praplėšti yra užsibrėžęs moks-
lo istorikas Romualdas Šviedrys, nemažai laiko skyręs 
paieškoms JAV, Prancūzijos, Anglijos ir Olandijos biblio-
tekose bei archyvuose. Paieškos veikiausiai suguls į bū-
simą knygą, to tyrinėtojui ir palinkėsime ir nekantriai 
lauksime. O kol kas mums belieka atidžiau įsiklausyti į 
Semenavičiaus žodžius skaitytojui, atkreipdami dėmesį 
į niuansus, kurie kartais praslysta pro akis ir gali likti 
nepastebėti:

„Nes kai po daugelio metų, praleistų svetur ir tarp 
svetimšalių tautų, jo didenybės įsakymu sugrįžome į tė-
vynę, mus kaipmat jis (karalius Vladislovas IV – G.	Z.) 
apdovanojo naujomis garbėmis ir savo maloninga bei 
dosnia ranka sumažino mūsų nepriteklių. Taigi laisvo-
mis valandomis tai, ką per daugelį metų buvome pa-
sižymėję, sutvarkėme. Ir atsitiktinai tai tapo žinoma 
Šviesiausiajam Kunigaikščiui Jurgiui Ossolinskiui, Ka-
ralystės Kancleriui, ir šis, būdamas visų mokslų, o ypač 
kariškų, nepaprastas mylėtojas, ir visada mums dėl to 
ypatingo vienintelio mėgstamo darbo didžiai palankus 
ir didžiai geranoriškas Mecenatas, tuojau pranešė jo Di-
denybei ir mūsų darbą, susijusį su šio meno taisyklių 
aprašymu, padarė žinomą. Tai buvo įdomu taip pat ir jo 
Didenybei, ir manydamas, kad mes jo lūkesčius jau tam 
tikra dalimi patenkinome, savo Karališku palankumu ir 
dosnumu mus įkvėpė padaryti tai, ką buvome sumanę, 
ir duodamas tikrai tėvišką palaiminimą įsakė, kad išvyk-
tume į Belgiją“ (lietuviško vertimo p. 27).

Šio fejerverkų fontano lyg ir 
netiktų vadinti pirotechnine 
mašina, o ir jo pavadinimas 
Fortūna kelia visai kitokias 
asociacijas. Neatsitiktinai 
Semenavičius šį romėnų 
mitologinį likimo, sėkmės, 
atsitiktinumo, taip pat 
vaisingumo ir motinystės 
simbolį pasirinko savo siekių 
idėjai įprasminti. Ne karo 
dievas Marsas išradėjui 
buvo sektinas pavyzdys. 
Europą nuolat krečiant 
karams, – o jų dalyvis buvo 
ir Semenavičius, – jis kviečia 
nukreipti akis į Fortūną 
(Fig. Nr. 203), gyvenimo 
teigimo ir džiaugsmo įvaizdį. 
Galima įsivaizduoti, kokia 
ugnies fejerija nutvieksdavo 
iškilmes, kai fontanas 
atgydavo įvairiaspalvėmis 
ugnimis. Pirotechnikams – 
tai tikras ugnies inžinerijos 
šedevras, naujų idėjų 
telkinys. 
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Pasakyta daug, bet ne tiek, kad galėtume sužinoti 
bent svarbiausius dalykus apie knygos radimąsi ir paties 
Semenavičiaus biografijos vingius. Kas slypi už žodžių: 
daugelį	metų, praleistų svetur	ir	tarp	svetimšalių	tautų? Rei-
kia manyti, tai – ne barokinio stiliaus vingrybė. Jeigu 
1645 m. karaliaus Vladislovo IV siųstas į Nyderlandus 
sugrįžo 1646 m., tai ši išvyka galėjo užtrukti 1,5–2 me-
tus, o gal net ir mažiau. Per tą laiką neįmanoma būtų 
sukaupti tiek daug knygoje esančios informacijos, o juk 
ją reikėjo ir apdoroti. Tvirtina laisvomis	 valandomis tuos 
savo užrašus sutvarkęs. Būtent į tą laiko tarpsnį atkrei-
pia dėmesį, pabrėždamas, kad jo knyga ne priešokio, o 
ilgamečio darbo ir pastangų išdava. Tik kada tų laisvų 
valandų turėjo, kai karą su Maskva keitė mūšiai su kazo-
kais ir dalyvavimas protestantiškų Jungtinių Nyderlan-

dų Provincijų karinėse kampanijose prieš katalikiškąją 
Ispaniją. 1645 m. Nyderlanduose Semenavičius dalyvavo 
Hiulsto ir Murspėjaus, veikiausiai ir kitų miestų apgul-
tyje, tad bibliotekoje prie knygos palinkusį karį artileris-
tą ar savosios rašymą sunku įsivaizduoti. Nebent knyga 
jau būtų parašyta per daugelį	metų ir liktų tik sutvarkyti 
ir spausdinti. Kuris biografijos tarpsnis padėtų tokią ne-
įtikėtiną spartą įsivaizduoti?

Lenkų mokslo istorikas T. Nowakas suskaičiavo, 
kad Semenavičius savo knygoje cituoja per 200 autorių 
iš 260 knygų, parašytų graikų, lotynų, vokiečių, prancū-
zų kalbomis. Tai autoriai nuo Antikos laikų iki XVII a. 
vidurio. Vargu ar būtų galėjęs atsiriboti nuo aplinkos ir 
į karinių veiksmų teatrą pasiėmęs bent mažą dalį reika-
lingų šaltinių. Pagaliau ir tų laisvų	valandų	vargu ar daug 
turėjo. Matyt, rasdavo kaip našiai panaudoti laiką. Turėjo 
progos susipažinti su Varšuvos artilerijos arsenalu ir ten 
dirbusiais artilerijos specialistais iš Drezdeno Henriku 
Bucheriu ir Casparu Kitteliu. Matė, kaip Varšuvos arse-
nale gaminamos raketos ne tik fejerverkams, bet ir karo 
tikslams. Buvo susipažinęs su karo inžinieriumi, artile-
rijos teoretiku ir artilerijos generolu Pawełu Grodzickiu 
(lot. Paulus Grodicius, ?–1645). Knygoje užsimena, kad 
iš Nyderlandų važiavo susipažinti su Oldenburgo gra-
fo ginklų kolekcija Vokietijoje. Tik keli epizodai, o jų ti-
kriausiai buvo gerokai daugiau.

S P Ė L I O N I Ų  I R  H I P O T E Z I Ų  S P I E Č I U J E
Taigi labai tikėtina, kad dar prieš 1645–1646 m. kelionę 
į Nyderlandus buvo ne tik sukaupta medžiaga abiem 
būsimos knygos dalims, bet ir nemažai parašyta. Kur ir 
kada spėta? Juk nežinome, kada Semenavičiui kilo min-
tis savo fundamentalią knygą parašyti. Gal tai buvo ka-
raliaus užsakymas? Jei taip, tai kurio – Zigmanto III ar 
Vladislovo IV? Esminiai klausimai, ir jų ne vienas. Au-
torius rašo, jog jaunystėje „pirmiausia įsitraukėme į ka-
rinės tarnybos paslaptis“, o tai būdinga bajorų sūnums. 
Daug jėgų ir lėšų įdėjo, kol suprato, kas yra svarbiausia 
pasirinktame kelyje: tai išradimai, menas, „kurį dabar 
esame įpratę vadinti ARTILERIJA“. Galimas daiktas, Se-
menavičius Nyderlanduose lankėsi jau ne pirmą kartą, 
veikiausiai buvo spėjęs pabūti ir kitose valstybėse tarp 
svetimšalių	tautų.

Veikiausiai pirmą kartą Nyderlanduose atsidūrė, gal 
ten ir studijavo, gerokai anksčiau, negu manyta ligi šiol. 
1957 m. lenkų autorius Marianas Subotowiczius pagar-
sino spėjimą, esą Semenavičius ten galėjo lankytis kaip 
karalaičio Vladislovo Vazos svitos narys 1624–1625 m. 
kelionėje po Europą. Toskanoje karalaitis turėjo susiža-
dėti su didžiąja kunigaikštyte Margarita, bet pretenden-
tas į sužadėtinius neskubėjo. Jo maršrutas vedė į Belgi-
ją, veikiausiai ir į kitas to meto Nyderlandų provincijas, 
keliauta po Reino kraštą, Austriją, Bavariją, Šveicariją, 
Italiją. Domėtasi įvairiapusiu tų valstybių gyvenimu, taip 
pat ir kariniu, nors paprastai daugiausia rašoma apie 
kultūrinius karalaičio polėkius. Kelionė užtruko dvejus 
metus, sužadėtuvės neįvyko. Užtat Italijoje Vladislovas 
nuoširdžiai įsimylėjo operą, vėliau į Varšuvą ir Vilnių 
pasikvietė italų operos trupes. Vilniaus Žemutinėje pi-
lyje 1636 m. rugsėjo 4 d. buvo parodyta pirmoji italų 

Rūmų ir dvarų iškilmės paprastai baigdavosi triukšmingomis puotomis, 
tad neįsivaizduojamos be triukšmingo gamtos gėrybių ir vyndarystės 
globėjo Bakcho prisistatymo. Senovės Graikijoje ši dievybė vadinta 
Dionisu, Egipte – Oziriu, arabų tautų – Adoniu. Klaidinga jį matyti vien 
kaip lėbavimo personažą, nesuvokiant tikrosios esmės. Tai – įstatymų 
leidėjų globėjas, geros nuotaikos ir socialumo palaikytojas, taikos 
sergėtojas, žemdirbių ir teatro globėjas, kuriamųjų gamtos jėgų dievybė, 
trumpai tariant, civilizacijos garantas. Tai – ir svarbus karnavalinio tipo 
apeigų veikėjas. Tokį įvairiapusišką Bakchą knygos tekste perteikia 
Semenavičius, panardindamas skaitytoją į Antikos mitų ir poetinių eilių 
pasaulį. Iliustracijoje dievybė įsikūnijusi į linksmą ir valiūkišką vaiką, 
jojantį ant statinės, pasipuošusį prisirpusių vynuogių ir vaisių vainiku. 
Nė nepagalvotum, kad tai – pirotechninė mašina, kurioje įmontuota 
fejerverkų įranga. Laimė, išradėjas „išnarsto“ ir mums parodo sumaniai 
užslėptą ugnies inžinerijos konstrukciją. 
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kompozitoriaus Marco Scacchi opera Elenos	pagrobimas, 
tad su šiuo scenos žanru Vilnius susipažino dešimtmečiu 
anksčiau už Paryžių ar Londoną.

Tokios sėkmės atveju Semenavičius būtų galėjęs likti 
Nyderlanduose su aiškia užduotimi: studijuoti viename 
iš universitetų, gilintis į artilerijos ir fortifikacijų naujo-
ves, kuriomis garsėjo ši šalis. Karalaičio Vladislovo tėvas 
karalius Zigmantas III Vaza buvo suinteresuotas stiprinti 
karinę Abiejų Tautų Respublikos galią, kuri jau buvo ne-
įmanoma be stiprios ir modernios artilerijos. Tai patvirti-
na karaliaus sprendimas įkurti artilerijos mokyklą ir pa-
trankų liejyklą Lenkijoje, o po jo mirties karaliaus skeptrą 
perėmęs Vladislovas IV įsteigė Artilerijos korpusą.

Hipotezė įkvepianti, deja, ją patvirtinančių duome-
nų neaptikta. Joje yra ir abejotinų vietų. Pretendentas į 
svitą turėjo būti tinkamo amžiaus ir padėties aukštuo-
menėje, pasižymėjęs ne tik gabumais ir imlumu moks-
lams, bet ir valdovo aplinkoje turintis pasitikėjimą. Ir 
bene svarbiausia sąlyga: turėjo būti katalikas, žinant, 
koks karštas katalikas buvo karalaičio tėvas Zigmantas 
III Vaza. Sunkiai tikėtina, ar būtų norėjęs, kad sūnų suptų 
protestantai. Vladislovas religijos reikaluose buvo nuo-
saikesnis, rasdavo bendrą kalbą ir su protestantais, bet 
šias nuostatas įgyvendinti galėjo vėliau, po tėvo mirties 
tapęs karaliumi. Kuriai krikščionybės šakai priklausė 
bajoras Semenavičius, nežinoma. Nepavyko nustatyti nė 
vieno ir jo giminės nario, tad keblu kalbėti apie religinę 
Kazimiero priklausomybę.

Kelionių motyvas atrodė patrauklus ir kitiems ty-
rinėtojams. 1971 m. Adolfas Ivaškevičius iškėlė mintį, 
kad Semenavičius galėjęs dalyvauti ir vieno iš jaunųjų 
Radvilų (ar kito didiko) kelionės palydoje į kurį nors už-
sienio universitetą, gal net ir į Nyderlandus. Šią hipote-
zę sustiprina Semenavičiaus žodžiai, kad jis kai kuriems 

eksperimentams vandenį sėmęs iš Reino intako netoli 
Leideno. Aptariamu metu Leideno universitete jau veikė 
mechanikos fakultetas, dėstymas vyko lotynų kalba, o ją 
Semenavičius puikiai mokėjo.

A. Ivaškevičius pirmas iškėlė mintį, esą Semena-
vičius apie 1620–1625 m. įstojęs į Vilniaus universite-
tą (akademiją). Išeitų gimęs maždaug 1600–1605 me-
tais. (Žr. А. Ивашкявичюс. Казимир	 Семенович	 и	 его	
книга	„Великое	искусство	артиллерии.	Часть	первая”.	–	
Вильнюс, 1971, с. 9) Šiandien ši prielaida kelia vis di-
desnių abejonių, nors spaudoje nuolat tebekartojama jau 
kaip faktas. Pateiktoji studijų data nekoreliuoja su loty-
nišku 1651 m. birželio 19 d. įrašu Vilniaus universiteto 
studentų knygose. Minimas Kazimieras Semenavičius, 
dėl silpnos sveikatos negalėjęs laikyti egzaminų, todėl 
išlaikęs eksternu įgijo filosofijos ir laisvųjų menų magis-
tro laipsnį. Tyrinėtojus gali klaidinti kitas asmuo ta pačia 
pavarde. Viena prielaida veda prie kitos, o nekritiškai 
priimtos kuria virtualią asmens biografiją.

Kita vertus, kai stinga tikrų duomenų, be prielaidų 
ir mokslinių hipotezių neįmanoma apsieiti. Tai sudėtinė 
bet kurio pažinimo dalis. Semenavičių tarsi kokia paslap-
tinga jėga traukė Nyderlandai, knygoje jis dažnai mini 
Belgiją, tuo metu vadintą Flandrija, ir tai joks atsitikti-
numas. Jo ryšys su Nyderlandais nėra paviršutiniškas 
epizodas, veikiau ilgalaikis ir turiningas jo gyvenimo ir 
veiklos etapas. Jeigu tokią hipotezę pavyktų paversti įro-
dytu faktu, daug kas stotų į savo vietas. Taptų supran-
tama frazė apie daugelį metų, praleistų svetur tarp sve-
timšalių tautų, laiko rėmai išsiplėstų, taptų įtikima, kaip 
pavyko sukaupti tiek daug patirties artilerijos dalykuo-
se ir išdėstyti tokį žinių kiekį stebėtiname manuskripte. 
XVII a. Nyderlandų šaltiniai – perspektyvus orientyras 
ateities tyrinėtojams.

Taip pat ir šių Vytauto 
Didžiojo karo muziejaus 
darbuotojų dėka šiandien 
lietuviškai galime skaityti 
K. Semenavičiaus knygą  
Didysis	artilerijos	menas 
(I dalį). 2018 m. liepos 5 d. 
G E D I M I N O  Z E M L I C K O  
nuotrauka
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*   
 Kai priešininkas nugali, todėl, kad jis stiprus, 
yra keikiamas, bet kai būna nugalėtas, todėl, 
kad stiprus, giriamas.

*   
 Paveldas – dirva, kuri auga į ateitį.
 Nesuvokę pavelde slypinčio turinio, nesame 
pasiruošę susitikti su ateitimi: ji paprasčiausiai 
neateina.
 Ateitis ne ten ir ne čia, ne paskui ir ne tada, o 
išėjimas iš savęs, ir kiekvienas želmuo 
atmintinai žino tą kelią.   
 O dėl žmogaus, tai jis išimtis, ir išėjimą, 
apie kurį kalbame, tarsi prisimena, bet pamiršęs, 
tarsi saugo, bet praradęs; jis pasiklydo laike, ir 
tikrovės vaizdai jį užvaldo ir žaidžia su juo savo 
žaidimus.
 Einu prie žiemkenčių – susitarti su savimi ir 
pasauliu.

*   
 Rega liudija, klausa gaudo žinią, o lytėjimas 
įgyja. Tarp visų gebėjimų jis daiktiškiausias, per 
jį atsiranda ir per jį pasireiškia galia.
 „Jie prašė jį leisti palytėti nors apsiausto apvadą.
Ir kas tik palietė, pasveiko“ (Mt 14, 36)

*   
 Tai, kas svarbiausia, ištariama tylomis, ir 
kūrinyje žodžiai ieško – ir kuria – galimybę, 
kur tai galėtų išsipildyti ir įvykti.

*   
 Tai, ką gali žmogus pasakyti apie save patį,
svarbu iki slenksčio. O tai, ko negali, svarbu
ir už slenksčio.
 Poezija pašaukta išsakyti ir išreikšti šitam „už“.

*   
 Žmogus protingas?!
 Savaip, ir kiekviena būtybė protinga savaip.
 Būti – tai būti kažkuo: kas kuo yra, tai žino,
ir žino tiek, kiek kuo yra.

*   
 Žmonės moko vienas kitą, kaip dera gyventi ir 
kaip dera elgtis, ir vis tiek gyvenimo neužtenka, 
kad išmokintumei ir kad išmoktumei.
 Viskas, kas nutinka, moko, kai tampa sava, 
ir – tampa sava, kai moko.

*   
 Idėjos randasi iš žmonių ir žmogaus, 
žmogaus ir Dievo santykių.
 Ir jei idėjos neveikia arba veda ne ten,
kažkas ne taip pačiuose santykiuose –
kažko juose per daug ir kažko trūksta.

*   
 Kalba – garsų ir atgarsių, žmogaus ir tautos,
akimirkos ir šimtmečio susitikimas, ir kolei ji
skamba, susitikimas tęsiasi.

*   
 „O istorijos teismas sunkus!..“ (Janka Kupala)
Galbūt istorijos teismas ir sunkus, bet jis ne galutinis,
ir todėl, kad jis ne galutinis, istorija jį paleidžia  – 
už laiko ir erdvės ribų.

*   
 Tai, kas išreiškiama pirmą kartą, skamba 
ypatingai, yra ypatingos formos, ypatingo kvapo. 
 Poezija – visada tai, kas išreiškiama pirmą kartą.

A l e s  R a z a n a u

Durys atsiveria ir užsiveria
Znomai
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*   
 „Tiktai nuo tavęs gėlės – tikros gėlės“, – 
prisipažinimas iš Ninos Maciaš eilėraščio.
 Tame, kas duodama, yra duodantysis, ir kai 
duodamos gėlės, kurių didžiausia vertė ta, jog 
jos duodamos, kartu su gėlėmis atiduoda save 
duodantysis, ir kai tas – iš tikrųjų tas, tai gėlės 
iš tikrųjų gėlės.
 Eilėraštis – atlygio gėlės.

*   
 Vėluojame, nes skubame.
 Viskas laike: vėluoti – iškristi iš laiko bėgsmo.
Tas, kas iškrinta iš laiko bėgsmo, tuo pat metu ir
skuba, ir vėluoja.

*   
 Praeitis niekada iki galo netampa praeitimi, ji – 
skaitomas raštas, ir todėl, kad skaitomas, tampa 
dabartimi, tokia, kaip yra skaitomas.

*   
 Paveldas – amžina dovana ateičiai: jame yra 
tai, kas niekada neperskaitoma ir nesuvokiama 
iki galo, – tai, kas už laiko ribų. 

*   
 Balta yra ne todėl, kad yra juoda, o todėl, 
kad vaivorykštė nori švytėti ir apgaubti viską 
dangiškomis spalvomis.

*   
 Galimybė – kopėčios, jungiančios žemę 
ir dangų, dangų ir žemę: jos niekada neturi 
paskutinio skersinio.

*   
 Vaizdas regėti, muzika klausytis, o žodis 
suprasti: kad būtų poetiškas, jis turi būti esminis.

*   
 Kiek pagundų, tiek išbandymų, kiek išbandymų, 
tiek galimybių.

*   
 Kiekvienas reiškinys turiningas ne pats 
savaime, o tuo, kas į jį įdedama.
 Yra kalba ir yra kalbos turinys.
 Ne kalbos jungia ir išskiria žmones, o jais 
pasakomas turinys.

*   
 Kiek kartų buvau atsidūręs keblioje, kone 
beviltiškoje padėtyje, ir kaskart rasdavau išeitį – 
atsibusdavau.
 Jos visada kažkur esama, ir kad rastumei ją, 
kaskart reikia išeiti iš savęs – atsibusti.

*   
 „Mūsų poetą“ – rašo kritikas. 
 Tačiau poetas ne „mūsų“ ir ne „jūsų“, jis ir 
ne savo paties, bet tiktai perpratęs save, tampa 
poetu.

*   
 Vaikas paišdykavo: įkišo katiną Bazilijų į 
triušių narvą, vis dėlto kažkuo panašūs, ir įvykio 
garbei į gardeles įdėjo batoną: vaišinkitės!..
 Triušiai vikriai naikino vaišes ir visai nekreipė 
dėmesio į Bazilijų, o jis, įsitempęs ir paniuręs, 
tupėjo nuošaliai nuo visų ir per narvo vielas 
iš padilbų žiūrėjo į mane.
 Kiek kartų vėliau įvairiais būdais, įvairiomis 
aplinkybėmis jausdavausi Bazilijum triušių narve!..
 Viskas, kas vykdavo aplink, diktavo savo 
sąlygas ir buvo kaip nors susiję su manimi, ir aš, 
lyg ir dalyvaudamas vyksme, vis tiek likdavau 
nuošaly – laukdavau, kol atsidarys narvas.
  

V
L

A
D

O
 B

R
A

Z
IŪ

N
O

 n
uo

tr
au

ka



60N A U J O J I  R O M U V A ,  2 0 1 9 ,  N R .  1  ( 6 0 6 )  

*   
 Išsakyti todėl ir galima, kad esama neišsakomo,
ir todėl, kad esama nepasiekiamo, galimi pasiekimai.

*   
 Kas yra literatūra, byloja pati literatūra. Ji 
atsiskleidžia, aiškindama save.
 Neaiškindama savęs, ji neatsiskleidžia.
 Literatūros mokslas nebūtų mokslas, jei pati
literatūra jau nebūtų žinios.
 Ir kalbos mokslas nebūtų mokslas, jei žinios 
nebūtų pati kalba. Žinios glūdi visoje būtyje, ir 
kiekvienas mokslas pasiima iš jos savo dalį.
 Literatūra, kurioje nėra ką veikti literatūros 
mokslui, ne visai literatūra, o gal ir visai ne 
literatūra.

*   
 Jos beveik tapačios, tačiau jas skiria esminis 
bruožas: prozoje iš įvykio randasi tekstas, 
poezijoje iš teksto randasi įvykis.

*   
 Tas pats lietus, bet nelygu, kur esi, tą patį 
jauti skirtingai.
 Vienaip, kai tu troboje, ir kitaip, kai laukuose,
vienaip, kai tu kieme, ir kitaip, kai kelyje, ir 
todėl, kad jauti jį savaip, jis vis lyja ir lyja 
apsakyme ar eilėraštyje.

*   
 Kai krenti, atsiduri žemiau savęs, kad pačioje 
kritimo apačioje gautumei reikiamą atramą.
 Atrama – apverstos lubos, žemiau nebūna, ji 
visada parodo, kur esi ir  kuo esi dabar.

*   
 Ten, kur prekiaujama, atvirai ir slaptai 
prekiaujama žmonėmis.
 Visais laikais žmogus perka ir parduoda,
ir pats yra perkamas ir parduodamas.

*   
 Kai eilėraščiai rašomi, jiems nerūpi,
kam rašomi: toje erdvėje, kuri už akivaizdžios 
tikrovės ribų, jie turi savo vietą.

*   
 Vienas medis – orientyras, kai jų daugybė –
klaidina, bet kartu teikia amžiną pamoką:
skirk medį nuo medžio ir žmogų nuo žmogaus.

*   
 Nėra tokios kalbos, kuria nebūtų galima 
išreikšti kad ir giliausios minties, – kai kalba
sava ir kai sava mintis.
 Mintis – ji jau ir žodis, dar neištartas garsiai. 
 Mums dar nespėjus ištarti žodžiai jau ištaria
mus.

*   
 Žinios skiriasi nuo žinių, ir netgi tą patį 
supratimą, kad gyvena, žmogus diena po dienos, 
metai po metų išgyvena naujai.
 Ir netgi tą patį supratimą, kad mirs, jis visą 
gyvenimą suvokia taip, tarsi tai nesusiję su juo 
pačiu.
 Mirtis – išeitis, kurios žmogus, kol eina,
neprieina, išeitis, kurios jis nežino, bet kuri žino jį.
 Mirtis – uždrausta žinia.

*   
 Gyvenimas – teatras?!
 Žmonės nori pamatyti tai, ko jie nemato, ir 
suprasti tai, ko nesupranta, o tai, ką mato
ir supranta, priešingai, jie nenori nei matyti, 
nei suprasti.

*   
 Reikšti nepasitenkinimą – purkšti vandenį
ant ugnies: ir ugnis įširs, ir vanduo įsižeis.

*   
 Kai nusitrina ribos, kartu su jomis nusitrina
kažkas, kas jose saugoma ir esama.
 Atskyrimo gelmė esmingesnė, negu sujungimo
paviršius.

*   
 Pasaulinė literatūra dar ne visa literatūra, ir
kūryba tai žino iš anksto.
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*   
 Kur krinta klausimas, iš ten kyla atsakymas:
atsakymas – grąžintas klausimas.
 Kartu su klausimu ten, kur jis krinta, įeina ir 
žmogus, o kartu su atsakymu išeina.

*   
 Ligoninės koridoriumi vedu už rankos vaiką. 
Jis ištraukia ją, jis gali ir nori eiti pats, jis nori 
ir gali būti savimi.
 Būti – būti savimi.
 Būti savimi – būti laisvam nuo bet kokios 
priklausomybės.

*   
 Kaip ir žmonės, kalbos savaip skirtingos.
 Kiekviena kalba turi savo topografiją ir savo 
poetiką: ji padeda pasaulį perprasti ir paaiškinti, 
ir tai, kas susikuria vienoje kalboje, kitoje gali 
ir nesusikurti.

*   
 Minią valdo emocijos.
 Kai žmogų užvaldo emocijos, jis pats virsta 
minia.

*   
 Švarus vanduo – vanduo;
drumstas vanduo – daugiau nei vanduo.
 Teisybė mėgsta skaidrumą: ji jame
atsiveria;
apgavystė mėgsta drumstumą: ji jame slepiasi.

*   
 Žmogus gimęs laimei?!
 Veikiau – gimsta, ir gimimas trunka visą 
gyvenimą. O gal ir ne vieną.
 

*   
 Muzikos nereikia versti, vaizduojamųjų menų 
irgi, ir tiktai literatūra su kiekvienu kūriniu
vis stato Babelio bokštą – ji prisimena tai, kas 
neišsakoma žodžiais.
 Kalbos – neišsakomo transkripcijos.

*   
 „Pyktį Pelėjo sūnaus Achilo, deive, giedoki...“ –
šitokiu kreipiniu prasideda „Iliada“.
 Patyręs visokių pykčio priepuolių, sakau:
Deive, nei Achilo, nei kieno kito pykčio negiedoki.
Jis atima protą, ir nuo jo lieka tiktai sugriautos 
šventyklos, išblaškyti lavonai ir suluošinti likimai.
 Verčiau giedoki pačią kūrybą.

*   
 Žmoguje užkoduotos visos būtybės, ir jis pats 
lyg Nojaus laivas, kuris kažkur plaukia: kur?

*   
 Žmogus žmogui brolis,
žmogus žmogui vilkas,
žmogus žmogui daiktas,
žmogus žmogui...
 Ir tai ne du žmonės, o tas pats žmogus 
santykyje su savo esybe – di evišk ąja .

*   
 Tai, ką regi akys, kiekvienas aiškina savaip.
 Norint galima ir saulę išpeikti: juk ji su dėmėmis!..
 Norint galima ir dėmes išgirti: juk jos ant saulės!..

*   
 Tiek daug reikalų ir įvykių – ir  viskas tam, 
kad neišsipildytų, kas svarbiausia.
 Ir visgi jie tam, kad tai, kas svarbiausia, išsipildytų:
renkasi žmogus, ir kaskart jis pasirenka arba save,
arba sau.

*   
 Garsus knygininkas, aistringai kaupęs knygas,
metams bėgant išpardavė ir išdalino savo turtą,
pasiliko tik Bibliją.
 Klausiu jį, ko joje jis dar neišskaitė, atsako:
„Savęs paties.“ 

*   
 Premijos skaičiuojamos savaip, literatūra turi 
savas vertybės, ir kai literatūros turinys bei reikšmė 
ima tiesiogiai priklausyti nuo premijų, kūrėjas 
tampa nevisaverte asmenybe.
 Savo esme literatūra kovoja ne dėl premijų,
o su jomis.

Iš baltarusių kalbos vertė A L M A  L A P I N S K I E N Ė
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Kiek	Jums	svarbus	tautinis	identitetas?

„Tai	labai	svarbus	ir	jautrus	aspektas.	Dirbant	skirtingose	
vietovėse	gyvybiškai	 svarbu	atskleisti	vietos	 išskirtinumą,	
ypač	turint	omenyje	globalizacijos	procesą.	Kiekviena	vieta	
turi	savo	istoriją,	kultūrą,	specifinį	charakterį.	Geras	pasta-
tas	negali	gimti	anemiškoje	kompiuterinėje	erdvėje.	Archi-
tektūra	neatsiejama	nuo	istorijos,	kultūros,	visuomenės,	ji	
tuo	pat	metu	ją	papildo	ir	keičia.“

Kam	projektuodamas	skiriate	daugiausia	dėmesio:	konteks-
tui,	formoms,	šviesai,	erdvėms?

„Visų	pirma	reikia	įvertinti	unikalią,	nepakartojamą	ir	tokią	
vienintelę	 dislokacijos	 vietą	 pasaulyje.	 Joje	 užkoduoti	 visi	
principiniai	 sprendimai.	Reikia	 nepamiršti,	 kad	 pasaulyje	
mes	ne	vieni	ir	esame	tik	maža	dalelė.“

Iki koktumo teisingi atsakymai. Garantuotai po jais pasi-
rašytų visi Lietuvos architektai. Bet ar turi ką nors ben-
dro šie teisingi atsakymai su neseniai mus nudžiuginusia 
MO muziejaus architektūra?

Taip, jūs neklystate, tai – Danielio Libeskindo at-
sakymai jo interviu Archiformai 2008 metais. Mane jau 
tada, vos pasibaigus Gugenheimo muziejaus konkursui, 
sužavėjo metro meistriškumas kalbėti viena, daryti kita. 
Tik vėliau maestro prisipažino, kad projektuoja išimti-
nai „ikoniškus“ pastatus, tad sunku įsivaizduoti, kaip 
„vienintelėje tokioje dislokacijos vietoje pasaulyje“ galė-
tų atsirasti keli ar keliolika „ikonistų“. Bent jau vienoje 
gatvės išklotinėje? 

L e o n a r d a s  Va i t y s

Sudėtinga meilė
Tai, matyt, suprato ir maestro, įtaisęs mažą, žavų 

dizaino gabalėlį į tokią vietą, kuri turi „savo istoriją, 
kultūrą, specifinį charakterį“, kiek galėdamas atsitrau-
kęs nuo išklotinę formuojančių pastatų, nereaguodamas 
nei į senamiesčio tradiciją turėti ištisinį užstatymą, nei į 
gretimų gatvių statinius.

Tačiau akivaizdu, kad atsitraukti nuo mums vertin-
go užstatymo aplinkos nepavyko, nes vietos tokiai aro-
gancijai – kad ir ikoniškai – paprasčiausiai nėra.

Na, kad architektūrinis kontekstas kolegai nėra ir 
pagal jo įsitikinimus ir negali būti prioritetas, remiantis 
MO pavyzdžiu, tikriausiai aiškinti nereikia. Nei pastato 
mastelis, nei architektūrinė plastika su aplinka „neben-
drauja“. Tačiau, žvelgiant iš ūkinio kiemo pusės, iš kur 
beveik nematyti aplinkinio užstatymo, tokia „parašiuti-
nė“ architektūra atrodo neblogai.

Pastebėjau, kad maestro kūryboje, vietose, kur ur-
banistinė aplinka yra „tiršta“, – ar tai būtų Šiuolaikinis 
žydų muziejus San Fransiske, ar Michael	Lee-Chin	Crystal 
Toronte, ar Karališkasis Ontario muziejus, – kaimynams, 
neretai paminkliniams objektams, tenka gerokai „susi-
kūprinti“ – ikoniška architektūra tiesiog užlipa ant jų. 
O urbanistiškai tuštesnėse erdvėse, kaip Imperinis karo 
muziejus Mančesteryje – toks su parašiutu numestas ža-
vus dizaino daikčiukas – iš tiesų praturtina aplinką, kaip, 
pavyzdžiui, ir Franko Ghery Bilbao.

Grįžtant į tirštą Vilniaus užstatymą, tenka pripa-
žinti, kad galgi maestro vis dėlto bent kiek reaguoja į 
aplinką, nes MO architektūra iš tiesų ne tokia agresyvi 
kaip jau paminėta.
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Didžiausia MO blogybė yra būtent generalinis pla-
nas, kai Pylimo gatvėje fatališkai neišnaudojamas sklypo 
plotas, kai tarp esančių statinių paliekami senamiesčiui 
nebūdingi tarpai – „išmušti dantys“. Nors apie dantis 
pats maestro, atrodo, turi kitokią nuomonę. Štai inter-
viu 15	 min.lt	 (2017. 04. 04) apie kitą mums gresiančią 
ikoną K18B į pastebėjimą, „kad toks projektas užveria 
miesto panoramą“, atsako: „Žiūrėkite, jeigu turite tarpą 
tarp dantų, turint pinigų, jį galima panaikinti, nes taip 
lengviau kalbėti.“ Pritrenkianti argumentacija! Tačiau ar 
apsimoka, turint pinigų, išmušti du dantis? 

Dėl generalinio plano galima pasakyti ir daugiau 
pastabų: kadangi MO perimetras jau nubraižytas sta-
čiais kampais, todėl nereaguojama į Purvinojo skersgat-
vio užstatymo liniją. Šaligatvis, netgi du, eina ne pagal 
gatvės liniją, o pagal pastato. Nesvarbu, kad abu, praėję 
pro pastatą, atsimuša į atraminę sienelę ir neišvengia-
mai turi grįžti prie skersgatvio. Šalia pastato atsidūręs 
Narvesen kioskelis su savo šiukšliadėžėmis šalia tokios 
pačios funkcijos MO pastate numatytos kavinės, kuri 
privalėjo „suvalgyti“ pastarąjį, čia liko kaip urbanistinė 
šiukšlė (tik neaiškinkit, kad tai yra už muziejaus sklypo 
ribų – Vilniuje Libeskindui galima viskas). Kitoje pasta-
to pusėje, šalia kaimyninio, prie kurio privalėjo glaustis 
MO, organizuotas skulptūrų darželis – galbūt su aliuzija 
į Boburo aikštę šalia Pompidu centro – šiuo metų laiku 
atrodo tragiškai ir, tikėtina, taip bus visada, nes lysvių 
priežiūra (beje, jos kenkia ir menui) bus imli darbo ir 
estetiškai nerezultatyvi. O menas abiejose namo pusėse 
yra iš tiesų geras, nors ir labai įvairus stilistiškai. Gal-
gi dabar Urbanavičius, prisiminęs, kad meno akcentai, 
skirti Vilniui kaip Europos sostinei, buvo numatyti kaip 
laikini, ir demontuotų savo „vamzdį“, kurio industrinės 
detalės, nesužalotos menininko rankos, galbūt rastų pa-
naudojimą liaudies ūkyje.

Dar kiek apie išorę. Milžiniški išoriniai laiptai, iš tie-
sų kuriantys MO intrigą, kad čia vyks koks nors meninis 
veiksmas, – taip mūsų garbinami performansai, – turi dvi 
neigiamybes: sėdėti ant pliko betono Lietuvoje nepatarti-

na, juo labiau, kad jie atsukti į rytus ir visiškai uždengti 
pastato konsole, kuri beveik garantuoja amžiną pavėsį. 
Kitas dalykas, – iš asmeninės patirties, – anga, esanti laip-
tų viršuje, gali sudaryti labai nemalonius skersvėjus, bet 
gali ir nesudaryti... Čia jokio priekaišto autoriui nėra, – 
to numatyti, net ir turint blogos patirties, neįmanoma.

O dabar – vidun. Reikia sutikti, kad turime, kad ir 
nederantį šioje vietoje, bet išskirtinės plastikos pastatą. 
Natūralu, kad to tikimės ir įėję į vidų. Pirmoji erdvė 
nuvilia. Įėjimas – viena iš nedaugelio muziejaus patal-
pų, kurioje galimas didesnis žmonių susibūrimas, ypač 
kai yra ekskursijų grupių. Iš jos galime patekti į ka-
vinę, nebūtinai lankydami muziejų. Kasos su atitvara 
nuo knygynėlio, palieka siauroką praėjimą, iš kurio dar 
reikia patekti į rūbinę (rūbų pakabinimas vertas pagy-
rimo, verčiantis susirūpinti savo intelektu, dėl to labai 
smagu sugebėjus tai padaryti). Tačiau svarbiausia, kad 
gilumoje esantys sraigtiniai laiptai optiškai eliminuoja 
tolimesnę, plastiškai įdomesnę erdvę, kurios plotas at-
sainiai didelis, naudojamas tik per akcijas, vykstančias 
posėdžių salėje ar pačiame vestibiulyje. Nesuprantu, 
kam ir taip pernelyg dominuojančiai laiptinei reikėjo 
dar išaukštinti turėklus? Tai ir visa lankytojams skirta 
erdvė. Ekspozicijos čia nėra.

Antrasis aukštas pasitinka puikia ir gražiai frag-
mentuota erdve su temperamentingai pasvirusiu langu 
į kiemo erdvę. Plotas didelis, ekspozicijos ir vėl nėra 
dėl paprasčiausios priežasties – nėra sienų. Vienintelis 
„opartiškas“ lapas, pastatytas priešais langą, tik užstoja 
vaizdą ir dėl ažūrinės faktūros netenka prasmės. Tačiau 
šiame aukšte randame ekspoziciją, skirtą mūsų fotome-
nininkams – elementarus, klasikinis sprendimas, nors 
atokvėpio tarp kūrėjų darbų lyg ir norėtųsi platesnio. 
Maloniai nuteikia nedidelė bibliotekėlė, tik nežinau, kiek 
ji prasminga lankytojui – ir eiliniam, kuriam meno ir taip 
pakaks, ir profesionalui, kuriam ji tiesiog per skurdi. Akį 
joje džiugina graži, elegantiškai humoristiška paroda – 
piešiniai tiesiai ant sienos Meno	pauzė (dailininkės – Julija 
Linkutė ir Dovilė Bagdonaitė).
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Gal vertėtų ją visą atiduoti tokio pobūdžio parodė-
lėms?.. Nuotaika pakilo.

Pagaliau trečiasis aukštas, kur meno pagaliau yra 
daug, ir mano mylimos lietuviškos tapybos. Ekspozi-
cinei erdvei, kurią, kaip supratau, projektavo Audrius 
Ambrasas, teko gerokai susiglaudinti, todėl kai kuriose 
jos dalyse pritrūksta atstumo tiek nuo stebimo darbo, 
tiek nuo kaimyno. Kiek keistai atrodo ir pertvarų, ku-
rios organizuoja atskiras ekspozicines erdves aukštis, 
ypač aukštųjų, einančių beveik iki lubų, taip suskaidan-
čių bendrą erdvę ir netinkamų eksponuoti darbus dėl jų 
pakabinimo aukščio. Vėlgi – temperamentingai pasviręs 
langas praleidžia ne tik šviesą, bet ir tiesioginius saulės 
spindulius, kurie „sunaikina“ bene tris–keturis tapybos 
darbus.

Keistas ir sunkiai pagrįstas sprendimas – įrengti 
nuožulniai į lango plokštumą kylančias grindis su keliais 
minkštais suolais, kurie gal ir būtų funkcionalūs, jeigu 
ekspozicijos „esencija“ būtų sufokusuota į šią erdvę kaip 
galima jos pradžia ar pabaiga, kur lankytojų grupėms 
būtų išsamiau pasakojama apie MO muziejaus kolekci-
ją. Beje, šių pasvirusių grindų kokybė – bene vienintelė 
statybos darbų kokybės kliauza. 

Beje, apie kolekciją. Radau beveik visus mūsų pasi-
didžiavimus, nustebau, dėl įdomių nepažįstamųjų (gėda 
man). Savininkai pasirinko kolekcijos komplektavimo 
būdą, kurį aš proteguoju visose meno srityse, – pasiti-
kėti profesionalu, šiuo atveju – žinoma menotyrininke 
Raminta Jurėnaite. Man pasirodė, kad dabar eksponuoja-
ma kolekcijos dalis yra sukomplektuota atsakingai. Aki-
vaizdu, kad kitas profesionalas gal būtų pakrypęs savo 
simpatijų link, o vienas kitas menininkas, kuris reiškia 
nepasitenkinimą, turi suprasti, kad taip gali būti ir tai 
visai nereiškia, kad jis prastesnis.

Beje, trečiojo aukšto erdvė prasiplečia puikiai su-
komponuotu atviru amfiteatru, kuris, jeigu nesutruk-
dys menami skersvėjai, gali tapti mėgstama renginių 
vieta.

Taigi, turime pastatą, kategoriškai klaidingai „įstaty-
tą“ į aplinką, turime raiškios plastikos daiktą su puikiais 
interjero fragmentais, tiesa, labiau „dirbantį sau“ nei eks-
pozicijai, kurios plotai atsainiai išbarstyti nusilenkiant 
ikoniškai architektūrai. Čia vėl verta pacituoti patį maes-
tro, savo pasisakyme portalui alfa.lt D. Libeskindas sako: 
„Nesižaviu sovietiniu režimu ir jo architektūra... Pastato 
erdvė puikiai išnaudota, panaudota 99% ploto...“ Na, 
nesusilaikiau, paskaičiavau. Taigi, jeigu plotą pagal peri-
metrą mes prilyginsime 100 %, išnaudota, pasirodo, 76%, 
iš kurių bent ketvirtadalis – neekspoziciniams plotams.

Man tiesiog įdomu, ar tokia meistro „argumenta-
cija“ tinka ir kitur pasaulyje, ar tik atsilikusiems abori-
genams...

Ar galėjo D. Libeskindo sprendimams įtaką daryti 
jo partneriai lietuviai – puiki ir labai perspektyvi DO Ar-
chitekts komanda? Be abejo, ne, tiesiog ji dar per jauna ir 
neturinti nei miesto vyriausiojo architekto, nei ekspertų 
palaikymo. 

Blogai dar, kad šį objektą Lietuva pristato garbingai 
Ludwigo Mies van der Rohe’s premijai. Reikia tikėtis, 
kad ten sprendimai priimami pakankamai atsakingai ir 
komisija bent jau apžiūrės pastatą miesto erdvėje. O jei-
gu ne? Jeigu pažiūrės į gražų daikčiuką taip, kaip pats 
maestro jį pirmą kartą pristatė savivaldybei – maketą be 
jokių gretimybių?

O pristatinėtojai šiai premijai – tarsi garbingiausios 
profesionalios organizacijos? Ar tikrai jos tokios?

O kas dabar? Dabar, pasak šviesios atminties metro 
Algimanto Nasvyčio: „prie architektūros priprantama“. 
Šventi žodžiai.

Juo labiau, kad Konstitucijos prospekto ansamblyje 
gali iškilti dar viena „ikona“, kurios aukštis, remiantis 
Libeskindo urbanistiniu išprusimu, turi būti, kaip jo nu-
matyta, o ne toks, kurį prieš dešimtmečius numatė vie-
tiniai architektai.

Baudžiauninkų mentalitetas. Prie kurio, tiesą sa-
kant, pripratom jau senokai.
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Greta Babilonijos kiti Šiaurės Mesopotamijos teri-
torijoje iškilę su jos civilizacijos istorija glaudžiai 
susiję reikšmingi ir nuolatos dėl įtakos konkura-

vę civilizaciniu požiūriu svarbūs valstybiniai organizmai 
buvo Senoji, Vidurinioji ir Naujoji Asirijos karalystės. 
Visų minėtų valstybių nuo atsiradimo iki pat jų žlugimo 
ryšys su Babilono civilizacija sąlygoja paskirų mokslinin-
kų vengimą išskirti „Asirijos civilizaciją“ kaip savaran-
kišką civilizacinį darinį. Tačiau toks požiūris nėra visiš-
kai pagrįstas, nes asirų civilizacija, nepaisant akivaizdžių 
sąsajų su Babilonijos kultūriniu kosmosu, daugeliu savo 
pamatinių tipologinių bruožų vis dėlto skiriasi nuo Ba-
bilono civilizacijos.

Lyginant su Babilonu ir Mesopotamijos pietumis, 
kuriuose buvo daug saulės, šilumos ir vandens, asirų 
genčių apgyvendinta teritorija išsiskyrė sudėtingesnėmis 
gamtinėmis sąlygomis. „Asirijoje, – rašo Herodotas, – 
mažai lyja, bet to lietaus užtenka javų šaknims maitinti. 
Pasėliai išauga ir subręsta drėkinami upės. Asirai drėki-
na ne taip, kaip Egipte, kur upė pati užlieja dirvas, o ran-
komis ir siurbliais. Visa Babilonija, kaip ir Egiptas, išrai-
žyta kanalų. Didžiausias kanalas tinka laivams plaukioti. 
Jis jungia Eufratą šiaurės rytų kryptimi su kita upe – Tig-
ru, prie kurio įsikūręs Nino (Ninevijos – A.	A.) polis.“1

Po Akado imperijos viešpatavimo tarpsnio į Šiaurės 
Mesopotamiją įsiveržusios semitiškos kilmės nomadų 
gentys – amoritai – ją sugriauna. Tačiau tai nesustabdo 
tolesnio civilizacinės raidos proceso šiame regione. Ant 
Akado imperijos griuvėsių netrukus iškyla įvairūs dėl 
politinės ir ekonominės galios konkuruojantys miestai-
valstybės. Nustelbęs kitus, strategiškai svarbioje Šiaurės 
Mesopotamijoje dalyje įsigali semitiškų genčių III tūks-
tantmečio pr. m. e. pabaigoje įkurtas miestas Ašūras. 
Jis pavadintas pagal šioje teritorijoje gyvenusios genties 
vardą ir ją globojantį dievą Ašūrą, kuris šumerų ir akadų 
dievų panteone atliko karo dievo funkcijas. Kaip pama-
tysime vėliau, miesto gyventojai visiškai pateisino šį sim-
bolinį vardą, nes sukūrė pirmąją pasaulyje galingą kari-
nę imperiją. Kita vertus, Ašūras skleidėsi kaip svarbus 
prekybinis centras, per kurį driekėsi pagrindiniai preky-
biniai šiaurės Mesopotamijos keliai ir vyko tarptautinė 
prekyba įvairiomis kryptimis. Pirmieji įrašai apie Ašūrą 
ir jo valdovus aptinkami po 2000 m. pr. m. e. pasirodžiu-
siose šumerų ir akadų kalbomis parašytose dantiraščių 
lentelėse, o šioje teritorijoje įsiviešpatavusios seniausios 
Asirijos valdovų dinastijos atsiradimas yra datuojamas 
apie 1900 m. pr. m. e. 

XIX a. pr. m. e. pabaigoje Ašūras tampa pirmąja Se-
nosios Asirijos karalystės sostine, kurios karinė ir eko-
nominė įtaka skleidžiasi toli už jos ribų. Nuo šiol visas 
Šiaurės Mesopotamijos regionas greta gyvenančių tautų 
pradedamas sieti su pagrindinio miesto – Ašūro – var-
du. Tokį regiono pavadinimą perėmė ir senovės persai, 
kurie jį vadino Athura, armėnai – Aruastanu, o Sasanidų 
dinastijos valdymo laikais gyvavo pavadinimas Asuris-
tanas. Senovės graikai ir romėnai dažniausiai šį kraštą 
vadino Asirija. Graikai tikriausiai todėl, kad vakarinė 
Šiaurės Mesopotamijos teritorija tiesiogiai ribojosi su 
istorine Sirija. Platesne prasme Sirija apėmė ir visą ry-
tinį Viduržemio pajūrį. Tiesą sakant, šiame regione gy-
vavusių valstybinių darinių teritorijos buvo paslankios 
ir dažnai, įsigalint skirtingoms dinastijoms, smarkiai 
keitėsi. Kita vertus, perėjimas nuo derlingų Šiaurės Me-
sopotamijos upių Tigro ir Eufrato aukštupių slėnių prie 
retai apgyventų Sirijos pusdykumių ir derlingų Levanto 
slėnių su gausia bendruomene nebuvo aiškiai apibrėžtas 
geografinių ir gamtinių kliūčių. Visa ši civilizacinė erdvė 
dar nuo šumerų ir akadų dinastijų valdymo laikų buvo 
išvagota svarbių tarptautinės prekybos kelių, kurie su-
vaidino svarbų vaidmenį Asirijos civilizacijos tapsmo ir 
iškilimo procese.

Taigi, formuojantis pirmajai asirų etnoso sukurtai 
Senosios Asirijos karalystei, jos teritorija pagal mies-
to – Ašūro pavadinimą įgyja Asirijos (ak.: Aššūrāyu, ara-
mej.: רותא Aṯur, hebr.: רּוּׁשַא Aššûr) vardą. Nuo šiol kitos 
didingos Mesopotamijos regione išsiskleidusios asirų 
civilizacijos pavadinimas tvirtai susiejamas su Šiaurės 
Mesopotamijos Tigro ir Eufrato aukštupyje gyvenančia 
asirų tauta.

Tačiau, pasibaigus Senosios Asirijos karalystės kles-
tėjimo tarpsniui, spaudžiant nomadų gentims, valstybė 
išgyvena nuosmukį. Kai churitų karalystės Mitanijos val-
dovas, XV a. pr. m. e. nusiaubęs Ašūrą, paverčia Asiriją 
savo vasaline valstybe, asirai moka duoklę Mitanijai tol, 
kol jos nesužlugdo naujas galingas hetitų antplūdis. Pir-
mosios Šiaurės Mesopotamijos teritorijoje atsiradusios 
asiriškos valstybės kartu su pagrindiniais savo miestais 
Ašūru ir Ninevija neretai buvo daugiau ar mažiau pa-
valdžios konkrečiais istoriniais tarpsniais savo galios 
epogėjuje buvusiai Babilonijai. 

Nuslūgus klajoklių antplūdžiams, pasinaudojęs su-
sidariusia palankia padėtimi, Ašurubalitas I vėl XIV a. 
pr. m. e. iškovoja Asirijai nepriklausomybę, o netrukus 
sutvirtėję asirai net užgrobia Babiloną. Tuomet ir prasi-

A n t a n a s  A n d r i j a u s k a s

Asirijos civilizacijos 
savitumas
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deda naujas šlovingas Viduriniosios Asirijos karalystės 
(XIV–X a. pr. m. e.) klestėjimo etapas, o sostinė Ašūras 
yra ir pagrindinis asirų religinis centras, vieta, kur šimt-
mečiais buvo karūnuojami ir laidojami Asirijos karaliai.

Tačiau XII a. pr. m. e. po frygų antplūdžio subyrė-
jus hetitų imperijai, Mesopotamijos šiaurėje vėl atgimsta 
šalies ekonominis ir kultūrinis gyvenimas, o valdovams 
plečiant ekspansiją ir užgrobiant gretimas teritorijas, 
valdantis Asirijos elitas ir miestai sparčiai turtėja. Babi-
lonijoje stiprėjant vidiniams prieštaravimams, maždaug 
apie X a. pr. m. e. pab. šių dviejų Mesopotamijos galių 
santykiai keičiasi. Pasinaudodama Babilonijoje išryškėju-
siomis socialinės ir politinės krizės tendencijomis, Asirija 
su sostine Ninevija tampa didžiulį karinį potencialą su-
kaupusia valstybe, kuri kovoje dėl anksčiau hetitų val-
dytų Šiaurės Sirijos teritorijų metą iššūkį silpstančiam 
Babilonui. Netrukus asirai sutriuškina Babilono kariuo-
menę ir įsiviešpatauja Mesopotamijoje. Sutelkę galingas 
kariaunas, Asirijos valdovai tęsia savo užkariavimus 
gretimuose Mesopotamijos regionuose, netgi Šiaurės Af-
rikoje. Apie IX a. pr. m. e. ji tampa didžiule imperija, 
kuri po šimtmečio jau apima milžinišką teritoriją nuo 
Tigro ir Eufrato aukštupio šiaurėje iki žiočių pietuose, 
vakaruose – iki Viduržemio jūros Levanto, pusę šimtme-
čio jai netgi priklauso šiaurinė Egipto teritorija. Asirijos 
imperijos valdovai didžiausios ekspansijos laikais valdė 
didžiules pietinės Mesopotamijos, Elamo, Armėnijos, Si-
rijos, Egipto teritorijas.

A S I R I J O S  I M P E R I J A ,  A R B A  
N AU J O J I  A S I R I J O S  K A R A LY S T Ė
Karalius Tiglatpalasaras I gali būti laikomas savotiš-
ku pirmosios Asirijos imperijos pirmtaku. 1120 m. pr. 
m. e. jis persikelia per Eufratą ir, nugalėjęs hetitų liku-
čius, pavergia turtingus iš prekybos lobstančius Finikijos 
miestus, tačiau savo imperinių užmačių jis taip ir nespėja 
įgyvendinti. Atėjus į valdžią jo palikuonims, Asirija vėl 
išgyvena kelis šimtus metų trunkantį nuosmukį, kuris 
yra sąlygojamas nuožmių ir permainingų karų su ga-
linga Urartu valstybe bei stiprėjančia klajoklių aramėjų 
ekspansija, tai sekina materialinius ir žmogiškuosius im-
perijos išteklius. Po Tiglatpalasaro I Asirija apie du šimt-
mečius išgyveno savo galios nuosmukį. Tai buvo silpnų 
ir neišmintingų valdovų valdymo bei karų su Urartu ir 
aramėjų klajoklių brovimosi laikotarpis.

Užsitęsęs eilinis Asirijos karinės galios nuosmukio 
tarpsnis baigiasi 911 m. pr. m. e., kai į sostą įžengia nau-
jas sumanus ir energingas valdovas Adadniraris II, kuris 
atveria naują Asirijos imperijos, arba Naujosios Asirijos 
karalystės (934–609 m. pr. m. e.), karinės ekspansijos epo-
chą. IX a. pr. m. e. – tai Asirijos karinės, politinės ir eko-
nominės galios viešpatavimo Artimųjų ir Vidurio Rytų 
erdvėje laikotarpis, kai ryškėja pagrindiniai skiriamieji 
šios sukarintos civilizacijos bruožai. Vienas kitą keičian-
tys valdovai plečia ekspansiją į Finikijos, Sirijos, Midijos, 
Armėnijos teritorijas. Agresyvia imperine savo politika 
jie siekia apžioti visą Asiriją supantį civilizuotą pasaulį, 
kad visa Artimųjų Rytų ir Vidurio Azijos prekyba ir per 
amžius skirtingose karalystėse ir miestuose-valstybėse 
sukaupti turtai atsidurtų asirų rankose. Šie esminiai ci-

vilizaciniai pokyčiai atsispindi dramatiškoje Asirijos im-
perijos istorijoje. Tuomet po užkariaujamųjų žygių Asi-
rija transformuojasi į antrą galingą po Akadų iškilusią 
karingumo dvasios persmelkią imperiją, kurios sostinė 
iš pradžių buvo Ašūras (934–706 m. pr. m. e.), vėliau – 
Ninevija (706–612 m. pr. m. e.) ir galiausiai, paskutiniais 
jos agonijos metais – Haranas (612–609 m. pr. m. e.).

Valdant šlovingai Sargonidų dinastijai, asirų imperija 
pasiekia ekspansijos apogėjų, kai jos sienos siekia Izraelį, 
Levanto prekybos centrus, Egiptą pietvakariuose, Ela-
mą rytuose ir Babilonijos valdomą Pietų Mesopotamijos 
teritoriją. Sargonas, iš pavergtų tautų surinkęs gausias 
duokles, pastato naują sostinę Dur Šarukiną („Sargono 
miestas“), o vėliau karalius Esaradonas atstato nusiaubtą 
Babiloną ir paverčia jį savo sostine. 705 m. pr. m. e. žu-
vus Sargonui, po metų jo sūnus perkelia imperijos sos-
tinę į Nineviją, kuri stebina atvykėlius valdovų rūmų ir 
kitų administracinių pastatų didingumu. Šiame tarpsnyje 
ryškėja būdingiausi tipologiniai jau subrendusios asirų 
civilizacijos bruožai. Tai – periodas, kai suklesti Asirijos 
kultūra, išsiskiria didinga monumentali architektūra, de-
koruota puikiais skulptūros kūriniais ir bareljefais.

B E V E I K  T O B U L A  
A S I R I J O S  K A R O  M A Š I N A
Asirų apgyventame Šiaurės Mesopotamijos regione apti-
kus didžiulius geležies rūdos klodus, čia sparčiai vystosi 
metalurgija ir su ja tiesiogiai susijusi ginklų bei įvairių 
metalinių įrankių, kurie buvo labai svarbi šalies eks-
porto dalis, gamyba. Išplėtota masinė naujų metalinių 
ginklų gamyba padėjo asirams organizuoti geriausiai 
apginkluotą pažangiausiais to meto ginklais ir gausiau-
sią tuo metu reguliarią kariuomenę, kurios pagrindą iš 
pradžių sudarė jauni vietiniai gyventojai. Asirų šaukti-
nių kariuomenės pajėgos, plečiant karinę ekspansiją į 
gretimus kraštus, ilgainiui virsta nuolatine profesionalų 
armija, kuri po sėkmingų reformų tampa beveik tobula, 
gerai savo funkcijas atliekančia kariuomene. Ji garsėjo 
savo nuožmumu, nes žudydavo atkakliai besipriešinan-
čius vietinius gyventojus, iš užkariautų teritorijų išvary-
davo ištisas tautas, reikalaudavo iš jų didžiulių duoklių, 
todėl nuolatos kildavo sukilimai. Dėl žiauraus elgesio ir 
nuožmių represijų asirai buvo vadinami „Dievo rykšte“.

Asirijos kariuomenė, lyginant su gretimų kraštų, 
išsiskiria puikia disciplina ir tiesiog pavyzdine organi-
zacija, aiškiu skirtingų dalių funkcijų ir karo strategijos 
elementų pasiskirstymu. Neatsitiktinai puikus Senojo 
pasaulio civilizacijų karo strategijos žinovas Gérard’as 
Chaliand’as traktuoja Asiriją „kaip pirmą karinę visuo-
menę pasaulyje“2.

Maždaug nuo IX a. pr. m. e. Asirijos karinės smo-
giamosios galios pagrindą sudaro keturios skirtingos 
kariuomenės rūšys: 1) lankais ir trumpais kalavijais gin-
kluoti lengvieji pėstininkai, kurių galingi lankai buvo 
efektyvus ginklas naikinant gyvąją priešininkų jėgą; 
2) vadinamieji sunkieji pėstininkai, ginkluoti didžiuliais 
skydais ir ietimis, kurie dominavo artimuose mūšiuose; 
3) kavalerija, kuri išsiskyrė manevringumu ir dinamišku-
mu sprendžiant taktinius mūšio eigos klausimus. Asirų 
kavalerijos pagrindą sudarė aukštesnių šios imperijos 
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socialinių sluoksnių atstovai, o aukštojo rango karininkų 
korpusas formuojamas iš profesionalių karinių dinastijų 
atstovų, kurių pareigos priklausė nuo giminystės ryšių 
ir santykių su valdovais, kurių pasikeitimas dažniausiai 
siejosi ir su aukščiausio rango artimiausių valdovui ka-
rininkų korpuso pasikeitimu; ir pagaliau – 4) jau išei-
nantys iš mados ir prarandantys ankstesnį efektyvumą 
eiklių arklių tempiami karo vežimai. Asirai sukūrė ir to-
buliausiai, greta kinų ir japonų, Senajame pasaulyje iš-
plėtojo karinių struktūrų organizacijos principus, kurie, 
nuolatos juos tobulinant, pavertė šią kariuomenę nenu-
galima kovos mašina. Asirų kariuomenės organizacijos 
ir ginkluotės principus vėliau perėmė persų, graikų ir 
romėnų kariuomenės. Tiesa, karo meno strategijų srityje 
neabejotinai pranašesni buvo kinai ir japonai.

E K O N O M I N Ė S ,  P O L I T I N Ė S  I R 
S O C I A L I N Ė S  S A N D A R O S  Y PAT U M A I
Etninį asirų tautos pagrindą sudarančios dar neseniai 
buvusios klajoklių gentys perėmė anksčiau šiame regio-
ne gyvavusių civilizacinių organizmų religijos, socia-
linės, valstybinės, karinės organizacijos, valstybės biu-
rokratinio administravimo, kultūros, švietimo ir meno 
formas. Religijos srityje regime ankstesnių Mesopota-
mijos tradicijų tąsą; asirų dievų panteonas panašus į ba-
biloniečių, tik pagrindinio valdovo funkcijas čia perima 
vietinis sostinės dievas Ašūras. Milžiniškos asirų sukur-
tos imperijos administracinio valdymo struktūra taip 
pat sugėrė anksčiau Mesopotamijoje gyvavusių šumerų, 
akadų ir babiloniečių tradicijų ir teisės principus, kurie 
buvo pritaikyti šios karinės imperijos nuostatoms.

Iki asirų įsigalėjimo šumerų ir akadų dinastijų val-
dymo laikais Šiaurės Mesopotamijoje vyravo įvairaus 
dydžio žemės ūkiai, kuriuose žemę nuomojo arba dirbo 
vietos valstiečiai. Asirai perėmė anksčiau Mesopotamijos 
erdvėje įsitvirtinusius ūkininkavimo sistemos, gamybos, 
prekybos pagrindus. Tačiau kitaip nei šumerų ir babi-
loniečių ūkininkavimo sistemoje iš kalnuotų vietovių 
atkeliavę asirai labiau vertėsi gyvulininkyste, augino 
užsienio rinkose paklausius žirgus ir vertėsi įvairiais su 
prekyba susijusiais verslais. Tačiau ilgainiui, perimda-
mi vietinių lygumų gyventojų ūkininkavimo tradicijas 
ir žemdirbystės įgūdžius, vis daugiau dėmesio jie skyrė 
augalininkystei ir vaisinių sodų plėtrai. Asirijos valdžia 
įstatymais gerokai išplėtė ne tik laisvų valstiečių, bet ir 
sparčiai po karo žygių gausėjančių vergų teisias. Vergai 
ne tik galėjo užsiimti žemdirbyste, tačiau netgi tarnauti 
kariuomenėje ir įvairiais įstatymų apibrėžtais būdais ge-
rinti savo ekonominę ir socialinę padėtį.

Nukariautas provincijas tvarkė sudėtinga biurokra-
tija su karaliumi priešakyje. Kiekviena provincija mokė-
jo numatytą mokestį ir siųsdavo į valstybės kariuomenę 
karius. Visose užkariautose imperijos teritorijose veikė 
vieninga įstatymų sistema. Nenorėdami išbarstyti savo 
karinio potencialo, Asirijos valdovai iš pradžių toleravo 
užkariautose teritorijose gyvavusių valstybinių darinių 
funkcionavimą, nes juos traktavo kaip vasalines valsty-
bes, mokančias imperijos centrui sutartas duokles.

Nuolatos plečiantis skirtingų tautų su skirtingomis 
kultūros tradicijomis užkariautoms teritorijoms ir vis 

dažniau jose įsiplieskiant sukilimams, asirai įvairiuose 
neramiuose regionuose tvarkai palaikyti pradėjo kur-
ti reguliarios kariuomenės dalinius. Ilgainiui šios teri-
torijos vis dažniau buvo paverčiamos provincijomis, 
valdomomis iš centro paskirtų administratorių, tai yra 
valdytojų, kurie kruopščiai kontroliavo priskirtą teri-
toriją ir sistemingai teikė ataskaitas centrui. Provincijos 
turėjo mokėti mokesčius, kurių didelė dalis buvo skirta 
karo tikslams. Siekdami geriau kontroliuoti imperijos 
pakraščius, Asirijos valdovai daug dėmesio skyrė kelių 
sistemos plėtotei, ne tiek iš prekybos paskatų, o kad ga-
lėtų, esant būtinybei, greitai permesti mobilius karinius 
dalinius iš vienos imperijos dalies į kitą. Iš tikrųjų Asirų 
imperija išsiskyrė gerai išplėtota ir prižiūrima pagrindi-
nių imperijos kelių sistema, strateginiu požiūriu svarbūs 
keliai buvo netgi kruopščiai grindžiami akmenimis, kad 
jais galėtų sparčiai judėti karo vežimai. Ši nutiestų ir 
gerai prižiūrimų kelių sistema labai padėjo tarpukarių 
metais intensyvėjančių prekybinių santykių plėtotei ir 
skatino imperijos ekonominės gerovės kilimą.

Asirijos valdovams, nepaisant jų karinės galios, nuo-
latos teko malšinti periodiškai imperijos pakraščiuose 
kylančius užkariautų tautų sukilimus. Siekdami suma-
žinti jų pavojų, valdovai nenuolankiose provincijose 
kūrė iš Asirijos gyventojų suformuotas įgulas ir kartu 

Sargonas	II	su	pareigūnu. Bareljefas ant valdovo rūmų sienos, apie 715 m per. m. e.
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visokeriopai skatino tautų maišymąsi bei kosmopoliti-
nių tendencijų valstybės gyvenime ir kultūroje įsigalėji-
mą. Plečiantis imperijai ir vykstant užkariavimo žygiams 
įvairiomis kryptimis, į kariuomenę buvo įtraukiami už-
kariautų tautų atstovai ir vergai, o tai labai silpnino tokių 
karių motyvaciją ir ištikimybę centrinei imperijos val-
džiai, vadinasi, ir pačios kariuomenės pajėgumą.

Kita vertus, kai šios priemonės nepadėdavo, žmo-
nės iš maištingų teritorijų buvo masiškai perkeliami į 
kitus kraštus, o juos pakeisdavo perkeltais iš kitų vie-
tovių. Pasak Gérard’o Chaliand’o, per tris imperijos 
gyvavimo amžius asirai iš savo gyvenamųjų vietų į 
naujas vietoves perkėlė per 4 milijonus įvairių terito-
rijų gyventojų3. Taip pasielgė Sargonas, iš Viduržemio 
jūros pakrančių į valstybės centrą perkeldamas dešimt 
senovės žydų genčių.

Pripažindami besąlygišką karinio luomo aristokra-
tijos socialinį išskirtinumą, asirai buvo menkiau susirū-
pinę ekonomika ir prekyba; šias funkcijas sausumos da-
lyje perėmė aramėjai, o jūroje – finikiečiai. Pagrindiniai 
Asirijos prekybos keliai ne tik tradiciškai dar šumerų ir 
babiloniečių nutiestais maršrutais jungė Ašūrą su Pietų 
Mesopotamijos miestais-valstybėmis, bet ir naujais karo 
žygių į Kaukazo, Irano, Centrinės Azijos ekonominius 
centrus nutiestais keliais su Mažąja Azija, Viduržemio 
pajūrio, Levanto, Egipto miestais. Kad garantuotų sėk-
mingą prekybą, šio miesto pirkliai steigė savo kolonijas 
Mažojoje Azijoje. Tai pavertė Ašūrą pagrindinių Vidurio 
Rytų prekybinių kelių susikirtimo vieta.

Jų gyvenimo būdas ir artimai su juo susijusi karinė 
ekspansija gausino iš maištingų kraštų perkeltus karo 
belaisvius ir vergus; nors jų gyvenimas buvo griežtai 
reglamentuotas įstatymais, jie turėjo galimybę kurti šei-
mas, atlikti tarnybą kariuomenėje, paveldėti turtą ir že-
mės nuosavybę.

K U LT Ū R A  I R  M E N A S
Asirijos įnašas į pasaulinės kultūros istoriją, lyginant su 
šumerų ir babiloniečių laimėjimais, yra mažiau reikš-
mingas, nes jos valdovai, sutelkę pagrindinį dėmesį į 
karinę ekspansiją, kultūros srityje rėmėsi savo pirmta-
kų sukurtu paveldu. Asirai perėmė daug šumerų, aka-
dų, babiloniečių kultūros ir meno bruožų. Užkariautose 
teritorijose užgrobti turtai suteikė Asirijos valdovams 
galimybę statyti didingas šventyklas ir zikuratus, įkur-
ti didžiulį administracinį valstybės valdymo aparatą, 
prie rūmų suformuoti didžiulę raštininkų armiją, kuri 
kruopščiai perrašinėjo šumerų, akadų ir babiloniečių 
dantiraščiu užrašytas knygas ir kitus tekstus, kurie buvo 
saugomi didžiausioje iš mums žinomų Mesopotamijos 
regiono valdovo Ašurbanipalo bibliotekoje Ninevijoje. 
Joje knygos buvo klasifikuojamos pagal pagrindines 
mokslo kryptis. Čia buvo saugomi valstybės metraščiai, 
istorinės kronikos, įstatymų rinkiniai, religiniai tekstai, 
įvairių mokslo sričių sąvadai, mokomoji ir grožinė li-
teratūra. Literatūros srityje asirų novatoriškumas pir-
miausia išryškėjo valdovų žygius aprašančiuose istori-
niuose metraščiuose.

Viena iš dviejų 40 t figūrų, saugojusių 
įėjimą į Sargono II rūmus
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Iš daugybės archeologų bibliotekoje rastų lentelėse 
dantiraščiu užrašytų knygų mokslininkams pavyko at-
kurti daug svarbių Mesopotamijos regiono ir daugybės 
greta gyvavusių tautų istorijos faktus. Mitologijos, reli-
gijos, teisės, mokslo, literatūros srityse asirai tęsė savo 
pirmtakų, ypač babiloniečių, tradicijas, šį ryšį puikiai 
demonstruoja tas faktas, kad netgi literatūros kūriniai 
buvo rašomi ne asirų, o akadų-babiloniečių kalba. Vėliau 
ją imperijos gyvenime vis labiau išstūmė administracine 
tapusi aramėjų kalba, išplitusi tarp daugybės imperijos 
pakraščių gyventojų.

Daug svaresnis asirų įnašas į architektūrą ir skulp-
tūrą, kuri išsiskiria savitais stilistiniais bruožais ir meno 
formų brandumu. Tačiau daugiausiai dėmesio Asirijos 
valdovai skiria karališkųjų rūmų, kurie simbolizavo val-
dovo galią, statyboms. Vienu iš geriausių rūmų didybės 
pavyzdžių yra Sargono II (valdė VIII a. pr. m. e.) rūmai, 
pastatyti kartu su šventykla. Juose buvo apie 200 kam-
barių ir 30 kiemų. Rūmai pagal asirų tradicijas buvo 
gausiai dekoruoti karalių šlovinančiais karo žygių ir 
medžioklių bareljefais. Asirų bareljefai išsiskiria puikiu 
žmonių, laukinių žvėrių ir įvairių kitų gyvūnų atvaizda-
vimu. Pastatai buvo statomi ant paaukštintų platformų ir 
terasų, kurioms dažniausiai buvo naudojamos nedegtos 
plytos, todėl daugelis įspūdingų statinių menkai išliko 
iki nūdienos. Daugelį asirų meno bruožų vėliau perėmė 
jų teritorijas užkariavę persai.

Nuo pat imperijos užgimimo nuožmiais Asirijos 
priešais tapo prie Vano ežero ir Užkaukazėje gyvenusios 
urartiečių genčių sąjungos, o vėliau ir Urartu karalystė, 
kurios galia savo apogėjų pasiekė IX–VIII a. pr. m. e. Su ja 
permainingai vyko įvairūs kariniai Asirijos imperijos jė-
gas sekinantys konfliktai. Urartu valdovai po aršių mūšių 
išplėtė savo įtaką nuo Užkaukazės, Mažosios Azijos iki 
Šiaurės Sirijos teritorijų ir atkirto asirus nuo svarbių stra-
teginių žaliavų teritorijų, tai skatino imperijos ekonomi-
kos nuosmukį. Asirų imperijos galios atgimimo procesas 
išryškėja valdant Tiglatpalasarui III (745–727), kuriam ir 
jo palikuonims vadovaujant asirai, sutriuškinę Damasko 
karalystę, įsiviešpatauja Finikijoje, Sirijoje ir Palestinoje, 
o 714 m. pr. m. e. suduoda urartiečiams lemiamą smūgį.

Valdant galingam valdovui Ašurbanipalui (VII a. pr. 
m. e.), Asirijos imperija suvienija Mesopotamiją trečią 
kartą, Babilonas vėl patenka į Asirijos įtaką. Ašurbani-
palas, įsakęs pavaldiniams surinkti molines lenteles su 
istoriniais, religiniais ir moksliniais raštais, įkūrė vieną 
didingiausių senovės pasaulyje bibliotekų. Šią jo nuosta-
tą tęsė ir paskutinis Babilonijos karalius Nabonidas, ku-
ris netgi organizavo senų šventyklų liekanų kasinėjimus 
ir padirbdino juose rastų molinių lentelių kopijas. Gar-
sioji karaliaus Ašurbanipalo molinių lentelių biblioteka 
surasta 1849–1854 m. kasinėjant Nineviją. Joje buvo daug 
senųjų Mesopotamijos regiono civilizacijų tekstų, kurie 
padėjo mokslininkams atkurti šios civilizacinės erdvės 
istoriją su daugybe kultūros, religijos ir mokslo artefak-
tų. Asirai, plėtodami šumerų, akadų ir babiloniečių kul-
tūros tradicijas, valdovo Ašurbanipalo valdymo metais 
sukūrė daugybę didingų puikiai dekoruotų sakralinių ir 
pasaulietinių architektūros ansamblių, surinko didžiulę 
molinių lentelių biblioteką savo sostinėje Ninevijoje.

Po Ašurbanipalo mirties imperija įžengia į gilėjan-
čios krizės tarpsnį, nes jos miestus nuniokoja skitų, ki-
merų ir medų antplūdžiai. „Aukštutinėje Azijoje, – rašo 
Herodotas, – asirai viešpatavo 520 metų. Pirmieji iš jų 
išsilaisvino medai. Mano manymu, jie narsiai kovojo su 
asirais dėl laisvės ir pagaliau nusikratė vergijos. Paskui 
medų pavyzdžiu pasiekė ir kitos tautos.“4 Nuo nuos-
mukį išgyvenančios imperijos atskyla didžiulius eko-
nominius ir gyvosios jėgos išteklius turinti sustiprėjusi 
Babilonija, ji tampa nepriklausoma. Galingos Asirijos im-
perijos agonija, sutapus daugybei nepalankių veiksnių, 
buvo netikėta ir greita. Babilono karalius Nabopolasaras, 
sudaręs karinę sąjungą su medų karaliumi Kserksu, uži-
ma Ašūrą ir 612 m. pr. m. e. kartu su persais sulygina su 
žeme Nineviją. Po kelerių metų imperijos galios likučius 
sutriuškinus ir provincijose, Asirija nustoja egzistuoti 
kaip nepriklausoma valstybė.

Taigi besiformuojančios asirų civilizacijos branduoliu iš 
pradžių buvo nedidelė Šiaurės Mesopotamijos teritorija, 
kurios šerdimi buvo svarbus prekybos kelių susikirtimo 
centras – Ašūro miestas, iš kurio jo valdovai plėtė savo 
ekspansiją į kaimynines šalis ir, nukariavę Siriją, Palesti-
ną bei Babiloniją, Armėniją, Finikiją, užėmę net Nilo že-
mupį, sukūrė antrą galingą po akadų Vidurio Rytų ka-
rinę imperiją, kuri perėjo daugybę svaigaus pakilimo ir 
nuosmukių periodų, kol pagaliau, spaudžiama nomadų, 
persų (midų) ir Babilonijos, žlugo. Svariausius origina-
lius karinės asirų imperijos kūrėjų nuopelnus regime ka-
riuomenės organizavimo, karo meno, karinės technikos 
tobulinimo, fortifikacijų sutvirtinimo, karo ginklų gamy-
bos, griovimo mašinų ir įvairių katapultų kūrimo srityse. 
Asirai sukonstravo sudėtingus miestų įtvirtinimų ir pilių 
apsauginių sienų griovimo įrenginius – taranus, sukūrė 
ir efektingai naudojo įvairias didžiulių akmenų svaidy-
mo mašinas, išrado ir karo tikslams panaudojo efektingą 
signalų perdavimo per atstumus sistemą. Šiuos asirų lai-
mėjimus perėmė persai ir vėliau perdavė juos graikams 
bei romėnams.

Po Babilonijos ir Asirijos žlugimo Mesopotamijos 
regione išryškėjo nauji civilizaciniai procesai, kurie pir-
miausia buvo susiję su naujų kultūrinių įtakų sklai-
da. Iš jų pirmiausia reikėtų išskirti iš Irano sklindančią  
persiškos kultūros įtaką. Tai visiškai suprantama, nes 
nuo 539 m. pr. m. e. Mesopotamijos regioną valdo įvai-
rios Senovės Persijos valdovų dinastijos. Pirmiausia šalis 
įtraukiama į galingos Achemenidų imperijos, vėliau Se-
leukidų imperijos, dar vėliau – Partų imperijos ir galiau-
siai – Sasanidų imperijos sudėtį. Šių svetimšalių dinas-
tijų valdymo laikais Mesopotamija po truputį praranda 
anksčiau turėtą kultūrinį ir politinį stiprumą, tūkstan-
tmečiais čia gyvenusių tautų kultūrinį tapatumą, nyksta 
anksčiau čia viešpatavusios senosios kalbos, religijos, o 
jas keičia iš pradžių aramėjų, vėliau persų, o galiausiai – 
po islamo civilizacijos ekspansijos – arabų tradicijos.

1 Herodotas. Istorija. – Mintis, Vilnius, 1988, p. 81.
2 Gérard Chaliand. Guerres	et	civilisations:	De	l’Assyrie	à	l’ère	contem-
poraine. – Odile Jacob, Paris, 2008, p. 84.

3 Ten pat, p. 85.
4 Herodotas. Op.	 cit., p. 50.
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* * *

ryte
kai priverčiu
kaulus sugrįžti
į kūną
kai dar vienai dienai
įkuriu ugnį
atitraukiu užuolaidas
moterys į mane
nebežiūri

bičių vilkui
išgėrus
lūpų saldumą

* * *

palmių giraitė
išners iš pasąmonės 
dumblo

tai ką nešiojam savy
iš praėjusių 
gyvenimų

yra kamuoliniai debesys
sugrįžtantys žemėn lietum
ir tokia ilgesinga vasara

skaičiuoju dienas ir valandas
nešiojuos tinklelį
drugiams gaudyti

naktimis jie apkloja veidą

V y t a u t a s  K a z i e l a

* * *

tokie
nevykę gyvenimai
amžinos mūsų kvailystės

tarsi neišmoktos pamokos
kartoti kartoti
pamiršti

tarsi absurdo filmas
ir graudu
ir juokinga

Tu klausi manęs
ar grįžčiau

– ir vėl čia sugrįžęs – klysčiau

V
A

IV
O

S
 L

E
IŠ

IE
N

Ė
S

 n
uo

tr
au

ka



N A U J O J I  R O M U V A ,  2 0 1 9 ,  N R .  1  ( 6 0 6 )  71

* * *

nuo žemių
nuvalysi pinigėlį
ir tik paskui
atpažinsi

bet esu
jau ne tavo –
Dievo
tavęs gal neatpažinčiau

girdi
lyg į šaknį
kastuvu
paskui kaip į vandenį

o pamestą
ilgesiu gelia
kol rankos
nuo tako nepakelia

Netekties diptikas

1
šiandien
ne šeštadienis
ar sekmadienis
ir jokia šventė

o tu
išskaudėjęs save
išsirgęs
pasidalijęs per pusę

neša vėjas
tarsi plunksną
niekas čia neliko

ir nereikalingas
kelias
kai turi išeiti

2
sausis
tyliai tyliai
sninga

balta
akį gelia

šerkšnas
palengva
ataudžia

tavo juodą
skarą

* * *

nieko nereikia daugiau
reikia tik tiek
tik aguonos grūdo
juodumo

matai net liepsna
susikūprina
lyg elgeta šventėj
viščiukas sterblėj

užpirktum mišias
bent už mirusių sielas

nebūtina

Diptikas

1
aukšti žemaičių Kalnai
aukštesnį už Alpes
vienas nepereisi

tokie gilūs tarpekliai
ir aštrios viršukalnės
tarsi drakono dantys

rodos ir nebelaiko
rodos visai paleido
o tu vis aplinkui aplinkui
giedodama Kalnus
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2
siūlais akis užsiuvo
kryželiu siuvinėdama 
sakė bloga kad akis
vaikų ir moterų nenužiūrėtų

kad nepritrūktų pieno
kad neišdžiūtų
blauzdos ir krūtys 

kad mergaitės oda
nesusiraukšlėtų
– – – – – – – – – –

eina kareivis į stotį
tavo pirštus
girdėdamas

* * *

kaip ten buvo
kad vėl prisikėlei
bando ir bando iškvosti

visai nepanašus
į Kristų
ir metų iš pažiūros
ne trisdešimt treji
o dukart

gyvačiokas
sakydavo tėvas
o aš paslapčiom
tik valiausi lūpas
kišenėje slėpdamas
tąsyk
nukąstą liežuvį

* * *

tik apie Mariją
ir apie sūnų
kodėl niekas
nė žodžio
apie jį
apie Juozapą

gal todėl
kad ne jo
o mūsų

kas bus su mumis
jei kartą
ateis mintis
Jis ne jo

ir ne mūsų

* * *

dabar 
kai gyvenu
Tavo mieste
kur tūkstančiai
Tavo buveinių

jau net ir nesimeldžiu
esu visiškai ramus
kol raštininkai
rūšiuoja raštus
filmininkas Jonas
vis pokštauja: skrisim

į Lietuvą skrisim
arba į šiltesnius kraštus

niekas nepajuda
tik Jono skrybėlė
nutupia virš aulo 

* * *

tylenis buvau
ir pradėjau kalbėti
sulaukęs 
trisdešimt šešerių

gyvatės galva
šerno iltys
keli amuletai

apsaugojo
nuo žmonių
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2019 m. vasario 16 d. Alantos dvare buvo oficialiai atida-
rytas Palaimintojo	Teofiliaus	Matulionio	muziejus. Jis tapo 
Molėtų krašto muziejaus filialu. Naująjį muziejų inicija-
vo dailininkas Vaidotas Žukas, kurio meno galerija pir-
mame Alantos dvaro aukšte veikia nuo 2014 metų įkurta 
Molėtų rajono savivaldybės. 

XIX a. kunigaikščių Pac-Pomarnackių paminklinio 
Alantos dvaro  remontą ir atskirų jo dalių restauraciją 
antrame aukšte organizavo Palaimintojo Teofiliaus Ma-
tulionio labdaros ir paramos fondas, registruotas šiame 
dvare. Darbus finansavo Lietuvos Respublikos kultū-
ros ministerija ir Molėtų rajono savivaldybė. Rengiant 
T. Matulionio muziejų, buvo išsaugoti ir profesionaliai 
sutvarkyti XIX a. skydiniai Alantos dvaro parketai, nu-
valytos ir iš naujo originalia juoda ir žalia spalva nuda-
žytos dvivarčios salių durys, atkurti durų filingų apve-
dimai aukso dažais. Siekiant pabrėžti vyskupo kankinio 
muziejaus kitoniškumą ir norint atspindėti dramatišką 
šio žmogaus gyvenimą, TM fondo vadovas V. Žukas 
nurodė statybos rangovams didelės salės sienas ir lubas 
nudažyti šilta juoda spalva, kitą salę – ryškiu oranžu. 
Muziejuje įrengta 16 stiklinių spintų, vitrinų ir stalų, 

Pagarba ištikimajam
Muziejus ir albumas, skirti palaimintajam Teofiliui Matulioniui

apšvietimas prislopintas, nes eksponuojama daug vys-
kupo Teofiliaus laiškų iš kalėjimų, tremčių, kitų doku-
mentų originalų. 

Tarp vertingiausių palaimintojo T. Matulionio mu-
ziejaus relikvijų – iš Solovkų konclagerio vyskupo parsi-
vežti akiniai, laikrodis, barzdaskutė, marškinių sąsagos, 
rožinis, paties vyskupo Mordovijos tremtyje išdrožtas 
altorėlis-slapukas, jo paties iškarpyti kalėdiniai žaisliu-
kai, brolienės mereškuoti patalų užvalkalai, kuriuose 
miegojo palaimintasis, bambukinė lazda, kuria vysku-
pas pasiremdavo sovietiniais metais Birštono ir Šeduvos 
tremtyje, grįžęs iš Rusijos kalėjimų. Beveik visus šiuos 
eksponatus palaimintojo Teofiliaus giminaičiai padova-
nojo T. Matulionio fondui. 

Svarbi muziejaus eksponatų dalis gauta dovanų iš 
Latvijos Varaklianų ir Bikavos parapijų, kuriose kunigas 
T. Matulionis tarnavo XX a. pradžioje: 15 antspaudų su 
kirilicos užrašais, nebenaudojami liturginiai indai, var-
peliai, drabužiai, latviško audimo antepediumai. Ant 
naujojo muziejaus sienų – 30 išdidintų geros kokybės 
nuotraukų, kai kurios –  300x100 cm dydžio. Alantos 
dvaro muziejus yra lygiai 80 km nuo Vilniaus.

Palaimintojo Teofiliaus Matulionio muziejus Alantos dvare, atidarytas 2019 m. vasario 16 d. Čia T. Matulionis gimė, šios parapijos bažnyčioje buvo 
pakrikštytas, čia buvo pakrikštyti ir susituokė palaimintojo tėvai, miestelio kapuose palaidota jo motina Ona Matulionienė (1855–1877). Sovietmečiu 
šiose kunigaikščių Pac-Pomarnackių pastatytose salėse buvo kolūkio kontora, sporto salė, vėliau – biblioteka. 
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A L B U M O  Į VA D A S
Ką palaimintasis Teofilius Matulionis kalba šiuolaikiniam 
žmogui? Kas buvo šis aukštaitis nuo Alantos, tapęs Rusijos 
apaštalu, kankintas sovietų kalėjimuose ir lageriuose, 1933 
m. diplomatiniais keliais iškeistas į komunistus, Lietuvos 
kalėjimuose laukusius savo aušros? Ką šis Vatikano ir Lie-
tuvos vyriausybės išgelbėtas žmogus perduoda šiandieni-
nei Bažnyčiai? 

Pirmiausia, vyskupas Teofilius išpranašavo bažnyti-
nės ponystės laikų pabaigą. Popiežiaus Pranciškaus skel-
biamas grįžimas prie evangelinės etikos ir estetikos turi 
Lietuvoje tikrą savo atstovą, veikusį pagal šiuos principus 
jau prieš šimtą metų. Palaimintasis Teofilius prisitaikyti iš-
mokusiems žmonėms sako, jog šis kelias yra menkas, be 
džiaugsmo ir įkvėpimo. Lyg ataušusi košė. Apie drungną 
krikščionybę Apreiškimo knyga byloja: Aš	 išspjausiu	 tave	
iš savo	burnos.

Gerai žinoma apie Teofiliaus Matulionio estetinį po-
lėkį, netgi meninę aistrą. Štai įsimylėjęs gimtąją Alantos 
bažnyčią, jis artimą jai kopiją pastatė ir Bikavoje, Latvijoje, 
ten klebonaudamas praėjusio amžiaus pradžioje. Kitas pa-
vyzdys, 1937 m. tapęs Kauno seserų benediktinių Šv. Mi-
kalojaus bažnyčios rektoriumi ir ketindamas ten įvesti Švč. 
Sakramento nuolatinės adoracijos paprotį, vyskupas Teofi-
lius kurti naujų vitražų pakvietė ne kokį bažnytinio dvaro 
meistrą, bet jauną ir talentingą menininką Liudą Truikį. 

Nuteistas ketvirtą kartą ir atsidūręs Vladimiro kalėji-
me, vėliau Invalidų namuose Mordovijoje, 80-metis vysku-
pas juvelyriškai išpjaustinėjo nedidelį altorėlį, kurį brangi-
no ir parsivežė į Lietuvą. Savo mažajai dukterėčiai Marijai, 
su kuria susirašinėjo iš Mordovijos Invalidų namų, dėdė 
vyskupas iš plono popieriaus meistriškai iškarpė kalėdi-
nius žaisliukus, žavinčius išradingumu ir menine pajauta.    

Vyskupas Teofilius pasižymėjo ištikimybe Vatikanui. 
Jam tai buvo vieta, kur tęsiasi žemiškoji Kristaus misija, iš 
kur kyla apaštališkoji pasiuntinybė. Vyskupo tarnystė jam 
reiškė ne valdžią ir šlovę, bet pasiaukojimą, kryžių.

1929 m. sovietiniame Leningrade slapta konsekruotas 
vyskupu, jis netrukus buvo vėl suimtas, nuteistas ir įkalin-
tas baisiajame Solovkų lageryje, iš kur mažai kam pavyk-
davo ištrūkti gyvam. 

Išskyrus kunigą Augustiną Pronckietį (vyskupo Teo-
filiaus konsekracijos apeigų Leningrade liudininką), kele-
rius metus niekas lageryje nežinojo, kad T. Matulionis yra 
vyskupas. Tik tuomet, kai pasikeitus su Sovietų Rusija po-
litiniais belaisviais, jis traukiniu pasiekė Indros geležinke-
lio stotį nepriklausomoje Latvijoje, buvo viešai paskelbta, 
kad iš belangio vagono vienutės išlipęs kalinys su lazda 
ir elgetos skarmalais yra Bažnyčios vyskupas... 

Grįžęs iš savo paskutinės Gulago odisėjos į sovietinę 
Lietuvą, į Birštoną, vyskupas buvo stebimas KGB struk-
tūrų. T. Matulionis, pabrėždamas savo statusą ir misiją, 
kiekvieną rytą apsivilkdavo vyskupo sutaną, ant krūtinės 
užsikabindavo ganytojo kryžių. Tai siutino sovietinius pa-
reigūnus. Nuolat sekamas ir gąsdinamas tremtinys turėjo 
atrodyti sužlugdytas, bejėgis. Tačiau visi matė nepalau-
žiamą vyrą, kuriam svarbiausias dalykas yra ištikimybė 
žmogiškajam orumui ir apaštalinei Bažnyčiai.   

Visai pagrįsta manyti, jog palaimintasis Teofilius tapo 
Vatikano II susirinkimo auka. KGB organai žinojo, kad Še-

Prof. Liudas Mažylis su naujuoju albumu Palaimintasis	vyskupas	kankinys	
TEOFILIUS	MATULIONIS	Blessed	Bishop	Martyr.

Vaidoto Žuko sukurto albumo aplanko antroji pusė su Vatikano 
dienraščio L’Osservatore	Romano pirmuoju puslapiu (1933 11 16), 
kuriame įdėtas to meto fotomontažas. Apačioje užrašas:	Kalintojas	ir	
kalinys:	rusų	diktatorius	Stalinas	ir	viena	didvyriškiausių	jo	aukų	–	JE	lietuvis	
vyskupas	Teofilius	Matulionis,	sugrįžęs	sudraskytais	drabužiais	iš	ilgos	
bausmės	sovietiniame	kalėjime.
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duvos tremtyje gyvenantis 89 metų vyskupas iš Romos 
gavo ne tik arkivyskupo titulą, bet ir kvietimą į visuo-
tinį Bažnyčios susirinkimą, kuris buvo šaukiamas po-
piežiaus Jono XXIII 1962 m. rudenį. Kremlius tuo metu 
mėgino flirtuoti su Vatikanu ir skleidė propagandą apie 
tariamą religijos laisvę Sovietų Sąjungoje, todėl išleis-
ti buvusio kalinio ir nepalaužiamo Bažnyčios gynėjo į 
Romą sovietų valdžia negalėjo, tačiau draudimas būtų 
sugriovęs propagandinius Kremliaus planus. 

Šeduvoje, paskutiniuose T. Matulionio namuose, 
1962 m. rugpjūtį buvo atliekamos naujos kratos. Vienos 
iš jų metu vyskupui suleista paslaptinga injekcija. Pa-
našių KGB nutikimų anuomet būta ir daugiau. 1962 m. 
rugpjūčio 20 d. T. Matulionis mirė. 

Teofiliaus Matulionio fotografijos, laiškai ir relikviniai 
daiktai buvo kruopščiai saugomi vyskupo artimųjų – 
brolių, seserų ir jų šeimų nepriklausomoje Lietuvoje, 
per visas sovietų ir nacių okupacijas. Po T. Matulionio 
mirties 1962 m. dar penkis dešimtmečius ši medžiaga 
išgulėjo privačiuose dukterėčių ir sūnėno stalčiuose, 
dėžėse, kol 2016 m. pabaigoje pasigirdo kalbų apie ar-
tėjančią vyskupo Teofiliaus beatifikaciją. Tada dalis šių 
archyvų buvo parodyta plačiajai visuomenei parodose, 
žiniasklaidoje. 

Dauguma šio leidinio fotografijų gauta iš T. Matu-
lionio giminaičių – brolių, seserų, brolienių, svainių ir jų 
vaikų: dukterėčių Marijos Matulionytės-Bendoraitienės 
ir Laimutės Matulionytės-Grumadienės (vyskupo jau-
niausio brolio Jeronimo dukrų), Meilės Matulionytės-Bu-
belienės (vyskupo brolio Antano dukros) ir sūnėno Te-
ofilio Pilkos (vyskupo pusseserės Uršulės sūnaus). Taip 
pat iš prof. Stanislovo Sajausko ir Eugenijaus Peikštenio 
privačių kolekcijų. Visa mūsų surinkta medžiaga 2017 m. 
pradžioje buvo skaitmeninta Okupacijų ir laisvės kovų 

muziejuje Vilniuje. Leidinio maketas buvo papildytas 
Lietuvos centrinio valstybės archyvo (LCVA), Lietuvos 
Ypatingojo archyvo (LYA), Birštono sakralinio muziejaus, 
Vilniaus Gaono žydų muziejaus saugomais kadrais. Pui-
kios kokybės nuotraukos iš Amerikos – Baltimorės lietu-
vių muziejaus, Kazimieriečių vienuolyno Čikagoje – taip 
pat iš laikraščio L’Osservatore Romano archyvų buvo 
atsiųstos Vatikano radijo žurnalisto Sauliaus Augustino 
Kubiliaus dėka.   

T. Matulionio biografijai iliustruoti yra išlikę gana daug 
ikonografinės medžiagos. Šio nuotraukų rinkinio ašį su-
daro įvairiomis istorinėmis ir buitinėmis aplinkybėmis 
fotografuoto vyskupo portretai, jo figūra. Išlikusi, daž-
nu atveju, nepriekaištinga tarpukario nuotraukų kokybė 
nulėmė šio albumo atsiradimą ir sudarymą.  

Deja, kol kas nepavyko rasti ikonografinės medžiagos 
iš T. Matulionio pirmosios tarnystės Latvijoje 1900–1910 m. 
Dar mažiau – iš kalinimo Solovkų lageryje 1930–1933 m. 
ir Vladimiro kalėjime 1948–1953 m. Suprantama, šios vie-
tos sovietų režimo buvo griežtai saugomos nuo viešumos. 

Albumo kompozicija sudaryta pagal palaimintojo 
Teofiliaus gyvenimo akcentus – gausi ir graži aukštaitiš-
ka šeima, vėliau seminarijos studijos, kunigystė carinia-
me Peterburge ir didėjanti įtampa po bolševikų pervers-
mo 1917 m. Gausiausia albumo ikonografijos dalis yra iš 
nepriklausomo Kauno: 1933 m. pabaigoje, po Vatikano 
ir Lietuvos vyriausybės derybų su Kremliumi pasikeitus 
kaliniais, vyskupas Teofilius sugrįžo į tėvų žemę, kurioje 
iš karto buvo fotografuojamas vienas arba su grįžusiais 
likimo broliais. Vėliau jis lankė gimines, laisvos Lietuvos 
parapijas, kolegas kunigus ir pan. 

Formos požiūriu, fotografijų kokybe ir asmenų 
gausa knygos kulminacija –  vyskupo Teofiliaus kelionė 
po Ameriką 1934–1936 m. Albume sudėti kadrai, gauti 
iš Vašingtono, Čikagos, Baltimorės. Vis dėlto šiose nuo-
traukose su iškilmių mitromis ir turtingomis kapomis 
vyskupas Teofilius neatrodo labai laimingas ar juo la-
biau linksmas. Galima justi, kad toks karališkas atstova-
vimas Bažnyčiai jam yra našta, o aktyvus aplinkos dė-
mesys – perteklinis. Iš fotokadrų matyti, kad Amerikos 
laisvė, demokratija ir materialinė gerovė jam nesava. 
Vyskupo Teofiliaus mimikoje galima įžvelgti, kad jis 
ne čia, ir net ne tėvynėje, bet popiežiaus jam paskirtoje 
tarnystėje Sovietų Rusijoje, su jos vargstančiais, apleis-
tais katalikais, su kaip tik tuo metu sustiprėjusiomis 
ateistinio režimo represijomis.

Vyskupo Teofiliaus fotoportretų psichologiniai ju-
desiai atspindi jo gyvenimo principus – kuomet iš hie-
rarchinių aukštumų Jungtinėse Valstijose jis grįžta į Lie-
tuvą, tampa moterų vienuolyno kapelionu, vėliau nacių 
okupacijos metu dalyvauja iš Kauno geto gelbstint Esterą 
Elinaitę (vėliau – talentingą pianistę Estherą Yellin). 

Tapęs Kaišiadorių vyskupu ir artėjant antrai okupacijai iš 
Rytų – nepasitraukė, kai daugelis, kas tik turėjo galimy-
bę, bėgo nuo vėl atvykstančių barbarų. Ne tik pats ne-
sitraukė, bet ir savo vyskupijos kunigams neleido bėgti. 

Pasekmės atėjo netrukus su savo aštriomis iliustraci-
jomis – areštas Kaišiadoryse, 10 mėnesių tardymų KGB 
rūmuose Vilniuje, kalėjimas Oršoje, griežtasis kalėjimas 

Prof. Vytautas Landsbergis Knygų mugėje 2019’ prie Palaimintojo 
Teofiliaus Matulionio fondo stendo.
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Vladimire, izoliacija Potmos Invalidų namuose Mordo-
vijos ASSR. 

Įdomu, kad vyskupas Teofilius su Solovkų lageri-
ninko drabužiais Kauno fotoateljė 1933-iųjų spalio pabai-
gos kadruose ir po dvidešimties metų vyskupo sūnėno 
Teofilio Pilkos keliskart nufotografuotas asmuo iš 1955–
1956 m. Mordovijos – tas pats žmogus, Kristaus atstovas 
šioje ašarų pakalnėje. Būtent čia jis tikras, evangeliškas, 
antravatikaniškas.

1956-ųjų grįžimas į sovietinį Birštoną ir prievartinis 
išsiuntimas į KGB kontroliuojamą Šeduvą – jau epilogas, 
gyvenimo kančios apibendrinimai. Maskva saliutuoja 
Gagarino skrydžiais, o arkivyskupo titulą gavusio Teo-
filiaus kambaryje įmontuota pasiklausymo aparatūros. 
Laimingas paradoksas, nes dėl jų dabar yra išlikę KGB 
struktūrų įrašyti ir iššifruoti Teofiliaus pokalbiai su vi-
sais – ir sovietinio saugumo pareigūnais, ir šeimininkau-
jančia vienuole, ir atsitiktiniais svečiais.

Ši knyga – tai pirmasis tomas iš kelių numatytų leidi-
nių – fotografijų, laiškų iš kalėjimų, KGB bylų ir sekimo 
įrašų šifruočių – kurias ketina išleisti palaimintojo Teofi-
liaus Matulionio labdaros ir paramos fondas. 

Pats vyskupas T. Matulionis kreipė didelį dėmesį į 
fotoportreto ir apskritai fotografijos meną. Yra kokybiš-
kų studijinių jo paties portretų iš 1900 ir 1910 metų Pe-
trapilio studijos Visit	Portrait. 1916 m. į Peterburgą iš Lie-
tuvos atvykusią šeimą – mylimą pamotę, brolius, seseris 
ir jų vaikus – kunigas Teofilius vėl vedėsi į gerą fotostu-
diją. Kai 1933 m. su kitais Sovietų Sąjungoje kalėjusiais 
dvasininkais buvo iškeistas ir grįžo į tėvynę – vyskupo 
portretai buvo daromi geriausiose Kauno fotostudijose: 
Aarono Alperavičiaus ir Aarono Gutnerio fotoateljė Mo-
dern (Laisvės al. 48) ir fotografo Karlo Baulo Ekonominėje	
karių	bendrijos	fotostudijoje (Laisvės al. 80).   

1955 m. viename laiške iš Mordovijos Invalidų namų 
vyskupas Teofilius brolienei Michalinai, gyvenančiai Kau-

ne, rašo šiek tiek priekaištaudamas, kad mirusio brolio 
Juozo niekas kokybiškai nenufotografavo gulinčio karste...

Kunigas Julius Sasnauskas, pats sovietmečio pabaigoje 
buvęs sąžinės kalinys ir Sibiro tremtinys, per mišias Vil-
niaus Bernardinuose šventino atspausdintus vyskupo 
T. Matulionio atvaizdus ir sakė: „Šie palaimintojo Teo-
filiaus portretai yra iškalbingesni už bet kokius kanoni-
nius šventųjų paveikslus.“

2018 m. rudenį šio leidinio sudarymą ir išleidimą pa-
rėmė AMICA	EU direktorė Inga Rakštelienė. Prie leidinio 
rengimo prisidėjo Giedrė Jankevičiūtė, Arūnas Streikus. 

Palaimintojo Teofiliaus Matulionio labdaros ir para-
mos fondas minėtiems ir nepaminėtiems knygos rėmė-
jams ir pagalbininkams reiškia nuoširdžią padėką.

VA I D O T A S  ŽU K A S

U Ž R A Š A S  A N T  A L B U M O  A P L A N K O
Sukrečia palaimintojo žvilgsnis. Jame yra kažkas ne-
įprasta ir ypatinga. Jis skvarbus ir tikras. Tiesi laiky-
sena kalba apie nepalaužtą sielą, išsaugotą žmogiškąjį 
orumą tuo laikotarpiu, kai šėtoniška sistema, tiesiogi-
ne ir perkeltine prasme, tarsi degtukus laužė stuburus, 
trypė į purvą žmogaus ir Dievo atvaizdą. Bet yra dar 
kažkas – ta paslaptis, verčianti vis iš naujo atsiversti 
knygą. Tas nepavaldus laikui palaimintojo žvilgsnis. 
Tremties, lagerių fotografijose Teofiliaus veidas tie-
sus ir ramus, be nuoskaudos ir pykčio. Atrodo, kad jis 
vienodai nuolankiai priėmė popiežiaus išaukštinimą, 
vyskupo mitrą, tiek ir skurdų kalinio rūbą. Aptriušusi 
šimtasiūlė, labiau nei bet kuris liturginis rūbas, tampa 
Kristaus kančios ženklu. 

A U D R I U S  S T O N Y S , režisierius dokumentininkas, 
Europos kino akademijos tikrasis narys. 2018 m.

Į Kauną suvažiavusi ir 
proginę nuotrauką daryti 
susirinkusi Matulionių 
šeima 1934 m. Nuotraukos 
autorius – studijinės fotografijos 
meistras latvis Karlas Baulas 
(1893–1964), tuo metu Kaune 
vadovavęs Ekonominei 
karių bendrovės fotostudijai 
(Laisvės al. 48). Nuotraukoje: 
vyskupo kairėje brolis Juozas ir 
brolienės motina Julija Tumaitė-
Markevičienė. Vyskupo 
dešinėje – mylima pamotė Ona 
Matulionienė, sesuo Grasilda 
Matulionytė-Šeduikienė. Stovi 
iš kairės: brolis Jeronimas, 
brolienė Emilija, brolio Juozo 
žmona Michalina, brolis Jurgis, 
sesuo Elžbieta Matulionytė-
Baruolienė su dukra Danute, 
brolis Antanas ir sesers 
Elžbietos vyras, Lietuvos 
kariuomenės kapitonas 
Jonas Baruolis. Priekyje sėdi 
brolio Jeronimo vaikai Vytautas 
ir Laimutė Matulioniai, sesers 
sūnus Algimantas Baruolis.
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Senųjų mitų griovėjas ir naujųjų alegorijų kūrėjas 
rašytojas Herkus Kunčius ribos beveik niekada 
neperžengia, nors kartais pavojingai balansuoja 

ant prasmės ir beprasmybės ribos. Turėdamas gerą sko-
nį, būdamas įžvalgus, laiku sustoja ir leidžia skaityto-
jams susiorientuoti. Naujojo romano stilius yra gerokai 
ramesnis ir tradiciškesnis nei kitų pastaraisiais metais 
paskelbtų veikalų, mat kūrinyje veikia žinomos ne tik 
Lietuvoje asmenybės, komentuojami istorijoje įsišakniję 
įvykiai, minimos tikros datos ir vietos. Išlaikyta realybės 
ir sapniškumo, pramano ir tiesos, moralumo ir nepraus-
taburniškumo pusiausvyra. Vis dėlto tarti, jog rašytojas 
grįžo į tradicinį realizmo kelią, būtų per drąsu – postmo-
dernistinio stiliaus kvapas juntamas gana ryškiai, nors 
prikišamai ir nedemonstruojamas.

Pirmoje apybraižoje (knygoje jų iš viso septynetas), 
pavadintoje Rusijos	caras	Petras	I	pas	Sluškas, pasakojimo 
veikėjas didelių žygių neatlieka. Įžengęs į Vilnių, pa-
glamžo riestainiu jį pavaišinusią moterį, Sluškų rūmuose 
aikštijasi lyg koks provincijos nuvorišas, o aprimęs val-
go, geria, miega, vėl miega, geria, valgo, šokdindamas 
globėjus, pas kuriuos svečiuojasi. Pailsėjęs ir apsipratęs 
naujoje vietoje, iš pradžių apsilanko Vilniaus rotušėje, 
susitinka su miesto budeliu, šiek tiek ilgėliau užtrunka 
viešojoje pirtyje, pasnaudžia Jėzuitų kolegijos sureng-
toje mokslinėje diskusijoje. Piatnicos cerkvėje padeda 
pakrikštyti jam dovanotą dešimtmetį etiopų berniuką, 
duodamas jam Hanibalo vardą. Tai gal ir bus pats svar-
biausias jo nuotykis, nes užaugęs Hanibalas taps gene-
rolu ir patirs daug nuotykių. Apybraižos tekstas mode-
liuojamas taip, kad karališkoji herojaus didybė būtų kiek 
prislopinta, o žmogiškosios savybės, ypač silpnybės, ge-
rokai paryškintos.

Carą priimanti aplinka Vilniuje marga – LDK di-
duomenė: Radvilos, Sapiegos, Oginskiai, bet ryškes-
nėmis spalvomis tapomi tik Sluškos, o daugiausia dė-
mesio tenka Konstancijai Sluškienei, bet nepamirštama 
ir miesto varguomenė, iš kurių ryškiausi būtų budelis 
Vaclovas Škvoreckis ir Ubagų Karalius. Miesto rotušės 
rūsiuose Rusijos carui pateikiama ne tik įdomios infor-
macijos apie vietinę teisėsaugą, dargi leidžiama įgyti 
svarbios patirties stebint Ubagų Karaliaus kankinimus 
ir ketvirčiavimą. Nepraleidžiama proga apibūdinti ir so-
cialinę aplinką: čia braidoma po purvo, mėšlo ir kraujo 
jovalą, siekiantį lankytojų kulkšnis – tokia to meto Mitų 
žemės tikrovė. Geriausia vieta papročiams ir įpročiams 
atskleisti – viešoji pirtis, dažnai minima pasakojime. 
Labai didelėmis naujovėmis apybraižos stilistika neiš-
siskiria, tačiau sapniškumo kvapelis kažkur potekstė-
je dulksena, o istoriškumo ir šiuolaikiškumo mišrainė 
gana ryški: Konstancija Sluškienė gėrimų pirkti eina į 
Ryto krautuvę, kur Absoliutui šiandien taikoma 50 proc. 
nuolaida, mat Latvijoje pagamintos Stoličnajos jau seniai 
Lietuvoje niekas nevertina ir nebegeria. Ir kitoje vietoje 

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

Mitų ir poezijos žemėje

Herkus Kunčius. Lietu-
viškos	apybraižos. – Lie-
tuvos rašytojų sąjungos 
leidykla, Vilnius, 2018

mūsų realijos: „Atidavė į prieglaudą. Tada, vykdant re-
konstrukciją, šis buvo perkeltas į radinių biurą. Vėliau 
į sendaikčių parduotuvę. Į Akropolį, Panoramą, Ozą. Čia 
vaikas beveik dešimt metų laukė lentynoje, kol jį nu-
pirks. Direkcija jau buvo praradusi viltį. Norėjo depor-
tuoti.“ (p. 43) Tai – ne tik naujųjų alegorijų įteisinimas, 
bet ir meistriškas satyros bei grotesko elementų įpyni-
mas į tradicinį tekstą.

Ta sapniškumo ir naujųjų alegorijų pynė plėtojama ir 
antroje apybraižoje, pavadintoje Napoleono	žygis	per	Lie-
tuvą. Intriga užmezgama pirmuosiuose istorijos pusla-
piuose – didysis karvedys Pakaunėje drimba nuo kiškio 
pabaidyto žirgo. Ir tas pusiau mistinio žvėrelio įvaizdis 
persekios herojų visą kelią, iki pat žygio pabaigos. Tačiau 
tai nėra labai didelė naujovė – ir tautosakoje, ir literatūro-
je tų pranašingų ir grėsmingų epizodų bei slaptingas ga-
lias turinčių gyvūnų apstu. Kur kas drastiškiau autorius 
pasielgia priversdamas Napoleoną Bonapartą, jo marša-
lus Miuratą, Nėjų, Davų ir ministrą Marė žaisti krepšinio 
rungtynes su kauniškiu Stumbru. Apie šį žaidimą niekas 
tada dar nebuvo nė girdėjęs (išrastas 1891 m. Kanadoje), 
tad ir aikštelių tam reikalui nėra įrengta, bet išradingasis 
herojus tuoj pat randa išeitį – ta proga priverčia pertvar-
kyti bažnyčią. Ir lentas sukala, ir lankus, nuo kubilų nu-
nėrę, prie jų pritvirtina. Ir rungtynes suorganizuoja, tik 
įveikti kauniškio Stumbro nepavyksta, pralaimi 00:02. O 
galutinė išvada – keršto aktas, Stumbro komandos žaidė-
jų Čapskio, Godlevskio, Zahorskio, Laknickio ir Žabos 
sušaudymas ir sukapojimas kardais. O tai, beje, palieka 
gilų pėdsaką paties imperatoriaus psichikoje. Blaškyda-
masis po Vilnių 1812 metų liepą, ima atgailauti: „Graužė 
sąžinė, kad vos palikęs Tėvynę, svetur ėmė elgtis kaip 
paskutinis gyvulys – viliojo, žadėdamas vesti naivias 
kaimietes, be saiko su sėbrais girtavo ir be priežasties 
visus baudė.“ (p. 83) Tačiau tuo didžiojo reformatoriaus 
ir karvedžio sumenkinimas ir pažeminimas nesibaigia. 
Užklydęs į katedrą ir atsidūręs po įspūdingais skliautais, 
herojus visai praskysta: „Apgailėtinas menkysta. Nykš-
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tukas. Grybas. Ameba. Mikrobas. Stačiai bacila. Apsėstas 
šlykščiai liguistos būsenos, akimis ėmė ieškoti, kur būtų 
jaukiau.“ (p. 84) Ir randa, nes atsiduria ne tik šventojo 
Kazimiero koplyčioje, bet ir prie Šventosios Onos bažny-
čios, kurią atgailos euforijos apimtas, prisižada, pasidė-
jęs ją ant delno, perkelti ne į Paryžių, kaip visi tikisi, o į 
Rumšiškes, kur pasiliko jo mylimoji Marta Šiaudinytė.

Čia jau prasideda aukštasis psichologinis ir stilistinis 
pilotažas, kuris vis labiau įsibėgėja.

Trečioje apybraižoje Leninas	Vilniuje didysis proleta-
riato vadas ne tik supaprastinamas, bet ir sukarikatūri-
namas. Ir nelabai svarbu, kaip, su kokiu tikslu Leninas 
atvyko į Vilnių, ką jis čia veikė, kur lankėsi. Ko gero, či-
gonų tabore Kirtimuose jis nebuvo, ir tas taboras vargu 
bau ten egzistavo. O jei ir egzistavo, jei ir buvo, rašytojo 
taikiklyje – ne Taboras, ne jame įsikūrę gyventojai, o Le-
ninas, jo būsenos, jo elgsena ir tos elgsenos pasekmės. 
Jos, žinoma, siaubingos. Asmenybės mastui apibūdinti 
autorius pasirenka gana populiarią literatūroje priemo-
nę – erotiką. „Svečias iš sostinės mokėjo tokių dalykėlių, 
apie kuriuos provincialės nebūtų galėjusios net pasvajo-
ti. Žoržetai su Žaneta buvo didelė naujovė, kaip antai, 
jog silpstant meilės aistrai, galima ją stimuliuoti saulė-
grąžų aliejumi, kiaulės taukais, sviestu, grietine ar sū-
dytais lašiniais. Be to, kitą kartą praverčia ir daržovės: 
agurkai, krieno šaknys, ankštiniai pipirai. Tad merginos 
sėmėsi patirties, o Leninas, jei šios kažko nesuprasdavo, 
kantriai aiškindavo, kuriam tikslui, pavyzdžiui, skirtas 
šluotkotis ar žarsteklis.“ (p. 104–105) Jei čia ir mes ko 
nors nesuprantame ar nesugebame perkąsti giliosios 
prasmės, kituose skyreliuose, ypač jau minėtame Leninas	
Kirtimuose.	Tabore	pas	čigonus, pasakoma kur kas aiškiau 
ir tiksliau: „Kilnojosi čigonų barono namų lubos, braš-
kėjo grindys, skilinėjo langai. Leninas, klausydamasis či-
gonų koncerto, taip pat negalėjo nustygti vietoje. Čiupęs 
į glėbį balsingiausią čigonaitę, be ceremonijų užtaisė jai 
vaiką, džiaugsmingai su muzikantais kratėsi ir tūpčiojo. 
Pasitiesęs ant aslos, dairėsi kitos... Trečios... Ketvirtos... 
Pakilęs užtaisė vaiką penktai ir šeštai... Tada dvynukus 
čigonų barono dukrai. Po to žmonai. Seseriai.“ (p. 115)

Tai – ne pirmoji tokia orgija Leninui viešint Vilniu-
je, veikiau finalinė, kulminacinė, nes kaip jiedu su čigo-
nų baronu vogė arklius, žinių nėra. Buvo nuotykių ir 
su Feliksu Dzeržinskiu, bet įspūdingiausia scena turbūt 
Lenino bendravimo su Felikso Dzeržinskio tetos Renės 
kruvinąja pašluoste, kai, apimtas transo, proletariato va-
das, ėmė tardyti pašluostę, reikalaudamas prisipažinti, 
kas jį apkrėtė sifiliu. Nežinia, kaip viskas būtų pasibai-
gę, gal būtų nutikęs dar vienas nuomario priepuolis, bet 
įžvalgusis daktaras Petras Domaševičius pakvietė visus 
„susirinkimo“ dalyvius apsilankyti jo darbo kabinete, 
esančiame netoliese. Ten vykę nuotykiai taip pat verti 
dėmesio, bet detalesnius šio teksto tyrinėjimus paliksime 
kitam kartui ir kitiems, o mums privalu atversti ne ma-
žiau intriguojančios kitos apybraižos puslapius.

Ketvirtoje apybraižoje modeliuojami Hitlerio nuo-
tykiai Klaipėdoje. Į šį Baltijos pajūrio miestą Adolfas at-
vyko 1939-ųjų kovo 24-osios rytą, o išvyko pavakare, bet 
įvykiai, suregistruoti šioje istorijoje, galėtų išsidėstyti ne 
per vieną dieną, o trukti gal net visą mėnesį. Didžiojo 

reicho fiureris suskubo iš balkono pasakyti kalbą miniai, 
susirinkusiai Teatro aikštėje, pasilinksminti jo garbei su-
rengtame bankete Meridiano burlaivio restorane, apsilan-
kyti pas Klaipėdos žvejus, Ventės rage, Nidoje, susitikti 
su Hermano Blodės dailininkų bohema, nulieti akvarelę, 
pabendrauti su Nobelio premijos laureatu Tomu Manu, 
nekalbant jau apie įvykius kreiseryje Deutschland jam 
atvykstant ir išvykstant iš Klaipėdos. Realistinė stilisti-
ka čia visiška bejėgė, net eilinio raštininko sapnai men-
ka parama, be naujausiųjų alegorijų niekaip neišsiversi. 
Įspūdingiausia, žinoma, stebuklinga fiurerio transforma-
cija iš žmogiškojo pavidalo į vandens stichijos gyvūną: 
„Hitleris, pasijutęs ciegoriumi, yrėsi į vakarus. Jį lydėjo 
ožkomis virtę žvejai ir perpelės pavidalą įgavęs leitenan-
tas. Kelionė per marias fiureriui nepasirodė iš maloniųjų, 
iš visų pusių tykojo pavojai. Čia buvo apstu žvejų tinklų 
ir bučių. Iš oro taip pat grėsė pavojai. Atakavo kirai, žu-
vėdros, kormoranai. Pastarieji pasirodė ypač nuožmūs. 
Jei ne ožkų apsauga ir perpelės sumanumas, ciegoriumi 
virtęs fiureris nebūtų pasiekęs Ventės rago, kur išropojus 
į krantą jį pasitiko džiūgaujančių paukščių pulkai: žaliu-
kės, zylės, kikiliai, svirbeliai, strazdai ir karklažvirbliai. 
Darniu choru čiulbėdami visi sveikino fiurerį ir neatrodė 
pavojingi.“ (p. 139–140) Paskui trumpos, bet švelnios cie-
goriaus ir gulbės nebylės meilės prisipažinimų aprašy-
mas, o tada – vėl marios ir Nida. O čia jau minėtas susi-
tikimas su Hermano Blodės dailininkų bohema ir Tomu 
Manu, pasakiusiu nelabai gražių žodžių apie Adolfo Hit-
lerio meną, nors iš tikrųjų šis Nobelio premijos laureatas 
čia paskutinį kartą lankėsi tik 1932 metais.

Romane viskas galima, visokie absurdai, melai, ste-
buklai, apžavai. Tereikia tik mažmožio – galingos vaiz-
duotės, žvėriškos drąsos ir išradingos stilistikos, kad vi-
sas tas kratinys būtų permaltas, perarpuotas ir išvėtytas, 
o naujai iškeptas ragaišis viliojamai skoningas, jog skai-
tytojui net minties nekiltų griebtis kokių enciklopedijų, 
vikipedijų ar kitokių žinynų, aiškinantis, kur čia tikrovė, 
kur pramanas. Romano teksto magija ir yra ta naujoji tik-
rovė, už pačią tikrovę tikresnė. Rašytojas Herkus Kun-
čius tokią magišką lazdelę turi. 

Modeliuojant apybraižos Hanibalo	 Lekterio	 pėdsakai	
Lietuvoje tekstą, autoriui nereikėjo griebtis kokių nors 
pramanų, sapnų ar kitokių išmonių, pakako atidžiai su 
istoriko kompetencija ir kantrybe pastudijuoti archyvuo-
se dulkančių foliantų lapus, nes juose užfiksuota tikrovė 
pranoksta lakiausias fantazijas, išradingiausius melus 
bei kitokius pramanus. Ir rašytojas Herkus Kunčius tai 
padarė.

Iki šių dienų garsusis psichiatras Hanibalas de Lek-
teris buvo laikomas pramanytu Tomo Hariso romanų 
ir pagal juos sukurtų garsiųjų filmų Avinėlių	 tylėjimas, 
Hanibalas, Raudonasis	drakonas personažu. Tik apie vieną 
vienintelę tikrovišką detalę buvo užsimenama – jo ša-
knys Lietuvoje. Pradėjus aiškintis, sužinota, kad jo šak-
nys dar gilesnės – per Lietuvą siekia Prancūziją ir XIX 
amžiaus pradžią. Leopoldas Ferdinandas de Lekteris 
buvo kilęs iš nusigyvenusių Elzaso bajorų. 1812 metų 
žiemą Napoleono Bonaparto armijai traukiantis iš Rusi-
jos, artilerijos majoras Lekteris dezertyravo ir apsigyve-
no Lietuvoje. 1819 metais vedė bajoraitę iš Pabradės Aną 



N A U J O J I  R O M U V A ,  2 0 1 9 ,  N R .  1  ( 6 0 6 )  79

Joaną Nasilovską, su ja susilaukė trijų vaikų: Severino, 
Kornelijaus ir Bernardo. Pastarasis 1865 metais vedė iš 
Glitiškių kilusią našlę Jadvygą Gulbinovič ir apsigyveno 
Muravjovo Koriko jam dovanotame Šriubiškių dvare. Ši 
pora susilaukė dviejų vaikų – Marijano ir anksti mirusios 
Elzbietos. Marijanas 1905 metais vedė Maišiagaloje gyve-
nusią Sofiją Houvaltovną, ši pagimdė dvynukus Piotrą ir 
Pavelą. Piotrui išvykus studijuoti į užsienį, Pavelas liko 
Šriubiškių dvaro šeimininku. Jis 1930 metais vedė balta-
gvardiečių generolo Aleksejevo dukrą Olgą. 1933 metais 
šiai porai gimė sūnus, gavęs Hanibalo vardą, o 1939 me-
tais gimusi dukra gavo Mišos vardą.

„Hanibalas augo apsuptas tėvelių meilės ir šilumos. 
Namuose visada skambėjo muzika. Olga Lekter puikiai 
grojo fortepijonu, turėjo absoliučią klausą ir gražų balsą. 
Tad vos mažasis Hanibalas pradėjo ropoti, mama jį ėmė 
mokyti muzikos. Šiandien sunku pasakyti, ko Haniba-
las išmoko anksčiau – skambinti fortepijonu, dainuoti ar 
skaityti.“ (p. 153) Kalbų Hanibalas išmoko taip pat dar 
kūdikystėje, nes šeimoje buvo kalbama rusiškai, pran-
cūziškai ir lenkiškai, o kieme ir lietuviškai. Vaikas buvo 
ne tik gabus, bet ir smalsus, besidomintis aplinka, tyri-
nėjantis ją. Nacistinės okupacijos metais Hanibalas gero-
kai patobulino ir savo vokiečių kalbos žinias. 1943-iųjų 
laiške jis jau taiso ką tik išleisto Lietuvių–vokiečių	kalbų	žo-
dyno klaidas. Deja, Vilnijos krašte įsisiautėję neramumai 
ir karo baigtis šiai šeimai buvo lemtingi. 1944-ųjų liepą į 
Šriubiškių dvarą įsukęs rusų tankas sušaudo abu tėvus – 
Pavelą ir Olgą, o likusius našlaičiais Hanibalą ir Mišą iš 
Motiejaus Šumausko partizanų būrio dezertyravę ir išba-
dėję banditai Aloyzas Keršulis, Dominykas Sliesoraitis ir 
Benediktas pagauna ir penkiametę Mišą Lekter nužudo, 
išsikepa ir suvalgo. Likęs visiškai vienas, be jokių lėšų 
ir paramos dvyliktuosius metus einantis Hanibalas Lek-
teris visą tų metų rudenį klaidžioja po Vilnijos krašto 
miškus ir kaimus, maitindamasis žolėmis ir lapais, šiek 
tiek gaudamas išmaldos, kol 1944-ųjų gruodžio 23-iąją 
atsiduria Vilniaus geležinkelio stotyje. Vilkintį skudu-
rais, ištinusį nuo bado, jį čia pamato Vilniaus universiteto 
Medicinos fakulteto Anatomijos katedros vedėjas Juozas 
Markulis. Atsivedęs į savo darbavietę Naugarduko gat-
vėje, Hanibalą apgyvendina prozektoriume. Čia jis gau-
na ne tik pastogę, maistą, bet ir pramoksta anatomijos 
ir anglų kalbos, nejučia įsitraukia į partizaninę veiklą. 
1948-ųjų pradžioje Juozui Markuliui dingus iš Lietuvos, 
penkiolikmetis Hanibalas Lekteris atsiduria Gelgaudiš-
kio vaikų namuose. 1950 m. sausio 14 d. nužudęs įstai-
gos direktorių sadistą Klemensą Jurgelevičių, Hanibalas 
vėl atsiduria miške. Tą žiemą beveik sušalusį jaunuolį 
Kazlų Rūdos tankmėje aptinka Birutės būrio partizanai. 
Atšildytas, atgaivintas ir pagydytas Hanibalas Lekteris 
greitai susidraugauja su Juozu Lukša-Daumantu, įsitrau-
kia į partizanų būrio veiklą, o veiklai apsilpus, 1951 m. 
rugsėjo 4 d. yra išsiunčiamas į Kauną. Gavęs suklastotus 
Augusto Gedvilo dokumentus, pradeda dirbti Pažaislio 
psichiatrinėje ligoninėje sanitaru. Darbas jam patinka, 
greitai susidraugauja su moterų skyriaus sanitare Aukse 
Kulevičiene, ši netgi ketina tapti Hanibalo žmona. Betgi 
1952 m. sausio 1 d. gauna raštišką buvusio globėjo Juozo 
Markulio įspėjimą: „Aš viską apie tave žinau.“ Tą pačią 

dieną Hanibalas Lekteris dingsta iš Kauno, o vėliau – ir 
iš Lietuvos.

Ką tik aptartoji apybraiža įdomi ne tik savo stilisti-
ka, bet ir faktologija, kurios viešinimas taip pat nėra toks 
paprastas reikalas – Vikipedija ir šiuo metu dar skelbia 
Hanibalą Lekterį esant pramanytą, vadinasi, tik litera-
tūrinį personažą.

Modeliuojant šeštos apybraižos Gorbačiovas	 dainų	
šventėje tekstą, siekiama tų pačių tikslų: iškrapštyti gar-
bųjį veikėją iš prabangaus kabineto, nukelti nuo aukšto-
jo sosto, atvesti į gatvę ar aikštę ir įmaišyti į šurmuliuo-
jančią minią. Tačiau autoriui svarbus ne tik pagrindinis 
herojus, ir „antrojo plano“ veikėjai nėra visai bereikš-
miai. Apie LTSR CK ar Aukščiausiosios Tarybos narius 
daug kalbėti neverta, tai – pilka masė, tik prabangiomis 
drapanomis aprengta, betgi Lietuvos ansamblio šokėjos, 
gražuolės Valdonės Mikulskienės pilka pelyte nepa-
vadinsi. Ji iš kitų išsiskiria ne tik grožiu, bet ir protu, 
todėl neliko nepastebėta ne tik savajame kolektyve ar 
bendruomenėje, ją įsidėmėjo ir KGB žvalgai. Ir neapsi-
riko. Tapusi jų agente, ji sparčiai ėmė kopti slaptosios 
tarnybos laiptais, tapdama tarptautine superagente. Su 
to garsiojo septyneto virginijomis, džozefinomis ar mar-
tomis, žinoma, nepalyginsi – į Paryžių, Londoną ar Ber-
lyną Valdonė nebuvo pasiųsta, bet apsilankyti Kuboje 
ir kai kuriose Artimųjų Rytų sostinėse teko, pasivartyti 
tų šalių lyderių lovose prisėjo. O su šiek tiek žemesnio 
lygio princais ar jų patarėjais, net sutuoktuvių žiedais 
buvo apsikeitusi. Tad tokio profesionalumo pasiekusiai 
personai patvarkyti Michailą Sergejevičių buvo tik juo-
kų juokas. Beje, tie jų santykiai būtų galėję rutuliotis ir 
kitose vietose, – negi būtinai reikėjo kilnojamosios KTS 
stotelės, – nesunku juk buvo parūpinti aukščiausios kla-
sės viešbučio numerį ar kokį padoresnį slaptą butą... Tad 
nusirenginėjimo ir apsirenginėjimo scenos galėjo būti 
subtilesnės. Betgi tikslo būta kito – primityviausių jaus-
mų išprovokavimo, žemiausių aistrų tenkinimo seansų 
demonstravimas.

Bala nematė tų subtilybių, jeigu jos būtų susijusios 
tik su TSRS CK sekretoriumi žemės ūkiui Gorbačiovu 
ir ta superagente Mikulskiene, bet čia įpinamas Lietuvos 
dainų ir šokių ansamblis, įvykiai rutuliojasi respubliki-
nės dainų šventės fone. Negana to, surengiama išvyka į 
gana atokioje provincijoje esantį Tiesos	keliu kolūkį, ku-
riame populiarios pagoniškos apeigos, o per jas rūkoma 
žolė, kitaip tarus, vartojami narkotikai ir jais vaišinamas 
CK sekretorius. Dargi jo akivaizdoje kankinamas ir su-
deginamas ant laužo nepataisomas girtuoklis Mykolas. 
Ar ne per tiršta ir ne per sūru? Ar ne per aštriai kertasi 
pramanas su tikrovės faktais? 1980-ieji, gilus sovietmetis, 
o tose pagonių apeigose ne visai eilinį vaidmenį atlieka 
ir superagentė Valdonė. Tarybinio gyvenimo užkulisių 
išviešinimas, tautai šventų vietų ir papročių apdergimas, 
senovės žynių pažeminimas? Bet gal aš čia ko nors ne-
suprantu, gal ta simbolika ir alegorija, ta naujoji mitolo-
gija – ne mano galvai?..

Septintosios apybraižos Monako	princesė	nepriklauso-
moje	Lietuvoje, atrodo, galėtų ir nebūti, nes nykštukinės 
valstybės princesė neturėtų būti kiek didėlesnė ir pra-
kilnesnė, bet tada neliktų tos „dabarties perspektyvos“, 
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kuri romano finalui yra būtina. Kita vertus, ta „mitų ir 
poezijos žemės“ dabartis tokia marga, tokia kontrastin-
ga, slėpininga ir net skausminga, kad praleisti besisiū-
lančią progą ne tik apie tai pakalbėti, bet ir konkrečius 
vaizdus parodyti būtų tikras istorinis nusikaltimas. Tad 
princesė Karolina po kupinos nuotykių kelionės lėktu-
vu ir autobusu pirmiausia pasodinama prie Gariūnų 
turgaus stalelio. Nereikia ir aiškinti, kas pirmaisiais 
nepriklausomybės metais čia darėsi: vagių, sukčių, iš-
troškusių staigiai praturtėti nuvorišų jovalynė. Naivioji 
princesė ne tik iš savo atsivežtos labdaros beveik nieko 
neparduoda, bet yra apvagiama ir net apstumdoma. 
Neką didesnė sėkmė ją lydi ir Stiklių viešbutyje bei res-
torane. Iš pradžių taksistas ją mėgina apmauti, paskui 
kelneris į šnekas nenori leistis, nes jokio jos tėvo siųsto 
fakso, jokios telegramos negauta ir nerasta. Net ieškoti 
tokio daikto niekas nesirengia. Niekam nedaro įspūdžio 
net tai, kad čia svečiuojasi seras Jahuda Menuhinas – 
su juo viename kambaryje Karolinai ir tenka praleisti 
pirmąją naktį klausantis „muzikalaus“ jo knarkimo. O 
jos apsilankymas Aukščiausiosios Tarybos, būsimojo 
Atkuriamojo Seimo, posėdyje tiesiog nepakartojamas. 
„Neketindama ilgai gaišti, deputatams priminė, kad gi-
lesnės lėkštės su kilmingų žmonių monogramomis yra 
skirtos sriubai, o ne kotletams. Sriuba rūmuose visada 
valgoma su šaukštu, bet ne su šakute. Peilis – atsipjauti 
bifšteksui. Prie stalo juo nereikėtų krapštyti dantų.“ (p. 

242) Čia magėtų cituoti ir cituoti, nes šedevro statusą 
tenka pripažinti ne tik princesės lekcijai, bet ir deputatų 
klausimams, ir visam vizito vaizdui. Jis simboliškas – 
atsivėrus sienoms, į šalį ėmė plūsti visokie aiškiaregiai, 
sukčiai, kitokie avantiūristai, ieškodami būdų pasipel-
nyti ar net prisiplėšti gėrybių. Ir tų „mokytojų“, kitokių 
„kultūros nešėjų“ buvo ne vienetai, o šimtai. Nereikia 
ir sakyti, kad princesė Karolina – tik simbolis, tik viena 
iš jų. Ir tas noras padėti ne tik apsišviesti, bet ir apsišva-
rinti buvusiems totalitarizmo vergams ne visada buvo 
ir yra smerktinas. Apie įvykius Šiaurės miestelyje, ku-
riame princesė netikėtai susitiko su svajonių princu Bo-
leslovu Makutinovičiumi, nesiplėsime, nes Boleslovas 
ne tik nepaėmė į sunkvežimį buvusios mylimosios, bet 
ir pats su visa Tarybine armija išsidangino iš Lietuvos. 
Princesei Karolinai taip pat neliko nieko kito, tik išskristi 
į savąjį Monaką. Ir ji nedelsdama tai padarė. Mums gi 
taip pat nelieka nieko kito, tik pasigardžiuoti skoningu, 
šiuolaikišku, išmoningai patiektu literatūros pyragu. 
Na, o jeigu kas nors iš skaitytojų ims piktintis per ryš-
kiu autoriaus nuokrypiu dešinėn, teks priminti, jog tai 
natūralu, nes dešiniukų visada ir visur buvo daugiau už 
kairiarankius. O dėl tokių menkniekių kaip idėjiškumas, 
tautiškumas, valstybingumas, patriotiškumas, teisingu-
mas eiliniams piliečiams sukti galvos nevertėtų. Jie taip 
ir elgiasi vis gausesniais būriais palikdami smarkiai su-
dešinintą mitų ir poezijos žemę.

„Nežinai, vaike, kas yra meilė“

Ši frazė, šiek tiek keisdama atspalvius, bet nepra-
rasdama prasmės, persmelkia visas knygos temas. 
Nuo pirmo iki paskutinio puslapio. Greta jos gana 

ryškiai suskamba kita – kas yra genijus ir genialumas, 
pagaliau kas yra talentas ir kaip jį puoselėti ir išsaugoti. 
Dargi kas yra žmogus ir žmogiškumas, kaip jį atriboti 
nuo gyvulio, nuo žvėries ir žvėriškumo. Religija, tikėji-
mas, Dievas, malda, atgaila, atleidimas...

Amžinos temos, kurios neduoda ramybės ir mąsty-
tojams, ir rašytojams nuo Antikos, o gal dar nuo senesnių 
laikų. Ypatinga ir originalu čia tai, jog autorius jas gvilde-
na konkrečioje, lietuviškoje terpėje, netolimais, daugeliui 
skaitytojų dar menamais laikais – pokaris, vadinamasis 
pirmasis sovietmečio atšilimas, atšalimas, bet iki atbu-
dimo, arba atgimimo, neprieinama. Jei ir žvilgtelima į 
naująjį amžių, tai tik viena akimi. Vietovės taip pat nėra 
labai įslaptintos, kartais net labai konkrečiai įvardijamos, 
kartais šiek tiek pridengiamos, bet nesunkiai atpažįsta-
mos. Tai – Vilnius ir kai kurie jo rajonai, Kaunas, Vepriai, 
jų apylinkės, Merkio ir Ulos santaka...

Pirmųjų apysakų herojai – dailininkai, architektai, 
studentai, jų aplinka, vėlesniųjų – mokytojai, mokiniai, 
mechanizatoriai, miškakirčiai, brigadininkai, traktori-
ninkai, piemenys, kiti eiliniai kolchoznikai, namų šeimi-
ninkės. Į aukštąsias profesines ar politines sferas nepa-
kylama, liekama žemosiose, geriausiu atveju viduryje, 

Leonardas Gutauskas. 
Pravardės. – Lietuvos 
rašytojų sąjungos lei-
dykla, Vilnius, 2018

bet stiliuje ryškesni žemieji tonai, kartais net specialiai 
patamsinami, net pajuodinami. Intelektualų, išskyrus 
gal kokį dailininką, nėra, dominuoja sužaloto, iškreipto 
intelekto individai – nepripažinti genijai, bailiai, aps-
kritai bukapročiai, o moterys – paleistuvės, jų čia visa 
kohorta. Tačiau nė vienas iš jų nepasmerkiamas, nesu-
niekinamas. Beveik kiekvienam randamas jo elgesio pa-
teisinimas, išskyrus kelis okupacinės armijos karininkus 
ir jų parankinius stribus. Iš pirmo žvilgsnio atrodytų, 
jog laikomasi realizmo, netgi natūralizmo principų, bet, 
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atidžiau įsižiūrėjus, paaiškėja, kad tarp tikrovės fakto ir 
mito griežtos atskirties nėra, dažnai imama romantizuo-
ti, mitologizuoti, įterpiama net pasakos ar legendos ele-
mentų, o fantazijai kartais net apynasrį magėtų uždėti.

Nepripažintų genijų galerijoje pirmasis pasirodo 
Odisėjas. Tai – imigrantas iš Graikijos, tik ne iš senosios, 
o iš dabartinės, kurioje nesugebėjo nieko gero nuveikti, 
tad nutarė patraukti į naujai atrastus buvusių vergų, ki-
taip tarus, laukinių, kraštus. Iš pradžių apsiskelbė esąs 
genialus skulptorius, o kai nieko gero iš šio pramano 
nepešė, ėmė garsintis kaip nepripažintas modernus po-
etas – net viduryje gatvės sustojęs mėgino deklamuoti 
eiles. Tačiau ir šioje srityje sėkmės nesulaukė, užtat orgi-
jų meną jis išmanė puikiai. Su vietinių menininkų šutve 
siautėjo savaičių savaites, kol galų gale priėjo liepto galą 
ir buvo priverstas susideginti (gal buvo sudegintas) spin-
toje. Antrasis iš eilės – architektas Gaudis. Iš pradžių šis 
inžinierius teikė vilčių – suprojektavo ir pastatė rūmus, 
kurie išgarsėjo ne tik visoje šalyje, bet ir užsienyje, bet vė-
liau, visų nuostabai, savosios profesijos atsisakė ir ėmėsi 
tapybos, apie kurią, tiesą sakant, nieko neišmanė, todėl ir 
sukurti ką nors verta dėmesio nesugebėjo – taip ir dingo 
užmarštyje be ženklo. Trečiasis, ne visai iš eilės – Vango-
gas. Neįvardinto tapytojo atrastas vienišas kaimo vaikas 
iš pradžių teikė daug vilčių – pirmieji paauglio paveiks-
lai buvo graibstyte išgraibstyti. Bet neapgalvotas moky-
mo ir lavinimo metodas įgimtą talentą sužlugdė, o kitų 
gabumų stoka neleido jam įsitvirtinti gyvenime. Neatsi-
rado ir moters, kuri būtų jį parėmusi, o ta, kuri atsirado, 
dar giliau įmurdė jį į purvą ir mėšlą. Tataigi – moterys.

Pirmoji – talentingiausioji ir išradingiausioji iš kny-
goje pavaizduotų kekšių kohortos – Roza Geležinė Ku-
melė. Ji nėra iš tų pačių pačiausių padugninių – turi vyrą, 
demobilizuotą karį, įvaldžiusį šiaučiaus amatą, gyvena 
erdviame name, kurio vieną kambarį nuomoja studen-
tams dailininkams. Tik ne nuoma ir vyru ji rūpinasi, o 
studentus moko meilės meno. Šioje profesijoje taip išto-
bulėja, kad išvarytas iš kantrybės vyras užmuša ją ir pats 
žūva, studentai tuo tarpu išsilaksto kas kur. Antra taip 
pat ne visai iš eilės, bet pagal rangą ir išsilavinimą galėtų 
būti netgi pirmoji – rusų kalbos mokytoja, poezijos ger-
bėja, atvykusi iš Leningrado, dėsto Kauno vidurinėje mo-
kykloje rusų kalbą ir literatūrą. Savo auklėtinius ji moko 
ne tik lyrikos, bet ir meilės meno. Įsijautusi nesitenkina 
dešimtokais ar devintokais, įsivilioja į lovą ir septinto-
ką, bet tada ir įkliūva, nes septintoko motina pasirodo 
ne iš kelmo spirta – ji apeina visus valdžios sluoksnius, 
kol pasiekia savo: gražioji lyrikos mylėtoja išmetama ne 
tik iš mokyklos, bet ir iš gyvenimo – per keletą mėnesių 
taip degraduoja, kad prabangiame savo bute gauna galą. 
Trečioji šiame sąraše galėtų būti Marija Magdalena. Ji iš-
siskiria tuo, kad sugebėjo atsiversti. Nors savo profesijo-
je buvo pakilusi į tikras aukštumas, o atsivertimas buvo 
toks netikėtas ir stulbinantis, kad visažinės kaimo mo-
terys ne iš karto tuo patikėjo. Visgi kvailelė Elena buvo 
tokia užsispyrusi, kad net didžiausios skeptikės privalėjo 
įtikėti stebuklu. Taigi moterys linkusios užsiimti viena 
seniausių profesijų... 

Tačiau turime grįžti prie vyrų, dėl kurių kaltės šios 
ydos iki šių dienų nepavyksta išgyvendinti. Knygos au-

torių galima būtų pagirti, kad jis nė žodeliu dėl to vyrų 
nepasmerkia, nes yra įsitikinęs, jog tai – prigimties pin-
klės, vienodai pavojingos abiem lytims. Nors knygoje 
svarbiausia yra meilės styga, be kurios romanas būtų ne 
romanas, bet apdairus žmogiškosios prigimties tyrinė-
tojas aptinka ir kitų svarbių žmonių savybių. Dar viena 
iš jų – baimė, bailumas. Apysaka Herodas kaip tik skirta 
šiai temai analizuoti. Tai – vienas iš tų kūrinių, kuriame 
apie meilę kalbama mažiausiai. Paklusti ar pasipriešinti. 
Kopti karjeros laiptais ar pasitraukti į nuošalę ir galbūt 
žlugti. Mechanizacijos mokyklos direktorius pasirenka 
pirmąjį variantą: paklūsta valdžios įsakymui ir savo pa-
valdinį, panaudodamas net šantažą, priverčia nugriauti 
Kalvarijų kelio koplyčias. Geruoju tai jam nesibaigia, nes 
mechanizatorius, atlikęs šį juodą darbą, žūva. Direkto-
rius tarytum ir nekaltas, ne pats griovė, tik privertė pa-
valdinį įvykdyti valdžios nurodymą. Vis dėlto žmonės 
jam davė Herodo, mūsiškai būtų Erodas, pravardę – kaip 
paniekos simbolį. Tačiau į platesnius samprotavimus čia 
nesileidžiama, labiau analizuojama kaltės ir nekaltumo 
dilema – bus ar nebus ten, Aukštybėse, atleistas šis žmo-
giškasis silpnumas. Labai artima šiai problemai ir Lozo-
riuje nagrinėjama kolektyvinės atsakomybės tema. Nors 
šio kūrinio siužetas perimtas iš mitologijos, bet kaltumo, 
atsakomybės už veiksmus ar neveiklumą problema plė-
tojama gana intensyviai ir įtikinamai.

Pliaterio dvaro sargą, senbernį Petrą galima būtų 
iš bėdos įrašyti į pirmąją, nepripažintų genijų katego-
riją – jis garsiausias to krašto medžioklis. „Vienas šū-
vis – zuikis. Antrasis – tetervinas. Trečiasis – jerubė ar 
kurapka, o ne sykiais ir kurtinys.“ (p. 273) Jis turi net 
kelias pravardes, viena iš jų – Ožkakrušys. Ji ne iš pirš-
to laužta – Petras savo trobelėje laiko ožką ir su ja išda-
rinėja negirdėtus dalykus. Vadinasi, zoofilija ateina ir į 
lietuvių literatūrą – jei tikrovėje ji egzistuoja, menininkai 
irgi negali jos ignoruoti. Agotos	rožyne veikia dar trejetas 
vyriško pavidalo personų. Nors jos jokių išskirtinių žy-
gių neatlieka, bet šį bei tą visgi nuveikia: našlys Vitus 
Svirskis priglaudžia ne tik apkalbėtąją Agotą, bet ir dvi 
neką geresnes jos dukteris, Jonas Gudaitis Janka, užėmęs 
žuvusio Svirskio vietą, ne tik nepratęsia geros pirmtako 
veiklos, betgi taip įsismagina, kad pražudo net tik visas 
tris moteris ir du savo vaikus, bet ir pats nusižudo – pa-
sikaria. Auksinių rankų kriaučius Kasparas Žuraulia nie-
ko ypatingo lyg ir nenuveikia, vis dėlto, palikdamas tą 
nelaimingąją sodybą, Julijos Svirskienės siuvamąją ma-
šinikę bus išsinešęs, mat savosios niekada nėra turėjęs...

Apysaka Keltas knygoje užima ypatingą vietą. Fi-
nalinis tomo kūrinys, vainikuojantis autoriaus triūsą, 
tikroviškumu bei istoriškumu lenkiantis kitus – vienas 
ryškiausių mūsų partizaninio karo įprasminimų. Ryškūs 
ir įsimenantys ne tik okupantų ir jų oponentų paveiks-
lai, bet ir karo epizodų vaizdai. Vienas svarbiausių per-
sonažų – sentikis rusas keltininkas Jakovas Josipovičius. 
Jis, nors ir rizikuodamas gyvybe, neleidžia persikelti per 
Upę partizanus persekiojančių rusų okupantų daliniui – 
tik nukirtus jam abi rankas, atlaisvinamas keltas. Kita 
pasipriešinimo didvyrė – partizanų ryšininkė moksleivė 
Kristina – ji neišduoda kovotojų ir žiauriai nukankinama 
nepravėrusi burnos. Dar vienas, kiek menkesnio rango 
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kovotojas – kolchozo kerdžius Petras Amšiejus. Jis lyg ir 
nieko nenuveikia, tik leidžia savo namuose partizanams 
įsirengti bunkerį – už šį veiksmą sumoka gyvybe. Dar 
vienas – Pasakotojas Jonas. Pasitraukęs iš stribų būrio, 
jis taip pat nieko ypatingo nenuveikia, gina ir globo-
ja motiną, mėgina rašyti eilėraščius, lanko mylimosios 
Kristinos kapą. Užtat jo tėvas ir brolis Antanas – tikri 
budeliai, okupantų parankiniai. Nors Antano rankos iki 
alkūnių kruvinos, bet ir jis, pasibaisėjęs savo bendrų pik-
tadarybėmis, susimąsto: „Bet yra kažkas labai galingas, 
kuris viską mato, ir tas galiūnas, motin, tiktai ne tavo ir 
ne kunigų dievas, nes dievo nėra ir niekada nebuvo, bet 
kažkas yra, turi būti kažkas su skaudžiu geležies botagu 
rankoj, kad galvažudį, kaip pasiutusį šunį nuplaktų arba 
paleistų ugnį ir sudegintų kaip pernykštę žolę...“ (p. 406) 
Kažin ar pats autorius tiki tuo, ką rašo, nes kiti veikėjų 
veiksmai rodo, kad jokio Baudėjo ar Teisybės nešėjo ne-
buvo ir nėra. Ir nors abu okupantų karininkai – Striženo-
vas ir Lebedevas – ir tas žiaurusis sentikis Vasilijus žūva, 
bet didžiosios skriaudos tautai ir valstybei niekas neatly-
gino ir neatlygins. Padėties negelbsti ir banaloka, roman-
tizuota Pasakotojo Jono ir partizanų ryšininkės Kristinos 
meilės istorija. Tai nėra atsvara anoms su tikra menine 
aistra ir užmoju papasakotoms istorijoms. Gal autorius 
ir jaučia, kad tas pamaldumas, atgaila, atsiprašymas ne-
gali kompensuoti visų nuodėmingo gyvenimo piktada-

rybių, todėl ir mėgina prakalbinti vieną iš kalčiausiųjų, 
tik jo žodžiai pakimba ore, neturi tąsos ir įprasminimo. O 
tas anapusinis įprasminimas, kurį autorius beveik piršte 
perša visose kitose savo apysakose, taip pat neįtikina.

Tiek daug kalbėjęs, taip kruopščiai vaizdavęs meilės 
scenas, didelių atradimų šioje srityje autorius nepadarė. 
Intymieji vyro ir moters santykiai kaip buvo, taip ir liko 
miglų ūke. Horizontaliajame lygmenyje jie įgavo šiek 
tiek įvairovės, naujų atspalvių, bet vertikalėje nepaženg-
ta į priekį nė per milimetrą. Tos silpnaprotės kekšelės 
jokių giliųjų paslapčių neatskleidė. Kaip nemokėjo val-
dyti savo prigimtųjų aistrų žmogeliai, taip ir nemoka. 
Ir ilgai, matyt, dar nemokės. Jokia religija, jokie papro-
čiai ar įpročiai sutramdyti prigimties, gyvybės pratęsi-
mo aistros neįstengė ir vargu bau kada nors įstengs. Ir 
menai, iš jų ir literatūra, čia menka pagalbininkė. Ir tas 
šiandienis literatūrinis nepraustaburniškumas, palaida-
liežuviškumas vargu bau padės kam nors apsispręsti 
ar susiorientuoti. Nesakau, kad derėtų ką nors riboti 
ar drausti – gyvenimo ir gyvybės srauto sustabdyti ne-
įmanoma. Vis dėlto ir meniniai, nors ir talentingiausi, 
ieškojimai turėtų turėti kokią nors prasmę – vien sma-
giu skaitaliuku ar įspūdingais stiliaus viražais apsiriboti 
būtų per daug niekinga. Išeitis būtų tikrojo, žemiškojo, 
žmogiškumo paieškos. Menas čia turėtų vienytis ne su 
mistika, o su mokslu.

Protėviai – problema

Undinė Radzevičiūtė. 
Kraujas	mėlynas. – 
Lietuvos rašytojų 
sąjungos leidykla, 
Vilnius, 2018

Išmintingiausia būtų apie tuos sentėvius apskritai 
negalvoti – dirbti savo darbą, eiti pareigas, rūpin-
tis savo ir savo šeimos dabartimi ir ateitimi. Progai 

pasitaikius, dar pagalvoti apie tautą, tėvynę ir valstybę, 
kasmet nueiti į kokius nors rinkimus, mat jų niekada 
nepristinga, o ignoruoti net Europarlamentą būtų ne 
tik ne patriotiška, bet ir nepraktiška – vis vien ten kas 
nors nueis, ką nors išrinks, o pats liksi it musę kandęs. 
Ir vis dėlto agituok neagitavęs, kalbėk nekalbėjęs, atsi-
randa tokių, kuriems tie protėviai rūpi, neleidžia ramiai 
miegoti. Ir ne tik istorikams ar istorijos institutams bei 
draugijoms, bet ir eiliniams piliečiams, tarp kurių esama 
ir rašančiųjų. Ne visiems, žinoma, pasiseka, bet pasitai-
ko, kad parašo, o paskui graužia pirštus: „O dabar su 
tokiais protėviais net neaišku, ką daryti ir kur juos dėti. 
Ir ar mums tokie protėviai labai jau reikalingi.“ (p. 355) 
Žinia nežinia, daryti nedaryti, o knyga jau ant stalo. Ir 
ne bet kokia – istorinis romanas. Nors autorė jo tokiu ir 
nepavadina, bet modeliuojamas laikotarpis yra istorinis, 
o veikėjai – istorinės asmenybės, apie jas visuose žiny-
nuose faktų apstu. Svarbiausieji romano herojai – keturi 
Livonijos ordino magistrai, valdę šalį antroje XV amžiaus 
pusėje, Vikipedijoje užfiksuoti ne tik vardais ir pavardė-
mis, nurodomi ir tikslūs jų valdymo metai, nekalbant 
jau apie popiežius Sikstą IV ir Aleksandrą VI, Rusijos 
carą Ivaną III ir carienę Sofiją. Išsisukinėdami galėtume 
save ir kitus skaitytojus įtikinėti, kad romanas – ne kro-
nika, ne dienoraštis, faktologija čia gali tik pakenkti, bet 

norom nenorom turėsime pripažinti, jog ir meniškumo 
šiuo atveju nestinga, ir istorinis kvapas nepaneigiamas – 
esame šį bei tą apie anuos laikus skaitę, šį bei tą žinome 
apie Kurliandiją, Livonijos ordiną, o romanas tas žinias 
dar praplečia ir praturtina. Ši knyga bene pirmoji, kurioje 
artimiausių mūsų šiaurinių kaimynių istorija gaivinama 
taip išsamiai ir kvalifikuotai.    

Vieną svarbiausių veikėjų Bernhardą von der Bor-
chą sutinkame jau pirmuose romano puslapiuose ir ne-
nutolsta jis iki paskutiniųjų. Beje, autorė, siekdama kuo 
didesnio autentiškumo, herojų vardus rašo originalo for-
ma, palikdama ir tą kilmingumą pažymintį artikelį von. 
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Tačiau tai skaitytojus net šiek tiek klaidina, nes tas von 
gali būti suprastas ir kaip van, o tai reikštų ne vokišką, o 
olandišką jų kilmę. Žinoma, tai niekniekis, bet ne visada 
originalas padaro populiarų tekstą įtikinamesnį. Taigi, 
Bernhardas von der Borchas čia – dar tik Livonijos ordi-
no maršalas, pretenduojantis tapti magistru, nes tuome-
tis magistras von Hersė yra neryžtingas, tad ir netinka-
mas būti valstybės vadovu – jis nuolaidžiauja Pskovui ir 
niekada nesurengs žygio ir nenuneš kryžiaus į Tartariją, 
tad perversmas būtinas, ir jis įvyksta – Hersė uždaromas 
į kalėjimą ir neilgtrukus ten miršta. Nei perversmo, nei 
Hersės mirties detalių aprašymų romane nėra, bet lei-
džiama suprasti, jog prie tų dalykų pirštus yra prikišęs 
ir Bernhardas von der Borchas. Tapęs magistru, iš pat 
pradžių daug ir garsiai kalba apie Ordino stiprinimą, 
jo galybės atkūrimą, nes po Žalgirio mūšio ir Teutonų 
ordino sutriuškinimo, Livonija vis silpo ir silpo. Kalbų 
daug, bet darbų ne itin, mat jiems trukdo Rygos arki-
vyskupas Silvestras Stodevešeris ir Rygos magistratas su 
savąja šutve. Arkivyskupą pavyksta įveikti tik nuodais, o 
su Ryga tenka susigrumti vyras prieš vyrą, nes derybos 
pergalės Ordinui negarantuoja. Tos mirtys, nuodijimai, 
nesėkmingos derybos Romoje pakerta magistro autorite-
tą, tad, mėgindamas jį atkurti, Bernhardas von der Ro-
chas, sulaužęs taikos sutartį, skelbia Pskovui karą. Deja, 
ir ši akcija magistrui sėkmės neatneša, tik dar labiau jį 
sužlugdo. Mat ir jam, kaip ir jo pirmtakui Heerse’i stinga 
ne tik ryžtingumo, bet ir vado talento. Trukdo jam dar 
nevisiškai prarastas žmoniškumas – nuolat vaidenasi tas 
arkivyskupas Stodevešeris, o lemtingais momentais jį vi-
sai sužlugdo, tad Bernhardas von der Rochas, vadovavęs 
Ordinui gerą dešimtmetį, miršta netekęs pareigų, nepa-
tyręs meilės, nes vienintelė moteris, dėl kurios jis būtų 
pasiryžęs padaryti bet ką – Graikijos (Bizantijos) princesė 
Helena nelaikė jo vertu savosios meilės.

Kito Borcho – Fridricho, magistro pusbrolio – likimas 
dar painesnis, gal tik mirtis šiek tiek garbingesnė: žūva 
mūšyje dėl Rygos. Jis, kaip ir daugelis laisvųjų riterių, 
atvyko iš Vestfalijos pasigalynėti kovose su netikėliais 
ir pasirankioti šilingų. Nors buvo nuolat ir verčiamas, ir 
viliojamas elgtis kitaip, laisvojo riterio statuso atsisakyti 
niekaip nenorėjo. Jis puikus šaulys, laimintis visus turny-
rus, bet žudiko ir nelaimėlio likimo išvengti nepavyksta. 
Ir ne tik tos nelemtosios vedybos su Graikijos princese 
Helena, bet ir regioninės pilies komendanto pareigos 
jo įvaizdžio nepagerina, nei laimės, nei turtų neatneša. 
Koks atvyko į Livoniją neturtėlis, toks ir miršta. Dar vie-
nas Borchas ir dar vienas Bernhardo pusbrolis – Simonas 
von der Borchas iš pradžių padaromas Revelio vyskupu, 
paskui Rygos arkivyskupu, popiežiaus legatu, o po to 
vėl grįžta į Revelį ir stato saloje Borchlendą. Tai gal pats 
doriausias ir sąžiningiausias ne tik iš visų Borchų, bet ir 
iš visų vyskupų, arkivyskupų ir net popiežių, nekalbant 
jau apie pilių komendantus ar magistrus. Tačiau ta jo 
dora jam brangiai kainuoja. Ir ne tik jam – visam Livo-
nijos ordinui. Nepaklusęs popiežiaus Siksto IV įnoriams, 
jis užtraukia nelaimę visam kraštui – popiežius atskiria 
Rygą ir Ordiną nuo Bažnyčios. Tai – vienas ir bene pats 
efektingiausias religinių ir politinių kovų įnagių, kuris vi-
duramžiais Europoje buvo gana dažnai naudojamas. Kai 
nesuveikdavo nuodai, papirkinėjimai, klastos, pedofilija, 

būdavo smogiama bažnytinės galios vėzdu, kuriam at-
remti nebuvo jokių priemonių, net imperatoriaus valdžia 
tapdavo bejėgė. Į žmonių kančias, jų interesus čia nebuvo 
kreipiama jokio dėmesio. Tiesą sakant, per tą pusę tūks-
tančio metų bažnytinėje ir politinėje erdvėje mažai kas 
pakito. Tik šiais laikais viskas daroma daug rafinuočiau 
ir išradingiau. Romane esama ir dar vieno Borcho – jau-
nėlio Bernhardo brolio Simono, bet jo veiklos aprašymas 
neišplėtotas, o portretas blankokas, tik schema – Magis-
tro patarėjas išvykus į Romą jo sekretoriui Hilderbrantui.                                    

Taigi – Hilderbrantas. Tai bene įdomiausias ir inte-
lektualiausias romano personažas. Jaunystėje mokęsis 
Leipcigo universitete, įgijęs jo diplomą, pramokęs Eu-
ropos šalių kalbų. Nors romane jis ne kartą įvardijamas 
kaip biurgeris, bet Bernhardui von der Borchui pakako 
proto paskirti jį magistrato sekretoriumi. Ne kartą ir ne 
du jis vaduoja magistrą iš keblios situacijos, tampa Livo-
nijos ordino atstovu Romoje. Nors ten ir ne kažin ką nu-
veikia, bet po visų peripetijų pagaliau išrenkamas Rygos 
arkivyskupu, ir tai turbūt pats protingiausias sprendi-
mas visoje to meto Livonijos ordino istorijoje. Protiniais 
sugebėjimais ir veikla Hilderbrantui artimiausias yra 
senis Bartolomėjas Tyzenhauzenas. Jis dažnai oponuo-
ja ne tik magistrui, bet kategoriškai pasisako prieš karą 
su Pskovu, tik tų jo bambesių mažai kas klauso. Gal tik 
vieną vienintelį kartą, kai ieškoma naujo Rygos arkivys-
kupo, rimtai atsižvelgiama ir į Tyzenhauzeno nuomonę.

Arkivyskupas Silvestras Stodevešeris – tipiškas vi-
duramžių dvasininkas. Jo charakteryje dera ir tribūno 
(pamokslininko) talentas, ir puošeivos gobšuolio, ir pa-
sileidėlio ydos. Tekste ne kartą pavadinamas sodomitu, 
ir išoriškai jis nepatrauklus, turintis varlę primenantį vei-
dą. „Visi čia turi suguloves: ir vyskupai, ir kanauninkai, 
ir Livonijos ordino pilių komendantai.“ (p. 174) Įžūles-
nieji tas suguloves dažnai keičia, pabodusias ištekina už 
kurio nors savo pavaldinio. Nenuostabu, kad arkivys-
kupas Silvestras Stodevešeris savo ganomųjų yra neken-
čiamas, tylomis jie net džiūgauja, kai pastarasis prieina 
liepto galą. Neką geresnis, o kai kuriais atžvilgiais netgi 
kur kas žiauresnis Bernhardo von der Borcho pusbrolis 
Rodrygas. Ispaniškai jis Borja, lietuviškai Bordžija (visi 
Borchai yra kilę iš Ispanijos plėšikų). Tapęs kardinolu 
ir pirmuoju Popiežiaus Siksto IV patarėju, jis nesilaiko 
skaistybės įžadų, turi žmoną ir porą sūnų, jais atvirai 
didžiuojasi, o vaikus, atsiradusius už jo šeimos ribų, net 
suskaičiuoti sunku. Tapęs Popiežiumi Aleksandru VI, 
savo įpročių nekeičia, mat ir jo pirmtakas Sikstas IV ne-
buvo doresnis, beveik atvirai demonstravo pedofiliją, 
kaupė turtus, engė ir visaip apgaudinėjo Romos gyven-
tojus, kurie, suprantama, jo nekentė ir burnojo prieš jį, 
tik pakeisti nieko neįstengė. 

Livonijos ordino riteriai yra priėmę skaistybės įža-
dus, laikosi pasninkų, kurie tęsiasi savaičių savaites. Pa-
gal įstatus Ordino pilyse turėtų būti jų po dvylika, bet reta 
pilis tokiu skaičiumi gali pasigirti, dažniausiai turi tik po 
penketą ar šešetą, o mažesnėse net ir po dvejetą ar treje-
tą. Iš jų renkami pilių komendantai. Laisvieji Vestfalijos 
riteriai, skaistybės įžadų nėra priėmę ir pasninkų laikytis 
jie nemėgsta, nes jiems svarbiausia – pramogos ir šilingai. 
Johanas Freitagas von Loringhovenas kadaise irgi buvo 
laisvasis riteris, bet, panoręs tapti Revelio pilies komen-
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dantu, įstojo į ordiną. Jis aktyviai dalyvavo ne tik ren-
giant sąmokslą prieš magistrą Hesę, bet ir pridėjo pirštą, 
kai subrendo reikalas versti iš posto Bernhardą von der 
Borchą. Iš pradžių jis tampa ordino magistro vietininku, o 
Bernhardui mirus, paskiriamas magistru (1483–1494). Di-
delėmis protinėmis savybėmis iš kitų riterių jis neišsiski-
ria, užtat gali didžiuotis ūgiu ir neprilygstamo skardumo 
ir stiprumo balsu. Romano tekste jis dažnai pavadinamas 
Milžinu, galinčiu vienu smūgiu išmušti iš balno ne tik rai-
telį, bet ir pusiau perkirsti jo žirgą. Pademonstruoti savąją 
jėgą jis baisiai trokšta, tik progų tokiam veiksmui ne taip 
dažnai pasitaiko. Tapęs Livonijos ordino magistru ir iš-
buvęs tame poste daugiau nei dešimtmetį, didelių žygių 
taip ir neatlieka, valstybės nuo kracho neišgelbsti. Po jo 
Ordinas dar šiaip taip gyvuliuoja keletą dešimtmečių, bet 
1561 metais galutinai žlunga.

Laisvieji Vestfalijos riteriai Livonijoje siautėja nevar-
žomai: girtuokliauja, paleistuvauja, dalyvauja turnyruo-
se, kitaip pramogauja, nevengia ir žudynių. Nikolas von 
Korfas Gražusis romane pasirodo skyriaus Bernhardas	
von	Borchas pradžioje. Jis artimas Fridricho von Borcho, 
pravarde Ispanas, draugas. Bičiuliui protarpiais tarp vė-
mimų jis patarinėja, kaip surasti pabėgusį su šilingais 
tarną ir kaip išvengti vestuvių su ta sena ragana, Graiki-
jos (Bizantijos) princese Helena. Bene svarbiausias jo ir 
kitų laisvųjų Vestfalijos riterių Justo Giuningeno-Giunės, 
Keiserlingo žygis gelbstint bičiulio Friedricho von Bor-
cho, Rygos magistrato pasmerkto myriop už savojo tar-
no nužudymą, gyvybę. Su neslepiamu pasitenkinimu jie 
švaistosi kardais, mėto ietis, trypia savo žirgais renginių 
ištroškusią minią. Niekas negali patikrinti ir suskaičiuo-
ti, kiek po tokių atakų lieka kraujo, sumišusio su purvu, 
kiek sužeistų ar net lavonų. Jie lydi į Pskovą Graikijos 
princesę Sofiją, vykstančią į Maskvą ir vežančią ten Bi-
zantijos bibliotekos lobyną, kaunasi su Pskovo kariais ir 
drąsiai veržiasi į Rygą, mėgindami priversti magistratą 
priimti naujai paskirtą arkivyskupą Hiolderbrantą. Mir-
ties jie nebijo, kai kurie iš jų duoda skaistybės įžadus ir 
tampa Ordino riteriais ar net pilių komendantais, tik ne 
Nikolas von Korfas. Po Rygos kautynių jis atneša Frie-
driko Ispano kardą ir įteikia jį eksmagistrui Bernhardui 
von der Borchui. Tai paskutinis iš jo didvyriškųjų žygių, 
dažniausiai atliekamų vėmimų pertraukose. 

Bizantijos princesės Helena ir Sofija Paleolog nėra 
labai artimos, jos dažniausiai bendrauja tylomis, o jų li-
kimai – skirtingi. Viena jų tampa Rusijos cariene ir pade-
da šioje šalyje įtvirtinti Rytų tikėjimą ir kultūrą, kita po 
nepavykusių vedybų grįžta į Romą, bet čia ilgiau neuž-
sibūna, įstoja į vienuolyną ir greitai miršta. Palaidota ma-
žoje Viduržemio jūros saloje. Jų brolis princas Andrėjas 
Paleo logas mažai kuo skiriasi nuo kitų to meto didikų – 
jis švaistūnas ir nuotykių mėgėjas, tik labai nesėkmingas. 
Jei Bizantijos imperija nebūtų žlugusi jam mažam esant, 
subrendęs būtų pats ją greitai sužlugdęs. 

Minėtinas dar Ordino maršalas von Herzenrodė, ri-
teris mėlynakis Gerdas von Malinkrodas – jie aktyviai 
dalyvauja veik visuose svarbiuose Ordino veiklos proce-
suose. Gerdas von Malinkrodas yra gabus derybininkas, 
moka užsienio kalbų, jis siunčiamas ten, kur sprendžiami 
svarbūs Ordino reikalai. Ir Ordino vadovybės jis beveik 
niekada nenuvilia. Tik su Revelio pilies komendantu mil-

žinu Loringhovenu niekaip nesutaria. Galų gale jis vis 
dėlto gauna nedidelę pilį, tampa jos komendantu, ten ir 
miršta, neatlikęs didelių žygių. Herzenrodė, rodos, lie-
ka ordino maršalu ir šeimininkaujant magistrui Johanui 
Freitagui Loringhovenui, bet tai – jau kitų veikalų, ne šio 
romano, reikalas, – mirus Bernhardui von der Borchui, pa-
sakojimas baigiamas. Autorė neužsimena, kokiais keliais 
ir būdais iš XV amžiaus tie Borkai, Burgai ar Borchai atke-
liavo į dvidešimtąjį, detaliai nesusieja jų su savo prosenele 
Klementina Savicka-Savič, nesuskaičiuoja, kiek kartų pa-
sikeitė per tuos penkis šimtmečius, tik pasako, kad Sankt 
Peterburge gyvena toks Piotras Fadejevas, taip pat norin-
tis susieti savo šaknis su Simono von Borcho vardu. „Jis 
jau pasiekė dvyliktą praeities protėvių kartą. Vienos iš jo 
prosenelių pavardė buvo... von Korff“ (p. 356). 

Beje, dar apie nuodus. Autorė tvirtina, kad ilgai 
valgant iš sidabrinių lėkščių ir naudojantis kitais sida-
briniais stalo įnagiais, organizmas yra apnuodijamas 
sidab ro dulkėmis. O XV amžiaus didikai taip ir elgėsi, 
tad tie nuodai atkeliavo ir į mūsų amžių, mat toje Borchų 
palikuonių šeimose dabar gimsta vien mergaitės. Autorė 
turbūt juokauja – mergaitės šeimoms tokia pat „nelaimė“ 
kaip ir vien berniukai, o tokių juk irgi esama, kiek man 
žinoma, tikrai jų buvo. Mokslininkai sako, kad berniu-
kų ir mergaičių gimsta beveik po lygiai, tik berniukai 
dažniau miršta paauglystėje ir jaunystėje: greičiau žūva 
visokiose avarijose, dažniau vartoja alkoholį ir kitus nar-
kotikus, todėl lieka šiek tiek daugiau vyresnio amžiaus 
moterų. Šiais laikais sparčiai plintant lygių teisių prakti-
kai, ir ši problema greitai gali netekti aktualumo.

Romanų skaitytojams turbūt nereikia aiškinti, kas 
lemia, kad, ir be erotinių ir kitokių meilės scenų, nekal-
bant jau apie kvapą gniaužiančius didvyriškus herojiškus 
žygius, knyga ryte praryjama. Tai kompensuoja autorės 
stiliaus arba pasakojimo magija. Nebereikšmis ir detalus 
to laikotarpio buities, papročių ir įpročių, tai yra istorijos 
faktų, pažinimas ir talentingas perteikimas, išradingas 
romano struktūros modeliavimas. Nors to meto Rygos 
gyvenimo scenų nedaug, bet turnyrų, bausmių vykdymo 
(nusikaltėlių ketvirčiavimo) scenų pakanka, kad pajustu-
me ano amžiaus dvelksmą. Istorinių romanų Lietuvoje 
parašoma ne tiek jau daug, bet kai uždera, tai uždera: 
nesuskubome perskaityti ir aptarti Vytauto Martinkaus 
Tavo	bažnyčios	rūsys, į rankas imame Undinės Radzevičiū-
tės Kraujas	mėlynas. Abiejų romanų vaizduojami laikotar-
piai artimi: vieno – XV amžius, kitas pradedamas XVI a. 
vaizdais. Detaliau jų sugretinti čia nėra galimybės, tik 
drąsiai galime tarti, jog jie verti vienas kito. Mat ir viena-
me, ir kitame sprendžiama protėvių problema, o rezulta-
tus vertina ne tik skaitytojai, bet ir oficialios organizacijos 
bei įstaigos: Vytautui Martinkui paskirta Nacionalinė, o 
Undinei Radzevičiūtei – Rašytojų sąjungos premija.

Problema atsiranda čia dėl to, kad mūsų sentėvių 
dulkės horizontaliai yra išsibarsčiusios po visą Europą: 
nuo Konstantinopolio, Romos, Madrido pietuose iki Ta-
lino šiaurėje, nuo Glazgo ir Gotlando vakaruose iki Mas-
kvos rytuose, vertikaliai jos sminga į praeities gilumas 
net iki V ar VI mūsų eros amžiaus. Ir šie romanai dar 
kartą nepaneigiamai tai patvirtina, o jas rankioti galėsi-
me dar ne vieną dešimtmetį ar net šimtmetį.
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Visko nutinka ne tik žmonėms ir jų gyvenimams, 
bet ir tų gyvenimų bei darbų aprašymams, tai yra 
kūriniams, kūrybai ir jų autoriams. Vieni įstringa 

ne tik vieno kokio artimojo ar šeimos, bet ir tautos atmin-
tyje, kiti blyksteli akimirką ir išnyksta. Kas ištrins iš tautos 
atminties Vinco Mykolaičio-Putino romaną Altorių	šešėly, 
Jono Avyžiaus Sodybų	tuštėjimo	metą ar Broniaus Radzevi-
čiaus kūrinį Priešaušrio	vieškeliai. Ir kas šiandien prisimins 
Antano Vienuolio Viešnią	iš	Šiaurės ar Kazio Puidos roma-
nus. Kai kuriuos nepelnytai užmirštus kartais mėginama 
gaivinti ir vertinti iš naujo. Taip nutiko Kazio Jankausko 
romanui Vieškelyje	 plytų	 vežimai ar garsiojo Mykolaičio 
Krizei. Tačiau tai – tik atsitiktinumai, ir ne visada sėkmin-
gi. Talentingai parašytas, išeivijoje buvęs labai populiarus 
Vinco Ramono romanas Kryžiai (1947 m. išleistas Vokieti-
joje) skaitančiai Lietuvos visuomenei visai nežinomas. Šį 
sąrašą būtų galima plėsti ar net studiją apie tai rašyti, bet 
šį kartą apie kitką.

Birutei Jonuškaitei šiuo požiūriu pasisekė labiau, nes 
nuo pirmųjų kūrinių pasirodymo buvo pastebėta, pa-
lankiai vertinama, ir tai tęsiasi iki šiol. Vos pasirodžiusi 
Maranta buvo įrašyta į skaitomiausių metų romanų dvy-
liktuką, paskui – net į penketuką ir greitai dingo nuo pre-
kystalių. Neabejoju, kad taip nutiks ir romanui Maestro, 
pasirodžiusiam šių metų pradžioje. Pati autorė apie savo 
dilogiją Marantos	rašymo	dienoraštyje sako štai ką: „Tokių 
bendruomenių nei mano gimtinėje, nei už Atlanto nėra. Ją 
sukūrė Dominyka ir Kostas, Saulė ir Rasa, Tadulis, Vladas 
ir visi kiti Marantos personažai. Tie – ilgai tūnoję mano 
smegenyse. Aš čia niekuo dėta. Tik vartus atvėriau, kad 
jie galėtų laisvai gyventi“ (Maestro, p. 354). Kuklu, pap-
rasta ir aišku, nors gal ir ne visai. Kitoje vietoje pati pri-
sipažįsta, jog apie tai mąstė metų metus. Ir ne tik mąstė. 
Tyrinėjo, važinėjo po šalį ir pasaulį, stebėjo žmonių elgesį, 
dvejojo, kankinosi. Laimė, rezultatais galime pasidžiaugti 
bendraudami ir diskutuodami ne tik su autore, bet ir su 
dilogijos personažais. 

Jie, kaip ir mes, gyvena ir dirba, mąsto, ieško tiesos, 
pyksta, kad jos neranda, o dažnai ir meluoja, myli ir išduo-
da, kankinasi ir kitus kankina. Be tų, autorės jau paminėtų, 
vienas svarbiausių ir, be abejo, ryškiausių yra dailininkas 
Viktoras K., dėl savo išskirtinumo ir talento gavęs Maestro 
pravardę. Pirmoje dilogijos dalyje, pavadintoje Maranta, jį 
sutinkame maždaug kūrinio viduryje, o antroje, gavusioje 
Maestro titulą, jis išlukštenamas nuo pat vaikystės, beveik 
nuo kūdikystės. Nuo Dusnyčios kaimo, esančio kažkur 
Lenkijos ir Lietuvos pasienyje, Stepono ir Rožės Valkiūnų 
sodybos, iki Varšuvos ir Paryžiaus, Berlyno ir Niujorko. 
Žinoma, tai – neeilinė asmenybė, gimusi „su marškinė-
liais“, tai yra apdovanota ir grožiu, ir protu, apipilta kito-
mis gėrybėmis – tėvai turtingi pramonininkai, galintys ne 
tik pasamdyti savo naujagimiui auklę, bet ir sukurti jaukią 
aplinką. Šiek tiek paūgėjęs apgobiamas giminaičių, drau-
gų ir profesionalių mokytojų rūpesčiu. Vos prastypęs jis 
jau žino, kad taps garsenybe. Nors negalėtume tarti, jog 
vidinis jo gyvenimas buvo toks pat nekeliantis rūpesčių 
kaip išorinis. Iš pradžių motina atsidavusi juo rūpinosi, 
maitino savo pienu, bet vėliau nutolo, todėl švelnumo ir 
tikros meilės ankstyvojoje vaikystėje pristigo. Paauglystė-
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je ir jaunystėje jos neatsirado daugiau. Kai jis atvyko prie 
Galadusio pasiimti ir parsivežti į prabangius savo namus 
Varšuvoje mylimos merginos, rado ją besiruošiančią ves-
tuvėms su kitu. Tas smūgis fiziškai jo nepražudė, bet kar-
dinaliai pakeitė jo vidų, paskatino prabusti ir sąmonėje 
įsitvirtinti Dvynių įvaizdžiui, kuris angeliškąjį švelnumą 
apnuodija neapykanta, cinizmu, kartais net šėtonišku, 
beveik banditišku žiaurumu. Kritiniais momentais dieviš-
kąjį jo intelektą bei mąstymo logiką „permuša“ tyčia de-
monstruojamas asiliškas kvailumas. Išoriniame gyvenime 
ir toliau jam nieko nestinga – talentas tobulėja ir klesti, tik 
meilės ir tikrosios laimės skonio niekaip neįstengia pajusti. 
Galėdamas gyventi prabangiausiuose viešbučiuose, puo-
tauti su garbiausiais draugais restoranuose, turėti pačias 
gražiausias moteris, pasitenkinimo nejaučia – niekina save 
ir aplinką. Iš tikrųjų net meno jis nemyli, nors yra perpratęs 
jo esmę, geba suvokti, kas ko vertas. Naudodamasis savo 
talento teikiamais pranašumais, viduje savąją kūrybą nie-
kina, nes numano, kad nei jis, nei jo darbai nė per nago 
juodymą nepakeis ir nepatobulins žmonijos, ji liks tokia 
pat prieštaringa ir niekinga, kokia buvo iki tol. Dieviška 
išmintis, jėga, grožis jaunystėje ir brandžiame amžiuje, be-
jėgystė, smarvė ir nykuma dienų pabaigoje. Nors niekada 
jis nebuvo paliktas vienas, visada jį supo būrys gerbėjų ir 
meilužių, jautėsi vienišas ir beveik niekam nereikalingas. 
Tai – unikalus, lietuviškoje beletristikoje dar neregėtas 
personažas, o ir pasaulinėje jis neatsidurtų rikiuotės gale.

Ir vis dėlto Viktoras K. nėra svarbiausiasis dilogijos 
personažas. Birutė Jonuškaitė ne veltui kritikų yra vadina-
ma moteriškųjų personažų, moteriškojo charakterio meist-
re, net mage. Ir šį titulą ji dar kartą patvirtina. Tikrasis kūri-
nio brangakmenis yra Dominyka. Pasirodžiusio prie ežero 
varšuviškio gražuolio kerams atsispirti ji, žinoma, nega-
li – ne tik jį įsimyli, bet ir nuo jo pastoja. Tačiau, pasijutusi 
nėščia, tuoj suvokia, jog padarė didelę klaidą: prabangus 
gyvenimas tarp Varšuvos ponų – ne jai. Ten ji bus niekas, 
o nieku paversti savo gyvenimo Dominyka neketina, nes 
nuo mažumės žino ir savojo grožio, ir savojo proto vertę. 

Birutė Jonuškaitė. Maranta. – Lietuvos rašytojų sąjungos 
leidykla, 2015
Birutė Jonuškaitė. Maestro. – Lietuvos rašytojų sąjungos 
leidykla, 2019
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Jos vieta ne ten, o čia – šiame kaime, šioje apylinkėje, kur 
galės ne kam nors tarnauti, o būti virš visų, karaliauti. Val-
dys ne tik stambų ūkį, pagimdys pulką vaikų, turės įtakos 
visam regionui – garsas apie ją sklis toli už parapijos ribų. 
Gerai suvokia, kad taip nutiks ne iš karto, bet likimo iš 
rankų paleisti ir atsiduoti galingesniojo globai ji neketina. 
Šešėlyje ji niekad nebus, nes ji – šviesos vaikas. Tad ir vyrą 
ji renkasi tokį, kuris būtų tik jos priedas, įnagis tikslui pa-
siekti. Kostas toks ir yra: nuolankus, paslaugus, mylintis 
ir tikintis savo išrinktąja. Visada jai paklūstantis, niekada 
neabejojantis savosios valdovės teisumu. Tapusi dvasine 
kaimo vedle, pasinaudojusi savo įtaka ir palankiai susi-
klosčiusiomis aplinkybėmis, ji atima iš savo dukters Saulės 
nesantuokinę dukrą Rasą, o iš gentainio Vlado – sūnų Tadą. 
Juos pasisavina ir augina kaip savo. Saulę ji apkaltina len-
gvabūdiškumu ir paleistuvyste, nors jaunystėje pati tokia 
pat buvo, o Vladui neleidžia „užteršti“ savosios giminės 
„žydišku užkratu“. Griežtos ir gana žiaurios lietuviškojo 
kaimo tradicijos jai talkina. Dievą ir katalikiškąjį tikėjimą ji 
taip pat panaudoja savo egoizmui vainikuoti. Tik įsiskaity-
kite, kaip ji ruošėsi savo laidotuvėms (Maranta, p. 230–231). 
Beje, Saulės laidotuvės už Atlanto perteiktos taip pat įspū-
dingai, nors ten viskas kitaip, beveik priešingai nei lietuviš-
koje aplinkoje. Ir pats Saulės paveikslas daug blankesnis, 
ne taip kruopščiai ištapytas kaip motinos. 

Netoli nuo šios moteriškosios gvardijos vedlių nu-
tolusi ir miške gyvenanti atsiskyrėlė burtininkė Zynė. Ji 
sugeba gydyti ne tik kūno, bet ir dvasios žaizdas. Ne kur 
kitur, o pas ją bėga pažemintas ir nuskriaustas paauglys 
Viktoras. Ji ir meilės paslaptis vaikinui atskleidžia. Atsi-
skyrėlės ir išorė, ir vidus kitoks: ir šokiruojantis, ir vilio-
jantis, ir nelabai suvokiamas, nes ji mieliau bendrauja ne 
su žmonėmis, o su gyvūnais, vabzdžiais, augalais. Turi 
prisijaukinusi vilką, saugantį ir ginantį jos būstą. Minta 
savo užsiaugintomis daržovėmis ir vaisiais. Jos atsiradi-
mo šiame krašte istorija taip pat intriguojanti, bet neišplė-
tota, pateikti tik svarbiausi faktai.

Daug dėmesio dilogijos tekstuose skiriama Viktoro K. 
vaikaitei, dailininkei Rasai. Ji kone mylimiausias autorės 
personažas. Nors jos gyvenimas spalvingas ir intriguojan-
tis, ji nestokoja talento, bet tokių prieštarų kaip Viktoro ar 
Dominykos prigimtyje joje nėra. Tai – labai vientisa, nors 
kenčianti ir kitų kankinama asmenybė. Ne kam kitam, o 
Rasai autorė patiki papasakoti kai kuriuos dilogijos sky-
rius. Kartais atrodo, kad tai – lyg pačios autorės alter	ego, 
tik šiek tiek atitrauktas, abstrahuotas. Su ja, lyg su kokia 
seserimi, autorė kalbasi ir Marantos	 rašymo	 dienoraštyje, 
esančiame jau už dilogijos ribų. Dažnai antruoju asmeniu 
ir būtuoju laiku: tu ėjai, tu matei, tu žinojai, tu iškentėjai. 
Sužinojusi, kas tikrieji jos tėvai, Rasa piktinasi, priekaiš-
tauja, bet nepuola žudytis ar kam nors keršyti, daro prie-
šingai – pradeda ieškoti savo tėvo pėdsakų. Ir juos aptin-
ka, nors aiškiau dėl to nepasidaro. Laimės ir meilės ilgesio 
nenumalšina, gal tik pareigos satisfakciją patiria. Kartais 
atrodo, kad Rasos ir Rūko istorija šiame kūrinyje nėra 
visai baigta, tarytum ketinama dilogiją paversti trilogija. 
Laikas parodys, ar tas spėjimas turi pagrindą.

Jau sakėme, kad Birutė Jonuškaitė dažnai giriama už 
moteriško charakterio, moteriškų paslapčių atskleidimo 
meistriškumą. Pastarieji dilogijos tekstai liudija, kad vy-
riškus reikalus ji išmano ne prasčiau nei moteriškus. Jau 
vien Viktoro K. personažą sukurti reikėjo ne tik įgimto 
talento ir ištobulinto intelekto, bet ir kultūrą (meną, ypač 

dailę) sumaniai analizuojančio žvilgsnio. Rašytoja atsklei-
džia ne tik lietuviškojo kaimo subtilybes ir absurdus, bet 
panyra ir į lenkiškojo, prancūziškojo, apskritai vakarietiš-
kojo mąstymo platumas ir gilumas. Ir tai ne viskas – Arti-
mieji Rytai jai taip pat neblogai pažįstami, nes priešingu 
atveju arabo Husamo paveikslas nebūtų toks įtikinamas. 
Jeruzalės šventyklų gidas Husamas nėra tokio sudėtingo 
ir prieštaringo charakterio kaip Viktoras K., bet vyriško 
žavesio jam taip pat nestinga. Savo profesiją jis puikiai iš-
mano ir sumaniai naudojasi jos pranašumais. Puikiai dera 
ir paslėptas jo cinizmas, ir atvirai demonstruojamas švel-
numas bei supratingumas. Rasa ir Husamas būtų beveik 
idealus duetas, deja, jis toks pat netvarus ir efemeriškas 
kaip ežerą dengiantis rytinis rūkas – pirmieji tekančios 
saulės spinduliai jį kaipmat išsklaido.

Kiti vyriškieji dilogijos personažai nėra tokie sudėtin-
gi. Ne tik Viktoro K. tėvas, stambus pramonininkas, tyliai 
besitaikstantis su gražuolės žmonos neištikimybe, bet ir 
vyskupas Henrikas kiaurai permatomas. Tai – geras dva-
sininkas, išmintingas politikas ir patriotas, bet gyvenime 
kalnų nenuverčiantis. Didžiausias jo nuopelnas – išsaugo-
ta dalis namo, mat net Lenkijos komunistams vyskupo ti-
tulas šį tą reiškė. Paryžietis, talentingas kirpėjas Tonis taip 
pat šio bei to vertas. Jis homoseksualus, o anais, tarpuka-
rio, laikais net Prancūzijoje tai nebuvo dažnas reiškinys. O 
dar jis lyg ir žydas, bet jo istorija dilogijoje – tik epizodas. 
Žavus, sumaniai nušlifuotas papuošalas, didesnės įtakos 
nei Viktorui K., nei kitiems personažams, nei apskritai kū-
rinio plėtotei nepadaręs. Panašių perliukų veikale esama 
ir daugiau: tai Grigaičių jaunėlio, vadinamo Niemciumi, 
tai dešimtmetės Elenutės žūties absurdai, bet ne jie lemia 
veikalo vertę, o jų visuma ir dermė.

Kaimas, jo lietuviškumas ir net dzūkiškumas auto-
rei labai rūpi. Seivų, Dusnyčios kaimo vyrai ir moterys, 
nekalbant apie aplinką ir papročius. Vis dėlto vyrų kom-
panija čia gal kiek įdomesnė, nors Rožė Valkiūnienė savo 
vyrą Steponą energija ir sumanumu gerokai pranoksta. Ką 
jau ten kalbėti apie Dominykos vyrą Kostą, kuris tupi po 
jos sijonu kaip pelytė po šluota. Dominykai jis reikalingas 
tik tam, kad galėtų įsivaikinti Saulę, Tadą ir Rasą, pagim-
dyti dar keletą mažareikšmių būtybių. Šioje kaimiškojoje 
kohortoje ryškesnių esama dvejeto: tai dėdė Vladas ir jo 
sūnus Tadas, tekste dažniausiai Taduliu vadinamas. Šio 
dueto istorija verta savarankiško romano, nors ir dilogijoje 
jai skiriama nemažai vietos, pateikiama graudoka Tadulio 
ir Saulės paaugliškos meilės drama. Nors jiedu Dominy-
kos šeimoje buvo laikomi broliu ir seserimi, bet gamtos 
taip lengvai neapgausi, intuityviai abu jautė, kad jie tokie 
nėra, todėl ir pamilo vienas kitą ne kaip brolis sesę. Ir jei 
ne Saulės išdavystė, gal šis bendravimas būtų galėjęs virsti 
idealia šeima. Deja, pasipainiojo Rūkas. Tai pati painiau-
sias ir mažiausiai išplėtota tema – taip iki galo nepaaiš-
kėja, kas iš tikrųjų buvo tas Rūkas: partizanas, banditas, 
vienuolis ar profesionalus miškininkas. Esama užuominų, 
kad Saulė būtų toleravusi netgi abu mylimuosius, bet nei 
Tadui, nei Rūkui tai nebuvo priimtina. Nei autorė, nei jos 
alter	ego Rasa šios mįslės iki galo įminti neįstengia, o gal ir 
nesistengia, palikdamos tai ateičiai. Tado reikalai klostosi 
lyg ir nuosekliai – jis geras, sumanus ūkininkas, todėl, kaip 
vyriausias šeimoje, tampa sodybos ir žemės paveldėtoju. 
Tačiau kaipmat atsiranda keblumų, nes Tadas nėra Domi-
nykos ir Kosto sūnus, todėl ir paveldėjimas nėra sąžinin-
gas ir doras. Ir tai svarbu ne tik Tadui, bet ir jo tėvui Vla-
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dui, kuris, net būdamas gyvenimo (Dominykos) palaužtas, 
nenori numirti visko dorai nesutvarkęs. Ir Tadas paklūsta: 
išmokėjęs dalis tikriesiems ūkio savininkams, keliasi gy-
venti į tikro tėvo Vlado sodybą. Už jo dar šmėžuoja mote-
ris, Tado žmona, bet ji taip ir lieka pusiau šešėliu.

Vos nepamiršome Melanijos – Viktoro K. senelės, 
suvaidinusios jo gyvenime, ypač ankstyvojoje jaunystėje, 
svarbų vaidmenį. Ji pirmoji pastebėjo savo vaikaičio ta-
lentą, nuo mažumės jį globojo ir gynė, ragino tapyti, kai 
kiti vis dar nenorėjo patikėti, jog iš to spurgo, iš to koko-
no išsirutulios spalvingas ir žavus drugys. Šeimoje ji lyg 
koks pusiau slaptas ir pašaipus sąžinės balsas, nelabai tur-
tuolių mėgstamas. Progai pasitaikius, ji dažnai sprunka į 
savo valdas netoli Poznanės. Žinoma, ji katalikė, ji kartu 
su visa šeima gieda kalėdines ir kitokias giesmes, bet vis 
kažkaip atsiskirianti, taikliai, bet pašaipiai replikuojanti, 
tik su vaikaičiu visada ir visur sutarianti.

Jeigu jau prakalbome apie Melaniją, negalime apeiti 
Viktoro auklės ir namų šeimininkės Jankos bei jos duk-
ros – gražuolės Helenos. Janka, kaip ir kitos ištikimos 
ponų tarnaitės, kitų savybių lyg ir neturi – nuolankiai ir 
sąžiningai vykdyti visus ponų įnorius, o štai Helena kas 
kita. Nors augo šiuose turtuolių namuose tarnų apsupty-
je, bet jaučiasi laisva, žino savo grožio ir savos asmenybės 
vertę. Daug metų sukinėdamasi šalia tokios asmenybės, 
koks buvo Viktoras K., negali jo neįsimylėti. Nors šis ilgai 
nekreipė į ją dėmesio, net jos grožio nepastebėjo, mat lai-
kė ją lyg ir žemesne būtybe, beveik daiktu, bet Helena ne 
iš tų, kurios leidžiasi lengvai nurašomos. Neradusi kitos 
išeities, ji kartą įėjo į jo kabinetą, nusimetė visus drabužius 
ir tiesiai į akis jam išdrožė: jei dabar manęs nepaimsi, eisiu 
į viešnamį. Jis, žinoma, ne tik sutriko, bet ir išsigando – ji 
beveik šeimos narys, dar nekalta, kaip galės pažiūrėti ne 
tik jos motinai, bet ir senelei Melanijai į akis. O Helena 
nenusileido ir pasiekė savo, nors ir nesitikėjo kokio nors 
atlygio, tik leidimo jį mylėti. Ir taip elgėsi visą gyvenimą. 
Viktoras K. nebuvo visiškas niekšas, surado jai tinkamą 
vyrą, ištekino ir leido toliau save globoti. Jodvi, pasikeis-
damos su vaikaite Rasa, taip ir elgėsi.

Stop. Būtina bent žodelį tarti ir apie studentę iš Japo-
nijos Šinjoku. Tai – meilės, švelnumo ir atsidavimo įkūni-
jimas ir įsikūnijimas. Ji ir numiršta iš meilės, nes profeso-
rius Viktoras K. ją ne tik atstumia, bet ir paniekina. Nors 
sakoma, kad iš meilės nemirštama, bet čia tas atvejis, kuris 
paneigia šią ištarmę – Šinjoku randama negyva Instituto 
auditorijoje ant braižymo stalo. Jei ne dekanės Margari-
tos įtaka ir apsukrumas, nežinia, kaip ši istorija būtų pa-
sibaigusi, bet Viktoras K. ir šį kartą iš balos išlipa sausas.

Katalikybė. Nekvestionuojama, nekritikuojama, ne-
purkštaujama prieš Bažnyčią ir Dievą bei absurdišką jo 
planą – vykdomos visut visutėlės Bažnyčios reguloje nu-
matytos apeigos ir pareigos. Ne tik čia, kaime, prie Seivų 
ir Galadusio ežero, bet ir Varšuvoje, ir Paryžiuje, ir Mi-
lane, ir net už Atlanto. Nors Viktoro K. gyvenimas daug 
kur kertasi su katališkąja regula, bet ir jis garsiai protesto 
nepareiškia, tik kiek įmanoma greičiau pasišalina iš jį var-
žančios aplinkos. Iš visų dilogijos personažų tik vienas 
Husamas garsiai prasitaria, jog yra ateistas, bet ir jis sa-
vųjų pažiūrų nepropaguoja, neperša, tik pasako, kad toks 
yra. Be to, jis arabas, iš klaidatikių, tad kaip ir nesiskaito. 
Visi kiti tikintieji – katalikai, tikratikiai. Kur tas tikėjimas 
juos nuves, per daug nesigilinama, nors kartais, tais labai 
kritiškais momentais, kai gyvenimo absurdas tampa ne tik 

akivaizdus, bet ir nepakeliamas, pratrūkstama: „Tai negi 
Dievo valia visi man melavo? Tai tokia jo meilė? Apie kokį 
Gerąjį Ganytoją man Lionė suokė šitiek metų? Ar ir ji nieko 
nežinojo?“ (Maranta, p. 269). Tokių ir panašių pamąstymų 
ar klausimų esama ne vieno, bet tai – tik epizodai, emocijų 
proveržiai, nekeičiantys kūrinio esmės – biblinis, evange-
linis autorės mąstymas yra persmelkęs visus personažus, 
visą aplinką – tikėjimas Dievo planu nekvestionuojamas. 
Net karų, okupacijų, genocido, kitų žudynių epizodai ben-
drųjų nuostatų nekeičia.

Taigi, apie karus. Ir vietinius, ir pasaulinius. Tačiau 
iš pradžių dar keletą sakinių apie miestus – Varšuvą ir 
Paryžių. Skaitant dilogijos tekstus, kartais gali pasirodyti, 
jog autorė yra gimusi prieškario Lenkijos sostinėje – taip 
detaliai, įtikinamai piešiami jos kvartalai, gatvės, namai, o 
Paryžiuje mažų mažiausiai būtų praleidusi studijų metus, 
mat Lotynų kvartalas jai toks pat savas kaip ir Vilniaus se-
namiestis. Ir puikiai pažįstami ne tik tų didmiesčių centrai, 
bet ir priemiesčiai, jų buitis, tai yra varguomenės gyveni-
mas, kurį reprezentuoja Viktoro K. draugas Jasius. Sukre-
čiantis Varšuvos sukilimas ir jo malšinimas – griuvėsių 
kalnai, lavonų šūsnys, kuriose ir užmuštųjų vaikai. Vieną 
tokią mažametę aptinka po griuvėsius klaidžiojantis pa-
auglys Viktoras K. Tačiau Varšuvos tragedija – taip pat tik 
dalis karo epopėjos, kur kas ilgiau užsibūna jis kaimuose 
prie Seivų ir Galadusio ežerų. Čia jis dar įtikinamiau pa-
rodo savo nagus. Ir okupacijos padariniai šiurpūs. Tik ne 
bolševikinės, o nacistinės, hitlerinės, mat Lenkija bolševikų 
nebuvo okupuota, tik politiškai priklausoma. Čia žmonės 
kentėjo ne tik nuo vermachto kareivių, bet buvo prievar-
taujami ir įvairiausių plėšikų, apsimetusių tai lietuvių, tai 
lenkų partizanais. Įspūdingiausiai aprašyta dešimtmetės 
Elenutės žūtis ežere – jos net palaikų nepavyko rasti. Ver-
ta dėmesio ir jauniausios Valkiūnų dukters mirtis – buvo 
pakirsta atsitiktinai užklydusios bombos skeveldros. Žmo-
nės nukentėjo ne tik nuo okupantų, bet ir nuo okupacijos 
pasekmių: tie, pas kuriuos vokiečių kareiviai buvo apsi-
stoję, vėliau kaimynų buvo niekinami ir vadinami išdavi-
kais bei okupantų pakalikais, nors iš tikrųjų jie buvo tik 
karo aukos.

Nors kūrinio tekstų visuma priskirtina realizmui, bet 
epizodų modeliavimo, siužeto ir intrigos pynimo pro-
cese, stiliaus struktūroje ir kalbos raiškoje nestokojama 
modernizmo ar netgi postmodernizmo apraiškų. Akivaiz-
džiausias pavyzdys – Dominykos laiškų Viktorui K. įkom-
ponavimas į kūrinio fabulą. Apie juos iš pradžių tik užsi-
menama, o paskui atsiranda fragmentų, nors didžioji jų 
dalis lieka „už kadro“. Jų esmė ištirpdoma Saulės, Rasos, 
Tado, pačios Dominykos ir Viktoro K. istorijų epizoduo-
se. Roko Rūko veiklos, jo paieškų paslaptingumas taip 
pat „iškrinta“ iš nuoseklaus realistinio pasakojimo rėmų, 
atsiranda net detektyvo elementų. Tarmybių (dzūkavimų) 
gausa, padedanti išryškinti kai kurias veikėjų charakterių 
savybes, puikiai įsipina į postmoderniojo stiliaus konteks-
tą. Jie suteikia kūriniui ne tik autentiško tautiškumo, bet ir 
pakylėja iki šiuolaikiškos, aktualios mąstysenos standartų. 
Dilogijos priedu laikytina eseistika Marantos	rašymo	dieno-
raštis taip pat liudija apie autorės ne visai tradicinį mąs-
tymą ir kūrinio komponavimo būdą. Gal tik ta marantos 
simbolika kreipia žvilgsnį atgal, romantikos linkui, bet ir 
ji esmės nekeičia, tik praturtina dilogijos tekstų reikšmių 
skalę – juk nieko bloga nėra, jei tokį reiškinį visaip apkal-
bėti ir aprašyti turime galimybę.
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Šių metų sausio 22 d. iškilmingai paminėtas Naujosios	
Romuvos bičiulių įkurto žurnalo jaunimui Pašvaistė 
dešimtmetis. 

Vaizduojamąją, grožinę ir publicistinę kūrybą publi-
kuojantis žurnalas laikosi principo, kurį tradiciškai pa-
brėždavo Romos konsulai, baigdami savo kalbas Konsula-
te: „Feci quod potui, faciant meliora potentes.“ Jaunuoliai 
stengiasi, kiek leidžia jų kūrybinės galios, tobulinasi ir ieško 
galinčių padaryti dar geriau. 

Moksleiviai, prisidėję prie Pašvaistės sukūrimo, užau-
go, baigė mokslus, kai kurie jau studijuoja doktorantūroje, 
kaip Simas Čelutka, Domantas Milius, Saulius Vasiliauskas, 
Marija Antanavičiūtė. Kai kurie jau parašė ir išleido kelias 
grožinės literatūros knygas, kaip Unė Kaunaitė. Dailininkės 
Indrė Ercmonaitė ir Krista Kurilionok, kurių paveikslais ne 
kartą buvo papuošti Pašvaistės viršeliai, sėkmingai kuria ir 
dalyvauja parodose. Ir jų daug – tų gabių, išradingų, pasi-
šventusių kultūrai vaikų. Tikėkimės, neilgai trukus jie visi 
bendradarbiaus Naujojoje	Romuvoje. 

Juk koks gi būtų mūsų gyvenimas be nupiešto laivelio, 
užrašyto atsidūsėjimo, be sudainuotos dainos...

Štai keletas akimirkų iš jubiliejinio Pašvaistės vakaro.

Naujoji Romuva 
užsiaugino Pašvaistę

Menotyrininkė Austėja Mikuckytė-Mateikienė, dailininkė Indrė 
Ercmonaitė ir žurnalo vyriausioji redaktorė Audronė Daugnorienė.

Lukas Bareikis ir Augustas Lapinskas 

Saulė Kubiliūtė Greta Ambrazaitė Dominykas Norkūnas


