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A nd r iu s Kon ick i s

Tiesiog Naujosios Romuvos
bičiuliai...

P

er ilgus ir gražius darbo redakcijoje metus esu išties nemažai pripasakojęs apie Naująją Romuvą:
įvairiais aspektais, įvairioms auditorijoms, įvairiomis aplinkybėmis; ir savo iniciatyva, ir atsiliepdamas
į klausytojų ar skaitytojų prašymus ar atsakydamas į jų
klausimus. Šiandien, žurnalo atkūrimo 25-mečio proga,
klausiu pats savęs: koks gi būtų mano didžiausias, svarbiausias, reikšmingiausias šio ketvirčio amžiaus įspūdis?
Atsakyčiau paprastai: žmonės. Daug įvairių, įdomių,
nuostabių žmonių, labai skirtingų, bet tam tikra prasme
vieningų. Įpratome vadinti juos Naujosios Romuvos bičiuliais − gražus ir taiklus dar Juozo Keliuočio „išrastas“
terminas, nereikalaujantis detalesnių paaiškinimų.
Vieni buvo pradžioje... (kalbininkai gal pastebėtų,
kad taisyklingiau būtų pasakyti kitaip − „iš pradžių“,
„nuo pat pradžios“; tačiau šis biblinis, sakyčiau, terminas
tinka čia labiausiai, nes tie pirmieji buvo Naujajai Romu
vai kaip tas kūrybingas šv. Jono evangelijos „Žodis pas
Dievą“ paskui atsiradusio pasaulio atžvilgiu: „Visa per
juos atsirado, ir be jų neatsirado nieko, kas tik yra atsiradę. Juose buvo gyvybė, ir ta gyvybė buvo žmonių šviesa.
Šviesa spindi tamsoje, ir tamsa jos neužgožė.“ − Jn 1, 3−5)
...ir kai kurie jų jau negrįžtamai išėjo. Kiti toje pradžioje
būti negalėjo, nes paprasčiausiai buvo vos gimę (arba
net dar negimę), užtat dabar jie protingai ir ryžtingai
formuoja Naująją Romuvą ir tolesnis jos kelias priklausys
būtent nuo jų sumanymų ir gebėjimo juos realizuoti. Su
daugeliu šį ketvirtį amžiaus nuėjome kartu ir tikriausiai
bičiuliškai ir kūrybiškai eisime toliau.
Šiandien pirmiausia apie tuos, su kuriais jau nebesusitiksime.
Su pirmuoju atkurtos Naujosios Romuvos redaktoriumi Vaidotu Dauniu bendravau labai nedaug (prasmingiausias, matyt, čia būtų žodelis „labai“): gal dukart
telefonu, kelissyk renginiuose („Labas vakaras... Na,
kaip reikalai?.. A, nieko, gerai... Aha...“) arba Gedimino
prospekte (tik „Laba diena“). Domėjausi jo kūryba, o jis
(sužinojau apie tai iš Arvydo Juozaičio) skaitė, ką man
pavykdavo parašyti ir publikuoti. Neskubinome įvykių;
atrodo, abudu laukėme geros progos, kai susitiksime ir
ramiai pasikalbėsime. Arvydas buvo savotiškas mūsų
tarpininkas: gana reguliariai susitikdavome kaip kolegos Filosofijos ir sociologijos institute, šitaip sužinodavau apie redakcijos rūpesčius ir ketinimus, apie Vaidoto
pageidavimus, kad ką nors konkretesnio parašyčiau,
na, ir per Arvydą siųsdavau į redakciją savo parašytus
puslapius. Kartą įteikiau bičiuliui savo išverstą Juliano

Vaidotas Daunys redakcijoje.

A L G I M A N T O A L E K S A N D R A V I ČI A U S nuotraukos fragmentas

Tuwimo poemos fragmentą, taikydamas į tada tokio
pobūdžio publikacijoms skirtą skiltį Naujosios Romuvos
antologija. Po kurio laiko gana vėlų vakarą skambutis −
Arvydas praneša, kad su Vaidotu dar dirba redakcijoje
ir teiraujasi, ar turiu tą knygą, iš kurios verčiau J. Tuwimą. Turiu, sakau. Tada Vaidotas ima ragelį ir prašo rytoj
vidury dienos apsilankyti redakcijoje. Gerai, sutarėm.
Spėjau net pagalvoti, kad štai bus proga pasikalbėti ne
vien apie J. Tuwimo vertimą. O Vaidotas priduria: „Jeigu
manęs kartais nebūtų, paprašyk mergaičių, kad padarytų kopiją − aš paskui paskaitysiu.“ Kitą dieną − aišku! −
Vaidoto redakcijoje nebuvo, tad „paprašiau mergaičių,
kad padarytų kopiją“... Tai buvo, atrodo, 1995-ųjų liepą;
po to neteko susitikti net ir Gedimino prospekte... Neretai pagalvoju, kaip šiandien atrodytų Naujoji Romuva,
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jeigu Vaidotas formuotų ją iki šiol; arba jeigu, pastebėjęs
manyje šiokį tokį bendramintį, būtų pakvietęs bendram
darbui; arba jeigu, padirbėjus kurį laiką drauge, būčiau
pakeitęs Vaidotą jam pačiam paprašius (kaip, pavyzdžiui, 2000-aisiais pakeičiau Arvydą Juozaitį). Žinoma,
detaliai čia nieko nustatyti neįmanoma, tačiau aišku, kad
bet kokiu atveju žurnalas būtų gerokai pakitęs: 25 metai,
ypač XX ir XXI amžių sandūroje − nepaprastai rimtas
įvairių pokyčių veiksnys netgi nuolat sėkmingai dirbant
vienam redaktoriui, juo labiau redaktoriams keičiantis;
matome juk, kad 1996−1997 metų Naujoji Romuva jau „neVaidoto“, o 1998−1999-ųjų, kai Arvydas ėmė rodyti vis
mažiau kūrybinės iniciatyvos, − na, sakykime, jau „nevisai-Arvydo“. Kas buvo po 2000-ųjų, man dabar svarstyti nederėtų; prisipažinsiu tik, kad nuoširdžiai tikiuosi,
jog Vaidotas, šiandien pažvelgęs į Naująją Romuvą, nesupyktų baisiai, jog smarkiai nutolome nuo jo kadaise
puoselėtų vilčių ir idealų.
A. Juozaičiui ėmus tvarkyti mano „apgyvendinimo“
Naujojoje Romuvoje reikalus, susipažinau su atkurto leidinio steigėjais. Oficiali inauguracija įvyko monsinjoro
Kazimiero Vasiliausko bute (Pylimo g., netoli buvusios
Atgimimo redakcijos). Posėdžiui pasibaigus, visi, išskyrus
buto šeimininką, iškeliavome į redakciją ir visą − kad ir
ne itin ilgą − kelią Liudas Dambrauskas pasakojo man
apie idėjas ir lūkesčius atkuriant Naująją Romuvą. Pabendrauti su Liudu teko gerokai mažiau nei su kitais
steigėjais − kelissyk buvome su Arvydu nuvykę pas jį į
Kauną (graži, įsimintina vieta Laikinosios sostinės centre − K. Donelaičio g. 1) pasiklausyti jo atsiminimų, o 2003
metais jis jau mus paliko. Kiek daugiau kartu nuveikėme
su kitu kauniečiu − Mindaugu Blozneliu: jis dažniau lankėsi Vilniuje, visada turėjo naujų idėjų Naujajai Romuvai
ir jos puslapiuose publikavo nemažai savo kūrybos tekstų − atsiminimų, politinių ir filosofinių svarstymų ir netgi
grožinės prozos. Jonas Antanaitis irgi neretai užsukdavo
į redakciją, dalyvavo įvairiuose mūsų renginiuose, publikavo Naujojoje Romuvoje kelis straipsnius; atsisveikinome
visai neseniai − praėjusių metų rudenį. Jis sulaukė garbaus amžiaus – devyniasdešimt septynerių, tad suprantama, kad pastaraisiais metais susitikdavome vis rečiau.
Kiek daugiau įdomių prisiminimų liko iš bendravimo su
monsinjoru Kazimieru Vasiliausku, nors paliko jis mus
anksčiau nei kiti steigėjai − 2001-ųjų spalį. Derėtų prisiminti dar vieną posėdį pas monsinjorą − 2000-ųjų sausį,
kai Arvydas nusprendė pasitraukti iš Naujosios Romuvos
redakcijos; bet šį kartą ne bute, o Antakalnio ligoninės
palatoje. Beje, kitiems besigydantiems mes savo specifiniais reikalais nėmaž nepatrukdėme − monsinjoras
palatoje šeimininkavo vienas, be to, šalia − tarsi būtent
tokio pobūdžio renginiams − buvo įrengtas specialus
kambarėlis: staliukas kavai (ar dokumentams, jeigu reikia), sofos, foteliai, netgi kažkokie kambariniai medžiai...
Kartą visa komanda buvome nuvykę į Pažaislio vienuolyną − ten monsinjoras aukojo mišias Vaidoto Daunio
atminimui skirtame renginyje. Neprisimenu, kokiomis
aplinkybėmis teko išklausyti nemažai įdomių monsinjoro prisiminimų iš įkalinimo laikotarpio. Dabar iš atminties išnyra toks epizodas: dirbdamas anglies kasykloje,
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Laimonas Noreika Naujosios Romuvos renginyje Katedros knygyne, 2004

jaunas kunigas kažką neteisingai įjungė ar išjungė ir
šitaip sugadino anglies transporterį; tai baisiai papiktino kitus angliakasių brigados narius, nes, intensyviai
dirbdami ir viršydami nustatytas normas, jie gaudavo
papildomo maisto, o čia darbas sustojo ir papildomas
maistas apmaudžiai „nuplaukė“; vėliau jie stengėsi iš
anksto pasirūpinti ir apsidrausti: не пускайте этого попа
к транспортеру − он опять нам все испортит... 2001-ųjų
sausį minėdami Juozo Keliuočio įkurtos Naujosios Romu
vos 70-metį, be specialaus jubiliejinio renginio Rašytojų
klube, surengėme dar ir diskusiją Kam buvo atkurta Nau
joji Romuva?, kurioje dalyvavo net trys atnaujinto leidimo
iniciatoriai − K. Vasiliauskas, J. Antanaitis ir A. Juozaitis.
Bet dažniausiai turbūt susitikdavome Rašytojų klube −
ten monsinjoras visada buvo savas tarp savų; ne veltui,
matyt, jis nuolat kartodavo: „Man Rašytojų klube mieliau nei bažnyčioje.“ Kartą po renginio išėjome kartu ir
taip smagiai šnekučiavomės, kad nė nepastebėjau, kaip
beveik atlydėjau monsinjorą iki namų. Tad šeimininkas
kviečia užeiti ir išgerti po 50 gramų. Neprisimenu, ką atsakiau į šį pasiūlymą, bet atrodžiau tikriausiai sutrikęs ar
bent gerokai nustebęs, nes monsinjoras sureagavo maždaug šitaip: „Ką, manai, kad, jeigu esu kunigas, negaliu
ir buteliuko namuose turėt?“
Visi mūsų steigėjai prieš įsteigdami naują Naująją
Romuvą ir po to dirbo savo profesinį ir visuomeninį darbą ir turi nemažai nuopelnų, kad juos prisimintų dėkinga kultūrinė būsimos Lietuvos bendruomenė. Tam tikrą
nerimą kelia klausimas, ar po daugelio metų jie bus sie-
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Valdas Kukulas diskusijoje Filosofinė eseistika ir eseistinė filosofija
Rašytojų klube, 2006

jami su Naujosios Romuvos atkūrimu. Dabar, pavyzdžiui,
populiarioje Vikipedijoje tik apie du iš jų − L. Dambrauską
ir M. Bloznelį − parašyta, kad jie buvo prie atnaujintos
leidybos ištakų. Kad šis įvykis neišgaruotų iš mūsų kultūrinės atminties, Naujoji Romuva kukliai primena apie
tai kiekviename numeryje.
Su Laimonu Noreika pirmąsyk redakcijoje susitikome, kai jis buvo atėjęs kaip būsimos dienoraščių frag
mentų publikacijos autorius. Ši aktoriaus „literatūrinės
veiklos“ sritis anksčiau man buvo nežinoma, bet greitai
supratau, kad Laimonas labai mėgsta ir rašyti, ir publikuoti savo tekstus: per mūsų bendravimo dešimtmetį
Naujojoje Romuvoje buvo paskelbta nemažai jo dienoraščio puslapių ir atsiminimų apie teatro studijas Maskvoje,
vėlesnį teatro gyvenimą Lietuvoje, įspūdžių iš bendravimo su Lietuvos kultūros kūrėjais. Netrukus išryškėjo
dar viena Laimono aistra, sakyčiau, net stipresnė nei
kokių nors tekstų rašymas − poezijos skaitymai. Žinojome, be abejo, kad anksčiau aktorius buvo parengęs ir
įrašęs daugybę poetinių programų, bet dabar pamatėme
tai privačiai ir iš arčiau − ir Laimonas tapo nuolatiniu
ir pagrindiniu mūsų poetinių renginių dalyviu. Su juo
2000-aisiais prasidėjo mūsų Poezijos pavasarėliai − kuklūs
Naujosios Romuvos bandymai pareikšti pagarbą poetams
ir poezijai kelias dienas prieš oficialų tarptautinį festivalį arba po jo. Nuo 2001-ųjų ėmėme reguliariai skaityti
meilės lyriką šv. Valentino dieną vasario 14-ąją − ir čia
Laimonas puikiai įsikomponavo į labai įvairių poetų
ir skaitovų kompaniją. Įdomu, kad garsusis aktorius
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niekada netraktavo mūsų poezijos renginių kaip savo
„benefisų“, o visuomet sugebėdavo įdėmiai įsiklausyti
į visus skaitančiuosius. Kitą dieną po renginio paprastai
aplankydavau Laimoną namuose ir mėgindavome pasidalyti vakarykščiais įspūdžiais. „Labai gerai skaitė ta
mergaitė... na... su raudonu megztuku“, − referuodavo
patyręs aktorius nežinodamas nei vardų, nei tikslesnio
amžiaus, nei kokių kūrybinių šių dažniausiai labai jaunų poetų ir skaitovų nuopelnų. Kai 2003-aisiais ieškojome atviros gamtinės erdvės mūsų Poezijos pavasarėliui,
Laimonas svetingai pasiūlė savo sodą vidury Vilniaus
(Čiurlionio g. 16), kur jau turėjo patirties žydint obelims
priimti poezijos gerbėjus. O nuo 2005-ųjų jau oficialioje
Poezijos pavasario programoje prasidėjo mūsų dabar jau
gerokai išgarsėjusi Salovartė − ir Laimonas, suprantama,
patraukė su mumis į Dzūkiją. 2007-aisiais atsižvelgdamas į kiek pašlijusią Laimono sveikatą ir prisimindamas,
kad ir pernai Salovartėje jis turėjo valandėlę pamiegoti,
kol poetai linksminosi sodyboje po skaitymų, pagalvojau, kad nedera varginti aktoriaus kelionės rūpesčiais,
tačiau iš Rašytojų klubo vadovės Janinos Rutkauskienės sužinojau, kad Laimonas buvo paskelbęs būtinai
važiuosiąs su Naująja Romuva į Salovartę. Paskambinau,
padėkojau už kūrybinę ištikimybę ir susitarėme, kad
šeštadienį ramiai lauks, kol mūsų automobilis atvyks
į Čiurlionio gatvę. Bet štai penktadienį apie vidurnaktį skambutis: „Negaliu, Andriucha, važiuot su tavim
rytoj... susilaužiau koją... mane veža į ligoninę...“ Toje
ligoninėje Laimonas praleido paskutines keturias savo
gyvenimo dienas...
Valdas Kukulas irgi buvo prie mūsų poetinių renginių pradžios − ir pirmame Poezijos pavasarėlyje (2000;
tada jis buvo dar ir Almanacho sudarytojas), ir pirmame
šv. Valentino dienos renginyje. Dėl tam tikrų sveikatos
savybių jis buvo ne itin mobilus, tad kelionėn į Salovartę jam susiruošti nepavyko. Užtat Vilniaus renginiuose
visuomet galėjome tikėtis jo nepaprastai prasmingo dalyvavimo − derėtų prisiminti kad ir J. Keliuočio Naujosios
Romuvos 70-mečio minėjimą (2001) arba diskusiją Filoso
finė eseistika ir eseistinė filosofija (2006). Valdas net kalbėjo
kažkaip lėčiau nei, sakytume, vidutinis žmogus, ir šis
lėtumas gražiai derėjo su ypatingu jo humoro jausmu.
Ne, jis nemėtydavo pokštų, nepasakojo tiradų anekdotų, jis tiesiog, pagavęs tinkamą situaciją, ramiai ištardavo kokią frazę, kurioje galėjai pajusti tam tikrą ne visai
aiškią potekstę arba įtarti ne iškart atpažįstamą citatą iš
gerai žinomo literatūros kūrinio, arba išgirsti kokį visai
nebanalų kalambūrą, ir tik paskui suvokdavai, kaip taikliai nuskambėjo šie keli paprasti žodžiai. Kartą atėjau
į numatytą poetinį renginį prieš gerą pusvalandį (mat
atsakingas organizatorius), netrukus pasirodė Valdas,
apžiūrėjo tuščią knygyną ir sako: „Tai ką, aš tau vienam
skaitysiu eilėraščius? Ar reikėjo dėl to eiti į knygyną?
Galėjai man paskambinti, ir būčiau tau paskaitęs telefonu...“ Kažkaip labai netikėtai Valdas išėjo, buvome prikūrę aibę bendrų kūrybinių planų artimiausiam laikui,
ir še tau...
Romualdas Ozolas buvo Naujosios Romuvos bičiulių
būryje dar prieš išleidžiant pirmą numerį − apie tai liudi-
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ja kaip tik pirmame numeryje publikuota kiek anksčiau
vykusios diskusijos medžiaga. Deja, aš tada buvau kiek
toliau nuo Naujosios Romuvos ir nieko nežinojau apie ketinimus atnaujinti prieškarinio žurnalo leidybą. Man atsiradus Naujojoje Romuvoje 1997-ųjų pavasarį, Romualdas
buvo kiek nuo jos nutolęs, bet, pasirodė, neilgam: mūsų
keliai suartėjo pačioje praėjusio amžiaus pabaigoje, tad
nuo šiojo pradžios jau ėjome greta intensyviai ir prasmingai bendraudami. Tam tikra ryškesnė bendravimo
pradžia (po kelių atsitiktinių ir ne itin reikšmingų pašnekesių apie vadinamąją kultūrinę ar politinę situaciją) − Naujosios Romuvos bičiulių išvyka Vaidoto Daunio
keliais (iki pat Paūlių), beje, su tam tikrais nuotykiais.
Vos išvažiavę atgal namo, nutarėme išsimaudyti dar čia,
Dzūkijoje, juolab kad kelias bėga visai prie pat Lavyso ežero, gal kokie 5−6 metrai nuo kranto. Lipdamas iš
vandens, paslydau ant statoko kranto ir tėškiausi pilvu į
kelmą (jeigu taip galima pavadinti medžio likučius jį ne
nupjovus, o nulaužus). Įspūdžiai nekokie, visas pilvas
raudonas; Romualdas buvo arčiausiai, tad nedelsdamas
ėmėsi greitosios pagalbos funkcijų. Kai jau buvau „išrašytas iš ligoninės“ ir mūsų automobilis artėjo iš Varėnos prie plento Vilnius−Druskininkai, kolegė Viktorija
pasiūlė pasukti į kairę (t. y. ne Vilniaus, o Druskininkų
link) ir aplankyti už poros kilometrų esančią jos brolio sodybą. Aplankėme. Taip susipažinome su Salovarte − būsima mūsų poetine sostine... Pamažu priartėjome
prie to, kas Romualdui visada rūpėjo labiausiai − rašyti
ir leisti knygas. Mūsų leidyklėlės patirtis tada buvo dar
labai menka − atrodo, vos trys knygos; vis dėlto entuziastingai ėmėmės Romualdo „metafizinių dienoraščių“.
Pirmiausia autorius atgabeno kelis tūkstančius puslapių
būsimos knygos rankraščio. Redaktorė Audronė atidžiai
juos pervertė ir atrinko įmanomą publikuoti kiekį. Dar
truputį padėlioję puslapius kartu su autoriumi, pradėjome sudėtingą redagavimo procedūrą. Sudėtingą ne todėl, kad autorius būtų prastas rašytojas − kaip tik atvirkščiai: Romualdas buvo nepaprastai jautrus žodžiui ir toks,
sakyčiau, „kūrybiškai gudrus“ rašytojas; tad, prieš atiduodami jo „gudrybes“ skaitytojui, turėjome pirmiausia
jas gerai perprasti patys. Viena įsimintina redagavimo
sesija vyko Romualdo vasarnamyje Margionyse: valandą−pusantros ginčijamės prie teksto, paskui taurė vyno
ir į mišką, prirenkame po keliolika mažyčių voveraičių ir
vėl prie teksto; per dieną apsukome kelis tokius ratelius.
Jau, atrodo, vykstant maketavimo procedūrai, Audronė
pranešė, kad skambino Romualdas ir sakė norįs labai
kuklaus viršelio − tik juodos ir baltos spalvos. Prisiminiau anksčiau Regnum fondo leistas juodas su baltomis
raidėmis knygutes ir išsigandau: šiaip tos brošiūrėlės
buvo netgi savotiškai gražios, bet storas per 700 puslapių
tomas su kietais viršeliais − juodas? Skambinu autoriui
pasiaiškinti: ne, sako Romualdas, ne juodos ir baltos, o
baltos ir juodos. Na, tai jau visiškai kitas reikalas − taip
ir padarėme; o kai Supratimų dailininkas Rokas pasiūlė
pridėti trečią − auksinę − spalvą mažam simboliniam
ąžuolo (latviškai − ozols) lapui, autorius neprieštaravo...
Su nauja knyga, o ir be jos, t. y. kitomis progomis,
nemažai pakeliavome po Lietuvą − Kaunas, Rokiškis,

5

Romualdas Ozolas diskusijoje apie mokslinės spaudos paradoksus
Žinijos draugijos salėje, 2007

Varėna, Alytus, Pasvalys, Skuodas, vaikystės miestelis
Bazilionai (Šiaulių r.); kita vertus, daugybė įvairiausių −
ir Naujosios Romuvos organizuotų, ir kitų − renginių Vilniuje. Būtų galima prisiminti nemažai įdomių įspūdžių
iš šių susitikimų − linksmų ar itin prasmingų, asmeniškai
ar socialiai reikšmingų, šiaip išskirtinių ar įsimintinų, bet
svarbiausia paminėti, kad visur mus lydėjo Romualdo
diktofonas. Daug kas nuolat matė Romualdą su šiuo nesudėtingu prietaisu ir daug kam tai atrodė lyg kokia įkyri manija; pats Romualdas, manyčiau, buvo nusiteikęs
paprasčiausiai: geriau užfiksuoti ir išsaugoti kokią nors
kvailystę nei pražiopsoti reikšmingą ir vertingą dalyką.
Kartą buvome nuvykę nedidele kompanija į Margionis
šiaip atitrūkti ir pailsėti. Kol moterys ruošė kiaušinienę,
mes su Romualdu pradėjome prie gonkų apie kažką diskutuoti. „Palauk!“ − staiga pašoka Romualdas ir bėga
į namą, sugrįžta su diktofonu ir aiškina: „Ko mes čia į
dangų šnekame? Reikia įrašyti.“ Nežinau, kaip paskui
buvo panaudojami šie įrašai, bet nesunku nutuokti, kad
dauguma svarbių dalykų nugulė į straipsnius ir knygas.
Nežinau, kaip seniai Romualdas ėmė draugauti su diktofonu − aišku nebent, kad tarybiniais laikais jokių diktofonų nebuvo, o informacija apie įdomius ir svarbius
įvykius išliko; taip, žinome, kad dienoraščiai buvo rašomi visą sąmoningą gyvenimą, bet ar pakankamai detalūs
buvo užrašai, kad jais būtų galima tinkamai pasinaudoti
praėjus daugeliui metų? Tikriausiai. Štai Naujojoje Romu
voje (2003, Nr. 4) publikuotas 1964−1965 m. dienoraščio
fragmentas apie Kultūros barų įkūrimą − puikios groži-
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Salovartėje. Nebuvome iš anksto susitarę dėl konkretaus
jo dalyvavimo renginio programoje, tad, kviesdamas jį į
improvizuotą sceną, turbūt ne itin sklandžiai pasiaiškinau, kad nežinau, ar jis skaitys eilėraštį, ar ką kita pasakys. Romualdas kreivai (bet ne piktai) pažiūrėjo į mane
ir kreipėsi į klausytojus: „Hm... šaiposi mat iš manęs,
matyt, mano, kad aš ir eilėraščio paskaityti negaliu. O
štai imsiu ir paskaitysiu...“ Ir paskaitė − gal kokius tris
ar keturis; visi jie publikuoti Naujojoje Romuvoje (2006,
Nr. 2). Vieną jų gerai prisimenu ir nuolat mielai cituoju:
Ačiū, Dieve,
kad leidai paklausti.
Ačiū, Viešpatie,
kad neatsakei.

Jonas Balčius skaito eilėraščius Salovartėje, 2014

nės prozos pavyzdys, tikra detektyvinė novelytė! Beje,
galėtų kilti klausimas, kodėl Romualdui rūpėjo paskelbti
šias eilutes būtent Naujosios Romuvos, o ne, kaip atrodytų gana logiška, Kultūros barų puslapiuose. Drįsčiau atsakyti: tai parodo, kurio leidinio tikras bičiulis jis buvo.
Be to, rengiant šią publikaciją, Romualdas aiškino, kad,
kuriant Kultūros barus, buvo orientuotasi į prieškarinę
Naująją Romuvą.
Kartais atrodė, kad Romualdas yra itin darni asmenybė: viskas jame dera, jis daug žino, daug dirba ir
sugeba sėkmingai įvykdyti daugybę įvairių sumanymų.
Kita vertus, neįmanoma buvo nepastebėti rimtų prieštaravimų šioje − iš esmės, ne vien iš pažiūros − darnioje
asmenybėje. Darius Kuolys pastebėjo (ir pakomentavo)
politiko ir kultūrininko koliziją. Man svarbesnė atrodo
kita − filosofo ir veikėjo: itin sunkiai suderinamos asmenybės nuostatos. Kadaise Platonas mėgino praktiškai
įgyvendinti savo idėjas apie valstybę − ir vos išvengė
tragiškos tokio sumanymo baigties. Romualdas apie tai,
be abejo, žinojo, bet, kadangi mūsų laikais pardavimas į
vergovę jau nėra aktualus kaip Platonui, jis nuoširdžiausiai stengėsi išlikti ir filosofu, ir veikėju. Neprisimenu,
kokiomis aplinkybėmis buvo pasakęs bičiuliui Arvydui
Šliogeriui: „Tu man idėjų nesiūlyk − aš jų turiu pakankamai; aš ieškau žmogaus, su kuriuo galėčiau veikti.“
Šiame pašėliškame veiklos sūkuryje ne visų turbūt pastebėta, kad Romualdas − dar ir jautrus, įgudęs poetas. Nau
joji Romuva apie tai sužinojo gerokai anksčiau, nei buvo
išleista eilėraščių knygutė Septyniasdešimt penk(t)i (Petro
ofsetas, 2014). 2006-aisiais kartu buvome mūsų poetinėje

Su Jonu Balčiumi ir Juozu Algimantu Krikštopaičiu
susipažinome tikriausiai Filosofijos ir sociologijos institute (pradėjau ten dirbti 1989 metais), tačiau ryškesnių
pirmųjų bendradarbiavimo metų įspūdžių kažkodėl neliko. Visai kas kita, kai ėmėme nuo 1997-ųjų bendrauti
Naujojoje Romuvoje. Nuolat buvome kartu ir dabar įdomu
prisiminti ir sugretinti kolegų panašumus ir skirtumus.
Reguliariai dalyvavome Naujosios Romuvos renginiuose:
Juozas Algimantas buvo „drausmingesnis“ − per dvidešimt metų nepraleido beveik nė vieno renginio, Jonas dažniau leisdavo sau „pravaikštas be pateisinamos
priežasties“. Jono publikacijos žurnale dažniausiai buvo
inspiruotos nerimo dėl Lietuvos likimo − negailestinga,
nors neretai sąmojinga dabartinės valdžios ir politikos
kritika, nuolatinės apeliacijos į Antikos išminčius, moralės filosofijos pradininkus Sokratą, Platoną, Aristotelį. Juozo Algimanto temų diapazonas kiek platesnis: be
socialinės ir mokslinės problematikos, jį nuolat domino
menas (Albinos Makūnaitės kūryba, Piekurų šeimos
„performansai“ sodyboje), teatras (išanalizuotos beveik
visos mūsų teatro grandų − Eimunto Nekrošiaus, Jono
Vaitkaus, Rimo Tumino, Anželikos Cholinos − premjeros), o 2007-aisiais jam inicijavus skiltį Asmenybių galeri
ja kiekviename numeryje turėjome įdomių prisiminimų
apie bendravimą su Lietuvos kultūros kūrėjais − aktoriais, režisieriais, dailininkais, mokslininkais, filosofais.
Per Poezijos pavasarį − kartu į mūsų tradicinę Salovartę:
Jonas – kaip poetas, Juozas Algimantas – kaip klausytojas ir stebėtojas. Iš kūrybinių kelionių su Jonu dabar
atsimenu tik dvi ir abi jos − dar ano amžiaus pabaigoje:
Kaunas, legendinis knygynas Septynios vienatvės senamiestyje ir Panevėžys, kai po pokalbio meno galerijoje
aplankėme Donatą Banionį. Su Juozu Algimantu pakeliavome gerokai dažniau ir toliau: Kaunas, Rokiškis,
Druskininkai, Nida, Tauragė, Panevėžys, Širvintos; pridurkime dar Kulionis, kur ne kartą buvome organizavę
poezijos skaitymus Etnokosmologijos muziejuje, ar Ožkabalius, kur pasodinome ąžuoliuką Juozui Keliuočiui.
Išleidome abiejų bičiulių knygų, bet autorių dalyvavimas
leidybos procese buvo gerokai skirtingas. Joną teko ilgai
įkalbinėti, kad surinktų eilėraščių mažai poezijos knygutei; nebuvo jokios abejonės, kad Jonas nori išleisti savo
eilėraščių knygą (o ir pats autorius šito neneigė), bet tas
nesvietiškas kuklumas!.. Įtikinome; ir nepaprastai malo-
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nu buvo matyti, kaip nuoširdžiausiai džiaugėsi poetas
savo mažyte brošiūra. Antra Jono knyga buvo išleista
jau jam išėjus. Susirinkę Naujosios Romuvos klube prisiminti bičiulio, nusprendėme surinkti į vieną tomą visus
jo parašytus eilėraščius; nemažas tomelis susidarė − 268
puslapiai. Juozo Algimanto įkalbinėti leisti knygas nereikėjo, jis pats visada buvo leidybos iniciatorius, pats
rašė angliškas santraukas, sudarydavo vardų rodykles,
rūpinosi knygų išvaizda − ir vidinėmis iliustracijomis, ir
viršeliais. Dvi knygos buvo sudarytos iš Asmenybių ga
lerijos fragmentų, trečia − iš publikacijų apie teatrą. Su
paskutine, ketvirta, knyga dirbome jau be autoriaus, bet
viskas − ir pagrindinis tekstas, ir priedai, ir iliustracijos,
ir netgi viršelio idėja − buvo paruošta jo paties. Ir išėjo
kolegos panašiai, bet ne vienodai: Joną baisi liga užklupo
gana netikėtai, Juozas Algimantas keletą metų kovojo dėl
sveikatos, bet liga, pasirodė, buvo stipresnė...

Juozas Algimantas Krikštopaitis Naujosios Romuvos delegacijoje Viktoro
Miliūno bibliotekoje Nidoje, 2007
K ĘS T U Č I O S V ĖR I O nuotraukos

Papasakojau įvairių istorijų apie įdomius žmones, mūsų
Naujosios Romuvos bičiulius, bet − keista − vartodamas
vien būtojo laiko konstrukciją. Net kažkaip nejauku pasidarė... O gal manykime, kad tai tik tokia gramatinė
forma, niekaip neveikianti objekto, kuriam yra taikoma.
Juk visi čia mano paminėti kolegos − ne praeityje, jie − su
mumis, jie tiesiog Naujosios Romuvos bičiuliai, kaip ir visi
kiti, kurie šiandien rašo, skaito, rengia meno parodas, deklamuoja eilėraščius, muzikuoja, diskutuoja mūsų renginiuose. Jie − ne stabai, jie − lygiateisiai mūsų kūrybinio
proceso dalyviai. Gaila tik, kad jie negali mums nieko
pasakyti tiesiogiai; kiti − gali, tad įsiklausykime į juos...

Mūsų Naujoji Romuva
Kalba Naujosios Romuvos bičiuliai

Rašytojas

V Y TA U TA S G I R D Z I J A U S K A S
Dvidešimtpenkmetį minintis žurnalas – didelė mano gyvenimo dalis, prasmė ir tikslas. Be jo mano padangė būtų
ne tik niūresnė, bet ir visai tamsi. Ir ne tik dėl to, kad jis
leidžia mano knygas (išėjo trejetas, rengiama spaudai
ketvirtoji), kad skelbiamos mano parašytos kitų autorių
knygų recenzijos, bet ir dėl to, kad sudaromos sąlygos
dalyvauti platesniame kultūros procese – renginiuose,
diskusijose, išvykose, susitinkant su visuomene. Žurnalo
struktūra klostosi tarytum savaime, subtiliai pakoreguojama nedidelio redakcijos kolektyvo – kitaip nebūtų ne
tik tokio, bet apskritai jokio žurnalo, puoselėjančio prieškarinio Juozo Keliuočio redaguojamo leidinio tradicijas.

Gal daugiau publikacijų čia galėtų skelbti Naglis Kardelis, gal būtų galima privilioti ir daugiau filosofų, rašytojų,
žurnalistų, rengti kultūrinius simpoziumus ar platesnio
masto konferencijas, kuriose susidarytų galimybė jaunimui arčiau susipažinti su vyresniais kultūrininkais.
Kitaip tarus, dar labiau išplėsti tradicijas ano žurnalo,
daryti didesnė poveikį visuomenei. Gal... Bet ir tai, kas
yra, puiku – užpildoma kultūrinė tuštuma, to niekas
kitas neįstengia padaryti. Tokių leidinių sklaida visada
buvo, yra ir bus problemiška. Verskis per galvą, o rezultatą pakoreguoti vargiai bau pavyks. Gal tik internetas
galėtų suteikti naujų impulsų, bet tam reikia galinčio ir
išmanančio tai daryti entuziasto bei veiklios komandos.
Kada nors tai, matyt, įvyks. Tad siųsdami sveikinimus,
linkime, kad tai atsitiktų greičiau.
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Lituanistas Kęstutis Subačius,
dailininkė Gražina Vitartaitė
ir rašytojas Vytautas
Girdzijauskas pristatant
trečią 2017 metų numerį

VU komunikacijos fakulteto studentė

Dailininkė

NEDA LETUKYTĖ

G R A Ž I N A V I TA R TA I T Ė

Bendravimas su Naująja Romuva – visada nuoširdus ir
turtinantis. Nepaprastai žavūs poezijos skaitymų vakarai: smagu, kad dažnai jie būna teminiai, todėl vienas
kitas tekstas atsiranda iš tokios inspiracijos. O poetinės
kelionės ir kolegų susitikimai kaskart įkvepia – juk užrašytas žodis savaime nekvėpuoja, jam visuomet reikia
dalinimosi tais įkvėpimais-iškvėpimais...
Brangiai Naujajai Romuvai patarti lieka tik viena:
saugoti tokį gražų ryšį su bičiuliais ir vis dažniau mesti
jiems kūrybinių iššūkių: parašyti kitaip, parašyti iš kito
galo, parašyti nerašant... eksperimentai augina!

Naujoji Romuva – vienintelis leidinys kultūrinėje erdvėje,
atliepiantis vidinį jausmą tautai ir istorijai. Reikėtų atsilaikyti prieš neoliberalizmą, diskutuoti postmoderno
klausimais. Ne viskas pažangu, kas vėliau ateina. Siūlyčiau Naujojoje Romuvoje išspausdinti straipsnį apie Islandijos parodą Orų dienoraščiai. Tai tikra, stipri Visatos ir
žmogaus vienovė.

Poetas

J U OZ A S Ž ITK AUSK A S
Su Naująja Romuva būnant įvairiose vietose, viešuose renginiuose mėgstu leidinį pristatyti stalo metafora,
prie kurio gera ir jauku, draugiška ir intelektualu, daugiau atrandi ir nieko neprarandi. Gali patenkinti savo
žingeidumą, plėsti akiratį, susitikti ir susidraugauti su
bendraminčiais, kurie kitu atveju būtų tik pažįstami iš
nuotraukų. Naujoji Romuva – jau seniai ne tik žurnalas,
bet tikras kultūros gyvenimo būdas, prie kurio maloniai
pripranti ir visai nesinori atprasti.
Linkiu, kad Naujoji Romuva visad būtų naujas, švarus lapas ieškantiems, išlaikytų savo unikalų modernų tradiciškumą, kurį puoselėjo leidinio sumanytojas
Juozas Keliuotis. Tegul taip būna ir išlieka. Dabarčiai
ir ateičiai.

Mokytojas lituanistas

KĘSTU TIS SUBAČIUS
Naujajai Romuvai – 25-eri, amžiumi jau lenkia prieškarinę.
Bet vis tiek kaskart į rankas imi Naująją Romuvą, būtent
„naująją“, nes lauki netikėtumų, staigmenų. Iš tiesų naujo
žurnalo turinio negali nuspėti. Iš pirmo žvilgsnio Naujo
ji Romuva gali atrodyti eklektiška, nes beveik nėra temų,
kurių redakcija vengtų. Gal žurnalas tik nepolitikuoja, ir
tai kultūros žurnalui tik į naudą. Negali net įtarti politinių jo simpatijų. Be abejo, puslapiuose aptiksi ir prieškario istorijos, kultūros gyvenimo atspindžių, bet šių dienų
aktualijos – be politinio prielankumo, be simpatijų.
Naujoji Romuva turbūt kol kas vienintelis žurnalas, turintis ištikimų bičiulių ratą, todėl ir įmanomi, ir kartu tokie
populiarūs bei neatsiejami nuo Romuvos gyvenimo naujų
žurnalo numerių pristatymai. Tai jau ne pirmų metų tradicija. Be to, sutiktuvės rengiamos ne tik Vilniuje, žurnalo
kultūrinių vizitų geografija plati – beveik visa Lietuva.
Dar vienas išskirtinis Naujosios Romuvos bruožas –
ji turi savo augintinę; tai – kultūros gyvenimo žurnalas
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Prie Poetinės eglutės
Salovartėje (2017):
Viktoras Rudžianskas,
Audronė Daugnorienė,
Gražina Petrošienė,
Andrius Konickis,
Juozapas Kardelis, Ona
Jautakė, Naglis Kardelis

jaunimui Pašvaistė, neseniai minėjęs savo dešimtmetį.
Naujoji Romuva visada daug dėmesio skyrė kūrybingam
jaunimui. Žurnalo puslapiuose nuolat rasdavai moksleiviams, jauniesiems literatams, skirtą skiltį Mokyklos lan
gai. Vėliau jauniesiems kūrėjams Naujojoje Romuvoje pasidarė ankšta – užaugo gausi kūrybinga jaunoji karta. Teko
steigti vien jaunimui skirtą Pašvaistę. Dabar abu leidiniai
neatsiejami, neįsivaizduojami vienas be kito. Subrandinti Pašvaistės autoriai randa vietą Naujojoje Romuvoje. Tai
lyg jaunųjų mokykla, jų kūrybos kalvė. Tad drąsiai Nau
jąją Romuvą galėtume vadinti „Jaunąja Romuva“. Ir nors
šiemet minime žurnalo 25-metį, bet mums, bičiuliams,
Naujoji Romuva kaskart bus „Naujoji“, o gal ir „Jaunoji...“

Poetai Alvydas Valenta,
Viktoras Gulbinas, Tadas
Žvirinskis ir Juozas
Žitkauskas Salovartėje,
2019.
K ĘS T U Č I O S V ĖR I O

nuotraukos

Kelmės literatų klubo Vieversys prezidentas

VIKTOR A S GULBINA S
Leidinys pirmiausia patraukia savo originaliu dizainu – išskirtiniu formatu ir menišku apipavidalinimu.
Žurnalas skirtas ne tik pavartyti – jame gausu pažintinės medžiagos, žvilgsnių į praeitį, iškilių asmenybių
pristatymų/priminimų, filosofinių įžvalgų bei samprotavimų.
Autorių įvairovė taip pat ne paskutinėje vietoje.
Gausu meninės kūrybos, bet neapsiribojama vien did
miesčių profesionalais, čia galima rasti ir įdomių periferijoje kuriančių poetų ar prozininkų eilučių.
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Poetinį renginį Žinijos kieme
moderuoja Gaudentas Kurila ir
Neda Letukytė, 2019.
A LV Y D O J E G E L E V I ČI A U S

nuotrauka

Žurnalo leidėjai nesibodi susitikimais su skaitytojais
auditorijose ar renginiuose. Vyksta produktyvūs dialogai, rengiamos literatūrinės viktorinos, jų dalyviai gauna naujausių leidyklos knygų. O jau Poezijos pavasario
ženklu pažymėtas Vilniaus ir Kauno poetų susitikimas
Salovartėje ko vertas?!
Klestėkite, romuviečiai. Mes jus mylime...
Menotyrininkė

A U S T Ė J A M I K U C K Y T Ė - M AT E I K I E N Ė
Į Naujosios Romuvos puslapius atkeliavau natūraliai iš
žurnalo Pašvaistė (Kultūros gyvenimo žurnalas jaunimui,
leidžiamas Naujosios Romuvos fondo). Rašau vizualiojo
meno temomis: kol kas esu patyrinėjusi I. ir R. Kriukų
parodą bei S. Kruopio kuruojamą plenerą. Į „Suaugusiųjų Romuvą“ (jei Pašvaistę vadintume „Jaunimo Romuva“) renkuosi rašyti apie didesnę kūrybinę patirtį
turinčius profesionalius menininkus, tradicijas puoselėjančius meno reiškinius. Abu žurnalai pasižymi pagarba tekstų autoriams (neiškraipo minties redaguojant ir
pan.) ir jų subjektams (vizualiųjų kūrinių reprodukcijas
išspausdina kokybiškai, nurodo autorystę ir pan.) bei,
be abejo, skaitytojams (išleisdami išliekamąją vertę turinčius leidinius).
Žurnalas Naujoji Romuva turi labai prasmingą „įprotį“ rengti kiekvieno numerio pristatymo vakarą, kuris
virsta intelektualių diskusijų ir meno sinteze. Linkėčiau
žurnalui plačiau paskleisti žinią apie šiuos renginius ir
apie patį žurnalą ir taip atrasti naujų bendraminčių bei
bičiulių (autorių ir skaitytojų).

Filosofas

NAGLIS KARDELIS
Naujoji Romuva – tai ne tik puikus kultūros gyvenimo
žurnalas, bet ir dvasinės bičiulystės vieta, kurioje profesionali aukštoji kultūra, kūrybingai ir dialogiškai perkelta į bendrosios kultūros erdvę, tampa svarbi visai visuomenei ir įgyja galią keisti daugelio žmonių savimonę
bei gyvenimą. Mane visada žavėjo Naujosios Romuvos
atvirumas įvairiausių profesijų ir pažiūrų atstovams bei
skirtingiausių gyvenimo stilių kultivuotojams. Didžiausią nuostabą man visada kėlė – ir tebekelia – tai, kad šio
žurnalo bičiuliai, būdami iš pirmo žvilgsnio tokie skirtingi, nesusaistyti jokiais formalios naudos ar oficialių
įsipareigojimų saitais, – nei klaniniais, nei cechiniais, nei
ideologiniais, – išlieka tokie artimi vienas kitam ir tokie
lojalūs Naujajai Romuvai – šiai dvasinės tarpusavio bendrystės vietai. Tokios paradoksalios, Alphonso Lingio
žodžiais tariant, „nieko bendra neturinčiųjų draugijos“
narių bendrystės paslaptis – dvasinio gyvenimo autentika, žodžiais sunkiai nusakomas tikrumas, švytintis
netikrumo, susvetimėjimo ir veidmainystės dykumoje –
tikrumas, nenumaldomai traukiantis ateiti į šią sielų bendrystės vietą ir, sykį į ją patekus, neleidžiantis iš jos išeiti.
Jei nuo pat pradžių nebūtų turėjusi šios tikrumo šerdies,
Naujoji Romuva, visais atžvilgiais būdama tokia nevienalytė, nebūtų ištvėrusi dvidešimt penkerius metus. O ji ne
tik romiai ištvėrė ketvirtį amžiaus, bet ir visą tą laiką tik
stiprėjo. Jei savo prigimtyje išlaikys šią dvasinio tikrumo
kibirkštį, išliks dar mažiausiai ketvirtį šimtmečio.
Išskirtinis šio žurnalo bruožas – gebėjimas telkti menininkus ir mokslininkus, o iš mokslininkų – humanitarus ir tiksliųjų mokslų atstovus, ir visų jų veiklą kreipti
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bendrajai kultūrai reikšminga vaga. Visų menų ir mokslų
humanizavimas bei humanitarizavimas – būtent tokia,
mano galva, buvo Naujosios Romuvos misija visus dvidešimt penkerius jos gyvavimo metus, ir ši misija yra nepaprastai svarbi ne tik nacionalinei kultūrai, bet ir – tam
tikra prasme – pačiai darnios visuomenės egzistencijai.
Dar viena Naujosios Romuvos sėkmės formulė – jos
profesionalus „neprofesionalumas“ ir „neprofesionalus“
profesionalumas tuo pat metu. Beje, tai formulė, būdinga esė žanrui, o juk žaviai rašyti šiuo „neprofesionaliu“
žanru geba tik aukščiausio lygio bei rafinuočiausios kultūros profesionalai. Jei reikėtų įvardyti kurį nors vieną
žanrą, geriausiai nusakantį Naujosios Romuvos stilių ir
galbūt net pagaunantį simbolinę šio žurnalo, kaip unikalaus kultūros fenomeno, esmę, sakyčiau, jog tai būtent
esė žanras: nesvarbu, kokios tematikos, žanro ar stiliaus
tekstai būtų spausdinami Naujojoje Romuvoje, visiems
jiems būdingas gaivus eseistinis lengvumas, puikiai derantis su pasakomų dalykų svarumu. Būtent tai ir traukia
skaitytoją paimti į rankas Naująją Romuvą – žurnalą, įrodantį, kad aukštoji kultūra, užuot buvusi sunki, depresyvi, liguistai pretenzinga ir niūriai dekadentiška, gali būti
nuoširdi, spontaniška ir alsuoti jaunatviška gyvastimi.
Užuot buvusi panaši į uždarą elitinį klubą, profesionalių
amatininkų cechą ar ideologinę kliką, Naujoji Romuva yra
atvira visiems, kurie jaučia pareigą ne tik Lietuvai ir jos
kultūrai, bet ir tiesiog žmogui bei žmoniškumui.
Ne mažiau svarbus šio žurnalo veiklos matmuo – tai
jaunųjų talentų, ypač poetų, paieška bei skatinimas kurti.
O ko galėčiau palinkėti ateinantiems dvidešimt penkeriems šio puikaus žurnalo metams? Ogi to paties, kaip
ir anksčiau, – to paties dvasinio tikrumo, pritraukiančio
vis daugiau skaitytojų ir gerbėjų. O kaip filosofas, gal-

Trečio 2016 metų numerio aptarimas:
kalba grafikas Adomas Matuliauskas,
kairėje − muzikologas Domantas
Milius, už jo − dailininkas Algirdas
Judickas. G E D I M I N O Z E M L I C K O
nuotrauka
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būt palinkėčiau dar daugiau filosofijos – naujų filosofinių
temų bei karštų diskusijų, dar įvairesnių filosofinių požiūrio kampų ir dar daugiau filosofinio gelmens.
Muzikologijos doktorantas

D O M A N TA S M I L I U S
Dar 1931 metais Juozo Keliuočio pradėtas leisti žurnalas
Naujoji Romuva iki pat šių dienų išlaikė esminius savo
tikslus: vytis Vakarų kultūrą (kai kuriose srityse pavyta
ir pralenkta) bei vienyti visus tautiečius bendrai kultūrinei veiklai.
Pastarojo tikslo vedamas, išdrįsau kreiptis į dabartinio žurnalo redakciją, kurios pastangomis ir plačiu
požiūriu į meną per 25 metus atkurtas žurnalas pasiekė
naują formą – tapo dvasiniu centru (tai ir simbolizuoja
žodis Romuva) ir kultūrine terpe pasireikšti rašytojams,
filosofams, poetams, muzikologams, kuriems svarbu,
kad jų mintys eitų ne bet kur ir ne bet kam.
Pradėjęs rašyti apie kino filmų muziką žurnalui Pa
švaistė, Naujosios Romuvos redaktoriui pasiūliau monu
mentalesnių straipsnių apie Bernardo Herrmanno kino
filmų muziką, Veimaro Respublikos kino meno raidą.
Nors vokiškasis ekspresionistinis kinas ir jo unikali istorija daugumą skaitytojų gali prislėgti, tačiau džiaugiuosi,
kad Naujoji Romuva yra ta vieta, kurioje jauniesiems rašytojams atsiranda galimybė aprašyti ne visada plačiajai
visuomenei aktualius dalykus, kurie dar nebuvo aprašyti
lietuvių kalba.
Žurnalo redakcija, išdrįsusi publikuoti nemažos apimties straipsnius apie vokiečių kino meną (tarsi grįžtant
prie tarpukario laikotarpio žurnalo tradicijų, kai apie

N A U J O J I R O M U VA , 2 0 1 9 , N R . 3 ( 6 0 8 )

12

Inžinierius

J U O Z A PA S K A R D E L I S
* * *
Jau daugel
Daugel metų
Naujoji Romuva
Šviesa Aušrinės
Spindi –
Jau 25-eri,
Kai atkurta –
Ir daug kam
Daug kam
Ji miela.

Menotyrininkė Austėja Mikuckytė-Mateikienė ir redaktorė
Audronė Daugnorienė Rašytojų klube minint Pašvaistės 10-metį

kino meną skaitytojus švietė Petras Karuža), parodė, kad
Naujosios Romuvos tikslas nėra eiti į plotį, per plačiosios
visuomenės greitai suvartojamų temų paviršių, o nerti į
gylį, kuriame susivokęs skaitytojas atranda naujų žinių,
suvokimą apie reiškinius bei individualų ir kartais kritišką kūrėjo požiūrį į procesus.
Tokių žurnalų kaip Naujoji Romuva pastangomis ir
tarpukariu, ir atkurtos nepriklausomybės laikais, toliau
rusena demokratijos ugnis. Kaip teigia Vladimiras Nabokovas, „Skaitymas ir rašymas, kaip ir visa kita, tobulėja
su praktika. Jei nėra jaunų skaitytojų ir rašytojų, netrukus nebus jų ir senų. Literatūra mirs, o demokratija, kuri
yra artimai su ja susijusi, mirs taip pat“.

Švieti plačia
Kultūros, mokslų
Ir menų
Gama.
Kas
Imasi
Skaityt,
Pajunta
Puikų
Dvasios
Peną.

Naujoji Romuva ir Nemunas: poezija kaip
bendravimo būdas, Pivašiūnai, 2010.
K ĘS T U Č I O S V ĖR I O nuotrauka
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Nugalėjo valtornė!

Su Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro ir Lietuvos valstybinio
simfoninio orkestro pirmąja valtorna Gintaru Ščerbavičiumi kalbasi
menotyrininkė Elvina Baužaitė

V

altorna – ilgaamžės istorijos instrumentas, jau
XVI a. skambėjęs orkestre. XVII a. Prancūzijoje
iš rago pagamintas valtornos pirmtakas aidėjo
medžioklėse perduodant žinią. Tai byloja apie dvilypę
esatį, leidusią atlikti ir tiesioginę muzikinio skambesio
(už)duotį, ir signalo perdavimo – susisiekimo funkciją.
1815 m. valtorna ištobulinta vožtuviniu mechanizmu ir, įgavusi dabartinę išvaizdą, skamba simfoniniuose, pučiamųjų orkestruose, kameriniuose ansambliuose, taip pat koncertų salėse kaip varinis pučiamasis
solo instrumentas. Savo gyvavimo istorijoje valtorna
susilaukė nemažo kompozitorių dėmesio, rašiusių jai
kūrinius, tačiau vis dėlto šis instrumentas dažniausiai
yra orkestro dalis; valtornos klausytis kaip solinio instrumento – itin retas malonumas, bent jau Lietuvoje.
Todėl valtorna atrodo slaptinga, apie ją žinoma mažai,
kalbama, deja, retai.
Jaučiant pažinimo ir suvokimo – žinojimo tuštumą,
kuri savotiškai tarsi laukia, kviečia būti rasta ir užpildyta asmeninio susitikimo, patyrimo, sumanyta leistis į
pokalbį su Maestro Gintaru Ščerbavičiumi – pirmąja Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro ir Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro orkestro (toliau – LVSO ir
LNOBT) valtorna, tolumon aidint instrumento gausmui.
G. Ščerbavičiaus nuostaba ir džiugesys, kad, jo žodžiais,
„susidomėta mano nematomu, bet girdimu darbu“, tarsi patvirtina ir argumentuoja pajaustą reikmę pažinti – klausytis ir išgirsti – valtorną ir ja grojantį muzikantą – visa tai šiame pokalbyje, kuris plėtojosi Maestro G.
Ščerbavičiui keliaujant per Lietuvos miestus, skirtingas
koncertų sales, idant skambėtų sielas pakylėjanti muzika.
G. Ščerbavičiaus – valtornininko – istorijos apžvalga
pradėta išrašyti 2019 m. balandžio 11 d. LVSO vykstant į
Kauną, kur miesto filharmonijoje buvo surengtas operos
solisto Maestro Vladimiro Prudnikovo 70-mečiui skirtas
koncertas; tęsėsi 2019 m. balandžio 18 d. Kauno filharmonijoje pianistui Lukui Geniušui drauge su LVSO skambinant Johanneso Brahmso Antrąjį koncertą fortepijonui
ir orkestrui grojant Lietuvoje retai skambančią Piotro
Čaikovskio Pirmąją simfoniją; balandžio 24–26 d. Kaune,
Klaipėdoje ir Vilniuje LVSO drauge su akordeonininku
Martynu Levickiu grojant koncertus, kuriuose skambėjo ir Gustavo Teodoro Holsto orkestrinė siuita Planetos.
Valtornininko esatis išrašyta gegužės 15 d. – išvakarėse
jubiliejinio 30-tojo LVSO sezono baigiamojo koncerto,
kuris įprasmintas Gustavo Mahlerio Trečiąja simfonija, Maestro G. Ščerbavičiaus žodžiais, „nemirtinga Ode
gamtai ir meilei!“ Skambant šiems įstabiems muzikos
genijų kūrinių garsams, teišsiskleidžia pokalbis, kurio
leitmotyvas – valtornos gausmas.

Gintaras Ščerbavičius.
ALGIMANTO
A L E K S A N D R AV I ČI A U S

nuotrauka

MUZ IKO KELIO PR ADŽ IA
Gerbiamas Maestro Gintarai, norisi pažinti Jus, tad papasa
kokite savo istoriją. Kokia buvo Jūsų vaikystė? Kas labiausiai
įsiminę, reikšmingiausia Jums?
Kokia buvo mano vaikystė? Džiaugiuosi galėdamas atsakyti – šauni! Gimiau Klaipėdoje, o į tolimąjį ir pilną
paslapčių Vilnių mane skraidindavo lėktuvu. Oho, kokia jėga buvo!
Tėvelio mama, t. y. mano močiutė, susiklosčius įvairioms geopolitinėms pokario ir giminės-šeimos, beje, kilusios iš Karkučių kaimo (tada – Trakų r., dabar – Elektrėnų sav.) peripetijomis, liko gyventi Vilniuje viena. O
visa šeima, mano proseneliams grįžus iš tremties, išvažiavo į Klaipėdą, nes proseneliai labai bijojo pavydžių
kaimynų... tad lėkė kuo toliau, o tas toliau buvo Klaipėda!
Mūsų šeimą iš tėvelio pusės visą laiką gaubė muzika, labai mėgta dainuoti, groti armonika, akordeonu.
Tai gelbėjo sunkiausiomis tremties ir išsiskyrimo akimirkomis... Mano močiutės vyras, t. y. Feliksas Ščerbavičius, turbūt pirmasis, kurį atsimenu muzikuojant... Sovietinės valdžios 1952 metais jis buvo apkaltintas pagal
58 straipsnį ir nuteistas bei kalintas Lukiškių kalėjime
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Klaipėdos teritorinės vandentiekio valdybos estradinis ansamblis, 1978

dešimt metų... Visą šį laiką močiutė buvo šalia jo, nepaisydama nuolat ją lydėjusio politinio kalinio žmonos
įvaizdžio. Ji netgi sugebėjo išleist mano tėvą į pirmuosius
rimtus muzikos mokslus! Esmingiausia, kad, viena likusi Vilniuje, močiutė tais gūdžiais 1956, 1957, 1958 metais
numatė, jog reikia vaikus leisti mokytis muzikos, reikia
lietuviams kultūros, tad mano tėvas spėjo pasimokyti
profesionalioje akordeono klasėje muzikos mokykloje
prie LTSR konservatorijos tuometinėje Lenino aikštėje!
Pasibaigus kalinimo laikui, senelis paskui uošvį išvažiavo į Klaipėdą, drauge ir sūnus – mano tėvas Algimantas Ščerbavičius... Taip baigėsi jo muziko karjera,
nes Klaipėdoje viską reikėjo pradėti nuo nulio – mokytis, dirbti, tapti jūreiviu ir kurti šeimą, nors akordeonas
ir pianinas visados buvo šalia...
Mano tėvai susipažino Klaipėdoje vakarais po darbo
šokdami liaudiškų šokių būrelyje. Juk sovietiniais laikais
buvo madinga ar naudinga lankyti saviveiklos būrelius...
(šypteli) Taip ir „susišoko“, ir po metų gimiau aš (šypsosi).
Iš tiesų man ir pačiam įdomu, kaip ta akademinė
muzika mane „suvyniojo“, nes jau ketvirtoje klasėje mamos pageidavimu privalėjau išmokti plaukti... Ėmiau
lankyti plaukimo treniruotes, kurios vėliau „peraugo“
į vandensvydžio treniruotes, ir jau galvojau, kad šiuo
sportu rimtai užsiimsiu, – beje, nuo ilgų plaukimo ir laikymosi ant vandens treniruočių mano širdies pulsas yra
labai retas ir, manau, dabar man yra tik į naudą, nes tai
su pūtiko profesija susiję, bet apie tai vėliau...
Būdamas maždaug penktokas, pradėjau groti gitara, na nieko ypatingo, nes tokio amžiaus paaugliai visi
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juk kuo nors užsiima... Tam įtakos turėjo vienas mano
pusbrolių Kęstutis Laurinaitis (mūsų mamos – seserys),
kuris dabar gyvena Čikagoje ir gan aktyviai toliau groja
roko muziką.
Ko mes tik neišsigalvodavome, kad tik turėtume atseit elektrinę gitarą, tai paprastą išsipiešdavome, kad atrodytų kaip elektrinė. Vėliau patys bandėme meistrauti:
iš juostinio magnetofono Daina buvome pasidarę mik
rofono stiprintuvą, garso kolonėles pasidarėme iš senų
radijo imtuvų išmontavę garsiakalbius, o mikrofono stovą mums atstojo senas išmestas svetainės toršeras. Viską darėme, kad tik būtų panašiau į tuo metu Klaipėdoje
dievinamą vokalinį instrumentinį ansamblį Nerija! Taip
grodami visokias dainas, kopijuodami jas iš magnetinių
juostelių arba plokštelių (beje, kurias (vėlgi – Klaipėdos
fenomenas) parsiplukdydavo jūreiviai iš „uždrausto“
užsienio) mes plėtėme savo repertuarą ir grojome-koncertavome kur tik pasitaikydavo menkiausia galimybė
(šypsosi). Jau tada supratau, kad, nepažįstant natų, grojant be jų, ateityje nieko nebus... Taigi natų knygyne nusipirkau grojimo gitara natų pradžiamokslį (rusų kalba)
ir supratau, kad tai „gilus ir platus“ muzikos vandenynas, bet užsispyręs mokiausi, ieškojau suprantamos literatūros ir t. t.
Praėjo gal treji metai ir buvau pastebėtas tuometinės
mano Klaipėdos 18-tos vidurinės mokyklos vienuoliktokų. Juk tuo metu šeštadieniais jie mokykloje rengdavo
šokius, o kartą susirgo jų grupės narys! Bėda, šokiai gali
neįvykti... Na ir išmušė mano valanda! Atsimenu, rankos
kojos drebėjo, kai pas mane į klasę per pertrauką atėjo
vienuoliktokas Ričardas Baltuonis (ilgametis Laimos Vaikulės koncertų garso režisierius, kuriuo ji pasitiki iki šiol,
kai tik koncertuoja Lietuvoje) ir sako: „Girdėjom, moki
dainuot ir grot gitara – mes tave imam“, – va čia tai buvo,
aš namie rėkiau iš laimės!
Taip, jis buvo pirmasis, kuris jau po daug su jais
atgrotų vakarų pasakė: „Gintarai, tu turi mokytis profesionalios muzikos!“ Todėl atėjus 1977 metų pavasariui
ir paskelbus Stasio Šimkaus aukštesniojoje muzikos mokykloje atvirų durų dieną, aš nuėjau ir radau ten savo
pašaukimą.
Ričardas patarė, jog, nuėjęs į tą mūsų vadintą
„šimkinę“, sakyčiau, kad noriu mokytis groti fleita arba
trombonu, na, kas arčiau lengvosios muzikos, ir kai
pučiamųjų skyriaus vedėjas Adomas Kužmarskis paklausė manęs: „O tai kokioje vaikų muzikos mokyk
loje mokaisi?“ – aš iškart pasakiau, kad mokausi tik
aštuntoje vidurinės mokyklos klasėje... „Na, vyruti, fleita
tau gali būti sunkoka, bet tu ateik liepą į priėmimą,
mes tave patikrinsim ir tikrai ką nors pasiūlysim.“ Na,
galvoju, turbūt nieko nebus ir ėmiau dar intensyviau
dirbti jau nuo ketvirtos klasės lankomose vandensvydžio
treniruotėse. Tačiau man jau buvo atsibodusios tos monotoniškos treniruotės, ir galiausiai viskas išsisprendė
natūraliai: mokykloje, per pertrauką bebėgiojant laiptais,
o tiksliau – tiesiog kvailiojant, susilaužiau koją. (Juokia
si) Ligoninėje pasakė: „Viskas, Gintarai, sportą užmiršk
minimum trims mėnesiams...“ Taip (su ramentais) sulaukiau aštuonmečio mokslo baigimo atestato ir vis dėlto
įstojau į Stasio Šimkaus aukštesniąją muzikos mokyklą!
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Per stojamuosius patikrinus muzikinius gebėjimus, man
pasiūlė mokytis groti valtorna, aš sutikau, nes LABAI
norėjau čia mokytis! Taip aš tapau valtornininku, absoliučiai nieko nežinodamas apie šį instrumentą – nei kaip
juo groja, nei kur... (Juokiasi)

M O K Y M A S I S I R Š O K I Ų VA K A R A I
Kaip vyko Jūsų – muziko – augimas?
Atėjus rudeniui, susipažinau su savo pirmuoju valtornos mokytoju Žygimantu Čmeliausku, tuo metu jis buvo
Lietuvos valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetų
valtornos klasės dėstytojas, pakviestas nuo rudens dirbti
ir S. Šimkaus aukštesniojoje muzikos mokykloje. Vėliau,
jau kai išvažiavau mokslų tęsti Vilniuje, aš jo klausiau,
„kodėl aš?“ O jis atsakė: „Kai aš tave pamačiau „šimkinėje“ einantį koridoriumi, pagalvojau, kad va šitas moksleivis tiktų į valtornininkus, nes jo lūpų forma kaip tik
valtornai...“ (Šypsosi)
Visi mano bendrakursiai buvo priimti baigę penkiametes vaikų muzikos mokyklas ir turėjo visus muzikinius pagrindus: solfedžio, harmonijos ir t. t. Aš
nieko – nė bum bum... (Juokiasi) Ačiū Dievui, netrukus
susipažinau su bendraklasiu trimitininku Adolfu, kuris
man labai padėjo išmokti muzikinės kalbos pagrindus
ir nuoširdžiai dėkoju valtornos mokytojui Ž. Čmeliauskui, kuris sugebėjo įtikinti mane, kad aš galiu, kad man
pavyks! Jau trečiame mokyklos kurse jis pakvietė mane
groti į tuometinės Klaipėdos liaudies operos teatro simfoninį orkestrą.
Bet mano „gitaros“ niekur nebuvo dingusios! Buvusios 18-tos vidurinės mokyklos direktorė „išleido“ mane
mokytis į „šimkinę“ tik su sąlyga, kad ir toliau grosiu, ir
vadovausiu mokyklos estradiniam ansambliukui. Tačiau
viskas pasisuko taip, kad mane į estradinį ansamblį pasikvietė Klaipėdos miesto teritorinė vandentiekio valdyba! Tuo metu tai buvo labai turtinga valdiška įstaiga, jie
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turėjo net savo ansamblį! Ir vėl mane rekomendavo tas
pats R. Baltuonis.
1979 m. rugsėjis – 1980 m. rugsėjis! Jau treti mokslo
metai „šimkinėje“. Dėl užsispyrimo pasiekti tikslą – išmokti groti valtorna ir pasivyti bendrakursius – bei motyvacijos tapti profesionalu rezultatai buvo puikūs – ir
grojant valtorna (trečia vieta jaunųjų atlikėjų konkurse
Šiauliuose 1980 m.), ir tobulinant solfedžio ir harmonijos
„subtilybes“ (esu nuoširdžiai dėkingas dėstytojai Donatai Ūsaitei), ir bendrojo lavinimo pamokose. Be abejonės,
grojimas gitara ir dainavimas estradiniame ansamblyje
teikė man vis didesnį solisto-atlikėjo pasitikėjimą savimi!
Dar didesnis „karjeros“ roko, disko, šokių muzikos
srityje šuolis įvyko po pusmečio. Mokydamasis pirmame kurse, susipažinau su tuo metu mokyklą baigiančiu dabar visoje Lietuvoje žinomu garsiu dainininku,
klaipėdiečių grupės Studija vadovu Steponu Januška.
Jis, baigęs klarneto klasę, įstojo į Lietuvos valstybinės
konservatorijos Klaipėdos fakultetų Estrados skyrių toliau mokytis groti saksofonu (dėst. Pranciškaus Narušio
klasė), o vėliau ėmėsi džiazinio dainavimo. Tuo metu
Estrados skyrius buvo kažkokia, dabartiniais terminais,
„Klaipėdos džiazo meka“. Greičiausiai todėl dabar turime įžymųjį Klaipėdos džiazo festivalį. O kaip grojo fakultetų bigbendas (išleista net vinilinė plokštelė)! O kokios
buvo fakultetų valgykloje diskotekos, kuriose pirmąkart
išgirdau įžymiąsias Earth, Wind & Fire ir Tower of Power!
Taip pat teko būti pirmosios Estrados skyriaus laidos koncerte-egzamine, kuriame grojo bosinės gitaros
virtuozas Romualdas Malinauskas, būgnų virtuozas Arvydas Joffe, jiems padėjo džiazo pianistas (tada jau fakultetuose dėstęs) Saulius Šiaučiulis, ir lyg pamenu
saksofonininkas Ričardas Dubinskas, tai buvo kažkas
fantastiško!
Kaip minėjau, estradinės saviraiškos viršūnė Klaipėdoje tada buvo vokalinis instrumentinis ansamblis Nerija,
kuris priklausė LTSR valstybinei filharmonijai, o žemes-

Stasio Šimkaus aukštesniosios
muzikos mokyklos moksleivių
simfoninis orkestras, 1979
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Su profesoriumi Eduardu Brazausku, 1983.
Nuotraukos iš Gintaro Ščerbavičiaus asmeninio archyvo

nės kategorijos ansambliai priklausė miesto Kultūros rūmams. Taigi išvardinsiu pagal svarbumą: Kultūros rūmai,
po kurių sparnais veikė ir „Liaudies operos teatras“, vėliau tapęs Muzikiniu teatru – dabartinis Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras, dabar rekonstruojamas; Prekybos
uosto Kultūros rūmai (labai turtingi – visa aparatūra, instrumentai, įranga buvo vakarietiška; teko groti kažkam
susirgus); Statybininkų kultūros rūmai (juose vykdavo
labai populiarūs jaunimo šokių vakarai, nes jų ansamblio
dainininko balsas buvo labai panašus į grupės Smokie
solisto balsą; Žvejų kultūros rūmai (veikia iki šiol, dabar
laikinai ten persikėlęs Klaipėdos valstybinis muzikinis
teatras). Štai koks sąrašas! Ir tik tada rikiavosi visokio
tipo įstaigos, pavyzdžiui, Teritorinė vandentiekio valdyba ir
pan. Trumpai tariant, visur klestėjo saviveikla, gerąja to
žodžio prasme, dailės, teatro, šokių, estrados būreliai...
Tačiau prestižiškiausia vieta visgi buvo pagrindiniai
miesto Kultūros rūmai. Juose pirmą kartą imti rengti šokių vakarai Kam per 30! Salė tiesiog lūždavo nuo norinčių
patekti, tad net bilietus reikėdavo pirkti. Veikė bufetas,
salė didžiulė, speciali pakyla-scena grupei, apšvietimas –
oho tais laikais! Kas ir kaip subūrė tuose kultūros rūmuose gyvos muzikos ansamblį – nežinau. Lyderiai buvo S.
Januška ir R. Dubinskas. Ta grupė, iš kurios ir gimė žymioji mūsų Studija, turėjo dvi sudėtis, – bent aš taip supratau, – nes skirtinga muzika grota šokiams jaunimui
ir šokiams pagyvenusiems – jaunimui Kam per 30, bet
abiejuose dainavo Steponas. Viskas susiklostė taip, kad
jaunimo šokių grupės bosistas (kuris, pasirodo, net nepažinojo natų) įstojo į jūreivystės mokyklą ir jį uždarė į
„karantiną“ (neleido tris mėnesius išeiti į miestą, vos ne
kaip karinėje tarnyboje, na taip sovietmečiu buvo rengiami būsimi jūreiviai), ir nebebuvo kam groti bosine gitara. Todėl jie atsiviliojo mane iš Vandentiekio ansamblio,
kuris vėliau visai iširo. Taip ir pradėjau groti Kultūros
rūmų grupėje bosine gitara... Steponas manimi patikėjo
ir kiekvieną vakarą šokiams nešdavo naujas natas – arba
nukopijuotas, arba paties parašytas – ir reikėjo groti iškart, tai buvo ekstrymas!
Iš tikrųjų galvojau stoti į džiazo studiją, į bosinę gitarą. Tačiau galų gale vis dėlto pasirinkau akademinę
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muziką, kitaip sakant, nugalėjo valtornė! Tai lėmė mano
mokytojas Ž. Čmeliauskas, kuris, nežinau iš kur sužinojęs apie tuos mano muzikavimus su gitaromis, prakalbo
apie mano ateitį...
O groti populiarioje šokių grupėje jaunystėje ir negalvoti apie ateitį buvo neįmanoma, nes mano mokytojas Ž. Čmeliauskas tuo metu buvo vienintelis Lietuvoje
aktyviai koncertuojantis valtornininkas. Jo solo su vargonais, su fortepijonu, su įvairiais kameriniais ansambliais,
radijo įrašai, skambantys iki šiol, davė tokį užtaisą ateičiai, kad ojojoj... Kokius koncertus jis rengdavo Mažojoje
koncertų salėje fakultetuose, tiesiog fantastika!
Taip gimė savo instrumento meilė, visos klasikinės
muzikos ir pučiamųjų instrumentų. Galiausiai ketvirtame kurse, apsisprendus siekti valtornės grojimo aukštumų, viskas susidėliojo į vietas. Vilnius, Lietuvos valstybinė konservatorija, profesoriaus Eduardo Brazausko klasė.

STUDIJOS, KONKURSAI IR LNOBT
Kaip toliau plėtojosi Jūsų kelias?
Vilniuje, tuometinėje Lietuvos valstybinėje konservatorijoje, nuo pirmo iki penkto kurso buvome dešimt valtornininkų. Tada sostinėje buvo Nacionalinės filharmonijos
simfoninis orkestras, Operos ir baleto teatro simfoninis
orkestras bei Radijo ir televizijos lengvosios muzikos orkestras. Visuose orkestruose valtornų grupės buvo suformuotos, kitaip sakant, laisvų vietų nebuvo. Tačiau mano
profesorius E. Brazauskas mus, studentus, ramindavo,
sakydamas, kad geram muzikantui darbo visada bus!
Pirmas kursas prabėgo taip greitai, kad tiesiog sunku paaiškinti, kaip visur suspėdavau. Kiekvieną dieną
keltis reikėdavo šeštą ryto, norint prasigroti Konservatorijos pūtikų rūsyje, nes nuo devynių jau vykdavo bendros paskaitos ir jokių „noriu einu – noriu neinu“ tais
laikais nebūdavo, fiksuodavo pavardėmis! Iškart po bendrų arba tarp bendrų paskaitų vykdavo individualios
specialybės, o į kamerinio ansamblio paskaitas negalėjau ateiti ryte neprasigrojęs... Taip po truputį formavosi
ištvermingumas, pareigingumas, ryžtas siekti geriausio
rezultato bet kokiame darbe!
Mokantis antrame kurse, Operos ir baleto teatro orkestras pranešė apie būsimą konkursą į valtornų grupę
pusei etato! Fantastika! Iš savo profesoriaus gavau padrąsinimą dalyvauti ir laimėjau! Tuometinis teatro orkestro vyriausiasis dirigentas Jonas Aleksa vėliau kolegų
paklaustas, „kodėl Gintaras?“, paslaptinga veido išraiška
atsakė: „Tai, kad jis ne tik perspektyvus, bet ir akinius
nešioja, reiškia rimtas!“ Ilgametis buvęs teatro valtornų
grupės koncertmeisteris Rimantas Šinkūnas šypsosi iki
šiol. (Juokiasi)
Taip prasidėjo naujas etapas mano gyvenime. Iš
pradžių dirbau puse etato ketvirtos valtornos pozicijoje,
atsimenu, nešdavausi teatro spektaklių partijas mokytis,
net po spektaklio, kuriame man kas nors nepavykdavo.
Grodavau bendrabutyje iki vėlumos, o paskui partiją kišdavau po pagalve miegoti, nes buvo prietaras: kad liktų
galvoje, pasidėk po pagalve...
Paskui buvo Daugpilio pučiamųjų konkursas, kuriame mes, lietuvių pūtikų būrys, laimėjome daug įvairių
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Sostinės vario kvintetas.
DMITRIJAUS
M A T V E J E V O nuotrauka

vietų ir diplomų. Net žurnalas Kultūros barai paminėjo
dideliu nuotraukomis gausiai iliustruotu straipsniu. Vėliau skridome į visos sąjungos pučiamųjų konkursą Almatoje, Kazachstane, iš kurio grįžau laimingas praėjęs
iki antro turo. (Šypteli)
Teatre valtornų grupės koncertmeisteris R. Šinkūnas ėmė manimi pasitikėti ir leisdavo atlikti antros valtornos partiją, o lengvesniuose spektakliuose kartais ir
pirmos – solinės valtornos partiją! Esu labai dėkingas
vyresnės kartos teatro valtornininkams už pasitikėjimą,
už galimybes praktikuotis. Nes kaip atsiras pasitikėjimas savimi groti solinę partiją, jeigu niekada nebandysi?.. Buvo visko: ir džiaugsmo, ir liūdesio, tačiau ryžto
visados pakako!
Baigus konservatoriją ir atitarnavus privalomą karinę tarnybą, nuo 1988-ųjų rudens maestro J. Aleksa patikėjo man dabartinio LNOBT orkestro valtornų grupės
koncertmeisterio pavaduotojo pareigas. Va tada ir prasidėjo rimtų darbų metas! Turėjau būti pasiruošęs bet
kada atlikti operų, baletų pirmos valtornos partijas. Teatro valtornų grupė buvo iš šešių etatų pirmaeilininkų
ir pusės etato antraeilininko (iš Filharmonijos orkestro).
Tais laikais spektaklių rodyta labai daug, – kas vakarą vis
kitas, dekoracijų statytojai vos spėdavo jas keisti. Rytinės
repeticijos vykdavo nuolat ir, kad orkestro grupių koncertmeisteriai nebūtų pavargę, juos keisdavo koncert
meisterių pavaduotojai. Tokia teatro simfoninio orkestro
darbo specifika. Kartais reikia groti be repeticijos, nes
dažniausiai repetuojamas tik būsimos premjeros veikalas. Dirba didelis žmonių kolektyvas, atsitinka visko: ir
ligos, ir laimės, ir nelaimės. Tačiau spektakliai dėl to neatšaukiami, žiūrovai ir klausytojai teatrui yra svarbiausi!
Susiklosčius tam tikroms aplinkybėms, nuo 1999-ųjų
esu teatro valtornų grupės koncertmeisteris.
Nusakykite savo darbo LNOBT kasdieną. Kokia, Jūsų maty
mu, LNOBT orkestre raiškos specifika, kuo tai ypatinga, iš
skirtina?

Įprasta kasdiena: ryte individualus apšilimas ir repeticija,
popiet, vakare vėl mažas apšilimas ir spektaklis.
Pagrindinė užduotis – su dirigento pagalba groti jautriai
ir muzikaliai, nes aš irgi esu operos ar baleto spektaklio
muzikinio rezultato kūrėjas.
LNOBT orkestro grupė didelė, o veikalai keičiasi dažnai, tad, sudarant darbo grafiką, reikia atsiminti,
kam koks spektaklis geriausiai pavyksta, nes beveik nėra
einamųjų spektaklių repeticijų, jie grojami be repeticijų arba su viena bendra (t. y. solistai, choras, mimanso
artistai, orkestras). Gaila, bet teatro orkestras, kuris yra
pagrindinis kolektyvas visame teatre (kas yra teatras
be orkestro?!), negali pasigirti oriais atlyginimais, todėl
daugelis orkestrantų dirba kitur, o tai tikrai šviežumo
ir jėgų nedidina, o tik nuvargina. Nepaisant to, žmonės
vis vien stengiasi, jie myli savo darbą, jie atsidavę visa
širdim teatrui ir jiems pavyksta puikiai!
Kol kultūra netaps valstybės prioritetu, turėsime
tai, ką turime, nors ir tokiomis sąlygomis turime kuo
džiaugtis!
Winstonas Churchillis karo metais paklaustas, kaip
taupyti lėšas, pasakė, kad „nuo kultūros negalima nubraukti nė penso, nes tada nebus dėl ko kariauti.“

LV S O I S T O R I J A
Esate ir LVSO, šiais metais mininčio kūrybinės veiklos tris
dešimtmetį, pirmoji valtorna. Pasidalinkite savąja patirtimi
LVSO.
1988-ųjų rudenį, paskelbus muzikantų rinkimą į naują
(tada dar Jaunimo) simfoninį orkestrą, buvo nevisiškai
suformuota valtornų grupė: iš šešių reikalingų į darbą
buvo priimti tik keturi valtornininkai.
Pirmam koncertui užteko, tačiau, orkestrui ruošiant
vis sudėtingesnius kūrinius (pavyzdžiui, G. Mahlerio
Pirmąją simfoniją), ėmė trūkti valtornų, nes partitūroje
septynios, o yra tik keturios... Ir maždaug nuo 1992-ųjų
aš pradėjau dirbti puse etato antraeilėse pareigose. Man
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Teatre prieš prasidedant
spektakliui su Jurgita
Jankevičiene

tai buvo neįkainojama patirtis! Operos ir baleto teatro
orkestre grojau operas, operetes ir baletus, o čia – tikrą
simfoninį repertuarą! Taip dirbau iki 2002-ųjų, o nuo
2008-ųjų tapau LVSO valtornų grupės koncertmeisteriu.
Maestro Gintaras Rinkevičius žinojo mano galimybes ir
pasitikėjo manimi, tad, įvykus valtornų grupėje muzikantų rotacijai, pasiūlė darbą LVSO. Sutikau, nes norėjau tobulėti. Esu laimingas dėl tokio orkestro muzikanto-atlikėjo likimo. Būti valtornų grupės koncertmeisteriu
LVSO – tai ne tik groti solo, bet ir ruošti visą grupę koncertams ir per bendras, ir per grupines repeticijas.
Kas Jums asmeniškai reikšmingiausia LVSO metraštyje?
Džiaugiuosi, kad nuo 1992-ųjų vienaip ar kitaip (t. y.
1992–2002 m. dirbau puse etato, nuo 2002–2007 m. dirbau pagal autorines sutartis, o nuo 2008 m. iki šiol dirbu
pirmaeilėse pareigose visu etatu) prisidedu prie orkestro
kūrybinio metraščio kūrimo. Sunku dabar prisiminti, kas
per tiek metų buvo reikšmingiausio, galiu pasakyti, kad
mums nebūna nereikšmingų koncertų. Esminis LVSO
bruožas – jokių neįmanomų dalykų nėra! Reikia orkestro
solistų ar ansamblių koncertų – prašau, reikia operos –
prašau, reikia roko koncerto – prašau, reikia vaikams koncertų – prašau! Kad orkestro lygis atitinka „normalaus“
vakarietiško simfoninio orkestro lygį, tai – faktas, nes jau
dukart gastroles Vokietijoje užbaigiame žymiojoje Kelno
filharmonijos (Kölner Philharmonie) salėje. Ir tai jau istorija!
LNOBT orkestro ir LVSO pirmoji valtorna – kokios esminės
skiriamosios ypatybės?
Kiekvienas orkestras – ir LNOBT, ir LVSO – turi savo
specifinį grojimą, skambesį, derinimą, be kurio nebus
muzikinės minties darnos, visų grupių ansambliškumo.
Todėl nuo jaunų dienų iki šiol kiekvieną rytą aš privalau
groti pratimus, gamas, „šlifuoti“ atskiras natas, garsaei
lius. O kur dar dinaminė skalė, garso tembro platinimas
ir siaurinimas – tai būtina ir kongresų salės scenoje, ir
operos orkestro ložėje. Sakyčiau, operos orkestro ložėje
reikia būti dar geresniu „vairuotoju“, nes „kelio duobių“
ar „eismo netikėtumų“ (solistų, choro, baleto solistų „paklaidos“) būna dažniau (reaguoti ansambliškumo prasme reikia greičiau) negu sėdint scenoje repetavus tris,
keturias, penkias dienas, o kartais ir dvi savaites su LVSO

orkestru. Bet LVSO vėl kiti niuansai, negali, na tiesiog
negali čia daryti klaidų, nes klausytojams prožektorių
šviesoje scenoje esi kaip ant delno...
Ir visgi mes esame žmonės, su savo dar ir asmeniniu
gyvenimu, o tai daro nemažą įtaką darbo rezultatams.
Todėl susikaupimas, koncentracija – privaloma!

VA LT O R N I N I N K A S I R J O
I N S T R U M E N TA S
Tad ką reiškia būti valtornininku? Kokios yra valtornininko
ypatybės?
Norint apibūdinti, koks turi būti valtornininkas, reikia
paminėti, kad pirmiausia jis turi būti ramus... Be vidinės ramybės bus minčių chaosas, o vadovautis reikia tik
šaltu protu, kitaip nesuvaldysi savo instrumento, o jis
turi ilgiausią – jeigu ištiesintume – vamzdį su siauriausia skylute pradžioje, į kurį įsistato mažiausio skersmens
pūstukas (pasirenkamas pagal kiekvieno atlikėjo lūpas,
žandikaulio formą ir t. t.), per kurį lūpų siunčiamas oro
virpėjimas-zvimbimas vamzdžio ilgėjimu ir platėjimu
transformuojasi į muzikinį garsą. Ir, spausdami XIX a.
tris, o XX–XXI a. keturis ar net penkis vožtuvus, dėl kurių garsai aukštėja arba žemėja, valtornininkai susiduria
su tokiais „atsitiktinumais“, kad ojojoj... Todėl relax, relax
ir dar kartą relax, aišku, proto ribose... (Šypteli)
Dar vienas dalykas, kuris pastaruoju metu mane
šiek tiek jaudina galvojant apie mūsų jaunuosius valtornininkus, tai menkas muzikinės dermės, harmonijos, solfedžio įgūdžių tobulinimas. Juk valtorna su savo trimis,
keturiais arba penkiais vožtuvais vis vien nėra tobulas
instrumentas ir, kad ir kokio pasaulinio gamintojo ar
kokios kainos kategorijos jis būtų, juo groja žmogus,
vadovaudamasis savo klausa. Tad viskas priklauso nuo
mūsų pačių.
Kokia Jums yra valtorna – tas medžioklės ragas, laikui bėgant
ištobulintas iki šiandienio varinio pučiamojo instrumento?
Lietuviai šį instrumentą turėtų vadinti miško ragu,
nes latviškai mežrags, vokiškai waldhorn – miško ragas,
angliškai horn – ragas, kartais french horn – prancūziškasis ragas. Mes kažkodėl vartojame rusų kalbos
валторна... Klausimas kalbininkams – kodėl?..
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Sakyčiau, jog visa klasikinė muzika daug netektų,
jeigu iš jos garsų ir tembrų paletės išimtume valtorną. Ji
netektų savo romantizmo, heroizmo, taurumo, didingumo, iškilmingumo, paslaptingumo. Ji būtų bejausmė, joje
imtų trūkti „oro“, ji tiesiog nebekvėpuotų... Atsiverskime
bet kokio kūrinio, skirto dideliam ar mažam simfoniniam orkestrui, partitūrą ir pamatysime, kad valtornos
yra jungiamoji medinių ir varinių pučiamųjų instrumentų grandis, net styginių instrumentų jungiamoji grandis,
t. y. paryškinanti altų svarbą tarp smuikų ir violončelių,
violončelių – tarp altų ir kontrabosų. Jau nekalbant apie
solines fleitų, obojų, klarnetų, fagotų temas, perduodamas per valtorną visiems likusiems variniams pučiamiesiems instrumentams.
Apie valtornos ypatybes galiu pasakyti taip: iš varinių
pučiamųjų instrumentų valtorna yra klastingiausia.
Atsitiktinumų grojant gali būti daug: netiksli garso
pradžia, intonaciškai netikslus intervalas, lūžtantis vieno
tono perėjimas į kitą, gana daug pastangų reikalaujantis
natūralaus valtornos garsaeilio (viso, t. y. nuo žemiausios išgaunamos natos iki aukščiausios natos) diapazono
naudojimas; gana daug problemų kelianti dinaminė skalė (jeigu labai tyliai, intonavimas gali aukštėti, jeigu labai
garsiai – gali žemėti) ir t. t. Valtorna turi daug vamzdelių, kurie pagrindinį instrumento vamzdį arba prailgina,
arba sutrumpina. Taip garso tonas žemėja arba aukštėja.
O garsas atsiranda, kaip minėjau, pučiant orą pro į vamzdį įstatytą mažiausią iš visų varinių instrumentų pūstuką; lūpos ima (mums nematant, bet jaučiant) virpėti, ir
tas virpesys, perėjęs per visus vamzdelius, transformuojasi į muzikinį garsą.
Medžioklės ragą kompozitoriai ėmė naudoti norėdami klausytojui pateikti signalą (medžioklės pradžios
ar didikų atvykimo, ar pašto karietos atvykimo ir pan.),
bet, grojant tokiu ragu, jo žiotys, arba vadinamoji taurė, visada būdavo iškelta į viršų, tad garsas būdavo
aštrokas, šiurkštus. Paprastai kalbant, kažkas pasiūlė
nuleisti taurę žemyn, o dešinės rankos delnu retkarčiais

Lietuvos valstybinio
simfoninio orkestro
valtornos. T O M O
K A U N E C K O nuotraukos
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pridengti pusę taurės taip pažeminant išgaunamą toną.
Vėliau, norėdami naudoti ragą tam tikra tonacija, valtornininkai į vamzdelio pradžią įstatydavo dar keliais
vingiais susuktus vamzdelius, atitinkamai žemindami
arba aukštindami tonacijas. Tai atlikėjams sudarydavo
daug nepatogumų ir pridengiama taurė (dėl pustonių)
skleisdavo uždarą garsą. Todėl meistrai ėmė galvoti,
kaip pritaikyti spaudžiamus vožtuvėlius su įmontuotais
prailgintais vingiais susuktais vamzdeliais. Taip atsirado
šiuolaikinis viengubas instrumentas (vieno pagrindinio
derinimo tono) – valtorna in F. Vėliau atsirado instrumentas in B, nes lengviau ir tiksliau buvo pučiamas viršutinis diapazonas. Juos sujungus atsirado F/B valtorna,
t. y. natūrali F ir patobulinta B. Tada meistrai pabandė
sumažinti F derinimo vamzdelius dėl aukščiausių natų
(nes jų išgavimo atsitiktinumai varė iš proto ir valtornininkus, ir dirigentus, ir klausytojus). Taip atsirado in F
hoch (aukštas), o vėliau išrasta in Es hoch.
Dabar aš groju su triguba F/B/Es hoch valtorna ir esu
labai laimingas, nes tai – geriausias instrumentas, kokiais
esu grojęs, nors vis dėlto pati negroja (nusijuokia).
Man atrodo, kad valtorna retai grojama solo, bent jau Lietu
voje. Kaip atrodo Jums?
Groti solo daugiausia tenka tik orkestre arba kameriniuose ansambliuose, tokiuose kaip medinių pučiamųjų kvintetas (fleita, obojus, klarnetas, fagotas, valtorna),
arba varinių pučiamųjų kvintetas (du trimitai, valtorna, trombonas, tūba). Šiuo metu esu LVSO Sostinės vario
kvinteto dalyvis. Kai buvau studentas, teko daug groti
solo su fortepijonu įvairiuose konkursuose, festivaliuose.
Vis dėlto save mačiau simfoninio orkestro sudėtyje, nes,
pripažinkim, gyvenime mums reikia nuolatinių pajamų,
kurias pelnyti gali tik nuolatiniu darbu orkestre. Mano
gyvenimas susiklostė taip, kad darbo stažą aš skaičiuoju
jau nuo antro Lietuvos valstybinės konservatorijos kurso.
Susikūrus mūsų, muzikantų, šeimai, reikėjo būsto,
gimus dukrytei – didesnio būsto ir t. t. Pajamos grojant
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solo valtorna, deja, visame pasaulyje yra mažos; klausytojų nedaug, nežinau, kodėl, bet pirmiausia jiems reikia
fortepijono, smuiko, violončelės, fleitos. Tad susikurti
gerovę vien iš solo atlikimo beveik neįmanoma. Visi
garsiausi pasaulio solo valtornininkai arba dirba kokiame simfoniniame orkestre, net ne operos orkestre, arba
dirbo dar ir pedagoginį darbą.

PAT I R T Y S L I E T U V O J E I R
UŽSIENYJE – MUZIKA ŠIANDIEN

Kaip Jums atrodo, kaip ir kur Lietuvoje skamba, gali skambėti
muzika?
Kalbėdamas apie mūsų koncertines „erdves“, aišku, nieko
naujo nepasakysiu... Gerai, kad pas mus, Lietuvoje, atsirado daug krepšiniui skirtų sporto arenų, nes krepšinis – tai
mūsų „religija“ ir aš vienas iš tų „trijų milijonų“ maldininkų, bet jeigu esame religingi, turime būti ir kultūringi! Dailės menui nacionalinę galeriją turime, nacionalinę
biblioteką turime, nacionalinį operos ir baleto teatrą (be
akustikos) turime, šiokią tokią nacionalinės filharmonijos
salę turime, o nacionalinės koncertų salės neturime...
Manau, pastačius ją sostinėje (turbūt Kaunas bus
greitesnis), atsirastų jų (koncertinių salių – ne arenų ar
kultūros namų) poreikis ir mažesniuose Lietuvos miestuose. Oponentai galėtų man sakyti: „Kam reikia mažesniuose miestuose, ir taip žmonių mažėja, nėra kam
groti ir t. t.“ Bet palaukit, gerbiamieji, juk kone kiekviename mieste yra veikiančios muzikos mokyklos, jas lanko daug vaikų, jaunimo, kokie pas mus chorai, dūdų
orkestrai, mes gi matom ir girdim, kas vyksta dainų
šventėse! Jie gi turi kur nors koncertuoti, ne tik kartą
kas ketverius metus Vilniuje, Vingio parke. Ir kur jie
koncertuoja? Vidurinių mokyklų aktų arba sporto salėse, bendruomenės kultūros centre (renovuota sovietinių
laikų kino salė) arba savo muzikos mokyklose, kuriose
tos salytės buvo vadinamos „posėdžių“ arba „aktų“ salėmis. Atleiskit man, jeigu ko nepaminėsiu ar praleisiu,
bet žinau tik kelias meno mokyklas arba konservatorijas,
kurios turi sales su akustika: Kaune – Juozo Gruodžio
konservatorija, Vilniuje buvo (viename senamiesčio pastatų, kurį kunigai atsiėmė) Juozo Tallat-Kelpšos konservatorija, Klaipėdoje – Eduardo Balsio menų gimnazija ir
viskas. Stasio Šimkaus konservatorija neturi; Šiauliuose
Sauliaus Sondeckio menų gimnazija neturi, Panevėžyje
Vytauto Mikalausko menų gimnazija neturi. Net Vilniuje
Nacionalinėje Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų
mokykloje nėra normalios salės (pastatė priestatą su
sale, na, visi galvojom – bus, tačiau – ne, atsirado salė,
bet ne gyvos muzikos koncertams ir šokiui, o tik baleto
pasirodymams pagal fonogramą). O kur dar kasdienės
individualios pamokos elementariose klasėse! Klasėse
jokio akustinio pasirinkimo (dengiamos arba atidengiamos specialiomis užuolaidomis, akustinėmis plokštėmis dengtos klasių sienos). Nulis skambesio, nulis aido
salėse, rezultatas – nulis garso tembro, spalvos, tiesiog
skambėjimo-virpėjimo kultūros... Kad dūdos skambėtų:
Pūskit smarkiau! Arba labai tyliai, kad vos girdėtųsi (garsas trūkinėja, lūpos dreba). – Kad skambėtų styginiai:
Spauskit stryku stygas stipriau! Arba labai tyliai, vos
strykeliu prilieskite (net rankos drebėt pradeda). Kad
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girdėtųsi dainininkai: Dainuokit garsiau! Ir t. t. Aišku,
aš čia juokauju, bet ir juokuose dalelę teisybės galima
rasti. Taip paruošti vaikai, jaunimas ateina studijuoti į
Lietuvos muzikos ir teatro akademiją, kuri dar kelias
vardines skambančias auditorijas turi, o normalios didelės salės, kad net vargonai tilptų, ir neturi... Tad apie
kokį gerą orkestro skambėjimo ugdymą galime kalbėt?
Jeigu vaikai, jaunimas savo miesto koncertinėse salėse
turėtų galimybę bent kartą per pusmetį pagroti geroje
skambančioje akustikoje, jie tikrai suprastų, kad mokosi
groti solo, muzikuoti orkestre ne veltui!
Kokia bendrąja prasme dabarties muzikos kultūra Lietuvoje?
Nelabai galiu atsakyti konkrečiai, kokia, mano manymu,
yra dabarties muzikos kultūra. Ji – nei gera, nei bloga,
ji tiesiog yra tokia, kokia yra. Man patinka tokia mintis:
„Juo stipresnė kultūra, tuo mažiau taisyklių reikia.“ Kokie mes muzikai esame, kokią muziką pateikiame klausytojams, tokia ir mūsų muzikos kultūra... Atėję į repeticiją, kas padėta ant pulto, tą ir grojame, ir pasirinkti ar
pageidauti mes neturime galimybės, tad galime priimti
tik taip, kaip yra. Mane džiugina kiekvienas mūsų koncerto, operos ar baleto spektaklio įrašo transliavimas per
televiziją, bet nuvilia jo pateikimo eteryje laikas.
Papasakokite apie gastroles užsienyje.
Gastrolės užsienyje... Visada apima keistas jausmas: na,
tingiu krautis lagaminą... (Šypsosi)
Žinau, kad grosime puikios akustikos salėse; žinau,
kad slėgs atsakomybė, ir žinau, kad visada gastrolių
dienotvarkė ta pati: viešbutis, koncertų salė, repeticija,
valanda persirengti ir pavalgyti, koncertas, viešbutis...
Ir taip septyni aštuoni koncertai skirtinguose miestuose... Programos – ką groti, mes nesirenkame... Ką gastrolių organizatoriai užsako, tai ir atliekame. Sąlygos
groti visada geros, puiki ventiliacija, kondicionieriai;
o Vokietijos Duisburgo filharmonijoje net derinimo lia
natą gali susiderinti persirengimo kambaryje, nes tiesiog
veikia transliacija per garsiakalbį. Visada kėdės ergonomiškos, t. y. su reguliuojamu nugarėlės ar pačios kėdės
aukščiu ir t. t. Ir, manyčiau, gastrolėse groti yra šiek tiek
lengviau, nes klausytojai visada nusiteikę geranoriškai,
klauso įdėmiai, telefonai išjungti, retai kada kosėja, ploja nesitaupydami ir visada po koncerto pamatę lauke su
instrumentu – šypsosi ir dėkoja.
Kaip gyvuoja klasikinė orkestrinė muzika šiandien? Kaip ji
atliekama, kiek ir kokios akademinės muzikos pageidauja šių
laikų žmonės?
Vertinu labai teigiamai, nes klausytojų nemažėja. Ryšys
abipusis, kaip minėjau, suteikite atlikėjams galimybę
išreikšti save geros akustikos salėje, geromis darbo sąlygomis, ir atlikėjai veržte veršis į ją groti, klausytojai –
klausyti. Pasauliniame kontekste – tai nieko naujo, tai
įrodo nesuskaičiuojamas koncertų (iš gerų koncertinių
salių) įrašų kiekis youtube mediatekoje. Šiais laikais visi
turi įvairiausių mobiliųjų įrenginių, kuriais tuos įrašus
internete gali pasiekti bet kada ir bet kur (net tiesiogiai
gyvai atliekamą variantą). O jų paklausius, ar eitumėte
klausytis į salę? Vienareikšmiškas atsakymas – „Taip!“
Vadinasi, mūsų darbas nėra beprasmis!
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R E P E T I C I J O S , K O N C E R TA I –
A S M E N I N Ė PA R T I T Ū R A
Kalbėjome apie Jūsų – valtornininko – kasdieną, o joje – repe
ticija. Kas ji Jums?
Repeticija? Gal truputį humoro: tai kaip maisto gaminimas... (Juokiasi) Iš pradžių renkiesi produktus, t. y.
natas arba partijas, žiūri jų galiojimo laiką ir gamintoją
(ar ne per senos ir kieno redakcija), tada nešiesi namo,
nuplauni, nuvalai nešvarumus (ištrini senus pieštuku
darytus po natomis dinamikos, tempų, metrikos pakeitimus), tada pasižiūri internete receptus ar jau pagamintus patiekalus (youtube paklausai, pasižiūri koncertų ar
spektaklių įrašų) ir pirmyn į naujo patiekalo gaminimo
mokymus...
Kas Jums yra koncertas?
Kaip minėjau, gastrolėse tenka groti septynis aštuonis
koncertus iš eilės – be laisvadienių. Vienaip ar kitaip, jie
būna atlikti sėkmingai. O namie, savo salės erdvėje, atlikti visada yra sunkiau, nes truputį slegia savų klausytojų
„reikalavimai“ groti kaip įraše, steriliai, be klaidų, atsitiktinumų, bet mes atlikėjai – irgi žmonės... Mes niekada
nedarome klaidų (pavyzdžiui, sugrota ne ta nata) specia
liai. Didžiausi teisėjai esame mes patys. Būna koncertų,
po kurių vos kojas parvelki namo, o būna, kad nejauti
žemės po kojomis...
Kokios dažniausiai Jūsų mintys, kokia jausena prieš koncertą,
spektaklį ir jam įvykus?
Meluočiau, jeigu sakyčiau, kad visai negalvoju apie būsimą koncertą ar spektaklį. Nors iš tiesų galvoti nereikia, nes būsimo koncerto ar spektaklio muzika nuolat
skamba galvoje...
Jausena būna įvairi, stengiuosi išlaikyti ramybę,
nedirbu jokių sunkių buities darbų, pietauju saikingai
ir prieš valgydamas visada pagalvoju, ar tai, ką valgysiu, nesukels virškinimo problemų. (Nusijuokia) Protingi žmonės sako, kad nuo streso nepabėgsi, reikia su juo
„susidraugauti“.
Repeticijos, pasiruošimas, nusiteikimas, išsipildymai, skirtin
gi ir įvairūs patyrimai – visa tai, sakyčiau, vienija mokyma
sis – individualus ir pagrįstas tarpasmeniniu santykiu. Kokie
esminiai mokymo(si) groti valtorna aspektai? Kas pagrindiniai
mokytojai? Kuo ji pagrįsta, ko ji reikalauja muzikos meno pe
dagogika?
Taip, teisingai, nusiteikęs per repeticijas paruošti naują kūrinį koncertui, ar tai bus kamerinio ansamblio, ar
orkestro sudėtyje, ir tikėdamas, kad aš jį gerai atliksiu,
kiekvieną kartą patiriu nematomą, bet girdimą asmeninį
jausminį išgyvenimą. Pagrindinis mokytojas yra Tikslas
ir muzikanto ambicija įrodyti sau, kad aš galiu!
Jeigu vaikas gabus šokiui, dailei, muzikai, tėvai neabejos dėl tų gabumų tobulinimo menų mokyklose, menų
gimnazijose. Taip, procesas iki finišo – ilgas, bet dar nė
vienam vaikui nepakenkė mokymasis šių menų. Ne
naujiena, kad žmonėms, kuriems išryškėja astmos simptomai, siūloma išmokti groti pučiamuoju instrumentu.
Iš tiesų norėčiau, kad daugiau vaikų rinktųsi mokytis groti valtorna, nes mes, valtornininkai, greit būsim

Vasarą Engelberto Schmido valtorna ilsisi.
Nuotrauka iš Gintaro Ščerbavičiaus asmeninio archyvo

įrašyti į Lietuvos Raudonąją knygą kaip nykstanti pučiamųjų rūšis. (Ironiškai šypsosi) Pasikartosiu, kad geras
muzikantas, paaukojęs dalį savo vaikystės ir paauglystės
gamoms ir etiudams groti, visada gaus gerą darbą. Ir,
kaip sakydavo mano vyresnieji kolegos, „pensijoje baltą
duoną valgys“.
Gerbiamas Maestro Gintarai, kuo gyvenate šiandien?
Šiandiena yra nesudėtinga, tik atrodo, kad paroje trūksta kartais vienos, kartais dviejų valandų... Pagal tam
tikras savaitės dienas ir atsižvelgiant į Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro koncertų grafiką ir į Lietuvos
nacionalinio operos ir baleto teatro orkestro spektaklių
ir repeticijų grafiką, ryte – repeticija, vakare – spektaklis
arba koncertas, ir taip jau daugelį metų. Net nepastebėjau, kaip užaugo mano mergaitės – Silvija ir Patricija.
Žmona Loreta – taip pat muzikantė, LNOBT orkestro fleitininkė, tad gerą stereo- ir daugiakanalę muzikos
klausymosi aparatūrą namie turime ne tam, kad įvairios
muzikos klausytume gerai nuotaikai palaikyti, o tam,
kad ji namų sąlygomis pakeistų mums darbo vietą, t. y.
kai reikia išmokti ar pasikartoti tam tikrą kūrinį ar veikalą, mes įsijungiam per televizorių youtube ir „grojame“
kartu su visais žymiausiais pasaulio orkestrais bei dirigentais, taip sakant, dirbame namie „individualų darbą“.
(Šypsosi) Nesu nutolęs nuo šiuolaikinės roko ir popmuzikos, dėl to esu dėkingas savo dukroms (šypteli).
Pokalbio pabaigoje nusakykite muzikine kalba save kaip valtor
nininką, kaip muziką, kaip žmogų – pažįstamą tik sau, o gal ir
paties dar nepažintą. Kokia Jūsų asmeninė partitūra?
Nedrįstu muzikine kalba nusakyti savęs kaip valtornininko. Gal kolegos ar bendradarbiai, ar dirigentai rastų
tinkamų muzikinių terminų, manau, tiesiog esu savo
darbo „fanatas“. Neturiu muzikinės partitūros, įvardijančios mane, kaip muzikantą, bet po darbo turiu savo
asmeninį gyvenimą bei šeimą, kurią labai myliu ir didžiuojuosi. Tai ir yra mano asmeninė partitūra!
„Dievo palaimos nusipelnė tas, kuris muziką darbu
pasirinko.“
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Gintaras Patackas
Pavasario ženklas
Viduryje žiemos – pavasaris
Nudažė dangų mėlynai...
Gyveno Čechovo trys seserys,
Ir visos elgėsi durnai.
Į snukį užvožė vyriausioji
Viduriniajai. Nesvarbu,
Reikėjo, nes iškilo klausimas
Jauniausiajai: kas po rūbu?
Pradėjo šokt striptizą visos jos,
Ir pasimatė apgamai
Bei pigmentacijos kolizijos.
Jos ėmė lūžinėt ūmai.
Muštynės kilo, tartum smuklėje
Jos būtų, o ne kambary.
Ir vazą kinišką pasmulkino
Vienai į galvą kažkuri.
Bet visa tai yra detalės tik...
Sugrįžo į namus tėvai
Ir ėmė klausti palmę žaliąją,
Koksai gi kipišas čionai.
– Las Palmas, – atrėžė jiems palmiškai
Sesuo žalioji ketvirta, –
Atleiskit, nekalbu ispaniškai,
Dėl visa ko aš nekalta.
Taip būt ir likusi istorija
Ši ligi galo užmiršta,
Bet žiemą apėmė isterija,
Ir kilo vėl pūga balta...
55° samanės, 2018 02 19

Motinos ženklas
Sudie, važiuoju aš į Afriką,
Į Afriką aš išvykstu,
Maitinsiuos ten saldžiąja paprika,
Nes nuo aštriosios man koktu.
Aštrioji primena man fabriką
Liepsnojantį, kada vergai
Vėl sugrąžinami į Afriką,
Ir jiems prasideda vargai.
„Tu, nigeri, esi tik vergas man,
Būk savo vietoj, dievaži,
Atomais būsi tu išardomas,
Ir ši diena bus negraži.“
Ir aš kalbuos su savo protėviais,
Verge juodąja Marija.
Sveika, Marija, būk man Motina,
Tu žemėje tiktai viena.
Į Afriką vykstu. Lai sotina
Mane prisiminimais ji.
Juodoji saulė, Dievo Motina
Bus gailestinga, nuolanki.
La Fin, 2018 02 19
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Epigono ženklas
Sugedo mano garso aparatas,
Išgertas buvo visas Araratas,
Tyla po pasibaigusios nakties
Mane ledinis rytas pasitiko,
Ėjau ieškoti elgetos skatiko,
Girdėjau tik retus dūžius širdies.
Pavargęs lyg po poliomielito,
Aš pasiekiau bažnyčią Karmelitų,
Liepsnojo žvakė, užkelta aukštai.
Stovėjau prie altoriaus pagrindinio
Ir Viešpaties meldžiau aš atleidimo:
– Nejaugi, Dieve, nieko nematai,
Kad alkanas, nuplyšęs ir pavargęs
Esu, ir dūstanti širdis man verkia?!
Ir pasigirdo muzika varpų,
Kai aleliuja paskelbė vargonai,
Kad aš esu tik vargšas epigonas,
Ir tarė Dievas: – Eik daryt darbų
Gerų, ir visos nuodėmės atleistos
Tau bus, žmogau, ir būsi vėl tu laisvas!
Aš užmiršau, ko šičia atėjau,
Bet šitaip gera, šilta pasidarė –
Atsibudau aš po nakties košmaro,
Paguodą sielai raudančiai radau.
55° samanės, 2018 02 20

Dulsinėjos ženklas
Gyvenimas mano kaip rojaus
Drugelio tarp pievų gėlių.
Su vėjo malūnais kovoju
Ir dar Dulsinėją myliu.
Ir man nesvarbu, kas ji būtų –
Ar kiaulių šėrėja prasta,
Ar dvaro šokėja rekrūtams.
Ji šviečia tartum kometa.
Nueik ir paduok, Sanča Pansa,
Šią puokštę lelijų baltų.
Pirkau aš jas turguj už pensą,
Baltų, kaip širdis nekaltų.
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Jau saulė per ūkanas šviečia,
Mėnulį prarijo dangus.
Girdi, ji atvykt mane kviečia,
Esu aš jos širdžiai brangus.
O širdžiai juk neįsakysi,
Ir jokio čia proto nereik.
Geriu meilės gėralo skystį,
Miela Dulsinėja, ateik!
Malūnai šie sukas be vėjo,
Nuo gėralo sukas galva.
Mieloji mana Dulsinėja,
Va, gėlės, širdis mano va!
55° samanės, 2018 02 20

Soneto ženklas
Esi tu mano sniego karalienė,
Aš garbinu tave ir nedrįstu
Paskviesti iškilmingai vakarienei
Restorane prie žvakių uždegtų.
Apie tave klajoja mano mintys,
Kaip karuselė sukasi ratu.
Pamėgau širdgėlą taurėj skandinti...
– Brangioji mano, būkime kartu.
Ir kas čia pasidarė, ko paraliais,
Kad karalienė liko be karaliaus,
Be Kajaus – Gerda, be vilties – širdis.
Širdies ledinės niekas nebešildo,
Nes meilės gėrimas sustingdė širdį
Ir greitai visą kūną nužudys.
2018 02 20
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Baro ženklas

La Fin ženklas

Už baro savo darbo vietoje –
Tik vienas aš, kitų nėra –
Tartum trobelėje saulėtoje.
O sninga jau trečia para,

Nors būti čia neketinau,
Nes šaltis spigino kaip reikiant,
Į „La Fin“ barą užsukau,
Gi žiūriu – Raudonkepuraitė.

Bet pamažu jau šičia renkasi
Iš miško žvėrys. Štai lokys
Su švilpiku, jam švilpa rankose,
Ir vilkas eina pėdsekys.

Gerai, kad pamačiau tave,
Dar pilko vilko nesuėstą.
Praverstų plikę kepure
Pridengt ir vaikščioti po miestą.

Tai kas, kad jis man prasiskolino,
Stiklinę viskio užsakau –
Nukrito kartą nuo pastolių jis,
O kraujo tiek, kad apakau.

Tik ką bobutė pasakys,
Gal pavaišins pyragais kiškio?..
Ateis greit vilkas pėdsekys,
Jam automatą aš atkišiu.

Ateina liūtė kailiniuotoji
Ir sėdasi šalia manęs,
Paliko pėdsaką kraujuotą ji,
Patuštino man kišenes.

AK-2 su magazinu.
Sakyk, kur tavo pistoletas?
Modernizuoto neturiu,
Ateiti žada vilkas kietas,

Štai visas baras ir apsėstas jau
Žvėrių drauge su žmonėmis.
Smagu, tarytum būtum siestoje,
Karnavale ir rinktum mis.

Apyrankes aš jam turiu.
Tai tiek žinių. Prisvilo blynai
Bobutės. Pusę keturių
Ateiti žada ir kaimynai –

Susėdo čia visi negyvėliai,
Vilkolakis su vilkatu,
Degtinės prašo jie išgydymui,
Trečiam gyvenimui. Koktu.

Saamiai lapių giminės.
Duok bučkį, Raudonkepuraite!
Lai nieks bloguoju neminės...
Oho, kokie žandai įkaitę!

Ir, dainą traukdamas jūreivišką,
Pats kapitonas Nemo čia.
Pūga praėjo, dangūs blaivosi,
Dingstu nuo baro aš vogčia.

Mums pilkas vilkas nebaisus,
Pagalbon atskuba kaimynai.
Dykai vaišina juos visus
Graži barmenė iš La Fin’o!

Nors gaila man palikt kompaniją,
Žinoti saiką pravartu.
Aš sugrįžtu namo, Ispanijon,
Pačiu laiku. Sugrįžk ir tu!

La Fin, 2018 02 20

Miesto sodas, 2018 02 20

Gintaras Patackas Marijampolės Poezijos parke, 2015.
K ĘS T U ČI O S V Ė R I O nuotraukos
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Pageidavimas
Numirt norėčiau kur nors pamary,
Girdėdamas žalių bangų ošimą.
Kaip keista. Kas galėjo pamanyt,
Kad tokios niūrios mintys šiandien ima,
Kada aplink taip gera ir gražu...
Saulėtas bokštas prieš akis išnyra,
Maži žmogeliai juda pamažu
Kaip vabalai, pavirtę į punktyrą.
Mažiems tikrai jau niekas nepadės,
Gyvenimas jų panašus į mirtį,
O man visi, kai mirsiu, pavydės,
Kad taip ramiai galėjau atsiskirti
Nuo debesų, nuo miesto, nuo šeimos,
Silabiniu krauju palaistyt smėlį,
Užsiauginti palmę virš galvos
Ir saulę prieš panyrant į šešėlį.
Bet šiandien saulė šviečia taip keistai,
Susitapatina su begalybe.
Numirsiu. Kas man sumokės už tai,
Už mano nemirtingąją gyvybę.
Aš gyvenau kaip Dievas. Ar dievai
Ir demonai aplink mane supranta,
Koks aš turtingas. Saulė man – dykai!
Ne laikas dar į kitą Letos krantą.
55° samanės, 2018 02 21

Bendraties ženklas
Štai pagaliau pasibaigė naktis,
Mėnulis tirpo pamažu pamėlęs,
Ir virš pasaulio kilo bendratis
Kaip ženklas prieš panyrant į šešėlį.
Ją pamatyt, suprast negali nieks,
Įsiklausyt, išgirsti – vienas kitas.
Keliaut su ja, kol kojos dar pajėgs,
Įmanoma tik pasakoj ir mituos.
Ji šaukia: „Atsistot! Stovėti! Gult!
Lygiuot! Skaičiuot!“ Vien kariškos komandos.
Su ja bendraujant, reikia žemėn pult
Ir veidrodį daužyt, kurs ant komodos.
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Medūzos akys, Skilės eigastis
Gyvenimą jau sujaukė ne vieną.
Virš žemės patekėjo bendratis,
Sutrupindama akmenis ir plieną.
55° samanės, 2018 02 21

Zodiako ženklai
Kaip Odisėjas aš grįžau namo,
Taip išsiilgęs mylimos Itakės,
Tarytum grįžtų prarastas skiemuo.
Mane sutiko tik šuva apakęs.
Visi miegojo, kai žengiau kieman:
Žmona, jaunikiai, netgi Telemachas.
Mėnulis rausvas švietė man vienam,
Danguj žėrėjo visas Zodiakas:
Vandenis, Jautis, Avinas, Vėžys,
Mergelė, Liūtas, Skorpionas žuvęs
Ir Ožiaragis, ir taiklus Šaulys,
Ir buvo dar Svarstyklės, Dvyniai, Žuvys.
Ilgai kalbėjau aš su žvėrimis,
Prašiau padėti. Dzeusas man leido
Žudyti. Lankas štai su strėlėmis.
Karšta širdis ir jėgos neapleido.
Aš koviaus su visu Zodiaku
Prieš jaunikius. Padėjo Telemachas.
Dabar net kartais prisimint sunku,
Kaip gerklę perkando šuva apakęs
Jaunikių vadui. Kerštas šis baisus,
Bet apie pergalę ženklai kalbėjo
Ne vien tik Trojoj. Ir namuos: „Visus
Įveiks sūnus Laerto – Odisėjas!“
55° samanės, 2018 02 21
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Juozas Žitkauskas

Vincas Kazokas:
vietovardžiai kūryboje
ir gyvenime

P

oeto, žurnalisto, Australijos lietuvių veikėjo Vinco
Kazoko 100-osios gimimo metinės (gimė 1919 m.
sausio 15 d.) minimos paskelbtaisiais vietovardžių
metais. Iš čia ir atsirado mintis pasižvalgyti po V. Kazoko kūrybą ir gyvenimą per vietovardžius. Šioje publikacijoje nebus gilinamasi į gausią jo publicistiką jo paties
redaguotame pagrindiniame Australijos lietuvių savait
raštyje Mūsų pastogė, daugiausia 1961–1984 metais. Ten
vietovardžių apstu, bet dažniausiai ne tie, dėl kurių kilo
Vietovardžių metų iniciatyva. Nebent Lietuvą laikytume
vietovardžiu. Kaip ir daugelio mūsų egzodo menininkų,
kultūrininkų, taip ir V. Kazoko tenykštės veiklos dėmesio centre − viltingas žvilgsnis į Lietuvą.
Pasinerkime į Vinco Kazoko poezijos pasaulį. Deja,
poetinė jo kūryba nėra našiausias ir gausiausias poeto
kūrybinis palikimas. Dar 1938–1941 metais studijuodamas Vytauto Didžiojo universitete, V. Kazokas drauge su
kitais amžininkais ir studijų draugais Alfonsu Čipkum
(Nyka-Niliūnu), Mamertu Indriliūnu, Broniumi Krivicku, Eugenijumi Matuzevičiumi, Gediminu Jokimaičiu
Ateityje debiutuoja eilėraščiais. Vėliau, dar iki emigracijos, jis paskelbia daugiau poetinės kūrybos, užsireko-

menduodamas kaip švelnių, lyriškų posmų autorius.
Poeziją rašo ir DP stovyklose Vokietijoje. Kaip poetas,
V. Kazokas 1947 m. priimamas ir į Lietuvių rašytojų
draugiją. Tais pačiais metais išleidžiamas solidus lietuvių literatūros almanachas Tremties metai, kurio redaktorių kolegijoje kartu su Bernardu Brazdžioniu, Stasiu
Santvaru, Baliu Gražuliu (beje, irgi dzūku, iš Varėnos),
Alfonsu Nyka-Niliūnu buvo ir V. Kazokas. Čia taip pat
publikuojami jo eilėraščiai. 1953 m. Mykolo Morkūno
spaustuvėje Čikagoje išleidžiama pirmoji V. Kazoko eilėraščių knyga Sapnų pėdomis 500 egzempliorių tiražu. Tai,
deja, pirmas ir paskutinis poeto eilėraščių rinkinys, kurį
jis pats gyvas matė. Kitą jo poezijos knygą, Ugnis ir žodis,
jau po mirties, 1989 metais, iš rastų rankraščių sudarė ir
išleido poeto žmona, įžymi menotyrininkė ir meno mecenatė dr. Genovaitė Kazokienė. Pastaroji išleista Nidos
knygos klubo Londone. Beje, kai kur, teikiant V. Kazoko
bibliografiją, nurodoma, kad 1961 m. neva būta rinkinio
Akmens svajonė. Džiugesys. Deja, iš kur šie faktai atklydę,
sunku pasakyti. Nei privačiuose mūsų pokalbiuose, nei
rašydama atsiminimus apie V. Kazoką, tokios knygos
nėra minėjusi ir G. Kazokienė.

Vytauto Didžiojo universiteto
studentų ateitininkų meno
draugijos Šatrija nariai, 1938.
Pirmoje eilėje: G. Jokimaitis,
A. Miliešytė-Griniuvienė,
Č. Grincevičius, A. Styra;
antroje – P. Stepulis,
Br. Krivickas, A. Čipkus
(Nyka-Niliūnas), S. ŠataitėMaceikienė; trečioje –
A. Mažiulis, J. Augustaitis,
M. Indriliūnas ir V. Kazokas.
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Taigi, V. Kazoko poetinis palikimas gana kuklus –
dvi plonos eilėraščių knygos. Gyvendamas Australijoje,
jis dažnai sakydavo, kad Mūsų pastogėje numarinęs savyje poetą. Praėjus beveik 35 metams po jo mirties, tai
galime drąsiai patvirtinti.
Kalbėti apie vietovardžius V. Kazoko poezijoje yra
grynas paradoksas ir gal net įžūlumas, nes jo eilėraščiuose... nerasime konkrečių vietovių. Bene vienintelėje
vietoje, viename iš eilėraščių ciklo Mylimieji tekste Abu
vilties kupiname posme randame: „Mes būsime suradę
savo Eldorado, / Kur, įsiklausę savo kraujo ritmiškos dainos,
/ Liūliuojami svaigiųjų džiugesio kaskadų, / Laimingi skęsime
nežemiškuos sapnuos.“ Taigi, paslaptingoji veik neapčiuopiama šalelė Eldorado... Jau neapčiuopiama, nes poetas
toli nuo jos, tačiau paversti „tikrovę degančia svajone / Ga
lingų meilės burtų kerinčiu žodžiu“ poetas nepraranda. Ir be
veik nekyla abejonių, kad ta savoji Eldorado – tai tikrai ne
ką tik pamatyta ir jau spėta prisijaukinti Australija, tikrai
ne Vokietija, iš kurios neseniai išplaukta, o vienintelė
Lietuva, kurios, kaip ir dauguma mūsų išeivių, Kazokas
neišleido iš savo minčių verpinio, o iš realaus gyvenimo
perkėlė į poetinį pasaulį, vėliau – ir publicistiką. Taigi,
Eldorado – bene vienintelis V. Kazoko poezijoje paminėtas konkretus vietovardis, jeigu jį apskritai galima laikyti
vietovardžiu.
Toliau visos vietovės gali būti tik menamos, atpažįstamos žinant V. Kazoko biografiją arba mokant eilėraštį
ne vien perskaityti, o ir deramai išskrosti iki pat jo šerdies. Nors poetas Kauno Vytauto Didžiojo universiteto
studijavo Teologijos-filosofijos fakultete, tačiau jo eilėraščiuose, ypač ankstyvuosiuose, labiau pulsuoja pragmatiška mintis, ką tik gimtą šalį palikusio žmogaus
nuotaikos bei, pasak Vytauto Kubiliaus, bevardžio ilge-

Genovaitė ir Vincas Kazokai su sūnumi Kajumi ir dukra Ugne, 1956,
Australija

27

Mečiūnuose su motina Juze ir seserimi Elena, apie 1943 m.

sio, klajūno, audros motyvai, reiškiami rūstoko vyriško
intymumo tonacija. Tad giliais filosofijos simboliais neužkoduojami nei gimtieji poeto Mečiūnai, nei ten esanti
sodyba, neišsitrynusi iš jo atminties iki pat gyvenimo
pabaigos 1984 metų spalio 30 d. Jie nekonkretizuojami,
bet kartu ir labai konkretūs. Štai eilėraščio Šulinys pirmas
ir paskutinis posmai: „Prisimenu aš prie namų plačiais
vainikais liepas, / Ir šulinį mediniu rentiniu ir kiauru
kibiru šalia, / Tenai dažnai aš kūdikis ant kojų pasistiepęs / Ilgai žiūrėdavau į žydrą dangų vandeny žaliam.“
Ir antras posmas: „Prisimenu, prisimenu... prie seno šulinio po liepomis / Ir savo kūdikystę ten, prabėgusią su
džiugesio ugnia... / Ir noris šaukt ir vytis ją... Bet visa taip
toli, taip nepasiekiama, / Tarytum tie praplaukę šviesūs
debesėliai šulinio dugne.“
Kai pirmą kartą, tik pradėjęs ieškoti V. Kazoko gyvenimo pėdsakų, 1989 m. nuvykau į Mečiūnus, radau
ir tas dvi didžiules „plačiais vainikais liepas“, ir „šulinį
mediniu rentiniu“ tik ne su kiauru, o su sveiku kibiru.
Buvo labai karšta diena, troškino, tad poeto sesers Elenos Mikalonienės, kuri toje sodyboje gyveno visą laiką,
iki pat mirties, pasiteiravau, ar skanus vanduo, nedrįsau
tiesiai paprašyt atsigerti. Tad ir to paties vandens, kurį
vaikystėj ir jaunystėj gėrė Kazokas ir visa jų šeimyna,
gavau atsigerti. Šiame eilėraštyje, it kokioje Balio Buračo
fotografijoje, užfiksuota dalis Mečiūnų, vienos sodybos
vaizdas, kuris per dešimtmečius keitėsi. Beje, jau ir tuo
metu, kai aš pirmą kartą ten apsilankiau, jis irgi buvo pakitęs – namo, kuriame gimė poetas bei jau minėta jo sesė
Elena ir dar du broliai Ignas ir Kazys, nebuvo. Jo vietoje
Mikaloniai surentė naują namą, savo šeimai (beje, sūnų
pakrikštiję Vinco vardu). Prie to namo, kuris stovi ir dabar, 1994 metais pritvirtinome memorialinę lentą... Šiandien, atrodo, liepos dar yra, namas yra, gal ir šulinys yra,
bet lentos jau nebėra. „O kas mums iš jos?“ – 2015‑ųjų
vasarą kalbėjo šiandieniniai sodybos šeimininkai, kai pasiteiravome, kur ta lenta.
Rinkinyje Sapnų pėdomis yra ir daugiau tokių eilėraščių su menamais, bet aiškiai nuspėjamais vietovardžiais.
Kaip ir mano cituotas, taip ir šie neabejotinai prisideda
prie poeto gimtinės peizažo užfiksavimo, galimybės bet
kuriuo laiku ir bet kokioje vietoje jį atkurti, gal savaip jį
susidėlioti. Yra tekstų, kurie taip lengvai nesiduoda iš-
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Mano tauta kaip upė:
Kai teka per girias,
Jos vanduo tamsiai žalias,
Kai skuba per molynus,
Ji drumzlinai parausta,
Kai lygumom banguoja,
Jos veidas giedras kaip dangus –
Bet ji viena ir ištisa –
Toji pati nuo versmių iki žiočių,
Toji pati per laiką ir kartas.

Su Bernardu Brazdžioniu Kazokynėje, Sidnėjuje

Su Tomu Venclova Kazokynėje, Sidnėjuje

konkretinami, bet nuojauta, jog juose užfiksuota konkreti
vieta, tavęs neapleidžia.
Vėlyvesniuose eilėraščiuose V. Kazokas mažiau sentimentalus arba jo vėlyvasis sentimentalizmas labiau
egzistencinis, paskandintas savęs ir savo vietos ieškojimuose, jis tarsi paklydėlis (taip pavadintas vienas pomirtinio rinkinio Ugnis ir žodis eilėraščių) „savo motinoj
motinos neatpažinęs, / ir gimtuos namuose nesuradęs namų“.
Čia jis prašo Dievo „Leisk man ieškoti, / leisk man klysti, /
nupulti ir keltis / ir būt ne namie, / bet nuolat kely, / nuolat
ieškojime“ (Jei surasčiau tave). Tačiau drauge V. Kazokas
ir konkretus, griežtas be išlygų. Štai keli posmai iš vieno
populiariausių jo vėlyvesnių eilėraščių Mano tauta:
Neklausk, ar upė nori tekėti –
Neklausk, ar tauta nori gyventi –
Ji gyvena!
Mano tauta kaip upė:
Ji gyvena ir teka.
<...>
Mano tauta kaip upė –
Ji verčias verpetais,
Ji krinta kriokliais,
Banguoja lygumom ramiai,
Užtikrintai ir išdidžiai

Ji teka!

Vietovardžiai – geriausi kelio ženklai, sudarantys
galimybę geriau pažinti V. Kazoko gyvenimą. Štai jie:
Mečiūnai (beje, labiau būčiau linkęs sakyti Meciūnai) – poeto gimtinė. Mečiūnų mokykloje, kuri, pagal
Albino Jarmalos tyrinėjimus, buvo įsikūrusi Vainežeryje,
jis išmoko skaityti ir rašyti. Deja, iš to laiko ir liūdnas įvykis – Mečiūnų ežere būdamas vos penkiolikos nuskendo
vyresnis brolis Kazys.
Leipalingis – čia veikusioje progimnazijoje V. Kazokas mokėsi.
Lazdijai – Žiburio gimnazijoje toliau tęsia mokslus,
pradeda rašyti žinutes ir siunčia į Ateities žurnalą. Tačiau
Lazdijai V. Kazoko gyvenime paliko ir nekokį prisiminimą – 1937 m. už aktyvią veiklą ateitininkų draugijoje,
jis pašalinamas iš gimnazijos ir mokosi savarankiškai, o
1938 m. eksternu prie Švietimo ministerijos išlaikęs egzaminus, gauna brandos atestatą ir tais pačiais metais įstoja
į Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos-filosofijos fakultetą studijuoti vokiečių kalbos. Vėliau – Vilnius (studijos pedagoginiame institute), 1943–1944 m.
vėl grįžta į Kauną.
Toliau – emigracija. Vokietija: studijos Tiubingeno
universitete, Roitlingeno lietuviškoje gimnazijoje dėstė
vokiečių kalbą. 1949 m. išvyko į Australiją. Pasak G. Bud
reikaitės-Kazokienės, su kuria susituokė 1947 m., iš karto
juos pasiuntė į Sidnėjų. „Australija nėra idealioji lietuviškai sėklai žemė, iš kurios tektų tikėtis gausaus derliaus.
Tiesa, reikia pripažinti, kad čia besikuriančiojo lietuvio
nuotaika nėra palūžusi: pradėdamas naujakurio gyvenimą, lietuvis ateivis kažkaip šviesiai žiūri į ateitį, savo
kietu darbu ir ištvermingumu jis gal čia labiau negu kur
kitur gali užtikrinti savo rytojų. Tačiau iš kitos pusės,
tautinio sąmoningumo ir lietuviškos kultūros plėtotei
sąlygos nelabai pavydėtinos ir todėl dvasiniu atžvilgiu
jis čia tikrai skurs ir vys“, – rašė V. Kazokas savo straipsnyje, publikuotame 1950 m. Aidų žurnale.
Sidnėjus – vienas paskutiniųjų vietovardžių V. Kazoko gyvenime. Nuo 1961 m. iki pat mirties 1984 m. spalio 30 d. (su ketverių metų pertrauka 1970–1974) V. Kazokas redagavo Mūsų pastogę, svarbiausią Australijos
lietuvių savaitraštį, leidžiamą iki šiol. Spalio 30-ąją iš ryto
dar rengė eilinį savo vedamąjį naujam Mūsų pastogės numeriui. Deja, jo nebaigė...
Paskutinis Vinco Kazoko vietovardis – Kapčiamiestis. Miestelio kapinėse palaidota dalis jo palaikų.
Tame pačiame kape glaudžiasi ir 2015 m. mirusios Genovaitės Kazokienės pelenai...
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Vincas Kazokas
Susimąstymas
Yra kažkur šalis, tartum jaunystė atminimuos –
Pavasariais ten dega ugnys prasivėrusių žiedų,
Sugrįžta paukščiai jon, dausose nenurimę,
Ir ieško ten palikusių savų pilkų lizdų.
Yra kažkur namai, kur amžinoj draugystėj
Gyvena džiaugsmas, rūpestis ir nuovargis sunkus,
Kur šypsosi sėdėdama ant vargo kelių kūdikystė
Ir pina nepabaigiamus svajonių vainikus.
Yra kažkur žmogus, giliai savy paskendęs,
Lyg žemdirbys, apleisdamas gimtuosius arimus, –
Jis mintimis anon šalin su paukščiais skrenda,
Ir per naktis sapnuoja prarastus namus.

Laiškas
Tu man rašai apie keistus ir nuostabius pasaulius –
Pavasariais liepsnoja medžiai ten akinančia žiedų šviesa,
Ankstybą rytmetį išbėga kūdikiai basi į saulę
Ir braidžioja be rūpesčių po žėrinčias rasas.
Ir tavo žodžiai šiandien man tokie be galo skaudūs –
Jie krinta man širdin lyg geliantys lietaus lašai
Ir sukelia manojoj dvasioj nenumaldomą ir gūdžią raudą,
Kai tu apie pavasarius, vaikus ir saulę man rašai.
Bet tu kalbėk ir pasakok, primindamas man visa tai, kas dingę,
Kuo aš anksčiau nerūpestingai ir laisvai džiaugiaus, –
Vien tik dėl to, kad taip yra nepaprastai skausminga,
Tu man vis pasakok ir pasakok, kaip galima daugiau...

Eilėraščių rinkinio Sapnų pėdomis viršelis, 1953

Etiudai
kū dikis
Kai pirmą kartą atveria jisai akis,
Ir bailiai dairosi, ir neramiai suklinka,
Išgąsdinti šešėliai sudreba aplinkui,
Ir traukia atbula gūdi naktis
Ir svaigsta, lyg staiga apakus,
Vien šito žvilgsnio kerinčia liepsna,
Ir spindi akys, plačios spindi akys,
Ir jų gelmėj sušvinta rytdiena.

nubu dim a s
Pirmieji saulės spinduliai, įpuolę į namus,
Jam įžiebė širdy besočius troškimus,
Ir tartum lanko įtempto strėlė
Jis visas dreba vis nedrįsdamas išlėkt,
Kur šaukia jį bevardis ilgesys,
Žadėdamas jo nerimą pasotint arba užgesint.
Ir akys jo, ryte sužibusios aistros ugnia,
Neranda poilsio tylios nakties sapne.
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Ruduo parke

Aš vis dar tebeieškau

O toks tirštas rudenio rūkas.
Ir nuo medžių nuogų lengvai laša.
Tu eini nuo visko atitrūkęs,
Lyg nuo medžio šakos vandens lašas.

Aš vis dar tebeieškau savo Dievo –
Šventyklose ir knygose randu tik svetimus dievus,
Svetur išklydęs aš nepraradau tėvynės –
Aš ją nešuosi su savim kartu!

Ir aplinkui vien rūkas ir rūkas.
Ir daiktų šalimais nepažįsti –
Visos spalvos be galo nublukę,
Ir patsai rūkuose pasiklysti.

Ir taip einu ieškodamas, su kuo sutapti,
Kaip upė kelio į marias.
Drauge nešuos, ką radęs ir sutikęs,
Nes nieko negaliu prarast.

Užumiršęs ir žemę, ir vardą,
Ir nuvytusius žiedus laukuose,
Ir girdi, kaip vežimai nudarda
Ir prapuola kažin kur rūkuose.

Nešuos vaikystę ir jaunystę,
Ir rūpesčių, ir siekių kupinus metus,
Nešuosi saulėtus ir pelenais pavirtusius namus,
Nes nieko negaliu aš nei prarasti, nei užmiršti,

Kaip ir tu, tartum sklidinas lašas,
Palengva nuo šakos atitrūkęs,
Praeini. O nuo medžių tik laša.
Ir aplinkui tik rūkas. Vien rūkas – –

Tai gal dėl to gyvenimas kaskart sunkėja,
Nes visko kraunasi daugyn ir vis sunkyn.
Kas dieną įspūdžiais, mintim, idėjom aš turtėju,
Ir ta našta mane palenkia vis žemyn...

Vietoje maldos

Aš netikiu niekam, kas sakosi
Tėvynę ir Dievą praradęs, namus,
Nes nieko negalima savintis,
Ko nesam įgiję sopuliu, meile, krauju.

Atleisk man, Viešpatie, kad bėgdamas per žemę
Aš neieškojau Tavo karalystės nei Tavęs,
Kad nemokėjau priešais dangų nusižemint
Ir neskelbiau aš Tavo vardo po gatves.

Elgetai

Atleisk man, kad už Tave labiau mylėjau
Gyvenime tik gimtą žemę ir dūžtančių svajonių miražus,
Kad tavo rojaus pažadams neįtikėjau
Ir tik sekiau savos širdies besočius troškimus.

Še, elgeta, dvidešimt centų!
Gal paskutiniai, kuriuos aš turiu.
Galbūt rytoj ir aš ištiesiu ranką
Išmaldai, kaip šiandie tu.

Atleisk, kad troškau šiam pasaulyje tik laisvės,
Užmiršęs dar vaikystėje tėvų išmokytas maldas,
Kad ir Tave norėjau iš bažnyčių dulkinų išlaisvint
Ir išsivest į džiugesiu apsvaigusias lankas.

Ir nedėkok man, ačiū nesakyk tu –
Ne išmaldą aš duodu tau čia, ne.
Greičiau – išsipirkimą.
O jeigu tu tiki ir moki melstis,
Tu pasimelsk,
Už mus visus tu pasimelski,
Nes mes gal neatleidžiamai kalti,
Kad tu nūn elgetauji.

Atleisk, jog aš tikiu, kad žemėje tik vienas grožis
Teišperka visas kančios ir neteisybės iškirstas žaizdas
Kad liudija Tave garsiau viena pražydus krūme rožė
Už Tavo šimto pranašų šventas knygas.
Iš rinkinio Sapnų pėdomis, 1953

Ir nesižemink taip! Pakelk akis!
Žiūrėk, kiek daug praeina
Tavęs nepastebėję,
Ir, dievaži, visi jie gal daugiau
Pasigailėjimo ir išmaldos verti,
Nei šičia tu – – –
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Draugystė
M. K. Čiurlionio temomis
Kad tu žinotum, broli,
Kokia baisi ir žudanti vienatvė,
Tokia baugi ir neaprėpiama
Kaip visata: joje mes sklandome
Kaip kūnai, išmesti erdvėj,
Su niekuo nesutapdami
Ir nieko nepavydami – – –
O toliuos skrieja šviesuliai
Tokie pat vieniši savais keliais.
Tada susikuriam draugystę,
Kaip laužą vidury nakties –
Iliuzinę saulę.
Prie jos mes šildomės
Su ja norėdami sutapt,
Galbūt joje sudegt, ištirpt,
Gyvent viltim, kad nesi vienas, vienišas – – –
Ak, ieškote ir trokštate draugystės,
Tokios šviesios ir didelės,
Kurioj sutilptų neaprėpiama vienatvė,
Kurion subėgtų tolimi ir vieniši pasauliai,
Jų viltys, išganymas ir paskirtis realizuotųsi
Vienoj ir amžinoj būty,
Kuri vadinasi draugystė – – –
Kokia palaima, broli, kad ir maža, iliuzinė draugystė
Žmogaus, gėlės ar Dievo
Kankinančioj vienatvėj – – –

Pomirtinės poezijos
knygos Ugnis ir žodis
viršelis, 1989

Neatsakyti klausimai
Galvokite, kaip norite, bet klausiu:
Kur yra vėjas, kai jis nepučia,
Kur yra ugnis, kai ji nedega?
Kur yra meilė, kai ji neįsižiebia?
Kur yra žmogus, kol dar negimęs?
Keičiasi laikas – ir vėjai pučia,
Ir ugnis išsiplečia gaisrais,
Meilė sudrebina pamatus
Ir žmogus miršta gal audras
Sukėlęs, gal gaisrus įžiebęs,
Gal nepastebėtas miršta
Ženklo nepalikęs.
Bet esmė ta pati –
Iš kur ateini
Ir į kur nueini?
Iš rinkinio Ugnis ir žodis, 1989

Su ištikima drauge Raja, apie 1980 m.
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Lijana Šatavičiūtė

Apie dar vieną
keramikos Pavasarį
K E R A M I K A I PA S I I L G Ę PAVA S A R I O

Šių metų kovo 20 – balandžio 9 d. Vilniuje, Šv. Jono gat
vės (Medalių) galerijoje, kuri pastaruoju metu svetingai
priima keramikos meną, vyko XIII tarptautinė Baltijos
šalių šiuolaikinės keramikos paroda Pavasaris. Joje 67 keramikai iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos, Vokietijos,
Švedijos ir Liuksemburgo eksponavo specialiai šiai parodai sukurtus darbus. Jau daugiau nei dešimtmetis parodą
rengia nenuilstanti kauniečių keramikų pora – kuratorius
Juris Bergins ir projekto vadovė Živilė BardzilauskaitėBergins. Savo darbą menininkai matuoja „pavasariais“,
kasmet suburdami Baltijos šalių keramikus Lietuvoje. Jų
veikla įrodo, kad ir saujelės entuziastų pastangos gali subrandinti gerų vaisių. Pavasarių istorija prasidėjo 2007 m.
nuo idėjos atgaivinti nepriklausomoje Lietuvoje nunykusias specializuotas keramikos parodas. Iš pradžių jos
rengtos tik kaip lietuvių keramikos ekspozicijos, tačiau
po kelerių metų išaugo į tarptautinį renginį – vienintelę
Baltijos šalyse tarptautinę šio regiono keramikos parodą.
Pirmasis „pavasaris“ sulaukė 37, antrasis – 56 dalyvių,
ilgainiui jų skaičius tik augo. Paroda pasižymi ne tik geografiniu pločiu, bet ir demokratiškumu, joje vienodai laukiami pripažinti ir kūrybinį kelią pradedantys autoriai,

V I R G I N I J A R I D I K A I T Ė - L A U ŽA D I E N Ė . Į save, 2019

tėvynėje gyvenantys ar po kitas šalis išsibarstę keramikai.
Pavasarius lydintys geros poligrafinės kokybės katalogai –
įprasta šių parodų sudėtinė dalis.
Rygoje gimęs ir dailės mokslus baigęs Juris Bergins,
jau daugiau nei du dešimtmečius gyvenantis Kaune, siekia aktualizuoti baltiškąją keramikos tradiciją, paskatinti
dalyvius prisiminti ir naujai interpretuoti savo šalių tradicinį palikimą. Dailininkas ieško pasaulyje įspaustų baltų kultūros pėdsakų, gretina baltų ir kaimyninių senųjų
genčių meninį, mitologinį ir lingvistinį paveldą, tikslina
baltams būdingos virvelinės keramikos atsiradimo datą.
To paties cecho atstovų kūrybinis bendradarbiavimas ir noras būti kartu – viena parodos populiarumo
priežasčių. Rengėjams turime būti dėkingi už galimybę
geriau pažinti dabartinę latvių ir estų keramiką. Nesvarbu, kur vyktų paroda, – Kaune ar Vilniuje, – šios ekspozicijos jau išsikovojo pelnytą vietą dabartiniame Lietuvos meno lauke, simboliškai atidaro keramikos parodų
sezoną, yra laukiamos besidominčių keramikos menu ir
pačių keramikų, norinčių pasveikinti bundančią gamtą
pavasario dvasią atspindinčiais kūriniais. Juk pavasaris – ypatingas metų laikas, pradedantis naują gamtos
judėjimo ciklą.
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K A S NAU J O 13-A ME K E R A MI KO S
P AV A S A R Y J E ?

Sakoma, kad vienodų pavasarių nebūna. Todėl apibrėžti bendrą šių parodų vardiklį nėra paprasta. Galbūt tai
gamtą ir menininkus po žiemos pažadinantis pavasaris,
žymintis naują pradžią, skatinantis susitapatinimą su
gyvastimi. Bundančios gamtos tematika savaime plati
ir paveiki, leidžianti atverti pakilias būsenas ir jausmus,
gilintis į ekologijos problematiką, gamtos ciklų ir procesų prasmę, natūros ir kultūros santykį. Taigi keramikos
„pavasarius“ vienija kūrybinis polėkis, atsinaujinimo
idėjos ir raiškos laisvė. Tuo tarpu kiekvienos parodos
unikalumą lemia jose demonstruojami kūriniai. Kaip
visame postmodernistiniame mene, taip ir parodoje, neegzistuoja vienijančios stiliaus tendencijos ar modernizmui įprasta atgyvenusio-inovatyvaus prado priešprieša.
Kūrinius galima grupuoti nebent tematikos, motyvų,
medžiagos, atlikimo ir panašiais aspektais. Vieniems
pavasaris siejasi su platesne natūros ir kultūros santykio, etikos, dvasinės ekologijos problematika, kiti autoriai neapsieina be atpažįstamų šio metų laiko simbolių
(kiaušinių, besiskleidžiančių augalų, sujudusių gyvūnų),
kuriančių atgyjančios gamtos metaforas (Liga Skarina,
Vilija Kinderavičiūtė, Zofia Kosiorek). Tiesa, bundanti
gamta dažnai yra tik pretekstas toliau plėtoti individualią stilistiką ir meninės formos atradimus.
Jau ne pirmi metai parodos dalyviai (o ne vertinimo
komisija ar žiūrovai) balsuoja už geriausius ekspozicijos
kūrinius, todėl favoritų atranka rodo profesionalių keramikų požiūrį į kolegų kūrybą. Renkami saviti, prasmingi
ir nepriekaištingai atlikti darbai. Šiais metais pirmąja–
trečiąja vieta pasidalijo Laima Matijošaitytė-Martinkienė, Agnė Šemberaitė ir Živilė Bardzilauskaitė-Bergins.
L. Matijošaitytės-Martinkienės Hibridas – tarsi ant padėklo išstypęs keistas augalas – patraukia formos ir spalvos ekspresija. Nesunku atspėti, kuo sužavėjo A. Šemberaitės secesinio silueto (asimetrinė) vaza, apauginta
tarsi iš Niekados šalies atskriejusiais laumžirgiais-žmogeliukais. Kaip ir visa šios keramikės kūryba, darbas
turi savotiško trapumo, balansuojančio tarp pasakos
ir tikrovės. Akivaizdu, kad Ž. Bardzilauskaitės-Bergins
asmenyje rungiasi keramikės ir tapytojos talentai – tai
demonstruoja pripažinimo sulaukusi porcelianinė vaza
Pavasario linksmybės. Kas kūrinyje svarbiau – ar vazos
forma, ar raiški tapyba, vaizduojanti gaivalingą apnuogintų figūrų šokį? Kūrinyje pasiekta jausmo įtampos ir
grakštaus, tačiau viršuje nusklembto indo silueto darna.
Kiekvienais metais parodoje dalyvauja įvairių kartų keramikai. Negalėtum teigti, kad vyresniųjų kūriniai
iškrenta iš modernybės konteksto. Netgi atvirkščiai, bekompromisiu užmoju pasižymi Juozo Adomonio instaliacija Natiurmorto vizija iš fajansinės prausyklės duženų
ir medžio šakų, žaismingos Juozo Gecevičiaus Anksty
vos gėlės, skoningu minimalizmu išsiskiria latvio Kārlio
Knopkenio plokštė Spindulys. Žinomi menininkai suteikia ekspozicijai reikšmingumo, ne mažiau intriguoja jų
kūryboje prasiveržiančios naujos stilistinės kalbos paieškos ar posūkis į konceptualumą.
Rengėjai džiaugiasi, kad „pavasariuose“ subrendo
ir savitai atsiskleidė jaunesnieji, dabar jau pripažinimo
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sulaukę keramikai: Eglė Einikytė-Narkevičienė (šiais metais nedalyvaujanti), Valdas Kurklietis, Milena Pirštelienė, Domilė Ragauskaitė, Virginija Ridikaitė-Laužadienė,
jau minėta Agnė Šemberaitė ir kiti aktyviai kuriantys
menininkai. Jų darbai, beje, išsiskiria ir šiųmetėje parodoje. Iš tolo atpažįsti dramatišką M. Pirštelienės abstrakciją Sapnas sapne, V. Kurkliečiui būdingas skaitmeninės
tikrovės susidūrimo su žmogiška prigimtimi apraiškas
darbe Veido knyga, subtilią medžiagų priešpriešą V. Ridikaitės-Laužadienės kompozicijoje Į save, ant blizgančios
pagalvėlės besiilsinčią merginos figūrėlę D. Ragauskaitės
Rožinė svajonė. Chameleonas III. Šiems autoriams būdingas
noras atskleisti individo dvasinę savijautą skubos ir disharmonijos kupiname pasaulyje, gilintis į egzistencijos
prasmės problemas.

NUO INDŲ IKI SKULPTŪRŲ

Šiųmetės parodos išskirtiniais bruožais įvardyčiau idėjų
ir plastikos įvairovę, jau ne pirmą dešimtmetį vykstantį
tradicinės keramikos sampratos laužymą. Ir vis dėlto –
kokia keramika be vazų, lėkščių, molinių indų? Jų palyginti gausu ir 13-ame „pavasaryje“. Tai ne utilitarūs
daiktai, skirti vartoti, o keraminės kompozicijos, grįstos
archetipinėmis indų formomis. Asociatyvias nuotaikas
žadina šios rūšies dirbinių kategoriją praaugęs Sanitos
Mickus Žydėjimas, Vidos Juškaitės Tarp juoda ir balta, Aušros Linkienės Indai, Rasos Justaitės-Gecevičienės Dviese,
Luko Šilinsko Kultūrų interpretacija. Jie turi postmodernistinio kontekstualumo, siekio transformuoti indus į
konceptualias kompozicijas, išauginti iš jų skulptūrines
formas (Žanetės Žvigurės Tiltas), demonstruoti technologijos galimybes (Beatričė Kelerienė, Rima Leipuvienė), traktuoti kaip plokštumas tapytoms bei reljefinėms
scenoms kurti (Helgos Ingeborgos Melnbārdės lėkščių
kompozicija Neo Arctic).
Ekspozicija demonstruoja šiuolaikinės keramikos
suartėjimą su skulptūra. Išplitęs figūratyvas (žmonių,
gyvūnų ir fantastinių būtybių figūros, biustai) tarnauja
savistabai, vidinėms būsenoms ir žmogiškojo pasaulio
trapumui įvaizdinti. Skulptūrinėmis formomis paranku
gilintis į žmogaus vietą šiame pasaulyje, jo santykį su
praeitimi ir savijautą globalinių procesų apsuptyje (Ričardas Lukošiūnas, Laima Bazienė, Inese Līne, Eglė Maskaliūnaitė). Formos ekspresija, padiktuota technologinių
atradimų, ne pirmą kartą išsiskiria Konstancija Dzimidavičienė (skulptūrinė galva Interpretacija). Globalaus
pasaulio aktualijų kategorijas gvildena Jurio Berginio
kompozicija Primavera – autoportretinė figūra kovinės
amunicijos ir politikos naujienomis išmargintų „laikraščių“ fone. Idiliškas pavadinimas (aliuzija į Sandro Botticelli paveikslą Primavera) ir išorinis blizgesys disonuoja
su aštria tema ir grėsmingais motyvais. Pats šio darbo
autorius yra pasaulio įvykių stebėtojas ir kontempliuotojas. Ar galima džiaugtis pavasariu, kai aplinkui žvanga ginklai?
Abstraktūs asociatyvaus turinio darbai (Saulius Jankauskas, Virginija Juršienė, Ona Tamuliūnienė, Vita Viksna, Liga Skarina, Merike Hallik) patvirtina ir abstrakčios
formos populiarumą dėl jos gebėjimo kurti nuotaiką,
skatinti psichologinį nusiteikimą. Tokie kūriniai primena

K O N S T A N C I J A D Z I M I D A V I ČI E N Ė . Interpretacija, 2019

J U R I S B E R G I N S . Primavera, 2019

D O M I L Ė R A G A U S K A I T Ė . Rožinė svajonė. Chameleonas III, 2018

Z O F I A K O S I O R E K (Lenkija). Koralas, 2018

D A I N I S L E S I ŅŠ (Latvija). 3D, 2019
J U R I O B E R G I N I O nuotraukos

Ž I V I L Ė B A R D Z I L A U S K A I T Ė - B E R G I N S . Pavasario linksmybės, 2019
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Pavasariuose nebūna liūdna, gal dėl to, kad šiuolaikiniai keramikai pasižymi saviironija ir humoro jausmu, jų
plėtojamos temos įpinamos į smagaus pasakojimo apvalkalą (Nerutė Čiukšienė, Janina Džervutė, Normantė Naruševičiūtė). Vieni autoriai žvelgia į aplinką, ironiškai,
su humoru (Aināro Rimicānio Sulos laikas, Antoninos
Paškevič Jūrmalos nimfos, Virginijos Užusienytės Nuoty
kis pasaulio pakrašty), dar kiti – provokatyviai (Helenos
Tuudelepp atgyvenę buhalteriniai skaitliukai Netrukus,
Danutės Jazgevičiūtės daiktiškas Muzikinis grotuvas). Be
abejo, demonstruojamos technologijos galimybės suteikia tam tikrų specifinių niuansų parodai (Jurgita Jasinskaitė Chemija, Tadeusz Jan Walter Skrydis į nežinią).

B A LT Ų T R A D I C I J O S I R PA S A U L I O
KER A MIKOS TENDENCIJOS

R Ū T A Š I P A L Y T E . Keliaujantys namai, 2018

garsaus britų dailės teoretiko ir muziejininko Herberto
Reado (1893–1968) mintį, kad keramika – paprasčiausias ir sudėtingiausias menas, jo paprastumą aiškinant
dirbinių formos elementarumu, o sudėtingumą – abstraktumu. Būtent elementari (abstrakti) forma, pasak jo,
pasižymi ypatingu emocionalumu bei intelekto galia,
gebėjimu pasakoti, kelti asociacijas1.
Kas dar traukė akį parodoje? Tąsumu pasižymintis
Dainos Daukšienės Rūkas, tylus Rūtos Šipalytės minimalizmas, glotniai modeliuotas Reginos Kaselytės-Lisauskienės žiedas Performatyvumo estetika, fantastinė Kristinos Paulauskaitės Miško dvsia, susimąstymu dvelkianti
Algimanto Patamsio kompozicija Ežero žvaigždės. Jei netradiciniais molio deriniais su stiklu, plastiku, medžiu ar
realiais objektais šiandien nieko nenustebinsi, tai vis dar
gana neįprasta keramikos parodoje pamatyti 3D spausdintuvu padarytą kūrinį. Ir tai ne koks mažas indelis, o
prasmine potekste įdomus Dainio Liesinio biustas – žalsvos pablukusios spalvos galva, kurios rantyta faktūra
suteikia portretui archajinių, laiko paveiktų skulptūrų
bruožų.

Paroda atskleidė meninę keramikos įvairovę, plastinius
ir technologinius ieškojimus, kartu patvirtindama, kad
skirtingose šalyse gyvenančių keramikų bendruomenes
jaudina tos pačios bendražmogiškos problemos, kad jie –
ne abejingi tikrovės stebėtojai, o aktyvūs pasaulio piliečiai, susirūpinę gamtos ir žmogaus dvasinio pasaulio
ekologija. Hierarchinį požiūrį į keramiką kaip į taikomąją
sritį paneigia socialines, dvasines ir kitas aktualijas gvildenantys darbai, būdingi ir abstrakčiajai, ir skulptūrinei
keramikai. Nepaisant amžiaus ir tautinių skirtumų, pa
rodos autorius vienija požiūris į keramiką kaip į meninės veiklos sritį, galinčią perteikti individualų pasaulio
matymą ir išnaudoti šiuolaikiniam menui būdingas kalbos galimybes, kartu atskleisti tik keramikai priskirtinas
atlikimo ir medžiagų ypatybes.
Ar baltiškieji kultūros klodai, įsitvirtinę kaip neatsiejama „pavasarių“ tradicija, populiarūs tarp šiuolaikinių kūrėjų? Parodoje eksponuojama darbų, kurie turi
aiškių nuorodų į baltų tradiciją (Daiva Ložytė). Kituose
kūriniuose tautinis pradas išryškėja netiesiogiai – kaip
etnopsichologinės savybės, lemiančios minčių reiškimą
užuominomis, metaforišką mąstymą, formos asociatyvumą, tiesmuko iliustratyvumo vengimą. Lietuviams
visuomet svarbus turinio matmuo, jame glūdinčios
prasminės potekstės, nusveriančios formalius siekius.
Atrodo, kad latviams labiau patinka būti matomiems,
efektingiems, įmantriems, o estai stebina drąsa būti paprastesniais, racionalesniais, nerodančiais didelių užmojų. Jau keleri metai konstatuojame, kad Baltijos šalių
(kaip ir apskritai viso pasaulio) keramika supanašėjusi,
tačiau identifikuodami tautinį tapatumą, dažnai remiamės mūsų sąmonėje įsitvirtinusiais stereotipais, esame
linkę išskirti šiaurietišką estų racionalumą, latvių išmoningumą ir lietuvių poetinį mąstymą. Ar tikrai taip yra,
šios parodos pagrindu būtų sunku kategoriškai spręsti.
1

Herbert Read. The Meaning of Art (2nd ed.). − Faber, London, 1931,
p. 42.
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L e o n a r d a s Va i t y s

Eižėjanti Vilniaus karūna

„N

orint Vilniaus formavimo tradicijas, kurios
susidarė istoriniame branduolyje, pabandyti perkelti toliau, reikia pastangėlių. Apie
landšafto apsaugos tikslingumą byloja tai, kad Vilniaus
gamtinė aplinka ypač pažeidžiama mastelio prasme...
Žinoma, tarybiniu laikotarpiu šiuo požiūriu buvo padaryta keletas klaidų... bet buvo laikomasi miesto bendrojo plano projekto nuorodų. O pastaruoju metu stebimas
reiškinys, kai grobuoniškai taikomasi į tas miesto vietas,
iš kur gražiai ir gerai matyti, vadinasi, ir tos vietos gerai
matyti... Esu sunerimęs dėl tokio fenomeno ir manau,
kad reikia imtis griežtesnių priemonių... Ar reikia sunaikinti tai, ką stengėmės ginti ir išsaugoti sovietmečiu? Ar
tai, kas buvo brangu okupacijos metais, dabar prarado
vertę? Siluetas – brangenybė, kurią norint išlaikyti, perduoti kitoms kartoms, reikia aristokratiško mąstymo...“
(Algimantas Nasvytis; citata iš A. Mačiulio monografijos
Architektai Algimantas ir Vytautas Nasvyčiai)
Iš šios metro citatos galima padaryti kelias išvadas.
Visų pirma, kad, atsisakius komandinio, tai yra nedemokratinio, reglamentavimo, mes, panirę į demokratinę
situaciją, realiai atsisakėme bet kokio profesionalaus reg
lamentavimo, nors patys to dažniausiai nepripažįstame,
išskaidydami globalią erdvinę koncepciją į lokalius jos
pažeidimus, sugalvodami jiems naujus „profesionalius“
pateisinimus, paprastai argumentuotus papildoma finansine „parama“.
Antra, esant komandinei reglamentavimo sistemai,
reikia gerokai mažiau profesionalų su aristokratiniu
mąstymu, kitiems belieka spręsti jiems patikėtą kūrybinį
uždavinį nustatytuose parametruose, siekiant tinkamai
įsilieti į kontekstą, pagal galimybes praturtinant jį. Gal
mums tai per menkas uždavinys? Prisiminkime, vieno
teatro klasiko mintį: „Nėra mažų rolių, yra tik maži aktoriai.“ Atkreipkite dėmesį į Vilniaus viešojo transporto
stoteles – tai vieno didžiausių pasaulio architektų sero
Normano Fosterio kūrinys.
Trečia, komandinės sistemos vadovai neturėjo
oligarchinės aplinkos su jos galimybėmis siekiant savanaudiškų tikslų teikti materialinę argumentaciją. Gal todėl girdėdavo realius architektūros profesionalus.

Ketvirta, kad silueto urbanistiniai pokyčiai yra dideli ir negrįžtami.
Ar iš tiesų A. Nasvyčio ir jo bendražygių „architektūrinių kalvų“ koncepcija galėjo turėti tąsą, kuri, mano
nuomone, būtų užtikrinusi unikalaus miesto kraštovaizdžio subalansuotą su architektūrinėmis dominantėmis plėtrą, taip garantuodama jo savitumą visos Europos mastu, kai lomoje esantis intensyvaus užstatymo
branduolys yra supamas kalvų – vainikuotas „žaliąja
karūna“?
Nasvyčių bandymas susisteminti šiuolaikinio Vilniaus silueto sprendinius, remiantis atrasta senamiestinio užstatymo „architektūrinių kalvų“ sistema, kad ir
labiau literatūrine nei urbanistine, vis dėlto davė kelias
neabejotinai vertingas nuorodas dėl užstatymo mastelio
ir naujų „architektūrinių kalvų“ išdėstymo miesto plane.
Tačiau Vilnius – klastingas miestas: atstumai tarp
planuojamų dominančių optiškai mažėja ir statinys
arba tampa nepageidautinu fonu buvusiam užstatymui, arba jį užstoja.
Prie nepageidautinų netikėtumų prisideda ir urbanistiškai nepagrįstose vietose atsirandantys aukštuminiai „šašai“, išsprūdę toli už formuojamų „architektūrinių kalvų“. Įdomiausia, kad visi jie, pažeisdami
patvirtintus reglamentus, sumeistrauti architektų rankomis, suderinti su architektų ekspertų tarybomis, vėliau – ir savivaldybės „profesionalais“. Iš tiesų atrodo,
kad „aristokratinis mąstymas“ šlubuoja...
Taip atsirado savaime gana elegantiškas bokštelis
prie Konstitucijos ir Ukmergės gatvių sankryžos (arch.
A. Ambrasas), deja, gerokai mažiau pavykę Vilniaus var
tai (arch. R. Bimba), gan pretenzinga „žalioji bačkelė“
Neries pakrantėje, Žvėryno prieigose (arch. PLH archi
tekts, Danija). Visiškai atsitiktinėje vietoje atsiradę aukštuminiai pastatai vadinamajame Verslo trikampyje (arch.
R. Palekas, S. Pamerneckis), nors pirmasis šiame kvartale
Ūkio banko pastatas (arch. A. Ambrasas) pateikė subtilų kamertoną, kurio, deja, neišgirdo po jo čia dirbę kiti
mūsų architektūros asai.
„Architektūrinių kalvų“ kompozicijos svarbios ne
tik iš gamtos mums padovanotų apžvalgos taškų, bet ir
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iš „parterio“. Itin tankus užstatymas naikina giluminius
vizualinius ryšius su viršutinę miesto terasą formuojančia „žaliąja karūna“, tiksliau – su kur ne kur išlikusiais
jos fragmentais.
Tokio užstatymo pavyzdys – vis dar besivystantis
dešiniakrantis miesto centras.
Iš tiesų talentingai sugalvotas naujojo centro permetimas per upę įgavo pirminį kvėpavimą 1964 metais paskelbus Vilniaus miesto centro suplanavimo ir
užstatymo konkursą, kuriame dalyvavę broliai A. ir V.
Nasvyčiai, kartu su V. Brėdikiu ir V. Čekanausku pasiūlė
sprendimą, kuris nurodė vystymo kryptį.
Reikia pripažinti, kad projektas suponavo kur kas
retesnį ir žemesnį užstatymą. Tačiau ir tokiam pradėti
realizuoti reikėjo sulaukti A. Zuoko, sugalvojusio, kaip
finansiškai „permesti“ į naująjį centrą miesto savivaldybę, po to ir atsirado veržlus kapitalo skverbimasis į šią
teritoriją. Šiandien mes čia turime nebe „architektūrinę
kalvą“, o lietuviškus himalajus.
Taip Europos pastatas, statybos metu dar ūgtelėjęs
pora aukštų, pasiekė 117 m (arch. A. Ambrasas) ir šalia
jo atsirado 80 m apartamentų bokštas (arch. R. Bimba).
Prie tokių kaimynų labai sumenko savivaldybės pastatas, pasiekęs vos 67 m (arch. A. Paslaitis). Aukštaūgių kompaniją solidžiai papildė trys administraciniai
pastatai Burės (arch. L. Merkinas), kurios aukščiausia
Burė – 76 m aukščio. Apibūdindamas šį užstatymą, neatsitiktinai panaudojau epitetą „solidus“. Iš tiesų minėti
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pastatai – kokybiškos architektūros pavyzdžiai – nedera
su, mano nuomone, kiek hipertrofuotu Europos aukščiu.
Tačiau su tuo galima būtų taikstytis, nes vieta, kurioje
yra šis pastatas tiksliai atkartoja didžiosios Vilniaus architektūrinės kalvos vietą, numatytą miesto centro plane.
Matyt, ir ką tik pasibaigęs administracinio pastato į rytus
nuo savivaldybės architektūrinis konkursas (laimėtojas –
arch. R. Bimba, – su sąlyga, kad statybos metu, paremtas
finansiniais argumentais, neūgtelės) gali sėkmingai užbaigti rytinį šios kalvos formavimą.
Gaila, kad vakarinėje kalvos dalyje gana elegantiškas lenktas gyvenamasis namas (arch. D. Ruseckas ?), atrodo, jau buvo įgavęs galutinę formą, kol kažkuris kolega „išsišoko“ netikėtai iškeldamas komišką gal dešimties
aukštų ataugą, išstypusią į 91 m aukštį ir taip pažeidusią
kalvos geometriją.
Daug prastesni reikalai gretimoje kalvoje, kur viešbutis Lietuva (dabar Radison Blue) turėjo būti vienintelis
aukštuminis pastatas, kurio „ūgį“ A. Nasvytis „pasiskolino“ iš Šventų Jonų bažnyčios bokšto, – galbūt norėdamas emocionaliai susieti senos ir naujos architektūros
dominantes. Jų abiejų aukštis – 65 metrai.
Šioje zonoje, tarp Neries ir Konstitucijos prospekto,
centro plano projekte buvo numatytas maksimalus 35 m
pastatų aukštis. Į tokį reglamentą „sutilpo“ tik naujasis
Radison Blue priestatas (arch. S. Mikštas). Pirmas, pralaužęs aukščio ribas, atsistojo Swedbankas – 50 metrų (arch.
A. Ambrasas).
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Tačiau laukiamas „ikonų“ projektuotojo – taip save
apibūdina maestro D. Libeskindas – K-19 opusas jau
siekia 84 metrus. Jo aukštį nesupratingiems Lietuvos
architektams, susirūpinusiems dėl dar vieno galimo giluminio vizualinio ryšio uždarymo, maestro paaiškino:
„Turint pinigų kišenėje, o burnoje – išmuštą dantį, jį galima paprasčiausiai užtaisyti.“ Tekstas aiškiai pritaikytas čiabuviams ir vargu bau sietinas su „aristokratiniu
mąstymu“.
Akivaizdu, kad teks susitaikyti su reto pretenzingumo aplinką niekinančia „ikona“.
Nereikia nusiminti, kaip jau ne kartą teigė mūsų
metras A. Nasvytis – „prie architektūros priprantama“,
kita vertus, jeigu pastato smailiosios briaunos bus berėminės konstrukcijos, jeigu visa architektūra deklaruos
aukščiausios klasės „hightech’ą“, o apdailos medžiagos
bus puikios kokybės, – tuo aš neabejoju, – tada „profesio
nalams“ iš Seimo ar Savivaldybės jis taps kvapą gniaužiančiu įvykiu. Be to, šioje pastatų sangrūdoje atsiras
patrauklių fragmentinių kompozicijų, kurios tenkins ir
realių profesionalų akį.
Tačiau tenka pastebėti, kad D. Libeskindas laimėjo
tarptautinį konkursą, o tai leidžia nesutikti su gal perdėm kritiška rašinio autoriaus nuomone.
Konkurso, ypač tarptautinio, rezultatus nemaža dalimi lemia jame dalyvaujančių užsienio žvaigždžių spindesys, natūraliai akinantis provincialią aplinką, o padėti
jai tinkamai susivokti žvaigždžių pasiūlymuose pasamdomi tinkami recenzentai norimam pasiekti rezulta-
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tui, tradiciškai ydingai sudaroma vertinimo komisija iš
administracijos „profesionalų“ ir architektūros klerkų.
Tokioje aplinkoje atsidūrę keli realūs profesionalai kūrėjai dažniausiai neturi analitinės patirties ir „supasuoja“
prieš vieningą norą turėti laimėtoją – žvaigždę, nepaisant
to, kad ji gerokai prigesusi, todėl savo kūrybos ešeloną
iš vakarų krypties pasukusi į rytus...
Tačiau labiausiai stebina pripažintų Lietuvos architektūros grandų (turbūt pastebėjote, kaip dažnai šiame
straipsnyje kartojasi tos pačios pavardės, ir pelnytai kartojasi, nes jie iš tiesų tokie yra), dalyvavusių šiame konkurse, požiūris į strategines bendrojo miesto plano nuostatas. Matydami aplinką, jau pripratome nebekreipti į tai
dėmesio, nebegerbti ankstesnių kolegų kūrybos, – „jeigu
ne aš, tai kitas vis tiek tai padarys“. Na, nearistokratiškas mąstymas...
Ką daryti? Esminis vieno klasiko suformuluotas
klausimas.
Pirmiausia atidžiai, neužmiršdami ir ankstesnių kolegų įžvalgų, rinkime vietas naujoms architektūrinėms
kalvoms. Teisingai parinktose vietose, su vienas kitą
gerbiančiais jose kursiančiais architektais tai gali tapti
prasmingais miesto silueto ženklais.
Ir neleiskime aukštuminiais pavieniais „šašais“ užkrėsti sostinės panoramos.
Įsikibę dantimis saugokime „žaliosios karūnos“ skeveldras. Pamenat A. Nasvytį – „siluetas yra brangenybė“. O sudėtinga brangenybė – dar brangesnė, ir puoselėti ją reikia „pastangėlių“.
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Eglė Colucci

Gyvenimas tarsi paveikslas

K

aune baigiau architektūros studijas, tačiau visuomet svajojau tapyti. Neužteko drąsos laiku
pasirinkti šią profesiją. Dabar to gailiuosi. Tačiau
manau, kad techninis išsilavinimas buvo geras apšilimas prieš startą, praplėtęs meninio akiračio horizontus.
Tapybos ir skulptūros paskaitoms fakultete skyriau daugiausiai dėmesio. Tapydama architektūrą, nesistengiu
jos kopijuoti, pastatų fasadus paverčiu teatrų ložėmis ar
baseinais, šviestuvus – dušais, šaligatvio plytelių ornamentą perkeliu ant kavinės stalų, eksterjerą sujungiu su
interjeru. Jei galėčiau šitaip projektuoti, mano fantazijų
namuose tikrai nebūtų patogu gyventi... O man patinka
dekoratyvūs paveikslai, ryškios spalvos, detalių gausa,
logikos nebuvimas. Spontaniška prigimtis verčia greitai
įgyvendinti įsižiebusią bet kokią, kad ir pačią absurdiškiausią, idėją. Kartais pakanka pasižiūrėti filmą apie Fridą Kahlo, kad iškeliaučiau į Meksiką. Norisi nuolat judėti, nesustoti, todėl neretai save atrandu prie molberto
su teptuku rankoje septintą valandą ryto.

apsidžiaugė ir už savo kelių savaičių viešnagę jam padovanojau paveikslą. Mainais už nakvynę ir vakarienę
pavyko atsidėkoti ir keliaujant Australijoje, Indonezijoje, taigi, manau, sekėsi neblogai. Ar kelionė darė įtaką
mano paveikslų siužetams? Tikriausiai taip. Žinau tik
tiek, kad gamta ir užmiesčio romantika manęs nedomina. Ne kartą įsitikinau, kad tapyti tvartus, medžius ir
gyvulius – ne man. Buenos Airėse matyti vaizdai – tai
mano stichija, tik spėk dairytis, kiekviename žingsnyje
kas nors vyksta. Čia man patinka stebėti žmones, matyti,
kaip jie draugauja ar pykstasi, kaip kankinasi gyvendami
per arti vienas kito, ar sugeba atsiriboti nuo šurmulio,
kuris verda puošnaus spalvingo urbanistinio peizažo
fone. O štai Indijoje šio chaoso man pasirodė per daug.
Ilga kelionė pradėjo labai varginti. Pasiekusi Varanasį iš
Nepalo pusės, pasijutau emociškai palaužta. Šio regiono
šalių kultūriniai skirtumai neleido atsipalaiduoti, teko
kažko imtis, bandyti sau padėti. Nusprendžiau palikti
beveik visą savo mantą ir toliau keliauti su kuprinėle,

DVI AISTROS

Viena Tokijo galerija pakvietė mane praleisti metus menų
rezidencijoje Japonijoje, jos kuratoriai atkreipė dėmesį į
parodoje matytus mano paveikslus, kurie buvo ištapyti
smulkiais potėpiais ir taškeliais. Viešėdama svečioje šalyje, susimąsčiau, kad, jei pirma būčiau keliavusi, o po
to studijavusi, galbūt būčiau buvusi geresnė studentė.
Metai, praleisti Japonijos kalnuose, menų kaime, tarp
sniegynų, patenkino abi mano aistras. Pati viena vargu
ar būčiau nukeliavusi į šią egzotišką šalį. Galerijos vykdomo kultūrinio mainų projekto metu turėjau galimybę
tapyti ir rengti parodas, ir net iš to uždirbti pinigų. Tai
buvo nuostabu! Viešnagei Japonijoje baigiantis, jau buvau susitaupiusi šiek tiek pinigų ir nutariau dar metus
praleisti keliaudama aplink pasaulį.
Tapyba – mėgstamiausias paauglystės užsiėmimas,
o kelionės – niekur neišgaravusi vaikystės svajonė. Maniau, kad keliaudama pamiršiu tapybą, bet jau po savaitės Meksikoje, užsukusi į raštinės prekių parduotuvę,
neištvėriau ir prisipirkau aliejinių dažų. Nebaigtą neišdžiūvusią drobę dėdavau į tortui ar picai skirtą dėžę,
kuri sukeldavo nemenką įtarimą Pietų Amerikos pasienio tarnautojams. Realios situacijos virto siužetu paveikslo, vaizduojančio lekiantį su raktais šunį ir keturis
vyrus, bandančius jį sučiupti. Tai vaizdas, kurį stebėjau
Peru. Vėliau, Briuselyje surengtoje parodoje, šį paveikslą
simboliškai įvertinau tiek, kiek man kainavo metus trukusi kelionė, deja, likau visiškai nesuprasta.
Naujojoje Zelandijoje apsistojau šeimoje, už suteiktą nakvynę ir maistą tikėdamasi atidirbti orchidėjų šilt
namyje, tačiau šeimininkas, sužinojęs, kad tapau, labai

Francis Baconas suka lanką, 100x150 cm
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Putvinskio aikštė, 150x100 cm

kuri buvo lengvesnė nei daugumos moterų rankinė.
Patikėkit, atsikračius daiktų, galvoje iš tiesų pašviesėja.
Taip sugebėjau atgauti sveiką protą. Pakeičiau kelionės
kryptį link Tibetinės Indijos dalies, Himalajų kalnų, kur
gamta man pasirodė pati gražiausia visame pasaulyje, o
tūkstančio metų senumo vienuolynų freskos mane galutinai užbūrė.

Š E I M A I R TA P Y B A

Grįžusi iš savo klajonių po pasaulį, gyvenau Vilniuje, tačiau netrukus mane pradėjo persekioti nuojauta,
kad asmeninis gyvenimas susiklostys tik kardinaliai
pakeitus gyvenamąją vietą. Buvo labai baisu atsisakyti
patogaus gyvenimo ir mėgstamo meno vadovės darbo
biure, bet išdrįsau kurti savo gyvenimą, siurrealistinį
tarsi mano paveikslai, ir leidausi į dar vieną avantiūrą.
Visos mano kelionės aplink pasaulį metu mane labiausiai sužavėjo Buenos Airės. Praleidus pusmetį Lotynų
Amerikos šalyse, Argentina pasirodė tarsi oazė, atgaiva
širdžiai, žavinti knygynais, teatrais ir gatvės pasirodymais. Keliaudama visuomet jaučiau, kad čia dar grįšiu
ilgesniam laikui, įsiliesiu į taip mane sužavėjusį aktyvų
kultūrinį gyvenimą. Vyrukas, kuris man padėjo tvarkyti
dokumentus stojant į Buenos Airių universitetą, vėliau
tapo mano sutuoktiniu. Kitame fakultete jis baigė gitaros studijas. Sukūrus šeimą, viena iš dviejų mano aistrų
automatiškai nunyko. Mano vyras nėra nuotykių ieško-

tojas, o ir keliavimas dviese tampa daug sudėtingesnis.
Moteris keliaudama turi saugotis pavojų, tačiau daug
mieliau sulaukia vietinių pagalbos, yra atvira naujoms
pažintims su kitais keliautojais, lanksčiau gali planuoti
maršrutą. Dabar gyvename tarp Buenos Airių ir Kauno,
o gimus dukrai, daugiau laiko praleidžiame Lietuvoje.
Suderinti tapybą ir vaiko auginimą yra didelis iššūkis
kiekvienai menininkei. Būti menininku – tai ne apibrėžtas darbas iki penktos valandos vakaro, tai psichinė
būsena, kurioje esi visą parą, o vaikas, atitraukdamas
dėmesį, šią būseną griauna. Atsisakyti tapybos neketinu, skirti per mažai dėmesio vaikui – taip pat. Šioje situacijoje bandau ieškoti išeities. Anksčiau maniau, kad
turiu nešvaistyti laiko, todėl sėsdavau prie molberto turėdama nors penkias minutes. Taip per kelis mėnesius
sukurdavau paveikslą. Dėliodama tokią laiko mozaiką,
labai stengdavausi, kad taip ilgai tapomas paveikslas
nebūtų užkankintas. Šiandien juokiuosi, kad nebeliko
laiko blogiems paveikslams. Įtraukiu dukrą į kūrybinį
procesą leisdama jai baltą drobę padengti pirmu tapybiniu sluoksniu. Tuomet tokią vaikišką keverzonę pakoreguoju, o gal pagadinu papildydama savo sukurtais
personažais. Paveikslai tampa ne tokie išbaigti, daug
laisvesni ir spalvingesni. Kai dukros abstrakcijos virs
suprantamomis figūromis, nebegalėsiu taikyti šio kūrybinio metodo, tačiau tikiu, kad tuomet turėsiu daug
daugiau laiko tapybai.

E G L Ė

C O L U C C I

Saulėta Laisvės alėjos pusė, 100x150 cm

Prisimenant vasarą II, 120x60 cm

Oranžinis Aušros tako tango, 120x80 cm

Improvizuotas koncertas, 90x90 cm

N A U J O J I R O M U VA , 2 0 1 9 , N R . 3 ( 6 0 8 )

44

Materijos pasipriešinimas

Dailininkę Irmą Balakauskaitę kalbina Belgrado galerijos „Grafički kolektiv“
direktorė, menotyrininkė Ljiljana Ćinkul

Jūs dalyvavote tarptautinėse Belgrado grafikos trienalėse 2014
ir 2017 metais. Taip pat, kaip viena 2014-ųjų trienalės nuga
lėtojų, 2017 metų balandį–gegužę surengėte personalinę dar
bų parodą seniausioje Belgrado galerijoje „Grafički kolektiv“.
Ar Jūs galėtumėte įvertinti pagrindines grafikos meno raidos
tendencijas lyginant Lietuvos ir Serbijos meno kontekstus?
Labai džiaugiuosi, kad man teko dalyvauti šiose Belgrado grafikos trienalėse. Esu dėkinga už mano darbų įvertinimą. Man didelė garbė atstovauti Lietuvai tokio lygio
kultūriniame vyksme, kuris, mano manymu, kiekvienais
metais įgauna vis didesnį pagreitį ir svarbą ne tik Serbijos kultūriniam gyvenimui, bet ir bendram Europinės
kultūros kontekstui, grafikos meno populiarinimui ir
raidai. Labai vertinu kuratorės Suzanos Vučković entuziazmą ir tikiuosi, kad jos energija neišblės, o Belgrado
tarptautinė grafikos trienalė sulauks vis didesnio palaikymo ir populiarumo.
Grafikos trienalės – tai puiki galimybė pamatyti ir
įvertinti dabarties procesus grafikos mene apskritai. Manau, kad multikultūralizmo laikais, kuriais gyvename,
labai sunku kalbėti apie kažkokias nacionalines mokyk
las Europoje. Meno kokybę lemia ne mokyklos, o asmenybės, kurios ir „užduoda toną“ vienokių ar kitokių
tendencijų atsiradimui bei jų kaitai.
Per trumpą laiką savo viešnagių Belgrade metu aš
neturėjau galimybės įvertinti visų procesų, vykstančių
šiuolaikiniame serbų grafikos mene. Mano pažintis su
serbų grafika yra nepakankama, kad galėčiau daryti atsakingus apibendrinimus. Geriau pažįstu baltiškąjį kontekstą, kurį stebiu Talino, Krokuvos trienalėse, bendrose
bei personalinėse kaimyninių šalių parodose... Pasidalinsiu savo pastebėjimais.
Bendros grafikos raidos tendencijos mūsų šalyse
ir pasaulyje labai panašios. Pastebimos dvi natūralios
eigos kryptys: pirma, vis dar dominuoja tradicinis požiūris į grafiką, besiremiantis amato ir technologijų panaudojimu „tikrojo estampo“ formatu; antra, formuojasi
konceptualus požiūris, kuris labiau krypsta šiuolaikinio
meno ir tarpdisciplininio formato link (šiam požiūriui
svarbesnis yra konceptualus veiksmas arba idėja, o ne
gražiai padarytas paveikslas).
Technikos ir technologijų prasme ir serbų, ir lietuvių grafikoje juntamas labai glaudus ryšys su tradicija.
Skaitmeninė grafika (grynuoju pavidalu) Lietuvoje, dėl
akivaizdžiai konservatyvesnio visuomenės (taip pat ir
pačių dailininkų) požiūrio, neįsitvirtino ir iš parodinio
konteksto pasitraukė į taikomąją sritį; lakštinėje grafikoje
ji dažniausiai naudojama kaip sudėtinis mišrių technikų
elementas. Tuo tarpu estampus kuriantys įvairių kartų
menininkai vis dažniau atsisuka į senas gražias tradi-

cines technikas. Jaunimas randa šiuolaikinių temų bei
formų, kuriose ofortas, akvatinta, mecotinta, ksilografija
ir kitos tradicinės technikos suskamba naujai ir aktualiai. Panašią tendenciją pastebiu ir pas jus. Skaitmeninė
grafika nėra išstumiama iš parodinio konteksto, ji bando
užimti savo nišą, tačiau, kaip man pasirodė, ji dar neįgavo tos įtaigios formos, kad galėtų lygiaverčiai konkuruoti
su tradicinėmis technikomis.
Lygindama lietuvių ir serbų grafiką formaliuoju aspektu, įvardyčiau vieną pastebėjimą: lietuvių grafikai
retai renkasi abstrakciją, o serbų grafikai ją mėgsta ir
naudoja labai įtaigiai. Didžioji dalis šiuo metu Lietuvoje
aktyviai dirbančių grafikų atiduoda pirmenybę figūratyvui, kuriame būtinai yra daugiau ar mažiau paslėptas
naratyvas. Serbų grafikoje abstrakčių ieškojimų yra daugiau. Tačiau manau, jog ir šis skirtumas yra sąlygotas
tam tikrų mūsų šalių istorinių-meninių tradicijų.
Konceptualioji grafika, kaip suprantu, ir Serbijoje,
ir Lietuvoje dabar dar tik formuojasi. Tad apibendrinda-
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ma galiu pasakyti, jog savo esme bendros grafikos meno
tendencijos mūsų šalyse yra panašios, nors vizualinės
raiškos formos, problematika ir estetika išlaiko savitumą, kurį apibūdinti keliais žodžiais yra gana sudėtinga.
Geriausia kultūrine pažintimi vienų su kitais galėtų tapti bendra grafikos paroda, kuri būtų pristatyta ir
Lietuvos, ir Serbijos žiūrovams. Ji leistų akivaizdžiai pamatyti ir įvertinti serbų ir lietuvių grafikos panašumus ir
skirtumus. Manau, kad toks kultūrinis tiltas galėtų tapti
labai prasminga ir įdomia iniciatyva.
Dirbate skirtingose srityse: kuriate grafikos darbus, skulptū
ras, scenografiją. Kas sieja įvairiapusę meninę Jūsų patirtį ir
asmeninę meno koncepciją?
Prieš atsakydama į klausimą, turėčiau turbūt pristatyti savo kūrybos kontekstą. Piešiu visą sąmoningą savo
gyvenimą nuo tada, kai išmokau laikyti pieštuką. Nežinau, kaip, bet kai buvau dešimties, atėjo labai aiškus
supratimas, kad noriu būti lėlių teatro dailininkė (vaikystėje visos man dovanotos lėlės buvo išnarstomos ir
perkuriamos savaip). Tai buvo gana keista idėja, nes iki
tol jokiame teatre nebuvau buvusi, su lėlių teatru susidūriau daug vėliau.
Nuosekliai siekiau savo tikslo – ruošiausi studijuoti
scenografiją. Tais metais, kai stojau į Dailės institutą (dabar Dailės akademija), priėmimo į scenografiją nebuvo
(konkursai buvo labai dideli, priėmimai į scenografiją
vyko tik kas antri metai). Aš labai sėkmingai įstojau į
tapybą, manydama, kad po metų galėsiu pereiti į scenografijos specialybę. Bet taip nenutiko... Tapybos kurse susirinko nepaprastai įdomių asmenybių būrys, užsimezgė
draugystės, kūrybiniai ryšiai, kuriuos buvo gaila prarasti. Be to, bendraudama su scenografais, kurie dirbo gretimose auditorijose, supratau, jog jie yra pernelyg siaurai
profiliuojami, mokomi pagal vieno dėstytojo šabloną.
Tapytojų kurse susidraugavau su giliai mąstančiu
bei originaliai rašančiu jaunuoliu, Vytautu Pakalniu. Jis
buvo atviras visokiems kūrybiniams eksperimentams
ir labai lengvai priėmė mano siūlymą kurti lėlių teatrą
drauge. Jis rašė tekstus, kūrė mechanizmus, aš dariau
lėles, kūriau scenografiją... Taip iš žaidimo atsirado eksperimentinis mechaninis lėlių teatras Ū, kuriame mes,
kaip dailininkai, jautėmės laisvi nuo visų teatrui būdingų apribojimų. Šis teatras gyvavo penkerius metus, netgi
buvo kviečiamas į festivalius...
Grafika mano gyvenime atsirado atsitiktinai... Studijuodama trečiame kurse, turėjau galimybę susipažinti
su grafikos technologijomis. Įsimylėjau ofortą – jis tapo
aistringu mano hobiu. Visus laisvus vakarus praleisdavau Grafikos centro ofortinėje, kur mane įsileido kolegos
grafikai. Ilgainiui grafika tapo pagrindine mano aistra
(1999 metais į Lietuvos dailininkų sąjungą aš įstojau jau
kaip grafikė).
Taip studijų metais netikėtai tapyba, grafika ir mano
vaikystės svajonė kurti lėlių teatrą organiškai susipynė
kūrybinių eksperimentų bei patirčių lauke.
Tarpdiscipliniškumas – natūrali mano vidinius bei
kūrybinius poreikius atitinkanti būsena, neleidžianti paskęsti rutinoje bei užsisklęsti vienos disciplinos, vieno

Peizažas su kolona I, 2015, polistireno raižinys

cecho rėmuose. Tai, kad nesu suvaržyta nei grafikos, nei
scenografijos mokyklų, visada man teikė daugiau laisvės
eksperimentuoti, jungti skirtingas plastikas, praplečiant
tradicinių sampratų ribas. Bandydama suprasti, kuo aš
skiriuosi nuo kitų menininkų, kas charakterizuoja mane
kaip dailininkę ir asmenybę, ieškojau autentiškos formos
arba sistemos, kurioje galėtų atsirasti vietos visiems profesiniams mano pomėgiams.
Tragiškai iš gyvenimo pasitraukus mano draugui
Vytautui Pakalniui, nusprendžiau savo Dailininko teatrą
kurti viena.
Tai tapo ilgalaike mano strategija ir kūrybos tikslu –
meninio gyvenimo scenarijumi, kuriame atskiri kūriniai
ar ciklai, skulptūriniai, mechaniniai, grafiniai objektai bei
instaliacijos, kaip atskiri dėlionės elementai, laikui bėgant turėtų susidėti į vientisą sistemą, reprezentuojančią
mano pasaulėjautą.
Nė vienos savo parodos ar darbų ciklo nevertinu
kaip baigtinio. Kiekviename iš tarpinių rezultatų aš
sprendžiu tam tikras plastines užduotis, visgi nukreiptas į galutinį tikslą – Dailininko teatrą kaip savęs pažinimo būdą.
Kelyje į šį tikslą aš eksperimentuoju derindama tradicines ir šiuolaikines grafikos technikas, atrandu autorinių
technikų, kurios leidžia man sujungti grafinę estetiką su
spontaniška tapybine faktūra, spalvos simbolika. Perkeliu

I R M A

B A L A K A U S K A I T Ė

Kėdė iš ciklo Pasjansas, 2001–2002. T A N I O S S E R K E T nuotrauka

Laukiančios, 2002, 2018. T A N I O S S E R K E T nuotrauka

Teatras U, 1992–1995. T A N I O S S E R K E T nuotrauka

Stovintys, 2005. S T E F A N O S A B E T T O S nuotrauka

Žiūrinčios, 2003. Ž I L V I N O P ŪČI O nuotrauka
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grafinį vaizdą į apimtinę formą, derinu visa tai su skulptūrine plastika ir mechanika kurdama mobilius objektus...
Politika, ekonomika ir socialinis kontekstas nėra
mano interesų laukas. Kūryboje mane domina žmogiškųjų problemų apmąstymas. Viena esminių mano kūrybos temų yra pasirinkimo laisvės, valios veikti ir determinuotos lemties santykio problema.
Tai, kad dažnai save suvokiu kaip kažkokios aukštesnės jėgos valdomą mechanizmą, paskatino mane pagrindiniu savo kūrybos veikėju pasirinkti lėlę – tarpinę
žmogaus ir daikto formą. Materializuodama ir reprodukuodama savo herojus grafikos kūriniuose, skulptūrose, mobiliuose objektuose atlieku lėlininko funkciją,
priverčiu savo veikėjus veikti ir išgyventi situacijas už
mane. Aš leidžiu sau transformuoti ir deformuoti juos
taip, kad lėlių kūnai maksimaliai perteiktų mano jauseną, mano mintį.
Viena vertus, aš veikiu kaip režisierius, primetantis
savo veikėjams situacijas, o kita vertus, stebėdama tai,
ką sukūriau, bandau pažinti save. Pasirinktame prasminių ir formalių problemų lauke bandau išsiaiškinti savo
meninių paskatų atsiradimo priežastis, estetinius ir etinius prioritetus.
Esate sakiusi, kad grafikos atspaudus kuriate kaip mini sceno
vaizdžius... Kokiu būdu vyksta grafikos ir scenografijos siner
gija Jūsų kūryboje?

Susitikimai II, 2015, polistireno raižinys, 40x40 cm
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Labai sudėtingas klausimas. Tiesą pasakius, aš niekada
nebandžiau to pasverti. Skirtingos kūrybinės patirtys
mano kūryboje susipina taip organiškai, kad apie tai
beveik niekada nesusimąstydavau. Bet dabar, Jūsų paklausta, permąstau savo veiklos raidą ir galiu paminėti
keletą momentų, kuriuos būtų galima įvardyti kaip sinergiją.
Studijuojant trečiame kurse, kai akademinė programa buvo beveik įveikta, labai aštriai iškilo savo autentiškumo paieškos tema: kas aš? Kas yra tai, kuo aš, kaip
dailininkė, galiu būti įdomi, kitoniška?
Gilindamasi į tapybą, aš pradėjau domėtis grafika,
žaidžiau teatrą. Sykį, pristatydama kūrybinius eskizus
savo dėstytojui (kurį be galo gerbiau ir gerbiu), išgirdau
iš jo lūpų frazę, jog neva mano „mąstymas yra grafinis
ir gal man vertėtų keisti kryptį – pereiti į grafikos specialybę“ (tuomet skirtingi kūrybiniai cechai buvo griežtai
susiskirstę į sektantiškas ložes). Niekur pereiti aš neketinau: tapybą labai mėgau, o grafika jau ir taip buvo mano
kasdienis džiaugsmas (dėstytojas to nežinojo).
Priėmiau jo žodžius kaip iššūkį – savo kitonišką,
„netapybinį“ mąstymą panaudoti sukuriant originalią
tapybinę formą. Atsisakiau aliejinių dažų – pradėjau
naudoti glaistą ir klijus; sąmoningai atsisakiau spalvos
(tai buvo gana drąsus iššūkis koloristinės tapybos mokyklai, kurios pagrindu buvome mokomi) – pasirinkau
achromatinį arba monochrominį koloritą; atsisakiau teptuko – ėmiau peiliu raižyti faktūras tinke ant drobės...
Vengdama bet kokių atsirandančių tapybinių įtakų, citatų, įkvėpimo savo siužetams sėmiausi iš teatro, mechanikos, statybinių parduotuvių asortimento...
Ir tai buvo mano pergalė – aš atradau savo kalbą
tapyboje.
Grafikoje aš ieškojau galimybių „sugriauti“ grafinį
sterilumą, piešinio susikaustymą. Man labai svarbu, kad
paveiksle būtų „gyva mėsa“ – spontaniškos faktūros,
gyvas piešinio nervas, tapybiniai atsitiktinumai, daugiasluoksniškumas... Grafikoje išsikėliau sau užduotį sukurti kažką panašaus į „tiražuojamą tapybą“, tokį sintetinį produktą, kuriame tapybiniai principai susijungtų su
grafinėmis technologijomis ir patenkintų mano tapybos
ir grafikos poreikį viename. Esu kelyje į šį tikslą. Kurdama savo grafikos kūrinius, aš naudoju įvairias netradicines medžiagas (glaistus, polistireną, molį, klijus). Jų
savybės, kurias pažįstu per tapybą ir darbą teatre, leidžia
man išlaisvinti piešinį, lengvai jį keisti, raižyti greitai,
kurti faktūras... Raižymui dažnai naudoju netradicinius
įrankius: skulptūrinius kaltus, pjūklus, šakutes, teptuką,
lituoklį, švitrinį popierių. Savo grafikos darbus spausdinu ant drobės. Mano požiūris į tiražavimą taip pat
yra gana laisvas. Tiražavimas grafikoje – nuobodžiausia proceso dalis, kurią aš stengiuosi paįvairinti. Nors
ir darau nedidelius tiražus, tapydama tiesiai ant klišės,
kiekviename tiražo atspaude bandau sukurti vis kitokią
nuotaiką, leidžiu sau išbandyti įvairias spalvines ar tonines variacijas. Spausdinu rankomis – tai kiekvieną tiražo
atspaudą paverčia unikaliu. Žinau, jog tai nekanoniška,
bet be galimybės bent truputį improvizuoti tiražavimas
man taptų sunkiai suprantama apeiga. Šiais laikas tiražavimo prasmę matau tik tokią: tai leidžia dailininkui
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ne taip skausmingai išsiskirti su kūriniu jį parduodant
arba išleidžiant į parodinį gyvenimą. Grafika, mano požiūriu, yra demokratiškiausia ir atviriausia naujų formų
paieškos, technologijų ir raiškos galimybių aspektu; mažiausiai iš visų mano mėgstamų dailės sričių susaistyta
„formato“ prasme. Dėl to grafiką laikau prioritetu savo
idėjoms įgyvendinti. O grafikos ir tapybos priemonių bei
technologijų sinergija leidžia man būti savita ir bendrame lietuvių grafikos kontekste.
Scenografija, t. y. menama teatrinė siužetinė režisūra, veikėjų sulėlinimas (sudaiktinimas, stilizavimas)
raudona gija eina per visą mano kūrybą, kad ir ką aš
daryčiau. Pristatydama parodą Būsenos / States galerijoje
Grafički kolektiv, minėjau, jog savo vizualinę tikrovę 2D
formate aš dėlioju kaip scenovaizdžius. Pabandysiu atskleisti, kaip veikia sinergetiniai ryšiai, siejantys teatrą
ir grafiką mano darbuose, iliustruodama tai konkrečiu
pavyzdžiu.
Būsenose aš siekiau per vizualinę formą išreikšti savo
santykį su tikrove bei apmąstyti šios priešpriešos sandūroje kylančias vidines (dvasines ir emocines) būsenas:
vienatvę, ryžtą, ilgesį, neviltį, įtampą, pasipriešinimą...
Kuriant šiuos darbus, man buvo itin svarbu savo būsenas išreikšti taip akivaizdžiai, kad žiūrovo ir kūrinio
komunikacija būtų maksimali; kad tai, ką noriu pasakyti,
būtų lengvai pagaunama, perskaitoma. Aš mąsčiau, kokiais būdais galėčiau pasiekti šį tikslą. Tam tikra teatrinė
patirtis man pasufleravo sprendimą.
Tikrąja šio žodžio prasme, bandžiau įsivaizduoti,
kaip režisierius, kuriantis nebylų spektaklį, galėtų sceniniu vaizdu, judesiu išreikšti jausmą, vizualizuoti jį taip
raiškiai, kad tai rezonuotų su žiūrovu.
Klišė tapo mano scena. Scenoje neturi būti nieko atsitiktinio, nereikalingo, beprasmiško. Dėl to mano „scenovaizdžiuose“ liko tik būtiniausi daiktai – simboliai
(kalnas, žemė, namas, kėdė, medis, šulinys, balkonas),
keletas „specefektų“ (vanduo, vėjas, dūmai), minimaliai
rekvizitų (akmuo, kamuolys, lėktuvėlis) ir šviesa. Mano
veikėjai su žiūrovu bendrauja per simbolinį veiksmą,
kurį atlieka mano jiems paruoštame scenovaizdyje. Nors
jų judesys vaizde ir sustabdytas, bet jį nesunkiai galima
pratęsti mintimi, susieti visus veiksmus tarpusavyje ir
pamatyti melancholiškai pulsuojantį gyvenimą scenoje,
kuri ir yra gyvenimas.
Savo darbuose susitelkiate į dvasines, emocines būsenas, kurios
kyla iš santykio su aplinka. Kiek tai susiję su vietos tradicija
ir baltiškuoju paveldu?
Žinoma, žmogų formuoja aplinka, kurioje jis gyvena.
Susitelkimas į save, kontempliatyvus santykis su aplinka yra būdingas lietuvio dvasiai. Liūdnų lietuviškų dainų simbolizmas, tamsi pasakų ekspresija, nutylėjimai
ir ištylėjimai santykiuose, santūriai rafinuotas estetinis
skonis... Visa tai vienaip ar kitaip atsispindi mano pasaulėjautoje. Tačiau aš negalėčiau pasakyti, jog būtent tai
nulemia giluminius mano pasirinkimus. Man sunku tai
atrinkti iš sudėtingo ir painaus įvairių įtakų lauko.
Nesu toks „baltiškas grynuolis“. Gimiau mišrioje
šeimoje, vaikystę praleidau Kijeve, mano bendravimo
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ratas visada buvo multikultūrinis ir daugiakalbis. Kaip
tam tikrą įtaką savo pasaulėjautos formavimuisi reflektyviai įvardyčiau tik vieną dalyką – žydišką anekdotą.
Anekdotai, kuriuos žydai pasakoja apie save, mano galva, yra unikaliausia liaudies žodinės kūrybos forma, kurioje skaudi realybės refleksija susipina su egzistencine
filosofija, gyvenimiška išmintimi, paradoksu ir neįtikėtinai šmaikščia, gyvybingai optimistine autoironija.
Manau, kad savo egzistencinius klausimus, jaudinančių problemų puokštę žmogus atsineša jau ateidamas
į šį pasaulį. Geografija čia niekuo dėta.
Jūsų darbų pavadinimuose girdimi literatūriniai, poetiniai to
nai. Kiek darbų pavadinimai yra svarbūs Jums, Jūsų darbui ir
komunikacijai su žiūrovu?
Žodis man yra labai svarbus. Dažniausiai sąvoka, nugirsta frazė ar anekdotas tampa mano apmąstymų bei
kūrybos įkvėpimo šaltiniu, atspirties tašku pasirenkant
temą. Paprastai aš dirbu ciklais, kuriuose vizualine forma mėginu gvildenti prasmes, užkoduotas žodyje arba
įstrigusioje frazėje. Taip atsirado darbų ciklai Išėjimas,
Pokalbiai, Antikiniai peizažai, Būsenos. Ciklo pavadinimas paprastai man tarnauja kaip rėmai, padedantys
koncentruotis į temą, apibrėžiantys pasirinktos problemos ribas.
Kai kuriuose darbuose aš naudoju asmeninius simbolius, kurie gali būti nesuprantami. Tuomet pavadinimas tampa komunikaciniu tiltu, nukreipiančiu žiūrovą į
mintį, kurią noriu išreikšti, bet akivaizdžiai neparodau.
Mano pavadinimai dažniausiai yra labai paprasti:
Laukiančios, Žiūrinčios, Stovintys, Einantys kartu, Baimė,
Tyla... Nepasakyčiau, kad juose labai daug literatūros,
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juo labiau poezijos... Galbūt teatriškumas bei tam tikra
poetika atsiranda pavadinimo ir vaizdo santykyje. Tuomet tai atitinka mano tikslus.
Labai dažnai mano darbų pavadinimai absoliučiai
priešingi vaizdui, kurį mato žiūrovas. Taip aš sukuriu
paradoksalią situaciją, kurioje teksto ir vaizdo neatitikimas suteikia galimybę žiūrovui apčiuopti prasminius
sluoksnius, esančius tarp žodžio ir vaizdo.
Kurdama grafiką, naudojate skirtingas medžiagas. Koks yra
Poesis ir Techne santykis Jūsų darbe?
Apie vaizdo poetiką aš galvoju mažiausiai. Kūrinyje
poezija atsiranda savaime arba neatsiranda visai. Man
svarbesnė yra meninė tiesa, o ji gali būti kokia tik nori...
Kartais visai nepoetiška... Sąmoningai aš nesistengiu poetizuoti vaizdo.
Mane labiau domina kūrybinio proceso poetika –
mano ir materijos, kurią bandau nugalėti dialogas. Tikiu,
kad materija yra gyva: ji visada priešinasi tikrindama
mane, tyčiojasi, bando kantrybę, tikrina mano intencijų nuoširdumą... Bet kokia pasirinkta medžiaga (ar tai
būtų popierius, ar metalas, ar medis, ar tinkas, ar molis)
turi savo charakterį, savo kaprizus... ir savo unikalumą,
kurį kartais atskleidžia, pasufleruodama tokį sprendimą, kokio niekada sąmoningai nesugalvočiau. Aš labai
vertinu technologinius „kiksus“, netyčiukus, kurie nutinka „kankinant“ klišę: nuodijant, raižant, trinant dažus, spausdinant... Grafikos atsiradimo procesas – tai
magiškas vyksmas, kuris mane užburia. Grafiką galima
spausti nuo visko ir ant visko – galimybių spektras yra
beribis! Kiekvieną kartą, pasirinkdama naują, nebandytą
medžiagą, išgyvenu vaikišką atradimo džiaugsmą: „O!
Galima dar ir taip!“, „o paskui dar ir šitaip“, „o po to
galima tai sujungti“, „o kas, jeigu...“ Ir taip toliau... Man
niekada nebūna nuobodus santykis „aš ir mano klišė“.
Aš niekada iš anksto nežinau, koks bus rezultatas. Bet
būtent tai man ir patinka! Būtent dėl to įvairiems sumanymams aš renkuosi skirtingas medžiagas, susigalvoju
naujų, eksperimentuoju. Paveikslų nėra mano galvoje.
Galvoje yra abstrakčios schemos. Kūrinys gimsta tik
bendraujant su medžiaga, kuri iš pradžių priešinasi, o
paskui... Veda, koreguoja, sufleruoja, o kai kuriuos dalykus pati ir padaro. Poezija ir Technologija mano darbe
susitinka už paveikslo ribų.
Dirbate ir pedagogikos srityje. Kokią įtaką Jūsų, kaip meninin
kės, darbui daro studentų ir Jūsų kūrybinių energijų mainai?
Pedagogika yra mano gyvenimo dalis. Didžiuma mano
kūrybinės energijos investuojama į mokymą (dirbau su
3–15 metų vaikais) bei dėstymą (studentai, suaugusieji,
norintys praplėsti savo akiratį, įgyti kūrybinių patirčių).
Tai labai įdomi ir kartu kontroversiška praktika.
Bet savo atsakymą į Jūsų klausimą pradėsiu šiek
tiek iš toliau...
Savo kartą vadinu „lūžio“ karta. Manau, kad mano
kartos kultūros žmonėms Lietuvoje (ir ne tik) teko savo
kailiu patirti ir išgyventi visus istorinio lūžio bei vertybinių sistemų pokyčius ir gerąja, ir blogąja prasme.
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1991 metais žlugus sovietinei sistemai ir pradėjus
formuotis kapitalistiniams santykiams, valstybės ir visuomenės požiūris į meną ir menininkus Lietuvoje labai
pasikeitė. Menas (ir kultūra apskritai) prarado savo privilegijuotą padėtį. Kultūra buvo išstumta iš elitinių pozicijų. Jai teko adaptuotis prie naujų „prekinių-piniginių“
santykių, kuriems visiškai nebuvo paruošta. Visa karta
menininkų, kuriems buvo skiepijama, jog „menininko
uždavinys – kurti niekam nereikalingą daiktą“ (čia turima omeny tai, jog menas neturi tenkinti utilitarinių
vartotojiškų poreikių, bet privalo būti kažkas gerokai
daugiau – išreikšti „meninę tiesą“, nepataikaujant ir neprisitaikant prie visuomenės skonių, – t. y. būti menu!),
staiga stojo akistaton su neišvengiamu rinkos reikalavimu „kurti perkamą produktą“. Turint omeny, kad šiuolaikinio meno rinka Lietuvoje ėmė formuotis ne taip jau
seniai (tik prieš keletą metų atsirado šiuolaikinio meno
mugė ArtVilnius; dar vėliau vieno privataus mecenato
pastangomis pradėtas kurtis Modernaus meno muziejus,
perkantis šiuolaikinio meno kūrinius savo kolekcijai), didžiumai labai talentingų žmonių šis vertybinis pokytis
tapo nepakeliamas: vieni išėjo į komerciją, kiti – į reklamą, kas į religiją, kas – iš gyvenimo, kas stačia galva – į
pedagogiką... Iš nuostabaus mūsų šešiolikos žmonių
kurso mene likome tiktai keli.
Kad „menininko santykis rinkos atžvilgiu“ tebėra
labai opi ir aštri problema, sprendžiu iš to, jog viena
grafikos magistrančių pasirinko ją savo teorinės darbo
dalies tyrimo tema.
Didžiuma menininkų Lietuvoje yra priversti dirbti
įvairius darbus, kad užsitikrintų minimalų finansinį stabilumą, leidžiantį užsiimti kūryba. Tai, kad pedagogika
yra sunkus darbas, atimantis iš kūrybos daug laiko ir
energijos, niekam nėra paslaptis. Pedagogai iš pašaukimo jokia kita kūryba nebeužsiima, realizuodamiesi
mokyme arba dėstyme. Tačiau kūrybinių ambicijų turintiems menininkams pedagogika yra tas mažiausias
kompromisas, kuris, nors ir atitraukia nuo pagrindinio
darbo – kūrybos, bet visgi leidžia būti šalia jos užtikrinant kuklų pragyvenimą. Šia prasme aš nesu išimtis.
Baigusi Akademiją, ieškojau „savo vietos po saule“:
kūriau kostiumus dramos teatrui, dariau scenografiją
abejotinos kokybės projektams, paišiau iliustracijas vadovėliams, dirbau reklamoje... Po vienintelio mano gyvenime nelabai sėkmingo režisūrinio bandymo daviau
sau žodį niekada nebedirbti su žmonėmis (tuo metu
neturėjau pakankamai patirties bei energijos suvaldyti
gyvos aktorių materijos). Iš teatro visiškai pasitraukiau,
nusprendusi režisuoti tik savo paveikslus, objektus...
Pedagoginio darbo bijojau ir vengiau. Tačiau kai
gyvenimiška situacija tapo absoliučiai kritinė, priėmiau
pasiūlymą dirbti privačioje mokykloje su 3–5 metų vaikais. Šis darbas pareikalavo iš manęs maksimalios visų
mano gebėjimų koncentracijos – užsiėmimų metu man
teko improvizuoti ir suktis taip greitai ir išradingai, jog
po metų darbo aš buvau visiškai išsunkta, bet įgijau tokios neįkainojamos psichologinės, kūrybinės ir net režisūrinės patirties, kuri išvadavo mane iš bet kokių baimių!
Po to savo dalyką aš jau galėjau dėstyti bet kam ir bet
kur. Buvau pakviesta vesti praktinį dailės kursą meno-
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tyrininkams Europos humanitariniame universitete, turėjau kelių metų distancinio tiutoravimo patirties tame
pačiame universitete, dešimt metų dirbau su 5–15 metų
vaikais dailės studijoje, dabar dėstau kompozicijos ir grafikos pagrindų kursą Vilniaus atvirojoje dailės ir dizaino
mokykloje prie Dailės akademijos.
Dirbdama su vaikais ir studentais, supratau, jog pedagogikoje yra labai daug teatro: ta pati režisūra, tas pats
kūrybinis procesas, tas pats dialogas ir kova bandant
įveikti ugdytinių pasipriešinimą (jis yra neišvengiamas),
tie patys „netyčiukai“ ir kūrybinis džiaugsmas, kai tavo
pastangos pasiekia tikslą ir rezonuodamos atsispindi
atgaliniu ryšiu santykiuose ir stebinančiais rezultatais
darbuose!
Mano santykiai su mokiniais ir studentais susiklosto
labai įvairiai. Tačiau tais atvejais, kai rezonansas įvyksta,
abi pusės išgyvena tokius stiprius jausmus, kurie suriša
ir tampa ilgalaikės draugystės pagrindu.
Mokyme ar dėstyme mano tikslas – padėti atsiskleisti individualiam kiekvieno mokinio, studento kūrybiniam savitumui (originalumas, mano supratimu, yra
vienas svarbiausių meno kokybės aspektų). Mano praktinė patirtis leidžia parodyti studentams skirtingus kelius, kuriais galima jį išreikšti, techniškai įgyvendinti.
Niekada neprimetu auklėtiniams savo skonio ar stiliaus,
stengiuosi pastebėti tai, kas ateina iš jų pačių, atitinka jų
poreikius. Kaip dėstytoja, aš labai didžiuojuosi tuo, jog
visų mano mokinių darbai yra skirtingi, nepanašūs nei
į mano darbus, nei vienas į kitą. Aš sugebu nuoširdžiai
džiaugtis savo mokinių laimėjimais.
Klausėte, kokią įtaką bendravimas su studentais
daro mano kūrybai?..
Dėl dėstomos disciplinos ypatumo man tenka dirbti
su tokiais žmonėmis, kurie pas mane ateina būdami dar
„visai žali“. Kai išauginu juos iki tokio lygio, kad jau galime bendrauti, kalbėti ta pačia kalba, dažniausiai jie pereina į aukštesnę mokymosi pakopą. Man tenka atsakomybė „uždėti gerą gruntą“: išmokyti matyti, pažinti bei
suprasti vizualinio kūrinio dalių priežastinius ir prasminius ryšius, konceptualiai mąstyti, suteikti galimybę prisiliesti prie vizualinės kalbos gramatikos. Šiame etape aš
formuoju studentų meninę pasaulėžiūrą; dominuoju aš.

Nors kūryboje studentai gali daryti man įtakos daug
mažiau negu aš jiems, visgi jie gerokai gludina mano charakterį, ugdo gerąsias mano asmenybės savybes. Aš kartais galiu būti labai kritiška ir aštri. Šiuolaikinis jaunimas
yra labai jautrus ir pažeidžiamas. Tad jie moko mane būti
minkštesnę, tolerantiškesnę, reikšti savo mintis atsargiai
ir korektiškai. Visada bendrauju su jais atvirai ir pagarbiai, kaip su sau lygiais partneriais. Niekada nevaidinu
visažinės. Kartais, ką nors aiškindama ar turėdama staigiai adaptuoti užduotį, turiu labai greitai rasti alternatyvų sprendimą. Tuomet tenka prisipažinti, jog šią akimirką improvizuoju, šitą naują dalyką bandydama kartu su
jais. Labai dažnai tokioj spontaniškoj improvizacijoj aš
atrandu kai ką visiškai naujo sau, tai, ką vėliau pritaikau
ir savo kūryboje. Studentai neleidžia man atsipalaiduoti.
Savo provokacijomis ir „nepatogiais“ klausimais jie verčia
mane visada būti pasitempusią, tobulintis, nesustabarėti.
Sykį viena mano studentė, kuriai demonstravau
vieną iš grafikos technikų, manęs gudriai užklausė: „Ar
menas yra technologija?“ Atsakiau: „Ne. Ne tik. Bet negi
tu nori, kad aš tau įvardyčiau, kas yra menas, vienu žodžiu?“ Ji pareikalavo. Paprašiau, kad duotų man laiko
pagalvoti. Kelias dienas intensyviai ieškojau to tinkamo
žodžio. Visi mano rasti apibūdinimai buvo netikslūs – nė
vienas iš jų negalėjo sutalpinti tų prasmių, kuriomis galėčiau apibūdinti savo meno sampratą. Po ilgų apmąstymų staiga prisiminiau vieną rusišką terminą: Сопромат
(rus. сопротивление материалов – medžiagų pasipriešinimas). Sovietų laikais taip buvo vadinama sudėtingiausia inžinerijos disciplina, nagrinėjanti medžiagų savybes, jų atsparumą ir pasipriešinimą, – tikras studentų
siaubas. Aiškindama šio termino prasmę, pasakiau, kad,
giliu mano įsitikinimu, menas gimsta tada, kai menininkui, dirbančiam kūrybos srityje, pavyksta įveikti materijos pasipriešinimą fiziniame (idėjiniame, formaliajame,
technologiniame) lygmenyje ir, peržengus per materiją
kaip substanciją, užkabinti transcendentinę dimensiją,
t. y. atrasti tą neįvardijamą „kažką“, kas dviem potėpiais
kvadratinio formato centre nutapytus Giorgio Morandi
buteliukus paverčia kosminės didybės paslaptimi.
Šios dimensijos mene ieškau visada. Kartais prie darbų verkiu – aukščiausią meno kokybę matuoju ašaromis.
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Trečias brolis

Rengiamos atsiminimų apie Joną Strielkūną knygos fragmentai

Visur oficialiai rašoma, kad esu gimęs 1939 metų kovo 16
dieną Panevėžio rajono Putauskų kaime. Deja, tai irgi ne
visai tikra. Visų pirma, abejotina data. Gimėme pamečiui
du broliai (kol kas neminėkim vyriausiojo, mirusiojo) –
1939 m. pavasarį aš, 1940 m. gruody – Vytautas. Motina
buvo įsitikinusi, kad vienas gimėme 6-ąją, kitas – 8-ąją
mėnesio dieną. Taigi, mano gimimo diena visuose vaikystės įrašuose buvo kovo 6-oji, o brolio – gruodžio 8-oji.
Tačiau atėjus laikui gauti pasą, atsivertus gimimo liudijimą, paaiškėjo du siurprizai: aš esu ne Strelkūnas, kaip
mano tėvas, o Strielkūnas, ir gimęs ne kovo 6-ąją, o 16ąją. Lygiai taip pat brolis po metų sužinojo, kad gimęs
gruodžio 6 d. taigi, ko gero, aš gimiau kovo 8-ąją (juolab, kad pagal bažnytinį kalendorių tai – Jono diena), o
kovo 16-ąją buvau pakrikštytas Vabalninko bažnyčioje.
Augęs, mokęsis ir dirbęs Vabalninke bei Biržuose ir tik
penkerius metus prieš Vilnių gyvenęs Panevėžy, vis dėlto jaučiuosi esąs labiau biržietis negu panevėžietis, nors
neatsisakau nei vienų, nei kitų.
		

Iš Jono Strielkūno laiško Viktorijai Daujotytei,
2005, rugpjūčio 18

Norėčiau paskatinti Tave pradžios darbui – reikia plačios
socialinės-psichologinės autobiografijos. Turi ją parašyti,
kitaip aš neturėsiu atramos eiti toliau. Rašyk, kaip rašosi.
Rašyk fragmentais, pažiūrėk į Joną Biliūną, į jo Kūdikys
tės sapnus; jisai laisvino pirminę žmogaus patirtį, rodė
jos svarbą sąmonei ir kultūrai. Tu turi kažkokį nenuryjamą kąsnį, kažką skaudaus – pabandyk jį atverti. Tada,
važiuojant į Vabalninką, labai tikrai kalbėjai apie mažą
mirusį brolį, kad senelė apavė jį naginėlėm... Pasakok,
kiek galėdamas konkrečiau: kaip atrodė namai, pastatai,
kambariai, kiemas, sodas, medžiai, žmonės, kurie buvo
svarbūs. Tas Tavo ankstyvasis dvilypumas; kokiu būdu
iš jo išėjai – tyliai, be triukšmo. Kaip eidavai per mišką,
keliukais, kaip jautei save ir gyvenimą. Kas keitėsi vėliau.
Kas atrodo svarbu. Tu tai žinai...
Iš Viktorijos Daujotytės laiško Jonui Strielkūnui,
2007, balandžio 5

Kai Jonas buvo paauglys, ganydavo pievose savo žalmargę. Nuo to laiko jį ir pamenu. Ganydamas jis vis
skaitydavo. Mano mama, prikepusi bandelių, visada
įdėdavo Jonui lauknešėlį, o aš su tėvo jau perskaitytais
žurnalais Mokslas ir gyvenimas, Mūsų girios nešdavau jį
Jonui į ganyklą.
Pas Strielkūnus visados norėdavau nueiti, nes ten
kvepėdavo gilių kava, jo mama kepdavo duoną, tikrą
ruginę, su apkepusia persprogusia šonų pluta. Man tada
atrodė, kad nieko nėra skanesnio pasaulyje.
O Jono tėvas pasakodavo įvairiausius nuotykius –
kaip anksčiau skraidydavo aitvarai, kad jų nebuvo gali-

ma liesti rankomis, kad jie sunešdavo žmonėms turtus. Ir
kad netoliese, pamiškėje, pakasus žemę, gulėdavo labai
didelės žmonių kaukolės – gal milžinų. Sakydavo, kad
iš mūsų senos miško sodybos, kur gyvenome, išvažiuodavo žmogus pakinkytu arkliu. Baigiant priartėti prie jo,
ir arklys, ir vežimas staiga ištirpdavo migloje. Jonas savo
tėvo pasakojimams pritardavo dar labiau visus vaikus
baugindamas. Išėjusi iš Strielkūnų, lėkdavau į namus
kaip kulka, su didžiausiais trenksmais įpuldavau į vidų
vos atgaudama kvapą.
Jono mama su kitu sūnumi Vytautu miške rinkdavo uogas, grybus, vaistažoles. O Jonas buvo atsidėjęs
skaitymui ir tokių darbų nemėgo. Kartais su kaimo vaikais eidavo riešutauti. Jis vikriai laipiodavo po medžius,
supdavosi ant karklo šakų. Jonas nuo mažens buvo labai
pastabus, jautrus, kažkaip kitaip įžvalgus, kitaip jautė
aplinką, mišką, kitaip mąstė. Jį medžių visuma, sakuotas miško oras veikė, žavėjo paukščių balsai, jų lizdai,
gervių klyksmas, pavakariais uodų zirzimas ir kt. Jis iš
medžių šlamesio atspėdavo rytdienos orą, bus giedra ar
lietus. Naktį sėdėdavo ant prieklėčio ir jo akys klajodavo žvaigždžių begalybėje ir svajonės leisdavo užmiršti
kasdienybę.
			

Regina Krikščiūnaitė-Žemaitaitienė

Pradėti pasakoti apie Joną Strielkūną reikėtų nuo Vabalninko. Tas kraštas savotiškas, tarsi matytas kažkokiame
paveiksle iš pelkėtų lygumų su tykiai plaukiančiomis
upėmis ir miškuose snaudžiančiais upeliais.
Šio krašto paupių pievos su savomis žolėmis, Žaliosios girios pakraščiai gaudžia savas melodijas, o virš girios, miškų ir miškelių, virš laukų sklando namų niekada
neišduodantys ir po aršių žiemų sugrįžtantys paukščiai.
Jonas, baigęs vidurinę mokyklą, neilgai darbavosi Vabalninko ir Biržų rajonų laikraščių redakcijose, o
paskui, kaimuose ir mažuose miesteliuose atėjus tokiam
ūpui kelti sparnus ir skristi į didesnius miestus, mažu
autobusiuku iš Vabalninko atkeliavo į Panevėžį, gana
rimtą Aukštaitijos centrą, o gal ir jos sostinę.
Dirbo jis Naftos bazėje, paskui vienoje degalinėje, kurios anksčiau, kai nebuvo mados naudoti dyzelį,
buvo vadinamos benzino kolonėlėmis. Ten mes dažnai
pasimatydavome.
Dažnai jis ateidavo į Panevėžio tiesos redakciją, kurioje, atvykęs iš Anykščių Kolektyvinio darbo, dirbau nemažai
metų. Visada atsinešdavo naujų eilėraščių. Iš kiekvienos
eilutės galėjai pajusti Lėvens ar Pyvesos krantų vėjelį,
Žaliosios girios ošimą, išvysti šio krašto žmones, iš savo
senų sodybų žvelgiančius į amžinas permainas nešantį
dangų. Jo eilėraščius spausdinome su malonumu.
				

Petras Naraškevičius
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Nors ką tik pasigyriau, kad visada turėdavau draugų
(ir iš tiesų turėdavau), tačiau niekada šalia nebūdavo ir
dabar nėra žmogaus, kuriam visiškai atsiverčiau ir kuris
visiškai suprastų mane. Net tarp draugų visada likdavo
atvirai neišsakytų politinių ir moralinių pažiūrų, juo labiau intymių pajautų. Netgi dėl tolerancijos, kad ir kaip
būtų keista, mano mintys dažnai nesutapdavo su kitų, o
ginčytis balsu aš niekada nemokėjau, taigi visada likdavau vienas, vienišas vilkas.
Nuo vaikystės trūko paprasčiausio švelnumo, nelabai net prisimenu, ar tėvai kada glostydavo ar bučiuodavo. Pats visada laikiausi atokiai nuo jų, tartum kokių
slaptų priešų. Žinoma, tai nežmoniška ir baisiai neteisinga, bet taip buvo lemta ir nieko nepakeisi. Tą skaudulį
išsakė tik eilėraščiai: „tu manęs nemylėk, nes aš meilės
bijau kaip ugnies, nes neglobstė ir neguodė nieks“. Netgi nuotraukų nėra, kur būčiau su brangiausiais žmonėmis – su tėvais (tik viena) ar su dabartine šeima. Vienintelis likimo atlygis – poezija, knygos. Tik tai ir išgelbėjo
mane – anas, literatūrinis, o ne šis, realusis, pasaulis.
Tiktai poezija padėdavo man „atremti likimo kalaviją“,
pakilti iš nevilties.
Iš Jono Strielkūno laiško Viktorijai Daujotytei, 2007

Romantiškais jaunystės laikais, Vabalninkas, apie 1957 m.

Žmogus be gimtinės tėra tik pusė žmogaus. Iš tokių vėliau pasidarė „pasaulio piliečiai“. Vėjo gainiojami parudavę lapai ant plyno gruodo. Mano, kad tai jie valdys
pasaulį, o patys yra ko tik nori valdomi. Geriau būti iš
kentėjusios, iš kruvinos gimtinės negu be jos. Ko Miłoszas po tiek metų važiavo į Isos slėnį? Ko tremtiniai prašydavo parvežti bent jų kaulus ir palaidoti prie tėvų?
Mes turėjome palikti gimtinę, bet ji nepaliko mūsų.
Tebeturim ją nebesančią, tik nepasilaidosim joje, – ji pasilaidos kartu su mumis. O kiti? O kitos kartos? Ką mes
bežinom.
Nebūtų Jono be jo gimtinės. Neliktų nė pusės jo eilėraščių. Iš kur tokiam mažam žemės ploteliui toks didžiulis nepraeinantis jausmas? Kaip koks mazochistas
kankindavo ir kankindavo save, vaikščiodamas užartais
takais, klausydamasis nukirstų klevų šlamėjimo, žiūrėdamas į savo vaikišką pėdą, įspaustą žemėje po didelio
lietaus. Kadangi ten lygumos – ten dideli vėjai neša per
dangų nulaužtas medžių šakas. Rytais po vėjuotų naktų,
eidamas alaus, žiūrėdavo sau po kojų: ar neatnešė vėtra
iš gimtinės kiemo klevo šakos ir nenubloškė ant asfalto
prie Kalvarijų turgaus? Primėtyta tų šakų per naktį, prilaužyta, ypač tuopų, bet ne tos šakos, ne tos, – ten kitaip
jos šakojasi, ten visai kitoks lapų žalumas. Kaip neatpažinsi gimtinės medžio šakos? Jei neauga po buto langais
joks medis, tai kieno šakos brūžinasi per naktį į stiklą?
Romualdas Granauskas. Pasijos pagal Joną

Prašiau papasakoti eilėraščio Tai tas gyvenimas kur nete
kau tavęs parašymo istoriją. „Net neprisimenu, kam tas
eilėraštis skirtas. Ir kodėl jį parašiau. Va šitas – Tai ne
meilė, tik vėjo ūžimas – skirtas namų praradimui, po tėvų
mirčių parašytas. Tėvai palaidoti Sodelių kapinėse, pačioje tėviškėje. Ten baigiau Sodelių aštuonmetę mokyklą,
į kurią tekdavo eiti per mišką. Kartą eidamas iš mokyklos sutikau vilką, jis sekė iš paskos. Labai nusigandau.
Gal būtų ir sudraskęs, nes ėjau su avikailių kailinukais,
siūtais kaimo siuvėjo. Bet išgelbėjo birmavonės tėvas,
nubaidęs tą vilką. O kitąkart vilkai buvo užpuolę beganant avis. Avys susimetė į krūvą, o aš rėkdamas lėkiau
aplink avis mosuodamas lazda. Mat Putauskų vienkiemis iš visų pusių buvo apsuptas miškų. Prie namų dažnai ateidavo briedžiai, buvo daug stirnų, net keli pulkeliai rodydavosi pakrūmėm. Aš labai mėgdavau daryti
iš eglišakių kurapkoms namelius, pripilti ten pabirų,
saują kitą miežių. O vasarą namie, atšlaime, būdavo net
žalčių, jie net tvarte gyvendavo, išlįsdavo ir šildydavosi
atokaitoje. O dabar tos tėviškės nebėr – ten gyvena visai
svetimi žmonės. Nuvažiavęs tenai, pasijuntu tarytum
patekęs į kokį svetimą nežinomą kraštą. Išnykę daugelis
sodyboje augusių medžių – ypač daug buvo ąžuolų, liepų ir klevų. Iš mano vaikystės trobesių liko tiktai klėtis,
o aplinkui vien nykūs krūmokšniai, kur kadaise žydėjo
dobilai, gerai derėjo tėvo sėti javai“, – pasakojo poetas.
Kalbėjome apie gimtadienį, kurį buvo atšventęs lygiai
prieš mėnesį. Jis prisipažino, kad iš tikrųjų gimęs kovo
8-ąją, bet tėvas metrikus sutvarkė ir užrašė kovo 16-ąją
kaip gimimo dieną.
					

Alfas Pakėnas

Paskui, kai persikėliau į Panevėžį, ten iš karto buvo visai kitokia kompanija – muzikos mokyklos dėstytojos,
paskui Anastazija Sučylienė, poetė. Gal žinai – jos duk
ra Jūratė Sučylaitė. Anastazija lagery kalėjo, buvo mirti
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Išleidus pirmąją knygą Raudoni šermukšniai, Vilnius, 1966

nuteista, kažkokiu nužudymu apkaltinta. Ji man pasakojo savo istorijas iš tų visų katorgų, iš pokario studentų
pasipriešinimo. Apskritai žmonės manim pasitikėdavo,
nebijodavo, pasakodavo visus savo skaudulius, ir man
tada padėjo greitai atsitiesti. Ta Pirmoji meilės knyga, ten
toks eilėraštis yra: durtuvų subadyti, švino kulkos mus mokė
skraidyti. Tai parašyta būtent po to pokalbio su Anastazija, parašiau prisiminęs savo vaikystę, pas mus irgi su
tais šaudymais visko buvo.
Iš Viktorijos Daujotytės pokalbio su Jonu Strielkūnu, 2007

Dabar mano mama Anastazija Sučylienė eina 94-uosius.
Joną ji atsimena kaip gerą, nuoširdų žmogų.
– Gerai rašė ir labai prastai skaitė, – prisimena
mama, – tada dauguma juo nesižavėjo. Kas tada buvo
Jonas? Skurdžiai gyvenantis, prastai apsivilkęs kaimo
bernelis, dirbantis sąskaitininkėliu Naftos bazėje. Rašė jis
labai gerai, bet jo poeziją tuo metu vertino tiktai tikrieji
poezijos gurmanai.
Mažai atsimenu mano pirmuosiuose namuose skambėjusią poeziją, atmintin įsirašė paprastesni dalykai – tai,
kad mama kiekvieną gruodžio 22-ąją (tikro, o ne dokumentuose pažymėto gimtadienio metu) literatams darydavo silkių balių. Praėjus penkiasdešimčiai su trupučiu
metų, neatsimenu, kaip tada atrodė skaitantys kūrybą
literatai, gal ne visada būdavau tame kambary, o skai-
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tantį Joną atsimenu. Jis visada skaitydavo stovėdamas,
traukdavo dėmesį visa savo esybe, tvirtumu, bet skaitė
pats sau: nepakako intonacijų ir aiškumo. Mano kritiškesnis požiūris į jo kūrybos skaitymą atsirado vėliau, kai
jau gyvenome Algirdo gatvėje. Kol gyvenome P. Cvirkos gatvėje, be apmąstymų viską godžiai siurbiau į save
ir atradau, kad literatų skaitymas ilgam pakeičia mūsų
kambario nuotaiką, orą ir netgi tai, kas pajaučiama priglundant prie mamos. Literatų susirinkimai rėžėsi į sąmonę kaip nekasdieniškų pojūčių ir pokyčių laikas. Kai
pamatydavau ateinančius Joną ir Petrą, neabejodavau,
kad šitas literatų susirinkimas bus tikras, tai yra praturtinantis mano namus kažkuo, ko mano vaikiška siela dar
negali įvardinti.
Kai man buvo šešeri, mama gavo naują butą Algirdo gatvės 21-ajame name. Mūsų butas buvo be numerio:
statybininkai kažkodėl ant durų neužrašė dešimtuko –
tai kūrė išskirtinio gyvenimo nuotaiką, tai buvo ženklas,
kad čia laukiami visi neabejingi literatūrai. Aš jau buvau
didesnė, jau kreipdavau dėmesį ne tik į Petrą ir Joną,
mačiau ir kitus literatus: Rimantą Šukį, Stasę Baleišienę,
Bronę Rupainienę, Živilę Strelčiūnienę (vėliau Rancovienę), Stasį Vyčą, Eleną Mezginaitę, Juozą Mėdžių, Romą
Narečionį, klausiausi eilių.
Kava buvo geriama, jos dažnai pritrūkdavo, tad man
tekdavo eiti į Jūratės parduotuvę nupirkti šimtą, kartais
du šimtus gramų kavos pupelių. Kava tais laikais nebuvo
brangi, bet nelengvai sukrapštydavome kapeikas. Neturėjome kėdžių, iš pradžių nebuvo net trikampio staliuko. Su kavos puodeliais literatai sėsdavo ant grindų, ant
pigaus, labai mažo kilimėlio. Vėliau sulankstomą stalą
skolindavomės iš kaimynės, kultūros skyriaus žmonės
padėjo įsigyti vieną kitą nenaują kėdę. Jonas Strielkūnas
tada buvo mūsų namų žmogus. Kiekvieno susitikimo
metu jis skaitė vis kitus eilėraščius, kartais prisipažindavo, kad kažkuris eilėraštis jam nelabai patinka. Senesnius eilėraščius jis skaitydavo tik tuo atveju, jei kažkas
iš susirinkusiųjų paprašydavo paskaityti tai, kas įstrigo
į atmintį ankstesnio susitikimo metu.
			

Jūratė Sučylaitė

Kaip mums reikėjo augti, išbalusiems didžiaakiams pokario vaikams? Mes nieko nebegalėjom užmiršti, daug
būtume davę, kad galėtume, bet negalėjom. Nusėdo giliai, iki pačių šaknų, gal net iki genų. Dabar tūno mūsų
vaikuose, tūno anūkuose, tik jie dar to nežino, – atėjus
baisiai valandai, išlįstų. O tie, kurie rašėm, perdavėm
dar ir į savo rašymus. Nenorėdami, nesąmoningai, net
negalvodami apie tai. Pažiūrėjus į mūsų knygų lapus
prieš šviesą, galima pamatyti neryškias dėmes, – lyg
pripėduota, lyg nučiupinėta purvinais pirštais. Ten
vaikščiota matytų mirčių, ten čiupinėta jų ledinių pirštų. Ir dabar dar mūsų rašomose knygose jos slepiasi
tarp eilučių, glaudžiasi tušinuko šešėlyje, krentančiame
ant balto lapo, spraudžiasi po mašinėlių ir kompiuterių klavišais. Mes, kurie matėm, ne viską nusinešim į
kapus, – plačiai po visus, tarp visų išsibarstė pokario
sėklos, – neleisk, Viešpatie, joms dar kada nors sudygti, sudžiovink jas, sutrink į pilką peleną ir išpustyk nuo
Lietuvos kuo toliausiai.
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Mes bijojom, kad nebeišaugsim. („O rytas buvo ilgas ilgas kaip vaiko baimė – ar išaugsiu?“) Paskui bijojom, kad būsim bailūs. Labai laukėm pirmosios meilės.
Tarytum kažkas mums sakė: nuo jos pasijusim stiprūs ir
narsūs. Mums reikės ginti savo mergaites. Pirmųjų meilių mergaitės visuomet būna trapios ir baugščios. Mes
užmiršim, ką matėm. Mes nebeatsiminsim, ką regėjom.
Mes žiūrėsim į savo mergaites lyg praskleidę žydinčių
alyvų krūmus.
Jono mergaitė buvo mėlynakė, tą žinau iš pirmosios eilėraščių knygos. Segėjo ant rankos pigų laikrodėlį.
Kalbėdamasi mėgdavo priglausti galvą prie medžio kamieno. Vaikščiodavo paupiais... Ak, pokario mergaitės!
Kokios jūs visos panašios. Sunku dabar atskirti – kur
tavoji, kur manoji... Ne, tai jūs dabar stovit po žydinčių
alyvų krūmais, žiūrit į mus iš lengvų violetinių debesėlių. Truputį prisimerkusios, stengdamosi aiškiau mus
prisiminti. O, alyvos!.. Tai pavasaris, tai egzaminai, tai
proga suglausti galvas virš atversto vadovėlio.
		

Romualdas Granauskas. Pasijos pagal Joną

Pirmiausia buvo neakivaizdinė pažintis: praėjusio amžiaus šeštą dešimtmetį retkarčiais skaitydavau Jono
Strielkūno eilėraščius Vabalninko rajono laikraštyje Ko
munizmo švyturys. Nors eilėraščiuose buvo aiškiai jaučiami to laikotarpio reikalavimai, bet juose, matyt, būta
kažko daugiau, nes įsidėmėjau autoriaus pavardę. Nustebau patyręs, kad jis susirašinėja su mano broliu Vytautu, kuris irgi publikuodavo savo kūrybą periodikoje.
Brolis paaiškino, kad Jonas Strielkūnas – jaunas poetas,
gyvenantis Vabalninke.
Pirmą kartą Joną pamačiau 1966 metais Vilniuje, Aktorių namuose. Buvo aptariamos pirmosios knygos. Tuo
metu Vagos leidykla kasmet išleisdavo po šešias pirmąsias knygas, kurios tilpdavo į vieną aplanką, nes būdavo
nedidelės ir plonos. Mane į Aktorių namus pasikvietė
buvęs bendrakursis Saulius Šaltenis, nes ir jo knygelė
Atostogos glūdėjo tame aplanke. Dar ten buvo VU auklėtinės Bitės Vilimaitės Grūdų miestelis. Kritikai ir literatūrologai šias knygas labiausiai ir gyrė, vadino jas nauju
žodžiu lietuvių literatūroje. Strielkūno pirmoji eilėraščių
knyga Raudoni šermukšniai buvo smarkiai papešiota už
tradiciškumą ir pabodusias klišes. Ypač aršiai kalbėjo
Vytautas Kubilius. Lietuvių literatūra vadavosi iš stagnacijos, ieškojo naujų formų ir šviežesnių išraiškos priemonių. Jonas, gyvendamas Panevėžyje, turbūt nemanė, kad
reikia eiti į priešakines linijas. Jo neoromantinė pasaulėjauta išsiteko tradicijoje, jis kol kas tenkinosi klasikiniu
ketureiliu. Tąsyk man net pagailo jo: nedidukas, sėdėjo
susilenkęs, nuleidęs galvą, iš drovumo visas išraudęs ir
vis rankove šluostėsi prakaituojančią kaktą. Kas galėjo
patikėti, kad jis pasieks tokias aukštumas? Kartais ir labai
skvarbi akis nepajėgia įžvelgti žmoguje slypinčio talento.
					

Petras Venslovas

Nepamenu, kur ir kaip pirmąsyk sutikau Joną Strielkūną. Jis neryškiai išplaukia iš laiko prieblandos. Jonelis
tada gyveno pas Paulių Širvį Tilto gatvėje. Tenai mane
nusivedė Alfonsas Bukontas. Buvo vakaras. Kažkiek pasėdėjom, pašnekėjom, gal dėl to, kad tai buvo seniai, gal

Laiškas jaunystės bičiuliui Ignui

dėl to, kad nieko įsimintino neįvyko, man tasai susitikimas liko kažkoks išblukęs, šmėsčioja apyblandoj veidai,
ir tiek. O gal dėl to, kad lemputė palubėje degė neryškiai?
Šiandien po pusės amžiaus negaliu pasakyti, ar ligi
to šis nedidelis mažakalbis žmogutis man kur nors buvo
pasirodęs, ar pasivaidenęs. Jonas turėjo poetams itin retą
savybę – būti nepastebėtas. Po kokio nors šurmulingo
susibėgimo ilgai galvoji – palauk, o Strielkūnas ar tenai
buvo? Tais laikais, pamenu, jį pristatinėdavo – gabus vaikinas iš Panevėžio, dirbo benzino kolonėlėje.
				

Algimantas Mikuta

Ilgai laužiau galvą, kuriais metais ir kur Vilniuje susipažinau su poetu Jonu Strielkūnu. Veikiausiai 1968-aisiais,
nes jau buvau ne kartą skaitęs 1966 metais išėjusią pirmąją poeto eilėraščių knygą Raudoni šermukšniai. Vėliau
Jonas man pasakojo, kaip jis vargo su ja: ne vieną eilėraštį
teko taisyti, kai kurių atsisakyti, keisti kitais. Poetas tarytum maža valtele per tirštą ižą sunkiai yrėsi į išsipildymo
ir pripažinimo šalį, kurioje kada nors bus pakviestas į išrinktųjų puotą... J. Strielkūno Raudoni šermukšniai – vieno
geriausių Lietuvos lyrikų išskirtinio talento preliudija.
Taip, mano galva, jau išsiskleidusio talento švytėjimą
tarsi simbolizuoja Justino Marcinkevičiaus ir Vasilijaus
Šukšino knygų pavadinimai – Liepsnojantis krūmas ir Pu
tinas raudonasai.
Vladas Vaitkevičius

Mūsų bendravimas prasidėjo vėliau, kai atvykau studijuoti į Vilnių, o po pusantrų metų pradėjau darbuotis
Rytų Lietuvos kultūrinės veiklos centre. Organizacija
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neturėjo aiškios krypties, tai patys turėjome fantazuoti,
galvoti sau darbus, nepriklausomai nuo amžiaus (man
tuo metu buvo 21–22 metai). Šiek tiek pasitrynęs, nutariau nesiblaškyti ir imtis literatūrinės veiklos – žinomus
ir mažiau žinomus rašytojus vežioti po Rytų Lietuvos
mokyklas. Man tai buvo įdomu, maniau, kad tai bus
prasminga ir šio krašto besimokančiam jaunimui bei pedagogams. Buvo poetų, kuriems nedrįsdavai net skambinti, tačiau Jonas Strielkūnas net per atstumą alsavo
jaukumu ir paprastumu, nepriklausomai nuo jo, kaip
poeto, masto. Todėl jis buvo vienas iš pirmųjų mano
bendrakeleivių. Nepamenu, ar kada nors jis būtų atsisakęs tokios išvykos. Nebent sutapdavo su kitais, anksčiau
suplanuotais renginiais. Būtina pasakyti, kad už tokias
išvykas nebuvo jokių honorarų, man regis, dar ir Kultūros ir sporto rėmimo fondas neegzistavo... Mokyklose jis
būdavo labai laukiamas. Manau, ne vien dėl to, kad buvo
„programinis“, bet labiau dėl kūrybos priimtinumo, jos
lyrizmo ir tos sunkiai žodžiais nusakomos jaukios nuotaikos. Pirmoji mūsų bendra išvyka 1995 metų kovo 15
dieną, poeto gimtadienio išvakarėse, į lietuviškas Nemenčinės ir Pabradės mokyklas.
					

Juozas Žitkauskas

Nuo visų negandų mane gelbėjo tik knygos, skaitymas
ir rašymas. Skaudžioje kryžkelėje tarp meilės ir neapykantos, tikėjimo savo, kaip žmogaus, pašaukimu ir netikėjimo niekuo devizu pasirinkau, kaip ir Liudas Vasaris,
Fiodoro Tiutčevo eilutes: Tylėk, dangstykis ir slapstyk sva
jones savo ir jausmus. Tas devizas galiojo ne tik jaunystėje,
galioja ligi šiol ir galios lig mirties.
Knygos iš tiesų buvo antrasis mano gyvenimas, gelbėjęs nuo pirmojo, kuris vedė į beprotybę ir mirtį. Knisdamasis po betvarkį savo archyvą, radau sąsiuvinį, atrodo, 1961 metų pradžios dienoraštį. Dar kartą įsitikinau,
kad prarastas laikas iš tiesų yra prarastas – sąsiuviny
man beveik svetimas, pamirštas, nelengvai atpažįstamas
22 metų jaunuolis... <...> Jau esu rašęs, kad vaikystėje gie-

dodavau senelės kantičką lenkiškomis raidėmis, pusiau
atmintinai mokėjau Maironio Tarp skausmų į garbę, perskaičiau klėtyje ant komodos gulėjusią nežinia kiek metų
tėvo kauptą periodiką. Vabalninke skaitydavau viską, ką
rasdavau trijose – mokyklos, vaikų ir rajono – bibliotekose. Žinoma, perskaičiau ir daugybę šlamšto, įskaitant
Stalino premijos laureatų knygas, kurios ne tik nieko nedavė, bet ir gadino mane kaip žmogų ir kaip literatą. Tačiau drauge perskaičiau visą tuo metu lietuviškai išleistą
rusų, prancūzų, anglų ir kitų tautų klasiką. Pavyzdžiui,
eilutes ten po ąžuolu žaliu vaikas knygą skaitė parašiau prisiminęs vieną saulėtą vasarą, kai prie inkilo kleve švilpavo
varnėnas, gale kūtės atokaitoj šildėsi žaltys, o aš, atsigulęs po ąžuolu, skaičiau I. Turgenevo raštus...
Iš Jono Strielkūno laiško Viktorijai Daujotytei,
2006, rugsėjo 28

Anksti išmokęs skaityti, jis bemat tapo tekstų rijiku. Skaitė viską, kas pakliuvo į rankas – senus kalendorius, vadovėlius, žurnalus, net rastą senelės giesmyną... O Maironio poemą Tarp skausmų į garbę atmintinai išmoko – taip
jo vaikišką širdelę buvo sukrėtęs poezijos grožis.
Skaitymas buvo įaugęs Jonui į kūną ir kraują nuo
mažens. Dar iki pradinės buvo toli, o jis jau lengvai
skaitydavo bet kokį rankon patekusį tekstą. Motina tuo
didžiavosi, ir kartą užėjusiam girininkui pasigyrė – jos
Jonelis kaip žirnius beriąs spausdintus žodžius. Svečias
nenorėjo patikėti. Iš portfelio išsitraukęs laikraštį, paprašė Jonuko:
– Skaityk.
Kaimiškas stalas buvo aukštokas. Jonukui teko iš
visų jėgų pasistiebti, bet šiaip taip užkėlęs smakrą ant
laikraščio, be sustojimų ir pauzių perskaitė tekstą.
Girininkas buvo maloniai nustebintas. Iš to paties
portfelio jis ištraukė kaklaraištį ir padovanojo jį Jonukui.
Daug metų ta dovana buvo saugoma kaip gražios vaiko
šlovės įrodymas. Bet Jonas prie kaklaraiščių neįprato.
					

Stasys Lipskis

Poetinis pamokslas ant tėviškės
akmens, apie 1958 m.
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Dar vienas mūsų susitikimų ciklas – prie knygų lentynų
knygynuose arba knygomis apkrautų stalų „mažosiose
knygų mugėse“ Vilniaus mokytojų namuose. Ir vienur,
ir kitur poetas ateidavo naujienų pasižvalgyti. Kiek teko
matyti, retai išeidavo neįsigijęs knygos. Mėgdavau jį stebėti ir knygynuose, ir savo rengtose mugėse. Pastarosiose tai daryti turėdavau daugiau galimybės, nes mes su
kolegomis ne tik jas organizuodavome, bet ir prekiaudavome. Kiek žinau, J. Strielkūnas buvo uolus ir įdėmus
skaitytojas, todėl jam toje knygų jūroje, manau, nesunku
buvo plaukioti. Regis, nepaimdavo atsitiktinės knygos,
žinojo, kurią ir ko jinai verta. Atsiversdavo paskutinį puslapį, paskaitinėdavo iš vidurio, dar perversdavo vieną
kitą puslapį ir padėdavo. Taip pavartinėjęs kelias dešimtis knygų, grįždavo prie vienos ar kelių ir nusipirkdavo.
Vienoje iš tų vasaros knygų mugių, 2009 metais, Vilniaus
mokytojų namuose turėjome neseniai išleistus A. Solženicyno Gulago archipelago tris tomus. Retas kuris jais domėjosi – sudėtingas kūrinys, stori tomai, o ir kaina, kad
ir be antkainio, ne kiekvienam įkandama. J. Strielkūną
itin sudomino legendinis rusų rašytojo kūrinys ir jis sugrįžęs nusipirko juos, išdrįsdamas prasitarti, kad iki šiol
jo nebuvo skaitęs. Tas prisipažinimas man nuskambėjo
tarsi su paties poeto nusistebėjimu – dar nesu skaitęs, lyg
mintyse užlaikęs žodžius – hm, net keista...
					

Juozas Žitkauskas

Savo buvimą tarp visų mūsų, rašančių, skaitančių ir
liūdniau ar linksmiau gyvenančių, jis reikšdavo vieninteliu būdu – rašė, kaip ne vienas yra pastebėjęs, vieną
nepabaigiamą eilėraštį. Žmonės skaitė, suprato visas
užuominas ir stebėjosi pirmąsyk jį išvydę. Kęstutis Navakas, keliavęs su Jonu į Austriją, netgi kažkodėl teigė,
kad tokiam žmogui nebuvo galimybės išgyventi šiame
pasaulyje. Nieko keisto, – kuklus, drovokas, agrariškas
ir archajiškas, pripažįstantis tik drausmingus klasikinius ketureilius – jokio poetinio šarmo, juolab arogancijos. Net arkliavagis Blinda, kaip mano bičiulis vadino
Romualdą Granauską, triukšmingas, visur ir visados
pastebimas žmogus, neatsilaikydavo prieš Jono talentą, – bent man telefonu vis paskaitydavo kokį nors jam
įstrigusį Strielkūno posmą ar frazę: „Virš beržo švietė
dvi žvaigždelės / lyg akys tykančios katės“, „Prisiminki mane jauną ir gerą / Šulinių ir malūnų šaly.“ Kartais
net netikėjau, maniau, kad jis šitaip šaiposi, o ypač kai
skambindavo naktimis. Betgi ne, kas netiki, tegul perskaito jo Pasijas pagal Joną. Tokiai lyrikai Romas buvo
jautrus, ir tylusis žaliųjų miestelių dainius, apsiskelbęs
„trečiu broliu Jonu“ jį jaudino.
				

Algimantas Mikuta

Buvo toks pokalbis poeto namuose. Apie poeziją, apie
kūrybą. Apie antrąją, jį išgarsinusią eilėraščių knygą
Vėjas rugiuos. Klausinėjau apie atskirus eilėraščius. Pirmiausia – apie eilėraštį Lietuva. Jį dar jaunystėje išmokau
iš tos knygos atmintinai. Poetas sakė, kad tas eilėraštis
buvo kupiūruotas – išmestas pirmasis posmas. Dabar jį
padiktavo, man jis pasirodė labai gražus ir stiprus, paskubom užsirašiau:

Vilnius, apie 1970 m.

Lietuva – tai šūvis į krūtinę,
Lietuva – tai skrydis lig dangaus.
Lyg diena pirma ir paskutinė,
Už kurios lyg skęstantis laikaus.
Pasak Jono, tas eilėraštis gan greit buvo išverstas į
rusų kalbą, nes juo labai susidomėjo Rašytojų sąjungos
rusų sekcijos poetas, vertėjas G. Jefremovas, vėliau vertęs ir daugiau Strielkūno eilėraščių. Jonas pasakojo, lyg ir
girdėjęs, kad šį eilėraštį rado 1972 metais susideginusio
Romo Kalantos kišenėje – apdegusį. Prisipažino, kad dabar, ruošdamas Raštus, išmetė vieną šio eilėraščio vidurinį
posmą, kur yra eilutė „švietė revoliucijos raudonos / požemiuos įkalinta dvasia“. Kad aktoriams būtų ne sarmata
skaityti. Tai sakydamas, poetas pats nuoširdžiai juokėsi.
					

Alfas Pakėnas

Yra vienas nuostabus ir labai taiklus lyriko apibūdinimas: „Tiktai didis poetas gali sau leisti rašyti nežmoniško grožio eiles apie akivaizdų grožį – ir išvengti gražbylystės.“
Nuo Jono Strielkūno žvilgsnio kiekvienas sąvartynas kito... tiesiog virsdavo nepakartojamu šviesos, šešė-
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kažkur išėjęs. Patarė per daug nesistebėti, kad, ir priimdamas, ir atmesdamas poetų kūrybą, Strielkūnas jos
beveik neanalizuoja ir nieko konkretesnio autoriams
nepasako. Kažką paniurna, ranka padaro keletą jam
vienam suprantamų gestų – ir beveik visas pokalbis.
Bet niekad nesuklysta įvertindamas eilėraštį, nes turi
absoliučią poetinę klausą. Kai pagaliau Jonas parsirado,
mudviejų pokalbis iš tikrųjų buvo beveik toks, kokį ką
tik pranašavo Eugenijus Matuzevičius. Vėliau su Jonu
susitikdavau ne tik redakcijoje, bet ir „poezijos pavasariuose“, ir rašytojų suvažiavimuose. Ir išaiškėjo, kad
Jonas visai ne mizantropas, o jaukus ir nuoširdus aukštaitis, tik nemėgsta tuščiažodžiauti. Pagyvėja nebent
„šiltesnėj“ vyriškoj kompanijoj. Bet „gatavai įšilusio“,
atrodo, nė karto nemačiau. Vieną kartą net mane puse
frazės subarė, kai euforijos pagautas neapskaičiavau
savo jėgų...
					

lių, spalvų ir atspalvių sūkuriu. Ir kvapų, žinoma. Nepaprastas imlumas, subtilus jautrumas sugeria viską – ne
tik grožį. O Strielkūno suvokiamas, juntamas, vaizduojamas pasaulis neapsakomai gražus, dieviškai pamokantis – ir džiaugsme, ir kančioje.
Kalbama (ir tai tiesa), kad nevalia, nedera atskirti
poetą ir žmogų. Be abejo, Jonas Strielkūnas – viena esybė,
bet koks sudėtingas, prieštaringas ir harmoningas jame
derinys, kuriame persipina grožis ir bjaurumas, tiesumas
ir įmantrumas, paprastumas ir meistriškumas.
				

Georgijus Jefremovas

1990 metų lapkričio 13 dieną mama dienoraštyje rašė:
„Tą popietę sėdėjome prie stalo ir kava „laistėme“ Jono
Strielkūno knygą Raudoni šermukšniai. Jonas pasirašinėjo ant plonytės knygelės – didelio kelio pradžios. Tuo
metu į kambarį įžengė pirmokė Jūratė ir, visų nuostabai, iš Jono poezijos knygelės perskaitė Tą naktį. Buvom
nustebę dėl jai taip patikusio eilėraščio, kuris, atrodė,
jos amžiuje turėjo būti nesuprantamas, neįdomus. Jonas
pasakė: „Jūrate, mes tave priimame į literatų būrelį.“ O
pasirašydamas autografą, užrašė: „Užaugsime abu“. Užaugot abu, nors ir nevienodas ūgis.“
Jonas Strielkūnas knygelę Raudoni šermukšniai padovanojo man, o kitą tokią pat knygelę užrašė mamai.
Vieną dieną sužinojome, kad Jonas visam laikui išvažiuoja iš Panevėžio, gyvens Vilniuje. Jį kviečia, dirbs
Literatūros ir meno redakcijoje. Kai kas iš panevėžiečių
skeptiškai žiūrėjo į Jono išvažiavimą, netikėjo, kad jam
pavyks įsitvirtinti, kad jo nenustums kiti. Kai kam jis tebebuvo tik neišvaizdus, vargšas jaunuolis, dirbantis Naftos bazėje, nors ir rašantis neblogus eilėraščius.
					

Jūratė Sučylaitė

Su Jonu susipažinau redakcijoje. Atsimenu, tą kartą į
Literatūrą ir meną nugabenau nemažą pluoštą savo sueiliavimų. Mane priėmė ir teikėsi pakalbėti Eugenijus
Matuzevičius. Jis paaiškino, kad paprastai „visą poeziją“ priima ir vertina Jonas Strielkūnas, bet šiuo metu

Petras Panavas

Visa, kas suvokiant Strielkūną kartais įgydavo mielų komiškų atspalvių, priklausė nuo jo kūrybos ir išvaizdos
bei elgesio kontrasto. Man, kaip kritikui, kartu su aktoriais skaitovais – Juozu Šalkausku, Olita Dautartaite – yra
tekę lydėti jį į kūrybos vakarus įvairiose Lietuvos vietose
tuo laiku, kai dar nebuvo plačiai žinomas ir atpažįstamas
iš TV ekranų ar fotografijų. Įsivaizduokite kokio nors
miestelio kultūros namų salę, kurioje sėdi jo gražiais eilėraščiais apie meilę ir Lietuvą susižavėjusios merginos
ir turbūt vaizduojasi, kad į sceną išeis koks Apolonas. O
išeina nedidukas, kuklus, paprastas žmogelis, niekada
per daug negalvojęs, kaip apsirengti ar susišukuoti. Gal
jos, tos mergaitės, iš pradžių nusivildavo, bet kaskart matydavau, kad Jonui skaitant jų akys drėkdavo.
Atsiminimų knygos gali parodyti skirtingus išorinius rašytojų tipažus. Kaip kraštutinumai gali būti suvokiami, tarkim, Eduardas Mieželaitis, savo išvaizda,
viešu elgesiu, kalbos būdu, plačiais gestais bylojęs „aš
esu poetas“, ir Jonas Strielkūnas, kuklaus ir paprasto
kasdieniško elgesio žmogus, kaip nuostabus poetas atsiskleidžiantis vienumoje prie balto popieriaus lapo.
				

Valentinas Sventickas

Tai buvo taip seniai, kad net prisiminimai paseno. Liko
tik tų prisiminimų nuotrupos. Dabar derėtų save nukelti į praėjusio šimtmečio aštuntą dešimtmetį, į Suvalkijos
lygumas. Nedidelis mūsų, apyjaunių rašytojų būrelis, atkeliavo čia pasižiūrėti, aplankyti įžymesnių vietų. Drauge vyko ir Antanas Masionis, literatūros kritikas ir poetas. Jis turėjo bjaurų įprotį visiems vadovauti ir visur būti
pirmas. Tai erzino aplinkinius, atsirasdavo nereikalingos
įtampos. Nusprendžiau pasitraukti iš būrelio. Prie manęs prisijungė Petras Dirgėla ir Jonas Strielkūnas. Petrą
pažinojau dar nuo Universiteto laikų, o su Jonu suvedė
kitokios aplinkybės.
1969–1970 metais Maskvoje studijavau kino meną.
Atvažiuodavau į Lietuvą retai. 1969 metų vasarą sukūriau šeimą. Tą pat, tik mėnesiu vėliau, padarė ir Jonas.
Su Jonu ryšys nenutrūko ir vėliau. Grįžęs į Lietuvą,
radau jo eilėraščių laikraščiuose ir žurnaluose. Netrukus
pasirodė pirmoji jo eilėraščių knyga Raudoni šermukšniai.
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Su Rimantu Šaveliu, apie 1979 m.

Po kelių metų – ir Vėjas rugiuos. Garsėjo. Susitikdavom
gana dažnai, pasėdėdavom Literatuose ar Keturių komu
narų sienoje.
Neturiu paaiškinimo, kodėl mes taip dažnai susitikdavom Dzeržinskio turguje, kuris įsikūręs tokiu pat
vardu pavadintoje gatvėje. Būdavom pasiųsti žmonų šio
bei to nupirkti. Apsipirkę apsilankydavome gretimoje
gatvelėje esančioje sultininėje. Tais laikais prie sultinio
galėdavai gauti dar kai ko stipresnio. Tada, aišku, atsirasdavo vietos kalboms apie poeziją ir literatūrą. Jonas
žinojo, ką mes manom apie jo rašymą, bet apsimesdavo, kad tai jam nerūpi. Atseit čia ne jo reikalas. Iš šalies
žiūrint, jo visai nedomino aplinka. Nekalbus, paskendęs
savyje, einantis tik jam vienam žinoma kryptimi. Gyvenimo pabaigoje jis išleido du tomus gražios poezijos. O
visas jo gyvenimas buvo tarsi du tomai tylos.
Prisimenu, kartą grįžom iš Kaune vykusio literatūros vakaro. Vilnių pasiekėm apie vidurnaktį. Užklupo
neregėta liūtis. Leidomės Savanorių prospektu, kuris
per tokią gamtos išdaigą pavirsdavo ežeru. Taip atsitiko ir šį kartą. Autobusas pūkštelėjo į tą ežerą, ir vanduo
beveik pasiekė langus. Sunerimo keleiviai, sunerimo ir
vairuotojas.
– Jonai! – papurčiau už peties snaudžiantį, – šokam
iš autobuso! Paskęsim!
Jonas kažką sumurmėjo.
– Čia ne mūsų reikalas, – galiausiai ištarė pusbalsiu.
Ir jis buvo teisus. Mes laimingai pasiekėm Vilnių ir
visas kitas vietas. Nors kas geriau pažinojo Joną, čia galėjo išgirsti ironiją. Apskritai Jonas buvo ironijų maišas.
Vieną sakė, šeši minty. Dar pridėkim erudiciją, kuria pasigirti tikrai galėjo retas literatas.
Kartą sėdžiu pas Granauską Gerosios Vilties gatvėje. Žaidžiam šachmatais velniai žino kelintą partiją. Pagal sukilusį miestą turėjo būti paryčiai. Besikalbėdami
užkabinom Pietų Amerikos literatūrą. Susiginčijom, aš
kalbu apie vieną man žinomą autorių, Romualdas apie
kitą. Ginčytis su Granausku nėra taip paprasta. Galiausiai Romas pakyla nuo stalo. Jis skambins Strielkūnui.
– Ar tu pasiutai?! Janina mus užmuš!

Romas granauskiškai sukikena:
– Ne pirmas kartas!
Romas mėgo naktinius skambučius, nesvarbu, ar
tas pašnekovas būtų mokyklos laikų pažįstamas, ar koks
aukštas valstybės veikėjas. Tąsyk Janina pažadino Joną,
ir mes gavom teisingą atsakymą.
					

Rimantas Šavelis

Anksti ryte su Kazimieru Jakučiu važiavome į Vilnių aplankyti dviejų Jonų – Strielkūno ir Mačiukevičiaus. Abu
juos norėjome pakviesti į Poezijos atlaidus, kurie tradiciškai vyksta Sekminių šeštadienį Pagulbio vienkiemyje
(Molėtų r.). Abu poetai gyvena ne per toli vienas nuo
kito, bet susitinka retai. Abu jie man primena jaunystės
laikus – su abiem poetais tuo metu nemažai bendrauta.
Pirmiausia užsukome pas Strielkūną. Sunkokai suradome namą Rinktinės gatvėje, kuriame gyvena poetas.
Kai atvažiavome, Jonas jau laukė ant laiptų prie daugiabučio durų. Pamačius poetą, širdį apėmė keistas gerumas – nedidelio ūgio, languotais dar žieminiais šiltais
marškiniais, pasišiaušęs, su akinukais. Mūsų abiejų su
Kazimieru mylimiausias poetas, numylėtos Aukštaitijos
dainius. Pasisveikinome, apsikabinome, suėjome vidun.
Gyvena pirmame aukšte. Nuvežėme dėžę saldainių ir
butelį gero brendžio. Nupirko Kazimieras, aš pirkau gėles Janinai, Jono žmonai. Išbuvome porą valandų, apie
daug ką kalbėjome, daug ko norėjosi paklausti poeto. Bet
pirmiausia užsiminėme apie sveikatą. Pats poetas pasakė, kad prieš 10 metų sunkiai susirgo, darė operaciją.
Kad lengvai pernešdavo švitinimus – pats nuvažiuodavo
į ligoninę, pats sugrįždavo po seanso. Kad po švitinimo
nebūdavo jokių pykinimų. Sakė, kad ir dabar lankosi pas
daktarus, bet jie labai nežiūri ir nekreipia dėmesio. Tenka ilgai laukti eilėje, labai vargina visa tai. Aš nusistebėjau – toks poetas, visų mylimas ir garsus, nejaugi taip su
juo elgiamasi? Jonas buvo namuose vienas. Sakė, Janina
darbe. Prisipažino, kad dabar dažniausiai būna vienas,
mažai kur ir benueina, tik kartais į Rašytojų sąjungą.
Buvo apsivertęs popieriais – pats rengė savo Raštų dvitomį. Visur daugybė rankraščių, mašinraščių, kažkokių
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popierių skiaučių, atverstų ir krūvelėmis sukrautų jo paties poezijos knygų.
Fotelyje tupėjo labai gražus rainas katinas Žirnis. Tokį
vardą davė anūkas Kostas. Kazimieras, pritardamas atsivežta gitara, padainavo keletą dainų poeto tekstais apie
Aukštaitiją. Daugiausia kalbėjome apie kūrybą, apie poeziją. Jonas rodė savo rankraščius ir pats krizendamas, lyg
būtų patenkintas dėl to, pripažino, kad niekas jų neįskaito.
„Net pats dažnai neįskaitau“, – valiūkiškai juokdamasis
pro akinukų stiklus kalbėjo poetas. Čia pat palyginome
eilėraščio „Kol tu dainuoji apie rytą, / O Mūza, patikli sesuo...“ rankraštį su spausdintu tekstu. Iš tikro, rankraštis
buvo beveik neįskaitomas. Vėliau jį poetas su keliais kitais
padovanojo Maironio lietuvių literatūros muziejui. Kalbėjome daugiausia apie kūrybą, apie poeziją.
					

Alfas Pakėnas

Ir kabinete redakcijoje, ir namuose J. Strielkūno darbo
stalas (namuose – du stalai: rašomasis ir žurnalinis) atrodė kaip po STT kratos: rankraščiai maišėsi su suglamžytais laikraščiais, tarp jų klaidžiojo lėkštelės, sumuštinių
„fragmentai“, peleninės ir taurelės, o virš visko tvyrojo
poeto ištarmė: „Jei kas nors bando čia padaryti tvarką,
nieko neberandu.“ Neįtikėtina, bet šito iš pažiūros chao
tiško, kiek nevalyvo žmogaus galvoje buvo pavydėtina
tvarka ir mąstymo precizika. Redakcijoje ne kartą stebėjau, kaip, net gerdamas šampaną ar ką nors stipresnio,
atėjus lankytojui, jis akimirksniu suranda rankraštį ir,
net nepavartęs jo lapų, išsako kelių eilučių įvertinimą,
o kadangi tai pasako labai tyliu ir ramiu balsu, net labiausiai nuskaustam autoriui lieka tik nuliūsti, bet nieku
būdu neįsižeisti. Jis prisimindavo viską. Po V. Daunio
mirties jis puikiai prisiminė pirmuosius jo į Literatūrą ir
meną atsiųstus eilėraščius (kurie, suprantama, nebuvo išspausdinti), o mirus A. Verbai, kaip geriausias šio poeto
biografas, komentavo pirmuosius jo kūrybos žingsnius ir
psichologines tokios drastiškos lyrikos prielaidas. Enciklopedistas iš prigimties, jis vis dėlto buvo linkęs labiau
vertinti kitą savo prigimties – poeto iš Dievo malonės –
pusę, todėl nei savo atsiminimų, nei reto tikslumo savo
įžvalgų neužrašinėjo. O gal net, jei ir būtų norėjęs, nebūtų galėjęs to padaryti, nes visą gyvenimą rašant vien
eilėraščius, empirinio naratyvo įgūdžiai paprasčiausiai
nesusiformuoja. Atrodytų, kas jau kas, o J. Strielkūnas
apie P. Širvį gali parašyti storiausią knygą (P. Širvio bute
prasidėjo vilnietiškoji J. Strielkūno biografijos dalis, be
to, šis butas susijęs ir su jo šeimos pradžia), bet kai reikėjo, poetas apie poetą „išspaudė“ vos porą mašinraščių.
(Ar tik nenutiks ir man tas pat, rašant apie patį J. Strielkūną?) Ne kartą yra pats skundęsis: kai naktį nemiegu,
sugalvoju tokią gražią, tokią gerą recenziją, o rytą, kai
atsikeliu ir bandau užrašyti, nieko neišeina. Bet užtat
kokie būdavo pokalbiai apie tas neparašytas recenzijas!
Apie jo verčiamus rusų klasikus kalbėdavomės rečiau
(nebent apie jų vertimus, ypač tokiais vykusiais atvejais
kaip A. Feto, nors, beje, pats J. Strielkūnas labiau vertino savo F. Tiutčevo vertimus), dažniau apie naujausias
mūsų poetų knygas – ir gatvėje, ir kavinėje, ir telefonu.
Apibūdinimai dažniausiai būdavo trumpi ir tikslūs, bet
tokie tikslūs, kokių vėliau neišgirsdavau pokalbiuose, o

ir recenzijose neperskaitydavau, todėl ir jo atsiliepimai
apie mano paties rašymus man visada buvo svarbesni už
išsamiausias analizes. Gaila, kad savo knygų įvertinimų
negirdėjo N. Abrutytė, A. Gailius, R. Daugirdas: jie tais
atsiliepimais gal ir nebūtų labai patenkinti, bet kaip pakistų jų savęs vertinimo kontekstai!..
					

Valdas Kukulas

Klausinėjau apie pirmąją knygą. „Kai išėjo Raudoni šer
mukšniai, dar gyvenau Panevėžy. Buvo 1966-ieji. Tada
gavau gražų Antano Miškinio laišką. Padrąsino. Net
nežinau, kur tas laiškas, bet kažkur yra tarp popierių.
Ir Graičiūnas buvo parašęs laiškelį, sakydamas, kad
skiriuosi iš Panevėžio literatų. Vladas Šimkus pirmasis
mane pristatė tų metų Poezijos pavasaryje, dar prieš pirmosios knygelės pasirodymą“, – kalbėjo poetas.
Aš prisiminiau tą tekstą. Ne iš almanacho, o iš Ne
muno, ką tik tapusio savaitraščiu, – 2004 metų gegužės
pabaigos numerio. Čia buvo išspausdinta Jono Strielkūno nuotrauka, kuri man labai patiko. Dar visiškai jaunutis, su kostiumu, baltais marškiniais, su kaklaraiščiu,
šiek tiek pakeltoje dešinėje rankoje laiko cigaretę. Eina
kartu su Jurgiu Kunčinu. Šalia spausdinamas eilėraštis
Naktinis sniegas ir tas 1966-ųjų Vlado Šimkaus pristatymo tekstas. Kažkodėl jis man labai įstrigo: „Prieš šešetą
metų respublikiniame jaunųjų poetų seminare dalyvavo
ir Jonas Strielkūnas. Ne be pagrindo kritikavome jo eiles,
kurios kitų, lyg ir suradusių save, autorių fone, atrodė
itin blankiai. Ne visi žadantys talentai atsiskleidė per tą
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laiką. O Panevėžy pradėjo plisti gražūs eilėraščiai. Juos
parašė Jonas Strielkūnas. Parašė nuošaliai, nepraktiškai,
nedėdamas į save didelių vilčių, nelepinamas nei mūzų,
nei gyvenimo sąlygų. Tiesiog jautė poezijai lyg silpnybę,
lyg pašaukimą. Čia spausdinamų J. Strielkūno eilėraščių komentuoti nereikia, kažkokių amerikų juose nėra.
Bet kas yra, tai yra autorius, kurį skaitytojas pastebės iš
karto. Jis panašus į daugelį, bet ne manieromis, o aukštos rūšies paprastumu ir tikrumu. Linkiu skaitytojui dar
vieno gero poeto. Vladas Šimkus“.
					

Alfas Pakėnas

Pirmoji išvyka į Vilnijos kraštą, drįsčiau teigti, kad mus
kažkaip iš karto suartino. Po mėnesio poetas jau viešėjo
Vilniaus konservatorijoje, kurioje studijavau. Susitiko su
studentais, dėstytojais. Tą susitikimą ir vedžiau. Buvo
šilta pavasario diena, labai deranti prie J. Strielkūno poezijos. Poetas skaitė eilėraščius iš Trečio brolio bei naujus,
iš tų metų rudenį pasirodžiusios Žirgo maudymas. O maniškiame Trečio brolio egzemplioriuje liko labai jaukus ir
šiltas poeto įrašas: „Mielam Juozui, tegu ir toliau mus
lydi tie patys / ar tokie pat / broliški (paskutinis žodis
neįskaitomas – J. Ž.). Vėliau renginių su poetu būta daug:
vieni Vilniuje, kiti – Pietryčių Lietuvoje.
				

Juozas Žitkauskas

Pilką rytmetį pilku Ukmergės viešosios bibliotekos Mos
kvičiumi kartu su bibliotekos direktore Valerija Židoniene,
poetais Romu Raila ir Zuzana Stunžėniene važiavome
pro Vilnių, pro tuščius jau nupjautus laukus, ganyklas
su pašiurpusiais gyvuliais, pro sulytą, papilkėjusiu veidu Pirčiupio motiną – į liūdnąją Lietuvą, į Stanislovo
Rapolionio tėviškę, kur jo vardu pavadintoje vidurinėje
mokykloje turėjo vykti rytinės Lietuvos dalies literatų susitikimas. Liūdnoji Lietuva – taip vadinu tą kraštą, kur rečiau išgirsi lietuvišką žodį ar dainą. Juo labiau – skaitomą
poeziją. Žinojau, kad renginyje turėtų dalyvauti ir Jonas
Strielkūnas su One Baliukonyte. Tačiau Onės nebuvo –
užtat atvyko rašytojai Raimondas Kašauskas ir Romas
Sadauskas. Svečius nuoširdžiai pasitiko mokyklos direktorius Vytautas Dailydka. Vyko gražus poezijos vakaras
ir bendravimas su to krašto žmonėmis, mokyklos mokiniais. Jonas Strielkūnas ne tik skaitė eilėraščius, bet ir kalbėjo apie lietuvybę, apie Rapolionį, kuris visą gyvenimą
statė dvasinius tiltus tarp Rytų ir Vakarų Lietuvos. Buvo
vienas pirmųjų europietiško mąstymo žmonių. Į bloknotą
užsirašiau poeto žodžius: „Man šis kraštas ilgokai buvo
balta dėmė. Dabar čia, pasirodo, ir uždainuojama lietuviškai. Būkite tikri dzūkai su savo kultūra, su savo Krėve.
Duok Dieve, kad iš čia esančių literatų išaugtų nors vienas rašytojas, atsirastų nors vienas Rapolionis, tiek daug
gero padaręs senajai Lietuvos kultūrai. Juk kiekviena
tauta ir atpažįstama pagal tai...“ Paskui buvo nedidelės
vaišės, bendravimas su to krašto žmonėmis. Man ypač
patiko vienas eilėraštis, kurį skaitė Jonas Strielkūnas ir
kuris dar niekur nebuvo publikuotas. Norėjau jį parvežti Ukmergės rajono laikraščio literatūriniam puslapiui –
kaip lauktuves nuo poeto. Jonas padiktavo, o aš, pasidėjęs
bloknotą ant palangės, užsirašiau:

Literatūros ir meno korektorius, apie 1970 m.

Šimtas pirmas tas rytas, šimtas antras tas debesio bintas,
Šimtas trečias tas gandras, virš vielinių tvorų pakabintas.
Aplyti žaiginiai it klajoklių kokių palapinės.
Žiūri zuikis iš maišo – jis nušautas, todėl nusiminęs.
Ak tos akys stiklinės! Ak tos virpančios vėjyje vielos!
Šitaip siela išeina iš pasaulio, kuris nebemielas.
Taip vora nusidriekia į jau baigiančią griūti šventovę –
Neša kojom į priekį garbų vyrą, prieš tai jį apspjovę.
Poetas prisipažino, kad tai dar visai neseniai parašytas eilėraštis.
					

Alfas Pakėnas

Prisimenu, vasaros vidury sugalvojome antroje dienos
pusėje išlėkti iš miesto su sena Pobieda ir prisiglausti kur
nors prie upės ar miško. Jonas mūsų sumanymą sutiko
su džiaugsmu ir skyrė tam reikalui benzino, kuris anais
laikais kainavo kapeikas.
Jono vadovaujami atsidūrėme Žaliojoje girioje, kelyje į Vabalninką. Pravažiavę Stumbriškį, tuojau pasukome į kairę ir, neieškodami jokios sodybos, įsitaisėme ant
pakilumėlės, apgaubtos gražių ir kvepiančių uogienojų.
Žinojau, jog esame ar pačiuose Putauskuose, ar visai šalia to kaimo, vienu žodžiu, kampelyje, kuriame ir gimė
mūsų Jonas. Bet šis nepasigyrė, nieko nepasakojo apie
Putauskus, iš kur jis iškeliavo į platų pasaulį.
Prisimenu, tada papasakojau apie daug metų Stumbriškyje eiguliu dirbusį Stanislovą Liangą, iš kurio sužinojau apie Žaliojoje nušautą paskutinę mešką ir dar daugybę istorijų. Jonas sukruto ir pritarė: iš senų žmonių jis
girdėjo pasakojimus apie karą ir pokarį, kurie net šiurpą
kėlė. Sunkus buvo miško žmonių ir prie miško prisiglaudusių laukų šeimininkų gyvenimas. Reikėjo branginti
grybą ir uogą, mokėti iš lauko žemelės pasiimti lietų nesugadintą grūdą.
Kai nusileido saulė ir pamažu ėmė temti, Jonas pasiūlė palaukti pirmųjų žvaigždžių.
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Prisiminėme, jog turėtų ryškiai sužibėti Saulės šeimos žvaigždės – Venera, kurią lietuviai pavadino Vakarine ar Aušrine, Merkurijus, lietuvių vadintas Vaivora, ir
Marsas, pavadintas Žiezdre.
– O gal virš Vabalninko krašto, virš Žaliosios užsidega kitos žvaigždės, taip sakant, savos? – kažkuris juokais
paklausęs Jono.
– Vienas turime žvaigždes, vienas, – šyptelėjo Jonas. – Tiek pajūry, tiek Vilniuje. Tik kai žvaigždės atsispindi Pyvesos duburiuose, kai vanduo neraibuliuoja,
tai tada niekur nerasi tokių žvaigždžių, tik Pyvesos duburiuose.
Po daug metų supratau, jog pirma buvo žvaigždžių
atspindžiai Pyvesoje, lygumos prie upių, o paskui atsirado Jono eilėraščiai. Be šito krašto jų nebūtų buvę.
				

Petras Naraškevičius

Su bendrakursiu Stasiu Aukseliu ėjom į Literatūros ir
meno redakciją, kuri tuo metu buvo įsikūrusi netoli Lie
tuvos kino teatro – kitapus gatvės. Įėjom pro arką, pakilom į antrą aukštą. Susiradome Strielkūno, dirbusio
savaitraščio literatūriniu darbuotoju, kabinetą. Pasisveikinom. Strielkūnas atsigręžęs žvilgtelėjo pro akinukų
viršų – skaitė savo parengto puslapio korektūrą. Staiga
kažkas jį pakvietė į kitą kabinetą. Aš žvilgtelėjau į ant stalo patiestą savaitraščio naujo numerio puslapį. Po rubrika Sveikiname jubiliatą stambesniu šriftu buvo parašyta:
„Pauliui Širviui – 50“. Spėjau perskaityti keletą sakinių.
Įsiminė pats pirmasis: „Paulius Širvys turbūt gali jaustis

laimingas, kad jis gimė ir pirmąsyk išgirdo „beržų lopšinę“ dainingoje Rytų Aukštaitijos žemėje.“ Po nedideliu sveikinimo tekstu buvo parašyta autoriaus pavardė:
Jonas Strielkūnas. Šalia palikta vietos nuotraukai. Išėjus
laikraščiui, pamačiau tą Pauliaus nuotrauką: stovi prie
mikrofono, pakėlęs galvą aukštyn, skaito savo eilėraščius. Veidas liūdnokas, lyg kažkuo susirūpinęs, plaukai
pasidraikę, sušukuoti aukštyn. Dėvi jūreivišką uniformą
su antpečiais ir, kad ir kaip būtų keista, pasirišęs kaklaraištį. (Tuo metu dar buvo galvojama, kad Paulius Širvys
gimė 1922 metų lapkričio 19 dieną. Tik vėliau, jau poetui
mirus, paaiškėjo, kad jis dviem metais vyresnis – gimęs
1920-ųjų rugsėjo 6-ąją).
Štai tas Jono Strielkūno sveikinimo tekstas, skirtas
Pauliaus jubiliejui:
„Paulius Širvys turbūt gali jaustis laimingas, kad
jis gimė ir pirmąsyk išgirdo „beržų lopšinę“ dainingoje
Rytų Aukštaitijos žemėje. Su šviesiu grauduliu prisimindamas „malėjos dukrą“ – varganą vaikystę, poetas visam
laikui išsaugojo atvirą aukštaičių vaiko širdį, taip gražiai
atsiskleidusią jo poezijoje, ir šiuo metu yra ryškiausias
aukštaičių lyrikų tradicijos tęsėjas.
Paulius Širvys nelabai produktyvus poetas, per 20
su viršum kūrybinio darbo metų išleidęs tik šešias poezijos knygas. Nepaisant to, jis vienas daugiausia skaitomų, populiariausių Lietuvos poetų. P. Širvio poezijos
įtaigumą, autentiškumą žymia dalimi lemia neišdildomi
jaunystės ir karo metų pėdsakai. Tačiau poetas neapsiriboja asmenine patirtimi. Jo poezijoje per lyrinę prizmę
atsispindi visa Lietuvos istorija: nuo Šatrijos ir Pilėnų legendų ligi naujausių laikų kovų ir žygdarbių.
Atskira kalba būtų apie P. Širvio meilės lyriką. Ciklai
Ilgesys – ta giesmė, Ir nusinešė saulę miškai – vieni gražiausių puslapių lietuvių poezijoje. Daugelis jo eilėraščių jau
tapo plačiai dainuojamomis dainomis. O tai – didžiausias pripažinimas poetui, kuris buvo ir liko liaudiškas
pačia geriausia prasme.
Mielas Pauliau, leisk apkabinti ir pasveikinti tave su
ta gražia sukaktimi ir garbingu apdovanojimu – Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo Garbės raštu – visų tavo
kolegų poetų, visų tavo poezijos bičiulių vardu.“
				

Alfas Pakėnas

J. Strielkūnas į kūrybos kelią palydėjo ne vieną gal būsimą klasiką, bet štai tokio lygio vertėjų, kokie buvo
V. Šimkus su J. Strielkūnu, nebėra ir jau tikrai nebebus.
Liko amatininkai, pažodinių vertimų rengėjai ir adaptuotojai, kuriems verčiamo kūrinio gyvybė jau nebėra
net paslaptis. Tokio dalyko kaip vertimo sugestyvumas
jie išvis nežino, ir, atrodo, nori nenori ilgainiui mes pereisime prie kanadiečių praktikos: poezijos išvis nebeversime, o spausdinsime pažodinius vertimus, nes kam
versti, jei vis viena išeina ne poezijos kūrinys, o nesusietų
žodžių kratinys ir apipuvęs formos griozdas.
				

Su Jurgiu Kunčinu Poezijos pavasario šventėje Palemone, apie 1976 m.

Valdas Kukulas

Literatūros ir meno redakcijoje Jonas tvarkė poezijos pub
likavimo reikalus. Tvarkė kuo puikiausiai. Grafomanų
nespausdino. Jeigu koks nors žinomas poetas, sulaukęs
publikacijos, pavaišindavo jį taurele, už kitą taurelę su-
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Po kurio laiko Vilnių pasiekė anekdotas apie Joną: girdi,
su vietinių literatų palyda užeinąs jis į vaistinę ir prašąs parduoti dalgę. Pasirodo, kad tas provincialas dar
ir pokštininkas! Panašiai sostinėje juokaudavo ir kitas
aukštaitis lyrikas – Vytautas Skripka: klausinėdavo ledų
pardavėjų, ar jos turi ledų su mėsa. Bet kad prašytų dalgio?! Tam reikėjo drąsos – tarsi vienu gestu atskleistum
savo žemdirbišką prigimtį!
					

Petras Venslovas

Jeigu dar juokų... Jaunas eiliuotojas, dar nė knygos
neišleidęs, palinguodamas eina per, neatsimenu kokį,
miestelį. Susistabdo jį būrelis vietinių šaunuolių ir pareikalauja atiduoti visus pinigus. Bet kad jų neturi! Po
nuodugnaus patikrinimo teranda laikrodį.
– Atiduok laikrodį!
– Imkit. O ką su juo darysit?
– Parduosim ir pragersim.
– Tai ir aš eičiau kartu...
				
1990-aisiais

mokėdavo Jonas. Kad neliktų įsipareigojęs. Strielkūno
darbo stalas redakcijoje atrodė išskirtinai – būdavo užverstas popierių kaugėmis. Profsąjungos veikėjai, vis
raginę susitvarkyti, galų gale pasidavė. Įdomiausia, kad
Jonas, paprašytas surasti reikiamą popieriuką, bemat
jį ištraukdavo iš tų krūvų pasijuokdamas. Redakcijos
darbuotojams pagal sutartą grafiką reikėdavo pėdinti į
spaustuvę atlikti „šviežios galvos“ pareigų. Ką tai reiškė?
Šviežgalviautojui reikėdavo perskaityti ar bent peržiūrėti spaustuvėje sumaketuotus puslapius, išrankioti užsilikusias klaidas, jeigu kas nors netelpa į puslapį, – tekstą
sutrumpinti. Tad štai Strielkūnas turėjo ypatingą talentą
iš karto aptikti klaidas ir atsitiktines nesąmones. Ne visi
redaktoriai klaidas išgaudydavo. 1978 m. išėjo Strielkūno
poezijos knyga Varpo kėlimas. Dienraštis Vakarinės naujie
nos anotacijoje tą knygą netyčia pervadino taip: „Varpos
kėlimas“. Klaida komiška, nes atsirado dviprasmybė.
Litmeniečiai netrukus darė proginį sveikinimą Strielkūnui laureatui – ant ilgo popieriaus lapo prirašė visokių
pokštų ir linkėjimų. Vladui Motiejūnui pasirodė, kad
kažko stinga, ir tą „pergamentą“ jis užsklendė dvieiliu:
Pakol mes dirbom savo darbą,
Jisai aukštai iškėlė varpą.
				

Valentinas Sventickas

Išeiname kartą mudu iš Panevėžio viešbučio, ir staiga
Jonas sako: „Matai, niekur nepasislėpsi. Kur pasisuksi,
visur pažįstami.“ Dairausi aplink, kur tie pažįstami (čia
juk Panevėžys, ir vienas, ir kitas čia jų turim begales),
niekur nieko nematyti, o Jonas juokiasi ir rodo į Lenino
paminklą. Trumpa atkarpa, turinti priminti, kad J. Strielkūno humoro jausmas buvo toks pat netikėtas ir „iš pasalų“, kaip ir monsinjoro K. Vasiliausko. Neatsitiktinai abu
buvo iš tos pačios Vabalninko „parapijos“, o ir iš išorės
šiek tiek panašūs.
					

Valdas Kukulas

Valentinas Sventickas

Be rimtų eilių, Jonas parašydavo ir ketureilių, kuriuos
laikė nerimtais. Dėjo juos į atskirą „papkę“, ant kurios
užrašė: „Padrikos mintys pagiriom“. Vėliau kai kuriuos
išspausdino, bet pačių, mano nuomone, įdomiausių išspausdinti negalėjau prikalbinti. Pacituosiu patį pirmąjį:
Pagiriom širdis nesąmones vien klieda
Apie meilę ir neužmirštuolės žiedą.
Bet iš tikro nėr nei meilės, nei žiedų,
Tiktai bonkų kamščiai ant grindų.
					

Vilius Mizaras

Prisimenu vieną iš daugybės Poezijos pavasarių. Važiavome į Tolminkiemį pas Donelaitį, paskui ilgai pusgirčiai
braidžiojome palei Vištyčio ežerą. Mūsų grupei vadovavo kilęs iš šių vietų poetas ir žurnalistas, iš kurio Jonas gan kandžiai vis pasišaipydavo. Jis vienaip ir kitaip
iškraipydavo jo pavardę, pagaliau sumeistravo iš jos
veiksmažodį: „Nesikeidošink!“ Aš pašnibždom paklausiau mūsų vadovo, kaip tasai pakenčia tyčiojimąsi. Jis
man taip pat tyliai atsakė: „Normaliai. Kaip tu įsižeisi
ant strazdo šaipuoklio?“
				

Georgijus Jefremovas

Dar iš anų laikų grimasų. Turėjo būti praėjusio amžiaus
devintas dešimtmetis. Rašytojų sąjunga gauna tuometinės Ministrų Tarybos pranešimą apie paskyras automobiliams pirkti. Dabar jau sunku paaiškinti, kad sovietmečiu naują automobilį nusipirkti nebūdavo paprasta: arba
neįmanoma, arba per brangu. Ministrų Tarybos teikiama paskyra buvo privilegija. Rašytojų sąjungai suteikta.
Atvejis, apie kurį kalbu, – ar tik ne paskutinis. Ir paskyra – automobiliui Volga. Aukščiausia klasė! Rašytnamio
valdžia, panašiais atvejais viską sprendusi ne pagal poreikius, o pagal literatūrinius nuopelnus ir gautas premijas, nusprendžia tą paskyrą pasiūlyti Strielkūnui. Nei
vairuojančiam, nei pinigingam. Prisimenu, kad šį siūlymą lydėjo šypsenos ir kartu įsitikinimas, kad, jei skiria-
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Jonas Strielkūnas, Marcelijus Martinaitis ir
ukrainiečių poetas Dmitro Čeredničenko, 1988.
O N O S P A J E D A I T ĖS nuotrauka

ma Strielkūnui, niekas iš kolegų nepyks. Man pavedama
pasakyti šią žinią Jonui ir paklausti, ar ims.
Skambinu telefonu. Jonas išgirdęs springsta juoku.
– Pasijuokėm, ir gana, – sakau. – Pašnekėk su šeima
ir rytoj paskambink.
Kitą rytą, irgi pasijuokdamas:
– Gerai, imu tą Volgą.
Koks kitoks kaskart būdavo Jono pasijuokimas, negaliu papasakoti. Tegul pasakoja Granauskas.
				

Valentinas Sventickas

Susitikome Nidoje. Rašytojų kūrybos namai jau buvo, o
pietauti ten dar nebuvo galima. Jonas, gerai nepamenu,
su kuo jis tada atostogavo, galbūt su šeima, eidavo pietauti į vienintelį Nidos restoraną. Mes irgi ten eidavome.
Nebuvome įsipareigoję susitikti pakeliui nuo jūros į restoraną, bet susitikdavome kasdien ir bičiuliškai eidavome. Vieną vakarą lydėjome Joną Kūrybos namų link. Priėjome prie pat Rašytojų kūrybos namų teritorijos. Į žolę
buvo įsmeigta lentelė „Pašaliniams eiti draudžiama“.
Sustojome atsisveikinti: Jonas prašė nebelydėti, o pamatęs lentelę su užrašu, pasakė, kad čia lyg ir nebegalima
eiti. Tą vakarą mama vėl atsiminė Jono eilutes: Medžiai
eina prieš vėją, aš tavęs neišduosiu ir skaudžiai atsiduso,
jausdama atskirtį.
					

Jūratė Sučylaitė

Man tekdavo ilgai gyventi ir draugauti su žmonėmis,
kuriems „aukštaitiškas graudumas“ – ne tuščias skambesys, o gyvenimo būdas, saviraiškos priemonė. Ir netgi
tarp jų Jonas išsiskyrė retu nuoširdumu, įgimtu gerumu. Mes kartu veždavome vaikus prie jūros, keletą kartų drauge buvome vadinamuosiuose kūrybos namuose
Palangoje, lošdavome kortomis ar žaisdavome biliardą,
valgėme ir gėrėme visko ir daug... Ir štai kas dabar menasi: Jonas kasdieniame bendravime vis juokaudavo,
šposaudavo ir labai retai užstalėje, pasivaikščiojimuose,
naktiniuose pokalbiuose prasiverždavo tas maudžiantis
širdgėlos jausmas, kurio sklidini jo eilėraščiai. Jis tarsi
visą laiką ruošėsi ir mus ruošė išsiskyrimui...

Mažytėj tuščioj kavinėj manęs neprisimena niekas,
Kadangi ir ta kavinė praėjusiam šimtmety dingus.
Tik snaigė ant šylančio lango senamiesty lyg ašara lieka,
Minėdama mus nemirtingai mirtingus.
Aš 2010-aisiais ilgam išvažiavau iš Lietuvos ir keletą savaičių nežinojau apie jo išėjimą. Ir šis nežinojimas
apie netektį dovanojo man kažkokią idiotišką viltį, kad
tai, kas nutiko, – klaida, kad mes dar susitiksime. O jis,
žmonės kalbėjo, žuvo dėl gydytojų klaidos... O, kad vyktų priešingai – išgyventi, išsigelbėti dėl kieno nors aplaidumo. Bet many jis taip ir gyvena.
				

Georgijus Jefremovas

Paskutinį kartą su Jonu Strielkūnu ir Elena Mezginaite
kavą gėriau 2005 metais Rašytojų suvažiavimo metu.
Jonas, kaip visada, buvo tylus, lėtas, mažakalbis. Nesulaukusi Jono reakcijos į klausimą, ar reikia Nastutei stoti
į Rašytojų sąjungą, Elena klausimą pakartojo. Jonas keliais žodžiais pasakė, kad mano mama gerai rašo. Jonas
Strielkūnas visada buvo autoritetas Elenai Mezginaitei,
ji vertino jo nuomonę, jie abu gražiai bendravo, bet suvažiavimuose, kiek atsimenu, Elena klausdavo, ar dar
nemačiau Jono, jo ieškodavo, rodydavo daugiau iniciatyvos susitikti. Jonas buvo lėtesnis.
Mano atmintyje Jonas – nuoširdus žmogus, tylus, gal
kiek atsargus, lėtas, lyg instrumentas, parengtas kiekvieną akimirką suskambėti Poezijos balsu.
					

Jūratė Sučylaitė

Kai kartą man užėjo noras pasiguosti, jog „nebesirašo“,
greit gal bus mėnuo, kai nė eilėraščio neparašiau, Jonas
tepratarė balsu, lyg kalbėtų apie ne per geriausią orą:
„Aš daugiau kaip metai nė eilutės neparašiau. Ir nežinau, kaip tai daroma.“ Kažkodėl labai įsiminiau. Kažkodėl kaip tik šie santūrūs Jono žodžiai, tarti lyg sau, lyg
man, lyg niekam, – kažkodėl kaip tik jie, laiku prisiminti,
mane yra guodę ne kartą. Ir tebeguodžia. Tiesa, šią Jono
ištarmę kartais dar pastiprina iš atminties atklydęs vieno garsaus mūsų operos boso pasibėdojimas, išsprūdęs
irgi per panašų pokalbį, jog dainininko profesija tokia,
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Su Literatūrinės žiemos rengėja Elvyra
Pažemeckaite, Panevėžys, 1998

kad niekad nesi tikras, ar vieną rytą neatsibusi visiškas
bebalsis... Tie dviejų žmonių pasakymai man gražiai sueina į viena ir tyčia netyčia paguodžia. O tada jau ir visos
tuščios valandos, visos nesėkmių valandos atrodo tokios
ir turėjusios būti, dovana tau, pelnyta ar nepelnyta, vis
tiek tausotina. Ir negadink jos paika graužatimi, nesidairyk, kur kas lekia ir ką ten vaikosi. Tu, jei bent kiek esi
Jonas, tik būk ramus ir pasiruošęs viskam, kas tau skirta.
Tik žvelk, kaip dailiai sau skrieja pro šalį baigtinis tavo
gyvenimas, ir tark jam: ne mūsų reikalas.
				

Vladas Braziūnas

Laikas ir atstumas mus atitolino nuo Jono ir Janinos. Bet
visada domėjausi Jono kūryba. Turiu keletą jo padovanotų poezijos knygų.
Mano tėvai gerai žinojo, kad Jonas buvo poetas, vertėjas, publicistas. Bet mums jis išliko paprastas, nuoširdus ir savas kaimynas. Ir kai 2010 metais gegužės mėnesį per televiziją išgirdau, kad nutrūko Jono Strielkūno
paskutinė gyvenimo gija – verkiau. Širdį užgulė didžiulis skausmas. Rodos, praradau kažką labai artimą. Tos
ašaros ir buvo lyg atsisveikinimas su gražiausiais mano
vaikystės prisiminimais.
		

Regina Krikščiūnaitė-Žemaitaitienė

Su Jonu Strielkūnu iš tų retų susitikimų įsiminė dar du,
kai susitikom M. ir A. Miškinių sodyboje ir kai minėjom
O. Baliukonės gimimo sukaktį Vilniaus dailės muziejuje.
Ten Jonas gražiu, savitu žodžiu prisiminė savo mieląją kūrybos bičiulę, o man – jaunų moksleivių literatų vadovę.
Po tų pasisakymų pabendravom labai šiltai ir nuoširdžiai.
Dabar jau aštuoneri metai pasimatom tik pro Poeto lyrikos žodžius, jo verstus eilėraščius, mažėjantį būrį jo mielų bičiulių, atmintyje ar sapnuose – jis vis šviesesnis. Net
du eilėraščius ir vieną baladę esu dedikavęs poetui Jonui
Strielkūnui. Po šimto ar šiek tiek daugiau dienų Poetas iškeliavo į iškalbiai tylinčias žvaigždes. Tai kažkaip liudija ir
mudviejų daugiareikšmį sielų ryšį, kuris nebuvo atsitiktinis, o daug gilesnis, negu pavyko užrašyti prisiminimuose.
Arvydas Genys

Mirė ne tik vienas didžiausių amžių sandūros lyrikų.
Mirė ištikimiausias ir preciziškiausias mūsų poezijos
skaitytojas, net dabar, kai knygynai dažniausiai iš leidyk
lų poezijos nebepriima apskritai, nepatingėdavęs apeiti
visą Vilnių ir surasti tą vienintelį knygyną, kur jo ieškoma knyga yra (pasakojo, kaip ieškojo pomirtinio A. Maldonio rinkinio, ir tik poeto įkyrumo išvarginta pardavėja
surado tomelį tarp filosofinių skaitinių knygų). Namai
buvo užversti knygomis, ir kai išeidavo kurio nors poe
to rinktinė, ieškodavo, kam atiduoti anksčiau išėjusius
eilinius to autoriaus rinkinius, nors puikiai suprato ir
savaiminę jų vertę. Paprasčiausiai namie nebebuvo vietos. Į gyvenimo pabaigą siūlėsi didžiulį kalną poezijos
dovanoti ir man, šįkart – geriausius rusų poetus, paties
subraukytus, dažnai su autografais. Jonas nuoširdžiai išgyveno dėl rusų kalbos pasitraukimo iš mūsų kultūrinės
apyvartos: išaugo karta, kuri jau niekada nebeperskaitys
M. Lermontovo, F. Tiutčevo, B. Pasternako ar A. Achmatovos originalo kalba, ir niekam galvos dėl to neskauda.
Deja, ir pas mane naujoms knygoms vietos jau seniai
nėra, tad „aktualioji“ rusų poezija taip ir liko pas jį. Beje,
perdėtas paskutiniųjų dienų poeto rūpestis savo knygų
likimu tik atrodo buitinė smulkmena. Tai – ne smulkmena, o ženklas, kad iki paskutinės dienos poetas pirko
naujas knygas ir rengėsi jas pirkti dar daugelį metų. Apie
greitą mirtį nei susitikus, nei telefonu niekada nekalbėjo:
jau gerą dešimtmetį vos ne kasdien pasiskųsdavo, kad tai
vienur, tai kitur skauda, bet nevengė gydytojų, kaip kai
kurie jo kolegos; paskutiniaisiais metais labiausiai skųsdavosi, kad sunkiai rašosi, per dieną „teišspaudžiąs“ vos
ketureilį, bet užtat aktyviai tvarkė savo archyvus, ir paskutinio jubiliejaus proga periodikoje skelbė vien senus
eilėraščius. Kita vertus, jei ne šita gal tikra, gal įsikalbėta
kūrybinė negalia, jis tikrai nebūtų parašęs paskutiniųjų
metų šedevro Juodoji dėžė.
				

Valdas Kukulas

Publikaciją parengė A L F A S P A K ĖN A S
Nuotraukos ir dokumentai iš Maironio lietuvių literatūros
muziejaus kolekcijos
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Jonas Strielkūnas

Iš nepublikuotų eilėraščių
Donelaitis

Be drobių rašto

Lyg ąžuolas šakotas jis išaugo
Iš Herkaus Manto palikuonių pelenų,
Iš kritusių genčių kraujuoto lauko,
Iš vargo ir lietuviškų dainų.

Tų drobių rašto margo
Sesulės nebežino,
Užaugusios be vargo
Mūriukuose Krinčino.

Ir kai pro kitatautišką lojimą
Suskambo jo valstietiška šneka,
Šypsotis ėmė būrai prie klojimų,
Prie tvartų. Ir gyvai svarstyt kažką.

Ateina šalnos, lietūs,
Pravirkdo želmenyną.
Stiklinės prisilietus
Širdis atsigaivina.

Neįtarė tie bėdžiai, kad jų šnekos
Per šimtmečius pasieks vaikų vaikus,
Kad tartum saulė iš tamsybių tekanti
Ta poema nušvies ir mūs laikus.

Tokia jau šiaurės krašto
Į ranką šventė kimba –
Ant močių drobių rašto
Puta beprotė drimba.

Nejaugi jie apie nemirtingumą,
Arba apie hegzametrą galvos?
Akis išgraužė kartūs lūšnų dūmai,
Ir baudžiava – kaip rimbas virš galvos...

Ir lyg dainų nebūta –
Geriu aš baltą putą!

Bet štai jis perlytą apsiaustą meta,
Prie stalo sėdas varganus laukus išbraidęs,
Ir ima šviesti kuklūs būrų metai,
Ir tampa Metais iš didžiosios raidės.

Vaikystė lygumoj
Vaikas bėga namo.
Jo burna apskrita
Lygumoj šaukia: o!
Lygumoj šaukia: a!
Jo galva tarp rugių
Lyg Amūro žavi.
Lygumoj vėjas: ū!
Lygumoj žirgas: y!
Greitai auga vaikai
Lyg šiųmetė žolė,
Greit prabėga laikai.
Kas beliko tau – ė!

Rugpjūtis berklainiuos
Žalios vasaros dienos,
Žalios vasaros liūtys.
Naktimis mėnesienos
Kyla rūkas lengvutis.
Braška smilgos išlikę
Ant išbraidžioto lauko –
Pūdymų plačią plikę
Vėl akėčkuoliai brauko.
Giedros tolumos junka.
Medžiai – mėlynos būdos!
Rūgščią gervuogių sunką
Siurbia skruzdėlės rudos!
Per rugpjūtį Barklainiai
Kvepia man kaip saldainiai!
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Širvėna

Nevėžis

Ramios valtys, meldai, žalios salos
Ir bangelė saulės šviesos –
Antis snapą į plunksnas valos,
Ir žuvis iš jėgos visos

Tu – upė legendų, tu – upė sakmių.
Aš vandenį tavo rieškutėm semiu.
Teki pro pirštus, Nevėži, graudus,
Išnešęs per Lietuvą baltus ledus.

Virš vandens pašoka ir krinta –
Pagailėjo jai gelmės sparnų –
Ir vaivorykštė spalvą septintą
Tyliai slepia už girių senų.

Tu – upė aukštaičių, aukštaičių visų –
Surinkusi ašaras amžių basų,
Skandinusi sielvartą amžių grūmių,
Buvai tu versmė gyvybės versmių.

Pats vidurdienis. Debesiukas
Išsilijo už Biržų miškų –
Vėl jis baltas tarytum pūkas –
Ir jam plaukt visai nesunku.

Tekėsi širdim, kol mūs saulė vynios
Savo šviesųjį kelią per Aukštaitiją –
Ir reikės man tavo bangos švelnios.

Ko, širdie, ko, širdie, nutilai?
Už salos sušvytruoja irklai.

Ir tada metai žiedlapiais lyja,
Ir tada, kai galva bus nuo meilės žila,
Kai beliks tik širdy – Lietuva!

Palėvenėj

Tėvui

Pušys nutilo. Beržas snieguotas.
Krūmai subrido į tylą jaukią.
Gelsvas mėnulis – tarytum luotas –
Link Joniškėlio per dangų plaukia.

Sklėriškio žemė pilka –
Keliai smėliu pabarstyti.
Gervelės žieduota lanka
Rasom sidabrinėm švyti.

Visa, kas gyva, migo užmigo –
Lėvuo, per dieną šniokštęs, užkimo –
Nustojo suktis net Ratai Grigo –
Mirkčioja žvaigždės, pilnos laukimo.

Šumskiukai lekia lanka,
Su Kondrašiukais pešas.
Ir vėlei tarp jų taika –
Skaidri kaip ašaros lašas.

Širdį ramybė šviesi užplūdo –
Joj vyšnių sodas – ne kietas gruodas.
Tik tas šešėlis – kaip ženklas Judo –
Ant sniego balto – kraupus ir juodas.

O Korsakas vis vakarais,
Surūkęs tabokos saują,
Sušilęs bulvienės garais,
Aiškina, kas kur kariauja.

Ko tu, šešėli mane sekioji,
Kai vaikšto parku tyla šventoji!?

Ir tu klausai jo kalbos,
Nurijęs šaukštą sriubos.

Iš poeto žmonos Janinos archyvo
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A ldona Ruseckaitė

Ona Pleirytė-Puidienė-Vaidilutė

M

aironio lietuvių literatūros muziejuje yra keletas neskelbtų prozininkės, aktorės, pedagogės,
visuomenės veikėjos Onos Pleirytės-Puidienės-Vaidilutės laiškų. Rašytojo Kazio Puidos (1883–1945)
žmonos. Jiedu buvo pirmoji rašytojų šeima lietuvių literatūroje. Abiejų sudėtingi likimai verti gero meninio filmo. Dabar jau gerokai primiršti.
Ona Pleirytė gimė 1882 m. rugpjūčio 30 d. Mintaujoje (nuo 1917 m. – Jelgava, Latvija), augo kartu su dviem
broliais, buvo išlepinta ir išsilavinusi, gerų manierų panelė, jau vaikystėje mokėjusi penkias kalbas: rusų, vokiečių, latvių, lenkų ir lietuvių. Skambino pianinu, vaidino
mėgėjiškuose spektakliuose. Baigė Mintaujos vokiškąją
gimnaziją ir, rašytojo kapeliono Julijono Lindės-Dobilo
raginama, įsitraukė į draudžiamos lietuviškos spaudos
platinimą. Patriotiškumo jausmą ugdė skaitydama Maironio, Marijos Pečkauskaitės kūrybą, vaidindama Keturakio komedijoje Amerika pirtyje. Iš Mintaujos laikų, kai
čia matė pastatytą Latvijos rašytojos Aspazijos dramą
Vaidilutė, Pleirytė ir pasirinko pseudonimą Vaidilutė, šiuo
vardu skelbė savo kūrybą, leido knygas.
Baigusi gimnaziją, Ona pradėjo dvaruose dirbti guvernante, o 1903 m. našlė Marija Oginskienė pakvietė ją
vadovauti Plungės slaptajai mokyklai ir 1904 m. išsiuntė
jaunąją Pleirytę mokytis į Šveicariją Ingenbolio Šv. Kryžiaus seserų pensionatą, į aukštąją pedagogikos klasę.
Mergina buvo pažįstama su Juozu Tumu-Vaižgantu,
Ciuriche susipažino su Jonu Biliūnu, abu rašytojai skatino Pleirytę imtis plunksnos, aprašyti pastebėjimus ir
įspūdžius. Rašančiųjų vis dar labai trūko. 1905 m. pavasarį Ona grįžo į Latviją, o tų metų rudenį buvo pakviesta
dirbti į besikuriantį Petro Vileišio organizuojamą dienraštį Vilniaus žinios, kuriame ji buvo vienintelė etatinė
darbuotoja. Be darbo laikraštyje, mergina aktyviai dalyvavo tuometiniame kultūriniame sostinės gyvenime, domėjosi įvairiomis sritimis, tiesė savo rankas ta kryptimi,
kuria jų reikėjo. Kūrė Lietuvos mokytojų sąjungą, prisidėjo prie Didžiojo Vilniaus Seimo organizacinio darbo,
padėjo rengti Pirmąją lietuvių dailės parodą, artimai susipažino su M. K. Čiurlioniu, jo paveikslų temomis rašė
poetinės prozos miniatiūras, steigė Aušros draugiją plėsti
švietimą Vilniaus krašte, vyko į visos Rusijos mokytojų
suvažiavimą Petrograde, 1907 m. dalyvavo Pirmajame
lietuvių moterų suvažiavime Kaune, dainavo kartu su
solistu Kipru Petrausku Vaidilutės partiją operoje Bi
rutė, vaidino dramose ir komedijose, su dramaturgu
ir aktoriumi Gabrieliumi Landsbergiu-Žemkalniu rūpinosi Vilniaus kanklių teatrine ir koncertine veikla. Jauną
patriotę buvo pagavęs didis aktyvumas, ji suprato, kad
reikia kurti ir darbuotis lietuvybės bei Tėvynės labui.
Tokie buvo to meto veikėjai vyrai, o ji moteris – sumani,
pakankamai išsilavinusi, veikli, pasiaukojanti, nė kiek

nenusileidžianti vyrams darbais. Paskui, kai Pleirytė iš
Vilniaus išvažiuos, 1911 m. į Vilnių atvyks gyventi Žemaitė, kuri taip pat darbuosis visose srityse, kiek gebėdama ir spėdama.
Tačiau Onos Pleirytės gyvenimas pasikeitė, kai ji ištekėjo už Vilniaus žinių sekretoriaus, redaktoriaus, dip
lomuoto inžinieriaus Kazio Puidos. Juos mažoje ir nuošalioje Stakių bažnyčioje (dabar Jurbarko r.) 1906 m.
birželio pabaigoje „be išpažinties ir komunijos“ sutuokė
J. Tumas-Vaižgantas. Juk tuo metu jaunavedžiai buvo
persmelkti idealistinių revoliucijos idėjų. Prasidėjo gan
sunkus, netgi dramatiškas dviejų lietuvių inteligentų šeimos gyvenimas. Nors jie vienas kitą mylėjo, ketino kartu
įgyvendinti savo svajones, sujungti ne tik širdis, bet ir
mintis, du gyvenimus sulieti į vieną ir niekada nesiskirti... Jau buvo įleidę šaknis Vilniuje, Puidienė prisipažino
labai mylinti šį gražų miestą. Tačiau 1907 m. pradžioje
Vilniaus žinios labai nusilpo, K. Puida išėjo iš darbo, rudenį jis persikraustė gyventi ir dirbti į Šiaulius, greitai
atvyko ir žmona su pirmagimiu Algirdu. Šis miestas, pa-

N A U J O J I R O M U VA , 2 0 1 9 , N R . 3 ( 6 0 8 )

Kazys Puida, 1930

lyginti su Vilniumi, buvo apmiręs, bet Vaidilutė rado sau
veiklos: dainavo chore, vertė tekstus į latvių kalbą, vaidino spektakliuose, kuriuose G. Landsbergis-Žemkalnis
jai vėl skyrė pagrindinius vaidmenis. 1911 m. į pasaulį
atkeliavo Puidų dvynukai – Mimoza ir Sigurdas, o pinigų nuolat trūko. Todėl 1912 m. K. Puida išvyko į Rusiją, į
Čeliabinską, dirbti pagal savo profesiją – statybų inžinieriumi. Po metų pas jį atkeliavo žmona su trimis vaikais.
Tačiau Vyras neišvyko į statybas, o tapo kariniu cenzoriumi, materialinė padėtis tuo metu buvo gana gera,
šeima gyveno pasiturimai, tačiau Vaidilutė labai ilgėjosi
Lietuvos, ją draskyte draskė nostalgija. Sibire Puidos praleido aštuonerius metus, kurie abiejų rašytojų kūryboje
gana tušti. Dėl visokių įtampų šeimos santykiai tapo nervingi ir sunkūs, 1916 m. Puida išvyko gyventi į Peterburgą, o Puidienė Pirmojo pasaulinio karo metais visa širdimi ėmėsi pabėgėlių rūpesčių, Čeliabinske tapo Lietuvių
centro komiteto įgaliotine tremtinių reikalams. Dirbo
labai daug, pasiaukojamai, negailėdama laiko, maitino
tūkstančius žmonių, dalijo pašalpas, steigė prieglaudas
ir mokyklėles. Ji prisipažino, jog yra gimusi gyventi kitiems, padėti, rūpintis. Nepakako gelbėti tautiečius, Ona
ėmėsi globoti ir čekų korpuso kareivius, sužeistus kovose su bolševikais, pramoko čekų kalbos, ligoninėje skaitė
jiems laikraščius. Čekų generolai ją pristatė admirolui
Aleksandrui Kolčiakui. Puidienė tapo Čeliabinsko Dūmos nare, buvo labai gerbiama moteris. O skurdas vis
labiau spaudė, ji išpardavė visus brangius daiktus, kad
išmaitintų vaikus. Netikėti įvykiai vėl suartino šeimą ir
po itin sunkios kelionės 1920 m. rugpjūčio 9 d. jie pasiekė
Kauną. Mažai kas jau beprisiminė šią rašytojų porą, kai
Lietuvoje nutekėjo tiek įvykių – karas, tautos politiniai,
kultūriniai sąjūdžiai, Nepriklausomybės paskelbimas,
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valstybės kūrimas, o jie grįžo pliki, basi, nieko neužgyvenę ir nežinantys, kur dėtis, kuo užsiimti. Tačiau Puidos
vis dar buvo išdidūs: jiedu norėjo būti rašytojais profesionalais, gyventi iš savo kūrybos. Utopija... Puida, būdamas praktiškesnis, lengviau pritapo, kūrė knygų leidimo
bendroves, leido žurnalus, nesikišo į politiką. O Vaidilutė
vėl norėjo būti dėmesio centre, kaip jaunystės laikais Vilniuje. Tačiau dabar tokių sąlygų nebuvo, ji ėmėsi rašyti
knygų bei spektaklių recenzijas, į viską žvelgė gan kritiškai, iš savo idealistinių XX a. pradžios pozicijų. Jaunoji
modernistų literatų karta pradėjo iš jos šaipytis, tačiau
rašytoja mėgo atsikirsti. Rankraščių sąsiuvinyje pavadinimu Ona Pleirytė-Puidienė. Straipsniai keturvėjininkams
ji skyrė gan piktus žodžius: „Mūsų karta davė neregei
tautai tautinį romantizmą, kurį vadinate „surūgusiu“,
davė nors „anemišką“ simbolizmą, o jūs akis visu tuo
pratrynę, ką davėt? Kelias nusususias knygpalaikes iš
atskirų žodžių rinkinio ir burliokiško blevyzgojimo Dievo bei Kristaus vardu... Būkit vyrai, ne rėksniai blevyzgos, tuščiakalbiai. <...> Rašiau ir rašysiu, nes tos teisės
man „vėjai“ atimti negali... Jūs, vėjavaikiai, mane pergyvensit... bet tada būsit rimtesni, kultūringesni, nes vis
tik aš tikiu, kad ir Lietuva priaugs kultūros laipsnio ir
kuomet pusberniai nebesivadins inteligentais – tą vardą
nešios auklėti, kultūringi žmonės. Tarp demokratizmo
ir chamizmo yra didelis atstumas.“1 Panašias nuotaikas
kaip tik galima pajusti iš šių trijų laiškų, rašytų 1926, 1927
metais jaunam mokytojui Jonui Vajegai.
Sutuoktiniai Puidos visuomenės akyse, viešumoje –
vis dar įdomi rašytojų pora. Jie lankė spektaklių premjeras, bendradarbiavo tuose pačiuose laikraščiuose, tačiau
namuose šeima skilo, gyveno pagiežingai, savaitėmis
nesikalbėjo, užeidavo pykčio priepuoliai, kankino dideli nepritekliai, nuolatinis pinigų stygius, vaikų elgesys
ir bėdos2. Vaidilutė darbo neieškojo, jai atrodė, kad turi
išlaikyti vyras. Galop 1924 m. moteris susirgo, kankino

Puidų vaikai
Algirdas,
Sigurdas,
Mimoza
Čeliabinske,
1916
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skausmai, pakriko nervai. Užvaldė juodas pesimizmas,
vaidenosi mirties šešėlis, pribloškė vyro neištikimybė,
tačiau skirtis nesiryžo – vis dar vaidino tradicinę šeimą, nors nuo 1930 metų Puida nesidomėjo, ką Vaidilutė
rašo, ką spausdina, nuo tų metų jie nebegyveno kartu,
tik vyras kas mėnesį jai siuntė po 400 litų. Daug metų
Vaidilutė rašė Dienoraštį, kuriame autobiografija, išpažintis, prisiminimai, išgyvenimai, sielvartai. Labai atvirai
aprašomi santykiai su vyru, jo donžuaniškumas, šeimos
rietenos, o ir vaikų klaidos bei nedėkingumas moterį be
galo skaudino...
Tačiau iki pat gyvenimo pabaigos vyko kūrybinės
varžytuvės: Puida planavo išleisti septynis savo kūrybos
Raštų tomus, Vaidilutė – ruošė spaudai šešias knygas,
tačiau viską nutraukė rašytojos mirtis – 1936 m. sausio
23 d. ji iškeliavo iš šio pasaulio.
Tad vis dėlto koks rašytojos Vaidilutės kūrybinis
palikimas? Jį apžvelgė Vytautas Kubilius knygoje Dviese
literatūros sūpuoklėse. Žinoma, atsiduoti kūrybai trukdė
vyro darbas, trijų vaikų auginimas, blaškymasis po pasaulį, nuolatinis nepriteklius, nervai, sveikata. Jaunystėje, dirbdama Vilniaus žiniose, rašė įvairiomis temomis
daug straipsnių, kurie buvo pagrįsti autentiškais išgyvenimais, tačiau „Vaidilutės rašiniuose nusitrynusi riba
tarp publicistikos, dienoraščio, poetinio vaizdelio. <...> Ji
eina nefabulinės poetinės prozos keliu, kaip ir Puida.“3
1922 m. Dienoraštyje Vaidilutė rašė: „Paleidau į pasaulį savo rinkinėlį Kada rauda siela, kuriame esu sudėjusi
visą savo sielos nuotaiką, visas man asmeninio gyvenimo raudas, iš kurių supyniau pasaulinio liūdesio atdūsį... Aš jaučiuosi visuomet svetima mūsų inteligentijoje
su savo romantine etika, išrafinuotais jausmais ir subtiliu
ilgesiu prie grožės ir idealo, o šiandien jie dar svetimesni
mūsų visuomenei, kur viešpatauja politinis biznis, materialinis patriotizmas ir natūralizmas.“4
Tačiau pagrindinis Vaidilutės gyvenimo kūrinys, rašytas ilgus metus, yra romanas Tėviškė, kuriame ji norėjo
aprašyti viską, ką pati jaunystėje išgyveno, sukurti tarsi
epą apie tautą ir šeimą, XX a. tautinį atbudimą, spaudos
grąžinimą, pirmųjų laikraščių kūrimą, kelią iki Nepriklausomybės paskelbimo ir vėlesnį Lietuvos gyvenimą.
Pirmoji Tėviškės dalis išleista 1925 m. Rašytojai buvo paguoda, kad toks didis žmogus kaip Maironis jos romaną
pagyrė, užėjo asmeniškai už šį kūrinį padėkoti, pasirodė daugiau gerų atsiliepimų, tačiau atsirado ir nemažai skaudžios kritikos, aštriausius žodžius parašė Balys
Sruoga. „Šis „romanas“ Tėviškė – tai ar galima romanu
pavadinti visiškai ištižęs, kaip išleidimu, taip turiniu ir
visa struktūra.“5 Viskas Sruogą erzino: ir pasenusios idėjos, ir nemokėjimas įkūnyti to laiko dvasios, veikėjai lepšiai be iniciatyvos, Vaidilutės dvasia vaizduojant meilės
scenas menka. Puidienę toks požiūris žlugdė ir skaudino, gulėjo parašytos antroji ir trečioji šio romano dalys,
tačiau nei leidėjų, nei rėmėjų neatsirado. Tik 1936 m., po
rašytojos mirties, Sakalo leidykla, vadovaujama Antano
Kniūkštos, išleido antrąją Tėviškės dalį.
O. Puidienė nemažai vertė, 1922 m. išvertė ir Kaune
išspausdino Gavrilo Chruščiovo-Sokolnikovo romaną
Žalgiris (Griunvaldo mūšis), tai buvo pirmas rusų autoriaus romanas išleistas lietuviškai.
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ONA PLEIRYTĖ-PUIDIENĖ –
J O N U I S T E P O N U I VA J E G A I
Kaunas
14/I 1926 m.
Gerbiamasai6 Tamstos išreikštas man dėkingumas ypatingai brangus, nes iš adreso spėjant esi Tamsta mūsų
jaunosios kartos narys. Visa Lietuvos ateitys jūsų rankose – mes, pergyvenę Tėvynės prisikėlimo pavasarį ir
vasarą, jau įžengėm į liūdną rudenėlį. Liūdną išties iš
visų atžvilgių, nes kad ir knygų bei literatūros kūrimo
ir spausdinimo reikalas niekuomet nebuvo tiek sunkus
ir bergždžias, kaip nūn, nepriklausomoje, laisvoje Lietuvoje.
Tamsta klausi, kada pasirodys II dalis (romano Tė
viškė – A. R.). Nežinau – kas leis, kas suteiks malonės atspausdinti, apsiimti išleisti, taip brangų ir, deja, bergždų
biznį. Lengviau parašyti nei rasti leidėją knygoms.
Reikia protekcijos leidėjuose ir kritikoje, kuri pas
mus vertina knygą ne iš turinio, bet sulyg to ar jam patinka bei nepatinka autorius. Tamstai teko, be abejo, skaityti
pereito sekmadienio Liet. Žin. tilpusią Tėviškės recenziją,
rašytą lietuv. literatūros prof. ir poeto B. Sruogos. Tąja
recenzija pasitikint, nebeturėčiau rodyti pasauliui II ir III
dalies, bent kol esu gyva, kol išaugs mūsų tautoje etika,
kol išnyks chamizmas.
Su manim susitikti galima tiktai mano bute, kurį dėl
ligų labai retai apleidžiu. Ir jei kuomet, Kaune atsiradęs
Tamsta užeisi – nemalonumo nepadarysi. Esu paprastas
žmogus – Vaidilutės yra tiktai legendaris pseudonimas.
Su pagarba O. Pl.-Puidienė
Kaunas
8/IX 1926 m.
Gerbiamasai
Ligoniu būdama ne visad galiu ir į laiškus atsakyti.
Tamstos laišką gavau tuoj po laidotuvių begaliniai brangaus man Petro Vileišio7. Visas jėgas surinkusi palydėjau
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jį, suredaguodama net Liet. Žinių numerį8. Po to vėl sirgau kaime, iš kur vos sugrįžau.
Lydim į amžiną atilsį savo senuosius liūdėdami, bet
ramia širdimi, nes dabartinis gyvenimas jiems sunkesnis
už kapą. Jie kilniai išėję savo Žemės kelionę, laimingesni
ten kapuose, kuriuos lietuviai labiau garbina nei gyvybę.
Greit nužengsim ten ir mes – jų vaikai dvasia ir amžiu,
ramia širdžia, nes sunki ir nesuprantama mums dabartis.
Gailiuosi nieko negalėdama padėti Tamstos reikale9.
Ligos laiko manę namuose, tankiaus lovoje – nesusieinu
su žmonėmis ir veik nieko didžiųjų ponų, bent švietimo
ministerijoje nepažįstu. Girdėjau visi tie paskyrimai ir
taip toliau priklausą nuo mokytojų Prof. sąjungos – per
ją prašyk Tamsta tarnybos. Sau žmonių bei laisvų piliečių
nebereikia – partijos ir joms palankūs žmonės skiriami.
Ach, kaip tai visa pilka, siaura, banalu – ir sunku suprasti
visa, trošku gyventi.
Su pagarba O. Puidienė
20/I 1927 m.
Nei sveikatos nėra, nei darbo vaisių nesimato, brangus
Tamsta, kurs laiks nuo laiko aplankai mane savo abejojimais, sielvartais. Iš ligų patalo atsakau, širdingai padėkodama už linkėjimus ir nieko linksmiau nemokėsiu
pasakyti. Gal kaip tik dėl to, kad visa praeityje ir nieko,
tik ligos, dabartyje – ir gal dėl to, kad kokie žmonės per
daug analizuoja ir savo vienatybėje nujaučia, taip skurdžiai apie dabartį kalba.
Spėju esi Tamsta jaunuolis, gal koks maždaug kaip
mano vyresnysis sūnus, kurs turi 19 metų, nors jis, pergyvenęs šalia mūsų – nuo Vilniaus, kur gimė, per ištrėmimą ir vargus Sibire, ligi dabarties, daug blaiviau ir pasyviau reaguoja į mūsų gyvenimo audras. O vis tik jūs,
kaimo jaunimas, gyvenąs toliau nuo sostinės ir viešojo
gyvenimo centro, esat laimingesnis, nes visas užkulisis
palieka už jūsų akiračio ir sielose jūsų dar gyvena idealas. Kas kita kas jis? koks jis? – bet idėjos nedingsta, kaip
sapnas vienu kokiu brutalės tikrenybės žygiu...
Kas tai buvo, visa tai kas atsibuvo – parodys ateitis... 20 metų buvo man draugu ir patriotizmo idealu
tas, kuriuo Tamsta abejoji. Su jo žmona esu baigusi gimnaziją, per ją buvau jų namuose savu žmogumi, ligi intimingiausių slaptų. Dabar po viso to, niekuomet su jais
nebesusitiksiu10. Antrasai, visą amželį vargęs ir visą šeimą paaukavęs, buvo man asmeniai veik svetimas žmogus – tiktai pažįstamas. O tą dieną, aš vienintelė turėjau
drąsos ir valios prasiveržti į paauksuotą kalėjimą ir dvi
baltas rožes paduodama padėkoti už visas aukas, už visas kančias. Daug kalėjimų esu gyvenime mačiusi, daug
kalinių – šitas neišdils niekuomet iš mano sielos. Kaip
tik dėl to, kad buvo paauksuotos ir jame kalėjo vienui
vienas, veik neregys tautos laureatas. Būkit už mus laimingesni ir nepergyvenkit niekuomet nei tiek aukų, nei
tokių atlyginimų.
Nieko nebuvo, nieko nebūtų buvę – kam tai taip
reikėjo, o tas vienas11 mokėjo paaukoti dar kartą savo
asmens garbę tėvynės labui ir per tai visa ramu. Gal bus
ir gerai – gal – pamatysim.
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Esu kitos kultūros žmogum ir trošku man nuo to
viso chamizmo kaip visuomenės gyvenime, taip politikoj, taip ir literatūroj. Ar aš kalta, kad esu kitokia ir kad
nemoku nei taip burnotis, nei šmeižti, kaip priimta? Dėl
to ir man tenka ne kartą už mano raštus. Turbūt nemoku lietuviškai jausti, rašyti, gyventi. Abi dalis Tėviškės
užmestos ir aš jų nebežiūriu – ir dėl nesveikatos ir dėl
to, kad nebėra noro. Pirmą dalį, kaip visus savo rašinius
kūriau atiduodama visą sielą. Apsivyliau ir nebėra noro.
Man mirus ras viską koks nors nekrofilas ir ateitis – sukultūrėjusi Lietuva bus mūsų ir mano teisėju.
Mano romano gyvoji chronika – senukas Daugėla12
ir P. Vileišis13 jau anapus gyvenimo ribos ir ilsis ramiai.
Jiems ten geriau.
Bet mano laiškas per daug juodas, o to nereikia ir aš
visai nesu kokia pesimiste gyvenime, nors jis man ir labai
skaudi našta. Jei tik pakrutu, moku būti budri ir blaivi –
tik ilgos ligos ir bejėgė padaro iš manęs įkyrų nenaudėlį.
Kaip Tamstai sekas? Minėjai Tamsta kadaisi materia
lį vargą? Ar kiek lengviau? ar jau turi Tamsta tarnystą?
Viso labo. O. Pl.
Nuotraukos ir dokumentai iš Maironio lietuvių literatūros
muziejaus kolekcijos
1
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nuteistas 4 metams sunkiųjų darbų kalėjimo, sūnus Sigurdas vagiliavo, girtavo, taip pat nuteistas kalėti, dukra Mimoza, perėjusi
į žydų tikėjimą ir ištekėjusi už šios tautybės jaunuolio, 1934 m.
Izraelyje nusižudė. Algirdą ir Sigurdą Puidas 1941 m. rudenį
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1921–1928 metų dienoraštis (rankraštis) saugomas Vilniaus universiteto
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Petras Vileišis (1851–1926) – inžinierius, Lietuvos politinis ir
visuomenės veikėjas, 1904 m. įkūrė ir pradėjo leisti pirmą legalų lietuvišką dienraštį Vilniaus žinios, pats jį redagavo. 1909 m.
leidyba dėl lėšų stygiaus nutrūko. Redaktorius 1905 m. pakvietė
dienraštyje dirbti O. Pleirytę.
Lietuvos žinios ėjo 1909–1915, 1922–1940 m. Laikraštį įkūrė Petro
Vileišio brolis Jonas Vileišis (1872–1942) vietoj uždarytų Vilniaus
žinių. 1926 m. rugpjūčio 17 d. numeris skirtas P. Vileišio atminimui.
Jame spausdinama ir Vaidilutės romano Tėviškė II dalies prologas,
ir jos atsiminimai Prie didžio karsto. Tikriausiai šiam numeriui ji
surinko medžiagą.
Negalėjo padėti J.Vajegai gauti mokytojo darbą.
Minimas 1926 m. gruodžio 17 d. valstybės perversmas, kai prezidentas Kazys Grinius buvo nuverstas, valdžią perėmė Antanas
Smetona. Vaidilutė Mintaujos gimnazijoje mokėsi kartu su Sofija
Chodakauskaite–Smetoniene, matyt, bičiuliavosi su Smetonų šeima.
Tačiau rašytoja iš Vilniaus laikų pažinojo ir Kazį Grinių, kuris
keletą kartų už lietuvybės veiklą buvo sėdėjęs kalėjime, matyt, jį
kada ir aplankė.
Kazys Grinius (1866–1950), Lietuvos prezidentas 1926 06 07 – 1926
12 17.
Klemensas Daugėla, pagrindinis romano Tėviškė veikėjas, turintis
realų prototipą – Vaidilutės vyrą Kazį Puidą.
Vaidilutė jam dedikavo II Tėviškės dalį, į priešlapį įrašydama:
„Tam, kurs savo Tėvynę labiausiai už viską mylėjo, kurs atidavė
Lietuvai savo širdį. Petro Vileišio amžinam atminimui.“ Jis taip
pat yra vienas iš romano veikėjų.
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Liudas Gustainis

Visos dienos kaip upė

A

ušo. Buvo ruduo, bet oras priminė vasarą. Pažemiais plaukiojo rūkas. Miške ant ąžuolo šakos
gyvenanti laumė pabudo, pasirąžė ir bandė apsiversti ant kito šono, bet neapskaičiavo medžio šakos
pločio – šlumštelėjo į žolę.
Pakrizeno, pasijuokė iš savo nerangumo ir pro aukštas smilgas ištiesė kaklą apsižvalgyti – gal pamatys ką
įdomaus. Kai norėdavo, jos kaklas galėjo ištįsti taip aukštai, kaip ir berželio kamienas – kiek reikėjo, tiek ir galėjo
ištįsti, o paskui susitraukti. Jinai juk laumė – kaip nori,
taip ir gali.
Taigi ištiesė laumė kaklą, ilgą kaip smilgą, ir ėmė
žvitriai sukiotis į visas puses. Netrukus pastebėjo po dideliu kaštonu įsitaisiusį berniuką. Sėdi jis vienas pamiškėje ant kupstelio ir peiliuku raiko kaštonus.
Vieną dieną pjausto, antrą, trečią. Praslinko savaitė,
o jis vis pjausto ir pjausto. Kaštonų riekelių prisirinko
tiek daug, kad net berniuko galvos nesimato.
Pamiškės laumė buvo tikra šelmė. Pasivertė ji sena
elgeta, prisiartino prie Tomuko ir klausia:
− Laba diena, berniuk, koks tavo vardas?
− Tomukas, − nenutraukdamas darbo, atsiliepė berniukas.
– Pasakyk, ką tu čia darai, Tomuk, kam tau reikia
tiek daug kaštonų riekelių?
– Mano kieme nėra smėlio, aplinkui nerandu nė
vieno akmens, mama medinių žaisliukų neturi iš ko nupirkti, o aš noriu pasistatyti pilį. Tai štai, prisipjaustysiu
kaštonų griežinėlių ir turėsiu su kuo žaisti.
– Įdomiai sugalvojai, Tomuk, tačiau ar žinai, kad
tavo supjaustyti kaštonai ne paprasti, o stebuklingi?
– Nepastebėjau, kad jie būtų stebuklingi. Matai, kokią krūvą pripjausčiau, o visi griežinėliai vienodai balti
ir niekuo jie ne stebuklingi.
Pamiškės laumė tik sumirksėjo, mostelėjo ranka virš
kaštonų krūvos ir vėl sako Tomukui:
– O tu įkišk ranką į krūvą ir paimk bet kurį griežinėlį. Pamatysi, kas bus.
Tomukas gūžtelėjo pečiais, bet paklausė laumės – ištiesė ranką, įsirausė giliai giliai ir iš pat apačios ištraukė
pirmą pasitaikiusį griežinėlį. Žvilgtelėjo į jį ir negalėjo
patikėti savo akimis: tai, ką jis laikė rankoje, buvo visai
nepanašu į kaštono riekelę – atrodo, lyg tai būtų seno
ąžuolo žievės gabaliukas, tik jis ne sustingęs, o gyvas
ir raukosi kaip labai seno žmogaus veidas, net mažytės akytės matosi, ir, svarbiausia, gergždžia prikimusiu
balsu:
– Labas, tai aš, senis Tomas, man nedaug beliko gyventi, nestumdyk manęs, leisk bent į dangų pasižiūrėti.
Tomukas išsigandęs krūptelėjo ir numetė griežinėlį
atgal į krūvą.

Kiek padvejojęs paėmė kitą. Ir vėlgi jo rankoje gyvas
griežinėlis, tik šį kartą jau visiškai kitoks: dabar Tomukas
rankoje laiko nedidelę žaliuojančią pievą, kurioje galvotrūkčiais laksto kirbinė vaikų, ir jis kartu su visais. Tomukui baisu net numesti griežinėlį – vaikai gali sudužti,
tokie jie mažyčiai ir linksmi.
Tomukas dar nesupranta, kas nutiko baltiems kaštonų griežinėliams, jam taip įdomu, kad net žadą atima,
jam nė į galvą neateina, kad galima pasisukti į čia pat
svyruojančią elgetą ir paklausti.
Tokių žaislų jis dar niekada neturėjo, tad puola ant
kelių ir griebia vieną griežinėlį po kito – jam net seilė
nutįso iš smalsumo ir keistos baimės. Štai įkišo ranką į
patį krūvos vidurį ir vėl vieną ištraukė.
Stebisi – būtų lyg ir nedidelė akmenų krūva, tikrai
taip ir yra, nuo jų dvelkia šalčiu, akmenys kažkodėl keistai gaudžia, lyg rėktų be žodžių ar šauktųsi pagalbos. Geriau įsižiūrėjęs pastebi, kad iš už akmens kyšo šautuvo
vamzdis, o šalia – jo paties galva su kareivišku šalmu.
Tomukas nusipurto ir paima kitą griežinėlį – dabar
jis laiko rankoje seną, griūvantį pastatą, kokių ne vienas
riogso miestuose. Įdomu, kaip ten atsidūrė mano lova,
pagalvoja, ir iš karto griebia kitą griežinėlį, ir vėl atšlyja
iš nuostabos – prieš jį geltona pienių pieva, kurioje laigo... jo paties vaikai. Kažkodėl jis žino, kad ten būtent jie.
Pagaliau Tomukas sušilo, pavargo, atsišliejo į kaštono kamieną ir paklausė kaip senis:
– Kas tu esi, jeigu gali šitaip užburti paprastus kaštonus, ir kodėl tu visa tai padarei?
– Aš esu paprasta pamiškės laumė Zuzė, ir burtus ne
aš darau, o tu. Šitie kaštonų griežinėliai – tai visos tavo
gyvenimo dienos. Dabar gali statyti iš jų pilį. Kaip sudėsi
savo gyvenimo dienas, taip ir gyvensi.
– Taip, bet aš nemoku, – sutrikęs išlemena Tomukas.
– Kaip patinka, taip ir sudėk, – nusijuokė elgeta pasivertusi laumė Zuzė ir išnyko.
Tomukas ėmėsi darbo. Jis ne kartą buvo statęs pilis
iš smėlio, tačiau niekada iš tokių gyvų, kalbančių griežinėlių.
Kuriuos dėti apačioje, o kuriuos viršuje?
Tomukas nežinojo jokių taisyklių. Jis paskleidė judančius, rėkiančius, besijuokiančius, verkiančius ir besišypsančius griežinėlius pievoje ir susimąstė: kaip statyti
pilį?
Kaštonų riekelės kaip nesuskaičiuojamos jo, Tomuko, dienos. Štai diena kaip sena pilis, o štai nesuprantamo, beprotiško triukšmo diena, o ana ten – laiminga
mažo kūdikio šypsena, kuri giedra kaip žydriausias
dangus.
Kaip Tomukui atspėti, kuri diena pirmiau, o kuri
vėliau? Jam šiandien atrodo, kad tai visai nesvarbu. Jis
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iš pradžių dar bandė galvoti, bet vėliau įsijautė ir pradėjo iš griežinėlių krauti aukštas pilies sienas be jokios
eilės – jis tik pasisuka į išmėtytas riekeles, pasiklauso ir
kuri tuo metu labiau patinka, tą ir paima.
Septynias dienas jis taip žaidė, o kai pagaliau baigė ir
atsitraukęs pažiūrėjo į savo darbą, pamatė, kad sukrovė
pilį, kuri buvo labai panaši į piramidę arba į eglę – toks
smailėjantis statinys su atsikišusiais spygliukais.
Žinoma, jis sumaišė dienas – visas susiraukšlėjusias,
akmenuotas, sunkesnes sukrovė į apačią, o viršūnėje puikavosi kūdikiško linksmumo dienos.
Tuomet vėl iš rūko išniro laumė Zuzė. Ji pritūpė ant
žolės šalia Tomuko, apglėbė jį per pečius ir sako:
– Na, matai, Tomuk, ir sukrovei savo gyvenimo
eglutę. Dabar nebegalėsi jos pakeisti.
– Kodėl negalėsiu pakeisti? O ir kas man pasakys,
kada kurią dieną... kurį spygliuką auginti?
– Tau ir nereikia žinoti, dienos pačios skleidžiasi ir
žaliuoja. Kokia eile tu jas sudėjai, taip jos skleisis ir dygs.
– O jeigu aš jas atvirkščiai sukroviau, kaip aš galiu
būti iš pradžių senas, o po to vaikas?
– Tai didžiausia gyvenimo paslaptis. Ir jauno, ir seno
žmogaus dienos vienodai skaisčios ir džiugios – net ir
būdamas senas, žmogus gali krykštauti iš džiaugsmo
kaip ką tik gimęs.
– Ar įmanoma išmokti taip gyventi?
– Augink kiekvieną savo dieną kaip eglė augina
spyglius, ir suprasi.
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– O kaip eglė augina savo spyglius?
– Ji tik džiaugiasi lietumi ir saule – jos džiaugsmas
ir augina žaliuosius spygliukus.
– O jeigu mane užplūs liūdesys?
– Liūdesys – tai tik debesėlis, kuris praplaukia. Liūdesys tai tik mano laiškas tau.
– Tavo laiškas? Apie ką?
– Apie tai, kad aš tavęs neužmiršau ir noriu su tavimi pažaisti.
– Ir taip bus visada?
– Taip, tai niekada nesibaigs.
– Tai kaip man auginti savo dienas, kaip stengtis?
– Tau ir nereikia stengtis – tu tik džiaukis tuo, kad
gali kvėpuoti ir žaisti – dienos pačios išaugs.
– Ne, aš taip nenoriu, kad mano gyvenimas būtų
kaip eglutė, – nežinia kodėl Tomukas staiga supyko ir
vienu rankos mostu sugriovė pilį.
– Ooooooooo... – atsiduso laumė Zuzė.
Atrodė, kad atsikvėpė ne Zuzė, o kalnas. Toks didelis, iki pat debesies.
Tomukas sutrikęs atsigręžė. Laumė išgaravo kaip
dūmas. Kaštono griežinėliai taip pat dingo. Jokių nebeliko – nei baltų, nei stebuklingų.
Jis pasisuko į kitą pusę ir neteko žado – priešais jį
kunkuliavo didžiulė srauni upė. Visi kaštono griežinėliai, visos jo dienos ištirpo vandenyse.
Jam dingojosi, kad upė juokiasi laumės balsu.
Tomukas įbrido į vandenį.
								

A U D R I A U S Z AVA D S K I O

nuotrauka
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Greta Ambrazaitė

Tiesos regimybė

Friedricho Nietzsche’s filosofijos atspindžiai Roberto Musilio romane
„Žmogus be savybių“

A

ntroje XIX a. pusėje, kai gyveno Friedrichas
Nietzsche (1844–1900), gerokai sustiprėjo suvienyta Vokietija – jo idėjos brendo Vokietijos ekonominio ir kultūrinio pakilimo laikotarpiu. Kolonijinės
ekspansijos amžiuje Nietzsche stebėjo Bismarcko „plieninę“ politiką – agresyvią ir perdėtai patriotinę, stipriai
aukštinusią naujuosius laimėjimus pramonėje ir visapusišką šalies pažangą. Buvo romantizuojami istoriniai
naratyvai, o gyvenimas, suprantamas per istoriją, tapo
Nietzsche’s kritikos objektu. Nietzsche šį ekonominį pakilimą, kylančius paminklus ir visą pompastiką vertino
skeptiškai, o vykstančią fragmentaciją vadino „dekadansu“ – kai naujovių buvo tiek daug, jog visos jos pradėjo skaidytis bei ilgainiui irti į daugialypes priešpriešas.
Antrojoje knygoje Apmąstymai ne laiku (Unzeitgemässen
Betrachtungen, 1873–1876) Nietzsche kritikuoja vokiškąją
kultūrą, tačiau ilgainiui jo kritika tampa visa apimanti,
vysto nihilizmo filosofiją. Kaip rašo Thomas Mannas,
iš pradžių Nietzsche „giliai tiki jos (valstybės – G. A.)
didžiąja misija, tačiau laiko, kad galingos Bismarcko
valstybės sukūrimas, demokratija su jos priešiškumu
viskam, kas originalu, politika ir pasitenkinantis mėgavimasis karine pergale šitai misijai gresia žlugdančiomis
pasekmėmis“1. Apskritai filosofija, intelektualinė mintis
neretai kildinama iš nuostabos ar pasipiktinimo, ribinių
patyrimų ar priešpriešos su supančia aplinka. Gyvento
istorinio laikotarpio realijos – karai, kultūrinės situacijos
apmąstymai, paties karinis ir inžinerinis išsilavinimas,
neatitikęs vidinio pašaukimo, galėjo bent iš dalies inspiruoti filosofinio Roberto Musilio (1880–1942) romano
Žmogus be savybių rašymą. Yra žinoma, kad Nietzsche
padarė Musiliui stiprią įtaką: vos dvidešimt dvejų metų
Musilis 1902-ųjų dienoraštyje užsirašo, jog yra pasiskolinęs du Nietzsche’s veikalus, kuriuos ketina perskaityti,
svarstąs, kaip Nietzsche gali jį tąkart paveikti2.
Musilio Žmogus be savybių nukelia į XX a. pradžios
Vieną ir parodo padėtį, kur jau nebegalioja senieji postulatai. Todėl romane austrai puola ieškoti savojo veido
(ruoštis „Austrijos metams“), nes yra įsitikinę, kad vykstant Vokietijos kaizerio jubiliejui turi analogiškai pabrėžti autentišką Austrijos savitumą, prilygti ir taip realizuoti
istorinės savikūros „būtinybę“. Musilis tai kvestionuoja atliepdamas Nietzsche’i: idėjos sumanytojas grafas
Leinsdorfas „įsivaizdavo, kad jo kūrinys bus galinga
demonstracija, einanti iš nacijos gelmių“ (127). Minimas
ir pats Bismarckas, taigi sąsaja gana akivaizdi: „pasinaudojo apskritai jo nelabai vertinamo Bismarcko technika“

(126), „atėjo tas Bismarckas... parodė, kaip reikia daryti
politiką, – ne šnekomis ir gudrystėmis!“ (424). Paralelinė3
akcija bei jos plėtotė ir šnekomis, ir gudrystėmis yra centrinis pirmosios Musilio romano dalies veiksmas. Aprašomas menamas tautos savipratos procesas, kuris taip ir
neįgauna užsibrėžto konkretumo, netampa „kelrodžiu“,
nėra „kažkas, kas Austriją pastatytų pirma visų“ (77). Tačiau modernaus romano skaitytojas supranta, kad po fin
de siècle jau artėja Pirmasis pasaulinis karas, kad planas
žlugs. Pasak Corneliaus Hellio, Musilis pirmenybę teikė austriškajam „charakterio trūkumui“ ir charakteriui,
atsiradusiam susikirtus daugeliui skirtingų įtakų, o ne
vokiškajam vienaprasmiškumui (apie tai kalba interviu
su Alfredu Polgaru)4.
Skaitant neapleidžia įspūdis, kad tarp Nietzsche’s ir
Musilio esama ir daugiau bendrų taškų: Musilis interpretuoja keletą su Nietzsche siejamų idėjų. Nietzsche’s
„galia valiai“ įprasminama kaip radikalizuoti veikėjų gyvenimo stiliai, kova dėl įtakos. Pagal Nietzsche, pasaulyje
be ankstesnių postulatų žmogus turįs suvokti savo paties atsakomybę ir „galios valią“ – jis pats yra kūrėjas (ir
vertybių, ir bendrąja prasme gyvenimo). Tačiau žmonės
čia labiau panašūs negu skirtingi – „savybės“ yra ironiškai įkūnijamos veikėjuose. Musilio aprašomos Vienos
aukštuomenės narių galios siekis nuveda prie nuolatinių (nesusi)kalbėjimų ir priešpriešų; aišku, kad bendras
tikslas tėra iliuzija. Taip Musilis nusako laikotarpį, kuris
jau nebegyvena „bevardėje skystos romantikos ir Dievo
ilgesio bangoje, kurią tam tikrą laiką skleidė mašininis
amžius kaip dvasinį ir meninį protestą prieš patį save“
(92). Todėl bene žymiausia Nietzsche’s idėja apie „Dievo mirtį“ atsiveria kaip desperatiška ir kiek tragikomiška aristokratų bendruomenės pastanga rasti naujuosius
pagrindus, kažką patvaraus ir vertingo. Metalygmenyje
visa Kakanija turi „įgyti savybių“ – juk „naciją galima
pastatyti ant kojų, tačiau vaikščioti ji jau turi pati“ (325).
Vis dėlto pirmojoje romano dalyje nuo didžios idėjos nueita iki Galicijos naftos ir kolapso, o apskritai – iki monarchijos saulėlydžio.
Žmoguje be savybių yra ir netiesioginių, ir tiesioginių
Nietzsche’s filosofijos inkrustacijų. Jis romane figūruoja ir formaliai (kaip vardas, pavienė citata ar veikėjams
kontekstiškai atpažįstama bendrybė). Iš esmės, simbolinis Nietzsche atsiranda tarp savotišką maištą, emocingas
aistras ir vagnerizmą „išpažįstančių“ veikėjų. Nietzsche
garbina Klarisa, kuri net „tikėjosi, kad Valteris bus dar
didesnis genijus negu Nietzsche; nekalbant jau apie Ul-
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richą, kuris atsirado vėliau ir padovanojo jai Nietzsche’s
kūrinius“ (132). Klarisa mano, kad ir „Nietzsche’s metai
būtų neblogai“ (330) Kaip tik „vagneriškieji“ tipažai
laikytini Ulricho antipodais, kurie atitaria, tačiau ne dialogizuoja, o veikiau trivialiai ir perdėm kraštutiniškai
išsako alternatyvias idėjas ta pačia tema. O pagrindinis
romano veikėjas Ulrichas – „žmogus be savybių“ (menamas Musilio alter ego) – jaunystėje kaip savo moto „retransliuoja“ adaptuotą Nietzsche’s mąstymo versiją: „Jis
metų metais mėgo dvasinį alkį. Jis nekentė žmonių, nesugebančių, Nietzsche’s žodžiais tariant, „dėl tiesos kęsti
sielos alkį“; tų besitraukiančių atgal, netekusių vilties, silpnakinkių, kurie guodžia savo sielą plepalais apie sielą,
o kadangi protas jai vietoj duonos esą duoda akmenų,
kemša jai visokius religinius, filosofinius ir pramanytus
jausmus, kurie yra tarsi piene išmirkytos bandelės, jis
laikėsi nuomonės, kad jeigu tame amžiuje visa žmonija
yra žygyje, tai išdidumas reikalauja į visus nereikalingus
klausimus atsakyti žodžiais „dar ne““ (39). Tačiau jeigu
gyvename šiapus, o ne anapus, o anapusinis „vėliau“
yra perkeltas į šiapusinį amžinąjį „dabar“5, kodėl Musilio Ulrichas keičiasi ir nusprendžia, kad „dar ne“? Ką
tai reiškia? Ar dalyvaudamas jis esti atokiau, prisilaiko
kvazifilosofinės stebinčiojo pozicijos, nes savybės verčia
žaisti nuoseklų žaidimą, plėtoti sutartinę tiesą? Ne veltui pereinamajame, o vėliau – vis labiau postnyčiškame,
romano pasaulyje atsispindi ir Nietzsche’s idėjų plėtra,
ir Musilio polemika su Nietzsche.
Vertėtų susitelkti į bendrą Nietzsche’s ir Musilio
(Ulricho) idėją – tiesos kaip iliuzijos, arba regimybės,
pajautą, kurią ir siečiau su Ulricho gyvenimu „tarp“,
„tarsi“, arba „eseistiškai“. Svarbus nuolatinis kitimas,
kuris tampa neapibrėžiamu ir neapčiuopiamu. Ulrichas
nesistengia išsaugoti esamo, jis suvokia gyvenimo srauto nesuvaldomumą kaip tik todėl, kad įžvelgia tiesos
iliuziją. Galbūt būtent tai ir leidžia jam įgyti gerokai
daugiau laisvės rinktis? Matome, kad jo pasaulėvaizdis
įvairiapusiškesnis, skaitytojui su juo lengviau tapatintis, suprantant, kad Ulrichą nuolat lydi nuojauta, kad
„gera ir bloga, viršus ir apačia yra... greičiau dydžiai,
priklausomi nuo siejančio ryšio“ (139). Atrodo, kad jis
apie gyvenimą tiesiog „žino daugiau“. Tiesos realiatyvumo tema, atrodytų, plati, todėl verta išryškinti 54-ąjį
Nietzsche’s Linksmojo mokslo (Die fröchliche Wissenschaft,
1882) Pirmos knygos fragmentą, kuriame koncentruotai
išsakomas Ulrichui artimas pojūtis; kartu tai – su kitais
Nietzsche’s svarstymais apie tiesą (kaip klaidą, žmogaus
išdidumo požymį) sietina mintis:
Regimybės suvokimas. Kaip nuostabiai ir neįprastai, o
drauge siaubingai ir tarsi pašiepiamas jaučiuosi aš su
savo pažinimu, atsidūręs akis į akį su būtimi! Aš pada
riau sau atradimą, kad senoji žmogaus ir gyvulio būtis,
netgi visos juslinės būties visa pirmykštė epocha bei
praeitis toliau manyje kuria, myli, neapkenčia, sprendžia, – aš staiga pabudau pačiame to sapno įkarštyje,
pabudau tik dėl to, kad suvokčiau, jog dabar sapnuoju ir privalau toliau sapnuoti, kad negaučiau galo, kaip
tas lunatikas, kuris turi nepalikti sapnų pasaulio, kad
nenukristų. Tad kas man dabar yra „regimybė“! Tikriausiai ne kokios nors esybės priešingybė: ką aš galiu
pasakyti apie kokią nors esybę daugiau, negu tik įvar-
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dinti jos regimybės predikatus! Ko gero, ir ne medinė
kaukė, kurią galima užmaukšlinti bet kokiam nepažįstamajam, taip pat ir nuplėšti! Regimybė man – visa
tai, kas veikia ir gyvena, kas pats save taip išjuokia,
kad man duoda pajusti, jog čia – vien regimybė, žaltvykslės, šmėklų šokis ir niekas daugiau, jog tarp visų
tų sapnuojančiųjų ir aš, „besiveržiantysis į pažinimą“,
šoku savo šokį, jog tas, kuris veržiasi į pažinimą, yra
tik įnagis pratęsti žemiškajam šokiui ir tik šia prasme
priklauso prie būties šventės vadovų ir jog visų pažinimo rūšių sąsaja bei kilnusis rezultatas yra ir bus galbūt
pats pagrindinis būdas išlaikyti svajos visuotinybę bei
visapusišką visų tų sapnuojančiųjų savitarpio supratimą ir tuo nenutraukti sapno“6.

Personažas Ulrichas, regis, staiga „pabunda“ panašiame gyvenimo „sapne“. Ulrichas suvokia, kad ne tik
ši akcija, bet ir visas gyvenimas, o ypač poreikis jį apsibrėžti, yra iliuzija ir saviapgauliška regimybė. Ar reikia
valingai visada save peržengti? Čia ir vyksta diskusija su
Nietzsche. Be to, nors Ulrichas atsispiria nuo matematinio mąstymo, jis mąsto, kaip pabrėžia Jūratė Baranova,
„be romantinio užsidegimo, nereikalingos poezijos... ir
„anapus“ tiksliųjų mokslų pasitikėjimo savimi trajektorijos“7. Įsivaizduodamas savo „dublerį“ – kitą menamą
Ulrichą – gyvenimą jis ima lyginti su teatro scena, kurioje žmonės įsikūnija į personažus ir atlieka vaidmenis,
nulemtus kitų įskiepytų verčių arba savo susigalvotų
sumanymų ir lūkesčių (40 skyrius). O gyvenimo kaip
spektaklio metafora yra neatsiejama nuo kaukių, kurias
galima nusiimti ir užsidėti. Tik tiek. Galėtume tai palyginti su dvikrypčiu Nietzsche’s suvokimu: nors ir suvoki
regimybę ir vaidybiškumą, kartu lieki įsipareigojęs „šokti savo šokį“ ir „nenutraukti sapno“ ir visuomenės, ir
paties gyvenimo atžvilgiu. Šis sapnas – gyvenimas nėra
pastovus, jis nuolat kinta ir teka pats sau, tačiau Musilio
romane žmonės linkę į saviapgaulę įsitikinimu, kad tai,
ką jie daro, yra tikra, kad gyvenimo akimirksnius būtina
sureikšminti ir struktūruoti, ir kad visa tai lemtinga, –
nes be skrupulų įvykdytas menamas gyvenimo „projektas“ galop atves prie kažkur tolumoje sumirgėjusio tikslo
ir pilnatvės. Vykstantis pasirengimas paralelinei akcijai
primena aukštuomenės saviapgaulę, kurią Musilis ironizuoja mažų mažiausiai rašymo stiliumi. Dauguma
veikėjų negali racionalizuoti savo poelgių žvilgsniu „iš
šalies“ ir pripažinti, kad gyvenimas yra nesuvaldomas,
kad patys įsipainioję į abstrakčius tinklus, o visuotinai
girdėti tik nesibaigianti skirtingų balsų polifonija. Klarisa tai įvardija: gyvenime reikia „dainuoti save!“, tačiau
Ulrichas pratęsdamas mąsto, jog „teatras įrodo, kad esminiai afektai gali tarnauti neasmeniniam tikslui, tokiai
reikšmių ir vaizdų sąsajai, kuri juos atskiria nuo konkretaus asmens“ (343). Kvestionuojama tikrovė, įmanomybė. Gal noras kažkuo „būti“ ir „turėti savybių“ yra tik
naivi aspiracija, tiesos šydas ir pats staigiausias šuolis
į iliuzijų požemį? Platono olos alegorija paradoksaliai
įtvirtinama Nietzsche’s adeptės Klarisos atveju: ji skaito
filosofiją, tačiau tai nieko vertingo neprideda, ji nė kiek
nesidžiaugia gyvenimu.
Musilio ironija ypač išryškėja tada, kai veikėjų elgesys šabloniškas, juos tarytum nejučia reguliuoja abstraktūs įstatymai arba ima imituoti kitus. Už faktinės
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gyvenimo tėkmės (vaidmenų ir scenos) esti kažkas daugiau, ką sudėtinga užčiuopti: esminiai gyvenimo procesai vyksta tada, kai siužetiškai „nieko nevyksta“. Todėl
paviršinė regimybė toli gražu nėra pats gyvenimas. Tad
peršasi mintis, kad tikrieji gyvenimo klodai turi mažai
bendra su tomis išorinėmis detalėmis, kurios esą byloja
apie „asmenybės visumą“. Kad ir ką žmogus iš savęs
nulipdytų, kad ir kokiomis idėjomis apsidangstytų, juk
čia, kaip ir Nietzsche’i, „senoji žmogaus ir gyvulio būtis, netgi visos juslinės būties visa pirmykštė epocha bei
praeitis toliau kuria, myli, neapkenčia, sprendžia“... Ir
jeigu racionalizuojant pateisinti galima viską – kur slypi
asmeninė esencija, išskirianti individą iš žmonių masės?
Galbūt labiausiai išsiskiria Mosbrugeris, kurio „kūryba
sutampa su būties naikinimu, daikto išforminimu, būties fenomeno išrėminimu“8 (Arvydas Šliogeris taip apibūdina Nietzsche), todėl ir sukelia tiek klausimų. Viena
vertus, Musilis parodo, kad visuomenė individą angažuoja jo veiklos ir gyvenimo apibrėžtumui, nuoseklioms
pastangoms „vystytis“, įpareigoja „kažkuo būti“ arba,
kitaip tariant, turėti savybių. Todėl jis kelia klausimą,
kaip nepasiklysti tarp tų svetimų tiesų – „žaltvykslių“ –
ir svetimos tiesos nepriimti kaip savo. O kartu – kaip
nenukrypti į kitą kraštutinumą. Ir čia atkreiptinas dėmesys ne tik į ideologiją. Tiesos spektaklis konstruojamas
visomis įmanomomis priemonėmis, juk „užtenka vien
pažvelgti į laikraštį. Jis pilnas visiškų neįžvelgiamybių.
<...> Dabar vientisas žmogus jau nebestovi prieš vientisą
pasaulį, kažkas žmogiška juda bendrame maitinančiame
skystyje“ (201). Nėra polifonijos, yra disonansiškas pliuralumas, ryšių sistemos; o tai perpratus reliatyvu atrodo
iš esmės viskas, net teisėtvarka.
Išoriškai matomų dalykų (nuo aprangos detalių iki
nuveiktų darbų) sureikšminimas proporcingai koreliuoja
su ironijos kiekiu, kurį Musilis (dažnai per Ulrichą) adresuoja kitiems veikėjams. Demonstruojamas rimtumas yra
pašiepiamas, pavyzdžiui, verslininko Arnheimo atveju.
O jis ir atrodo „pilnavertiškiausias“ gyvenimo aktorius,
įsigyvenęs į savo vaidmenį: juk Arnheimo prakilni „būtis užpildyta veiklos“ (171), jis, pasak Ulricho, „pastatė
vadinamojo progreso debesis“ (175) – dar viena aliuzija
į regimybę, kuri romano eigoje vis tirštėja. Pats Arnheimas tiki progresu ir šiuo tikėjimu tvirtina „galią valiai“:
atrodo, kad jis visada nori turėti daugiau. Arnheimas kaip
įmanydamas stengiasi užimti poziciją visuomenėje, o,
pavyzdžiui, Diotima save realizuoja per išorinį atributą –
salono turėjimą, leidžia kalbėti kitiems ir pati yra nuolat
pakylėta. Atrodo, kad režisuoti išorės vyksmą jai reikia
dėl prasmės pojūčio, regimybės įtvirtinimo. Kita vertus,
tai aliuzija į Senovės Graikijos pranašę, filosofę Diotimą,
kuri Platono Puotoje deklaruoja platoniškos meilės idėją
(Žmoguje be savybių situacija realizuojama su Arnheimu).
Veiksmui rutuliojantis veikėjų teatrališkumas nė kiek
neblėsta, o polifoniško choro (ne)dermė tik didėja. Tai ir
yra gilus išorinio gyvenimo „sapnas“. O Ulrichas – esą
neturėdamas savybių – neturi „balso“, daugiau mąsto nei
noriai veikia ant scenos (kaip Arnheimas), nes jo tikslas –
rasti vietą ne sociumo, o gyvenimo požiūriu.
Iš esmės Musilis parodo miesto sociokultūrinį pjūvį,
smulkmeniškai fiksuodamas visuomenės (kaip viseto)
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ir individų (kaip paskirų psichologinių egzempliorių)
būvį. Kitaip tariant, Musilis klausia, kaip tai suderina modernus pasaulis ir parodo, kad, sprogus dideliam burbului, vyksta karas ir nugali... nebent kapitalas.
Musilio romane atskleidžiama ideologijų konfrontacija,
bandoma parodyti spektaklio visuma: ne tik scena, bet
ir užkulisiai, veikėjų vidinis mąstymas „savo galvoje“.
Juk, pagal Nietzsche, dažnai žmogus daug nuslepia ne
tik socialinėje terpėje, bet ir nuo savęs paties, nuolat apgaudinėja patį save, nes yra įkalintas vaidmens, kuriame
gyvena pats to nesuprasdamas. Šiaip ar taip, žmogus
savo gyvenimą gali pamatyti tik atsisukdamas atgal, tačiau niekada negali matyti visumos, kai užsiima aktyvia
„savikūra“. Prisimenant Cliffordą Geertzą – pradžioje
kiekvienas gali nugyventi tūkstantį gyvenimų, tačiau galiausiai nugyvena tik vieną; nes žmogaus „likimas paisė
ne sprendimų ir idėjų, o tų paslaptingų pusiau beprasmių vaizdų“ (633). Kaip ir visame romane: bėga laikas,
tačiau steigtis yra nuolatinis procesas, o ne kartą ir visiems laikams įžemintas projektas. Ulrichas nebando pasipriešinti šiai laiko srovei, arba hėgeliškai laiko dvasiai,
jam tiesiog rūpi užčiuopti savo paties esenciją pabudus
iš „sapno“ ir gyventi toliau. Nors tenka toliau imituoti
sapnavimą – lyg choristui, kuris ant scenos, užuot dainavęs, tik žiopčioja. Tačiau jis geba suvokti savo artistiškumą ir girdėti disharmoningą „natų“ nederėjimą.
Postnyčiškame pasaulyje tvyro moralinis dvylipumas, galima viską kvestionuoti, nes nėra visuotinių tiesų – vien suiręs didžiųjų verčių skliautas, likę skirtybėmis užpildyti tarpai. Tai būdinga ir asmeniniams
santykiams (privatumo sričiai), ir visuomenei. Tokiame
pasaulyje gyvenimas, pagal Nietzsche, skleidžiasi artisto
perspektyvoje, galima manipuliuoti ir apgauti dėl tikslo, dėl galios įtvirtinimo ir, galų gale, geresnių sandorių.
Arnheimas ir Mosbrugeris šiuo atveju yra priešingybės.
Ulrichas suvokia, kiek daug lemia atsitiktumai, sutapimai, spontaniški sprendimai, juk eidamas gatve ir supratęs, kaip Mosbrugeris tapo žudiku, Ulrichas „net psichiniam ligoniui pavydėjo jo įkyrių idėjų ir jo tikėjimo savo
vaidmeniu!“ (623). Kodėl? Nes jis neslopino gyvenimo
vitalizmo, kad ir koks jis būtų, ir buvo „pusiau susiformavusi prasmė, pusiau trykštanti beprasmybė! Ištryškusi tvarkos metafora – štai kas jam buvo Mosbrugeris“
(623). Bet kas dar gali būti „tvarka“? Ko gero, nebent vidinis atsakomybės „dėsnis manyje“. Iš pliuralios balsų
visumos Ulrichas siekia „ištraukti“ autentišką žmogų ir
tuo pat metu atmesti normatyvumą.
Tikrosios gyvenimo tėkmės išgyvenimas Ulrichui
svarbiausias, nes šis suvokia, kad tasai „dar ne“ jam
leidžia kisti, neįsipainioti į „likimą“. Taip jam pavyksta suderinti iracionalumą ir racionalumą. Iracionalumą
siečiau su dionisiškuoju pradu, o racionalųjį pradą – su
apoloniškuoju, nors tai yra sąlygiški palyginimai. Viena
kertinių Nietzsche’s filosofijos idėjų yra dionisiškojo prado dominantė Vakaruose, jo pergalė prieš apoloniškąjį.
Knygoje Stabų saulėlydis (Götzen-Dämmerung, 1895) Dionisas galutinai paskelbiamas nugalėtoju prieš Apoloną.
Musilio romanas įvaizdina dviejų pradų „kovą“. Mano
akimis, vieni veikėjai yra pseudoapoloniški (Diotima
kaip pasyvi „deivė“, Tucis, Arnheimas, Štumas, galbūt
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ir grafas Leinsdorfas), kiti – dionisiški (Valteris, Klarisa, Mosbrugeris). O Ulrichas ontologine prasme derina
apoloniškąjį ir dionisiškąjį pradus. Tačiau jo pradų derinimas yra ne tiek „priešybių sintezė“, o antisintezė. Jis
išlieka dvilypis (arba atsiriboja nuo paties poliškumo). Jo
gyvenimas, kaip sakoma, eseistiškas ir neturįs „formos“,
tačiau būtent tai jam leidžia oriau svarstyti ir išbalansuoti. O Bonadėja yra bipoliška, linkusi į saviapgaulę – jai
reikia visko, tik ne „rasti“ tikrąją save. Šiuo aspektu ypač
išryškinti jų, kaip poros, skirtumai. Bonadėja – ribinis
tipažas, dviveidė švytuoklė, o Ulrichui „eseizmas“ padeda nenukrypti į, tarkime, grynai dionisiškojo prado
kraštutinumą.
Ulrichas netampa žmogumi, kuris, remiantis A. Šliogeriu, norėtų „susilieti su neartikuliuotos gelmės stichija,
ištirpdamas grynojo santykio bangavime, tapsme, kaitoje, magiškame iliuzinių pasaulio pavidalų ribuliavime,
pasinerdamas į svaigulį ir neapibrėžtumą, atsisakydamas bet kokios formą ir individualų daiktą konstruojančios žiūros“9. Ulrichas laviruoja suprasdamas, kad
gyvenimas yra galingas ir nesugriaunamas, mąsto labai
racionaliai; todėl nėra itin dionisiškas. Dionisiškame prade, nors jis siejamas ir su vitalizmu, ir su energija, esama daugiau chaoso, kai gali išsiveržti destrukcija. Nors,
tiesa, ir pats Ulrichas pasižymėjo prielankumu „chaosui“, nes ten „buvo kažkas, kas <...> priešinosi logiškai
tvarkai, vienareikšmiškai valiai, tikslingiems ambicijų
stimulams“ (235).
Todėl dionisiškieji veikėjai, neskaitant meilės romanų, Ulrichą atliepia labiau. Jis „iš giliau“, aistringiau
bendrauja su Klarisa ir Valteriu, o prostitutę nužudęs
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Mosbrugeris jį žavi dėl to, kad plaukdamas prieš srovę
išlaiko gyvenimo gaivalą (sakyčiau, kad jis kraštutinis
„dionisas“ su minuso ženklu). Chaosas pateisina pamatinių etikos klausimų (ir krikščioniškųjų Dekalogo
įsakymų) kvestionavimą. Todėl čia užklausiamas visas
spektras: nuo meilės ar ištikimybės iki žmogžudystės.
O Arnheimas pareiškia, kad „demoniškas pradas visais
laikais buvo artimas dieviškumui“ (607). Galbūt panašesnis į Ulrichą galėjo būti Valteris, tačiau jis tarytum
nuskendo chaose. Prie to prisidėjo ir Klarisa, kuri „atsidūrė ant aukšto kalno, vardu Nietzsche, kuris palaidojo
Valterį“ (579). Ji Mosbrugeryje mato savo garbinamo filosofo Nietzsche’s antžmogį, ima idealizuoti. Toks smurto
bei žudymo vertinimas įmanomas tik pasaulyje anapus
gėrio ir blogio. Nietzsche rašė: „Žinomas mano reikalavimas filosofams atsistoti anapus gėrio ir blogio, – paminti moralinio sprendinio iliuziją. ...nėra jokių moralinių faktų... dėl to „tiesa“ šioje pakopoje reiškia tik
tokius dalykus, kuriuos šiandien mes vadiname „fantazijomis“10. Galbūt maištas ir yra naujoji tvarka, ateities
vizija. Per Mosbrugerį parodoma, kad blogis slypi gelmėj – už nudailinto modernybės paviršiaus: nyčiškame
argumentų pliuralizme, visų verčių sąlygiškume. Tarsi
pati tiesa būtų perpinta, konstruojama iš sąryšių. Mosbrugerio byla bene stipriausiai išryškina vadinamąją visuomenės sutartį dėl moralės ir tiesos fragmentaciją. Kita
vertus, Mosbrugeris „pabudo iš sapno“ labai specifiškai:
sulaužydamas visuomenės taisykles, taip atverdamas
galimybę rastis kitoms idėjoms. Jis ir pasitraukė iš žaidimo, ir jame liko.
Kaip Nietzsche. O gal Mosbrugerio reikėjo tam, kad
Ulrichas darkart „nubustų“ apsisprendęs išvykti – lyg
jo eseistinis gyvenimas išties tepasitvirtintų buvęs tik
sapnas sapne. Blogio reliatyvumas kaip lakmusas parodo modernybę gaubiantį nuomonių, interpretacijų ir
prasmių tinklą. Nes visų pirma grynosios tiesos nebėra:
tiesa yra iliuzija, o žmonės – tarpusavy gana panašūs
personažai. Juk gyvenime – „sapne“, kurį sapnuojame,
net pabudus „visuomet kartojasi vis tie patys vaidmenys,
intrigos ir fabulos“ (341).
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Krescencijus Stoškus

Dvasinė terapija,
arba Šokis su likimu

Spektaklio „Šokis su likimu“ premjera Panevėžio bendruomenės rūmuose
2019 metų gegužės 30 dieną

TERAPIJA

Režisierius Antanas Maciulevičiaus − vienas iš nedaugelio ištikimų J. Miltinio teatro mokinių. Vadovaudamas Kastalijos studijai, jis yra pasiryžęs savaip tęsti savo
mokytojo teatrinę tradiciją. Kastalija yra upių dievo dukters-nimfos vardas, kuriuo buvo pavadintas šaltinis ant
Parnaso kalno. Šis meno globėjui Apolonui ir mūzoms
pašvęstas kūrybinio įkvėpimo šaltinis mene buvo garbinamas beveik per visą Europos kultūros istoriją. Nuo
seniausių laikų jame nusiprausdavo ir apsišvarindavo į
Delfus atvykę maldininkai. Sunku būtų sugalvoti geresnį
simbolį režisieriui, iš įvairių mokyklų telkiančiam savo
mokinius Panevėžyje ir siekiančiam teatru švarinti jaunų
žmonių sielas. Ši studija − ne vien teatras, o labiau teatrinio meno įgūdžių ugdymas. Tačiau ir tai ne visai teisinga. Teatras jam nėra kūrybos tikslas, o tik susirinkusių
mokinių personalinės (komunikacinės, intelektualinės,
moralinės, dvasinės ir t. t.) terapijos priemonė. Taip,
taip. Ne tik mokymo, auklėjimo ir ugdymo, bet labiau
įvairiausių gyvenimą traumuojančių defektų neutralizavimo, ištaisymo, įveikimo, t. y. savotiško gydymo, priemonė. Jam rūpi ir įgimti kalbos defektai, ir ugdymo spragos, ir bendravimo sunkumai, ir kenksmingi šiuolaikinės
civilizacijos padariniai. Teatrinės praktikos čia diegiamos
tik tam, kad sutelktų labai skirtingus mokinius į bendrų
įgūdžių formavimo ir savo gebėjimų koregavimo trupę,
bendromis jėgomis kuriančią įvairius sceninius išgyvenimus, reikalingus jų pačių saviugdai. Režisierius juos vadina eksperimentiniais spektakliais. Įdomiausia yra tai,
kad visos teatrinės praktikos (etiudai, ritminiai judesiai,
gestai, muzikos motyvai, simboliai, scenos ir pan.) yra
motyvuojamos savarankiškomis Europos klasikinės kultūros (dramaturgijos, literatūros, filosofijos, ir t. t.) tekstų
studijomis, jų apmąstymais, aktualizacijomis ir interpretacijomis. Tai rinktinė klasika: Šventasis Raštas, Sofoklis,
W. Shakespeare’as, K. Donelaitis, G. Verdi, A. Čechovas,
A. de Saint-Exupéry, L. Pavarotti, M. Callas ir kt. Ryškiausios ir režisieriui artimiausios jos viršūnės, kuriomis
matuojamos ir šių dienų gyvenimo patirtys ir esminės
dramos. Kartais atrodo, kad čia mokiniai randa unikalią
progą, skatinančią savo jėgomis priartėti prie pagrindinių Europos kultūros galių, kurias į periferiją vis labiau
išstumia masinė šiuolaikinės civilizacijos kultūra. Bet tik
iš ten jiems gali atsiverti visos nuokalnės ir nuosmukių
bedugnės. Tik iš ten atsiranda galimybė pamatyti, kokius
laikus mums visiems tenka gyventi. Nesu tikras, kad jie

gerai supranta visus tuos žodžius, kuriuos įgunda įtaigiai ištarti, bet būtų sunku patikėti, kad jų „dūšiose“
nieko neatsitinka tada, kai auditorija ima žavėtis, kokie
jie protingi. Sunku patikėti, kad nieko nelieka ir parėjus
namo bei sugrįžus į savo mokyklas.

IMPROVIZ ACIJA

Kasmet A. Maciulevičius sugalvoja naują projektą ir jam
įgyvendinti iš vyresnių klasių mokinių prisijaukina vis
naują trupę. Tas prisijaukinimas vykdomas gvildenant
įvairias gyvenimo situacijas, paskirstant reikalingus uždavinius joms interpretuoti, atskleidžiant ir turtinant
gebėjimus, užmezgant tarpusavio pasitikėjimu pagrįstus
santykius. Taip režisierius ne tik įsimena visų savo mokinių vardus ir pavardes, bet ir svarbiausius jų gyvenimo įvykius bei dramas. Kartu jie gauna teisę bet kuriuo
paros metu kreiptis į režisierių, kad galėtų išsiaiškinti
visus neaiškumus ir keliamų uždavinių sunkumus. Kai
Antanas pradėdavo naują projektą, visada klausdavau:
o koks bus scenarijus? Jis visada piktokai atšaudavo: „O
kam jo reikia?“ Aš neįsivaizdavau, kaip įmanoma ką nors
rišlaus suregzti be vieningo projekto. O teatre toks projektas yra scenarijus. Tačiau visada turėdavau nutilti. Net
tada, kai žiūrėdavau jo sukurtus spektaklius ir pasigesdavau kokio nors aiškesnio ryšio. Bet šįsyk kapituliuoju. Susitaikiau su improvizacine jo metodika net tada,
kai tuos ryšius galima tik spėlioti. Ir dabar sakau tiesiai:
Antanas Maciulevičius – radikalus improvizuotojas. Tai
padeda įtraukti į improvizacijas ir pačius mokinius. Šiuo
atžvilgiu jis yra postmodernistas. Toks pat kaip ir kiti
šiuolaikiniai muzikai, poetai, romanistai, tapytojai. Kuo
jie remiasi? Į atmintį įsirėžusiais istoriniais įvykiais, legendomis, skaitytomis knygomis, išgirstomis kasdienio
gyvenimo replikomis, atsitiktinių pokalbių ir melodijų
fragmentais, savais bei svetimais įspūdžiais ir pan. Čia
daug citatų, nesunkiai atpažįstamų simbolių, žinomų,
net gerokai nuvalkiotų įvaizdžių, filmų fragmentų, girdėtų melodijų. Kai kurios iš jų keliauja iš spektaklio į
spektaklį. Ar ne per daug jos kartojasi? Tektų atsakyti
„taip“, jeigu jo spektakliai pasirodytų kas mėnesį. Tačiau
čia situacija visai kita. Vienas spektaklis per metus, ir vis
kitai auditorijai. Be to, visas šis kultūrinis režisieriaus bagažas yra nežinomas šių dienų mokiniams, todėl jie gauna galimybę savo individualiomis studijomis užpildyti
pedagoginio švietimo spragas. Pagaliau visi pasikartojantys žinių ir bendros patirties elementai, patekdami į
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naujus kontekstus sušvyti visiškai naujomis prasmėmis,
o kartais ir visiškai netikėtai net tiems, kurie seniai seka
režisieriaus kūrybą. Viena iš tokių populiarių melodijų
G. Verdi žydų vergų choro arija Va, pensiero (iš operos
Nabukas). Šokyje su likimu ši arija išlydi savo Tėvynę paliekančius ekonominius emigrantus. Sulinkę nuo didžiulių
lagaminų, jie sunkiai juda ilga kolona, labai primenančia
operoje matytus grandinėmis sukaustytus vergus. Kolonoje pasirodo kryžius. Kai jis priartėja, matome smarkiai
sulinkusį emigrantą, kuris neša kitą žmogų, užvirtusį ant
jo nugaros kryžiumi išskėstomis rankomis. Aidint chorui, jie sustoja ir visi pasliki griūna ant žemės. Operoje išreikštas prarastos tėvynės ilgesys čia virsta skausmingu
mūsų tautiečių atsisveikinimu su savo Tėvyne, jų išvykimu į savotišką vergiją. Įspūdingesnio ir iškalbingesnio
šios temos sureikšminimo Lietuvoje neteko matyti. Prie
jo reikėtų pridurti dar ir dvi panašaus tragizmo viršūnes. Viena iš jų irgi muzikinė. Neįsivaizdavau, kaip taip
šiurpiai gali skambėti Schuberto Ave Maria stebint ekrane
pamažu slenkančius karo sužalotų kūdikių lavonėlius.
O fragmentas iš filmo Kristaus nužudymas neprilygstamu ekspresyvumu uždeda tragišką antspaudą visiems
samprotavimams apie Dievo mirtį nuo Kristaus išdavystės akto iki Nietzsche’s legendos apie moralės pabaigą.

S P E K TA K L I O Į R Ė M I N I M A S

Šįsyk nauja ir skirtingo likimo mokinių komanda sukūrė
eksperimentinį spektaklį-diskusiją Šokis su likimu. Spektaklyje istorinių personažų likimai įvairiais ryšiais susipina su šio spektaklio kūrėjų likimais. Kūrybos procese
režisierių labiausiai jaudino mokyklos atitrūkimas nuo
klasikinės kultūros, ne pagal amžių sunkūs gyvenimiški
mokinių išbandymai ir jų likimai. Jam rūpėjo ne likimo
aiškinimo būdai, o tai, kaip likimo uždėta našta (laimė
ir nelaimė, liga ir mirtis, nusikaltimas ir atsakomybė)
veikia žmonių elgesį, jų charakterį ir viso gyvenimo

kokybę. Šio spektaklio užmojis stebinantis. Tai – ištisas
kultūros formų Babilonas. Nelengva būtų išvardyti tų
formų įvairovę, bet dar sunkiau surasti joms deramus
pavadinimus. Jos visos įtikinamai motyvuotos ir supintos į gana įspūdingą reginį. Pradžia susaistoma su
bendrą kaimynų gyvenimą jungiančiu senuoju Kauno
kiemu. Jau čia susitinka ir bendrauja labai skirtingų likimų žmonės. Pirmiausia ryto prieblandoje kieme pasirodo paslaptinga Mirties-likimo figūra, ieškinėjanti „prie
ko prisirišti“. Po to išgirstame giesmę, skelbiančią, kaip
Dievas keliasi ankstyvą rytą, kad susipažintų su žmonių skundais ir išdalintų jiems laimės dovanas. Jos tenkančios tiems, kurie yra parengę savo širdis jas priimti.
Nuo to pasirengimo priklausąs ir likimas. Kiekvienam
vis kitoks. Po to regime ryto maldoje suklupusias moteris – dukterį ir jos motiną. Greitai jos pakyla. Duktė
pabučiuoja savo motiną ir išskuba prie savo mėgstamo
kasdienio darbo – vairuoti tramvajaus. Tai – antras likimo tipas, pagrįstas ištikimu tradicijos saugojimu. Jos
senelis vairavęs tramvajų, gražuolė močiutė buvusi vairuotoja, o dabar vairuojanti jos anūkė. Pasimėgaudama ji
švarina raudonąjį savo tramvajų, pati pasiremontuoja jį
ir sėda prie vairo, skelbia stotelių pavadinimus: Soboras,
Zoologijos sodas. Ir vis maloniai paklausia, ar jau visi vaikučiai išlipo. Spektaklio pabaigoje – vėl panaši scena, tik
stotelių pavadinimai kiti: Gėlių ratas, Minties ratas, Skais
takalnis. Taip į viltingus rėmus žaismingai įstatomas itin
dramatiškos šiuolaikinės civilizacijos temos: nihilizmas,
Dievo mirtis, žmonijos dvasinis pakrikimas, atsakomybės sumažėjimas, neapykantos plitimas, tarpusavio santykių atšalimas, isteriški šeimų konfliktai, pavojingos
priklausomybės, gyvenimo prasmės praradimas, vienišumas, knygos ir proto nuvertėjimas, kūdikių žudymas,
grėsmingas tautos išsivaikščiojimas ir kt.

PERSONAŽAI

Ir visur čia įžvelgiamas likimo pirštas. Ne tiek tas, kuris
yra nulemtas žmogaus prigimties ir objektyvių sąlygų
(pavyzdžiui, gamtos stichijų, karo nelaimių, istorijos),
kiek tas, kuris susijęs su pasirenkamu gyvenimo būdu ir
kyla „iš blogai parengtos širdies“. Personažai spektaklyje
nėra įvardinti. Tačiau to padaryti, matyt, ir nebuvo įmanoma. Mokiniams teko atlikti daug vaidmenų. Programoje yra tik atlikėjai ir jų nuotraukos. Vietoj personažų
vardų – pagrindinės citatos, kurias spektaklyje taria mokiniai. Pavyzdžiui: „Likimas kiekvienam suteikia šansą
būti laimingam“; „Tu krenti ar tave muša – man mėlynės
lieka“. Spektakliui svarbesnės mintys negu sugalvoti
vardai. Tačiau keturių pagrindinių personažų vis dėlto
neįmanoma neišskirti. Tai – Mirtis (Evelina Bernatonytė), Gyvybė (Saulė Bartkevičiūtė), nihilistas Rašytojas
(Irmantas Pilis) ir aklas Išminčius (Elijus Žekonis), visus
gebantis pamokyti ir paguosti. Puiki puokštė. Nors jie
niekur neįvardinti, bet apie juos sukasi pagrindiniai įvykiai ir jie patys sukasi vienas apie kitą. Gyvybės ir Mirties simboliai gana keisti, primena mitologinius likimus,
bet čia jie siunčiami kažkokių aukštesniųjų instancijų ir
traktuojami kaip uždėtų pareigų vykdytojai. Rašytojo
pasirinkimas pats nesėkmingiausias. Tai – didžiausias
kontrastas laimingajai vairuotojai. Iš rašymo jis negalįs
išgyventi, todėl yra priverstas dainuoti. Dainuoti daug,
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iki išsekimo ir apalpimo. Suprask: kuo nori būti, tuo būti
negali, o tai, kuo esi, būti neįstengi ir nenori. Jis nežino,
kaip ir kam gyventi toliau. Aklasis su balta lazdele, panašus į vienuolį: likimas jį išmokė išminties, kuriai visiškai
svetimas turtų kaupimas ir šiuolaikinis hedonizmas. Interpretuodamas jo elgesį pagal Sofoklio Edipo pavyzdį,
jis klausia: negi reikia išsidurti akis, kad širdis pamatytų tikrą tiesą, geriau įžvelgtų gyvenimo vertę ir prasmę?
Į kraštutinumus puolantį Rašytoją disciplinuoja ir prie
pavojingų kraštutinumų ribos stabdo aklas Išminčius
bei baltoji Gyvybė. Pabaigoje triukšmingai pravažiuoja
raudonasis tramvajus, sustojantis stotelėse su atgimimo
viltį ženklinančiais pavadinimais: Gėlių ratas, Minties ra
tas, Skaistakalnis. Šie pavadinimai gana utopistiniai. O
tai, kas vyksta toliau, yra tam tikras žinojimo ir tikėjimo
lydinys, pripildytas meilės ir vilties.

V I LT I S

Tai paskutinė atrama, be kurios prasideda nepagydomas
grimzdimas į cinizmo ir nihilizmo dugną. Ją žmogus
spontaniškai palaiko, kad turėtų už ko nusitverti. Tačiau
iki tam tikros ribos. Šių laikų nihilizmas ir cinizmas yra
diogeniški. Tai reiškia, kad jie yra tiesioginio nusivylimo
padarinys. Ne to, atsitiktinio, nusivylimo atskirais žmonėmis (draugais, kaimynais, valdžia, jos darbais). Tai –
nusivylimas žmogumi (visuomene, civilizacija, žmonija)
ir gyvenamu pasauliu. Jau antikinis graikas Diogenas
išsiskyrė iš kitų kinikų tuo, kad Graikijoje jam nepavykę sutikti gero žmogaus. Nusivylimas jį privertė dieną
užsidegti žibintą ir ieškoti žmogaus po visą miestą. Todėl „į viską jis žvelgė su kandžia panieka“. Nietzsche’s
beprotis su žibintu ieškojo Dievo. Jis turėjo išprotėti, matydamas, kaip ỹra moraliniai pasaulio pagrindai. Antano
personažai taip pat kalba, kad geriems žmonėms pasauly
nebeliko vietos. Šitoks patyrimas šiandien keičia visą pasaulėžiūrą ir yra užkrečiamas. Apie jo plitimą lengviausia spręsti ne tik iš neatsakingų, viską juodinančių ir
niekinančių kalbų, patyčių, pykčio, neapykantos, įtūžio
proveržių, bet ir iš naikinančių, griaunančių veiksmų ir
poelgių. Kraštutinės nusivylimo išraiškos – anarchizmas
ir terorizmas. Nors A. Maciulevičiaus Rašytojas savo neapykantą yra nukreipęs pirmiausia į save, bet ir jis ima
į rankas suglaustą skėtį lyg automatą ir nukreipia į žiūrovus. Atsisukdamas į savo Gyvybės globėją, jis klausia:
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„Gal nori išmokti šaudyt? O tu pabandyk. Nors vieną
šūvį. Gal patiks. Taikiklį matai? Tai kryželis. Kryželį vesk
į galvą arba į širdį. Priglausk prie paties ir šauk.“ Jis nutyla tik gavęs skambų savo globėjos antausį. Spektaklis
veda prie to, kad taip mąsto žmonės, išgyvenantys gyvenimo beprasmybę ir visuotinį žmogaus nuvertėjimą.
Iš tikrųjų nusivylimas yra ne proto išradimas, o iracionalaus sugniužimo vaisius. Jis pribręsta nepastebimai ir
užvaldo žmogų. Kad žmogus nesugniužtų per didžiąsias
krizes, jis jokiu būdu negali paleisti iš rankų vilties. O
labiausiai to reikia, kad išliktų tauta ir visa civilizacija.
Tačiau kaip tai padaryti? Spektaklis mėgina sugrąžinti
pagarbą Dievo idėjai. Jį nesunku suprasti. Nes vilties
palaikymu metodiškai neužsiima jokia kita kultūrinė
galia, išskyrus religiją. Prieš šimtą metų tokias viltis dar
buvo galima sieti su mokslo ir technikos pažanga. Šiandien šios galios sukelia daug daugiau grėsmių negu
vilčių. Todėl spektaklis tiek daug dėmesio skiria krikščionybei, kurioje viltis sukabina tikėjimą ir meilę į vientisą gyvenimo galių palaikymo grandinę. O per šią seną
grandinę po trupučiuką spektaklyje įsižiebia nušvitimas
ir solidarus veikimas, nukreiptas į sergančios civilizacijos ir tautos terapiją. Ir tai – bene svarbiausias dalykas,
kurį apčiuopė šio spektaklio kūrėjai. Matyt, jį galima
perskaityti ir taip: mes padarėme, ką galėjome. Turime
vilties, kad po mūsų ateis kiti. „Net jeigu visas pasaulis
išeitų iš proto“, visada atsiras žmonių, kurie supras, jog
niekas jų neatleis nuo atsakomybės už šeimos, tautos ir
žmonijos likimą.

„ D I E V E , PAV E R S K M A N E
TELEVIZORIUM“

Kai beveik priartėjau prie spektaklio pabaigos, pasijutau
nesmagiai: neradau progos paminėti gana naujo A. Maciulevičiaus amplua − humoristinių spektaklio intarpų.
O jų spektaklyje nemažai. Nepasakysi, kad tai – duoklė
masinei kultūrai. Visi jie prisideda prie likimo temos aktualizavimo. Vienur tai yra būdas išvengti moralizavimo
ir kandžiai pasišaipyti iš žiniasklaidos klišių. Scenoje pasirodo vaikinas su kauke: „Neskaitykite knygų! Mokslininkai įrodė, kad mąstymas žmogui visai nereikalingas.
Mokslininkai įrodė, kad dauguma iš jūsų jų ir neskaito.
Būkite kaip visi. „Vargas dėl proto“, − sakė vienas rusų
rašytojas.“ Kitur rodoma, kaip likimas įsibrauna į buitinį žmonių gyvenimą. Į šeimą. Joje itin aktyvi, valdinga,
nesibaigiančius reikalavimus kelianti žmona ir karikatūriškai pasyvus, vangus vyras, nežinantis nei kuo reikėtų užsiimti, nei kaip pasipriešinti tiems reikalavimams.
Abu jie – tipiška miesčioniška šeima, išugdyta masinės
kultūros. O karingiausia yra žmona. Ji trokšta visko, ką
rodo televizorius: laimingo likimo, lengvo pragyvenimo,
pripažinimo, populiarumo. Priekaištauja savo vyrui, kad
jo net televizorius neparodo. Tačiau labiausiai spaudžia
vyrą imtis pelningesnio darbo. Verčia būti rašytoju, paskui dantistu, o galų gale − politiku... O jis ieško paprastų
pasiteisinimų ir yra vedžiojamas už rankos kaip mažas
vaikas. Žmona taip ir vadina jį: „vaikeli“. Tokia vieta – ne
atsitiktinė. Svarbiausius, valingiausius ir protingiausius
vaidmenis spektaklyje atlieka merginos. Ir humoras jų
rankose. Štai dar vienas likimas, apie kurį irgi kalba mergina: „Tėte, ar tu pingvinas? Taip, aš pingvinas. Ir tavo
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tėtė yra pingvinas? Ir senelis? Tai ir aš esu pingvinas?“ Tačiau savo ironija iš viso spektaklio labiausiai išsiskiria šis
maldavimas: „Dieve, šiandien aš tavęs prašau... ypatingo dalyko. Prašau tavęs, paversk mane televizoriumi. Aš
noriu užimti jo vietą savo namuose. Aš noriu... surinkti
visą šeimą aplink save, kad... manęs klausytų nepertraukinėdami, neužduodami klausimų, kai aš kalbu. Noriu,
kad manimi rūpintųsi taip pat, kaip rūpinamasi televizoriumi... Noriu būti tėčio kompanijos nariu net tada, kai
jis grįžta pavargęs. Noriu, kad mano mama... ateitų pas
mane, kai lieka viena, kai liūdi. Aš juk noriu nedaug, aš
tik noriu gyventi taip, kaip gyvena bet kuris televizorius.“

NUŠVITIMAS

Spektaklio pabaigoje užsimezga kalbos apie nužudytojo
Dievo prisikėlimą mokslo šviesoje, išmintyje, kūryboje ir
apskritai sielos „slinktyje gerumo link“. Visa trupė kaip
šventą priesaiką choru perskaito A. de Saint-Exupéry
maldą, kuri, spaudos liudijimais, kadaise padėjusi daugeliui žmonių išgyventi. Joje yra žodžiai: „Neprašau
tavęs, Viešpatie, stebuklų ir vizijų, tik jėgų kasdienybei. <...> Išsklaidyk mano baimę pražiopsoti gyvenimą.
Duok man ne tai, ko aš noriu, bet tai, ko man reikia. Išmokyk mane mažų žingsnelių meno.“ Ši malda, matyt,
režisieriui priminė to paties autoriaus Mažąjį princą, taip
aistringai atmetusį paviršutinišką gyvenimo būdą ir parodžiusį susirūpinimą gyvenimo įprasminimu ir žmogaus likimu. O šitie dalykai kaip tik yra kertiniai stulpai, kuriais išreikštas visą spektaklį vienijantis Rašytojo
gyvenimo turinys. Jo siela nebuvo paruošta priimti tų
laimės dovanų, kurias ankstyvą rytą dalino Dievas, todėl ji liko be atramos. Ją užvaldė prieštaringi impulsai.
Neturėdamas apsisprendimui būtinos atramos, Rašytojas užsisklendė savyje. Vidiniai prieštaravimai išsekino
visas psichines galias ir jis pajuto būties beprasmybę.
Šios beprasmybės kančia buvo tokia didelė, kad jis pasidarė negailestingas ir sau, ir kitiems. Nuo tos kančios jį
išgelbsti tik Gyvybės lėmėja, atskubėjusi su kalėdaičiu.
Atsilaužęs to kalėdaičio, jis pajunta nušvitimą ir iš naujo
susivienija su savo gyvybe, su kuria pradėjo savo pirmąjį
gyvenimo etapą. Kartu tai reiškė pasiryžimą per tradicines vertybes (tikėjimą, viltį, meilę) susitaikyti su Dievu
ir žmonių bendruomene. Jis atsiprašo už save ir visą civilizuotą Europą: „Viešpatie, atleisk man; mes numarinome Dievą.“ Rašytojo nušvitimas ryškėja ir per rodomus
atskirus to numarinimo etapus (nuo Kristaus išdavystės,
nukryžiavimo iki radikalaus nihilizmo), ir per pastangas
įveikti savo dvilypumą, ir per troškimą praregėti, kurį
jam atvėrė aklasis vienuolis. Prie jo prisidėjo ir visų kitų
personažų pastangos „dvasinį gyvenimą paversti kasdienybe“. Galutinis nušvitimas įvyksta Joninių naktį. Bet
ne paparčio žiedo ieškojimas prie jo atveda, o trečiasis
Rašytojo susivienijimas su Gyvybės globėja. „Atleista“ iš
oficialiųjų pareigų saugoti gyvybę, ji sugrįžta į Rašytojo
gyvenimą mylimo žmogaus vaidmeniui atlikti. Kai jos
pamokytas smuiku sugroja švelnią melodiją, Rašytojas
prasitaria: „Atrodo, kraujas ištekėjo.“ Joninių šventės
paslaptys suaktyvina meilės, laimės ir žinių troškimą.
Pabaigoje visi vakaro dalyviai paraginami paimti vieni
kitus už rankų, pažiūrėti į akis, atpažinti iš akių artimumą ir leistis į šventinį šokį...

Rašytojas, Gyvybė ir Mirtis (Evelina Bernatonytė).
A L B E R T O P E T R A U S K O nuotraukos

S I Z I FA S

Parašęs šias pastabas, supratau, kiek dar įdomių frag
mentų praleidau. Juos buvo gerokai sunkiau įterpti į
anksčiau aptartą procesą. Liko nepaminėtas subtiliausiai
suvaidintas fragmentas iš A. Čechovo Ivanovo. Tas desperatiškas sušukimas: „Eikim į bažnyčią“, kurį Aleksandra adresuoja savo mylimam, bet paliegusiam žmogui,
prilygsta mažam šedevriukui. Jame girdėti ne tik meilės
aistra, paskutinė viltis sukurti šeimą, bet ir išsaugoti ryšį
su Dievu. Gana iškalbingas pasakojimas ir apie šiurpią
raupsuotojo meilę savo žmonai, kurią jis eina pamatyti
bent iš tolo. Vis dėlto tai – jau detalės. Skaudžiausia, kad
visų metų darbas vainikuojamas vieno vakaro įvykiu.
Negi kitais metais vėl viskas iš pradžių? Vėl kiti mokiniai, vėl panašiai sunkūs išbandymai. Vėl nusivylimai ir
nauji vilties žybsniai... Kad metų gale atsitiktų vienintelis
įvykis, o po jo visi išsivaikščiotų kas sau. Juk tai Sizifo
darbas, kurio pavyzdžiu A. Camus mėgino pagrįsti žmogiškos būties beprasmybę. Ar tikrai taip? Tikriausiai ne.
Visas režisieriaus gyvenimas – priešinimasis absurdui.
Tačiau visada ant absurdo ribos. Tiesą sakant, su juo nesusitaikė ir Camus: „Dievų proletaras Sizifas, bejėgis ir
maištaujantis, iki galo suvokia varganą savo dalią: būtent
apie ją jis galvoja leisdamasis žemyn. Įžvalgumas, kuris
turėtų tapti jo kančia, sykiu tampa jo pergale. Nėra tokios
lemties, kurios nebūtų galima įveikti panieka. Taigi jei
kartais tą nusileidimą lydi skausmas, tai kitais kartais jis
gali būti lydimas ir džiaugsmo. <...> Žlugdančios tiesos
žūva atpažintos.“ Antanas taip pat nesusitaiko su likimu
ir tiki, kad žlugdančios tiesos turi būti atpažintos. Todėl
jam tiek daug reiškia švietimas ir išmintis. Tik Camus
užsikrėtęs nihilizmo liga. O visas Maciulevičiaus Šokis
su likimu yra paskirtas ne kam kitam, o atkakliam gydymui nuo paniekos (neapykantos, pykčio, žiaurumo).
Nors ir mažais žingsneliais tenka judėti. Tačiau jis gaivina viltį, skelbia meilę, tiki klasikinės kultūros pranašumu
ir nepaliaujamai rodo pirštu į išmintį, kurią jo įsitikinimu gali suprasti ir šių dienų mokiniai. Neginčijama yra
bent tai, kad jo pagarba gyvybei jaukiai šliejasi ir prie
A. Schweitzerio moralės filosofijos, ir prie pasaulietinės
budistinės etikos.
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Eglė Budry tė

Pirmasis Lietuvos
Respublikos prezidentas
2019-ieji paskelbti Prezidento Antano Smetonos (1874–
1944) metais, nes šiemet sukanka 145 metai nuo A. Smetonos gimimo ir 100 metų, kai buvo priimta nauja Lietuvos valstybės laikinosios konstitucijos pamatinių dėsnių
redakcija, kuria vadovaujantis buvo išrinktas pirmasis
Lietuvos prezidentas – Antanas Smetona.
Turbūt nėra Lietuvoje žmogaus, kuris nežinotų
Antano Smetonos – pirmojo nepriklausomos Lietuvos
prezidento. Neretai visas tarpukario Lietuvos istorijos
etapas vadinamas Smetonos Lietuva. Ir vis dėlto, pasitinkant valstybės šimtmetį, A. Smetonai visoje Lietuvoje
tėra pastatytas tik vienas kitas paminklas, kelios gatvės
ir mokyklos pavadintos jo vardu. Kodėl tik tiek? Istorikai
priežastį randa. Pasak jų, pernelyg giliai tautos sąmonėn
šaknis suleidę sovietų mitai, niekinantys A. Smetoną. Ir
istorija tapo suplakta.

A N TA N A S S M E T O N A – K U O J I S
S VA R B U S I R K A S J I S ?

Antanas Smetona gimė 1874 m. rugpjūčio 10 d. valstiečių
šeimoje Ukmergės apskrityje, Taujėnų valsčiuje, Užulėnio kaime. Baigęs Taujėnų pradžios mokyklą, toliau mokėsi Ukmergėje, vėliau – Mintaujos gimnazijoje, iš kurios
buvo išmestas už tai, kad atsisakė per pamokas kalbėti
rusiškai. Šeima norėjo, kad Antanas taptų kunigu, tačiau
pašaukimo tikybai jis nejuto. Galiausiai, galvodamas

apie būsimą uždarbį, pasirinko studijuoti teisę. Įgijo teisininko kvalifikaciją Peterburgo universitete 1897–1902
metais. Dar mokydamasis pradėjo uždarbiauti mokytojaudamas. Jono Jablonskio rekomenduotas, „gabus ir
mandagus studentas“ lietuvių kalbos mokė Chodakauskų vaikus. Ir taip sutiko savo gyvenimo moterį – Sofiją
Chodakauskaitę. Vienuolikos metų skirtumas tuomet
dar kišo koją ir pora ilgam išsiskyrė. Tiesa, ryšį palaikė
laiškais. Vasaromis A. Smetona kuo daugiau uždarbiavo,
nes jo šeima neturėjo pinigų mokėti už mokslus. Kai pora
vėl susitiko, Antanas jau dirbo Vilniaus Žemės banke
(nuo 1903 iki 1918 m.). Tame pačiame pastate Gedimino prospekte, kuriame dabar įsikūręs Lietuvos bankas.
A. Smetona nedelsdamas pasipiršo Sofijai ir 1904 metais
ją vedė, susilaukė sūnaus Juliaus ir dukros Marijos.
A. Smetona turėjo vis daugiau darbo. Ir ne tik banke. Panaikinus spaudos draudimą, jis vis daugiau rašė
ir redagavo, 1907 m. pradėjo leisti Demokratų partijos
laikraštį Viltis, dalyvavo lietuviškų draugijų veikloje,
rūpinosi kultūra, švietimu. 1905 m. Didžiajame Vilniaus
Seime, kuris siekė Lietuvai autonomijos Rusijos imperijos sudėtyje, A. Smetona jau buvo pirmosiose aktyvistų
gretose. Netrukus prasidėjo Pirmasis pasaulinis karas.
Į Vilnių plūdo Vokietijos karių iš Suvalkijos stumiami gyventojai. Martyno Yčo iniciatyva įkurta Lietuvių
draugija nukentėjusiems nuo karo šelpti. 1914–1918 m.

Antanas Smetona tapęs prezidentu
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Istorinė prezidentūra Kaune

A. Smetona tapo antruoju asmeniu joje, o netrukus ir
pačiu svarbiausiu, nes M. Yčas su būriu kitų inteligentų
nuo karo pabėgo į Rusiją, o Smetona nutarė pasilikti. Iš
pradžių draugija daugiausia dėmesio skyrė maitinimo
ir kultūros klausimams, švietimui. Ji užsiėmė vadovėlių
leidyba, tačiau jų rašytojus rasti buvo nelengva. Todėl
teisininkas A. Smetona ėmėsi rašyti matematikos vadovėlį, kuris mokytojams taip patiko, kad liko populiarus
kelis dešimtmečius. Artėjant karo pabaigai ir pasaulyje
vis garsiau skambant idėjai, jog tautos turi turėti teisę
pačios spręsti savo likimą, Lietuvių draugija nukentėjusiems nuo karo šelpti ėmėsi politinių derybų su Vokietijos valdžia – Oberostu. A. Smetonos ir Petro Klimo
iniciatyva išsireikalaujama, kad 1917-aisiais būtų leista
sušaukti Lietuvių konferenciją, kuri turėtų išrinkti lietuvių ir vokiečių valdžios tarpininkę – Lietuvos Tarybą. A.
Smetona konferencijoje pasakė tokią kalbą: „Reikia išaiškinti, ko mes siekiame. Ir mokėti įspėti momentą savo
siekimams įvykinti. Lengva pasakyti: norime likusios
Lietuvos. Bet iš tikrųjų tatai – sunkus klausimas. Bent
per 50 metų vis merdėjome, iš pradžių ieškojome tik
autonomijos. Dabar gi mes norime nepriklausomybės.
Bet kokia ta nepriklausoma Lietuva? <…> Šiaip ar taip
mes to klausimo neišrišime. Reikia laukti karo galo ir
konjunktūros.“ Ir 1917 m. A. Smetona konferencijoje
išrenkamas Lietuvos Tarybos pirmininku. Kaip sako istorikas A. Eidintas, už A. Smetoną balsuojama dėl to,
kad jis buvo žmogus, gebėjęs suderinti ir radikaliosios
kairės, ir konservatyviosios pusės interesus. Tačiau pirmininkas buvo atsargus ir nelabai tikėjo, kad Vokietija
Lietuvą lengvai paleis į laisvę. Todėl jis pasisakė už ryšių
su Vokietija išlaikymą ir už nepriklausomybės skelbimą
tik su įžadais Vokietijai. Dėl to daug kas jį kaltina mainais į butą, kurį jis, kaip Tarybos pirmininkas laikinai
gyventi buvo gavęs iš vokiečių, parsidavus Vokietijai.
Keturi nariai protestuodami pasitraukia iš Lietuvos Tarybos. Nepriklausomybės skelbimas trumpam pakimba
ant plauko. Tačiau A. Smetona nusileidžia ir atsistatydina iš pirmininko pareigų. Vasario 16-ąją Lietuvos Nepriklausomybė paskelbiama Lietuvos Tarybai vadovaujant
Jonui Basanavičiui. Tiesa, tik tą vienintelę dieną. Iškart

po posėdžio J. Basanavičius atsistatydina ir pirmininku
vėl išrenkamas A. Smetona. Po Vasario 16-osios Akto
paskelbimo A. Smetona toliau stengiasi išgauti Lietuvos
pripažinimą. Pirmiausia, žinoma, iš Vokietijos. Dėl to jis
pradeda rimtai svarstyti, ar nevertėtų Lietuvai bent laikinai pabūti konstitucine monarchija. 1918-ųjų liepą jis
balsuoja už tai, kad Lietuvos karaliumi Mindaugu II būtų
išrinktas hercogas Vilhelmas Urachas. Tačiau netrukus
Vokietija pralaimi karą ir šis sprendimas atšaukiamas.
Lietuvoje siaučia badas, nėra pinigų, o reikia kurti valstybės institucijas. Dar labiau situacija pablogėja, kai ima
siausti Raudonoji armija ir Lietuvos Vyriausybė nutaria
kraustytis į Kauną. A. Smetona išvyksta į Vokietiją, o jo
šeima į Šveicariją. Daug kas kaltina A. Smetoną pabėgimu, bet jis grįžta su 100 mln. markių paskola ir tokias
kalbas užtildo, nes pinigai besikuriančiai valstybei labai
reikalingi. 1919 m. balandžio 4 d. A. Smetona Tarybos
išrenkamas Lietuvos prezidentu. Nuo rugsėjo Kaune,
buvusiuose vokiečių karinės administracijos rūmuose,
įsikuria pirmoji Lietuvos prezidentūra. Tapti pirmuoju
prezidentu – nelengva užduotis. Pirma, dar nėra aišku,
ką turi ir gali daryti prezidentas, nėra jokių institucijos
tradicijų. Antra, Lenkija jau gviešiasi Vilniaus, o Vokietija
vis dar ieško galimybių išlaikyti Lietuvą savo sudėtyje.
Prezidento pareigose buvo iki 1920 m. birželio 19 d.
Smetonos šeimai vėl pradėjo trūkti pinigų, tuomet
1923–1927 m. Lietuvos universitete A. Smetona dėstė
etiką, senovės filosofiją, lietuvių kalbos stilistiką. 1924–
1940 m. jis tapo Tarptautinio banko valdybos vicepirmininku, įvairių draugijų ir bendrovių steigėju bei vienu iš
vadovų, 1926 m. išrinktu į III Seimą. 1926 m. gruodžio
19 d. buvo vėl išrinktas Lietuvos Respublikos prezidentu
ir buvo iki 1940 m. birželio 15 d. sovietų okupacijos. Kadenciją nutraukė rusų okupacija, dėl kurios 1940 m. birželį A. Smetona pasitraukė į užsienį, apsistojo Jungtinėse
Amerikos Valstijose. 1944 m. sausio 9 d. žuvo mįslingomis
aplinkybėmis gaisro metu savo namuose Klivlande, JAV.
Be politinių veiklų, A. Smetona užsiėmė ir kultūrine
veikla, leido ir redagavo įvairius periodinius leidinius,
paskelbė originalių ir verstinių filosofijos bei kitų mokslo darbų.

N A U J O J I R O M U VA , 2 0 1 9 , N R . 3 ( 6 0 8 )

A N TA N A S S M E T O N A – K A I P J I S
B U V O V E R T I N A M A S I R M AT O M A S
KITŲ AKIMIS?

Antanas Smetona – Pirmosios Lietuvos Respublikos prezidentas – iki šiol vertinamas prieštaringai. Į valdžią
atėjęs perversmo būdu 1926 m. gruodžio 17 d. Lietuvą
valdė autoritariniu būdu. Galima sakyti, kad bene vienintelė LKP buvo už įstatymo ribų, nes kitos partijos,
nors ir nebedalyvavo valstybės valdyme, tačiau išsaugojo savo struktūrą. Nuo 1938 m. prasidėjo ne tik A.
Smetonos politinės karjeros pabaiga, bet ir laisvos nepriklausomos Lietuvos saulėlydis. Dažnai A. Smetona
laikomas savo tautos ir šalies išdaviku, nes kritiškiausiu
valstybei momentu, gavus SSRS ultimatumą, pabėgo į
užsienį. Tačiau ar jis turėjo kitą išeitį? O gal nesugebėjo
teisingai pasielgti lemiamu momentu? Jo pasitraukimas
iš Lietuvos gali būti vertinamas dvejopai. Viena vertus,
jis stengėsi išsaugoti savo gyvybę, nes jeigu būtų likęs
Tėvynėje, neaišku, kaip atvykęs Dekanozovas būtų pasielgęs. Prezidentui kertant sieną, buvo pasunkintos sąlygos ją pereiti, nes veikė Merkio įsakymas grąžinti prezidentą. Bet jis sulaukė pagalbos iš kybartiečio advokato
Misurevičiaus. Jis ir pervedė A. Smetoną per sieną, per
Lieponos upelį1. Kita vertus, to meto lietuvių ir net iki
šiol yra laikomas tėvynės išdaviku. Tačiau ką jis vienas
galėjo padaryti, kai kiti paskutinio posėdžio dalyviai
matė vienintelį kelią: įvykdyti visas SSRS ultimatumo
sąlygas? Opozicijai atrodė, kad SSRS ultimatumo priėmimas nėra jau toks tragiškas dalykas, nes jie norėjo
pakeisti režimą.
Pusę šimtmečio veikusi sovietinė cenzūra apie Lietuvos prezidentą A. Smetoną leido rašyti arba blogai, arba
nieko. Tačiau dabar yra įvairių istoriografinių A. Smetonos poelgio vertinimų ir kokios to pasekmės buvo
nepriklausomai Lietuvos Respublikai. Dauguma autorių pabrėžia, kad režimo griūtis prasidėjo 1938 metais.
Svarbiausieji jos momentai buvo kapituliacija Lenkijai,
Klaipėdos netektis, žygio į Vilnių 1939-ųjų rudenį atsisakymas bei šalies nepriklausomybę apribojusios savitarpio pagalbos sutarties su SSRS pasirašymas ir galiausiai
sovietų ultimatumo 1940-ųjų birželį priėmimas, nuvedęs
į visišką Nepriklausomybės praradimą. Ir prezidentas nė
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vieno iš tų kritiškų momentų metu nepriėmė tinkamo
sprendimo.
Mindaugas Tamošaitis savo straipsnyje apie okupacijos pradžią išdėsto aiškų to meto kairiųjų požiūrį į
A. Smetonos pabėgimą. Sovietų talkininkai atsirado „ne
per naktį“ ir jiems Sovietų Sąjungos kariuomenės įžengimas į Lietuvą nebuvo tragedija2. Tačiau tai gal ir nebuvo
tragedija tiems pagalbininkams, kurie prisidėjo prie naujo režimo įvedimo, tačiau visuomenei tai reiškė pražūtį,
žiūrint iš tolimesnės Lietuvos TSR istorijos perspektyvos.
Istoriko Vinco Trumpos teigimu, 1939–1940 metais lietuvių tautoje visai nebuvo vienybės: „Antano Smetonos
pastangos suvienyti ir konsoliduoti tautą davė visiškai
priešingus rezultatus. Tauta ir jos vadovybė turbūt niekados nebuvo taip susiskaldžiusi ir pasimetusi kaip
1939 m. krizei atėjus. Vienybės nebuvo net ir ministrų kabinete, ir kariuomenės vadovybėje. O pati tauta, į kurios
vienybės jausmus buvo apeliuojama ištisus trylika metų,
buvo taip susiskaldžiusi, kad ne vienas galvojo, kažin
kas baisiau, ar svetimoji okupacija, ar tolimesnė iki kaulų
smegenų nusibodusi diktatūra.“ Kairioji lietuvių inteligentija Lietuvos okupacijos išvakarėse nuolat skelbė, kad
ji gyvena „išvakarėse naujos epochos“, kad jai ir liaudžiai priklauso rytojus, „dar neilgai liko vargti“. Kairieji
ragino ruoštis lemiamai kovai, semtis stiprybės „vardan
liaudies laisvės“. Radikalus kairiųjų tonas aukščiausią
laipsnį pasiekė 1940 m. birželio 15 d. Tada kairioji inteligentija triumfavo; A. Smetonos valdžios žlugimą ji priėmė kaip „išsilaisvinimą“ iš beveik keturiolika metų trukusios „tautininkų diktatūros“ ir atėjusį „laisvės rytą“,
kurio taip ilgai reikėjo laukti3. Nuo pat A. Smetonos atėjimo į valdžią kairiosios partijos tik ir laukė momento, kai
galės su visa galia grįžti į valdžią, bet to reikėjo laukti gan
ilgai ir slėptis pogrindyje. Tikėta, kad padedant svetimai
valstybei pavyks pakeisti A. Smetonos sukurtą valdžios
sistemą ir užtikrinti liaudies gerovę. Pirmosiomis okupacijos dienomis kairieji džiugiai sutiko pokyčius valdžioje,
pašiepė A. Smetoną bei jo valdymą ir negailėjo padėkos
žodžių sovietams už „išlaisvinimą“. Antrojo pasaulinio karo metais ir jam pasibaigus į Vakarus pasitraukę
lemtingų įvykių dalyviai visą kaltę metė tik Sovietų Sąjungai. Neturint galimybės susipažinti su svarbiausiais

Taujėnų pradžios mokykla,
kurią lankė A. Smetona
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Antanas Smetona, žmona Sofija
Smetonienė, dukra Marija su vyru ir
sūnus Julius Smetona

to laikotarpio dokumentais, 1940 m. Lietuvos tragedija
buvo nušviečiama pagal buvusio Liaudies vyriausybės
pavaduotojo ir užsienio reikalų ministro Vinco KrėvėsMickevičiaus atsiminimus, kurie buvo priimami be išlygų4. Sovietinė istoriografija 1940 m. birželio15 d. įvykius
vertino pagal oficialią versiją – esą pati Lietuvos liaudis
savo jėgomis nuvertė vadinamąjį „fašistinį“ A. Smetonos
režimą. Sovietinėje Lietuvoje likusių kairiųjų inteligentų
K. Korsako, J. Paleckio, J. Būtėno ir kitų atsiminimuose,
rašytuose praėjus kelioms dešimtims metų po Lietuvos
okupacijos, jų veiksmai ikiokupaciniu laikotarpiu ir okupacijos metu buvo pateikti fragmentiškai arba 1940-ųjų
įvykiai visai neminimi.
Pati Lietuvos valdžia apie 1940 metų birželio pradžioje Maskvoje vykusių derybų eigą ir gresiantį sovietų pavojų visuomenei nepranešė. Visą birželio 15-osios
naktį Kaune prezidentas ir vyriausybės nariai sprendė
sovietų pateiktas ultimatumo sąlygas ir ryte, daugumai
pasisakius už, nutarė sovietų ultimatumą priimti. Posėdis baigėsi apie 7-ą valandą ryto. Tuo tarpu visuomenė
apie šį posėdį, kuriame buvo sprendžiamas Lietuvos
nepriklausomybės likimas, priešingai nei savo atsiminimuose pabrėžė posėdyje dalyvavęs Juozas Audėnas,
nieko nežinojo5. Visi ir toliau lyg niekur nieko dirbo
savo kasdienius darbus ir nežinojo nei apie prezidento
norą išvykti, nei kad valdžia atiduoda Lietuvą kaimynui,
nuo kurio, kaip daug metų buvo teigiama, reikia gintis.
Visuomenei ugdyti patriotiški jausmai tapo nieko verti.
Lietuvoje tuo metu buvo ramu. Apie artėjantį pavojų ir
į Lietuvą žygiuojančią sovietų kariuomenę tauta pirmą
kartą išgirdo per radiją po pietų, jau pasibaigus tą pačią dieną įvykusiam dar vienam vyriausybės posėdžiui.
A. Smetonos ir E. Turausko pavyzdžiai rodo, jog kai kurie valdžios vyrai, sovietams įžengiant į Lietuvą, skubėjo
pasitraukti į užsienį, kad nepakliūtų į sovietų rankas. Tos
pačios dienos pavakare sovietai okupavo visą Lietuvą.
Prasidėjo dideli pokyčiai. Po 1990-ųjų paskelbtuose savo
liudijimuose J. Būtėnas rašo, kad 1980 metais, minint sovietinės Lietuvos „atkūrimo keturiasdešimtmetį“, Rašy-

tojų sąjungos prašymu jis sutiko papasakoti apie minėtą „Respublikos jubiliejaus minėjimą“. Pasak J. Būtėno,
tuo metu buvo įsigalėjusi standartinė formuluotė: „1940
metais Lietuvos darbininkų klasė, Komunistų partijos iš
pogrindžio vadovaujama, įvykdė proletarinę revoliuciją:
nuvertė fašistinę valdžią, sugriovė buržuazinę santvarką ir atstatė Tarybų valdžią.“ Oficiali valdžios dezinformavimo politika tęsėsi ir pirmosiomis sovietų valdymo
Lietuvoje dienomis („Lietuva, tapusi auka, teisino budelį“), o beveik per keturiolika A. Smetonos valdymo metų
visuomenei sovietų okupacijos pradžioje buvo sunku
susiorientuoti. Sužinojusi, kad A. Smetona pasitraukė
neįspėjęs, tauta labai pyko. Tai liudija pirmosiomis okupacijos dienomis užfiksuoti VSD spaudos biuleteniai
iš Lietuvos pakraščių. Pasak Z. Ivinskio, „daugiausiai
smerkiamas, nes visų visur ypač Smetonos išbėgimas.
Keikia ir kolioja jį visokiais žodžiais net kaimo žmonės...“
Visuomenės nesusigaudymą, kas vyksta okupacijos pradžioje, patvirtina M. Römeris. Birželio 15-osios rytą jis
išvyko iš Vilniaus į provinciją (Obelius). Dar nenuvykęs
į vietą, Panevėžyje iš kitų sutiktųjų sužinojo, kad sovietų
kariai žygiuoja į Lietuvą. Savo dienoraštyje birželio 15 d.
M. Römeris rašė: „Sužinojau didelę naujieną, kad šiandien sovietų kariuomenė žygiuoja į Lietuvą ir „užima“
Vilnių, Kauną, Panevėžį, Raseinius, Alytų, Kėdainius6.
Autorius išvardijo daugelį A. Smetonos valdymo metais
buvusių „negerovių“ – griežta cenzūra, valdžios uzurpacija, nebuvo civilinės metrikacijos, Kultūros fondo ir pan.
Pabaigoje J. Būtėnas ragino ryžtis naujam darbui. „Nūnai
pažangioji mintis turi visu pilnumu parodyti savo kūrybines pastangas!“ Taigi ragino, kaip okupacijos išvakarėse A. Rūkas, kairiuosius aktyviai dalyvauti Lietuvoje
vykstančiuose naujuose pertvarkymuose. J. Būtėno pavyzdys rodo, kad kairieji, smerkdami A. Smetoną, negailėjo kritikos ir tautininkams. Tai leidžia daryti prielaidą,
jog tuo metu sovietams talkinę lietuviai galėjo suvedinėti
asmenines sąskaitas su priešingoje barikadų pusėje buvusiais tautiečiais, pirmiausia tautininkais. Pirmosiomis
okupacijos dienomis sovietų „per dieną“ iškelti asmenys
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visuomenei buvo pristatomi kaip liaudies gynėjai, kaip
buvę didžiausi kovotojai dėl liaudies teisių ir jos gerovės
A. Smetonos valdomoje Lietuvoje7. Tik tada žmonės dar
nežinojo, kad išsilaisvinę iš Smetonos režimo ir besidžiaugiantys ,,laisve“ iš tiesų džiaugėsi šalies okupacija.
O kairieji turbūt irgi nesuprato artėjančių okupacijos
žiaurumų.

KORESPONDENCIJOJE MINIM AS
A . S M E T O N O S PA B Ė G I M A S
S U N K I A U S I U L I E T U VA I M E T U.
K A S TA I L Ė M Ė ?

1940 m. birželio 15 d. Lietuva buvo okupuota SSRS. Su
sovietine okupacija buvo nuverstas vadinamasis Antano
Smetonos režimas. Pats Smetona pasitraukė iš Lietuvos,
taip saugodamas save ir savo artimuosius, nes vyriausybės posėdis, įvykęs gavus sovietų ultimatumą, nusprendė nesipriešinti ginklu. Ultimatumas pateikė kaltinimus dėl karių grobimo iš sovietų įgulų, savitarpio
pagalbos sutarties sulaužymo, naujos sutarties su Estija
ir Latvija pasirašymu ir pareikalavo sudaryti vyriausybę, kuri galėtų garantuoti, kad savitarpio pagalbos sutartis bus vykdoma, į Lietuvos teritorijos didžiuosius
miestus būtų įsileista Sovietų Sąjungos kariuomenės
dalinių ir išduoti teismui vidaus reikalų ministras ir
saugumo departamento viršininkas. Po ilgų svarstymų
ir pokalbių reikalavimai buvo priimti. Pats Smetona nusprendė, kad likti Lietuvoje jis negali ir surinkęs šeimą
pasitraukė iš Lietuvos. Birželio 15-osios naktį jis kirto sieną ir paprašė prieglobsčio Vokietijoje. Korespondencijoje, kuri nėra istoriografijoje plačiai nagrinėjama,
šie momentai nėra atspindėti, bet vos apsipratęs JAV,
jis pradėjo rašyti diplomatams, įpindamas ne tik savo
asmeninio gyvenimo realijų, bet ir politinių pasvarstymų
apie tai, kas įvyko 1940 m. birželio 15 d. posėdyje, kokia
Lietuvos laukė ateitis, savo asmeninį požiūrį į įvykius
Lietuvoje bei pasaulyje.
A. Smetona, atvykęs į Jungtines Amerikos Valstijas,
sulaukė nemažai klausimų dėl savo sprendimo palikti
Lietuvą ir nesipriešinti okupantui. Korespondencijoje

tai ryškiai atsispindi, ypač pirmaisiais mėnesiais, kai visi
reikalavo paaiškinimų. Sovietų Sąjungos okupacijos ir
vyriausybės neveiksnumo paaiškinimų tikėjosi ir Berlyne esantis pasiuntinys Kazimieras Škirpa, tačiau jo klausimai stačiai žeidė Smetonos savimeilę, nes Škirpa dar
paaštrino pokalbį apie jo išvykimo aplinkybes, gerokai
pakritikuodamas ir buvusią Smetonos politiką8. Smetona
gynėsi ir ieškojo paaiškinimų kaltindamas savo opoziciją, paskutinio posėdžio dalyvių nenorėjimą imtis veiksmų prieš sovietų ultimatumą, bet savo kaltės neįžvelgdamas. Prezidentas kaltino krikščionis demokratus, savo
vyriausybę, kuri ultimatumą nusprendė priimti. Pasak
Škirpos, jiems susitikus Berlyne, prezidentas „vis dar
atrodė sugniuždytas, įvykių prikankintas“9. Smetona
nenorėjo dalyvauti Lietuvą įjungiant į SSRS sudėtį. Pasitraukdamas jis kelis kartus pakartojo, kad nenori savo
rankomis „subolševikinti“ Lietuvos. Prezidentas bijojo
įkliūti sovietams, mat šie būtų galėję vykdyti įvairias manipuliacijas. Nusprendęs išvykti siekė bent taip pareikšti
protestą Maskvos smurtui10. Likę Lietuvoje samprotavo
kitaip, pavyzdžiui Antanas Merkys, kuris buvo paskirtas
pavaduoti Smetoną, manė: „sovietams įžengus į Lietuvą,
mes pasiliksime kaip aukštesnės kultūros asmenys, paveiksime sistemą vakarietiška kryptimi“11.
1
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A. Eidintas. Antanas Smetona: politinės biografijos bruožai. – Mintis,
Vilnius, 1990, p. 192.
M. Tamošaitis. Kairiosios lietuvių inteligentijos veiksmai Lietuvos
okupacijos išvakarėse ir pirmosiomis okupacijos dienomis // Genocidas
ir rezistencija, 2006, 1(19), Vilnius, p. 63.
Ibid.
Op. cit., p. 64.
Ibid.
A. Eidintas, op. cit., p. 192.
M. Tamošaitis, op. cit., p. 73.
A. Eidintas. A. Smetona ir jo aplinka. – Mokslo ir enciklopedijų
leidybos centras, Vilnius, 2012, p. 441.
K. Škirpa. Lietuvos nepriklausomybės sutemos. – Čikaga–Vilnius, 1996,
p. 464.
I. Jakubavičienė. Duetas Antanas ir Sofija Smetonos. – Versus Aureus,
Vilnius, 2014, p. 312.
A. Skaisgiris. Laisvės praradimo kaina. Juozas Skaisgiris ir jo šeima. –
Meno rinkos agentūra, Vilnius, 2011, p. 143.
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Tiesos medžioklė
Iš pradžių norėjau pavadinti šį tekstą kitaip – „Tiesos
persekiojimas“, bet susivokiau, jog tai būtų pernelyg arti
aptariamo kūrinio ir šiek tiek dvelktų dviprasmiškumu.
Nors autorė paradoksų nevengia, bet siekti jos stiliaus
lygio būtų rizikinga, verčiau likti savimi, o terminas „medžioklė“ knygoje taip pat fiksuojamas. Kritikoje ir apskritai skaitančioje visuomenėje jau įsitvirtino nuostata, kad
Giedra Radvilavičiūtė yra aukščiausios klasės rašytoja,
nepaisant to, jog nėra parašiusi romano ar novelių rinkinio ir išleidusi tik dvi knygas, už kurias jau yra gavusi
ne tik Nacionalinę (2015), bet ir Europos Sąjungos literatūrinę premiją (2010). Mat jos kuriami tekstai, nepaisant
žanrinės problematikos, yra prisodrinti netikėtų minties
vingių, paradoksų, humoro, dažnai artimo juodajam.
Nereikia nei tyrinėjimų ar gilių apmąstymų, tik atidesnio jos tekstų perskaitymo, kad suvoktume, jog autorei
svarbu (buvo svarbu) ne kas, kodėl ir apie ką, o kaip
rašoma ir parašoma: kriterijų kriterijus − teksto kokybė. Pastaroji knyga gerokai koreguoja šią nuostatą: nuo
pirmųjų dviejų ji skiriasi ne tik stilistika, bet ir aktualumu − siekiama labiau priartėti prie dabarties problemų,
svarbių ir suprantamų ne vien intelektualams ir kitiems
„pateptiesiems“, bet ir eiliniams šalies gyventojams. Imama reikalauti, nors ir ne itin kategoriškai, kad slaptųjų
brigadininkų dalijamos tiesos ir teisingumo dozės būtų
visiems ir visada vienodos. Detaliau apie tai padiskutuosime vėliau, o tuo tarpu būtina aptarti knygos struktūrą.
Veikalą sudaro trys dalys. Nors įsidėmėtinų pavadinimų jos neturi, tik romėniškus skaitmenis I, II, III, bet
viena nuo kitos skiriasi ir stilistiškai, ir temiškai. Pirmąją
dalį galėtume pavadinti recenzijomis, nors eseistikos elementų ji taip pat nestokoja. Iš devyneto joje skelbiamų
tekstų, šeši yra skirti ketvertui lietuvių rašytojų ir trys
užsieniečiams, iš kurių vienas taip pat yra gana glaudžiai
susijęs su Lietuva. Jau pats asmenybių ir kūrinių pasirinkimas liudija, kad autorė daugiausia dėmesio skiria ne
veikalų apimčiai ir autorių populiarumui, o jų kūrybiškumui. „Tik įkvėpimo sukurta energetika žodžius gali
paversti degtine, nuo kurios apsvaigstame skaitydami.“
(p. 44) Tai apie Kęstučio Navako eilėraščių knygą 100
du. Dėmesio nestokoja ne tik K. Navako kuriama poezija, bet ir eseistika. Kūrybiškumas ir išmoningumas net
šiek tiek fetišizuojamas ar net mitologizuojamas, tvirtinant, kad tikrasis kūrėjas ne visada suvokia, ką ir kaip
rašo, eksperimentavimai ar kitokie „išdykavimai“, kai
sakinį sudaro tik jungtukas, laikomi didžiausiais kūrybiniais atradimais. Jei kūrybiniame akte mistikos šiek
tiek ir esama, intelektas, talentas, valia ir pasiryžimas vis
dėlto yra lemtingi. Bet tai − tik mano nuomonė, autorė
gali laikytis ir laikosi kitokių nuostatų. Gal todėl ir Kęstučio Navako bei Alfonso Andriuškevičiaus tekstų analizei skiria net po dvi recenzijas, laikydama juos pačiais
kūrybiškiausiais, o kartu reikšmingiausiais visuomenei

Giedra
Radvilavičiūtė.
Tekstų
persekiojimas. −
Apostrofa, Vilnius,
2018
dabarties veikėjais. Dvigubai mažiau – po vieną – tenka
Danutei Kalinauskaitei ir Elenai Mezginaitei. Na, Danutė Kalinauskaitė pamaloninama sugretinant jos knygos
Niekada nežinai stilistiką su japonų rašytojo Murakami romanais. Taigi lietuvių literatūra atsiduria tarptautiniame
kontekste, o tai paglosto ne tik aptariamos autorės, bet
ir kiekvieno sąmoningo tautiečio savimeilę. Elenai Mezginaitei skirta prakalba, kurią laureate sakė atsiimdama
Mezginaitės vardo premiją Panevėžio bibliotekoje. Jau
vien tai, kad ta premija G. Radvilavičiūtei svarbi, šį bei tą
reiškia. Šioje knygos dalyje aptinkame ir dar keletą lietuvių rašytojų pavardžių – tai Jurgis Kunčinas dėl savosios
Tūlos, Ričardas Gavelis, žinoma, dėl savųjų romanų ir
Herkus Kunčius (jau iš Antrosios dalies Pirmojo teksto,
kuris glaudžiai siejasi su Pirmąja dalimi) dėl to, kad kartu dalyvavo tarptautiniame renginyje Nidoje, o grįžtant
Klaipėdos turguje jis pirko žuvų už pusantro lito. Autorė
prisipažįsta, jog šio autoriaus bijanti, o sutikusi netikėtai gatvėje, persižegnosianti. Jei tai ir pašmaikštavimas,
bet šį bei tą apie kolegą ir jo kūrybą pasakantis. Beje,
kartą kitą knygos tekstuose šmėsteli Sigito Parulskio ir
Vlado Kalvaičio pavardės, tik pirmasis minimas ne itin
palankiame kontekste, o antrasis su šiluma ir derama jo
asmeniui pagarba. Nei Juozas Aputis, nei Romualdas
Granauskas didesnio dėmesio nesulaukia. Gal todėl, kad
pastarųjų kūryba ypač žmogiška ir žmoniška, o knygos
autorė rašytojų žmonėmis juk nelaiko – tai liudija kūrinio
paantraštė Apie rašytojus ir žmones. Nors detalesnio paaiškinimo skelbiamuose tekstuose ir neaptinkame, vis dėlto
privalome susitaikyti su nuomone, jog kūrėjai priklauso
kitai rasei ar bent kitai dvikojų būtybių kategorijai. Kartais aukštesnei ir prakilnesnei, o kartais netgi kur kas žemesnei – tokių faktų taip pat esama, ir jų nutylėti autorė
neįstengia. Knygoje skelbiamos recenzijos apie užsienio
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rašytojų kūrinių vertimus niekuo ypatingu nepasižymi.
Gal tik, aptardama Vladimiro Nabokovo romaną Žvelk į
arlekinus, parodo jam daugiau prielankumo. Ir suprantama dėl ko – kūrybiškumas, novatoriškumas ir drąsa
jį išaukština. Na, o Romainui Gary skirtas monologas
atsirado ne tik dėl to, kad šis rašytojas yra gimęs ir dalį
vaikystė praleidęs Vilniuje, kad jam Basanavičiaus gat
vėje pastatyta Romualdo Kvinto skulptūra, bet ir dėl to,
kad šis tekstas buvo užsakytas MO projektui Kalbančios
Vilniaus skulptūros.
Iš Antrosios dalies tekstų itin reikšmingu laikyčiau
Draugiška aplinka anglų kalbai lietuvių galvose ir burnose.
Ir ne tik todėl, kad jis parašytas profesionaliai, su išmanymu ir meile mūsų niokojamai kalbai – po juo parašus
turėtų padėti ne tik visi rašytojai, bet ir visi iki vieno intelektualai, nekalbant apie mokytojus, o politikai privalėtų
išmokti jį atmintinai ir kiekvieną rytą, išlipę iš lovos ir
persižegnoję, pakartoti jį kaip Tėve mūsų nuo pirmo iki
paskutinio žodžio, kad ginkdie, nenusižengtų jo nuostatoms dienos darbuose ir kalbose. Ypač kalbose ir raštuose, nors žinau, kad taip nebus, nes tos angliškos klišės
(pavyzdžiui, „namų darbai“) taip užvaldė jų asmenis,
taip įaugo į jų sąmonę, kaip ir rusiški keiksmažodžiai,
kad ir su kuolu neišmuši, ką jau kalbėti apie straipsnius
ir kultūrą propaguojančias knygas, kurių dažnas politikierius net į rankas neima. Ir vis dėlto puiku, kad toks
tekstas atsirado, kad panorėję galės juo pasiremti ir net
apsiginti.
Apie kitus šio skyriaus tekstus nesu tokios geros
nuomonės. Nesakau, kad jie prasti ar nestilingi, kai kurie
iš jų savo menine verte priartėja prie novelės ar grotesko
(„Nu, ir man nieko, ir man nieko, ir man nieko...“), bet
tie, kurie labiau sietini su politinėmis ar socialinėmis aktualijomis, tokiu įtaigumu pasigirti negali. Ir tai atsitinka
todėl, kad dažniausiai analizuojamos pasekmės (Žinia
sklaidos kuriama Lietuva) ignoruojant priežastis. Tai pajunta ir pati autorė, vos ne pro ašaras išrėkianti: „Kaip atsitiko, kad visų kojos šildosi mėšle: nepasitikime valstybe
ir dar blogiau – imame jos bijoti. Žmonės nekenčia vieni
kitų ir vieni prieš kitus kovoja: ne valstybė, bet mūsų
priešų svajonė.“ (Bėdų turgus Europos vidury, p. 149) Teiginys pakimba ore, nes nepateikiami argumentai, o jų juk
esama – ir svarių, ir ne taip labai nutolusių nuo mūsų –
tereikia atsigręžti į Sąjūdžio Lietuvą. Šiek tiek kitaip suformulavę teiginį, paklauskime: kodėl taip atsitiko, kad
politikas, atvedęs tautą ir visuomenę iki nepriklausomybės slenksčio ir 1990-ųjų vasario 23-ąją Aukščiausiosios
Tarybos rinkimuose gavęs 92,4 % apygardos rinkėjų
balsų, neįvykdė jų valios, netapo nei AT pirmininku, nei
premjeru, o nėrė į krūmus? Demokratinėse valstybėse
ir visuomenėse taip juk nebūna. Matyt, jau tada kažkas
negera atsitiko su mūsų demokratija, kad prie atkurtos
valstybės vairo stojo ne aukščiausiojo rango, o trečiarūšiai ar dar menkesni politikai ir politikieriai. Derėtų tai ne
tik prisiminti, bet ir atidžiai išanalizuoti tuos reiškinius,
deja, tyla, tabu. Tiesa, buvo vienas mėginimas – istorikas,
Nepriklausomybės Akto signataras Gediminas Ilgūnas
yra parašęs ir išleidęs knygą Antroji vyriausybė. Premjero
paslaptis. Tačiau joje daugiau klausimų nei atsakymų. Jų
ir šiandien nėra: kodėl Trečiasis premjeras, gavęs valdžią
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laikinai, tebesant gyvam ir oficialiai neatleistam Antrajam premjerui nelegaliai valdė šalį net pusantrų metų:
nuo 1991-ųjų sausio vidurio iki 1992-ųjų liepos. Matyt,
kažkam labai reikėjo, kad būtų sugriauta šalies ekonomika, padėti pamatai ne valstybei ir jos žmonių gerovei,
o Laisvajai rinkai ir Globalizacijai. Kas tie veikėjai, kaip
susiformavo grupės, klikos, brigados, sukūrusios valstybę, kur „Žmonės nekenčia vieni kitų ir vieni prieš kitus
kovoja“. Nėra ne tik atsakymų, bet ir tyrinėjimų, kodėl
taip atsitiko, tik vieno kito drąsuolio (akademiko Zenono Norkaus) užuominos ir pamąstymai. Nėra ne tik
knygų, bet mokslinių straipsnių ar disertacijų. O jeigu ir
yra, ta medžiaga nesisteminama, neviešinama, o daroma viskas, kad būtų sunaikinta ir pamiršta, o valstybė
taptų „tikra priešų svajone“. Kad taip ir atsitiko, mūsų
aptariamos knygos autorė jaučia ir suvokia, bet giliau į
istoriją nosies nekiša, neatkasa šaknų, neieško reiškinio
priežasčių. Juk ir ne tokiai išmintingai bei intelektualiai
autorei turėtų būti aišku, kad, neprisikasus prie pedofilijos reiškinio Lietuvoje šaknų, tyrinėjant tik pasekmes,
tiesos nesumedžiosi. Pagaliau tai ne vien rašytojų ar žurnalistų, o labiau švarios ir nesuinteresuotos mąstysenos
prokurorų ir teisėjų sritis. Juolab kad rimtų, profesionalių ir sąžiningų tyrinėjimų šaukiasi ne tik ši, bet ir dar ne
viena valstybės egzistencijai svarbi byla. Apmaudu, kad
ne tik autorės peikiama žiniasklaida, bet ir rimti istorikai, politologai, komentuotojai tenkinasi uoliai diegiama
mitologine, o ne faktologine tiesa. Ir suprantama kodėl –
šalyje tebetvyro baimės atmosfera, nes kai kam baisu,
kad nebūtų paviešinti dokumentų originalai, neprabiltų
(kol gyvi) lemtingųjų įvykių liudininkai, nes daug jų yra
ir nebegyvų, ypač toje pedofilijoje.
Trečioji dalis nuo antrosios skiriasi daug mažiau nei
abi nuo pirmosios. Jos tekstuose taip pat apstu simbolių,
paslėptų reikšmių, kitų sunkokai perkandamų ir ne visada atpažįstamų vaizdų bei įvaizdžių. Man ne visada
sekasi, kitaip nei kitiems, kurie iš menkos užuominos
sugeba atskleisti užkoduotas paslaptis, perskaityti svetimkalbes santrumpas ir kitas modernias įmantrybes. Vis
dėlto dėl pirmųjų šio skyriaus tekstų didelių pretenzijų
reikšti negaliu ir nenoriu, nes jie darniai dera prie ankstesniųjų. Kartais gal šiek tiek supaprastėję, mintys juose
ne tokios aštrios, vaizdai ne tokie kontroversiški kaip
pirmuosiuose skyriuose, nekalbant jau apie pirmąsias
autorės knygas. Paskutinis šio skyriaus ir knygos tekstas visgi mane išvertė iš klumpių. Kad ir koks tas tekstas
būtų stilingas, ironiškas ar išmintingai skatinantis apmąstyti gyvenimo ir mirties santykį bei pomirtinį būvį,
jeigu jis neturi kitos, dar svarbesnės, tai yra simbolinės,
prasmės, į knygos pabaigą jo dėti nederėjo. Gal aš čia iš
tikrųjų kažko nesuprantu, neatpažįstu, nesusivokiu. Juk
negalėtų būti, kad tekstas Tik balsas simbolizuotų išnykusios Lietuvos balsą, o nekrologo rašymo pratybos būtų
skirtos būsimam mano ir autorės Tėvynės nekrologo rašymui. Provokacija? Įspėjimas intelektualams, kad pats
laikas susirūpinti sparčiu tautos nykimu ar naikinimu
ir imtis konkrečių, o ne simbolinių veiksmų procesui
stabdyti. Tik vargu bau tai perspektyvu, nes intelektualai gerai žino, kad valstybės, tautos ir kalbos per porą
dešimtmečių ar net šimtmečių neišmiršta ir neišnyksta.
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Toks reiškinys tęsiasi šimtų šimtus ar net tūkstančius
metų. Net karai ir marai tą procesą tik paspartina, bet
ne žaibiškai įvykdo nuosprendį. Baltų genčių, ir dar ne
visų – lietuviai su latviais juk išliko – sunaikinimui prireikė gero tūkstantmečio. O jos juk dar neturėjo rašto,
nebuvo nacionalinio mokslo, nebuvo originalios ir brandžios literatūros. O dabar visa tai dar yra. Kad ir kaip ten
stengtųsi visokios užsimaskavusios brigados ir brigadininkai, Lietuvą neatpažįstamai inkorporuoti į ES per šį
šimtmetį vis dėlto vargu bau pavyks. O juk dar nežinia,
kurion pusėn pasisuks pačios Europos ir apskritai pasaulio reikalai. Nacionalinių judėjimų bangos kyla ne tik
mažosiose, bet ir didžiosiose valstybėse. Kas gali paneigti, kad po dešimtmečio kito neatsiras naujasis Ozolas ar
kitas ir kitoks Juozaitis − jie jau bus išmokę savo pirmtakų pamokas ir tų pačių klaidų nebedarys.
Intelektualai taip, o tauta, o eilinis pilietis, kuriam
jau pabodo laukti kada „gyvensime geriau“ čia, Lietuvoje, dairosi, kur galima gyventi geriau jau dabar, šiandien.
Tokių piliečių šalyje bene du trečdaliai, o jei suskaičiuosime pensininkus ir tuos, kuriems pensija už trejeto ar
penketo metų ir kuriems yra likusi galimybė tik dairytis,
paaiškės, kad besirengiančių išvykti iš tėvynės beveik absoliuti dauguma – kaip jiems įduoti į rankas šią knygą,
paskatinti perskaityti tą tekstą, kuris skatina mąstyti ne
tik apie save, apie savo ar savo šeimos gerovę, bet ir šiek
tiek plačiau, visuotiniau ir perspektyviau – apie tautos,
bendruomenės, Europos ar net Planetos ateitį. Kažin ar
mūsų vaikų vaikai ir jų vaikaičiai labai geis gyventi vienakalbėje, uniformuotoje, visiškai technizuotoje pasau-
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lio bendrijoje. Tačiau tai jau užduotys ne vienam asmeniui, ne vienai šeimai ir net ne vienai mažai valstybei.
Tai globalūs reikalai, kuriuos „kuruoja“ didieji, vis dar
susiurbdami ir kitaip „neutralizuodami“ mažuosius. Ir
ne tik kažkada ir kažkur taip buvo, bet ir dabar, net ES
viduje tie mažųjų naikinimo procesai tebevyksta. Vadinas, labiau nuo jų, o ne nuo mūsų sprendimų priklauso,
išliks ar neišliks Lietuva. Ir ne tik ji, bet ir Latvija, Estija, Graikija, Danija, Suomija, Prancūzija. Sakysite, joms
kol kas niekas negresia. Šiame amžiuje taip, negresia, o
ateityje? Vadinas, būtinas globalus mąstymas ir matymas, globalus Protas, kurio žmonija ilgisi nuo senų senovės kurdama įvairių pavidalų dievybes. Ginkdie nesakau, kad mums nereikia rūpintis ir kad intelektualės
perspėjimas yra ne laiku ir ne vietoje. Kitas klausimas,
kaip jis suveiks. Juk reikėtų ne tūkstančio ar pusantro, o
šimtatūkstantinio tiražo. Reikėtų veikalo, kuris sukrėstų ir užkrėstų savo idėjomis mases. Ar įmanomas toks
veiksmas, toks veikalas, toks žygis, toks projektas? Ir ne
tik Lietuvoje. Vargu bau. Ir vis dėlto gerai, kad kai kas
apie tai mąsto ir kitus ragina tai daryti. Intelektualus, ir
ne tik – valdžios žmones taip pat. Juk negalėtų taip būti,
kad jie nieko neskaitytų ir nežinotų, kas darosi aplinkui
juos. Kitas dalykas – pati autorė. Ar jai pakaks parako
nemažinant tempo toliau medžioti ne tik aukštąjį stilių,
bet ir nešvariais batais mindžiojamą tiesą. Kitaip tarus,
kurti ne tik dar geresnius tekstus, turtinti tautinę literatūrą, bet ir aktyviai veikti visuomenę. Juk neturime teisės
leisti, kad šioje srityje įsiviešpatautų visokie užkalniai,
tapinai ir kitokie apsukrūs niekdariai andriai bei arūnai.

Piramidžių paunksnėje
Dienų piramidės − autorės pamėgta metafora, tokia pat
paslaptinga ir mįslinga kaip ir statinių iš granito bei kitų
akmenų Egipte. Mįslė tebėra neįminta: kokiais būdais, kokiais metodais ir instrumentais tie neprilygstamieji monumentai buvo sukurti. Lygiai taip pat niekas negali detaliai
ir tiksliai paaiškinti, kaip ir iš ko randasi menininko talentas − smulkutė mergaitė, neišvaizdus berniokas, gimęs visai ne aukštuomenės šeimoje, ima daryti stebuklus: rašyti
eiles, kurti noveles ar romanus, išliksiančius per amžius.
Kai prieš porą dešimtmečių nedrąsi studentė į Rašytojų sąjungos leidyklą atnešė prozos rankraštį, pavadinimu Drožlės, niekas jos išskėstomis rankomis nesutiko. Gal net priešingai − žiūrėjo įtariai. Mat ir autorė, ir
rankraščio pavadinimas neatrodė reprezentatyviai. Laimė, Leidyklos vadovams ir redaktoriams pakako proto
jaunosios pretendentės į rašytojus neišvaryti, o rankraščio neišmesti į šiukšlių dėžę − pirmoji Dainos Opolskaitės knyga pasirodė bene 2000-aisiais. Po to buvo ilgoka
pauzė. Nors debiutas nebuvo nei labai supeiktas, nei
džiaugsmingai išaukštintas − šiek tiek paklajojusi su
leidėjais reklaminiais tikslais po Suvalkiją ir Žemaitiją,
autorė ilgiems metams nutilo. Gal ir ne visai nutilo, bet
apie tolimos provincijos jaunąją mokytoją literatę žinių
buvo nedaug. Jei ir pasirodydavo kokie rašiniai spaudoje ar leidiniai jaunimui, dėl jų autorės ant rankų niekas

Daina Opolskaitė.
Dienų piramidės. − Tyto
alba, Vilnius, 2019
nenešiojo. Plačiosios visuomenės dėmesio neįkaitino net
pernykštė Vaičiulaičio premija už novelę Grotos bei Jurgio Kunčino premija už novelę Ateik per ledą, − visa tai
liko tik tarp savų, aptarinėjant nedideliuose rateliuose.
Vis dėlto teigti, kad Daina Opolskaitė buvo visiškai ir
nepelnytai užmiršta būtų neteisinga − nuo 2017-ųjų ji
Rašytojų sąjungos narė, o tikru literatūros įvykiu tampa
mūsų aptariamas novelių rinkinys.
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Vienas įsimintiniausių Dienų piramidžių bruožų −
medžiaga imta iš nepriklausomos Lietuvos gyvenimo.
Jokių sovietmečių, jokios tamsiosios praėjusio. Jei ir galima būtų rasti sąsajų su tolesniais laikais, tai tik viename
apsakyme − Be karūnos. Tačiau ne su praėjusio amžiaus
vidurio ar pabaigos, o greičiau jo pradžios − su Žemaitės
stilistine tradicija, su apleisto ir apsileidusio kaimo papročiais ir įpročiais, jo socialiniais skauduliais. Bet ir tai
tik iš dalies, nes nykų trijų bevardžių moterų − Senelės,
Motinos ir Pasakotojos − būvį nuskaidrina paskutiniosios
pastraipos vaizdas: Motina mėgina nublizginti dukters
nunešiotus, purvu apaugusius batus. „Ji bet kokia kaina nori nugremžti visą purvą nuo mano batų, kad būtų
švarūs. Ir jei tik galėtų, ji parodytų man pačius geriausius kelius.“ (p. 50) Dėl kokių priežasčių Motina negali
to padaryti, autorė nesigilina ir nesiplėtoja nei šiame, nei
kituose rinkinio kūriniuose. Tik įžiebia vilties spindulį,
jog labai panorėjus įmanoma to purvo atsikratyti ir susikurti visai kitokį būvį.
Visuose kituose kūriniuose jau nepaneigiami šio,
dvidešimt pirmojo amžiaus, vaizdai bei herojai − tai gana
sėkmingi verslininkai, bankininkai, kitų įstaigų tarnautojai, neapibrėžtos profesijos jaunuoliai, gal net mokytojai
ar gydytojai, nors autorė tai ne visada įvardija. Neteisinga būtų tarti, jog jų visų gyvenimai rožėmis kloti − net
ir pačioje laisviausioje ir sėkmingiausioje šalyje žmogaus
ir žmoniškumo problemos neišnyksta, jos gal dar labiau
paaštrėja. „Soties jausmas buvo toks stiprus ir akivaizdus, kad nebebuvo jėgų stengtis jį kokiu nors būdu užgniaužti ar slėpti. Man pačiai atrodė, kad nugyventa
jau buvo tiek daug, tarsi už mano pečių būtų praūžę
ištisi šimtmečiai, o sielą apėmusi baisi, diena iš dienos
kankinanti dvasinė senatvė, sekinantis merdėjimas, ilga
agonija.“ (p. 53) Kai netenka prasmės jokie turtai, jokios
laisvės, jokie seksai, žmogų gali išgelbėti tik du dalykai:
mirtis ir meilė. Ir šioje novelėje (Tai, kas tikra) abu tie dalykai nutinka: iš pradžių įsižiebia tikro jausmo kibirkštys, o paskui jas užgesina mirtis. Laimė, kad kūrinio Pasakotoja sugeba atsilaikyti, nepasiduoda ją apimančiai
panikai, randa jėgų gyventi toliau. Nors ir ne su pačiu
mylimiausiu, bet vis dėlto su dvasiškai artimu asmeniu.
Tačiau meilė gali būti ne tik gelbėtoja, vaduotoja
ar laimintoja, bet ir nuodytoja bei žudytoja. Sėkmingas
bankininkas Eduardas novelėje Madlena ir aš (šį kūrinį
galima būtų traktuoti kaip apysaką, o šiek tiek paplėtojus − ir kaip romaną) ir įsipina į tokius jam paspęstus
tinklus − būdamas brandaus amžiaus, turėdamas suaugusį sūnų Nikodemą, veda jaunutę gražuolę Madleną.
Šioji taip pat nėra be kaltės − susigundo turtais ir „geru
gyvenimu“, kuris laikui bėgant tampa nepakeliama kankyne. Tekste tiesiogiai nėra tvirtinama, kad Eduardą
pražudo žmonos neištikimybė ar kategoriškas sūnaus
reikalavimas pasitraukti jam iš kelio, bet nenurodoma ir
liga, kuri tvirtai suręstą senioką nuvaro į kapus. Yra tik
trapus ir fragmentiškas sutuoktinių dialogas, kuriame
Madlena mirtimi besivaduojančiam sutuoktiniui mėgina išpažinti savo kaltę, bet „gerasis žmogus“ Eduardas
neleidžia jai sakinio pabaigti, tardamas, jog jis viską
mato ir viską žino − užgęsta dievindamas savąją meilę.
Sunku pasakyti, ar tai palengvina jam atsisveikinimą su
šiuo pasauliu, bet ji tikrai išvaduoja visus likusius hero-
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jus − Madleną, Nikodemą ir Liuciją − iš keblios situacijos.
Kūrinys baigiamas optimistiškai: „Grįžtant nuo kapinių
takeliu aš žingsniuoju viduryje, vieną mano ranką laiko
suspaudęs Nikodemas, kita − mamos delne. Man gera.
Jaučiu šilumą ir stiprybę, įkvepiančias mane visam gyvenimui. Esu laiminga. Mes apeiname šimtus vienodų
kauburėlių, tolstame nuo granito plokštės ir tada aiškiai
kaip niekada suprantu, kad Nikodemas, Madlena ir aš
pagaliau esame šeima.“ (p. 142) Liucija tikrai laiminga,
nes ji dar vaikas, pagaliau išsiaiškinęs, kas jos tėvai. Bet
tie kiti du gal ne visai − abu prisidėjo prie belaikės gero
žmogaus žūties. Skaitytojas taip pat pasijunta šiek tiek
dviprasmiškai − negi laimingai šeimai yra būtina tokia
didelė kaina? O gal čia įmanoma įžvelgti dar ką nors:
šiame pasaulyje nėra paprastos laimės ir paprastų gyvenimų, viskas labai painu, sudėtinga, už kiekvieną šviesos
akimirką tenka brangiai mokėti.
Visgi pats gražiausias, pats vaičiulaitiškiausias kūrinys yra rinkinio novelė Prieblandos valanda. Man gražiausias. Ne premijuotieji Grotos ir Ateik per ledą, o būtent
šis. Ne siužetu ir charakterių didingumu, o teksto audiniu, stiliaus ir minties branda, beje, nesvetima ir kitiems
šio rinkinio kūriniams. Tik pamėginkit atidžiau įsižiūrėti ir įsiklausyti, kas ir kaip ten sakoma, kokie garsai
ir kvapai iš to audinio sklinda, koks žodžių, minčių ir
sakinių tankis, kokios spalvos žėri − tai lyg aštuonnytė, raštuota margaspalvė iškilmėms skirta juosta, kurią
iš kuparo galima iškelti ne kasdieniam naudojimui, o
garbiam svečiui apgobti ar prieš giminę pasididžiuoti.
Ir tai ne kokia išimtis ar atsitiktinumas, ne fragmentai,
pradžios, pastraipų ar pabaigos akcentai, o viskas ištisai lygu ir vientisa − nuo pirmo iki paskutinio sakinio.
Ypač paskutiniojo. „Jaučiu, kaip mane pagauna staiga
pro langą įsisukęs vėjas, saldžiai kvepiantis mėlynais ir
baltais vilkdalgiais, vienu galingu mostu pastveria savo
glėbin, išpūsdamas baltą užuolaidos burę, ir aš išskrendu.“ (p. 200) Tokio daikto pagaminimui nepakanka vien
talento ar momentinio įkvėpimo, čia būtina aukščiausios
prabos meistrystė, amato įvaldymas. Ir, žinoma, angeliška kantrybė. Užtat rezultatas stulbinantis − išskaidrėja ne
tik tekstas, bet ir skaitytojo dvasia.
Pagiriamuosius žodžius sakyti, argumentus telkti
galima būtų dar ilgai, remiantis ne tik šiuo, bet ir kitais
jau minėtais ar praslydusiais pro akis kūriniais, bet norisi
prasitarti ir apie tai, kas man nelabai arba net visai nepriimtina. Ir ne dėl to, kad tas dvejetas ar trejetas kūrinių
būtų prasčiau ar aplaidžiau sukaltas, gal labiau dėl to,
kad autorei panūdo pranokti pačią save, atrasti daugiau,
nei natūraliai įmanoma padaryti. Pirmiausia, žinoma,
novelė Skola. Mano galva, autorei nebuvo jokio reikalo
veltis į vyriškąją patologiją ar kitus nuo normalaus žmogiškumo nutolstančius reiškinius. Aš nesakau, kad taip
apskritai negalėjo būti − žmonijos istorijoje dar sudėtingesnių anomalijų pasitaiko, tik ar vertos jos talentingo
rašytojo dėmesio? Gal autorei šiek tiek koją kiša noras
nutolti nuo pabodusio lietuviškojo realizmo ir priartėti
prie dar vis madingo magiškojo. Jo požymiai ryškiausi
paskutinėse rinkinio novelėse Brandos egzaminas ir Iškyla.
Gal tai šiek tiek ir paįvairina rinkinio stilistiką, praplečia
tematikos rėmus − temų stoka kartais pasiskųsdavo ir
toks novelistikos asas kaip Juozas Aputis, bet jis „aukš-
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čiau bambos“ iššokti niekada nesistengė, liko ištikimas
savajam amplua. Mūsų autorei puikiai sekasi kurti Motinos ir Dukters paveikslus, detaliai ir profesionaliai nag
rinėti jų tarpusavio santykius. Šioje srityje ji pasiekia ne
tik stilistinio meistriškumo, bet atskleidžia kitų nepastebėtus psicholohinius niuansus. Įsimintini vaikų ir paaug
lių portretai, pavyzdžiui, Vladikas iš Grotų. Mūsų jau
minėta Liucija iš Madlena ir aš, nekalbant jau apie Artūrą
ir Viktoriją iš novelės Tik tvanas. Visi jie labai skirtingi,
individualūs: vieni labiau geriečiai, kiti blogiečių kategorijai priskirtini, vieni labai talentingi ir bręsdami pakyla
į pasaulinio meno aukštumas (Arnoldas iš Grotų), kiti
nieko nepasiekia ir tyliai rezignuoja (Arnoldo sesuo Alina). Šiek tiek sunkiau sekasi kūriniuose niuansuoti Tėvo
ir Sūnaus santykius. Štai Eduardo ir Nikodemo (Madlena
ir aš) problema išsprendžiama gana sėkmingai, Iškylos
herojų likimai susipina kažkaip pernelyg komplikuotai.
Per daug nutylėjimų, praleidimų, tarpų. Žinoma, visa tai
išlyginus ir sukračius, pasakojimas pasidarytų sklandesnis, bet kartu ir banalesnis bei nuobodesnis. Tai gal ne-
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verta kelti kojos į svetimą daržą, nes ir savajame veiklos
apstu, o rezultatai būna kur kas sėkmingesni. Tačiau gal
aš čia ką painioju, neįžvelgiu, neįkandu ir neperkandu −
juk iš kitos epochos dar esu užsilikęs.
Dienų piramidės − ne tik žodžiais įvardyta gyvenimo sąstingio metafora, bet ir nebyliai potekstėje plazdanti nerami mintis: kas mes, iš kur mes, kam mes... Ne vienas kūrinio herojus savęs klausia: gal aš koks netyčiukas,
slapčiomis, be bilieto patekęs į šio teatro sceną, todėl ir
veiksme neturiu teisės dalyvauti (ypač tai ryšku Skoloje).
Mėgindami išnarplioti šias minkles, kai kurie iš jų beprotišku greičiu laksto motociklais ir automobiliais, blaškosi
po pasaulį orlaiviais. Ne visiems laimingai baigiasi toks
blaškymasis − Klodas iš novelės Tai, kas tikra žūva, o bevardė herojė Ji novelėje Niekada, visą naktį greitkeliais
laksčiusi automobiliu, lieka ne tik gyva sveika, o rytą
grįžusi į namus, atranda gyvenimo prasmę ir laimę paprastuose darbuose. Gyvenimo įvairovė beribė − rinkinio
autorė tą įvairovę pastebi ir talentingai išryškina, prasmingai sureikšminusi, pateikia skaitytojo teismui.

Karalių byla dar kartą
Problema nėra visai nauja ir visuomenei nežinoma. Dėl
jos pradėta diskutuoti dar praėjusio amžiaus septinto dešimtmečio pradžioje išeivijoje. Kibirkštį įžiebė istorikas
ir politologas Jonas Švoba, o temą plėtojo diplomatas
Pranas Viktoras Raulinaitis Draugo laikraštyje (1962, balandžio 23), iš kurio ji persimetė ir į kitus spaudinius. Ne
visi išeivijos intelektualai pritarė minčiai, jog viduramžių Lietuvoje buvo ne vienas, o daugiau karalių. Antai
rašytojas Vytautas Alantas karštai rėmė šią idėją, o inžinierius Jonas Rugys ir istorikas Vincas Trumpa laikėsi
įsigalėjusios tradicijos. „Dr. Juozas Jakštas, kaip istorikas,
išnagrinėjęs Lietuvos valdovų ir jų valstybės pavadinimo bei titulų klausimą, daro išvadą, kad didžiosios Lietuvos kunigaikštijos ir didžiųjų Lietuvos kunigaikščių
pavadinimas yra mums primestas istoriškas palikimas.
Draugas, 1963. 03. 02“ (p. 30) Šios temos nagrinėjimas
kiek aprimdamas ir vėl įsiliepsnodamas tęsėsi keletą ar
net keliolika metų, nepaneigiamai įrodant, kad pagoniškoje Lietuvoje karaliaus ir karalystės pavadinimai buvo
visiems suprantamas ir įprastas dalykas. Lietuvoje į šį
reikalą dažniausiai numojama ranka, laikant jį mažareikšmiu ir moksliškai išspręstu, o tai, kad LDK kunigaikščiai vadino save karaliais, priskiriama jų savigyros
ir reklamos sričiai.
Algimantas Bučys tokią poziciją pagrįstai kritikuoja,
remdamasis ne tik senaisiais archyvinais šaltiniais, bet
ir atsižvelgdamas į dabartines aktualijas. Mat ta istorinė
valstybės vadovų titulavimo sumaištis kenkia tarptautiniam dabartinės Lietuvos prestižui. Užsieniečiams labai sunku suvokti ir beveik neįmanoma paaiškinti, kas
viduramžiais valdė Lietuvą − princiai, hercogai, eiliniai
didikai ar bajorai, nes Vakarų šalių kalbose nėra sąvokos
kunigaikštis ar didysis kunigaikštis. Tai rusiškųjų ar lenkiškųjų (kniaz, książę) pavadinimų vertiniai. Viduramžių
Europoje suverenios valstybės vadovas buvo karalius,

Algimantas Bučys.
Lietuvių karaliai ir
Lietuvos karalystė
de facto ir de
jure viduramžių
Europoje. − Vaga,
Vilnius, 2018
visi kiti nuo jo priklausantys ir pavaldūs. Jei senovės Lietuvą valdė kunigaikščiai ar didieji kunigaikščiai, vadinasi, jie nebuvo visiškai savarankiški, kažkur turėjo būti karalius, kuriam privalėjo nusilenkti ar net tam tikrą duoklę
mokėti. Tikrovėje juk buvo kitaip. „Neigiant arba nutylint ikikrikščioniškosios Lietuvos karalystės egzistenciją,
visais minėtais priklausomybės laikais būdavo oficialiai
platinamas mitas, esą per visą Lietuvos istoriją yra buvęs
vienas vienintelis Lietuvos karalius Mindaugas, karaliavęs, beje, tik vieną dešimtmetį (1253−1263).“ (p. 51) Kad
buvo kitaip, liudija visa likusi knygos medžiaga.
Autoriaus tyrinėtuose XIV amžiaus dokumentuose
lotynų ir vokiečių kalbomis − Rygos magistrato finansų
skolų knygų įrašuose, Vokiečių ordino sutartyse bei kronikose, gausioje Gedimino korespondencijoje − „visuose
juose Lietuva vadinama karalyste (regnum), lietuviai vadinami karalystės gyventojais, o Gediminas, lygiai kaip
pirmtakai ir palikuonys, tituluojamas karaliumi, taikant
lotynišką titulą rex ir vokiečių könig tarminius variantus,
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pridedant neretai ir karališko kreipinio titulus.“ (p. 77)
Terminas Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė atsiranda tik
įsibėgėjus XV amžiui, kai Vytautas tampa Lenkijos karaliaus Jogailos vietininku Lietuvoje.
Pakankamai įdėmiai apžvelgus Rytų,Vakarų ir Pie
tų slavų (rusų, lenkų, čekų) viduramžių metraščius ir
kronikas, įsitikinama, jog žinios apie Lietuvą juose labai
menkos arba nėra jokių. Jei ir užsimenama, dažniausiai
niekinamai ar menkinamai. Netgi toks visoje Europoje
žinomas faktas kaip Mindaugo krikštas, kai kuriose iš jų
(ypač lenkų) pateikiamas tendencingai ar net klaidingai.
Valdovų titulatūros klausimu, galima sakyti, jokių žinių
nėra, išskyrus vieną aspektą: „Lenkų istorijos šaltiniuose ir kronikose ištisai ir, galima sakyti, be jokių išimčių
Lietuvos valdovams taikomas lotyniškas titulas dux, verčiamas lenkų istoriografijoje książę ir daugiskaita książęta.
Tai dar viena, antroji, Vakarų slavų tradicija, jei prisiminsime anksčiau aptartą Rytų slavų tradiciją vadinti, galima sakyti, be jokių išimčių visus Lietuvos valdovus knia
ziais.“ (p. 175). Pastarojo termino šioje knygoje autorius
versti nenori, nes lietuviškasis „kunigaikštis“ nevisiškai
atitinka jo prasmę ir esmę.
Tolesnėje tyrinėjimų eigoje dėmesio centre atsiduria anų laikų šaltiniai lotynų ir vokiečių kalbomis.
Čia vienu svarbiausių darbų laikomas Henriko Latvio
(1187(?)−1259) veikalas Livonijos užkariavimo kronika
(1226−1227). „Svarbiausia ir įdomiausia, kad skirtingas
religijas ar tikybas išpažįstantys aukščiausieji valdovai
tiek Livonijoje, tiek už jos ribų nuosekliai tituluojami karaliais (rex) visame Henriko Latvio pasakojime.“ (p. 198)
Kitas labai svarbus šaltinis, sukurtas „Lietuvos priešo
žemėje“ yra Rimuotoji kronika. Nors jos autoriaus vardas
nėra nustatytas, bet aprašomų įvykių eiga ir faktologija
liudija, jog jis buvo aukštas Livonijos ordino pareigūnas, o chronologinė įvykių raida pratęsia Henriko Latvio kurtą pasakojimą. Jame nenutolstama nuo savojo
pirmtako tradicijos − Mindaugas ir iki krikšto, ir po jo
tituluojamas karaliumi, o jo valdoma valstybė − karalyste. Ne kitaip elgiasi ir Romos popiežiai Inocentas III
ir Inocentas IV. Susirašinėjimuose su Mindaugu jie visada Lietuvos valdovą vadina karaliumi. Visai kitokių
nuostatų laikosi šiuolaikiniai mūsų istorikai, tų laiškų
vertėjai į lietuvių kalbą. Jie net peržengia įstatymų numatytas ribas, voliuntaristiškai karalius paversdami kunigaikščiais. „Deja, Lietuvos istoriografijoje viešpatauja
ne vokiškoji ir lotyniškoji tradicija, o slaviškoji (rusiškoji
bei lenkiškoji), kuri iš principo a priori ignoruoja XIII a.
šaltinius lotynų ir vokiečių kalbomis, kur lietuvių valdovai tituluojami ne slaviškais, o vakarietiškais Europos
titulais (rex, konic, hoeste konic). Tiesa, pastaraisiais metais Lietuvoje ryškėja istorikų pastangos vengti slaviškų
titulų (kniaz, velikij kniaz, książę, książęta ir pan.) vertimų
į lietuvių kalbą (atseit kunigaikštis, didysis kunigaikštis,
kunigaikščiai ir pan.), griebiantis abstraktaus termino
„monarchas“, nors tai joks titulas.“ (p. 229)
Paradoksų paradoksas − Europoje ir apskritai pasaulyje esama daugybė karališkosios giminės palikuonių,
vadinančių save gediminaičiais (Lenkijoje ypač populiarūs jogailaičiai), tik Lietuvoje Gedimino niekas karaliumi, o to meto Lietuvos karalyste nelaiko. Algimantas
Bučys pastarajame veikale drąsiai pasišauna šią nuomonę pakeisti. Detaliai tyrinėdamas šią temą, jis ilgėliau
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apsistoja ties Popiežiaus Jono XXII ir Gedimino korespondencijos analize ir daro tokią išvadą: „Jono XXII ir
Gedimino korespondencija, mano įsitikinimu, yra vienas
iš įdomiausių viduramžių kultūros reiškinių, kuriame galime matyti unikalių aukščiausio katalikų dvasininko ir
pagonių valdovo pažiūrų, idėjų ir moralinių bei religinių
nuostatų sąlytį. Panašių rašytinių tekstų XIV a. Europoje
paprasčiausiai nėra net bibliografiniu atžvilgiu. Jono XXII
ir Gedimino korespondencija − tiesiog neįkainojamas lobis viduramžių daugiareliginės kultūros tyrinėtojams,
juo labiau − lietuvių kultūros ir literatūros istorikams,
kurie jau yra įspūdingai pradėję dar daug naujų pastangų
laukiantį Gedimino raštų tekstų tyrimą.“ (p. 277) Apie tai,
kad Romos pontifikas savo laiškuose Gediminą karaliumi
(rex) tituluoja, turbūt ir sakyti nereikia.
Karališkosios titulatūros tyrinėtojui viena kebliausių
užduočių − išnarplioti vadinamojo „interregnum“ laikotarpio minkles ir mįsles. Jis nėra labai originalus ar nepaprastai ilgas, apimantis nepilną dešimtmetį: pradžia Algirdo mirties data (1377), pabaiga − Krėvos sutartis (1385),
bet įvykių gausa ir jų intensyvumu, situacijų įvairove tikrai išskirtinis. Po mirties valdovo (dažnai pavadinamo
imperatoriumi), jo palikuonių gausa taikiai nepajėgė susitarti dėl laisvo imperijos sosto. Prasidėjo ginčai, tarpusavio kovos ir aibė žudynių, iš kurių svarbiausia, žinoma,
mįslinga Kęstučio mirtis (1382). Ir ne tik antrojo pagal
reikšmę valdovo nužudymas čia įsimintinas, bet ir jo titulo problema nėra iki galo išnarpliota. Dar daugiau painiavos atsiranda, kai imama detaliai tyrinėti Krėvos sutarties
originalo tekstą. Dėl teksto vertimų tikslumo ir prasmių
interpretavimo niekaip netyla ginčai iki šių dienų. Nepavyksta susitarti, kas prie ko prijungiama ar sujungiama:
didžioji Lietuvos imperija prie mažosios Lenkijos karalystės ar atvirkščiai − mažoji prie didžiosios. Vytauto ir Jogailos santykiai taip pat nestokoja mįslių ir tamsių properšų.
Iš pradžių aršiai kariavę tarpusavyje dėl dominavimo
valdant šalį, vėliau abu puikiai sutarė diegiant ir plėtojant
„Gediminaičių projektą“, kurio esminis bruožas − taikiu
būdu stiprinti ir didinti Lietuvos karalystę. „Kita vertus,
akivaizdu, kad bendras dviejų Gediminaičių − Jogailos ir
Vytauto − sumanymas, vadinamoji „Gediminaičių idėja“
išplėsti dinastinėmis vedybomis Lietuvos valdas ne tik
Rytuose, bet ir Vakaruose, prijungiant prie anuometinės
didžiulės, jųdviejų tėvų − Kęstučio ir Algirdo − sukurtos
Lietuvos imperijos dar vieną teritoriją, Lenkijos karalystę,
pasibaigė gana liūdnai pačiai Gediminaičių sukurtai karalystei su jai pavaldžiomis žemėmis.“ (p. 358) Tyrinėjimą
apsunkina dar ir tai, kad objektas peržengia dviejų karalysčių ribas, apima ne tik Vengriją ir Čekiją, kliudo netgi
Romos imperijos ribas, įtraukiant į veiksmą imperatorių
Zigmantą Liuksemburgietį.
Paviršutiniškai ir šiek tiek schemiškai apžvelgę lietuvių karalių ir Lietuvos karalystės titulatūros istoriją, čia
galėtume dėti tašką, nes priartėjome prie datos, kai karalystė tampa Lietuvos Didžiąja Kunigaikštyste. Tai − 1413
metai, Horodlė, kur įvyksta tokia perversija: Lenkijos karalius Jogaila, suteikdamas pusbroliui Vytautui didžiojo
kunigaikščio titulą, paveda valdyti naują pavadinimą gavusią šalį. Beje, pats terminas kunigaikštis ir kunigaikštija atsirado dar vėliau, bene XVI amžiuje. Iš pradžių buvo
vartojami lotyniški pavadinimai: Magnus dux ir Magnus
Ducatus Lituaniae. Visa tai istoriška ir paprasta. Painia-
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va prasideda tada, kai naujasis valstybės titulas imamas
taikyti ten ir tada, kur apie jį net girdėti niekas nebuvo
girdėjęs. Knygos autorius, mėgindamas tą painiavos
miglą išsklaidyti, siekia atkasti problemos šaknis, o čia
jau be mitologijos studijų išsiversti neįmanoma − tenka
griebtis Biblijos, tiksliau Naujojo Testamento, kuriame
sakoma, jog Kristus savo vietininku žemėje skiria šventąjį Petrą. Savo ruožtu šventojo Petro vietininkais Vakarų
pasaulyje pasiskelbia Romos popiežiai. Daug šimtmečių
Europoje jie savinosi didžiausio autoriteto galią: skelbė
Kryžiaus žygius, suteikdavo valstybėms karalystės statusą, versdavo nuo sosto imperatorius, kitaip tarus, aktyviai dalyvaudavo Europos politiniame gyvenime. Vis
dėlto popiežių bulės galiojo tik krikščionių, o dar tiksliau
− katalikiškame pasaulyje, nes pagoniškų valstybių jų
rankos nesiekė. Grįžtelėję šiek tiek atgal ir kartu su autoriumi patyrinėję karalaičio Vaišvilko istoriją, aptiksime,
jog viduramžiais pagoniškose valstybėse karalius rinko
pačios bendruomenės visuotinuose susirinkimuose ar
suvažiavimuose per savo įgaliotinius. „Išnykus iš istorinės arenos ne tik Mindaugui, bet ir visai Mindaugaičių dinastijai, neišvengiamai de jure turėjo baigtis Lietuvos karaliaus Mindaugo sutarties su Romos popiežiumi
Inocentu IV teisinio galiojimo laikas ir galia. Nutrūkus
Lietuvos karalystės tiesioginei vasalinei priklausomybei
Romos katalikų Bažnyčios jurisdikcijai, Lietuvos karalystė savaime grįžo į savo ankstesnį pagoniškos karalystės
statusą. Tuo pačiu Lietuva turėjo grįžti ir grįžo į ankstesnę paprotinės teisės sistemą, kurioje egzistavo savos
karaliaus rinkimo bei įteisinimo procedūros,“ (p. 425) Jos
ir aptariamos paskutinėje veikalo dalyje.
Paprotinė teisė Lietuvoje nebuvo išskirtinė ar kokia
anachronistinė, ji sudarė Europos tautų paprotinių teisių
dalį, nes ir aisčių gentys (prūsai, jotvingiai, kuršiai, lietuviai) nebuvo kokie nors laukiniai gyvūnai ar žvėrys, jie
turėjo savo religiją, papročius, vertėsi prekyba, žvejyba,
žemdirbyste. Deja, tokio lygiaverčio statuso „šiaurės hiperborėjams“ nenorėjo pripažinti daugelis istorikų. Taip
elgėsi ir dažniausiai šiame veikale autoriaus minimas
lenkų istorikas Janas Długoszas. Paneigdamas tas antiistoriškas pozicijas, autorius paskutinio skyriaus pasakojimą pradeda nuo Antikos istoriko Herodoto ir nuosekliai
tyrinėja anų laikų Europą horizontaliai ir vertikaliai, tai
yra geografiškai ir istoriškai. Remdamasis Herodotu, Tacitu, Jordanu ir kitais mums mažiau žinomais autoriais,
dabartinę Lietuvą, Latviją ir Estiją skiria Šiaurės Europos
regionui, o pasitelkęs naujausius kalbos tyrinėtojų ir archeologų atradimus, šių kraštų istorijos pradžią nukelia į labai tolimą praeitį (kalbininkų Vytauto Mažiulio,
Zigmo Zinkevičiaus, archeologų Marijos Gimbutienės,
Eugenijaus Jovaišos, Algirdo Girininko ir kitų darbai).
Ankstyvųjų viduramžių (IV−VII a.) aisčių gyvenimo
būdo bruožus gana detaliai nusako vadinamojo Gintaro
kelio tyrinėjimai, kai rytinių Baltijos pakrančių gyventojai aktyviai bendravo su Romos imperija. Yra išlikęs VI
amžiaus ostgotų karaliaus Teodoriko Didžiojo laiškas
prūsų pasiuntiniams. Jame garsusis valdovas prūsų pasiuntinius laiko lygiaverčiais partneriais. Naujausios tų
laikų istorinių šaltinių analizės liudija, kad iki šiol laikyti
pusiau mitiniais prūsų valdovai Vaidevutis ir Brutenis
buvo realūs krašto valdovai: pirmasis naujai išrinktas
karalius, antrasis − vyriausiasis žynys.

93

„Taigi galime konstatuoti, kad viduramžių baltai, priėmę Šiaurės Europos monarchijų ir monarchų titulinę
sistemą bei germaniškos kilmės titulus, universaliai nusakomus tarptautiniais lotyniškais terminais − rex ir regnum,
priklausė būtent šiaurietiškos teisės sistemai. De jure visi
baltų monarchai nuo V−VI a. turėjo tarptautinį rex statusą
ir jų valdomas kraštas analogiškai turėjo regnum statusą.
Todėl nereikia stebėtis, kad Šiaurės Europos šaltiniuose
(pradedant X a. pabaigos Vufstano aprašais ir baigiant XV−
XVI a. vokiečių kronikomis) prūsų ir lietuvių monarchai
tituluojami kunic, cyning ir pan. De facto taip ir buvo − iki
pat XVI a. pabaigos Lietuvą valdė kuningai, kurių titulus
verčiant į universalią viduramžių kalbą vartotas vienintelis adekvatus titulas − rex, atitinkamai − regnum.“ (p. 514)
Pabaigos skirsnyje, kurio pavadinimas Istorijos fak
tas vietoj mito, dar kartą grįžtama prie jau minėtų slavų
(rusinų ir lenkų) ir Vakarų Europos − lotynų ir vokiečių
kalbomis užrašytų istorinių šaltinių sugretinimo. Pirmuosiuose baltų valdovai tituluojami kniaz ir dux, antruosiuose − rex ir koning. Lietuvos istoriografijoje įsigalėjęs
„tradicinis“, slaviškasis monarchų titulatūros metodas,
kai vieninteliu karaliumi laikomas Mindaugas, neatlaiko
pagrįstos kritinės autoriaus argumentacijos. Ir ne tik − Algimantas Bučys daugeliu atveju nauju aspektu pažvelgia
į praeities (ir netgi netolimos) faktų vertinimą. Ypač tai
ryšku, kai dėmesys atkreipiamas į pirmojo Lietuvos istoriko Motiejaus Stryjkovskio darbų vertinimą ar atidesnio
Vytauto laiškų Jogailai tyrinėjimo būtinumą. Beje, pačioje
knygos pabaigoje dar kartą atidžiau pažvelgiama į Lucko
suvažiavimą ir Vytauto nepavykusio karūnavimo procesą. Autoriaus įsitikinimu, pats Vytautas ne itin pageidavo
tos karūnos, nes, atskyrus Lietuvą nuo Lenkijos, pastaroji gana sparčiai būtų ėmusi silpnėti ir galų gale žlugusi.
Taigi ir jos karalius Jogaila būtų praradęs autoritetą, o tai
Vytautui nebuvo priimtina, nekalkbant jau apie tai, kad
Romos popiežiai pakeitė pirminę savo nuostatą (matyt,
kardinolo Zbigniewo Oleśnickio įtikinti), tik imperatorius Zigmantas Liuksemburgietis tvirtai laikėsi savo − jis
ne tik Vytautą, bet ir Švitrigailą būtų karūnavęs ir padėjęs įkurti nepriklausomą Lietuvos karalystę. Deja, šiam
projektui nebuvo lemta baigtis sėkmingai.
Algimantas Bučys šiame veikale, kaip ir ankstesniuose labiau literatūrologiniuose tyrinėjimuose, nauju
žvilgsniu perkrato viduramžių istoriją. Ir ne tik Lietuvos,
ir ne tik monarchų titulatūros temą dar kartą pakedena −
pastaruosiuose jo darbuose Europos viduramžiai kituose
kontekstuose atsiduria, naujomis spalvomis sužėri. Kai
kam gali pasirodyti, jog per plačiai užsimojama, per giliai įsirausiama į istorijos podirvius. Bet juk menku ar
silpnu judesiu neišklibinsi tautos atmintin įsismelkusių
„fundamentalių teorijų“ ar „amžinųjų tiesų“. Jei žmonijos istorijos raidoje nebūtų atsiradę drąsių keliautojų,
įžūlių ar net genialių atradėjų bei kūrėjų, šiandien neturėtume to, ką esame pasiekę ir moksluose, ir menuose,
ir kasdienės praktikos srityje. Šiuo atveju mokslininkas
visa tai laužia ne iš piršto, virvę veja ne iš seilių − jis remiasi ne tik senaisiais istoriniais šaltinias − kronikomis,
metraščiais, visų pripažintais autoriais, įtraukia į savąją
orbitą ir šiuolaikinius praeities tyrinėtojus − istorikus,
archeologus, kalbininkus, mitologus.
Vienas dažniausiai minimų mokslininkų yra Stephenas Christopheris Rowellas (Gedimino laiškų tyrinė-

N A U J O J I R O M U VA , 2 0 1 9 , N R . 3 ( 6 0 8 )

tojas), ne kartą minimi netolimos praeities ir šių dienų
mokslininkai: Rasa Banytė-Rowell, Darius Baronas, Gintaras Beresnevičius, Artūras Dubonis, Edvardas Gudavičius, Zenonas Ivinskis, Ignas Jonynas, Eugenijus Jovaiša, Mečislovas Jučas, Vytautas Mažiulis, Rimvydas
Petrauskas, Antanas Salys, Juozapas Stakauskas, Zigmas
Zinkevičius, Gitana Zujienė ir dar vienas kitas. Ne visi
jie laikėsi ir laikosi veikalo autoriaus koncepcijos, su kai
kuriais jis gana aistringai polemizuoja, bet tai tik rodo
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tyrinėjimų mastą ir aktualumą. Sunku pasakyti, kokį
poveikį turės šis kūrinys tradicinei lietuvių istoriografijai − vyresnioji istorikų karta dažnai raukia kaktas, purto
galvas, kabinasi už „tradicijos“, bet ji pamažu jau traukiasi, jaunesniajai istorikų ir literatūrologų (ir ne tik jų,
apskritai intelektualų) kartai ši knyga gali tapti kertiniu
modernaus mąstymo akmeniu, naująja evangelija, gairėmis ateities darbams. Taip pat neabejotinas yra patriotinis kūrinio aspektas.
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Asmenybė ir jos pėdsakas
Šalia kiekvieno kūrybingo asmens visada reikia ieškoti
mūzos arba, kaip žmonės sako, jo gyvenimo moters, kuri
nuvairuoja likimą viena ar kita kryptimi. Viena tokių
moterų buvo Honorata Ivanauskienė. Ji nedingo savo
garsaus vyro šešėlyje; jos fenomenas skatina pamąstyti
apie tai, kad be jos gal net ir profesorius T. Ivanauskas
ne taip ryškiai žibėtų XX a. Lietuvos kultūros istorijoje.
Šią mintį mėgdavo pabrėžti biografinės apybraižos Ho
norata autorė Danutė Vailionytė. 2017 m. pasirodžiusią
jos knygą palankiai priėmė skaitytojai, o humanitarinių
mokslų daktarė, istorikė Anelė Butkuvienė Honoratos sutiktuvių proga rašė: „D. Vailionytės-Narkevičienės knyga Honorata istorinės epochos fone nušviečia Honoratos
Paškauskaitės-Ivanauskienės (1891−1949) gyvenimo kelią, jos įvairiapusę visuomeninę veiklą. Gyvenę, mokęsi
bei susipažinę Peterburge 1913 m. sausio mėn. Honorata Paškauskaitė ir Tadas Ivanauskas Vilniuje susituokė.
Honorata įtraukė vyrą į lietuvybės veiklą, buvo bendradarbė, pagalbininkė visose jo veiklos srityse. Švęsdamas vieną iš brandžių savo gyvenimo jubiliejų, profesorius sakė: „Kad aš 1918 metais grįžau į Lietuvą, tai
mano žmonos Honoratos nuopelnas“, o 1955 m., parašęs Gamtininko užrašus, tituliniame lape įrašė: „Šį darbelį
skiriu savo mirusios bendradarbės ir žmonos Honoratos
Ivanauskienės atminimui.“
Rašydama knygą, D. Vailionytė atgaivino ilgamečio
bendravimo prisiminimus, naudojosi daugybe šaltinių −
literatūra, periodine spauda, nepublikuota Ivanauskų
šeimos archyvine, ikonografine medžiaga, kurią ne vieną dešimtmetį rūpestingai saugojo Obelynės paveldėtoja, Ivanauskų įdukra, Eleonora Baltuškevičienė. D. Vailionytės dukra Algė Gylienė pasakoja: ,,Eleonora ne tik
daugybę metų rengdavo buvusių Obelynės šeimininkų
Tado ir Honoratos minėjimus, sukviesdama didelį juos
pažinojusių žmonių, giminių, mokinių bei gerbėjų ratą,
ne tik prižiūrėjo sodybą, puoselėdama visus jos kampelius, bet ir nuolat kovojo su įvairiomis valdžiomis dėl šios
unikalios sodybos išsaugojimo, visais laikais kylant nemažoms grėsmėms − tai dėl nacionalizavimo, tai dėl privatizavimo. Šiuose žygiuose jai talkino ir mano mama.
E. Baltuškevičienės prikeltas Honoratos archyvas, tyliai
gulėjęs Obelynės palėpėje: T. Ivanausko laiškai žmonai
(Honoratos laiškai Tadui Ivanauskui neišliko), jos susi-

Danutė Vailionytė. Honorata. –
UAB Arx reklama,
Kaunas, 2017
rašinėjimas su žymiais to meto žmonėmis, dienoraščiai
bei Honoratos kūryba – filosofinės esė, suteikė naujos,
nepaprastai įdomios informacijos, leido kitomis akimis
pažvelgti į šių dviejų spalvingų asmenybių gyvenimą.
Reikėjo surasti žmogų, kuriam būtų galima patikėti šį
unikalų radinį. Eleonora pasirinko mano mamą − Danutę
Vailionytę. Honorata buvo jos krikšto mama, kuri Kaune
1928 m., apeigoms vadovaujant kunigui J. Tumui-Vaižgantui, pakrikštijo vienerių metų mergaitę ir rūpestingai
lydėjo ją gyvenimo keliu, rašė laiškus keliaudama po
pasaulį, domėjosi jos skaitomomis knygomis, paskatino
mokytis prancūzų kalbos, vėliau susirašinėjo su ja prancūziškai. Pati Honorata skaitė ir rašė net septyniomis kalbomis. Mano mama mėgdavo sakyti, kad tai buvo tikra
inteligentė, elito atstovė, kuria neįmanoma tapti be plataus humanitarinio išsilavinimo. Šios primirštos tarpukario šviesuolės įamžinimas buvo nuolatinis D. Vailionytės rūpestis, dar 1991 m. ji buvo viena iš organizatorių
Tado Ivanausko zoologijos muziejuje surengusių Honoratos Ivanauskienės gimimo 100-ųjų metinių minėjimą.
Tai buvo solidus ir įvairiapusis jos veiklos tarpukario Lietuvoje pristatymas. Pirmą kartą tąsyk su H. Ivanauskienės filosofinės minties esė susirinkusiuosius supažindino
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docentė Vaidilutė Volskytė (1946 m. Honorata parengė
spaudai knygą Tyliuos panakčiuos, tačiau jos taip ir nesuspėjo išleisti), kuri atskleidė autorę, kaip savarankiškos
kūrybos atstovę, ištraukas iš nepublikuotų rankraščių perskaitė aktorė Antanina Mackevičiūtė. Taigi, D. Vailionytė
su dideliu jauduliu ir atsakomybe, paraginta E. Baltuškevičienės ėmėsi, mano akimis, šio labai sudėtingo darbo,
šifravo įvairiomis kalbomis parašytus tekstus, bandydama juos apibendrinti, žingsnis po žingsnio tyrinėjo šį sudėtingą, istorinių įvykių kaitos bei valstybingumo siekių
pripildytą tarpukario inteligentų gyvenimą, stengdamasi
naujomis įžvalgomis užpildyti istorinės atminties spragas.
Šį kūrybinį sumanymą palaikė jos bendramintė ir bičiulė
žurnalistė R. Vaitiekūnaitė, padėjusi Danutei, jos garbiame
amžiuje, įveikti sudėtingą iššūkį.“
Danutė Vailionytė – nuo pat antrosios Lietuvos nepriklausomybės pradžios buvo aktyvi moterų judėjimo dalyvė, ilgametė LUMA Kauno skyriaus pirmininkė, lengva plunksna parašytomis publikacijomis, nuolat
skelbiamomis periodinėje spaudoje, priminusi daugybę
tarpukario asmenybių, pabrėžusi išliekamąją jų darbų
svarbą bei tęstinumo būtinumą. Tokia kryptinga ir nuosekli nuostata autorę atlydėjo iš vaikystės. Augusi botanikos mokslo nepriklausomoje Lietuvoje pradininko
Liudo Vailionio šeimoje, didžiavosi ir vertino tėvo bei
jo bendraminčių nuveiktus darbus, ne kartą apie juos
rašė, tyrinėjo aukštosios mokyklos Lietuvoje užuomazgas, 1920 m. įkurtų Aukštųjų kursų, peraugusių į Lietuvos universitetą atsiradimo istoriją. Šia tema sovietmečiu ketino rengti disertaciją, tačiau tuometinei valdžiai
nepritarus, kitos temos nesiėmė.
Nuoseklus šeimoje išsaugoto archyvo tyrinėjimas,
Vytauto Didžiojo universiteto dokumentai, tarpukario
spauda, tėvų namų atmosfera Varžupyje davė gražų
rezultatą – 2011 m. išleista solidi Danutės Vailionytės
monografija Liudas Vailionis. Neginčijamą poveikį autorei darė ir Obelynės kaimynystė − Ivanauskai ir Vailioniai tarpukariu savo namus įkūrė pakaunėje, abi šeimos
artimai bendravo. Artimas ne vienerius metus trukęs
šeimų ryšys, stebuklingai išsaugotas solidus archyvas,
asmeniškai patirtas Obelynės savininkų bei įkūrėjų žavesys, skatino norą papasakoti ir apie Honoratą, kurios
indėlis, dalyvaujant tuometiniame visuomeniniame ir
politiniame gyvenime buvo tikrai nemenkas. Ivanauskų
gyvenimas savaip atkartojo itin sudėtingą jaunos nepriklausomos valstybes gimimą, jos augimą ir brandą. Iš
pradžių autorė kėlė sau kuklią užduotį – parašyti Honoratos biografiją, priminti itin svarbias jos iniciatyvas.
Tačiau gilinantis toliau, skleidėsi vis nauji šios dvasiškai
turtingos asmenybės bruožai bei siekiai.
Kai 1918 m. Lietuva atkūrė valstybingumą, H. Ivanauskienei net nekilo abejonių, jog reikia skubėti į Lietuvą. T. Ivanauskas buvo kviečiamas į Vakarų Europą,
kur jo laukė patogios gyvenimo ir darbo sąlygos, tačiau
Ivanauskai sugrįžo į Tado tėviškę Lebiodką. Kai Lebiodką užėmė bolševikai, Honorata ir Tadas persikėlė į Musteikos kaimą, čia įkūrė pirmąją lietuvišką mokyklą. Deja,
Lenkijos agresija nutraukė mokyklos gyvavimą. Nuo
pat nepriklausomybės pradžios Honorata buvo viena iš
labai aktyvių Šaulių sąjungos kūrėjų. Šiai organizacijai
vienas iš neatidėliotinų visuomeninių uždavinių buvo
Lietuvos gamtos, kaip didžiausio turto, išsaugojimas,
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1921 m. rudenį Honorata organizavo Kaune pirmąją medžių sodinimo šventę. Jos moto buvo: „Kas savo rankomis sodins tėvynėje mišką, tas nenaikins jo paskui grobuoniškai“. 1930 m. Šaulių sąjungoje subūrus Centrinę
moterų organizacinę komisiją, ėmėsi jai vadovauti, vystė tarptautinius ryšius su Suomijos šaulėmis, dalyvavo
steigiant vieno iš Šaulių sąjungos kūrėjų Vlado Putvio
(1873–1929) tautos kultūros fondą ir tapo šio fondo tarybos nare. Fondo tikslas − prisidėti prie mokyklų darbo
gerinimo, liaudies meno ugdymo, skirti besimokančiam
jaunimui stipendijas, leisti knygas, steigti knygynus ir
bibliotekas, prieinamas visiems, kad būtų „nešama šviesa į mūsų liaudį“. Tėvynės meilės, visuomenės švietimo idėjas Honorata nuolat propagavo spaudoje. Jai itin
rūpėjo jaunosios kartos ugdymas, jaudino neturtingų
Kauno priemiesčių šeimų vaikai. 1921 m., būdama Eltos
korespondente, vyko į Čekoslovakiją susipažinti su ten
veikusiomis vaikų vasaros aikštelėmis, į Italiją − studijuoti Marijos Montessori vaikų auklėjimo sistemos. Honorata organizavo kursus pedagogėms, įkūrė keturias
vaikų vasaros aikšteles Žaliakalnyje, Aleksote, Šančiuose
ir Vilijampolėje. Tai buvo pirmas bandymas Lietuvoje organizuoti vaikams kultūringą vasaros poilsį.
Vienas iš Honoratos Ivanauskienės kartu su vyru
profesoriumi Tadu Ivanausku didžiųjų darbų buvo dendraparko Obelynėje įkūrimas ir puoselėjimas. Obelynę − plyną, apleistą dvaro užkampį − Ivanauskai įsigijo
1923 m. čia buvo pasodintas didelis sodas, kuriamas medelynas, tiesiamos alėjos, sodyba pakaunėje, su ją supusiais aštuoniais hektarais žemės, tapo kultūros židiniu su
gausia biblioteka, giminės archyvu, fotonuotraukų kolekcija, parku su retais T. Ivanausko iš pasaulio parsivežtais augalais, medelynu, paukštynu bei sidabrinių lapių
ūkiu. Jo siela buvo šeimininkė – Honorata Ivanauskienė. Čia visuomet rinkdavosi artimi ir tolimesni giminaičiai, profesoriaus bendradarbiai, pažįstami, bendraminčiai, diskutuodavo Lietuvos politinio ir visuomeninio
gyvenimo klausimais. 1928 m. Honorata Ivanauskienė
Prezidento Antano Smetonos buvo apdovanota Lietuvos nepriklausomybės dešimtmečio jubiliejiniu medaliu.
Prasidėjus XX a. istorinėms pervartoms, Honorata
rašė filosofinius apmąstymus, juos pavadinusi Beribė
būtis. Į D. Vailionytės rašytą knygą, pateko tik nedidelė
šių tekstų dalis, jie dar vis laukia išsamesnio bei platesnio pristatymo bei dėmesio. 1944 m. vasarą, artėjant antrajai sovietinei okupacijai Honorata dienoraštyje rašė:
„Ne, iš Obelynės, iš savo krašto aš nesitrauksiu. Pasiliksiu su mūsų žmonėmis pasitikti visos tautos likimo.“
Honorata ir Tadas Ivanauskai liko Lietuvoje. Jų namai
Obelynėje ne vienam tapo priebėga nuo persekiojimų
ir trėmimų.
Įtaigiai papasakojusi jai artimų žmonių gyvenimą,
pristatant D. Vailionytė knygą sakė: „Rašiau tai norėdama jaunajai kartai parodyti, kad ne vien pinigai ar
materialinis gerbūvis nulemia tautos likimą. Tik begalinis tikėjimas savo valstybe, atkaklus, sekinantis darbas
bei asmeninis pavyzdys tais sunkiais laikais padėjo jai
atsikelti“. Didelį džiaugsmą atnešė autorei šios knygos
pasirodymas, ji dar suspėjo pasirašyti pirmuosius autografus, nurimti, išpildžius tyliai sau duotą pažadą – po
daugelio metų padėkoti krikštamotei už suteiktas gyvenimo pamokas, kuriomis ji visą laiką stengėsi sekti.
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Pas Čiurlionį ir Mačernį

B

aigiantis vasarai poetinė Naujosios Romuvos delegacija susiruošė kelionėn į Žemaitiją. Plungės dvare prie Mykolo Oginskio rūmų, tiksliau − prie paminklo M. K. Čiurlioniui, eilėraščius skaitė poetai Birutė
Jonuškaitė, Rita Makselytė, Ona Jautakė ir Viktoras Gulbinas. Aktorė Nijolė Kazlauskaitė priminė kelis Kastuko
laiškų Sofijai fragmentus. Paminklo autorė Dalia Matulaitė prisipažino, kad „Čiurlionis“ jai nuolat asocijuojasi
su „čiurlenimu“ − tai buvo vienas įkvėpimo veiksnių:
dabar linksmas vandenėlis čiurlena galingo monumento laipteliais. Laikydamiesi Naujosios Romuvos tradicijų
surengėme poetinei Plungės bendruomenei mažytę vik-

toriną: pasirodė, kad plungiškiai neblogai pažįsta Vlado
Braziūno, Vytauto Stulpino, Aivaro Veiknio kūrybą, bet
bejėgiškai sutriko išgirdę keturias poetines Romualdo
Ozolo eilutes (žr. p. 6). Vakarėjant buvome jau Telšiuose. Poetas Vytautas Stulpinas papasakojo dramatišką
paminklo Vytautui Mačerniui istoriją. Apsilankėme šalia
esančioje Žemaitės gimnazijoje, klasėje, kurioje kadaise
mokėsi jaunas poetas, ir mėginome įsivaizduoti esą jo
klasiokai. Gedimino Karaliaus sukurtas paminklas buvo
atidengtas pernai; dabar lieka sutvarkyti aikštelę aplink
ir, tikėkimės, turėsime dar vieną gražią vietą Naujosios
Romuvos poetiniams renginiams po atviru dangumi.
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