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Batuta – toks mažas instrumentas, lengvutis, tačiau 
ja, o kartais vien rankų gestais valdomas visas or-
kestras, choras, solistai, bendroji jų dermė, idant 

sklistų muzikos harmonija. Viena batutos, muzikos (su)
valdymo ir perteikimo meistrių – Adrija Čepaitė. Ji – or-
kestro ir choro dirigentė bei grigališkojo choralo specia-
listė. Su muzike kalbamės po birželio 21 d. Kauno vals-
tybinėje filharmonijoje įvykusios muzikos ir vizualikos 
sintezės programos Kaunas.	Prisikėlimas	I.

K AU N A S .  P R I S I K Ė L I M A S  I   – 
AT M I N T I S  I R  PA S I D I D Ž I AV I M A S
Prieš	keletą	dienų	išsipildė	muzikos	ir	vaizdo	instaliacijų	pro-
jektas	„Kaunas.	Prisikėlimas	I“.	Kokie	įspūdžiai,	kokios	emo-
cijos,	mintys?
Džiaugiuosi šiuo koncertu, šiuo vaizdo ir muzikos sin-
tezės įvykiu. Idėja susiformavo prieš gana daug metų, 
o dabar Pažaislio	 festivalio ir puikių Kauno kolektyvų – 
Kauno miesto simfoninio orkestro, Kauno valstybinio 
choro, Kauno styginių kvarteto – bei režisieriaus Pau-
liaus Jurgučio bendradarbiavimas leido ją įgyvendinti. 
Tikiuosi, kad šis koncertas nepaliko abejingų, kad klau-
sytojams perteikta projekto minties žinia – mūsų, kaip 
tautos, savivertės reikšmė; taip pat ir Kauno, kaip miesto, 
kuriuo mes galime ir turime didžiuotis, svarba. 

Jūs	–	projekto	idėjos	autorė?
Ši idėja gimė dar mokyklos laikais, kada, ilgą kelią važiuo-
dama troleibusu namo iš Juozo Naujalio muzikos gimnazi-
jos, matydavau Kauno Prisikėlimo bažnyčią. Ji mane trau-
kė ne tik kaip svarbus Kauno miesto statinys, bet ir kaip 
šventovė. Paminklinė Kauno Kristaus Prisikėlimo bažny-
čia... Kiek daug prasmės šiame pavadinime! Buvo liūdna 
regėti tokį, deja, apgriuvusį pastatą, kuris visiškai neatitin-
ka savo paskirties – nebetarnauja kaip bažnyčia. Tuo metu 
ir kilo mintis, jog kada nors ji bus grąžinta ir atkurta, joje 
rinksis žmonės ir vyks, kaip ir turi vykti šventovėje, – pa-
maldos. Ši viltis – tokia prisikėlimo idėja gyveno manyje. Ir 
ji išsipildė 1997 metais, kai teko dalyvauti vienose pirmųjų 
pamaldų atgimstančioje šventovėje – giedoti atliepiamąją 
psalmę. Tai buvo iš tiesų ypatingas išgyvenimas. Aiškiai 
supratau, kad dabar ir vyksta tas prisikėlimas, ir aš jame 
dalyvauju, esu šio vyksmo dalis. Ta didingumo akimirkos 
patirtis man, jaunam žmogui, buvo labai svarbi.

Metai bėga, jų tėkmėje, kaip ir kiekvienam žmogui, 
kyla įvairių idėjų, bet, kai jaunas esi, neturi tiek galimy-
bių, tokio plataus saviraiškos lauko, studijuoji, galvoji 
apie ateitį – kas ir kaip bus. Tai dar nėra tas laikas, kai 
gali įgyvendinti tokias idėjas. Vėliau, kūrybos brandai 
atėjus, ta idėjų skrynelė atsidaro, kažkas ima ir įvyksta. 
Taigi, sugrįžo toji mano idėja, kurios leitmotyvas ir yra 
Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčia.

Įsiklausiusi į širdį
Su dirigente Adrija Čepaite kalbasi menotyrininkė Elvina Baužaitė

Ketinate	šį	projektą	atlikti	dar	kartą,	tęsti,	plėtoti?
Galbūt... Į šį projektą žiūriu ne kaip į koncertą, po kurio 
intensyviai plojama. Manau, kad jis klausytojams sukė-
lė įvairiausių minčių, įžvalgų. Iš tiesų klausytojai buvo 
įtraukti į muziką ir vaizdiniais perteikiamos istorijos 
vyksmą, kurį vainikavo sutartinai sugiedota Lietuva	bran-
gi – ne vieno akyse sužibo jautrumo ašara.

Žinoma, norisi, jog šis, iš Kauno atplūstantis prisikė-
limas pasiektų kuo daugiau žmonių, kad būtų parodytas 
ir kituose Lietuvos miestuose.

Šis reiškinys ir manęs asmeniškai dar nepaleidžia, 
viduje vis dar aidi... Kaip ir po kiekvieno emocijų kupino 
koncerto, gilūs išgyvenimai, nusiraminimo laikotarpis 
užtrunka... Nusiraminimas nereiškia visiškai pamiršti 
tai, kas įvyko vakar, nes rytoj – kita programa. Ne! Su-
kurta energija gyvuoja, ir tiktai su kitais kūriniais pa-
mažu skambesys keičiasi sieloje ir mintyse. Su būsimais 
uždaviniais nurimsta ir išorė. O dvasios prisikėlimas 
vyksta nuolat... Toks ir buvo šio projekto tikslas.
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M U Z I K AV I M O  T R A D I C I J A
Adrija,	 pažvelkime	 atgal,	 kokia	 buvo	 Jūsų	 vaikystė	 –	 kuo	 ir	
kaip	ji	skambėjo,	kaip	ataidi	šiandien?
Hm... Mano tėveliai, nors nėra muzikantai, myli muzi-
ką. Natūralu vaikui sekti tėvais – rinktis tą pačią pro-
fesiją, kaip būna šeimose – iš kartos į kartą tampama, 
pavyzdžiui, gydytojais ar kokio ypatingo amato meis-
trais... Mano atvejis kitoks. Vienintelis žmogus šeimoje, 
kuris, manau, būtų žengęs profesionaliosios muzikos 
keliu, buvo močiutė Elena. Tačiau jai nesusiklostė pa-
lankios aplinkybės, tarpukario laikotarpis buvo sudė-
tingas. Būtent jos – Elenos (kurios man neteko pama-
tyti, nes ji mirė jauna) – palaikymą visada jaučiu savo 
muzikinio gyvenimo kelyje. Močiutė turėjo nuostabiai 
gražų balsą – sopraną. Bažnyčios chore ji atlikdavo iš-
ties profesionalaus pasirengimo reikalaujančius soli-
nius kūrinius, giesmes, puikiai skaitė muzikinį raštą. 
Tačiau svarbiausia – jos balse atsispindėjo ta didelė 
muzikos ir Dievo meilė. Matyt, todėl žmonės, jos klau-
sydamiesi, dažnai pravirkdavo... Toks giliai jaudinantis 
buvo jos balso skambesys. Man neteko to patirti. Bet jos 
muzikalumo gija pasiekė mane per mamytę ir išsipildė 
mano pašaukimu. Mamytė buvo mano pirmoji mokyto-
ja – vaikui visados mama yra pirmoji visa ko mokyto-
ja, ir būtent toji mamos ir dukros muzikavimo tradicija 
perduota man. 

Mamytė buvo visur kartu, lydėjo pirmus mano 
žingsnius muzikoje – tikra vadovė. Anksti pradėjau lan-
kyti vaikų chorą bažnyčioje. O kur dar aktyvus muzi-
kavimas namuose... Buvau šešerių, kai kilo mintis apie 
muzikos mokyklą. O aš mokytis, pamenu, visados labai 
norėjau. Gal nesupratau, kas tai yra, kiek darbo manęs 
laukia, bet man buvo labai įdomu. Žinojau, kad mokyk
loje bus daug knygų, kad jų daug turėsiu, ir dėl to ne-
šiosiuosi didžiulį krepšį. Labiausiai džiaugiausi, kad pir-
masis mano instrumentas, kaip ir daugelio vaikų, kurie 
pradeda muzikos kelią, bus pianinas.

Įsiminė vienas momentas iš vaikystės: buvau ket
verių, kai pirmą kartą prisiliečiau prie pianino. Instru-
mento dangtis tiesiog buvo atidarytas. Kiek pamenu, o 
ir mamytė pasakojo, puoliau prie klaviatūros abiem ran-
kom, nebuvo jokio vaikiško klavišų tyrinėjimo: kas tai 
per daiktas? Pradėjau kurti kažkokias melodijas, kurios 
jau pasirodė kaip mokėjimas groti, o iš tikrųjų tai buvo 
tik vaiko vaizduotė ir, matyt, kažkada koncerte maty-
to pianisto mėgdžiojimas. Abiejų rankų darbo procesas 
man buvo itin patrauklus. Ne mažiau žavėjo ir smuikas, 
kuriuo vėliau kiek pramokau griežti. Jeigu pradėčiau 
vaikystę iš naujo, matyt, dabar mano instrumentas būtų 
jis (juokiasi)...

Na, kaip scenos žmogus, turiu ir savo didžiausią 
gerbėją – tėvelį (šypsosi)... Po koncertų į mano klausimą: 
„Na kaip?“ – jo atsakymas visada buvo ir yra: „gražu“ 
(juokiasi). Šiame žodyje telpa labai daug.

Be galo graži ir muzikali ta mano vaikystė. Esu labai 
dėkinga tėveliams už suteiktas sąlygas muzikai skambėti 
manyje. Ir netgi kaimynams noriu padėkoti (juokdama-
si), nes tai buvo labai kantrūs žmonės ir turbūt, tikiuosi, 
mėgstantys muziką.

D I R I G AV I M A S   –  T E L K I A N T I  M E I L Ė
Adrija,	 kaip	 nuo	 pianino	 perėjote	 prie	 batutos?	 Kodėl	 Jūsų	
muzikos	kelias	įprasmintas	dirigentės	raiška?
Pianinas buvo tiesiog pradžia, kaip ir kiekvieno, pasi-
renkančio muzikos kelią, – vaikas turi išmokti valdyti 
kokį nors instrumentą. Tarkim, tai buvo įrankis, kuriuo 
atvėriau muzikos pasaulį, o toliau vyko įvairiausi labai 
įdomūs dalykai.

Jau minėjau dainavimo reikšmę vaikystėje, tad la-
biausiai dirbo būtent šis instrumentas – balsas! Taip na-
tūraliai gimė ir augo vokalinio skambesio pajauta. Nuo 
vaikystės – giedant, dainuojant choruose, stebint vado-
vus – formavosi požiūris į dirigentą ir patį dirigavimą. 
Įsiklausiau į save ir supratau, kuriuo keliu eisiu.

Apie dirigavimą galėčiau daug pasakoti. Ir tai sub
jektyvu. Dirigavimą sieju su tam tikromis charakterio 
savybėmis, kurios padeda sutelkti individualybes ge-
riausiam bendram rezultatui pasiekti. Tai nereiškia, kad 
muzikuoti susirenkantys žmonės nevieningi. Ne, jie yra 
pasirengę vienytis ir save išreikšti per instrumentą ar 
balsą. Dirigentas yra tas žmogus, kuris geba visus šiuos 
talentus kryptingai ugdyti ir sujungti į visumą. Su kuriuo 
įvairiausių charakterių, nuotaikų, gebėjimų muzikantų 
širdys atsirakina ir ima semti gražiausius dalykus iš gi-
laus jų talentų lobyno. Kalbu ne apie technines dirigen-
to galimybes. Muzikuojantys ir į dirigentą žvelgiantys 
žmonės pirmiausia turi būti saugūs psichologine pras
me. Tam reikalingas abipusis pasitikėjimas ir dialogas.

Šiandiena yra madinga ir lengva ištarti: „Aš – diri-
gentas.“ Gerai, o kas? Mano supratimu: dirigentas yra 
tarnas. Ir jis turi tarnauti. Kaip? Mylėdamas visus, su ku-
riais dirba. Atrodo – visiška nesąmonė! Kaip juos dabar 
imti ir mylėti – ir dar visus?! Dar daugiau: dirigentas ir 
nuolanki širdis – keistas derinys. Bet jis stiprus. Tiek, kiek 
tu myli, tiek ir gali grožio išgauti. Tada sukuriamas tikras, 
ilgai išliekantis rezultatas. Netgi tame visiškai darbiniame 
procese, kuriame nieko vienas apie kitą nežinome, net ne-
patinkame vienas kitam, turi būti didelis širdies veiksnys, 
pulsuojantis būtent iš dirigento. Net ir nieko negaunant 
mainais. Šiuo keliu eiti – tarsi plaukti prieš srovę. Linkiu 
sau kuo daugiau nuolankumo ir tarnavimo dorybės.

Žvelgdama	retrospektyviai,	ar	regite,	kaip	formavosi	Jūsų	pro-
fesijos	suvokimas,	aiškėjo	jos	reikšmė	ir	prasmė?	Ar	kertiniai	
dalykai	vis	dėlto	yra	ir	išlieka,	galioja	visada?
Taip. Ateina tam tikra branda. Yra tiesiog būtina pereiti 
visus etapus – ypač menininkui. Tačiau tie pamatiniai 
dalykai – tikėjimas ir savo misijos suvokimas – iš tikrų-
jų mažai keičiasi. Tai yra tavyje, įdiegta širdyje. Turi tą 
šauksmą ir eini pirmyn. Žinoma, būna klausimų... ir la-
bai daug. Tačiau kitaip negalėtum gauti atsakymų ir ne-
žinotum, ar nenukrypai nuo kelio. Tame kelyje yra vin-
gių, visokių orų būna (nusijuokia)... Savo gyvenime labai 
nuosekliai ir ramiai, sakyčiau, einu būtent ta vaga, kurią 
atradau savyje kaip pašaukimą. Visos patirtys, išgyve-
nimai – nuo visiškai jauno žmogaus polėkio iki dabar – 
atveda į brandą, į gilesnį savęs pažinimą. Daug dalykų 
tampa šalutiniais, svarbi tiktai esmė. Man gi esmė yra bū-
tent klausyti Dievo balso, kalbančio mano širdyje. Tai yra 
nepaliaujamas vyksmas. Svarbiausia – įsiklausyti į širdį...
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M O K Y M A S I S  PAT I R I A N T
Kas	Jūsų,	muzikės,	kelyje	buvo	vedliai:	mokytojai,	autoritetai,	
idealai	 –	 žavintys,	 įkvepiantys,	 palaikantys,	 kuriais	 sekama,	
kurių	siekiama?
Tai labai įdomus klausimas; sakyčiau, Elvina, labai sudė-
tingas man (nusijuokia)... (Ilga	mąstymo	pauzė) Kiekviena-
me mokymosi ir augimo etape turėjau puikių mokytojų, 
dėstytojų. Iš tikrųjų man labai pasisekė. Nors darbo krū-
vis visada buvo didelis, bet mano noras mokytis – dar 
didesnis. Visi mano sutikti mokytojai, dėstytojai dosniai 
dalijosi savo patirtimi. Išskirti kurį vieną būtų neteisin-
ga, atrodytų, tarsi kiti nereikšmingi; reikėtų visą sąrašą 
išvardyti, – ir Lietuvoje, ir Austrijoje, – įžvelgusių manyje 
gebėjimą ir jį skatinusių. 

Manau, svarbiausias visgi yra paties gyvenimo uni-
versitetas. Ir čia, profesionaliojoje scenoje, kur dabar esu, 
aš daugiausiai mokausi iš naujos patirties ir iš savo klai-
dų. Vertinu tai, ką patiriu. Analizuoti patirtį ir išmokti 
matyti bei įveikti savo ribas man yra vienas naudingiau-
sių mokymosi būdų.

Be abejo, sektinų pavyzdžių – didžiųjų menininkų – 
yra labai daug. Manau, jog mes iš kiekvieno žmogaus 
galime mokytis, nes kiekvieno patirtis be galo turtinga. 
Menininkų pasaulyje neretai pasitaiko kopijavimo atve-
jų. Tarkim, jaunas žmogus nori atrodyti kaip tam tikras 
jo idealas, autoritetas. Tad jis net nesąmoningai atkartoja 
jo manieras, judesius, stengiasi būti vizualiai panašus, 
net perimti jo istoriją. Jeigu nejauti savo širdies, jeigu 
nežinai, kas tu esi, gali kilti pavojus prarasti save; o tada 
prireikia daugybės laiko, kol tas jaunas žmogus susigrą-
žina savo unikalumą.

M U Z I K I N I A I  PAT Y R I M A I  
I R  AT R A D I M A I
2017	m.	vokiečių	muzikos	įrašų	kompanija	„Telos	music“	iš-
leido	 kompaktinę	 plokštelę,	 kurioje	 –	 lietuvių	 kompozitorių	
Broniaus	 Kutavičiaus,	 Osvaldo	 Balakausko,	 Algirdo	 Marti-
naičio	kūriniai,	atliekami	Jūsų	diriguojamo	Lietuvos	kamerinio	
orkestro.	Ji	klasikinės	muzikos	kritikos	žurnalo	„Pizzicato“	ir	
vieno	 gerbiamiausių	muzikos	 kritikų	Remy	Franko	 įvertinta	
penkiomis	žvaigždutėmis.	Klausčiau,	ar	girdite	pasaulyje	lie-
tuviškąjį	skambesį?	Kiek	ir	kaip	jis	sklinda?
Taip, mes turime savo skambesį. Labai gerbiu profesio
naliąją lietuvišką muziką, tai įrodo įrašyta plokštelė, 
kurioje labai sąmoningai parinkti skirtingi savo mu-
zikine kalba kūriniai, parašyti mūsų kompozitorių O. 
Balakausko, B. Kutavičiaus, A. Martinaičio. Pasirinki-
mą lėmė kūrinių tarpusavio dermė, bendroji idėjinė 
mintis.

Iš tiesų publikai labai reikia pažinti savąjį turtą, 
žinoti, ką turi tauta. Kartais gal klausytojas mieliau 
renkasi koncertus, kurių programose žinomų kūrė-
jų pavardės. Todėl jis be jokio pavojaus ateina į kon-
certą, tikėdamasis viską suprasti ir tiesiog džiaugtis 
renginiu. O kai pristatoma mažiau žinomų autorių ar 
atlikėjų programa, koncertai gali pasirodyti mažiau 
patrauklūs. Norisi drąsinti publiką domėtis savaisiais 
kūrėjais. Džiugu, kad Lietuvos nacionalinė filharmonija 
skiria dėmesio lietuviško skambesio sklaidai. Ir mums 
gerai sekasi.

Koks	Jūsų	giliausias,	didžiausią	 įspūdį	palikęs	muzikinis	po-
tyris?

D M I T R I J A U S 
M AT V E J E V O  
nuotraukos
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Didžiausią pakylėjimą patiriu, kai dalyvauju Šv. Mišio-
se, kuriose vienuoliai itin gerai gieda liturgiją – grigališ-
kąjį choralą. Liturgijos vyksme išgyvenu giliausią sielos 
muziką.

G R I G A L I Š K A S I S  C H O R A L A S   – 
AU K Š Č I AU S I A  M A L D O S  I Š R A I Š K A
Esate	viena	įkūrėjų	ir	meno	vadovė	moterų	ansamblio	„Graces	
&	Voices“, su	kuriuo	įrašytos	keturios	kompaktinės	plokštelės,	
pelniusios	pripažinimą,	pasaulinius	įvertinimus.	Pasidalinkite	
savuoju	grigališkojo	choralo	patyrimu,	asmeniniu	santykiu	su	
šia	sakraliąja	muzika.
Grigališkąjį choralą pirmą kartą išgirdau dar būdama 
moksleivė. Pažįstamas kunigas padovanojo juostinę garso 
įrašų kasetę, kurioje vienuolės benediktinės giedojo Valan-
dų liturgiją. Ir tai buvo meilė iš pirmo garso (nusijuokia). 
Tą skambesį priėmiau į savo širdį, tai įsmigo į mano sie-
lą... Pajutau: turiu domėtis, ieškoti, išsiaiškinti, kas tai yra.

Tokią galimybę turėjau išvykusi studijuoti į Austriją, 
kur ir gimė merginų ansamblis. Dviese su kolege Antanina 
Kalechyts patikėjome kilusia idėja, ją sustiprinome ir su-
būrėme Graces	&	Voices. Ansamblyje gieda įvairių tautybių 
merginos, tarp jų – ir lietuvaitės. Visos einame savo pro-
fesiniais keliais – įvairialypiai tęsiame savas veiklas muzi-
koje. Susitinkame projektams, o dėl tarptautiškumo mūsų 
logistika sudėtinga. Tai iš mūsų pareikalauja ir tam tikro 
pasiaukojimo. Tokiu būdu mes liudijame Dievą. Begalinis 
džiaugsmas, kai kažkas po koncerto pradeda vėl ieškoti 
pamesto kelio, atranda ryšį su Dievu, grįžta prie tikėjimo. 
Toks mūsų uždavinys ir tikslas. Šiais laikais, drąsiai sakau: 
tai nepopuliaru, neapsimoka skaičiuojant matematiškai ir 
galvojant savanaudiškai. Tačiau, tik duodamas kitiems, 
gauni iš Dievo jėgų, galimybių ir resursų eiti toliau.

Ar	grigališkasis	choralas	skamba	Lietuvoje?	
Labai džiugu, kad grigališkojo choralo pažinimo ir bu-
vimo liturgijoje sėkla Lietuvoje yra pasėta ir sėkmingai 
auga. Turime puikių scholų, giedančių Kaune, Klaipė-
doje, Vilniuje. Tad Lietuvoje grigališkasis choralas yra 
užsikariavęs tam tikrą erdvę; „choralistai“ puoselėja ir 
skleidžia grigališkojo choralo meilę ir jo skambesį.

Kokia	 bendroji	 kontekstuali	 grigališkojo	 choralo	 tradicija	 ir	
šiandiena?
Grigališkasis choralas visą laiką buvo neatsiejama Baž-
nyčios liturgijos dalis. Tačiau šimtmečių kaitoje įvyko 
trūkis, kai įvairios reformos nuvedė prie liturgijos ir jos 
muzikos supaprastėjimo. XX a. įsitvirtino klaidingas įsi-
tikinimas: žmogus nesupranta to, apie ką gieda, todėl 
reikia mesti lotyniškas giesmes šalin ir Dievą garbinti tik 
savo kalba. Nenoriu į tai gilintis, tam yra lingvistai, teo-
logai. Noriu tik pasakyti, jog man joks kitas giedojimas 
neperteikia tiek liturgijos sakralumo ir taip giliai neat-
spindi Dievo žodžio kaip grigališkasis choralas.

Noriu	sugrįžti	prie	tų	reikšmingų	penkių	žvaigždučių.	Adrija,	
neatsitiktinai	ištariau	„reikšmingų“	–	ar	tikrai?	Ką	Jums	reiš-
kia	įvertinimai,	apdovanojimai,	pasaulinis	pripažinimas?	Kiek	
ir	kaip	tai	veikia,	keičia	muzikos	atlikimo	meną?
Kompaktines plokšteles suvokiu kaip būtinybę, norint, 

kad muzika sklistų, ne dėl kokių komercinių ar dar ki-
tokių naudų, o tiesiog, kad ji pasiektų žmones. Gauti 
apdovanojimai džiugina, smagu būti įvertintam už dar-
bą, bet tai kartu ir įpareigoja. Iš tiesų pasaulyje nedaug 
profesionalų, atliekančių grigališkąjį choralą. Būtent pro-
fesionalų, tai sakau, turėdama omenyje žinančių raštą, 
mokančių skaityti neumas, išmanančių semiologiją. Tam 
iš tikrųjų reikia baigti mokslus. Labai džiugu, kad  tokio-
je didelėje muzikos įrašų paletėje yra ir mūsų plokštelė, 
kuri buvo pastebėta ir įvertinta. Tai yra tikrai kažkas 
unikalaus ir tam tikra prasme, sakyčiau, – tikro. Nors 
nedažnas ją įsigis ir nuolat klausysis.

O pasiekimai, apdovanojimai... Žinote, kartais meni-
ninkas nugyvena visą gyvenimą ir yra apdovanojamas 
tiktai po mirties. Tai labai liūdna. Manau, kad joks ap-
dovanojimas savaime nėra prasmingas. Ta tikroji esmė – 
pati kūryba. Veikla menininkui yra visas gyvenimas. Ne-
žinau, ar tam, kuris išsipildo savo kūryboje, labai svarbu, 
ar kas įvertins tai medaliu. Viena žvaigždutė ar penkios, 
duos ar neduos – kam tai rūpi... Tai yra tik šio pasaulio 
vertinimų sistema, sukurta tiems, kurie tuo tiki. Reikia 
tiesiog eiti savu keliu.

R E P E T I C I J O S  I R  K O N C E RTA I , 
I Š V E D A N T Y S  Į  K E L I Ą
Galvodama	apie	abi	Jūsų	raiškos	sritis:	dirigavimo	meno	ir	gri-
gališkojo	choralo	atlikimą,	klausiu,	kas	yra	repeticijos?
Grigališkojo choralo repeticija yra ne tik išmokti, supras-
ti ir įvaldyti kūrinį. Tai neatsiejamai susiję su širdies ir 
proto darbu. Man choralas yra tam tikra maldos raiška. 
Repeticijos, mano supratimu, nėra vien techninis ir fizi-
nis procesas, kai tenka išgiedoti be galo ilgas linijas. Pir-
miausia suprantama ir išgiedama pačių žodžių prasmė. 
Tai yra menas, paliečiantis širdį, teikiantis nusiramini-
mą; tai tam tikra padėka Dievui – Dievo žodžiui. Taigi 
grigališkojo choralo giesmių repeticijos yra ir sakralus 
procesas. Visada. Visą laiką stengiuosi tai prisiminti ir 
gerbti. Žinoma, yra visiškai buitinių momentų: pokal-
biai, diskusijos, bendro idėjinio sutarimo paieškos, – visa 
tai veikia, tačiau esmė yra sakrali. 

Dirigavimo proceso galbūt sakraliu nepavadinsim. 
Bet ir čia gali būti atrandama sakralinė prasmė, jeigu 
dirbama iš širdies.

Kas	yra	koncertas?
Koncertas yra unikali, pagaunanti, įtraukianti ir gydanti 
muzikinė tėkmė, jungianti scenoje ir salėje esančių širdis.

Kas	Jumyse	vyksta	dieną,	valandą	iki	koncerto	ir	jam	įvykus?
Būta įvairių koncertų (nusijuokia)... Viskas priklauso nuo 
daugelio elementų – programos, šalies, kur esi... Man tai 
kiekvieną kartą yra pasiruošimas – vidinis pokalbis su 
savimi, suklusimas, atsakomybė. Tai yra didelio susitel-
kimo laikas siekiant sukurti teisingą energiją tam, kas 
turi įvykti.

Po koncerto visados turiu labai daug jėgų. Atrodo, 
paradoksalu, jėgas atiduodu, tačiau jų manyje daug ir at-
siranda. Energija užsidega tarsi laužas manyje, kuris ilgai 
liepsnoja. Atrodo, toliau diriguočiau dar ne vieną koncer-
tą – mielai (juokdamasi), – tik publikai to būtų jau per daug 
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(juokiasi)... Taigi po koncerto tą energiją turiu įveikti kitu 
veiksmu. Menininkai turi savitų būdų tai padaryti. Aš, 
jeigu yra galimybė, sėdu į automobilį ir važiuoju į kelią, 
kuris pamažu grąžina mane į normalią būseną.

D Ž I AU G S M A S  R A M Y B Ė J E 
Į S I K L AU S I U S  Į  Š I R D Į
Po	ansamblio	„Graces	&	Voices“	koncerto Šv.	Kazimiero	baž-
nyčioje	 Rasa	Murauskaitė	 straipsnyje	 pabrėžė:	 „Jų	 atliktoje	
programoje	veikiau	girdėjome	ne	ramybę,	o	didų	džiaugsmin-
gumą.“	 (https://www.7md.lt/muzika/2018-06-29/Letai-saves-
link)	Taigi,	Adrija,	kas	Jums	yra	džiaugsmas?
R. Murauskaitės parašytas sakinys iš tikrųjų vertas dė-
mesio. Todėl, kad, matote, grigališkąjį choralą daug kas 
sieja su ramybe, net monotonija. Tačiau prasmės ieškoti 
reikia ne melodijoje, o tekste. Tekstas nusako taip pat ir 
atlikimo charakterį. Dievo žodžio išgiedojimas iš esmės 
negali būti pasyvus, jį visada turi lydėti tam tikra energi-
ja ir pastanga. Ramybė gali skambėti džiaugsmingai; nes 
ramybė yra sielos džiaugsmas. Vidinę ramybę turinčio 
žmogaus džiaugsmas yra be staigių pakilimų ir didelių 
kritimų. Jis yra tikras ir pastovus.

Dievas	kalba	mums	visa	kuo.	Viena	giliausių,	ryškiausių	kal-
bų	–	menas;	tad,	Adrija,	kas	Jus	labiausiai	jaudina,	žavi,	do-
mina,	įkvepia?

Mane iš tikrųjų viskas domina. Kol gyvename, tol ir turi-
me norą atrasti, pažinti, pasidžiaugti. Labai gera supras-
ti, kad dar tiek daug nežinai, nesupranti, nematei. Yra 
kur tobulėti. Dailės, literatūros pasaulis yra didžiulis... 
O pažinimo krepšelis yra tiesiog būtinas kūrybai. Tačiau 
visų mano pajautų paveiksle karaliauja muzika.

Tą	begalybę	patiriame	penkiomis	juslėmis;	pasitelkusi	jas,	kaip	
įprasmintumėte	mūsų	pokalbį?
Šiuo metu su Jumis, Elvina, norėčiau nusikelti... (mąsliai	
nutyla) į nepaprastai gražų slėnį, kurį rėmina kalnai, o 
už jų – vandenynas... Ir stiprus vėjo gūsis, kuris priverčia 
laikytis tvirtai, atnešdamas jūros gaivą, jos kvapą, visą 
begalybę iš pat gelmių! Jūra yra vienas iš tų mano dide-
lės pagarbos bei žavėjimosi elementų gamtoje. Įsivaiz-
duoju, kaip mes stovėtume aukštai ir gertume vėją... Ir 
visa platybė prieš mus... Visas saulės švelnumas, debesų 
toliai... Tiesiog tuo metu gali negalvoti, bet viską suprasi 
ir žinosi. Žinosi tiesą savyje.

Adrija,	pokalbio	pabaigoje	Jūsų	linkėjimas	sau	–	trumpas	laiš-
kas	 ateitin,	 galbūt	 skaitysiančiai	 po	 dvidešimties	metų,	 –	 ką	
parašytumėte?
Palinkėčiau... eiti tuo keliu, kuriuo dabar einu, į dar di-
desnį ir dar gilesnį širdies suklusimą. Tiesiog linkėčiau 
išminties. Žiūrėsim, kokį gausiu laišką po dvidešimties 
metų (juokiasi)...
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I R  P E R  V E RT I M U S  S K L I D O  G A R S A S
K. Semenavičiaus veikalo Artis	magnae	artilleriae	pars	pri-
ma sėkmę patvirtina jo vertimai į kitas kalbas. Kai kurias 
Pierre’o Noiset vertimo Du	grand	art	d’artillerie.	Premiere	
partie į prancūzų kalbą peripetijas aptarėme 4oje rašinio 
dalyje (Naujoji	 Romuva, 2019, Nr. 2). Tik nepabrėžėme, 
kad vėlesnių laikų tyrinėtojai atkreipė dėmesį į netiks-
lumus, kurių į prancūzišką vertimą įsibrovė nemažai. 
Veikiausiai dėl to, kad skubėta versti, o skubos darbą 
velnias gaudo, jei prisiminsime lietuvišką išmintį. Išvers-
ti tokios apimties veikalą ir išspausdinti – ne priešokio 
darbas. Beje, Lietuvių	enciklopedijoje klaidingai nurodyta, 
kad pirmas Semenavičiaus knygos vertimas į prancūzų 
kalbą išleistas 1654 m.; iš tikrųjų – 1651 m., taigi praėjus 
vos metams nuo lotyniško originalo pasirodymo.

Knygą iš prancūzų į vokiečių kalbą išvertė Tho-
mas Leonhardas Beerenas iš Leipcigo. Išleista 1676 m. 
Frankfurte prie Maino su gerokai išplėtotu pavadinimu: 
Išsamus	 Kazimiero	 Semenavičiaus	 didžiojo	 fejerverkų	 arba	
artilerijos	meno	aprašymas	su	išplėsta	Danielio	Elricho	antra	
dalimi.	Frankfurtas	prie	Maino,	pas	Johanną	Davidą	Zünner-
ną	1676	metais (Ausführliche	Beschreibung	der	grossen	Feu-
erwercks	–	 oder	Artillerie-Kunst	Casimiri	Siemienowicz	 itzo	
mit	 dem	Zweitetheil	 vermehrt	 von	Daniel	 Elrićh.	 Francfurt	
am	Mayn,	bey	 Johann	David	Zünnern	 im	Jahr	1676). Kaip 
suprasti tą išplėstą vertimo antrąją dalį? Įžangos žodį 
vokiškam knygos vertimui parašęs artilerijos kapitonas 
D. Elrichas (vėliau pakeltas į pulkininkus) išplėtojo tai, 
ką Semenavičius pirmoje savo knygos dalyje pateikė 
kaip būsimos antrosios dalies pristatymą. Visai galimas 
daiktas, kad Elrichas savo tekstui panaudojo Semenavi-
čiaus parengtos antrosios knygos dalies medžiagą, bet 
tai nepatvirtintas spėjimas. Maxas Jähnsas knygoje Karo	
mokslo	 istorija (M. Jähns. Geschichte	der	Kriegswissenchaf-
ten, t. 1. – München–Leipzig, 1889, S. 1196) matė reikalą 
pabrėžti, kad D. Erlichas kartoja Semenavičių, sunkia 
kalba dėsto, ką šis parašęs suprantamai.

Lygiai po 300 metų – 1976aisiais – vokiečiai išspaus-
dino pakartotiną knygos leidimą jau kaip europinės svar-
bos mokslo ir kultūros paveldo paminklą.

Anglai, kaip ir vokiečiai, Semenavičiaus knygą ver-
tė iš prancūzų kalbos, vertimo nuopelnas priklauso Di-
džiosios Britanijos karinio laivyno karininkui George’ui 

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

Pabūklo šūviais 
pašlovinta Kazimiero 

Semenavičiaus knyga (5)
Shelvocke’ui (1675–1742). Vertimo įžangos žodyje jis 
labai aukštai įvertino knygos autoriaus nuopelnus, pa-
brėžęs, kad jo ligi šiol niekas nėra pranokęs, net įvar-
dijo Semenavičių tikruoju artilerijos tėvu. Vertimas iš-
spausdintas 1729 m. Londone. Vis dėlto anglams teko 
įveikti papildomų rūpesčių. Mat anksčiau knygą ver-
tusiems vokiečiams pavyko iš Johanneso Janssonijaus 
(ol. Jan Janszoon, 1588–1664) spaustuvės Amsterdame 
įsigyti K. Semenavičiaus originalo graviūrų litografines 
plokštes, kurias pagal autoriaus piešinius išraižė olandų 
knygų leidėjas, iliustruotojas ir kartografas Jacobas van 
Meursas (1619/1620–1680). Laimė, anglams pavyko pa-
sitelkti prityrusį graverį, kuris padarė tikslias originalo 
graviūrų kopijas. Tiesa, pasak R. Šviedrio, viena graviū-
ra nieko bendro su originalu neturėjo, vaizdavo XVIII 
a. pradžios anglų figūras. 1971 m. Londone pakartotas 
fotografuotinis šios knygos leidimas – kaip reikšmingas 
mokslo istorijai.

Ar anglai daug išmoko iš Semenavičiaus – klausi-
mas. Jeigu ir buvo išmokta, tai daug kas sėkmingai pa-
miršta. Taip teigti verčia anglų generolo leitenanto sero 
Williamo Congreve’o (1742–1814) pavyzdys. XIX a. pra-
džioje jis patobulino daugiapakopės raketos idėją, iš es-
mės Semenavičiaus pasiūlytą dar XVII a., tačiau anglui, 
o ne jo pirmtakui Semenavičiui tėvynainiai pripažino 
daugiapakopių raketų idėjos prioritetą. Apie Semenavi-
čių anglai sugebėjo pamiršti, ko gero, kaip ir apie į anglų 
kalbą dar 1729 m. išverstą jo knygą.

Į lenkų kalbą K. Semenavičiaus knygą iš lotyniško 
originalo 1963 m. išvertė Rudolfas Niemiecas. Išleista 
prabėgus daugiau nei 300 metų nuo lotyniško originalo 
pasirodymo – kartu išspausdintas fotografuotinis loty-
niškas pirmojo leidimo tekstas. Toks vėlavimas stebina, 
žinant, su kokiu entuziazmu mūsų kaimynai žvelgia į 
visa, kas yra ar galėtų būti bent kiek lenkiška.

Straipsniuose ir net kai kuriose enciklopedijose nu-
rodoma, kad K. Semenavičiaus knyga buvo išversta į 
olandų ir danų kalbas. Taip teigia Lietuviškoji	 tarybinė	
enciklopedija (t. 10, p. 166, 1983), tą patį kartoja Visuotinė	
lietuvių	enciklopedija (t. 2, p. 53, 2002) ir net 2011 m. išleis-
tas enciklopedinis žinynas Lietuvos	istorija (t. 1, p. 91). Kai 
kuriuose straipsniuose teigiama, kad olandų kalba Se-
menavičiaus knyga buvo išleista 1729 m., bet veikiausiai 
painiojama su tai metais išleistu anglišku vertimu. Deja, 
nei olandiško, nei daniško leidimo dar niekam nėra pa-Pradžia – Naujoji	Romuva, 2018, Nr. 3 
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vykę aptikti, nors bandymų būta. Niujorko universitete 
daug metų mokslo istorijos dalykus dėstęs R. Šviedrys 
net specialiai buvo nuvykęs į Browno universiteto biblio-
teką (Providensas, Rod Ailendas) įsitikinti, ar iš tiesų ten 
saugomas Semenavičiaus knygos olandiškas vertimas. 
Deja, teko nusivilti. Vargu ar pavyks aptikti ir knygos 
vertimą į danų kalbą.

Svarbiausia, kad Semenavičiaus knyga iki XIX a. 
pradžios buvo aktuali Europos tautoms. Vargu ar kuris 
kitas lietuvio autoriaus veikalas yra pelnęs panašią tarp-
tautinę šlovę ir nepraradęs savo vertės ir šiandien. Kaip 
įsitikinsime, kai kurie K. Semenavičiaus pateikti techni-
niai sprendimai ligi šiol taikomi pasaulinėje modernios 
aviacijos, karinių ir kosminių raketų praktikoje.

I R  L I E T U V I A I  S U K R U T O
Nepamirškime buvusio Lietuvos mokslų akademijos di-
rektoriaus pavaduotojo Adolfo Ivaškevičiaus nuopelno. 
Jis parengė spaudai K. Semenavičiaus veikalo pirmosios 
dalies trečią knygą Apie	raketas, kurią iš lotyniško origi-
nalo į rusų kalbą išvertė Alfonsas Bielinis. Įvadą parašė 
pats A. Ivaškevičius. Taigi 1971 m. leidykla Mintis išleido 
atskirą knygelę Казимир	Семенович	и	его	книга	„Великое	
искусство	артиллерии.	Часть	первая“. Leidimą aproba-
vo prie Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo veikęs 
Gamtos mokslų ir technikos istorijos komitetas. Galimas 
daiktas, lietuvius sukrusti ir žinias apie K. Semenavičiaus 
raketų kūrimo darbus paskleisti tuometėje Tarybų Sąjun-
goje paskatino lenkų pavyzdys. Gaila, kad ir ši Semena-
vičiaus knygos ištrauka lietuviškai nebuvo išspausdinta. 
Veikiausiai nesulaukta aukštesnių instancijų, paniškai 
bijojusių gal ne tiek tautinio nacionalizmo šmėklos, kiek 
Maskvos botago, palaikymo. Užtektų prisiminti 1960 m. 
gruodį Lietuvą pasiekusią aštrią Maskvos kritiką už pra-
dėtus Trakų salos pilies atstatymo darbus, kurie tapatin-
ti su feodalinės praeities idealizavimu. Lietuvos vado-

vai buvo griežtai kritikuojami, raginami „jausti saiką“. 
Nukentėjo prie restauravimo darbų dirbę specialistai, 
darbams kuriam laikui buvo nutrauktas finansavimas. 
Bet koks Lietuvos valstybingumo priminimas, tautinės 
savimonės skatinimas buvo ne tik nepageidautinas, bet 
griežtai persekiojamas. Vadinasi, tegu netiesiogiai, bet 
vien savo buvimu K. Semenavičiaus knyga atliko ir tau-
tos savigarbos apsaugos ir sergėtojos vaidmenį.

Tikra šventė lietuviams nušvito Lietuvos valstybės 
atkūrimo šimtmečio metais, 2018aisiais, liepos 5ąją, ka-
raliaus Mindaugo karūnavimo dienos išvakarėse. Praė-
jus 368 metams nuo Kazimiero Semenavičiaus knygos 
pasirodymo ji pagaliau buvo išversta ir su originalo 
faksimilėmis išspausdinta lietuviškai. Kartu taip buvo 
pagerbtas ir Lietuvos kariuomenės šimtmetis, tad labai 
prasminga, kad šią unikalią knygą išleido Krašto ap-
saugos ministerija. Vertimo iš lotynų kalbos nuopelnas 
priklauso Vytauto Didžiojo universiteto Užsienio kalbų 
instituto lektoriui lotynistui Sigitui Lūžiui. Iškilmingas 
knygos pašlovinimas vyko Kaune, Vytauto Didžiojo 
karo muziejuje, griaudžiant senoviško pabūklo šūviams. 
Kaunas ne juokais tą dieną buvo perėmęs Lietuvos istori-
nės ir tautinės savivertės lyderio vėliavą, nes tą pačią die-
ną Nemuno ir Neries santakoje prie Kauno pilies buvo 
atidengta Vyčio skulptūra – Laisvės	karys. Jos autorius – 
skulptorius Arūnas Sakalauskas, bendraautoriai – ukrai-
niečių menininkai Borisas Krylovas ir Olesius Sidorukas.

VA L S T Y B Ė S  N Y K I M A S  P R A S I D E D A 
G A LV O S E ,  T Ę S I A S I  Ž E M Ė L A P I U O S E
Atkreipsime dėmesį į kai kuriuos Semenavičiaus kny-
gos ir jo paties pristatymo skaitytojams niuansus pran-
cūzų, vokiečių ir anglų vertimuose. Prancūziškame jis 
prezentuojamas kaip Lietuvos bajoras, riteris (Chevalier	
Lituanien), buvęs Lenkijos karalystės artilerijos genero-
las leitenantas. Ar iš tikrųjų šis karinis laipsnis buvo 

Kazimiero Semenavičiaus knygos 
1676 m. vertimas į vokiečių kalbą, 
atliktas Thomo Leonardo Beereno. 
Kažkuris iš vėlesnių knygos savininkų 
panaikino jos ankstesnę priklausomybę 
liudijusius  antspaudus ir įrašus, taip 
per nesuvokimą ar kitais sumetimais 
sumenkinęs knygos bibliografinę vertę. 
Šis egzempliorius saugomas Baltarusijoje
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suteiktas Semenavičiui, galima ir suabejoti. Jo užimtas 
pareigas tapatinti su kariniu laipsniu ne visai teisinga, 
nors publikacijose jis neretai taip pavadinamas. Jis pats 
knygoje prisistato kaip lietuvis	bajoras,	kitados	Lenkijos	ka-
ralystės	artilerijos	viršininko	pavaduotojas. Generolu savęs 
nevadino. 1676 m. vokiškame vertime karinis laipsnis ir 
bajoriška lietuviška kilmė neminimi, taip nukenčia ir jo 
sąsaja su Lietuva. Vertėjams gal tai ir nelabai svarbu, bet 
apie skrupulingus vokiečių skaitytojus to juk nepasaky-
si. Semenavičiaus bajoriškos kilmės ir ryšio su Lietuva 
neliko ir angliškame 1729 m. vertime. O tai jau tenden-
cija, verta komentaro.

Akivaizdu, kad po Liublino unijos Lietuvos vardą 
Europoje ima gožti Lenkija. Nors etniniai lietuviai suda-
rė tik dešimtąją LDK gyventojų dalį, bet vargu ar kam 
kildavo klausimas, kurios dvi tautos įteisintos oficialia-
me valstybės pavadinime: Lenkijos karalystė ir Lietu-
vos Didžioji Kunigaikštystė (lenk. Rzeczpospolita	Korony	
Polskiej	i	Wielkiego	Księstwa	Litewskiego) arba Abiejų Tautų 
Respublika (Rzeczpospolita	Obojga	Narodów). Abi politines 
tautas jungtinėje valstybėje sudarė ne visi gyventojai, 
o Karūnos (Lenkijos) ir LDK bajorijos visuma kartu su 
didikais. Tai buvo politinis ir teisinis bendros valstybės 
pagrindas. Taigi ne vartojama kalba ar etninės savybės 
lėmė asmens pilietinę priklausomybę tautai. Tačiau tai, 
kas buvo savaime suprantama jungtinėje Abiejų Tautų 
Respublikoje, ne visada buvo aišku kitų šalių gyven-
tojams. Realybė buvo tokia, kad ilgą jungtinės valsty-
bės pavadinimą pamažu pradeda atstoti vienas žodis – 
Žečpospolita (Rzeczpospolita). Patogu? Galbūt, tačiau kuo 
baigėsi? Žodis lyg ir nekaltas, kilo iš lot. res	publica, kuris 
reiškė „viešą reikalą“, į lietuvių kalbą verstas kaip respub-
lika arba tiesiog valstybė. Tačiau užsieniečiams sąvoka 

Žečpospolita asocijavosi pirmiausia su Lenkija, paskui 
su Lietuva, o vėliau ir tas vardas Lietuva tarsi išbluko. 
Lietuvos bajorija vis daugiau taikėsi kalbėti lenkų kalba, 
išskiriančia ją iš nekilmingos, taigi ir ne tokios garbingos, 
vietinės aplinkos. Sąvokoje Žečpospolita	vis mažėjo Lietu-
vos, kol beveik visai nebeliko.

Šį valstybės pavadinimo tirpimą istoriniame laike 
pastebime Semenavičiaus knygos vertimuose į kitas Eu-
ropos kalbas, akivaizdžiai pajuntame kaimyninėse šalyse, 
klausydamiesi ekskursijų vadovų pasakojimų prie istori-
nių objektų, skaitomoje turistinėje literatūroje ir istorinių 
įvykių aprašymuose. Šio niuanso nejaučiantys mūsų tau-
tiečiai taip pat toje sąvokoje kartais jau nebepagauna Lie-
tuvos vardo. Vanduo suka malūno ratus tų, kurie teigia, 
kad su 1569 m. Liublino unija LDK prarado savo valsty-
bingumą. Visa tai veda prie LDK istorinio valstybingumo 
užmaršties, taigi ir menkinimo. Nors jei atsiverstume tre-
čiąjį Lietuvos	Statuto leidimą (1588), išleistą jau po Liub
lino unijos pasirašymo, įsitikintume, kad konstituciškai 
LDK vis dar buvo įteisinta kaip suvereni valstybė.

Apie visa tai derėtų pagalvoti tiems, kuriems ne-
svarbi lietuviškų mokslinių terminų ateitis, kurie siūlo 
plačiai atlapoti duris svetimų raidynų raidėms lietuviš-
kame raidyne ir panašiems globaliųjų skersvėjų perpūs-
tiems nelaimėliams. Riedėjimui žemyn pastangų nerei-
kia, o pakilti dažnai ir pastangų nepakanka. Šito moko 
mūsų istorija.

A R  S K R I S  R A K E TA  B E O R Ė J E  E R D V Ė J E
Kai kurie klausimai, į kuriuos atsakymo ieškojo K. Seme-
navičius, nebuvo praradę aktualumo net XX a. pradžioje. 
Vienas tokių: ar galės raketa skristi beorėje erdvėje? Aš-
trioms diskusijoms būta pagrindo ne tik tarp fantastinės 

Prancūziškame vertime Kazimieras 
Semenavičius skaitytojams pristatomas kaip 
Lenkijos karalystės artilerijos generolas 
leitenantas, nors iš tikrųjų tai buvo tik jo 
buvusios pareigybės – Lenkijos karalystės 
artilerijos vado pavaduotojo – atitikmuo

Anglas George’as Shelvocke’as K. Semenavičiaus knygą 1729 m. vertė iš prancūzų kalbos, 
pasiteisinęs, kad lotynišką originalą sunku gauti 
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literatūros kūrėjų ir mėgėjų, bet ir solidžių mokslinių 
laipsnių turėtojų aplinkose. Atrodytų, keistas dalykas, 
nes dar XVII a. pabaigoje Isaacas Newtonas suformulavo 
tris pamatinius judėjimo dėsnius, jo vardu pavadintus, 
iš kurių ypač trečiasis duoda atsakymą į užduotą klau-
simą. Tik norint gauti teisingą atsakymą, reikia teisingai 
suformuluoti klausimą. Mokslo laimėjimai toli gražu ne 
iš karto ir ne visada įsitvirtina žmonių galvose. Apie tai 
primins vienų žymiausių XX a. raketų kūrėjų vokiečio 
Hermanno J. Obertho (1894–1989) ir amerikiečio Rober-
to H. Goddardo (1882–1945) gyvenimo puslapiai. Net 
keista, kad visa tai susišaukia ir su mūsų Semenavičiaus 
laikų patirtimi.

H. Oberthas gimė Transilvanijos saksų šeimoje Her-
manštate (Hermannstadt, vengr. Nadseben, dabar Sibiu 
miestas Rumunijoje), tuometėje Austrijos–Vengrijos im-
perijoje. Vaikystėje Hermanną tiesiog užbūrė fantasti-
nės Jules’o Verne’o knygos Iš	Žemės	 į	Mėnulį ir Kelionė	
aplink	Mėnulį. Vaikinukas nutarė patikrinti, kiek pagrįsti 
kai kurie šiose knygose pateikti teiginiai. Žinome, kad 
rašytojas konsultuodavosi su mokslininkais ir to meto 
technologijų žinovais, todėl jo knygas net ir šiais laikais 
įdomu ir pravartu skaityti. Hermannas nebuvo paprastas 
skaitytojas, kurį galima penėti įvairiais pramanais. Gu-
vaus proto vaikinukas netruko įsitikinti, kad iš patrankos 
į kosmosą iššautoje kapsulėje žmogus neatlaikytų milži-
niškos sunkio jėgos perkrovos. Išvada neatgrasė jo nuo 
kitų skaičiavimų.

Toliau eksperimentuodamas padarė išvadą, kad 
daugiapakopė raketa kosminiams skrydžiams tiktų ge-
riausiai. Ar tai ne K. Semenavičiaus knygoje išdėstytos 
idėjos atgarsis? Aptariamu metu ši knyga gal dar nebu-
vo patekusi Hermannui į rankas, bet viskam savas me-
tas. 1908 m. keturiolikmetis jau mąstė apie atatrankos 
principu veikiančią raketą, stumiamą liepsnojančių dujų 
ir skriejančią beorėje erdvėje. Gal ir be didesnio širdies 
virpulio šiandien perskaitome šiuos žodžius, o be reika-
lo, nes šiame sakinyje glūdi esminė pozityvi mintis, ties 
kuria XVII a. galvą suko ir mūsų K. Semenavičius su ben-
draminčiais. Apie tai vėliau. Vienas žodis – atatranka! – 
atskleidžia stebėtiną paauglio Hermanno įžvalgumą. Jau 
tuo metu jis suvokė, kuo raketos judėjimas skiriasi nuo 
iššauto patrankos sviedinio lėkimo ar brolių Wrightų 
aeroplano skrydžio.

Reaktyvinio judesio esmę Oberthas suvokė ne per 
Newtono dėsnius. Jis pastebėjo, su kuo susidūrėme kiek
vienas iš mūsų, tik mes dažniausiai priimdavome kaip 
savaime suprantamą dalyką, o Hermannui nuolat kilda-
vo klausimas – kodėl? Klausimas atvedė prie savotiško 
bandymo. Jis prisikraudavo į valtį sunkių akmenų ir ste-
bėdavo, kaip su kiekvieno akmens išmetimu valtis šok-
telėdavo į priekį į priešingą pusę nuo išmesto akmens. 
Hermannui kilo klausimas: kodėl taip yra, kokios jėgos 
veikiama valtis šliuožia tolyn nuo išmesto akmens ar iš-
šokusio iš valties žmogaus? Tai buvo kelias reaktyvinės 
jėgos ir reaktyvinio judėjimo supratimo link. Veikia ata-
trankos jėga, kurią sukuria išmestas akmuo. Paprasta?

Ar ne panašiai I. Newtoną nuo obels krintantis 
obuolys privertė susimąstyti, kas verčia obuolį kristi že-
myn? Kodėl ne aukštyn? Sau užduoti klausimai atvedė 

prie visatą valdančio visuotinės traukos, arba gravitaci-
jos, dėsnio suvokimo, padėjo suprasti ir kitas sudėtingas 
dangaus kūnus valdančias jėgas. Pavyzdžiui, kodėl Mė-
nulis nenukrinta ant Žemės, veikiamas jos traukos jėgos?

S AV O  R A K E TĄ  D E M O N S T R AV O 
P R Ū S I J O S  K A R O  M I N I S T R U I
Perėjimas nuo fantastinių knygų prie matematinių pen-
kiolikmečiui Hermannui nebuvo skausmingas, priešin-
gai – jam net pavyko išvesti raketos skridimo lyg-
tį. Kosmonautikos istorija besidomintys skaitytojai gali 
prisiminti, kad pirmasis šią lygtį paskelbė lenkišką pa-
vardę turėjęs, bet totoriškos kilmės rusas, gimnazijos 
mokytojas Kalugoje, geriau žinomas kaip savamokslis 
mokslininkas (ar ne paradoksaliai skamba!) Konstanti-
nas Ciolkovskis (1857–1935). Rusakalbėje pasaulio dalyje 
jo vardu lygtis ir pavadinta. Tačiau jei skaitytojas apsišar-
vuos kantrybe, mes pamėginsime įrodyti, kad ne Ciol
kovskiui šios lygties apskaičiavimo prioritetas turėtų 
priklausyti. Jaunikaitis Hermannas aptariamu metu šios 
pavardės tikrai nebuvo girdėjęs, nes Vakarų šalyse apie 
K. Ciolkovskį ir jo idėjas bus išgirsta tik XX a. trečiame 
dešimtmetyje. Beje, ne be Obertho poveikio, tegu ir ne-
tiesioginio. Tegu bus dar viena intriga ateičiai.

Mums šiuo atveju rūpi ne tiek prioriteto klausimai, 
kiek stebėtini H. Obertho gabumai ir pasirinkto kelio 
tikslingumas. Daug skaitydamas ir tęsdamas skaičiavi-
mus, 1909 m. vaikinas sukūrė pirmą valdomo kosmi-
nio aparato, galinčio skraidinti kelis žmones, prototi-
pą. Suprantama, teorinį, nes praktiniam įgyvendinimui 
lėšų neturėjo. 1912 m. jis matematiniais skaičiavimais 
pagrindė, kad tuo metu raketoms naudojamas kietasis 
kuras (dūminis parakas) kosminiam skrydžiui į Mėnu-
lį netiktų, nes dėl galios stokos tokia raketa neįstengtų 
pasiekti pirmojo kosminio greičio (7,9 km/s) ir atsiplėšti 
nuo Žemės traukos jėgos. Vadinasi, reikia kito sprendi-
mo. Apsistojo ties skysto kuro ir kelių pakopų raketos. 
Padarė ir savo pirmosios suskystinto vandenilio ir de-
guonies raketos eskizą. Tai buvo K. Semenavičiaus idėjos 
pakartojimas, kartu tąsa, nes mūsų pirmtako raketoms, 
taip pat ir daugiapakopėms, pakako dūminio parako ku-
riamos jėgos, nes skristi į kosmosą jis nesirengė. Galima 
sutikti, kad aštuoniolikmetis Oberthas jau žengė esminį 
žingsnį į priekį.

Iš Austrijos–Vengrijos imperijos atvykęs į Vokietijos 
imperiją, 1913 m. Miunchene H. Oberthas pradėjo medici-
nos studijas. Kodėl ne fizikos ar technikos mokslų? Lėmė 
tėvo, pagarsėjusio chirurgo Juliaus Obertho, vyriausiojo 
Hermanštato ligoninės gydytojo, pavyzdys. Hermanno 
studijas nutraukė Didysis karas, po kurio trys imperijos, 
įskaitant Rusiją, subyrės kaip negyvybingi istoriniai da-
riniai. Mobilizuotas į Rytų frontą, Oberthas kovėsi prieš 
Rusiją, 1915 m. vasarį Karpatų mūšyje sužeistas. Pagijusį 
karį paliko sanitaru rezervinėje karo ligoninėje jo gimta-
jame mieste Rumunijoje. Kaip studijavęs mediciną, atlik-
davo ne vien sanitaro prievoles. Net ir tomis sąlygomis 
rasdavo laiko koreguoti savo raketų brėžinius, eksperi-
mentuoti ir net atlikti bandymus su nesvarumo būsena. 
Jį domino, kaip žmogaus organizmą, jo psichiką, orien-
tavimąsi erdvėje, darbingumą paveiks nesvarumo būse-
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na, o tai jau kosminės medicinos užuomazgos. Šis faktas 
ne visada pabrėžiamas, nors yra iškalbingas. Iš tiesų, ką 
reikštų geriausi techniniai sprendimai, jeigu nesvarumas 
pasirodytų neįveikiama riba žmogaus organizmui. Tas 
jaunuolis žvelgė į esmę. Ryški ir tėvo, mediko, įtaka.

1917 m. Hermannas sukonstravo spiritu ir skystu 
deguonimi varomą raketą, jos stabilizavimui pritaikė 
giroskopą. Karo ligoninės, kurioje tarnavo Hermannas, 
vyriausiasis gydytojas pranešė Rumunijos karo ministe-
rijai apie Obertho atliekamus darbus, prašydamas apie 
juos informuoti sąjungininkę Vokietiją. Skystu raketiniu 
kuru varomos raketos paleidimą Oberthas pademons-
travo Prūsijos karo ministrui Hermannui von Steinui. 
Deja, projekto kaštai buvo pernelyg dideli, tad Oberthas 
liko be finansinės paramos. Vis dėlto tai buvo žingsnis 
pirmyn, šią principinę raketos schemą ateityje jis naudos 
savo konstrukciniams sprendimams.

K E T U R I O S  H E R M A N N O  
O B E RT H O  T E Z Ė S
Karui baigiantis, Hermannas Oberthas patyrė dvejonių. 
Medicinos studijas tęsia Budapešte, kur išryškėja jo, kaip 
diagnostiko, talentas. Vis dėlto trauka fizikai nugalėjo, 
ją studijavo Klausenburgo (dabar KlužasNapoka, Ru-
munija), Miuncheno ir Getingeno universitetuose, pas-
tarajame (1919) taip pat krimto matematiką ir astrono-
miją. Skaičiavimais ir apmąstymais jau pranoko daugelį 
mokslingų vyrų. Bent jau raketų mokslo srityje. 1920 m. 
pradėjo projektuoti 100 tonų svorio trijų pakopų raketą, 
suprantama, veikiančią skysto kuro pagrindu. Galutinai 
įsitikino, kad į kosmosą atsiplėšti nuo Žemės įmanoma 
tik tripakope raketa ir naudojant skystą kurą. Kaip sa-
kyta, Semenavičius sau tokios užduoties nekėlė, bet jo 
pasiūlyta daugiapakopė raketa buvo ta savo amžiaus 
naujovė, kuri savo vertės neprarado XX, taip pat ir XXI 
amžiuje. Skirtingi uždaviniai, skirtingai sprendžiamos 
techninės užduotys, bet idėja ta pati, tik nuolat tobuli-
nama, prisitaikoma prie naujų medžiagų, technikos lai-
mėjimų ir valstybių poreikių.

Universitetinį išsilavinimą Oberthas įgijo 1921 m. 
gavęs Heidelbergo universiteto baigimo diplomą. Tuo 
pat metu jis rašė  daktarinę disertaciją, pirmąją pasau-
lyje, skirtą tarpplanetinėms kelionėms. Tų metų sausį 
drąsiai paskelbė keturias garsiąsias savo tezes. Tikriau-
siai neieškojo sąskambio su Martino Lutherio 95 tezė-
mis, prikaltomis prie Vitenbergo bažnyčios durų? Tik 
nepasakytume, kad Oberthui viskas baigėsi laimingai. 
Sunku pasakyti, kokią įtaką disertacijos gynimui turėjo 
tos keturios paviešintos tezės, gal kai kam atrodė per-
nelyg įžūlus nekuklumas, tačiau gynimas virto bene di-
džiausiu jo gyvenimo nesusipratimu. Disertacijos gyni-
mo taryba disertaciją atmetė dėl trijų priežasčių, taip ir 
knieti pasakyti – trijų tarybos tezių. Pirma: raketa negali 
skristi beorėje erdvėje, nes ten nėra oro, į kurį remtųsi 
raketa. Antra: skystas vandenilis, kuriuo varoma diser-
tanto siūloma raketa, sprogtų susijungęs su oksidatoriu-
mi – skystu deguonimi. Ir trečia: pasiekusios už garsą 
didesnį greitį raketos neįmanoma būtų valdyti. Išvada: 
disertantas siūlo ne mokslinę, o utopinę fantaziją... Tik 
Getingeno universiteto aerodinamikos profesorius Lu-

dwigas Prandtlis palaikė Obertho idėjas, bet disertacijos 
likimą lėmė balsų dauguma.

Giliau besidomintiems pateiksime, ką savo tezėse 
dėstė Oberthas. 1. Dabartinėmis mokslo ir technikos są-
lygomis įmanoma sukurti aparatą, kuris gali pakilti virš 
Žemės atmosferos ribų. 2. Ateityje tokie prietaisai galės 
išvystyti tokį greitį, kad, įveikę Žemės traukos pasiprieši-
nimą, pakils į tarpplanetinę erdvę. 3. Atsiranda galimybė 
sukurti tokius įrenginius, kurie galės panašias užduotis 
atlikti kartu su žmogumi be rimtų nuostolių jo sveika-
tai. 4. Tam tikromis sąlygomis tokių įrenginių kūrimas 
gali būti tikslingas. Tokios sąlygos gali būti sukurtos ar-
timiausiais dešimtmečiais.

K A I  K N Y G O S  D A R  K E I T Ė 
G Y V E N I M U S 
Atmestos disertacijos autorius nepasidavė, nors išgyveno 
vieną sudėtingesnių savo gyvenimo etapų. Gal tai ir pa-
skatino 1922 m. pradėti susirašinėjimą su amerikiečiu Ro-
bertu Goddardu, kuris Hermannui padovanojo savo kny-
gą A	Method	of	Reaching	Extreme	Altitudes (Metodas	pasiekti	
ekstremalių	aukštumų). Ne mažiau svarbi buvo ir psicholo-
ginė paspirtis, kurios susilaukė vienas iš kito. Palaikymo 
įvairiais gyvenimo periodais prireikdavo ir amerikiečiui. 
Užsimezgė dviejų stebėtinai kūrybingų asmenybių susi-
rašinėjimas, bendrauti mėgstančio ekstraverto Obertho ir 
ryškaus introverto Goddardo. Galimas daiktas, abu kaž-
kuriuo metu susimąstė, kad nėra vieniši ledkalniai pasau-
lio vandenyne, yra kas supranta jų darbų reikšmę, yra su 
kuo pasidalyti, kas abiem rūpi. Ar tik Goddardo dovanota 
knyga nepaskatino ir Obertho imtis plunksnos? Medžia-
gos pakanka, tereikia panaudoti sukauptą disertacijoje.

1923 m. knyga Raketa	į	tarpplanetinę	erdvę (Die	Rakete	
zu	den	Planetenräumen) išspausdinama Obertho žmonos 
Mathildos Hummel lėšomis. Ši moteris nusipelno ypa-

Mokinuką Wernherį von Brauną į raketologiją pastūmėjo ir nuo 
muzikos atitraukė Hermanno Obertho 1923 m. išspausdinta knyga 
Raketa	į	tarpplanetinę	erdvę (Die	Rakete	zu	den	Planetenräumen). 
Nuotraukoje mokytojas ir mokinys – Hermannas Oberthas ir Wernheris 
von Braunas – jau brandaus amžiaus
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tingos pagarbos, nes padovanojo Hermannui keturis įpė-
dinius, jos dėka pasirodė ir ši knyga. Tik 92 puslapių, bet 
susilaukė didžiulio pasisekimo, net keturių pakartotinių 
leidimų (1925, 1960, 1964 ir 1984 m.). Kiekvienas leidimas 
bus papildomas vis nauja teorine ir eksperimentine pa-
ties autoriaus medžiaga. Net 60 metų knyga buvo aktuali 
ir graibstoma skaitytojų. Suprantama, kad už Goddardo 
padovanotą knygą Oberthas atsidėkojo savąja.

Kuo ji svarbi specialistams? Tuo, kad aprėpė visus 
raketų ir raketinės technikos kūrimo etapus, nuo kurių 
turėjo pradėti ir kuriuos teko įveikti visiems, ėjusiems 
iš paskos. Ar ne tuo pačiu principu suręsta ir mūsų Se-
menavičiaus knyga, kurioje nėra smulkmenų, viskas 
svarbu, atrodytų, joje perteiktas visas įmanomas XVII a. 
artilerijos mokslo ir technologijos koncentratas. Žinoma, 
skiriasi tų knygų apimtys, skirtingos autorių sau keltos 
užduotys, bet abi yra gerai savo sritį išmanančių profe-
sionalų darbas, todėl susilaukė puikių įvertinimų.

Sunku pasakyti, ar daugelio žmonių gyvenimą pa-
keitė ar bent paveikė Semenavičiaus knyga. Apie Obertho 
knygą kalbėti paprasčiau, ji iš esmės pakeitė vieno di-
džiausių visų laikų raketų kūrėjo Wernherio von Brauno 
likimą. Tikriausiai mažiau skaitytojams žinoma, kad keis-
tu būdu pakeitė ir Konstantino Ciolkovskio gyvenimą, 
tiksliau – paskutinius dvylika jo gyvenimo metų. Prie šių 
asmenybių grįžti būtų net ir labai pageidautina, bet vėliau.

1929 m. Oberthas iki 429 puslapių išplėtojo ir išlei-
do kitą knygą Keliai	tarpplanetinės	kelionės	link (Wege	zur	
Raumschiffahrt). Tais pačiais metais Prancūzijos astrono-
mų draugija už ją H. Oberthą apdovanojo tarptautine 
premija, kasmet skiriama už įdirbį kosminių skrydžių 
problemoms gvildenti. Knyga tapo klasikine kosmolo-
gijos literatūroje.

Oberthas tuo metu gyvena ir savo gyvenimiška ru-
tina: būsimoms mokytojoms skaito matematikos ir fizi-
kos paskaitas mokslo centre Šesburge (dabar Sigišoara 
Vengrijoje). 1923 m. Klausenburgo universitete išlaiko 
valstybinį egzaminą profesoriaus vardui gauti, 1925–
1938 m. dėsto fiziką ir matematiką Mediaše (Vengrija), o 
skraidymo mokyklos dirbtuvėse toliau tęsia savo ekspe-
rimentus – su jais labiausiai ir sieja savo tikslus. Lyg ir 

ramus gyvenimo užutėkis, bent jau lyginant su tuo, kuris 
užgrius. O gal tik iš šalies taip atrodo?

V U S T E R I O  U N I K U M A S  
D A R  T I K  Į S I B Ė G Ė J A
Atkreipkime dėmesį į Roberto Goddardo vardo sąskam-
bį su Obertho pavarde. Keistas sutapimas, o gal lemties 
ženklas? Pats laikas mums apžvelgti Obertho sielos bro-
lio amerikiečio Roberto Goddardo dirbamus darbus – 
išlieka neatsakytų klausimų dėl reaktyvinio judėjimo 
problematikos, į kuriuos atsakyti mums padės būtent 
Goddardo eksperimentas.

Goddardas laikomas šiuolaikinio raketų variklio 
matematinės teorijos, taip pat pirmosios skystu kuru 
varomos raketos kūrėju JAV. Kartu su H. Oberthu bent 
jau didžiojoje dalyje pasaulio abu vadinami modernios 
astronautikos „tėvais“. Gyveno skirtinguose žemynuo-
se, abu nelengvai skynėsi kelią į pripažinimą. Matėme, 
kaip nedraugiškai Vokietijos universitetų mokslo šulai 
pasitiko Obertho disertaciją, bet platesnis dvylika metų 
už Oberthą vyresnio Goddardo pripažinimas neribotų 
galimybių Amerikoje atėjo neką anksčiau, jo pasaulinė 
šlovė stebėtinai vėlavo, pasivijo tada, kai išradėjas jau 
buvo iškeliavęs, iš kur negrįžtama.

Gimė Vusteryje (JAV). Į raketų ir kosmoso pasaulį, 
kaip ir H. Oberthą, R. Goddardą atvedė literatūra, teisin-
giau – anglų fantastinės literatūros dievaitis Herbertas Ge-
orge’as Wellsas (1866–1946), jo knyga Pasaulių	karas. Stu-
dijavo gimtinėje, Vusterio politechnikos institute. 1907 m. 
Fizikos fakulteto rūsyje užkūrė pirmąją savo konstrukcijos 
paraku varomą raketą. Nedaug trūko iki gaisro, dėl ko dar 
nespėjusiam pagarsėti išradėjui galėjo tekti atsisveikinti 
su studijomis. Atrodo, Goddardas žingsniavo K. Seme-
navičiaus pėdomis to nė neįtardamas, tik pirmtakas savo 
eksperimentams pasirinkdavo atviras erdves, o ne rūsio 
sąlygas. 1908 m. Goddardas įgijo bakalauro laipsnį, fizikos 
studijas tęsė Klarko universitete Vusteryje. 1910 m. tapo 
magistru, dar po metų –  filosofijos daktaru (PhD). Klarko 
universitete tapo fizikos profesoriumi, čia ir pagarsės kaip 
inžinierius, fizikas ir išradėjas iš Dievo malonės. Šiandien 
Vusterio politechnikos institutas ir Klarko universitetas 

Atlanto vandenynas nebuvo kliūtis 
Transilvanijos vokiečio Hermanno 
Obertho ir amerikiečio Roberto 
Goddardo draugystei. Suartino raketų 
kūrimo problematika ir panašūs iškilę 
sunkumai. Vienas tokių, kuris domino 
dar K. Semenavičių, net ir mokslininkų 
aplinkoje paplitusi abejonė, ar beorėje 
erdvėje galės skristi raketa?
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didžiuojasi Goddardo darbais ir tuo, kad čia prasidėjo šio 
talento kelias į raketų mokslo pasaulį.

Apie 1912 m. jis perprato matematinius skaičia-
vimus, kurie padėjo apskaičiuoti vertikalaus raketos 
skrydžio padėtį ir greitį atsižvelgiant į raketos ir degalų 
svorį bei atidirbusių dujų greitį. Panašiai kaip jaunėlis 
Oberthas, savarankiškai apskaičiavo raketos skridimo 
lygtį, kartais net ir šiais laikais pavadinamą Ciolkovskio 
vardu. Vertikalaus skrydžio atvejui Goddardas atsižvel-
gė į gravitacijos efektus ir aerodinaminį pasipriešinimą, 
taigi buvo ir į praktiką savo pastangas nukreipęs fizikas.

D Ė L  R A K E T O S  S K R I D I M O  
LY G T I E S  P R I O R I T E T O
Beje, dėl tos raketos skridimo lygties. Nėra jokio pagrindo 
ją sieti su Ciolkovskio vardu, nes galima įvardyti ne vieną 
mokslininką, kuris ta lygtimi ir gautąja formule naudojo-
si, gal net savarankiškai atrado dar prieš rusų savamoks-
lį. Rusijoje tai buvo mechanikos teoretikas profesorius 
Ivanas Meščerskis (1859–1935), Peterburgo matematikų 
draugijoje 1893 m. pristatęs kintamos masės kūnų judėji-
mo tyrinėjimus. Šią temą mokslininkas išsamiai išgvilde-
no magistro disertacijoje, kurią apgynė 1897 m. Peterbur-
go universitete. Raketos judėjimas ir yra kintamos masės 
kūnų judėjimo pavyzdys. Meščerskis raketų netyrinėjo, 
bet jo formulė tinka ir šiuo atveju. Jo darbas Kintamos	
masės	 taško	dinamika tapo esmine, šiandien pasakytume, 
kintančios sudėties sistemų skaičiavimuose. Plačiau Meš-
čerskio lygtis Rusijoje tapo žinoma nuo 1904 m., kai Pe-
terburgo	politechnikos	 instituto	žiniose buvo paskelbtas tai 
problemai skirtas jo straipsnis. O populiariose publikaci-
jose apie tai prabilta tik maždaug nuo 1945 m., kai Sovietų 
Sąjungoje prie tos lygties jau buvo prilipintas – dirbtinai 
ir visai neteisėtai – Ciolkovskio vardas.

Šioje vietoje tašką dėti dar anksti. Pasirodo, Kem-
bridžo universiteto uždavinyne, išleistame 1856 m., pa-
teiktas šios lygties išvedimas, o paskutinį kartą tas už-
davinynas išleistas 1900 m. Nesunku suskaičiuoti, kiek 
metų britų studentai tą formulę kūrė ir taikė įvairiuose 
skaičiavimuose.

Visų laurų ir britams neišdalinsime. Rusų hidro-
dinamikas ir mokslo istorikas Glebas Michailovas 
(g. 1929 m.) savo daktarinėje disertacijoje mini čekų ir 
austrų grafą Jiří Františeką Augustą Buquoy (1781–1851), 
apie kurį išspausdino ir atskirą publikaciją Георг	Бюкуа	
и	начала	динамики	систем	с	переменными	массами. Joje 
tvirtina, kad 1812–1814 m. Buquoy savo matematiniuose 
darbuose kaip sykis taiko tą pačią formulę, kurios sukū-

rimo prioritetą mielai pasisavintų nemažas būrys vėliau 
dirbusių mokslininkų ir net matematikos mėgėjų. Ar 
ties šia pavarde reikėtų dėti paskutinį tašką? Mokslo is-
torikų užduotis ir yra pastebėti, o prireikus ir „atkasti“ 
prioriteto vertuosius atradėjus. Dėl to neturėtų supykti 
pavymui ėjusieji. Susidomėjusiems grafu Buquoy pasa-
kysime, kad jis buvo ne tik mokslininkas, bet ir išradėjas, 
rašytojas, verslininkas. Paveldėjęs dėdės turtus, daug ke-
liavo, nuo 1806 m. galutinai apsistojo savo dvaruose Če-
kijoje. Valdė daugelį fabrikų, bet mokslo neapleido. Ypač 
pagarsėjo jo stiklo fabrikai, kuriuose gamintas krištolas ir 
spalvoto stiklo dirbiniai, atrasta opalo atmaina – hialitas.

V I N G I U O TA I S  I Š R A D I M Ų  K E L I A I S
Šis ekskursas į vieno atradimo prioriteto paiešką neturė-
tų sumenkinti nei Goddardo, nei Obertho autoriteto, nes 
toks yra pažinimo kelias. Pakilimai ir nuosmukiai tame 
kelyje yra nuolatiniai palydovai. Su Goddardo vardu su-
siję 214 patentų, iš jų 131 patvirtintas tik po išradėjo mir-
ties, bet ar dėl to sumenko jo vieta raketų kūrimo istori-
joje? Ne. Pagal išradimų ir patentų skaičių R. Goddardas 
nepavijo Thomo Edisono (1093 išradimai), nepralenkė ir 

Hermannas Oberthas ir austrų kino režisierius Fritzas Langas gali būti laikomi 
kosminių kelionių kine pradininkais. Trečiame XX a. dešimtmetyje Vokietijos 
vyriausybė raketoms didesnio dėmesio neskyrė, savo idėjų įgyvendinimui lėšų stigo 
ir H. Oberthui. Laimė, 1928 m. F. Langas nutarė kurti mokslinės fantastikos filmą 
Moteris	Mėnulyje. Filmo premjeros reklamai sumanyta pastatyti veikiančią raketą, o 
geresnio už H. Oberthą raketų kūrėjo Vokietijoje nebuvo. Jis tapo F. Lango techniniu 
patarėju, kartu entuziastingai ėmėsi kurti pirmą skysto kuro raketą. H. Oberthui 
padėjo studentas W. von Braunas. Raketa ne visai pavyko, bet ir to pakako, kad 
visuomenėje kiltų didžiulis susidomėjimas raketomis ir kosminės tematikos darbais. 
Nuotraukoje – režisierius Fritzas Langas filmuojant Moteris	Mėnulyje. 

Šį sanskrito kalba parašytą tekstą 
galima išvysti Hermanno Obertho 
kosminių kelionių muziejuje Foichto 
mieste Bavarijoje, Vokietijoje. Tekste 
tibetiečiai tvirtina, kad jie yra susisiekę 
su  nežemiškos kilmės protu.
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lietuvių išradėjo Lietuvos mokslų akademijos Kazimiero 
Semenavičiaus premijos laureato, profesoriaus, akade-
miko Kazimiero Ragulskio, kuris vienas ir su bendra-
autoriais užpatentavo daugiau kaip 1750 išradimų. Jų 
R. Goddardas nepranoko, bet jo indėlis į raketų technikos 
tobulinimą milžiniškas.

Iš visų Goddardo gautų patentų du laikytini eta-
piniais vėliau įgyvendinant kosminius skrydžius. Abu 
gauti 1914 m., vienas jų – JAV patentas Nr. 1102653, iš-
duotas 1914 m. liepos 7 d. (paraiška pateikta 1913 m. spa-
lį) už dviejų atsiskiriančių pakopų raketos konstrukciją. 
Tiesioginė sąšauka su K. Semenavičiaus daugiapakopių 
raketų išradimu. Nauja Goddardo pasiūlytoje dvipako-
pėje raketoje tai, kad jis pritaikė Lavalio tūtą su purkštu-
kais. Paraiškoje patentui šį savo išradimo prioritetą au-
torius patvirtino piešiniu ir veikimo aprašymu. Lavalio 
tūtą sudaro siaurėjanti ir platėjanti dalys, iš tūtos dujos 
išlekia viršgarsiniu greičiu. Goddardas nebuvo pirmasis 
Lavalio tūtą pritaikęs raketose, šio techninio sprendimo 
pirmenybė priklauso švedų karo inžinieriui ir įvairių ar-
tilerijos naujovių išradėjui Wilhelmui Unge (1845–1915), 
kuris tą patį padarė dar 1896–1897 metais. Užtat Goddar-
dui pavyko statiškuose bandymuose užtikrinti variklio 
efektyvumą per 63 proc., pasiekti 2140 m/s dujų išmeti-
mo greitį. Šie bandymai patvirtino: įmanoma sukurti va-
riklį, kuris pakels raketą į kosminę erdvę, bet tam reikia 
skysto kuro pagrindu veikiančio variklio. Jį Goddardui 
pavyks sukurti ir išbandyti 1926 metais.

Antras etapinis Goddardo JAV patentas Nr. 1103503 
gautas už konstrukciją raketos, varomos kieto kuro 

(sprogiosios medžiagos) arba skystuoju kuru (benzinu 
ir skysto azoto oksidatoriumi). Vėliau šiuos išradimus 
tobulinant, Smithsono instituto remiami Goddardo dar-
bai tapo šiuolaikinės raketinės technikos pagrindu, atvė-
rusiu langą į kosmoso tyrimą.

Beje, paminėtasis švedų inžinierius W. Unge ver-
tas platesnio komentaro. Jis kūrė ir išbandė raketas, 
paleidžiamas iš artilerijos pabūklų. Tuose šaudmenyse 
sujungtos aktyvaus ir reaktyvaus sviedinio savybės. 
1896 m. rugsėjo 12 d. W. Unge paleido pirmą balistitu 
varomą raketą. Tai bedūmė medžiaga iš dviejų deto-
nacinių sprogiųjų medžiagų – nitroceliuliozės ir ni-
troglicerino, XIX a. pabaigoje išrastos ir užpatentuotos 
Alfredo Nobelio. Modifikuotas balistitas ligi šiol nau-
dojamas kaip kietasis raketinis kuras. Be to, V. Unge 
patobulino besisukančią aplink savo ašį ir taip stabili-
zuojamą anglo išradėjo Williamo Hale’o 1844 m. užpa-
tentuotą raketą.

TA D  K A S  G I  Y R A  T I K R A S I S 
D AU G I A PA K O P Ė S  R A K E T O S 
„T Ė VA S “ ?
Iš pateiktų pavyzdžių matyti, kad atsidūrėme ties riba, 
prie kurios ligi šiol nelabai susikalbama dėl daugia-
pakopių raketų išradimo prioriteto. Antai dar 1911 m. 
birželio 10 d. belgų inžinierius Andre Bingas gavo Bel-
gijos patentą Nr. 236377 už paraku varomos daugiapa-
kopės raketos išradimą. Keletą metų prieš 1910uosius 
Bingas, susirašinėdamas su prancūzų mokslininku ir 
išradėju Edouardu Belinu, išdėstė savo idėjas, tarp jų 
ir ketinimą, naudojant reaktyvinį variklį, skraidinti į 
kitas planetas gyvūnus ir žmones. Įdomu, kad 1908 m. 
sausio 22 d. E. Belinas pirmą kartą pademonstravo savo 
sukurtą belinografą – prietaisą vaizdams siųsti telefo-
ninėmis linijomis.

Belgo A. Bingo, vokiečio H. Obertho, amerikiečio 
R. Goddardo darbai rodo, kad XIX a. pabaigoje ir XX 
pradžioje įvairiose šalyse išaugo susidomėjimas raketo-
mis, atsirado ne vienas pretendentas būti daugiapako-
pės raketos išradėju. Iš naujo imta išradinėti, kas seniai 
buvo atrasta ir spėta pamiršti, nes žmonijos atmintis 
ne beribė, lygiai kaip ir pavienių žmonių. Kilus susido-
mėjimui kosmosu, neišvengiamai ir raketomis, pradėta 
aiškintis, kam turėtų priklausyti daugiapakopės raketos 
išradimo prioritetas. Bingas ir Goddardas net buvo gavę 
savo šalių šio išradimo patentus, Oberthas 1923 m. ma-
tematiškai pagrindė dvipakopio kosminio laivo sukūri-
mo galimybes. Ne vieną pavardę galėtume pridėti šalia 
paminėtųjų. Jie apie išradingąjį XVII a. Lietuvos bajorą 
K. Semenavičių jei ir buvo girdėję, nebūtinai pripažino 
jo prioritetą. Nebent jų susirašinėjimuose būtų galima 
rasti mus dominančių žinių, bet kol kas tai – tik gražūs 
norai. Ne iškart atsirado, kas mūsų mokslininko ir išra-
dėjo indėlį būtų sugebėjęs iškelti ir autoritetingai ginti 
tarptautiniu mastu. Tačiau XX a. raketinės technikos kū-
rėjai savo teoriniuose skaičiavimuose ir eksperimentuose 
neišvengiamai turėjo susidurti su kai kuriais tais pačiais 
ar panašiais sunkumais kaip ir Semenavičius. Jie ėjo iš 
paskos, tikriausiai patys to nenuvokdami, kartojo pirm-
tako XVII a. įveiktus etapus. Tokią kainą tenka mokėti 

Robertas Goddardas prie vakuuminio vamzdžio aparatūros, kurią jis 
naudojo 1916 m. raketų efektyvumo tyrimams
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pavieniams išradybos entuziastams už žmonijos atmin-
ties laikinumą. Suprantama, kad mokslo laimėjimai, nau-
jų medžiagų ir technologijų atsiradimas greitino, naujų 
techninių sprendimų poreikis skatino pažangą, tad ne 
visada buvo laiko ir noro gręžiotis į praeitį. Pagaliau tai 
juk pirmiausia mokslo istorikų priedermė, bent jau tu-
rėtų būti.

Kad ir kuriuos daugiapakopių raketų išradėjus pri-
simintume, K. Semenavičiaus apeiti nevalia, antraip 
gilintume savo pačių žinių properšą. Istorija žino ir są-
moningo piktavališkumo pavyzdžių, kai iškeliami tik 
savieji. Galime net konkretizuoti. 1946aisiais tiesiogi-
niu Stalino nurodymu rusų ir vadinamoji „tarybinė“ 
mokslo ir technikos istorija turėjo būti perkratyta iš 
naujo atsijojant kosmopolitines ir „keliaklupsčiavimo“ 
prieš Vakarus apraiškas. Prasidėjo karštligiška naujų 
mičiurinų, lysenkų ir ciolkovskių paieška. Suprantama, 
kad Semenavičiui ten vietos negalėjo atsirasti. Kažkoks 
lenkas... Gal ir gerai, kad neatsirado. Juk reikėjo kelti 
Lomonosovo, neva garo mašinos išradėjo Polzunovo, 
prieš Antrąjį pasaulinį karą net Rusijoje ne visiems gir-
dėtą Popovo pavardę. Kaip juokauja patys rusai, Rusija 
pamažu ėmė virsti dramblių tėvyne, nors užuomazgų 
būta dar prieškariu. O tikrieji pasauliniai autoritetai, 
kaip antai genetikas Nikolajus Vavilovas (1887–1943), 
numarintas kalėjime kaip morganistas, „keliaklupsčia-
vęs“ Vakarų mokslui.

Mūsų kraštietis prieš 300–350 metų formulavo ir 
sprendė užduotis, kurių iki jo dar niekas nebuvo spren-
dęs. Kai kurie jo išradimai ilgainiui buvo primiršti ne iš 
blogos valios, tiesiog raketinės technikos raida patirdavo 
įvairių bangavimų. Taip buvo pamirštas Semenavičiaus 
išrastas trikampės formos raketos stabilizavimo princi-
pas taikant vadinamąjį delta sparną (žr. knygos vertimo 
į lietuvių kalbą p. 283, 61 ir 62 pav.). Jis iš naujo atrastas 
tik po Antrojo pasaulinio karo atgijus poreikiui, dabar be 
jo neįsivaizduojama moderni aviacija, karinės sparnuo-
tosios ir kosminės raketos.

Semenavičius pats jau nepakovos dėl savo priorite-
tų, tai padaryti pirmiausia privalo jo tautiečiai,  dar ne-
praradę LDK palikuonio geno. Lietuvių bajoras XVII a. 
viduryje savo knygoje iškėlė daugiapakopių raketų idėją, 
pateikė ir jų vizualizaciją, tad dėl pirmumo ginčų neturė-
tų būti. Tačiau kad ir kokios tvirtos būtų Semenavičiaus 
pozicijos, apie tai nuolat dera priminti, nes žmonijos 
atmintis gyva, kol gaivinama. Kas padaryta Semenavi-
čiaus, ne vienos tautos, o visos žmonijos laimėjimas.

Š V I E S O S  Ž Y B S N I U  Ž M O N I J A 
S V E I K I N T Ų  M Ė N U L Į
R. Goddardas vengė viešinti savo darbus, nemėgo rekla-
muotis. Buvo uždaro būdo. Jo biografija – pavyzdys išra-
dėjo ir mokslininko, kuriam, siekiant įrodyti savo idėjų 
svarbą, teko pereiti nesėkmių ratus. Uždaras būdas ne tik 
neapsaugojo, bet aštrino santykius su spauda. Nesutari-
mų kildavo ir su fakulteto dekanu dr. Websteriu. Šis ne-
suprato Goddardo eksperimentų svarbos, iš pavaldinių 
nuolat reikalavo savo moksliškumą patvirtinti straips-
nių publikacijomis. (Primena mokslininkų padėtį, kuri 
susiklostė nepriklausomybę atkūrusioje Lietuvoje, kai 

buvo reikalaujama darbus spausdinti užsienio leidiniuo-
se anglų kalba. Siunčiami straipsniai neretai užsigulėda-
vo redakcijų stalčiuose, o juose pateikta medžiaga, kiek 
pakeistu pavidalu, žiūrėk, po kurio laiko pasirodydavo 
kituose žurnaluose ir su kitų autorių pavardėmis. Anot 
klasiko, kas galėtų paneigti...)

Goddardas XX a. antrajame dešimtmetyje juto pana-
šių pavojų veikiausiai taip pat, tad neskubėjo atskleisti 
savo nebaigtų darbų. Juto, kad neatlaikys spaudimo, 
tad 1919 m. Smithsono instituto darbuose išspausdino 
straipsnį Metodas	pasiekti	ekstremalių	aukštumų. Tai buvo 
kieto kuro raketoms skirta 69 puslapių publikacija, iš-
spausdinta ir atskira brošiūra 1750 egzempliorių tira-
žu. Šią knygelę jis ir padovanojo H. Oberthui, užsimez-
gė abiejų asmenybių draugystė. Goddardas nepateikė 
konkrečios raketos aprašymo, bet kaip puikus fizikas ir 
jautrią inžinieriaus „uoslę“ turintis kūrėjas tapo tiesiog 
nepakeičiamu savo srityje. Tai nereiškia, kad visi šias jo 
savybes vertino.

Goddardo knygelė tikriausiai nebūtų sulaukusi to-
kio plataus rezonanso, jeigu ne Smithsono instituto noras 
išpopuliarinti vieną jo idėją. 1920 m. institutas išspaus-
dino pranešimą, kuriame atkreipė dėmesį į Goddardo 
išsakytą pasiūlymą: esą jo sumanytą keliapakopę raketą 
patobulinus, ji tiktų skrydžiui į Mėnulį... Šis sakinys už-
kliuvo spaudos ereliams. Pulta ieškoti Goddardo brošiū-
ros, kuri iš esmės ir buvo skirta šiai idėjai įgyvendinti. 

Štai su tokiomis ne itin įspūdingomis raketomis savo teorines 
įžvalgas praktikoje iš pradžių tikrino Robertas Goddardas. 
Raketose panaudojęs Lavalio tūtos ir purkštukų konstrukcijas 
drąsiais eksperimentais kūrybingasis svajotojas Goddardas 
sugebėjo komercinių raketų efektyvumą nuo 2 proc. pakelti iki 
60. Šis technologinis virsmas atvėrė realias kosminių skrydžių 
galimybes.
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Tai nebuvo paties išradėjo pretenzija skristi į Mėnulį, 
Goddardas mintyje turėjo bepilotį raketos skrydį. Siūlė į 
Mėnulį nugabenti 7 kg parako užtaisą ir jį uždegti. Kelių 
sekundžių trukmės šviesos žybsnio pakaktų, kad Žemė-
je esantys astronomai per savo teleskopus jį užfiksuotų 
ir patvirtintų skrydžio sėkmę. Taip žemės gyventojai 
pasveikintų nakties ir romantiškų meilės istorijų Žemės 
palydovą. Suprantama, turėtų būti įvykddytos atitinka-
mos techninės skrydžio sąlygos. Eksperimentui reikėtų 
vengti Mėnulio pilnaties meto, geriausia, jei stebėtojams 
Žemėje būtų matomas tik siauras dangaus švietalo pjau-
tuvėlis, o jo tamsioji naktinė pusė vos apšviesta pelenų 
spalva.

Spaudai pakako jau to, kad profesorius Goddardas 
su savo fantazijomis kėsinasi į Dangaus kūną, o tech-
ninės smulkmenos mažai ką domino. Laikraščiai lenk-
tyniavo, kuris skaudžiau įgels „misteriui Mėnuliui“, 
„naujajam Jules’ui Verne’ui“ – kokių tik pravardžių ne-
susilaukė Goddardas. Suprask, apsireiškė naujas baro-

nas Miunhauzenas, kitaip – šarlatanas. Išradėjo puolimas 
priminė skalikų užspeistą šerną. Kosminių skrydžių idė-
jos tapo pamėgtu karikatūristų ir žurnalistų taikiniu. Net 
autoritetingasis The	New	York	Times nesusilaikė ir 1920 m. 
sausio 13 d. vedamajame išliejo tulžį: Klarko universiteto 
profesoriui ir vadovams, taip pat Smithsono institutui, 
derėtų žinoti, ką žino kiekvienas vidurinės mokyklos 
mokinys: raketa negali skristi vakuume, nes beorėje er-
dvėje neturės į ką remtis... Kažkur girdėta, ar ne?

PA P R O T I N O  Ž U R N A L I S T U S  I R 
P R O F E S O R I U S
Pragmatiškoji Amerika išsityčiojo iš Goddardo idėjos 
ir kartu pademonstravo savo ribotumą, jei ne daugiau. 
Kai kurie Europos universitetų mokslinčiai kaip papū-
gos kartojo svetimas nesąmones, tai atsispindėjo ir iš 
H. Obertho disertacijos gynimo. Užsipultasis R. Goddar-
das bandė aiškinti savo argumentus, padarė pareiškimą 
Associated	Press, mokslines išvadas išdėstė žurnale Scien-
tific	 American, bet ar visi skaito rimtus žurnalus? Kuo 
didesni nemokšos, tuo aršiau protino išradėją ir klibino 
iš kėdžių Klarko universiteto vadovybę. Goddardui liko 
veiksmais įrodyti savo teisumą ir pastatyti į vietą agre-
syvius neišmanėlius. Jo eksperimentas vertas dėmesio.

22 kalibro pistoletą, užtaisytą tuščiu šoviniu, jis pa-
kabino ant suklio (vok. Spindel), kad šis galėtų laisvai 
suktis aplink savo ašį. Vamzdį nukreipė 90° kampu į 
suklio ašį. Vietoj pistoleto gaiduko buvo įmontuotas 
jautrus elektrinis jungiklis. Šią kompoziciją aklinai už-
darė permatomu gaubtu, iš po kurio išsiurbė orą. Vos 
prisilietus prie jungiklio pasigirdo šūvis, pistoletas ap-
sivertė ir atatrankos veikiamas keturis kartus apsisuko 
ant suklio. Šią atatrankos jėgą atskleidė dar Newtonas: 
veiksmas lygus atoveiksmiui, jame slypi ir reaktyvinio 
judėjimo priežastis. Goddardas pademonstravo, kad jo-
kios atramos beorėje erdvėje skrendančiam kūnui, taigi 
ir raketai, nereikia. Beje, lotyniška sąvoka reactio kaip 
sykis ir reiškia atoveiksmį, judėjimą priešinga kryptimi. 
Sąvokoje glūdi reaktyvinio, taigi ir raketinio, judėjimo 
semantinė prasmė.

Tai, ką I. Newtonas teoriškai išmąstė ir matema-
tiškai pagrindė XVII a. pabaigoje, suguldydamas į tris 
pamatinius judėjimo dėsnius, R. Goddardas patvirtino 
praktiškai. Jis pirmasis pasaulyje įrodė reaktyvinio ju-
dėjimo pagrįstumą beorėje erdvėje, savo išmoningu eks-
perimentu padėjęs riebų paskutinį tašką nevaisinguose 
scholastiniuose ginčuose, dėl kurių buvo sulaužyta tiek 
daug diskusinių strėlių. Mokslas triumfavo, nemokšos 
buvo prikalti prie gėdos stulpo. H. Oberthas Vokietijoje 
pasijuto pakylėtas į devintą dangų, o jo skriaudėjai opo-
nentai iš gėdos tikriausiai rangėsi tarsi žalčiai karštose 
pragaro liepsnose. Tuo tarpu visažinė spauda jau rinkosi 
naujas aukas, kurių Amerikoje ir Europoje niekada nesti-
go ir turbūt greitu laiku nepristigs.

Šiandien mums nėra paprasta įvertinti šios kuklios nuotraukos reikšmę 
JAV aeronautikos istorijai. 1926 m. kovo 16oji, R. Goddardo tetulės 
Efės fermos laukas. Bus išbandoma pirmoji JAV skystu kuru varoma 
raketa. Per 2,5 sekundės ji pasieks 60 mylių per valandą greitį ir pakils 
į 41 pėdos aukštį. Roberto žmonos Esther Goddard fotoaparate pristigo 
foto juostos, tad pirmasis skysto kuro raketos skrydis liko neįamžintas... 
Vėliau šis bandymas buvo pripažintas kaip reikšmingas įvykis JAV 
aeronautikos istorijai, atvėręs kosminių skrydžių erą. Kai kas iš 
rašančiųjų brolijos šį R. Goddardo eksperimentą pagal istorinę reikšmę 
lygina su pirmuoju brolių Wrightų aeroplano skrydžiu.
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Tai kareiviai! Nuplikyti, nusiplikę... 
Surokuoji – lyg rikiuotė. Tik be rikių.
Šios atostogos nuostabios, ne po stogu!
Tik tūlam ir tas, kur čiuožteli, sublogęs.  

Rodos: perdažytuos kūnuos tūno galios! 
Kai dažai nukris, liks negalios regalijos.
Bet ir tų išsekęs kaklas nenulaiko, –  
Kaklo nesutvirtins priesaikos be saiko.

Bočiai manà mito probūtovės mitų,
Stiebės link stabų, stebuklų nematytų. 
O dabar – nebeįgalios mūsų motinos, 
Ir tėvai, ir mes, ir mūsų įgaliotiniai.

Graužatis užvaldo, išmaldai – tik maldos,
Nuograužos mylėtų, kirvarpėtos geldos.
Kariauna ši – klounai, miško monai, mėmės,
Be esmės tos giesmės, gyvasties kur sėmėmės!

Žemė ši pažeminta, ir jau įpratome: 
Ilgisi su ilgumom sukeisti platumas 
Tie, kas temsta nuo rytų, lyg iš pat ryto
Dievo veiksmą nelyg prakeiksmą skaitytų.

Kaip invazinis raudus vėžys, švininės rūtos;
Tos gi, andai sesių sėtos – graudžios, nebedrūtos.
Fakelai akli kelių, slaptų kupstų apstybė,
Pėdina kažkas pavymui – bet ne mūsų įpėdiniai.

Dvasios tiek pradvisusios, jog šliužai vartos 
Net ir ten, kur dvasių artumos praartos!
Klupsime už klumpių, bet lėkim net nuilsę – 
Kai nukaušta kaušės, viltys lieka iltyse.

Sekliai įkerta į sielas mūsų sėklos, 
Priešvėjui paleistos; pavėjui – tik šmėklos 
Baisiai laukia daigo, nelyg vaisiaus – kirmėlės: 
Sėklos į pamėklę – kaip į dirvą kirvis.

G i e d r i u s  A l k a u s k a s
 
Paskutinis Broniaus Krivicko eilėraštis,  
išsapnuotas į raguvas prie Raguvos miškų prieš pat žūtį

Remigijui Leipui,  
Krivicko gerbėjui,  

už bičiulišką ramybę

Išstatytose stovyklose stovylose, 
Stabakūliuose gyvybė nenutyla!
Net jei juos sprogdintų – kas mirtis dievaliams?
Ar bedalių galvos sprogs – jau Dievo valioje...

Šarvuose su votais pašarvotos vėlės –
Švęstas vaškas nebetaško abrozdėlių.
Taip ir širdžvakė – plienuota, net prie sienos,
Išlydis širdingas veltui muša plieną!

Nors ir plytom lytų, angelai sugeltų,
Pavėluotų vėlei Stikso upės keltas – –
Pasitaiko kartais gabija be dūmų:
Plienas negalabija, kaista lig skaistumo!

Kad ir kas eiliniui išlementų lemtį –
Iš pelnyto ryko viralą reiks semti,
Nuirklavus luotą link galinio uosto... 
Kokios mintys man belieka pasiguosti?!

Kraujas niršta irštvoje lyg karštas grąžtas, rėmuo, 
Caritas – sukarintas, ir kaulais kaukia rėvos, 
Pilnos dvėsenos. O sietuvos – pro sietą.
Tos, kur vesdavo į žemę pažadėtą.

Brolių maitos mėtos, glostomos kolionių –  
Niekas nelaidúos, kad láidos kaip krikščionis.
Gal sulauks jie patepimo šventą rytą...
Pažado atšvęst – deja! – tik padažyta.

Meilės meno pilnos mano sapno menės, 
Tad rimuoju šviesą, nors galvoj – aptemę...
Miegas išniekų – kiek kito aromato:
Brolių lyrika  – – –
                          dramatinė – – gramatika – – –

2019, rugpjūtis–rugsėjis
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Poringė apie arkangelą Mykolą, apie Vaidilutę tykiąją, 
Poetuką Anykščių šilo, kuris ne tik šilą pamilo,   
Akmenį iš Šiaurės, jo nelabą nešėją, ir kas iš viso to išėjo

Vaidilutei M. – nuo G.
...stebuklų laukui Anykščiuose 

2019 m. rugpjūčio 17 d. atminti... 

Tikėtina, jog senovėje Mykolinės vadintos ir Vėjų diena.
Štai ką pučia arkangelo Mykolo trimitas: jei tądien vyrauja šiaurys,  
žiema bus snieginga. Giedra per Mykolines žada itin šaltą žiemą.

Libertas Klimka. Lietuviškų tradicijų skrynelė, 2013, p. 296

Lėmė Volvos pranašystė
– Negalėjo ji suklysti! –
Kiek švelnumo širdžiai. 
Taip: širdis vėl suminkštėjo, 
Patręšiau, savim užsėjau, 
Nemunus sugirdžiau.

Argi man užmušti Lokį?!
Mušti niekas neišmokė
Šilo poetuko:
Baltą, be avelių, dirvą
Sodinau. Tenai suvirva
Volungė pro rūką.

Žiauriai bausti dievą Asą, 
Tą, kurs negyvai užtąso 
Po ledynus vėją? 
Bausti aš buvau nepratęs... 
Jei kas baudė – tai gyvatės 
Raisto niekadėją.

Gaudžiau žuvelius ant liepto, 
Ir jei vaidilà palieptų –
Užkerėčiau lūšį. 
Pro ugnelių bluostus koštas...  
Nebuvau tik kautis ruoštas 
Ragnaroko mūšyje.

Gaisras – šventė! Tik bemiegė.
Laistyk pelenus, jie spiegia,
Šermenis išgieda.
Atvėsina, bet negydo, 
Ta ugnis, kuri išlydo 
Nibelungų žiedą.

– Angel Mykolai, Mikeli!
Nelinksma ši pasakėlė – 
Lydos akmeninė... 
Nebevesk manęs iš proto,  
Smeigeną pagriebk Golgotos –  
Perverk vėl krūtinę!

Dausos jau nebeatsako:
Kam aš priguliau ant tako
Kur rugpjūčio naktį 
Vydau vaidilutę mielą, 
Kad įžiebtų mano sielos
Graudulingą dagtį?

Angel Mykolai, Mikeli!
Rasa kėlė pasagėlę, 
Pasagėlė – žirgą.
Tu pakėlei Toro pirštą, 
Tą, kurs rodomas į viršų 
Pragaru sumirga: 
 
Pirštas kėlė niūrią dvasią 
(Niūresnės už ją nerasi
Viešpatijoj Vyčio!),
Ta veliuoka tempė luitą, 
Tam, kad nebūtin išguitų 
Anykščių bažnyčią.

Slenkančio ledyno plūgą
Nešt sunku. Galybė slūgo.
Gaidgystė – jau trečią...
Laužė ragą, aštrią vinį, 
Smeigė juo man į krūtinę –
Grūdo Šiaurės svečią!

Tas prakeiktas vaškas šventas – 
(Tai širdis!) raudom purentas, 
Nemigą įvarė. 
Meilė – nemiga prieš miegą,
Įmygis kitiems telieka... 
Pavirtau į karį.

Drebinti Fafnyro irštvą,
Žiedu gaubti didį pirštą,
Lieti savo tūžmą!
Negirdėti, kai per žlėją 
Nerimo balsai užlieja,
Slėpiningai kužda... 
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Atlapok siaubingą narvą, 
Te lavà į smėlį varva –  
Lavą tvirtins maldos. 
Man užlydys klaikų dūrį 
Ta galia, kurią teturi 
Notungas perkaltas!

Riedulys iš žemės Toro
Atkeliaut čionais panoro –  
Pùntuku vadinkite.
Lai akmuo prie Lajų Tako  
Savo skausmo nesisako –  
Jį nuo meilės ginkite.
 
Rinkdavau gyvačių syvus. 
Bet tik tų, kurios negyvos. 
Ir – saulėtu oru.          
O dabar kiek kitą grobį 
Dobsiu, kaip Gyvatė dobia:
Jormungandras – Torą!

Sapnavau, lyg mano vardą 
Volungės balsu ištartų 
Vaidilutė girioje... 
Gal ištars – baigtuvių vietoje,
Ant kaktos, krauju, su ietimi,
Kaustyta Valkirija!

Volungė keista – nasruota,
Lyg ant sprando sėsta, jota, 
Kreivas paukščio takas... 
Iščiulbėtų aistrą graudžią, 
Prasižioja – ir užgaudžia
Gjalarhorno ragas!

Sapnavau, lyg epušrote 
Drebančiais lapeliais grotų 
Nuometuotas kūnas... 
Lai Perkūnas saugo auką, 
Nuometą sau dėsiu baugų –  
Skyldingų karūną!

Sese, jei vidum pajuostum,
Išbaltėk: štai laumės juosta, 
Saulė ėmė žaisti!
Bet kai žemė grims į jūrą, 
Teapšvitins vidų niūrų  
Valhalos pašvaistė!

Veriantis, nuožmus, beširdis, 
Tulžimi save prigirdęs, 
Meilės nebegėriau jau... 
Kėliausi, į kairę kreivas, 
Dievo Odino kareivis 
Vienišas – – – 
         – – – Einherijas – – –

2019, rugsėjo 09–10

K O M E N TA R A I
Mykolinės	 –	 rugsėjo 29 d., arkangelo Mykolo garbei. Michael (hebr. 
 – panašus į Dievą. Šv. Rašte kalbama apie angelų klases – (לֵאָכיִמ
angelus, arkangelus, serafus, kerubus ir t. t. Bet štai žymioji Tomo 
Akviniečio tezė: Sequitur,	 quod	 impossible	 sit	 esse	 duo	 angelos	 inius	
speciei	 (iš to išplaukia, jog neįmanoma, kad būtų du tos pačios rū-
šies angelai). Tad – gal ir angelų vardus turintys žmonės, miškiniai, 
slogučiai, laumulės, vaidilutės, yra daugiau nei unikalūs, kiekvie-
nas – pats sau atskira rūšis?

Fafnyras (Fáfnir islandiškoje Valsungos	 sagoje) – nykštukas, arba 
Fafneris (Wagnerio tetralogijoje Nibelungų	žiedas) – milžinas, pastatęs 
Valhalą. Abu, tapę drakonais, saugojo galingus žiedus: Andvario 
(Andvaranautą) ir Nibelungų.

Ragnarök – Dievų sutemos, paskutinis pasaulio pabaigos mūšis skan-
dinavų mitologijoje. Vokiškai – Gotterdämmerung.	Taip pavadinta ir 
paskutinė R. Wagnerio tetralogijos dalis. Į lietuvių kalbą itin gražiai 
etimologiškai išsiverčia: Rikių	rūkas. Taip susisieja šiaurės skandinavų 
sagos ir centrinių germanų Nibelungų	 giesmė. Juk Niflungen – Nibe-
lungen yra „ūkanoto krašto žmonės“ (der	 Nebel – rūkas; Nibelungų	
giesmė, V. Nausėdo komentarai. – Vaga, Vilnius, 1980, p. 380).

Volvos	pranašystė (Völuspá) – pirmoji ir geriausiai žinoma Poetinės	Edos 
(apie X a.) dalis. Greičiausiai parašyta islandų autoriaus, pagonio, 
bet jau susipažinusio su krikščionybe. Pavyzdžiui, prisikeliantis Ra-
gnaroko mūšiui Baldras – mitas, paveiktas galingo Jėzaus prisikėlimo 
vaizdinio. Tad arkangelas Mykolas, pučiantis trimitą, jau tikrai ne 
atsitiktinis. Gal jis ir yra Heimdalras, pučiantis Gjalarhorną? (žr. 
toliau). Danų romantizmo kompozitorius J. P. E. Hartmannas sukūrė 
oratoriją Volvos	 pranašystė (Vølvens	 spådom) (1872).

Asai	(sen. skand. Aesir)	–	aukštieji dievai. Archajiškesnė dievų grupė –	
vanai. Asų ir vanų priešprieša ir balansas yra svarbus skandinavų 
mitologijos elementas.

Lokis	 (Loki)	 –	 asų genties dievas, keičiantis pavidalus, triksteris. 
Gudrus išdaigininkas, kartais padedantis kompanjonams Odinui 
ir Torui, o kartais apsunkinantis viską ir sau, ir tiedviems. Lokio 
apgautas, aklas dievas Hodas nužudė Odino ir Frigės (Frijos) sūnų 
Baldrą, Toro brolį.

Notungas	 – kardas, paliktas Votano (Odino) tam, kad pastarojo 
palikuonis Zygmundas galėtų patį Votaną išvaduoti iš prakeiksmo. 
Deja, pranašystė reikalavo, jog atkeikimas vyktų be aukščiausiojo 
dievo įsikišimo. Supratęs savo pastangų beprasmybę, Votanas išmušė 
Notungą iš Zygmundo rankų, ir tas iškart žuvo nukautas Hundi-
go. Tik Votanas dar nežinojo, kad jo vaikų, dvynukų iš Vėlzungų 
(Valsunga, Vǫlsungr) giminės –	 Zygmundo ir Zyglindės	 –	 meilės 
guolyje jau užsimezgė dievui nežinomas vaikutis –	 Zygfridas. Tai 
jis Notungo šipulius perkals, šiuo kardu nužudys Fafnerį, atgaus 
Nibelungų auksą, Tarnhelmą (stebuklingąjį šalmą) ir patį Nibelungų 
žiedą. Pranašystė vis dėlto išsipildys!

Jormungandras	 (Jörmungandr)	 –	 didžiulė baisi gyvatė, Lokio sūnus. 
Ragnaroko mūšyje kausis su Toru ir vienas kitą nugalabys.

Einherijas	 (senovės skandinavų k. – vienišas karys) –	mirusio kario 
siela, nudanginta į Valhalą valkirijų, kad galėtų kovoti už Odiną 
Ragnaroko mūšyje. Pastarojo dienai išaušus, pro 540 Valhalos durų 
išeis po 800 einherijų. Taigi apytiksliai – 432 tūkst. karių. Per Ra-
gnaroko mūšį Odino kariuomenė kausis su Lokio vedama pabaisų, 
monstrų kariuomene.

Gjalarhornas	 –	 ragas, pučiamas Heimdalro, perspėja Valhaloje gyve-
nančius einherijus apie artėjančią nelaimę. Pasaulio pabaigoje ragas 
užgaus perverdamas visus devynis pasaulius. Arkangelas Mykolas 
irgi pučia ragą!

Skyldingai –	 legendinė danų karališkoji šeima, apie kurią pasakoja-
ma prarastoje Skjöldunga	 saga (apie 1180–1200) ir paminėta pirmose 
Beowulfo eilutėse. Šiame anglosaksų poezijos rinkinyje randame ir 
Nibelungų	 giesmės personažų. Tai vėl suartina šiaurės ir centrinių 
germanų religinįmitinį lauką. Danų kompozitorius Louisas Glassas 
(1864–1936) 1924 m. sukūrė simfoniją Nr. 6 Skjoldungeæt (Skyldingų 
gimimas). Mano manymu, tai yra vienas didžiausių vėlyvojo roman-
tizmo simfoninių šedevrų.

Na, bet eilėraštis juk ne apie dievus, o apie tikrą, bet nelaimingą 
Anykščių šilelio poetuko meilę. Juk ir pats poetukaseinherijas gi-
męs trečiadienį: angliškai Wednesday	(wōdnesdæg) –	Odino diena.	Jau 
tikrai ne sutapimas...
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Paklaus	–	kaip	pereiti	gyvenimą?
Atsakykite	–	kaip	per	stygą	bedugnę	–	 

gražiai,	atsargiai	ir	greitai

N I K O L A J  R E R I C H

Atsiradęs pasaulyje, žmogus ieško būdų, kaip jame 
išgyventi – ieško galimybės įsitvirtinti ir psicho-
logiškai, ir materialiai. Kad būtų saugus. Nes 

jis – stokojanti būtybė... Todėl pasirenka (susikuria) vie-
ną ar kitą gyvenimo strategiją (suprantama – skubantis 
gyvenimo „laikrodis“ įneša įvairiausių korekcijų) – ieš-
ko prasmės pasaulyje, talentų savyje, gyvenimo tikslo...

Atskirų individų žmogiškoji prigimtis (kaip sako 
akademikai – aplinkos arba genų įtakoje) atsiskleidžia la-
bai skirtingai. Vieni labiau linkę (kartais net visą savo gy-
venimą) pasyviai stebėti – „matyti“ pasaulį, kiti atvirkš-
čiai – iš karto ima veikti, treti daugiau kalba apie viską... 
O dar yra tokių, kurie nuolat tyli stėbėdami tą gyvenimo 
karuselę...

Galbūt tik labai apibendrintai, abstrakčiai ir sche-
miškai galėčiau teigti, jog žmogus savo gyvenimo kelyje 
tiesiog „privalomai“, savo prigimties spiriamas, nuosek
liai „praeis“ panašius santykio su pasauliu (buvimo pa-
saulyje) „etapus“ (būsenas, pakopas, slenksčius).

Gal iš tiesų žmogaus gyvenimą galima „sutraukti“ 
(kondensuoti, fokusuoti) į keletą statistiškai ir strategiš-
kai standartinių būsenų? Ir jeigu jas visas sudėliotume 
natūralia linijinės laiko tėkmės seka, vaikystėje pirminis 
ir pagrindinis jutiminis sąlyčio su pasauliu aspektas būtų 
matau. Jaunystėje, be abejo, vyrauja mąstau. Sulaukęs 
brandos, žmogus ypač daug kalba, moko kitus ir paga-
liau pats daug ką veikia. O senatvėje vis dažniau (viską 
iškalbėjęs, išanalizavęs) tyli.

Gali atrodyti keista, kad bandau apeiti tokius pojū-
čius kaip liečiu ar girdžiu, kurie, be abejo, yra labai svar-
būs, tačiau mano schemiškame skirstyme jie vis dėlto 
nėra pirmaeiliai. Ir čia – ne koks rašinys apie fiziologiją, o 
labiau kultūrologinis bandymas ne griežtai akademiškai, 
o veikiau eseistiškai apibrėžti žmogaus buvimą – kuo la-
koniškiau ir esmiškai egzistenciškai.

Žinoma, gyvenimo tėkmėje šių apibendrintų ir iš-
grynintų „etapų“ modifikacijos ir eilės tvarka įmanomos 
įvairiausios. Ir vis dėlto būtent šias esmines žmogaus bu-
vimo pasaulyje psichologinesegzistencines „schemas“ 
aš naudosiu šiamo pabrėžtinai teoriniam savo minčių 
modeliui aiškinti. Kitaip juk neįmanomas nei aiškus ir 
įtikinamas „siužeto“ tekste kūrimas, nei skaitytojo (adre-
sato) galimybės aiškiai suvokti perteikiamas idėjas.

Ta u t v y d a s  N e m č i n s k a s

Keli žmogaus santykio 
su pasauliu aspektai

Todėl toks bus šio rašinio karkasas, teksto režisūri-
nis scenarijus: matau – mąstau – kalbu – veikiu – tyliu.

1 .  P R A D Ž I A   –  S U S I D Ū R I M A S  S U 
PA S AU L I U :  M AT AU
Pravartu būtų prisiminti nuostabų filosofo Arvydo Šlio-
gerio „(pa)matymo“ patirties aprašymą: „Žmogaus gy-
venime jų nedaug. Viena, dvi, trys, ir viskas. Ir to visai 
pakanka. Jei išvydai bulvę, debesį virš javų lauko, kal-
vos liniją, Vermejerio mergaitę, skaitančią laišką, jeigu iš 
tikrųjų išvydai, pamatei ir netekai žado, to pakanka vi-
sam gyvenimui; ir visai kūrybai... Ir kodėl jų nepavadinti 
Dievo malonės blyksniais?“

Šį impulsą, blyksnį, kurį žmogus išvysta pirmiau-
sia, siečiau su vaikystės ar ankstyvosios paauglystės po-
tyriais (nors tokie „praregėjimai“ užklumpa bet kuria-
me amžiaus tarpsnyje), kai vieną akimirką „matymas“ 
(be abejo, su kitų juslių „duomenimis“) laužia kasdienį 
pasaulio suvokimo inertiškumą ir atsiskleidžia visiškai 
„kitas“ suvokimo būdas. Dažnai netgi nulemiantis viso 
likusio gyvenimo kryptį. Tačiau šis naujai gimęs matau, 
vėliau išskleidžiamas vaizduotėje įvairiais pavidalais, vis 
dėlto, yra pirminis.

Savaime suprantama, kad kultūroje (ypač mene) vi-
sas kūrybos procesas paremtas matymu. Pavyzdžiui, se-
novės japonų dailininkai mokė mokinius, kad pirmiausia 
reikia pačiam tapti pušimi – medituojant, persismelkus 
į stebimą objektą – ir tik tuomet pradėti judesį teptuku 
norint tą pušį nupiešti keliais tiksliais brūkšniais... Su-
prask: iš pradžių tapk grynu „matymu“, sukoncentruok 
ir ištuštink savo protą ir tik tada pradėk rankos judesį, 
einantį iš širdies.

Dzenbudizmo mokytojai skatina tiesiog įeiti į patį 
daikto vidų ir pamatyti pasaulį daikto (!) akimis.

Mano galva, ypač subtilia tokia pasaulio fenome-
nų pajauta (būtent matymo prasme) buvo apdovanotas 
(ar pats išsiugdė, o gal liga „privertė“) dailininkas Algi-
mantas Švėgžda. Jo piešiniai – meditacijos, kai žvilgsnis 
fokusuojamas į kokią nors, atrodytų, nežymią mikropa-
saulio dalelę – mažą gamtos detalę (šiaudelį, sėklytę, la-
pelį) – yra autentiškiausias regėjimo, grynojo „matymo“ 
įsikūnijimas. Tai matymas, katalizuojantis giliausią egzis-
tencinę patirtį, buvimo gelmės suvokimą! Čia detalė yra 
kaip lakmusas, išryškinantis visa ko suvokimo slinktį 
nuo mikro prie makrokosmoso.

Kažkuo panaši yra ir nuostabaus erudito (gyvenimo 
išminčiaus) Jono Meko kūryba – ar tai būtų dokumen-
tiniai drebantys Bolex fiksuoti vaizdai, ar žodžiai, kren-
tantys laipteliais iš jo sielos ant balto popieriaus lapo. 
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Už visų tų kūrybos apraiškų švyti vienintelis ir totalus 
stebiu, o kitaip – tiesiog matau. Netgi žodžiai, kartais iš-
nyrantys (tariami) iš už kadro, yra, atrodytų, tik sponta-
niški ir natūralūs gyvenimo atspindžiai, išryškinantys tą 
J. Meko nuolat ginamą matau.

Turbūt ne veltui A. Šliogeris kadaise labai atvirai ir 
drąsiai rėžė: „Man svarbiausia tai, ką matau, o tai, kas 
vadinama mąstymu, tikėjimu ar kalba, man yra antraeilis 
ir antrarūšis dalykas...“

Gal todėl, jog jis supranta, kad religinės, politinės ar 
mokslinės žmogaus proto sukurtos žodinės (sąvokinės) 
chimeros suryja jį patį. Matymas yra vienintelė nuostabi 
pirmapradžio nekaltumo manifestacija. O gal tai ateina 
iš Tibeto lamų: „Ne mąstyk, o matyk!“

Manau, nebūtų didelis akibrokštas, jei perfrazuočiau 
jau visiškai nepadoriai nuvalkiotą R. Descartes’o pasa-
kymą cogito	ergo	sum ar J. P. Sartre’o variaciją rašau	–	va-
dinasi,	egzistuoju į, pavyzdžiui: „matau – vadinasi esu“. 
Tik vėliau prasideda mąstau ar veikiu – pradinis impulsas 
yra regiu. Atrodytų, jog tai iš tiesų yra stebuklas, šventa 
duotybė, žmogiškosios egzistencijos tobulumas.

Tačiau Šventasis Raštas įspėja: „Akis nesoti regėti...“ 
Dar prieš tūkstančius metų pastebėta, kad visą žmogaus 
sielą užvaldantis matymo geismas gali būti net pražūtin-
gas ir iškreipiantis Tiesos sakymą. Patvirtinimų gausu ir 
mūsų dienomis, kai visa aplinka tiesiog dūsta nuo dras-
tiškų vaizdų invazijos, ardančios psichiką vien beprotiška 
mozaikiškų, nesusijusių reklaminių kadrų kaita... Invazi-
jos, griaunančios matymą ir netgi mąstymą savo totalia ma-
nipuliacija, iškreipiančia natūralaus „matymo“ ir suvoki-
mo procesus, o todėl – ir egzistencinį žmogaus pagrindą: 
saugumą, prasmės suvokimą, laimės pojūtį, gyvenimo 
džiaugsmą, net pozityvių tikslų projektus.

Kai matymas prievarta sujaukiamas, užsiteršia ir to-
lesni procesai – mąstymas, suvokimas bei veikimas. Per 
regesių psichozę į visišką dvasios aklumą – štai kokia 
yra mūsų epochos savanoriško (!) „žudymosi“ vaizdais 
perspektyva.

Apsižvalgykime – juk aplink mus kur nors nuolat 
vyksta viešai legalios prievartinės kankinimų vaizdais 
orgijos. Parduotuvėse, bankuose, viešajame transpor-
te, net gatvėje (TV kanalais ir internete – tai labiau nei 
akivaizdu). Todėl šiuo metu reikia ir toliau drąsiai ginti 
laisvę matyti pasirenkamai. Bandyti suvokti beprasmį ir 
žalojantį, psichologiškai ir vertybiškai žmogų išderinantį 
tų vaizdų poveikį.

Atsiduriame naujos gyvenimo kokybės paieškų 
karštmetyje. Turime nuolat mokytis atsirinkti, atmesti, 
analizuoti, sugebėti ignoruoti visa, kas trukdo „matyti“ 
autentiškai, spontaniškai ir realiai.

2 .  S ĄV O K Ų  N E L A I S V Ė J E :  
M Ą S T AU ,  K A L B U 
a)	Pažinimas	(tiesos	teorijos)
Galbūt bet kurios kultūros uždavinys – tai siekis išskaid
rinti ir aiškiai artikuliuoti įvairiapusius tarpusavyje są-
veikaujančius tikrovės aiškinimo (ir praktinio veikimo) 
modelius – socialinius, politinius, ekonominius etc. Nuo-
latinė refleksija, atrodytų, yra natūralus (savaiminis) kie-
kvieno istorinio tarpsnio procesas. Nes tik apmąstydama 

savos ir praėjusių epochų egzistencines ir kultūrines iš-
raiškas (teorijas, terminologijas, modelius, vizijas) visuo-
menė gali įgauti patirties, kuri, išsivysčiusi į strateginius 
vektorius, galėtų transformuotis į būsimo laiko apmąsty-
mus. Taip palengvindama ir praktinę elgseną naujomis 
sąlygomis, nors įvairių istorinių epochų intelektualiniai 
modeliai nėra, o ir negali būti vienodai suprantami ir 
aiškinami dabartyje.

Apšvietos epocha, matyt, dar iš graikų buvo perė-
musi supratimą, jog žmogaus prigimtis yra racionali ir 
todėl visiškai įmanoma rasti vienintelį racionaliai teisin-
gą žmogaus problemų sprendimo būdą (taisyklę). Tačiau 
netikėtai romantizmas pasiūlė visiškai kitą mąstymo di-
mensijų spektrą (gal net priešingą Apšvietos suformuo-
tiems) – individo kančią, tragizmą, iracionalių sielos 
judesių, įvairių pasirinkimų erdves. Net – moralinio ir 
politinio pliuralizmo galimybę.

O dabartis? Kokiais prioritetais vadovaujantis šiuo 
metu „piešiamas“ viešojoje erdvėje Tiesos apie pasaulį 
paveikslas? Kur link ir kokiais mąstymo konstruktais 
kreipiamas dabartinės kultūros diskursas? Koks yra vi-
suomenės savęs suvokimo vektorius?

Tačiau grįžkime prie mąstymo užuomazgų: reflek-
sija, pažinimo siekis, tiesos paieškos – tai lyg žmogaus 
prigimtyje (smegenyse?) įdiegti „failai“, kurie dažnai 
veikia netgi nepriklausomai nuo individo valios. Žmo-
gus tiesiog „užprogramuotas“ Tiesos paieškoms, Pažini-
mui. Todėl ir atsiranda pažinimo mokslas, tiesos teorijos 
ir kitos disciplinos, siekiant tiesiog sustruktūrinti pasaulį 
savo galvoje, kad būtų lengviau jį „vartoti“. Iš pradžių jį 
užfiksavus, apmąsčius, o po to artikuliavus savąjį patyri-
mą (jutimus, intuiciją, mąstymą) įvairiomis mokslinėmis 
metodologijomis. Juk mąstymas (per jutimus ir suvoki-
mą) suformuoja žmogaus smegenyse apibendrintą pa-
saulio vaizdą – leidžia atsirasti sąvokoms.

Tačiau paradoksas: žmogus intensyviai siekia Vie-
nio: vienos tiesos, vieno galutinio atsakymo į klausi-
mą apie gyvenimą. Nuolat ieško kažkokio visuotino 
apibendrinimo. Tik, pasirodo, požiūrių yra begalės – 
teorijų apie gyvenimo sandarą, jo apraiškas. Net filo-
sofijoje pažinimo teorija mums siūlo ne vieną tiesos 
sampratą (klasikinė, akivaizdumo, loginės darnos ir 
panašiai)! Friedrichas Nietzsche net šaipėsi, sakyda-
mas, kad „visos žmonijos tiesos – tai nepaneigiami 
jos paklydimai.“

Ir jis buvo savotiškai teisus – gyvenimas teka, keičia-
si, vystosi, todėl tiesos, lyg kokios mados, keičiasi neįti-
kėtinai greitai. O pažinimo šaltiniai – jutiminė patirtis ir 
suvokimas – vis dėlto nuolat teikia žmogui tas žinias, iš 
kurių jis konstruoja pasaulio vaizdą – nori jis to sąmonin-
gai, ar ne. Nes juslės ir pažinimo siekis yra įgimti, todėl 
niekuomet nenurimstantys. Skirtumai tik tokie – vienais 
momentais bus pripažįstamos vienos teorijos, tiesos, mo-
deliai ar metodai, o kitais – kitos.

Atrodytų, jog Vakarai dar nuo graikų metodiškai 
sudėlioję į atitinkamas loginio mąstymo lentynėles iš-
tisas pasaulio ir žmogaus suvokimo formules, gali gy-
venti saugiau ir racionaliau. Tačiau siekiantieji plates-
nio pasaulio suvokimo turėtų atsigręžti ir į Rytus, kad 
atsivertų kiek kitoks, matymas (ir suprantama – mąsty-
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mas). Vienas kitas daoizmo aforizmas turėtų pravaikyti 
patogaus visko žinojimo snaudulį: „žinojimas – lėkštes-
nis, o nežinojimas – gilesnis“ arba „niekur neišeik – ir 
visur būsi“.

b)	Kalbos	filosofija
M. Heideggeris kukliai tūno savo „būties namų“ pa
stogėje, J. F. Lyotard’as ieško teisingumo kriterijų meta-
tekstams ir savo drąsiais intelektualiniais žygiais bando 
gelbėti mąstymo garbę, o L. Wittgensteinas tiesiog moja 
rafinuoto elegantiškumo (aforistinio kalbėjimo konteks-
te) vėliava, ant kurios puikuojasi užrašai: „sakinys yra 
tikrovės vaizdas“, „pasaulis yra faktų, o ne daiktų visu-
ma“ ir panašiai...

Paradoksalu, bet kalba yra ir pozityvi žmogaus įsi-
gyvenimo pasaulyje priemonė, būdas („pasaulis tampa 
žmogui jo pasauliu tik tada, kai jis yra į kalbą suimtas 
pasaulis“ – H. G. Gadameris) ir negatyvi (nes „užstoja 
priėjimą prie pasaulio“ – J. Wuchterlis).

Kuriame sąvokas, žodžius įvairiose veiklos srity-
se, tačiau kartu konstruojame ir kitokią socialinę, poli-
tinę tikrovę. Tai savo kalboje Žodis	apie	žodį 1989 metais 
yra akcentavęs buvęs Čekijos prezidentas V. Have-
las, sakydamas, jog „kiekvienas bent kiek svarbesnis 
pasaulio įvykis – kad ir koks malonus ar šlykštus jis 
būtų – visada prasideda žodžių sferoje, prasideda žo-
džių įžanga“.

Pasaulyje matome daugybę to pavyzdžių – ypač 
konfliktų zonose, kur priešiškos pusės „žaidžia“ infor-
maciniuskalbinius (propagandinius, manipuliacinius) 
karus ir savo šalyse, ir pasauliniame kontekste.

O štai vienuoliškas T. Mertono požiūris atskleidžia 
ir baisesnes pasekmes: „...jei mūsų gyvenimas išliejamas 
beprasmiais žodžiais, mes niekada nieko neišgirsime, 
niekuomet niekuo netapsime.“

Kitą aspektą aptikau vienoje išeivijos filosofo A. Lin-
gio knygelėje: „...mes esame reikalingi kaip veiksmingos 
naujų sakinių priežastys, naujos informacijos, formuluo-
jamos senais žodžiais, gamintojai.“

c)	Politinės	teorijos,	utopijos
Kadaise H. Heine yra įspėjęs, jog filosofų sąvokos gali 
sugriauti civilizaciją, – ir jis buvo teisus. „...mes gyvena-
me amžiuje, kai daug stipresnę revoliucinę įtaką žmonių 
gyvenimui negu bet kuriuo laikotarpiu... daro politinės 
idėjos“, – taip konstatavo idėjų istorikas I. Berlinas.

Iš tiesų – to iliustraciją matome žinių iš viso pasau-
lio miksuose.

Įvairios politinės sanklodos brendo ir vystėsi šimt
mečiais. Žmonija ieškojo būdų, kaip kovoti su pasau-
lio neaiškumu, tarpusavio bendravimo chaosu. Visose 
epochose ieškojo schemų, reglamentų, teorijų, įsitiki-
nimų, kad sumažintų neaiškumą, kad galėtų suvaldyti 
patys save.

Radosi įvairių politinių teorijų siekiant pažangos, 
veržiantis prie naujo pasaulio statybų, naujų vertybių, 
net naujo žmogaus kūrimo. Tie planai, kurie vaizdavo 
optimistinę ateities viziją, buvo pavadinti „utopijomis“ – 
taip žmonija ieškojo naujų kelių į laimę: mąstydami, ra-
šydami, diskutuodami. Struktūrindami savo pačių buvi-

mą žemėje, be abejo, ir veikiant tradicijoms, spaudžiant 
partijų ar (ir) oligarchų klanams ir t. t.

XX amžiuje ypač išryškėjo dviejų priešingų gyve-
nimo „stilių“ – socializmo ir kapitalizmo – priešprieša. 
Kur yra daugiau pliusų, o kur – minusų visi matome. 
Tačiau viskas prasideda nuo politinių ir ekonominių 
idėjų, sąvokų ir teorijų. Patikima (arba priverčiama ti-
kėti) viena ar kita mąstymo kryptimi – pasaulis ima-
mas „grūsti“ į tas politines bei ekonomines schemas ir 
taip gimsta įvairios „neapykantos formos“ (kaip vieną 
savo knygą yra pavadinęs L. Donskis). Tai kas gi žmo-
gui lieka?

Tiesiog bandyti – dar ir dar kartą iš naujo. Ginti save, 
kovoti už žmogiškąsias vertybes, nes tobulo plano, kaip 
laimingai gyventi dar niekas nesukūrė – nei teorijose, 
nei praktikoje. Svarbu, ką pasirinksi: pozityvų, ar des-
trukcijos vektorių.

d)	Postmodernizmo	grimasos
Kad žodžiai mūsų dienomis praranda savo vertę – aki-
vaizdu visiems. O kai jie neatspindi to, ką turėtų – visi 
supratimo saitai visuomenėje trūkinėja: daugėja chaoso, 
neatitikimo, nesusikalbėjimo, patyčių ir destrukcijos... 
Taip individas praranda psichologinį, kultūrinį, socialinį, 
ar net – egzistencinį saugumą. Vardai neatitinka daiktų. 
Sąvokos – situacijų, o žodžiai – prasmės. Todėl pasaulis 
išsikreipia – jame nelieka nei koordinačių pradžios, nei 
centro, nei viršaus, nei apačios.

Toks devalvuotas žodis nei kviečia, nei įkvepia. 
Tiesiog paklaidina, supainioja, suprastina ar net sunive-
liuoja. Neatskirsi, kur gėris, o kur – blogis. Viskas tampa 
vulgaria ironija, liguista euforija ar ekshibicionistine pa-
šaipa. Kaip rašo P. Sloterdijkas, „daug žinom, bet mažai 
išmanom“.

Suprantu, kad gyvename apraizgyti rinkos eko-
nomikos siūlais. Žinau, jog bet kuri sistema laikosi tik 
esant tam tikroms sąlygoms: be gamybos, pardavimų, o 
juo labiau – be reklamų, niekas nefunkcionuotų. Tačiau 
tas godus pelno vaikymasis išvirsta liguistu apsėdimu – 
noru totaliai valdyti potencialų klientą. Jo sąmonę ir pa-
sąmonę. Tai matome savo kasdienybėje – vaizdo, žodžio 
bei muzikos koliažų pagimdyta reklama daugelyje viešų 
vietų per prievartą „instaliuojama“ į kiekvieno praeivio 
(žiūrovo, klausytojo) sąmonę. Į šią kompaniją dar galim 
priimti ir TV filmų anonsus, kai destruktyvios propagan-
dos kulkos sminga į tą akimirką netoli TV aparatų atsira-
dusių mažamečių sąmonę. Ir ne tik. Visų moderniojo (?) 
pasaulio reklamų esi programuojamas tik vienam elgesio 
tipui: gimk – dirbk – pirk – mirk!

Išeitis – blokuoti tokią chaotišką žodžių invaziją, ne-
dalyvauti šiame švitinime ir bėgti į natūralų pasaulį – į 
gamtą be jokių civilizacijos šleifų. Kad atgautum protą. 
Kad į šią beprotybę pažvelgtum iš šalies.

3 .  V E I K S M O  L O G I K A  ( K Ū R Y B A ) : 
V E I K I U
Žmogus, kaip minėjau, atsidūręs pasaulyje (tiesiog 
„įmestas“ į jį) kaskart iš naujo bando įsitvirtinti – įsibū-
tinti. Tam jis prikuria daugybę technologijų. Tai matome 
visoje ilgoje žmonijos istorijoje. O tas kūrimas – veikimas 
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ir atsiranda dėl to, kad žmogus nori pakeisti pasaulį, tą 
tikrovę (gamtą), kuri jį supa – kad panaudotų visa tai 
savo tikslams. Gaminys yra fundamentaliausias tokio 
veikimo tikslas. Gaminys, kuris būtinas žmogui kasdien. 
O to „veikimo“ intencijos – pačia bendriausia prasme – 
gali būti įvairios. F. Nietzsche’i tai atrodo kaip „galia val-
dyti“, A. Camus mano, jog gyvenimas galimas tik kaip 
„maištas“. A. Sverdiolas mąsto, jog vienas iš variantų yra 
„sauga per vardą“, o A. Maceina (be abejo, perfrazavęs 
N. Berdiajevą) teigia, kad mes pašaukti žemėje baigti 
Dievo pradėtus darbus.

Tačiau gal žmogus iš vidaus yra tiesiog „verčiamas“ 
kažką „veikti“ – ir tiek! Tai yra duotybė, nepriklausanti 
nuo jo paties. Juk tik atsiradusi gyvybė juda įvairiomis 
formomis lyg „užvesta“ spyruoklė.

Žmogus „veikia“, kad paliktų kitam tam tikrą žen-
klą. Jis kariauja – tokia veikla gal įamžins jo vardą ir taip 
apsaugos nuo užmaršties. Kartais „veikiame“ bėgdami 
nuo tuštumos ar mirties nuojautos, netgi – nuo savęs. 
Žmogus kuria – veikia – lyg tai būtų žaidimas (J. Huizin-
ga), kartais tai – užsimiršimas. Yra ir saviraiškos – garbės 
medžioklės aspektas. Kad ir kaip žiūrėtum – visas veiki-
mas (bet kokia kūryba) atsiranda iš to, ką žmogus pama-
tė, ką išmąstė ar kalbėjo (ištartais žodžiais sau dar kartą 
patvirtino). Protingose knygose teigiama, jog bet koks 
veiksmas pagal aukštesnę idėją jau yra kultūros judesys. 
Kultūra sukuriama mąstant, planuojant ir veikiant! Pasiro-
do, žmogiškosios egzistencijos šaknis ir yra įgyvendinti 
kokias nors idėjas. Suprantama, čia juntamas platonizmo 
skonis, bet ar mūsų mąstymas turi pasirinkimą? Visi mes 
savo bendruomenėse esame įtraukti į veikimą – nuolatinį 
keitimą ir keitimąsi.

Tačiau tikėjimas Pažanga (progresu), kad techninio 
tobulėjimo kryptis garantuos saugesnę ir laimingesnę 
egzistenciją, pasirodė esąs nepagrįstas. Tendencija ga-
minti ir vartoti vis daugiau taip pat nepasiteisino.

Ir kaip visuomet nelauktai, drąsiai ir nepatogiai 
mums, įpratusiems prie saugaus miesčioniško aiškumo, 
tas pats radikalusis A. Šliogeris išsako savo, kaip visuo-
met, šokiruojantį teiginį: „Kūryba – tai gamtos naikini-
mas.“

Ir ką po tokių žodžių gali dar pasakyti? Kur eiti? 
Kaip galvoti? Tačiau tai tik pirmos akimirkos „šokas“. 
Vėliau, ilgiau parymojęs ir nukreipęs mąstymo lazerį iš-
sakytos minties link, suvoki, kad pačioje šio pasakymo 
gelmėje filosofas yra teisus.

Turime pripažinti, jog žmogus veikia tik naikinda-
mas (ypač – jei pažvelgsime viso Žemės rutulio mastu į 
gamybos sukeltas pasekmes). Atrodytų – kuriame ir ga-
miname žmogaus gerovei, bet viskas atsisuka prieš žmo-
gų: sveikatos nuodijimas, vandenų, žemės, oro užterštu-
mas, gyvūnų naikinimas etc. O kadaise žinios, mokslai, 
išradimai, gamyba buvo didysis laimės pažadas.

Kas žino, kur ta riba, kai veikdamas, keisdamas gam-
tą, dar nepažeidi pasaulio harmonijos? O ar mes iš tiesų 
norime ją, tą ribą, apčiuopti ir jos laikytis? Pasaulyje – 
aplink save ir savyje?

Bet juk tik veikimu žmogus atsako į egzistencinius 
iššūkius. Atsako sau į klausimus apie gyvenimo prasmę, 
vertybes, prioritetus. Ir turėdamas įvairių įsitikinimų, te-

orijų, praktinio veikimo „įrankius“, kovoja su neaišku-
mu savyje ir pasaulyje. „Veikia“, kad suprastų, pažintų 
save ir pasaulį per praktiką.

4 .  V I S O  G Y V E N I M O  M E D I TA C I J A : 
T Y L I U
Išgyvenęs visą savo gyvenimą, žmogus aprimsta – gy-
vybės spyruoklė jau išsisuka, išsiskleidžia. Įvyksta di-
dysis perkainojimas: visų buvusių minčių, kalbų, veiks-
mų, įvykių. Protas su savo sąvokų, logikos, mokslinių 
teorijų chimeromis jau praskriejo, lyg debesys sunkūs 
nuvilnijo. Ir staiga sielos tyloje jau galima aprėpti visą 
savo gyvenimą pirmapradiškai giedrame sąmonės dan-
guje iš naujo.

O kas belieka – tik medituoti praėjusio gyvenimo 
(teisingiau – savęs praėjusio) ekspozicijas ramybėje ir 
tyloje, žinoma, jei yra proga, klausant muzikos. Ir nebū-
tinai relaxo. Galėtų būti, pavyzdžiui, E. Satie Gymnope-
dies Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3 ar net kontroversiškoji kompanija: 
Z. Hussainas (būgnai), H. Chaurasia (fleita), J. McLaugh-
linas (gitara) ir J. Garbarekas (saksofonas). Nežinau, ar 
galima rasti dar fantastiškesnių garsų užutėkių savo gy-
venimo apmąstymams!

Apie pabėgimą nuo triukšmo į tylą pavyzdžių turi-
me apsčiai. Vadinamieji dykumos tėvai, išėję iš miestų į 
smėlynų ramybę – arčiau Dievo. Tas pats J. J. Rousseau 
ar H. Thoreau su savo Woldenu. Ir daugybė kitų.

Garsusis italų semiotikas rašytojas U. Eco savo pra-
nešime, skaitytame Italijos semiotikų konferencijoje 2009 
metais taip išreiškė susirūpinimą šių dienų realijomis: 
„Viena iš mums kylančių etinių problemų būtų – kaip 
grįžti į tylą.“

Netgi matematiškasis L. Wittgensteinas stojiškai 
prisipažįsta: „Apie ką negalima kalbėti, apie tai rei-
kia tylėti.“ Kad Tyla – galutinis žmogaus egzistencijos 
būvis, suvokė ir graikų rašytojas N. Kazantzakis („per 
plauką“ netapęs Nobelio literatūros premijos laure-
atu – sakoma, jog jam tiesiog pritrūko vieno balso, o 
laimėjo tąsyk A. Camus): „Tai galutinė riba pažinimo, 
kuris atsisako kalbėti, ar galutinė riba nežinojimo, kuris 
nemoka kalbėti.“

Daoizmas šiuo atžvilgiu lakoniškesnis: „žinantis ne-
kalba“.

Taip galėtume be perstojo vardinti, cituoti daugy-
bę minčių, susijusių su tyla ar tuščia erdve muzikoje 
(J. Cage. Tyla – 4’33), vaizduojamajame mene (non	fini-
to), įvairiose religinėse, dvasinėse praktikose (dzenbu-
dizmas, joga).

Psichologiškai praktiškai naudingą „patarimą“ ra-
dau M. Picard’o siūlyme pasirinkti „Gyvenimą tyloje, 
kuris mumyse taip sutaiko prieštaravimus, kad net jeigu 
jie mumyse ir pasilieka, liaujasi buvę problema.“

Iš tiesų – nuraminę protą ir jausmus tyloje, o dar ge-
riau – net gamtos fone, galime įsilieti į Visatos ritmus, 
savotiškai „ištirpti“ buvimo pilnatvėje, taikoje su savimi 
ir pasauliu.

Pabaigai – žmogiškai jautrus ir filosofiškai gilus bro-
lių fotografų A. ir M. Černiauskų retorinis klausimas: 
„Įdomu, o apie ką tylės, kai pasens, dabartinė jaunuolių 
karta?“
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Vienu atspirties taškų šiam tekstui atsirasti tapo 
pokalbiai su Algimantu Šešelgiu, kuris 1967 me-
tais Kaune, savo bute, subūręs draugų ratą (tai 

buvo pirmakursiai Kauno politechnikos instituto stu-
dentai, jau spėję apsikrėsti vakarietiška Liuksemburgo	
radijo bangomis sklindančia infekcija...), įsteigė pirmąjį 
Lietuvoje bigbito klubą, o po poros metų, 1969aisiais, 
kartu su Robertu Martinėnu, Voldemaru Mizaru ir kitais 
bendražygiais jį legalizavo: parengė ir patvirtino įstatus 
bei pavadino Smūtkeliais. Dar po metų surengė ir pirmąją 
Lietuvoje diskoteką. Įžūliausia, kad visa tai įgyvendinta 
prisidengus komjaunimo vėliava!..

Pavyzdžiui, ar daug kas nūdien prisimena, kad 1970 
metų rugpjūčio 26 dieną Kauno politechnikos instituto 
(dabar Technologijos universitetas) Automatikos fakul-
teto salėje įvyko pirmoji Lietuvoje, o ir tikriausiai visoje 
Sovietų Sąjungoje diskoteka? Arba kad 1971 metų vasa-
rio 20–21 dienomis ten pat buvo surengti trys Pop	Session 
roko koncertai ir kad visai netrukus, t. y. tų pačių metų 
kovo 9ąją, įvykusiame paskutiniame popklubo Smūt-
keliai susirinkime buvo nutarta klubo veiklą nutraukti?

I Š TA K O S 
Kas gi buvo tie drąsuoliai, įkūrę Smūtkelius, ir nuo ko 
viskas prasidėjo?

Štai Algimantas Piligrimas – paskutinis Smūtkelių 
prezidentas – prisimena, kad Laisvąją Europą ir Liuk-
semburgo radiją klausė nuo devintos klasės, o į klubinę 

G i n t a r a s  K u š l y s

Smūtkeliai: lūžio priešaušryje

bendraminčių veiklą įsitraukė antrame Kauno politech-
nikos instituto kurse, kai ant fakulteto vestibiulio sienos 
pamatė skelbimą, kad vienoje iš kavinių, įsikūrusių visai 
čia pat – šalia studentų miestelio, vyks diskoteka.

Voldemaras Mizaras – taip pat Smūtkelių pirmapra-
eivis – 1967 m. įstojęs į KPI Automatikos fakultetą pate-
ko į labai stiprią ATe7 grupę, į inteligentiškų jaunuolių 
kompaniją.

Anot V. Mizaro, A. Šešelgis – savotiška „nerami dū-
šia“ – kaip tik ir tapo ta ašimi, apie kurią sukosi dar tik 
besiformuojančio kolektyvo nariai. Pirmieji susiėjimai ir 
vykdavo pas A. Šešelgį, jo tėvų bute (buv. Altų, dab. Vin-
co MykolaičioPutino g., Kaune), kur studentai klausėsi 
Liuksemburgo radijo transliacijų ir aptarinėjo muzikines 
naujienas.

A. Šešelgis prisimena: „Mokslai mūsų negąsdino. 
Po visų paskaitų likdavo pakankamai noro ir jėgų veikti. 
Robertas Martinėnas, Voldemaras (Valdas) Mizaras, Al-
gis Grigaliūnas susitikdavome pas mane arba pas biržietį 
Kęstą Navicką, išgerdavome alaus, daug kalbėdavomės 
ir, žinoma, klausydavomės mėgstamos Vakarų muzikos. 
Kartu eidavome į Kauno halę „sirgti“ už Žalgirį, kartu 
lankydavomės J. Jurašo spektakliuose, važiuodavome į 
Vilnių, į muziejus. Žodžiu, kultūrinė veikla mums buvo 
svarbi ir įdomi. Susidarė lyg ir savotiškas penketo „klu-
bas“. Mano mintis buvo gauti realių galimybių veikti fa-
kultete per komjaunimą. Visi tam pritarė. Planas puikiai 
pavyko. Tapau Automatikos fakulteto komjaunimo biure 

Popklubas	Smūtkeliai,	pirmasis	Lietuvoje	neoficialus	bigbito	klubas,	surengęs	pirmąją	
diskoteką	ir	pirmąjį	Pop Session,	gimė	Kaune	septinto	XX	a.	dešimtmečio	pabaigoje,	
okupuotoje	šalyje,	gelžbetoninio	brežnevinio	sovietmečio	epochoje,	totalitarinės	sistemos	
cenzūros	sąlygomis,	kai	visai	čia	pat	pačiomis	žiauriausiomis	priemonėmis	buvo	pasmaugtas	
Prahos	pavasaris,	o	horizonte	šmėžavo	ir	Romo	Kalantos	aukos	įaudrintos	Kauno	jaunuomenės	
maištas.

Ši	istorija	man	pasirodė	ypač	įdomi	ir	jaudinanti	galbūt	kaip	tik	dėl	tos	priežasties,	kad,	
žvelgiant	iš	istorinės	perspektyvos,	čia	regime	tam	tikrą	laiko	lūžio	momentą,	o	Smūtkelių 
organizatoriai	–	norom	ar	nenorom	–	buvo	įtraukti	į	labai	intensyvių	ir	reikšmingų	įvykių	
sūkurį.	Ir	kaip	čia	neprisiminti	Umberto	Eco	minties	apie	Tvarką	ir	Netvarką.	Anot	žymaus	
struktūralisto	ir	semiotiko,	„toji	netvarka	nėra	akla	ir	neišvengiama,	prieš	kurią	visos	tvarkos	
galimybės	yra	bejėgės,	tai	–	vaisinga	netvarka,	kurios	teigiamą	pusę	mums	parodė	modernioji	
kultūra	ir	griūvanti	tradicinė	Tvarka...“1

Šiaip	ar	taip,	neabejotina,	kad	hipių	ir	visų	pirmųjų	lietuviškų	roko	grupių	(tokių	kaip	
Gintarėliai,	Raganiai,	Dainiai,	Nuogi ant slenksčio	ir	kt.)	atsiradimas,	kaip	ir	apskritai	
septinto	bei	aštunto	XX	a.dešimtmečių	sandūros	jaunimo	situacija	Kaune	ir	kitur,	vis	dėlto	
turėtų	būti	aktuali	ne	tik	šio	rašinio	autoriui,	bet	ir	platesniam	skaitytojų	ratui	–	nes	juk	iš	
tiesų	visai	prasminga	daugiau	sužinoti	apie	tą	laikotarpį,	kai	ką	tik	paminėtame	mieste	vyko	
kažkas	tokio,	kas	jau	visai	netrukus	turėjo	sudrebinti	visą	SSRS...
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atsakingu už kultūrą, o trumpiau – Automatikos fakulteto 
Kultūros klubo vadovu. Robertas – Automatikos fakulteto 
komjaunimo biure atsakingu už ideologiją. Mūsų ATe7 
penketo „klubą“ nutarėme transformuoti į bigbito klubą.“

S U V I E N Y T I  M U Z I K O S  ( A P I E 
M O T Y V U S ,  I N T E N C I J A S  I R  G A L B Ū T 
V I E N I J A N Č I Ą  M U Z I K I N Ę  I D Ė J Ą )
Ar Smūtkeliai savo veikla mėgino oponuoti tuometei sis-
temai, perpiešti sovietinės valdžios propaguojamą jau-
nojo socialistinės santvarkos statytojo paveikslą?

R. Šertvytis prisipažįsta, kad, kiek save prisimena, 
buvo tautinių pažiūrų, išvengė ir pionieriaus kaklaraiš-
čio, ir komjaunuolio ženkliuko – o tai totalitarinės siste-
mos sąlygomis buvo šis tas. O ir tarp jo artimųjų nestigo 
šnekų apie pokario partizanų kovas ar Vasario 16ąją.

Pasak A. Piligrimo, jiems politika rūpėjo mažiausiai, 
juoba kokių nors „revoliucijų“ ar prieš valdžią nukreip-
tų judėjimų kurstymas. Vienintelė Smūtkelių misija buvo 
bigbito muzika ir jos sklaida.

Nors dauguma narių buvo komjaunuoliai, išskyrus 
Robertą Šertvytį ir Česlovą Paplauską, tai nekliudė jų 
draugystei, nes jaunuolius vienijo muzika. Gal būta ir 
prisitaikėlių, tačiau šis parodomasis lojalumas valdžiai 
greičiau buvo tik apsauginė kaukė. Leonido Brežnevo 
valdymo laikotarpiu perdėtai demonstratyvus, pataikū-
niškas ir deklaratyvus nuolankumas sistemai buvo tapęs 
kone anekdotine, tačiau režimą visgi ardančia pozicija. 
Tai „tylioji opozicija“ arba „vidinė rezistencija“.

R. Šertvytis prisimena vieną savo draugą – Vidą, 
anuomet drįsusį viešumoje rodytis su diržu, kurio sagtis 
buvo papuošta Vytimi. Visgi kartą įkliuvo: važiuodamas 
motociklu buvo sustabdytas milicininko. Vytis, savaime 
suprantama, pastebėta, diržas atimtas, vėliau susilaukta 
ir kitų nemalonumų.

Taigi šie jaunuoliai nelaikė savęs jokiais disidentais 
ar sistemos griovėjais. Tačiau muzika tuo laiku buvo 

traktuojama kaip gana grėsmingas politinis ginklas. O 
kur dar prekyba „iš po skverno“ vinilinėmis plokštelė-
mis bei muzikiniais įrašais – tai juk nelegali veikla, spe-
kuliacija, rimtas nusikaltimas... Tad patys to gerai nesu-
vokdami, Smūtkeliai visgi veikė kaip atvirai opozicinis, 
disidentinis ir sistemai žalingas darinys.

D I S K O T E K O S  S AU L U T Ė J E
Pagrindinės šio studentų, besidominčių roko muzika, 
klubo užduotys – diskusijų, teminių vakarų rengimas. 
Norėdami gauti fakulteto dekano leidimą diskotekai, 
Smūtkelių nariai turėjo ilgai aiškinti, kas apskritai tai 
yra – valdžia diskoteką tada suprato tarsi kokį diskusijų 
vakarą, tad sumanymas buvo palaimintas.

Pirmąsias diskotekas Smūtkeliai pradėjo rengti 1970 
metais Saulutėje ir jose iš tiesų vykdė šviečiamąją veiklą: 
tarp dainų pasakojo apie muzikines grupes, jų sudėtį bei 
diskografiją.

Automatikos fakultete kiekvieną savaitę būdavo ka-
binami apie diskotekas pranešantys plakatai. Rinktas ir 
populiariausių dainų dvidešimtukas – TOP 20. A. Šešel-
gis prisimena, kad į sąsiuvinį buvo surašomi grupių pa-
vadinimai bei patikusių dainų žodžiai, registruoti klubo 
nariai bei jų turimi magnetofonai, o po steigiamojo su-
sirinkimo buvo renkamas ir nario mokestis – nuo trijų 
iki penkių rublių: už šiuos pinigus pogrindyje pirktos 
mag netofono juostos, vinilai – taip kaupti muzikos įrašai. 
Populiariausi buvo The	Beatles, The	Doors, Led	Zeppelin, 
The	Rolling	Stones. Ne visus šis mokestis džiugino, tad po 
kiek laiko narių sumažėjo.

Pasak R. Šertvyčio, grupės branduolį sudarė apie 
dešimt žmonių. Ne visi jie buvo bendrakursiai, tačiau 
paskaitos vyko tame pačiame pastate, tose pačiose au-
ditorijose, tad keliai nuolat susikirsdavo.

A. Stancevičius prisimena, kad diskotekos iš pradžių 
rengtos kas savaitę, paskui rečiau, nes stigo plokštelių. 
Jos buvo brangios, aparatūra – taip pat. Diskotekose Sau-

Iš kairės: A. Medelis, 
R. Martinėnas, M. Blochas, 
V. Mizaras, B. Gudaitis, 
A. Šešelgis, A. Šalkus studentų 
darbo ir poilsio stovykloje 
Kupiškio rajone, 1968, vasara
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lutėje tilpdavo iki šimto žmonių. Įėjimas tik su bilietais, 
patekti buvo nelengva. Beje, pirmosiose diskotekose šo-
kama nebuvo – tenkintasi diskusijomis bei muzikos ir 
bigbito grupių aptarimais. Vėliau jau pradėta ir šokti, 
tačiau tik diskotekai baigiantis.

*
Kai KPI Kultūros klube atsilaisvino pirmininko vieta, 
draugai bemat sumojo, kad ten turėtų atsidurti jų atsto-
vas. Algimanto „palaikymo komanda“ veikė ryžtingai – 
A. Šešelgis buvo išrinktas kaip opozicijos kandidatas 
jungtiniame KPI komjaunimo ir profsąjungos plenume2. 
Taip buvo atverti keliai platesnei veiklai. Juoba kad KPI 
komjaunimo sekretoriaus pareigas einantis S. Lapeika į 
klubo veiklą irgi nesikišo – matyt, jam nekilo minčių, jog 
Smūtkeliai peržengs ribas.

*
Tuo laiku Kaune kuriasi naujos muzikinės grupės – Gin-
tarėliai, Raganiai, Gėlės, Dainiai, Nenuoramos, Mes.

Dar veikia studija KPI-Film, kurios interesų sri-
tys – fotografija, filmavimas, kino dokumentika, palai-
kanti ryšius netgi su VGIK (Высший государственный 
институт кинематографии) studentais.

V. Mizaras anuomet buvo labai veiklus – intensy-
viai sportavo, fotografavo, tad buvo paskirtas Studijos 
vadovu. Petras Kimbrys, vienas iš neetatinių jos darbuo-
tojų, buvo ir Katalikų kronikos redaktorius. Taigi nieko 
stebėtino, kad vieną dieną Studija pateko į saugumiečių 
akiratį: jie čia ėmė lankytis reguliariai. Studijos sukaup-
tas foto ir videoarchyvas iki šiol dingęs be žinios – ar ši 
medžiaga buvo KGB sunaikinta, ar taip gerai nuo KGB 
paslėpta, kad nei priešai, nei savi nerado, nežinia.

Keista, kad Smūtkelių veikla taip ilgai buvo toleruo-
jama – į juos tarsi žvelgta pro pirštus.

P O P  S E S S I O N
Smūtkelių veiklos kulminacija – 1971 metų vasario 20–
21 d. KPI Automatikos fakulteto salėje surengta pop-
grupių koncertų serija, gavusi „hipių suvažiavimo“ pa-
vadinimą.

R. Šertvyčio galvoje idėja apie koncertą brendo se-
niai. Kaip jau minėta, Smūtkeliai KPI kultūros klube tu-
rėjo savą žmogų, A. Šešelgį, tad formalumus tvarkyti 
buvo paprasčiau.

Robertui teko pagrindinio organizatoriaus parei-
gos – rūpintis reklama, bilietų platinimu, sukviesti gru-
pes. R. Šertvytis ne vieną muzikantą pažinojo asme-
niškai, tad išsiuntinėjo oficialius kvietimus grupėms 
Raganiai, Dainiai, Nenuoramos, Mes, Gėlės, Gintarėliai. Ži-
nia perduota ir draugams į Leningradą, Taliną, Rygą.

Hipiai į Kauną patraukė iš visų Sovietų Sąjungos 
kampelių. Daugelis jų Kauno nepasiekė – sulaikyti dar 
Kaišiadorių stotyje ir išsiųsti namo.

Iki koncerto likus porai dienų, A. Šešelgis išvyko į 
Panevėžį pasižiūrėti J. Miltinio spektaklio. Į Kauną grįžo 
tik vėlai naktį, o kitą rytą paskambinęs KPI prorektorius 
griežtu tonu paliepė kuo skubiau pasirodyti rektorate. 
Pravėręs duris išvydo išblyškusį prorektorių Romaną 
Marijoną Chomskį ir dvi pilkais kostiumais vilkinčias 
žmogystas. Jį puolė tardyti, kas davė leidimą koncertui, 
ar būta perklausų, kaip suformuotas repertuaras ir... ar 
bus privalomi 50 proc. lietuviškų ir soclagerio dainų?.. 
A. Šešelgis patikino, kad jeigu ir yra ką nors praleidęs, 

Iš kairės: A. Grigaliūnas, A. Šešelgis, K. Navickas ir R. Martinėnas. 1968, 
gegužės 1

Pastatas, kuriame Algimanto Šešelgio tėvai turėjo butą, 2019
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tai būtinai pasitaisys, ir perklausą surengs, ir 50 % lietu-
viškų dainų į repertuarą muzikantams įtraukti palieps. 
Nors kaip tai įgyvendinti, nė nenutuokė.

Algimantas iki šiol tebesaugo lapus, kuriuose, jam 
paprašius, atlikėjai buvo įsirašę tuos 50 % lietuviškų dai-
nų. Aišku, tai buvo tik akių dūmimas, nes jie grojo, ką 
norėjo, t. y. vakarietišką muziką.

Pirmąją koncerto dieną Robertas šiaip taip prasibro-
vė pro draugovininkų užkardas ir pateko į sceną, kur už-
dusęs pranešė apie pirmosios grupės pasirodymą.

Per dvi Pop	Session dienas įvyko trys koncertai – pir-
mąją dieną vienas, antrąją – du. Koncertą atidarė Gin-
tarėliai, o užbaigė Mes, kurios branduolį sudarė žydų 
tautybės muzikantai, vėliau emigravę į Izraelį. Ekstra-
vagantiškai atrodė Raganiai su broliais Gitkindais prieša-
ky – dainavo angliškai, vilkėjo sportinius marškinėlius, 
mūvėjo kliošines kelnes, lakstė po sceną basi. Nuo scenos 
skambėjo populiariausi lietuviškų grupių hitai ir pan.

A. Stancevičius prisimena: „Tai buvo šventė... Viskas 
šauniai praėjo, o dėl pasekmių – aišku, supratome, kad 
jos bus.“ Pasekmės nelabai rūpėjo ir A. Šešelgiui: „Kokie 
ten incidentai: žiūrovai plojo, keli į viršų iškėlę suko švar-
kus... Tai buvo džiaugsminga muzika, visi – ekstazėje.“3

Juokingiausia, kad, prieš prasidedant koncertui, tuo-
metinis KPI partorgas Antanas Guiga pareikalavęs, kad 
jam parūpintų bilietus. R. Šertvyčiui teko juos atimti iš 
muzikantų. Bet „dorovės sargas“ sugebėjo išbūti tik iki 
pirmosios koncerto dalies pabaigos, o po to pasišalino, 
matyt, neapsikentė nei muzikos, nei jos klausytojų.

Svetimšaliai hipiai atrodė tiesiog pritrenkiamai: il-
gaplaukiai, spalvingi, madingomis skrandutėmis... KPI 
studentai jiems nė iš tolo neprilygo, mat buvo priversti 
kirpti plaukus, kad nebūtų išmesti iš instituto4.

Koncerto dienomis režimo tarnams veiklos nestigo. 
„Gėlių vaikų“ buvo pilnos autobusų ir geležinkelio sto-
tys, Laisvės alėja. Hipiai gaudyti ir Automatikos fakulte-

V. Mizaras, A. Šešelgis ir R. Martinėnas, 1970 Robertas Šertvytis, 1968

Pirmojo kurso studentai po darbų statybos būryje 
Alytuje. Iš kairės: Alikas Agejevas, Robertas 
Šertvytis, Vilius Šidlauskas, Rimas Varanavičius
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to prieigose, tačiau jų buvo daugiau nei milicininkų, tad 
pastangos buvo bergždžios.

Milicijos pulkininkui lakoniškai tarstelėjus „darysim 
tvarką“ A. Piligrimas atsakęs: „Ponai, čia viskas tvarkoje“.

S A N K C I J O S
Aišku, tuoj po Pop	 Session jo iniciatoriai buvo kviečia-
mi „ant kilimo“. Už dviejų dienų malonumą ir laisvės 
gurkšnį jiems teko atlaikyti pažeminimų ir tardymų la-
viną. Koncertai vyko per išeigines – šeštadienį ir sekma-
dienį. O jau pirmadienį jaunuoliai kviesti pasiaiškinti į 
KPI profsąjungos posėdį, antradienį jų laukė KPI kom-
jaunimo komiteto „pirtis“, galiausiai trečiadienį buvo 
sušauktas KPI rektorato posėdis, kuris tik patvirtino 
ankstesnių dviejų repertuarą ir kurio išvados buvo len-
gvai nuspėjamos.

Klubo nariai buvo klausiami, ar jie, būdami komjau-
nuoliais, išjungia užsienio radijo muzikos stotis, jei šios 

Dainiai (iš kairės): Feliksas Ratomskis, Jonas Jučas, Juozas Grigaitis, Rimas Kubilius, 
Virgis Adomas, 1971

transliuoja antisovietinę propagandą?.. Štai dar kelios 
1971 m. vasario 23 d. Lietuvos LKJS KPI komiteto pro-
tokolo ištraukos (kalba	netaisyta):

„Drg. E. Kibirkštis padarė informaciją apie popmu-
zikos koncertus, kurie įvyko vasario 20–21 d. d. Kultūros 
klubas turi atkreipti dėmesį, kad ateityje tokių dalykų 
nepasikartotų.“

„Ar buvo rašytas oficialus raštas kultūros skyriui dėl 
„Raganių“ ansamblio perklausymo.“

„Kas buvo informuotas dėl koncerto vykimo?“
„Šešelgis atsakė, kad jam buvo parodytas automati-

kos fto dekano leidimas.“
„Kokie ansambliai turėjo koncertuoti ar žinojo iš 

anksto kultūros klubas?“
„Kokiu tikslu Šešelgis buvo išvykęs į Panevėžį 

II–19 d.“
„Žodis suteikiamas popklubo prezidentui drg. Šer-

tvyčiui.“

Buvusio Automatikos 
fakulteto salė, 2019

Gintarėliai	roko festivalyje, 1971
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„Kokiu būdu į koncertą pateko ansambliai, kuriems 
neleista koncertuoti net instituto mastu.“

„Burgis pasakė, kad didžiausias kaltinimas yra, kad 
koncertas buvo neuždaras. Jis nepateisino „Raganių“ an-
samblio pasirodymą. Šis vakaras turėjo būti organizuo-
tas kaip fakultatyvinis vakaras. Didžiausias kaltinimas 
yra už tai, kad šio koncerto pravedimas nebuvo sude-
rintas su partiniu komitetu, rektoratu.“

„Instituto kultūros klubas padarė nedovanotiną nu-
sikaltimą. Be derinimo su rektoratu, partiniu komitetu 
surengė minėtą koncertą, kuris parodė menką ansamblių 
kultūrinį, estetinį lygį, o taip pat ir moralę. Trūko pop 
klubo narių politinio budrumo.“

Jaunuoliai buvo išvadinti ideologiniais diversantais 
grasinant išmesti iš instituto be teisės stoti į aukštąją 
mokyklą. Vienam iš įtakingų klubo narių tėvų pavyko 
susisiekti su tuometiniu Kauno Saugumo viršininko pa-
vaduotoju Bagdonu, o šis įsakęs pavaldiniams palikti 
studentus ramybėje. Saugumo šulas, regis, tada tik burb-
telėjęs, jog jaunimas apsižioplino, ir tiek5.

A. Šešelgį užstojo Automatikos fakulteto vadovybė 
ir komjaunimo sekretorius Bronislovas Burgis. Jis atsi-
pirko palyginti lengvai – gavo rektoriaus papeikimą su 
įrašymu į asmens bylą, neteko stipendijos ir buvo iš-
mestas iš KPI kultūros klubo pirmininko pareigų. Kiti 
gavo griežtus papeikimus, ir tik S. Sidzikauską išmetė 
iš komjaunimo.

Savo trigrašį įkišo ir ištikimiausia partijos tarnaitė – 
sovietinė žiniasklaida. Štai R. Dzikas, KPI studentų prof-
komiteto pirmininkas, instituto rupore Už	tarybinį	mokslą 
liejo krokodilo ašaras dėl Kauno miesto studentijos – 
anot jo, „ši jau seniai svajojusi turėti jaukų kampelį, ku-
riame būtų galima vesti diskusijas, įdomiai ir kultūringai 
leisti vakarus, bet Saulutėje renginius pradėjo organizuoti 
Automatikos fakulteto „Pop“ klubas. Šiuo metu jam va-
dovauja prezidentas, kuris apie pop muziką turi labai 
ribotą supratimą. <...> Štai vakaro metu klubo nariai pra-
neša pavadinimus dainų, kurias atlieka populiarios big	
beato grupės. Deja, įrašai blogos kokybės ir jų klausantis 
labai sunku atskirti kūrinius. Juo labiau, kad triukšmas 

Raganiai	per	Pop	Session, 1971

Algimantas Šešelgis, Virginija 
Piligrimienė ir Robertas 
Martinėnas Taline, 1972, rugpjūtis
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siekia 60 decibelų. Prie šio triukšmo dar prisideda labai 
„malonūs“ ir originalūs susirinkusiųjų klyksmai. <...> Iš-
vydome pop muzikos klausytojus, kurie būriavosi prie 
durų. Tai daugiausia „ilgaplaukiai“... vadinamieji „mo-
dernūs“ vaikinai ar merginos (iš aprangos ir išvaizdos 
sunku atskirti) susėdo ant žemės ir pradėjo linksmintis. 
Po to prasidėjo šokiai (kažin, ar tinka šis žodis)...“6

Įvairiuose šalies leidiniuose pasipylė straipsniai, tačiau 
juose žodžiai „Smūtkeliai“ ir „pop klubas“ tiesiog išnyko.

Pasak A. Stancevičiaus: „Jie gudriai nutarė – geriau 
papeikimai, pagrūmojimai, bet nesistengė šito reikalo 
išpūsti... galų gale bus naujų disidentų...“

Regis, Smūtkeliai pagaliau išpildė savo svajonę, ta-
čiau iš tikrųjų čia buvo jų pabaigos pradžia. 

A. Šešelgis po penkto kurso buvo paimtas į „rekrū-
tus“ – nusiųstas tarnauti prie pat Kinijos sienos. R. Šertvy-
čiui po instituto baigimo neleido stoti į aspirantūrą – todėl 
jis turėjo išvykti iš Lietuvos ir savo kandidatinę disertaci-
ją gintis Leningrade. A. Stancevičius dar kurį laiką veikė 
institute su ansambliu Nuogi	 ant	 slenksčio. Vienintelis A. 
Piligrimas dar kokį pusmetį bandė išlaikyti klubą.

Vertinant šią Smūtkelių epopėją iš nūdienos perspek-
tyvos, tenka konstatuoti, kad tai tikrai buvo itin reikš-
mingi – iš tiesų istoriniai – įvykiai.

*
Radijo imtuvas buvo bene vienintelis šaltinis apie Vaka-
rų pasaulį. Apie 1964 metus Liuksemburgo radijo ban-
gomis Lietuvos jaunimą pasiekė pirmosios grupės The	
Beatles dainos. Kažkur interneto platybėse esu radęs K. 
Antanėlio žodžius: „Kai 1964 metais per Liuksemburgo 
radijo stotį išgirdau The	Beatles dainą Love	Me	Do, mano 
gyvenimas pasikeitė.“

Prasidėjo tikra bitlomanija. Lietuvos jaunuoliai ėmė 
patys brązginti gitaras ir burtis į muzikines grupes, gro-
jančias bitlišką – bigbito muziką. Taip Vilniuje gimė Kėkš-
tai, Vienuoliai, Kęstučio Antanėlio grupė, Kaune – Kertukai 
ir Aitvarai, Druskininkuose – Miko Suraučiaus kolektyvas 
(apie 1965 m.). Kone visos šios grupės buvo susikūrusios 
arba vidurinėse, arba aukštosiose mokyklose.

Maždaug 1968 metais grupių sąrašas dar pasipil-
dė: Vilniuje grojo Bočiai, Gėlių	vaikai, Rupūs	miltai, Kau-
ne – Vyturėliai, Vaizbūnai, Perkūno	ainiai, Dainiai, Raganiai, 

Šiauliuose – Saulės	vaikai. Groti pradėjo ir merginos: Vil-
niuje susibūrė Bitės, Kaune – Eglutės.

Aštunto dešimtmečio pradžioje išryškėjo nauja 
kryptis, kuriai atstovavo Sartakovo Trio (Vilniuje) ir 
Nuogi	 ant	 slenksčio (Kaune). To meto muzika atitrūko 
nuo lyriško bigbito, įgavo daugiau gitarinio skambesio 
ir tikrojo roko bruožų.

Hipiai Lietuvoje nebuvo vien didmiesčių reiški-
nys – tokių jaunuolių būta ir Marijampolėje, Kėdainiuo-
se, Druskininkuose, Šiauliuose, Klaipėdoje... 

Hipių judėjimas kulminaciją pasiekė aštunto de-
šimtmečio pradžioje. Vėliau pamažu geso. Daugiausiai 
įtakos tam turėjo skaudžios represijos, lydėjusios Romo 
Kalantos susideginimą. Roko muzika buvo tas tiltas, ku-
ris sujungė Sovietų Sąjungos jaunuolius su Vakarais, jos 
nepajėgė sustabdyti net „geležinė uždanga“ – ji sklido 
radijo bangomis, atkeliaudavo siuntiniais. Rokas atvedė 
Lietuvą ir prie Nepriklausomybės slenksčio – Sąjūdį ly-
dėjo triukšmingi roko maršai.

P. S. 
Tiesa, ta pačia proga man (asmeniškai) dar kilo asociacijų 
ir su savo paties jaunystės laikais – puikiai pamenu, kaip 
vienoje Kačerginės pionierių stovykloje prie laužo uždai-
nuodavome: „...Tebūna laisva Lietuva, – pasakė Romas 
Kalanta ir apsipylęs benzinu pavirto krūva pelenų...“ 

Tad pagalvojau, kad į visa tai galiu pažvelgti kaip į 
nematerialųjį mūsų kultūros palikimą. Ir kas man prikiš, 
kad neturiu tam pagrindo?!

P. P. S. 
Už pasidalintas fotonuotraukas dėkoju kone ryškiau-
siam šios istorijos dalyviui A. Šešelgiui ir žinomiems 
mūsų muzikos pasaulio atstovams Nathanui Gitkindui 
bei Jonui Jučui.

1 U. Eco. Atviras	 kūrinys.	 Forma	 ir	 neapibrėžtumas	 šiuolaikinėje	 poeti-
koje. − Vilnius, 2004, p. 33.

2 Plačiau apie tai žr.:  Nemunas, 2017, Nr. 4.
3 Laisvės	 proveržiai	 sovietiniame	 Kaune. − Kauno apskrities viešoji 

biblioteka, 2007, p. 101.
4 Rita Bany. OB-LA-DI,	OB-LA-DA // Nemunas, 2017, Nr. 4, p. 32.
5 Ten pat.
6 R. Dzikas. Dar	 kartą	 apie	 „Saulutę“... // Už	 Tarybinį	 mokslą, 1971, 

kovo 1.

A. Šešelgis, G. Motiejūnienė, R. Šertvytis Čirčike, Uzbekijoje, 1972, balandis Antanas Stancevičius, 1974
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K Ū R Ė J A S  I R  P E D A G O G A S
Skulptorių Kęstutį Dovydaitį priskirčiau prie tų šiuolai-
kinių menininkų, kuriems svetimas žavėjimasis trum-
palaikiais efektais ar formalios koncepcijos meditavimu. 
Kęstučio skulptūros patraukia ekspresyviu realizmu, 
taip pat gebėjimu įamžinti modelio judesį bei nuotai-
ką – savybėmis, būdingomis išliekamąją vertę turinčiam 
menui.

Vaikystėje daug piešdavęs, mėgęs lipdyti, vėliau bai-
gė Šakių rajono meno mokyklą. Mokydamasis domėjosi 
keramika, nes skulptūros programos tuo metu dar nebu-
vo. Po to savo kelio ieškojo Dailės akademijoje. Susipaži-
nęs su įvairių dėstytojų siūlomais požiūriais į skulptūros 
plastiką, instinktyviai jautė, kad formalūs mėgavimosi 
abstrakcijomis klystkeliai klaidina ir veda į aklavietę. Ir 
tik ėmęs studijuoti pas Daliutę Oną Matulaitę, suvokė at-
radęs tarpusavio supratimą bei savo kelią į ekspresyvią 
realistinę skulptūrą.

Pasirinkimas likti dirbti gimtuosiuose Šakiuose bai-
gus akademines skulptūros studijas sostinėje nuo pat 
pradžių rodė rimtą nusiteikimą neištirpti didmiesčio 
šurmulyje, o pirmenybę teikti kūrybiniam susikaupimui 
bei tobulumo siekiui. Kaip čia neprisiminsi meno apaš-
talų atsiskyrėlių Šarūno Saukos, Regimanto Šilinsko, 
Konstantino Melnikovo?

Šiuo metu lygiagrečiai su kūrybine veikla Kęstu-
tis dirba ir pedagoginį darbą: dėsto skulptūrą, kera-
miką, grafiką bei vadovauja moksleivių diplominiams 
darbams Šakių rajono meno mokykloje. Prisimindamas 
ankstyvos jaunystės ieškojimus, yra laimingas, nes prisi-
deda prie vaikų meniškumo ugdymo – kad vaikai gautų 
tai, ko jam pačiam stigo. „Meno mokykloje esu moky-
tojas, o kūryboje – skulptorius. Taigi, esu... skulptorius, 
dirbantis pedagoginį darbą“, – juokauja dailininkas.

S K U L P T Ū R A
Kalbėdamas apie skulptūrą, Kęstutis akcentuoja formos 
svarbą. „Ji turi būti skulptūrinė, suvaldyta, išgryninta. 
Idėja, be abejo, svarbi. Nors pati savaime idėja yra tik 
farsas.“ Šiuolaikinis menas neretai akcentuoja vien idėją 
ir todėl tampa laikinu projektu, neturinčiu išliekamosios 
vertės. „Juk negalima pastatyti stačiakampės kartoninės 
dėžės, diskutuoti apie ją valandų valandas ir laikyti tai 
tikru menu.“ Deja, tokia pagunda šiuolaikiniame meno 
pasaulyje išlieka nuolatos. Su nerimu Kęstutis stebi ir 
dažnai pasitaikančias tautodailės ambicijas brautis į pro-
fesionalaus meno pasaulį. Todėl gerai supranta, kad jau-

N e r i j u s  P a r u l i s

Dailininkas ir laikas
Skulptoriaus Kęstučio Dovydaičio kūrybinio portreto bruožai

niems žmonėms itin sunku susiorientuoti ir atskirti tikrą 
meną nuo „pretenzijos į meną“.

Kęstutis pripažįsta, kad „būti skulptoriumi – pra-
banga: kūrybos procesas sunkus, ilgas, medžiagos bran-
gios“. Daugelį techninių proceso grandžių: medžiagų 
paruošimą, suvirinimo, konstravimo, liejimo ar retuša-
vimo darbus, tenka atlikti pačiam, ypač jei nori geros 
kokybės. Pačiam reikia ir susirasti skulptūrų liejimui rei-
kiamų medžiagų. Be to, skulptoriaus darbui reikalingos 
atitinkamo aukščio patalpos su geru natūraliu apšvieti-
mu, privažiavimu, pakankamo dydžio durimis, specia-
liais keltuvais, ventiliacija ir kita įranga.

Pasąmoningai įtaką daro netoliese esančiame Jur-
barko miestelyje tarpukariu dirbusio skulptoriaus Vin-

Skulptorius prie savo darbo Simboliai	laike.	
V I D O  V E N S L O VA I ČI O  nuotrauka
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co Grybo likimas: baigęs dailės studijas Paryžiuje, dėl 
tuometinės politinės konjunktūros negalėjo dėstyti Kau-
no meno mokykloje. Todėl, išlikdamas viena ryškiausių 
tarpukario Lietuvos skulptūros kūrybinių individualy-
bių, Jurbarke įkūrė gerai žinomą tuometinėje Lietuvoje 
skulptūrų liejyklą, kuria naudojosi ir kiti skulptoriai.

Nors šiandieninėje postmodernistinio meno terpė-
je klesti kolektyvinė kūryba, Kęstučiui svarbi individo 
kūrybinė autorystė bei menininko atsakomybė už savo 
darbą. „Menas yra ten, kur galima pasakyti – mano.“ 
Šis Konstantino Melnikovo credo žymi Kęstučio kūrybinį 
kelią, kuriame visuomet dominuoja asmeninis autoriaus 
požiūris į konkrečią temą.

Gebėjimas skulptūros formai įkvėpti dinamikos bei 
emocijų – itin reikšminga Kęstučio savybė. (Prisiminki-
me, kokia gyvybe pasižymi S. Krasausko ar P. Picasso 
grafikos linija!) Tokiame kontekste ryškėja prieš dvejus 
metus Šakiuose pastatyta skulptūra Mergaitė – droviai, 
iš vaikystės žaidimų atkeliaujanti į pagarbos knygai ir 
gimtajai kalbai pasaulį. Kybartuose atidengtoje Vytauto 
Kochanausko paminklinėje skulptūroje regime ilgame-
tį futbolo profesionalą, koja žongliruojantį kamuoliu ir 
su smalsiu pasitikėjimu stebintį šiandieninį gyvenimą. 
Anksčiau sukurta skulptūra Kaifas (Kaunas, privati ko-
lekcija) teigia palaimingą užsimiršimą šokio sūkury. Ra-
miu susikaupimu dvelkia dūdelę pučiantis Piemenėlis 
(Liuksemburgas, privati kolekcija). Aliuzijomis į klasi-
kinės mitologijos temas alsuoja Rokiškyje iškilęs Angelų	
medis bei Trys	 kupidonai (Rokiškis, Ilzenbergo dvaras). 
Dinamišką baroko sukinį nesunkiai atpažinsime praė-
jusiais metais Šakiuose atidengtoje Merginos	su	orchidėja 
skulptūroje. Sarkazmu dvelkia sausai dalykiško veido, 
bet į šiukšlyne besiknaisiojančios varnos kūną įsprausto 
Kagėbisto vieniša figūra. Ironijos nuotaikomis pulsuo-
ja Atlantas – skulptūroje fiksuojamas žmogaus virsmas 
akmeniu, – kai aukšti, raumeningi, gražūs, stiprūs Atlan-
tidos piliečiai ėmė laikyti save dievais ir užrūstino Aukš-
čiausiąjį, šis nubaudė paversdamas juos akmenimis. To-
kių ar panašių emocijų, aliuzijų bei asmeninio vertinimo 
pavyzdžių apstu nesibaigiančios Kęstučio fantazijos kū-
rybinių atradimų pasaulyje.

O R I G A M I A I 
Atskirą Kęstučio kūrybos sritį sudaro origamiai.	Nors 
terminas atkeliavęs iš Japonijos, tačiau pati tradicija yra 
multikultūrinė: kas vaikystėje nėra iš popieriaus lankstęs 
įvairių lėktuvėlių, laivų ar kepurių? Kai vidurinėje mo-
kykloje reikėjo sukurti įvairių papuošalų, Kęstutis sugal-
vojo išlankstyti paukštį. Tokia buvo pradžia. O grįžęs po 
studijų suprato, kad origamio principai vėl domina – tik 
jau kitame lygmenyje. Kilo mintis juos paversti metalo 
skulptūromis. Taip ėmė rastis draugams dovanojami ant 
stalo pastatomi nedideli suvenyriniai paukščiukai, kati-
nai ar kiti personažai. O šiemet ši eksperimentinė veikla 
išsivystė į Šakiuose ant prekybos centro fasado parapeto 
„patupdytą“ įspūdingų matmenų Varną, kurio kilmė iš 
origamio tiesiog akivaizdi.

Šiuolaikiniam postmodernizmui būdinga žaisti dvi-
prasmybėmis ir neretai naudoti oksimorono terminą, kai 
objektą charakterizuoja jo įprastinei sampratai priešta-

raujantys požymiai. Taigi lankstus popierius Kęstučio 
kūryboje pavirsta atspariu metalu, o metalas suvokiamas 
kaip lengvas popierius.

P E D A G O G I N Ė  V E I K L A 
Ji ne tik užpildo laiką, likusį nuo kūrybinio darbo ar tei-
kia „kasdieninę duoną“ – o tai, beje, išlieka aktualu dau-
gumai menininkų. Visų pirma toks kūrybinis bendravi-
mas su jaunais žmonėmis, nuolatinis keitimasis idėjomis 
ir grįžtamasis ryšys neleidžia nuobodžiauti ir skatina 
sveiką konkurenciją. Juk kiekvieno gabaus mokinio prie-
dermė – pralenkti mokytoją, o mokytojo – nepasiduoti 
ir išsaugoti pozicijas. Nereikia priminti, kad galimybė 
moksleiviams dalyvauti realaus meno kūrinio idėjos 
koncepcijos bei realizavimo procese suteikia unikalių 
patirčių. Dirbdami tokio pobūdžio projekte, moksleiviai 
susipažįsta su daugeliu darbe dalyvaujančių, bet plačia-
jai publikai mažiau matomų įvairių sričių specialistų – 
architektų, dizainerių, konstruktorių ir kitų – darbu.

Šiuo požiūriu itin įsimintinas vienas pastarųjų tokių 
bendrų darbų – Šakių rajono meno mokyklos jubiliejui 
skirtos vėtrungės kinetinės skulptūros sukūrimas. No-
rėdamas moksleiviams suteikti galimybę susipažinti su 
platesniu procese dalyvaujančių profesionalų – skulpto-
riaus ir architekto – darbu, Kęstutis pakvietė mane, kaip 
ilgametį kūrybinį bendraautorių, suformuoti projekto 
užduotį. Pasiūliau sukurti vėtrungę naudojant daili-

Lakštingalos, 2017, h – 170 cm, bronza, geležis
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ninko Joano Miró kūrybos principus. Kodėl Miró? Visų 
pirma, architekto bei skulptoriaus nuomone, Joano Miró 
kūrybos principai – dinamiškas siluetas, abstrakti kom-
pozicija, gausybė savarankiškų detalių, ryškių spalvų bei 
netikėtų derinių naudojimas – labai tinka estetinei deko-
ratyvinės vėtrungės išraiškai. 

Antra, studijuoti meną galima dviem būdais. Tai 
arba akademinės studijos, arba mokymasis iš žinomo 
meistro. Abu šie studijų metodai yra lygiaverčiai ir eg-
zistuoja visais laikais. Taigi, šiuo konkrečiu atveju baigia-
mosios Dailės klasės moksleiviams teko savarankiškai 
studijuoti ispanų dailininko Joano Miró darbus ir sukurti 
eskizus remiantis šio dailininko kūrybos principais. To-
liau vyko kūrybinis procesas, kuriame dalyvavo ir moks-
leiviai, ir skulptorius bei architektas. Profesionalai ver-
tino moksleivių darbus. Jie buvo novatoriški ir įdomūs. 
Pasirinkimą nulėmė kompozicija, geriausiai atitikusi rei-
kalavimus, keliamus dekoratyvinės vėtrungės estetikos 
specifikai: raiškiu siluetu išsiskirti iš aplinkos, sukinėtis 
pučiant vėjui ir kad būtų įmanoma realizuoti.

Paskui sekė detalizavimas: 3D grafinio dizaino ma-
keto kūrimas, statinių apkrovų skaičiavimas, pamatų 
įrengimas dalyvaujant kitiems atitinkamų sričių specia-
listams. Pagaliau Kęstutis savo rankomis prakalbino me-
talą, kad subrandinta vizija įgautų regimą formą.

Jau dveji metai šis bendras kūrinys atiduotas ver-
tinti visuomenei. O abiem pusėms – ir Meno mokyklos 
moksleiviams, ir profesionalams – liko ryškūs kūrybinės 
improvizacijos įspūdžiai, praturtinę visus.

K Ū R Y B O S  S T I L I S T I K A 
Kęstutis yra užsiminęs, jog pats norėtų sužinoti, kokiai 
kūrybinei srovei priskirtini jo darbai, tad atsakysiu, kad 
tiksliausiai jo šiandieninių darbų stilistiką įvardytų post-
moderniojo	realizmo	sąvoka.

Postmodernizmas kaip stilius įsitvirtino amžių san-
dūroje ir pastaruoju metu po savo sparnu priglaudžia 
daugumą šiuolaikiname mene vykstančių procesų. Jau 
praėjusio amžiaus aštuntą dešimtmetį pirmiausia archi-
tektūros protagonistai R. Venturi, D. Scottas Brownas, 
dizaineriai S. Izenouras, J. Rauchas ėmė visuomenę pra-

tinti prie postmodernistinio meno sąvokos. Vėliau teoriją 
plėtojo Ch. Jencksas. Autoriai akcentavo stiliaus įsiparei-
gojimus ir dabarčiai, ir praeičiai. Įvairiose šalyse atlikti 
semiotikos tyrimai patvirtino svarbų, bet anksčiau neį-
vardytą dalyką, kad menas yra užkoduota kalba. Drauge 
įsitvirtino nuostata, kad skirtingi žmonės suvokia meną 
pagal tokius skirtingus kodus. Savaime suprantama, 
kad priklausymą vienai ar kitai kūrybinei srovei nule-
mia susitapatinimas su bendromis vertybėmis. O tokios 
Kęstučiui ir jo bendraminčiams – išanalizavus darbus – 
būtų istorinė atmintis, nuoširdumas, ironija, daugiapras-
miškumas, kontekstualumas, oksimoronas. Ir visa tai 
jo kūryboje įvilkta į meistriškai detalizuotą, kruopščiai 
išbaigtą išraiškingą realistinę plastiką. Kas žino – gal 
metams bėgant stilistika keisis ir taps postmoderniuoju 
siurrealizmu ar dar kuo kitu?

Galėčiau tik pridurti, kad visais laikais profesionalų 
meną palaikė mecenavimas: taip Vincentą nuolat rėmė 
brolis Theo, lygiai kaip už Leonardo darbus turėtume 
būti dėkingi jį finansavusiam Lodovico Sforzai. Nes 
menininkas yra tas mediumas, kuriam neįmanomas gi-
linimasis į verslumą ar rinkos dėsnius, tačiau kuris ins-
tinktyviai junta ir geba suteikti pavidalą nematomiems 
epochos virpesiams. Noriu palinkėti Kęstučiui sutikti 
tokį rėmėją.

Kita vertus, prie meno pasaulio prisišliejusiųjų gau-
sybėje tikrų menininkų iš tiesų nedaug. Jų kūryba vi-
suomet išlieka šiuolaikiška. Michelangelo, Caravaggio 
ar Rodinui negresia išeiti iš mados – jie amžinai liks mo-
dernūs. Nepamirškime, kad esame maža šalis, todėl ne 
tik mūsų sportininkams, bet ir mūsų menininkams – dėl 
ribotos konjunktūros, prieigų ar finansavimo – nelengva 
įsitvirtinti tarptautiniame lygmenyje. Kęstučio darbus 
labiausiai norėčiau lygintini su šiandieninio Meksikos 
skulptoriaus Javiero Maríno kūriniais, kuriems lygiai 
taip pat būdingas tobulas išbaigtumas ir ekspresyvus 
žmogaus veido bruožų ar kūno perteikimas. Tikiu, kad 
Kęstučio darbai atlaikys laiko išbandymus ir ateityje 
stos šalia V. Grybo, V. Šerio, V. Vildžiūno, S. Kuzmos, 
A. Kmieliausko, D. Matulaitės bei kitų mūsų nepraei-
nančiųjų. 



Atlantas, 2012, h – 68 cm, bronza, granitas Kristijonas	Donelaitis	–	Metų	laikai, 2014, h – 82 cm, žalvaris, granitas

Angelų	medis,	2017, h – 330 cm, bronza, granitas; Ilzenbergo dvaras

K Ę S T U T I S  D O V Y D A I T I S



Katinas, 2019, h – 19,5 cm

Paminklas Vytautui Kochanauskui, 2019, h – 180 cm, bronza, granitas; Kybartai

Varnas, 2019, h – 40 cm, bronza; Šakiai

Simboliai	laike, 2017, h – 145 cm, bronza

V I D O  V E N S L O VA I ČI O  nuotraukos
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K R I  G E S  nuotrauka

Ta diena, kai bičiulis dailininkas Gintaras Gesevi-
čius lyg tarp kita ko užsiminė, kad rugpjūtį no-
rėtų surengti plenerą Kirdeikiuose, nebuvo kuo 

nors ypatinga. Saulėtas pavasario pavakarys, nuotaikin-
gas pokalbis, istorijos ir prisiminimai. Tačiau, pradėjus 
„dėlioti“ numatomo renginio detales ir atidžiau planuoti 
būsimus įvykius, tapo akivaizdu, kad teks iš tiesų rimtai 
padirbėti ir įvairias atsakomybes draugiškai pasidalinti. 
Pradėkime tad viską nuo pradžių.

Nors aukštaičių tarmė ir lankytinos to krašto vietos, 
rodos, pažįstamos nuo seno, Kirdeikių pavadinimas at-
mintin įstrigęs nebuvo. Matyt, Aukštaitijos girių girios ir 
ežerų mozaikos taip užburia, kad ne visus kaimų ir mies-
telių pavadinimus gali lengvai įsidėmėti. Pasak istorijos 
žinovų, rašytiniuose šaltiniuose Kirdeikių kaimas pirmą 
kartą paminėtas dar 1554 metais, aprašant Linkmenų 
dvaro inventorių. 1732 metais kaime buvo 10 kiemų, 
1897 metais įkurta pradžios mokykla, 1927 metais pasta-
tyta Kirdeikių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia, 1934aisiais 
įkurta biblioteka. Pastaroji, kaip Utenos A. ir M. Miški-
nių viešosios bibliotekos padalinys, veikia iki šiol, nors 
gyventojų kaime belikę jau mažiau nei du šimtai. Ir, pa-

J o v i t a  N a l e v a i k i e n ė

Istorija ir šiandiena: 
pleneras, Žolinė ir kiti 

sak Kirdeikių ir dar tris gretimas parapijas administruo-
jančio kunigo Jurgio Kazlausko, kasmet jų vis mažiau 
belieka kaimuose žiemoti. Dalis sodybų gyvenamos tik 
vasaromis, kai šiltuoju metų laiku prie ežerų suvažiuoja 
poilsiautojai. Galima būtų manyti, kad „gerieji laikai“, 
kai greta kaimo esančioje sodyboje gyveno ir kūrė žymus 
lietuvių tapytojas Algirdas Petrulis, o kaime per vasaros 
praktikas apsistodavo dėstytojų lydimos dailės mokyklų 
studentų grupės – jau praeityje. Tačiau iniciatyvaus ir 
negandų užgrūdinto kunigo bei daugiau nei dvidešimt 
metų Kirdeikiuose ne tik vasarojančio dailininko inicia-
tyvos surengti pirmąjį šiame kaime vasaros plenerą tai nė 
kiek nesumažino. Gal net atvirkščiai. Kunigui Jurgiui vos 
pradėjus tarnystę Aukštaitijoje teko išbandymas ir atsa-
komybė atstatyti sudegusią medinę Labanoro bažnyčią. 
Gebėjimas suburti žmones, būti drauge su bendruome-
ne, išgirsti ir mokėti papasakoti gelbėja sprendžiant keb
lias problemas, padeda ir buriant bendruomenę meno 
puoselėjimo tikslais.

Į dailininko Gintaro ir kunigo Jurgio kvietimą atvyk-
ti į pirmąjį plenerą Kirdeikiuose atsiliepę vilniečių meni-
ninkų pora Kazys Rimtas ir Vija Tarabildos, kauniečiai 



N A U J O J I  R O M U V A ,  2 0 1 9 ,  N R .  4  ( 6 0 9 )  37

Eugenijus Nalevaika ir Valentinas Varnas, uteniškės Re-
gina Skomskienė ir Aurelija KairytėSmolianskienė, vieš-
nia iš Baltarusijos Marina Konovalova bei dailininkas iš 
Lenkijos Danielis Gromackis, pristatydami savo kūrinius 
parodose Kirdeikiuose ir Utenoje, vienu balsu tvirtino 
nė akimirką nesigailėję sprendimo savaitei atvykti į šį 
Aukštaitijos kaimą. Kas užbūrė? Vietos žmonių nuošir-
dumas. Kas paliko didžiausią įspūdį? Gamtos grožis ir 
apylinkių gamtovaizdžio įvairovė. Kas skatintų vėl su-
grįžti? Pokalbių temos ir galimybė atsiverti – gerumui, 
tikėjimo slėpiniui, patirčiai ir pasitikėjimui.

Kartkartėmis galima girdėti nuomonių, kad plene-
rai šiomis dienomis esą praranda aktualumą ir tebėra 
svarbūs tik XIX a. anglų ar prancūzų romantikų sekė-
jams. Drįsčiau ginčytis, nes, kad ir kaip kistų šiuolaiki-
nės dailės raiškos priemonės, kad ir koks aktyvus būtų 
skaitmeninės fotografijos ar kitų modernių technologijų 
skverbimasis į pačias įvairiausias kasdienio gyvenimo 
sritis, kad ir kokia akivaizdi būtų naujųjų priemonių įta-
ka meno raidai, vis dėlto tebėra menininkų, kuriančių tik 
gamtoje, tik „iš natūros“, vis dar tapančių a	 la	 prima	 ir 
akylai saugančių tradicijos tęstinumą. Ir norėčiau tikėti, 
kad niekas nedrįs ginčyti gyvo pokalbio, vietos pasakoji-
mų ir asmeninių prisiminimų reikšmingumo ne tik kaip 
kūrybos šaltinio, bet ir kaip bendrosios istorijos kūrimo 
pagrindo ir svarbos.

Jūs galite paklausti, ar vertėjo tą savaitę praleisti me-
nininkų kompanijoje ežero pakrantėje tarp aukštaitiška 
tarme ošiančių girios medžių? Atsakyčiau – tikrai taip. 
Vertėjo, ne tik dėl to, kad matytumei nuostabą vietinių 
žvilgsniuose, kai jų kieme įsikuria lietuviškai tik keletą 
žodžių suprantantis dailininkas. Dar labiau vertėjo dėl 
to, kad matytum dar didesnę nuostabą tų pačių vietinių 
akyse, kai dailininkų darbuose, išeksponuotuose ant pa-
rapijos namų sienų, jie atpažindavo savo kiemo detales, 
gryčios langines, gėlių darželių žolynų spalvas.

Tiesa, žolynai. Jiems šiame plenere taip pat teko 
svarbus vaidmuo. Aptardami plenero temą, galvojome, 
koks pavadinimas jį išskirtų iš kitų ir suteiktų savitumo. 
Pavadinimą padiktavo laikas. 

Žolinė buvo ta diena, aplink kurią sukosi ne tik ple-
nero datos. Tai kaimui ir parapijai svarbi diena, nes tą-
dien Kirdeikių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje vyksta ne 
tik Žolinės iškilmės, bet ir Pirmosios Komunijos šventė. 
Per savaitę dailininkų sukurti paveikslai, sukabinti ant 
namo lauko sienų pakeliui į bažnyčios šventorių, tik jau-
kiai papildė šventėms iščiustytą kaimo aplinką. O kuni-
go Jurgio per Šv. Mišių pamokslą bažnyčioje susirinku-
siems ištartas paraginimas dar kartą atidžiai pažvelgti į 
ką tik čia pat, šiose apylinkėse, sukurtus paveikslus su-
skambėjo tarsi tobula edukacija apie meno vertę...

Nes prisiminimai kuria pasakojimą, o pasakojimai 
sukuria istoriją. Jeigu gerai pagalvotume, kartais būtų 
sudėtinga prisiminti, kas ir kaip buvo iš tiesų, nes kas 
kartą pasakodami vienus dalykus nutylime, kitus – pa-
gražiname, o dar kitus – tiesiog sukuriame, atsižvelg-
dami ir į savo (pasakotojo), ir į klausytojo poreikius ir 
nuotaiką. Gal todėl kolektyviniai prisiminimai, bendri 
pasakojimai ir kartu patirtas genius	 loci pojūtis sukuria 
istorijas, kurios skamba įtaigiau ir sukelia gilesnius iš-
gyvenimus tų istorijų klausytojams. Šiuo atveju kalbame 
apie istorijas, kurios kuriamos vaizdiniais: menininkų 
nutapytais paveikslais, akvarelėmis, grafikos lakštais.

Įspūdžiai nėra laikinas – plenero trukmės – kūrybos 
impulsas dailininkui. Jie sėda lyg laiko patina kiekvieno 
menininko prisiminimuose ir gali iškilti bet kuriame ki-
tame vaizdinyje po daugybės metų, kai vėl padvelks į 
kažkur jau buvusia ir patirta genius	loci dvasia. Tebūnie 
tai priminimas kiekvienam iš mūsų, net jei akimirką atro-
dys, kad šis tekstas tėra įtikinėjimo argumentai, ginantys 
plenerų svarbą. Argi ne tais pačiais argumentais galėtu-
me ginti močiutės kaimo pirkios, pirmos naujo derliaus 
duonos, džiūstančio pievų žolynų šieno, keptų obuolių 
ar šviežiai spausto sūrio kvapų keliamus prisiminimus? 
Pakanka apie tai pagalvoti ir prisiminimai su vaizdiniais 
ir kvapais mus nuneša vaikystės takais. Pakanka pama-
tyti suskintą žolynų puokštę ir mes vėl pajuntame archa-
jinio Žolinės ritualo ritmą. Taip metų ratu keliauja mūsų 
laikas – nuo Kalėdų iki Velykų, per Rasas ir Žolinę iki 
Ilgių ir Vėlių kalnelio.

Ir dar: kaskart stebint ryto aušrą ar vakarojant prie 
ežero, mintyse – lyg užsikirtusi plokštelė – vis sukosi ir 
sukosi knygos pavadinimas – Ežeras	ir	kiti	jį	lydintys	as-
menys (rašytojo Donaldo Kajoko romanas apie tikėjimą, 
meilę ir gyvenimo paslaptis). Nesu įsitikinusi, ar rašyto-
ją taip pavadinti knygą įkvėpė kokia nors tikrai nutikusi 
istorija prie ežero, tačiau nenustebčiau, jei tai būtų tiesa. 
Nes ežeras tuo pat metu gali būti klausimu ir atsakymu, 
mįsle, mistišku krantu, gelme ir sekluma, įkvėpimo pre-
tekstu poetui ar dailininkui, treniruočių zona besiprakti-
kuojančiam plaukikui ar vieta dienos prakaitą nuprausti 
nuvargusiam, girdykla pakrantės gyvuliams ar kantraus 
žvejo buveine tikintis laimikio. Ir dar daug kuo, kas ne-
buvo patirta, bet galbūt bus atrasta kitąkart vasarojant 
su menininkais prie ežero.

Toks tad buvo Žolinės pleneras Kirdeikiuose šįkart...



Eugenijus Nalevaika (jo darbai fone) ir klebonas Jurgis Kazlauskas 

VA L E N T I N A S  VA R N A S . Lieptelis,	2019, 60x60 cm, drobė, aliejus

R E G I N A  S K O M S K I E N Ė. Svirnas, 2019, 40x60 cm akvarelė

R I M T A S  T A R A B I L D A . Miškais	ateina	ruduo, 2019, 100x70 cm, 
drobė, akrilas

K R I  G E S . D20	Elk	moonlight, 2019, 100x70 cm, drobė, akrilas

Ž O L I N Ė  K I R D E I K I U O S E



Daniel Gromacki

G I N T A R A S  G E S E V I C I U S . Žolinė, 2019, 105x80 cm, drobė, akrilasV I J A  T A R A B I L D I E N E .  Vakaras	prieš	Žolinę	Kirdeikiuose, 2019, 100x80 cm, 
drobė, akrilas

A U R E L I J A  K A I R Y T Ė
S M O L I A N S K I E N Ė .	Ramybė,	

2019, 30x80 cm 

M A R I N A  M A R A . Kirdeikiai,	2019, drobė, aliejus
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Nedažnai tenka rašyti kultūros komentarą bai-
giantis dešimtmečiui. Tad negaliu praleisti pro-
gos apžvelgti, kas vyko vizualiųjų menų zonoje, 

kurią pažįstu šiek tiek geriau.
Šio dešimtmečio kultūros politikos procesus apiben-

drina kitų metų biudžeto projektas, kuriame kultūros įs-
taigų finansavimas mažinamas daugiau nei 15 procentų. 
Ir tai daro vyriausybė, žadėjusi kelti algas kultūros dar-
buotojams bei nenuilstamai kritikuojanti konservatorius 
už „naktinį biudžetą“, kuriuo šis dešimtmetis prasidėjo. 
„Naktinį biudžetą“ buvo galima pateisinti pasauline fi-
nansų krize. „Valstiečiams“ teko laimė valdyti ekonomi-
kos augimo laikotarpiu. Ir ką gi jie daro? Reikalauja iš 
naujai paskirtų muziejų vadovų ir sumažinti veiklas, ir 
kurti produktus pagal valdžios užsakytas temas, ir su-
šiuolaikinti ekspozicijas, neužmirštant edukacijos, ko-
munikacijos ir kitų dabartinių burtažodžių. Todėl teisin-
giausiai pasielgė vienas iš vadovų neidamas į Lietuvos 
įvaizdžio gerinimui skirtą posėdį. Aš irgi neičiau, nes 
valdžios niekinami kūrėjai įvaizdį gali tik pabloginti. Jau 
ir taip muziejai įstrigę praėjusiame amžiuje, nes jiems 
per ilgai vadovavo anų laikų žmonės, o jų kolekcijos – 
sovietinės, nes nepriklausomoje Lietuvoje vis trūksta 
lėšų įsigyti kūriniams. Bet iki šiol tokio ciniško kosminių 
reikalavimų ir radikalaus lėšų karpymo derinio, mano 
žiniomis, nebuvo.

Finansų krizės ir Vilniaus kaip Europos kultūros 
sostinės statuso sutapimas 2009 metais kultūrai prana-
šavo blogą ateitį, tik dar nežinojome – kokią. Dabar jau 
žinome. Su VEKS susiję skandalai sugadino kultūros 
prestižą. Turbūt iš dalies dėl to specialistai – menininkai 
ir menotyrininkai – vis rečiau įtraukiami į viešųjų erdvių 
tvarkymu užsiimančias komisijas. Merai ar savivaldy-
bių kultūros skyrių vadovai sprendžia patys ir visuose 
miestuose, net sostinėje, demonstruoja vienodai bana-
lų, provincialų skonį: paveldą geriausia atiduoti vers-
lui, brandūs medžiai – blogai, nykūs trinkelėmis iškloti 
plotai – gerai, ypač jei viduryje pūpso koks nors kičinis 
objektas. Nukėlus ar nukabinus beveik visus dar likusius 
sovietmečio ženklus, jų vietą užėmė tuštuma arba tau-
tiškai teisingi paminklai, sukurti pagal gerai įaugusias 
socrealizmo tradicijas. Tai irgi rodo panieką ekspertams, 
nes jie visą dešimtmetį kantriai parodomis, konferencijo-
mis, pokalbiais ir knygomis įtikinėjo, kad jau metas pa-
sidomėti šiuolaikinio paminklo koncepcijomis. Jas sieja 
požiūris, kad praeitis nėra vienprasmė, todėl paminklas 
turi skatinti ją apmąstyti, o ne bukai garbinti kelis kryp-
tingai parinktus personažus.

A g n ė  N a r u š y t ė

Baigiantis antrajam 
XXI amžiaus dešimtmečiui

Atvirai reiškiama valdžios panieka ir vis dar krizės 
apribojimuose įstrigę atlyginimai kuria sprogstamąjį mi-
šinį menininkų ir kultūros darbuotojų galvose. Tiesa, jie 
per daug protingi, kad gyventų skurde. Tačiau tai reiškia 
du dalykus. Pirma, visi dabar jau turi nebe po du, o po 
tris ar net penkis menkai apmokamus darbus, be to, dar 
dalyvauja nežinia kokiame kiekyje projektų ir vykdo vie-
ną užsakymą po kito. Nors už iniciatyvą ir verslumą juos 
galima pagirti, produktų kokybė nebėra garantuota, be 
to, visi chroniškai vėluoja po truputį prarasdami susido-
mėjimą tuo, ką daro. Kiek pamenu, Marxas apibrėžė su-
svetimėjimą kaip darbininko prarastą galimybę pačiam 
kurti savo gyvenimą ir pasinaudoti savo darbo vaisiais. 
Per šį dešimtmetį susvetimėjimas tapo kultūrininkų mo-
dus	 vivendi, kai, lakstydamas per penkias darbovietes 
ir dar vykdydamas nesuskaičiuojamą kiekį užsakymų, 
staiga suvoki, jog pats nieko jau nebematai, nebeprisi-
meni ir nebepastebi, kad taip sukiesi visą dešimtmetį.

Antra, turbūt tik Sąjūdžio laikais buvo daugiau pro-
testo mitingų ir atvirų kultūros bendruomenės laiškų bei 
peticijų nei šį dešimtmetį. Aišku, žiūrint per televizo-
rių, tie mitingai atrodo apgailėtinai kuklūs ir keisti, nes, 
užuot rėžę ugningas kalbas, kultūrininkai organizuoja 
„akcijas“. Kalbos atrodo beprasmiškos, kai kasdien regi 
politikų kvailumą ir savanaudiškumą – aišku, kad logi-
kos ir argumentų tokie neišgirs. Tad belieka būti meni-
ninkais ir kurti metaforas – griežti pjūklais ar pražygiuoti 
prospektu užsidėjus briedžių ir medžių kaukes. Neži-
nau, kiek aukštajam mokslui padės Vilniaus universiteto 
rektoriaus išdalyti diplomai „už ačių“, bet sniego kasi-
mas prie Kudirkos paminklo prieš keletą metų padėjo 
išsaugoti kultūros žiniasklaidą. Tai buvo efektyviausia 
akcija istorijoje, nors joje dalyvavo mažiausiai žmonių. 
Galbūt todėl, kad jų reikalavimas buvo labai konkre-
tus ir nepretendavo į kultūros biudžeto didinimą – tik 
pagaliau patvirtinti naują Spaudos, radijo ir televizijos 
rėmimo fondo įstatymą, kad tas galėtų išdalyti bent tas 
skurdžias lėšas, kurios lieka nuo paramos partijų ir mag
natų laikraščiams. Įstatymas netrukus buvo priimtas, 
bet atsitiko kai kas nenumatyto: fondas pamažu liovėsi 
kryptingai žlugdyti profesionalią kultūros žiniasklaidą.

Šis džiugus faktas – puiki proga pereiti prie pozi-
tyviųjų dešimtmečio reiškinių. O jų aptinku neįtikėtinai 
daug. Pirmiausia, Vilnius kaip niekad praturtėjo pa-
rodinėmis erdvėmis. Atsirado ne tik smulkių, egzotiš-
kų, miškuose paslėptų galerijų kaip Rupertas, bet ir dvi 
stambios institucijos. Nacionalinė dailės galerija buvo 
praėjusio dešimtmečio pastangų rezultatas, bet praturti-
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no būtent šį – mąsliomis, fundamentiniais tyrimais grįs-
tomis parodomis, kurios formuoja kultūros diskursą. 
Na, o šio dešimtmečio rezultatas – miesto centre vietoje 
kino teatro pastatytas privatus MO muziejus, turintis 
jau laisvės sąlygomis ir be valstybės biudžeto apriboji-
mų sukauptą kolekciją. Jei kultūrą vertintume vien kaip 
dabartinė valdžia – pagal lankytojų skaičius ir uždirba-
mus pinigus, – sakytume, kad tai – rimtas konkurentas 
Nacionalinei dailės galerijai. Tačiau gal taip ir nėra, nes 
MO muziejus siūlo alternatyvą – ne tiek meno procesų 
refleksiją, kiek kultūrą kaip pramogą. To, matyt, reikėjo 
privilioti tai visuomenės daliai, kuri nedrįsdavo užeiti į 
galerijas, baisėjosi „Vamzdžiu“ ir manė, kad šiuolaikinio 
meno kūrėjams visai atsisuko varžteliai.

Antras pozityvus pokytis – tai teisės spręsti dėl kul-
tūros finansavimo atidavimas naujai institucijai – Kul-
tūros tarybai. Tiesa, turiu prisipažinti, kad šiuo metu 
esu jos narė. Bet tai – laikina ir šis laikinumas yra vienas 
svarbiausių laimėjimų. Kol lėšas skirstė kūrybinių sąjun-
gų deleguoti atstovai, visa, kas sukuriama, lemdavo tų 
organizacijų valdžia, o tai dažnai būdavo tie patys ilgai 
ilgai savo poste sėdintys asmenys. Dabar sukurta tokia 
sistema, kad sprendžia daug niekieno nedeleguotų ir ri-
botą kadenciją dirbančių ekspertų, o jų sprendimus Ta-
ryba tik tvirtina. Todėl vienas žmogus gali lemti nedaug 
ir neilgai. Tai reiškia atidesnį pačių projektų vertinimą ir 
galimybę rastis įvairiausioms naujovėms.

Tai galbūt susiję su trečiuoju ryškiu pokyčiu. Jei de-
šimtmečio pradžioje dar tik pradėta kalbėti apie tai, kad 
kultūroje klesti lyčių nelygybė, buvo dalijamos „naciona-
linės vyrų premijos“, o į diskusijas buvo kviečiami vien 
vyrai, dabar jau keletą metų švenčiama Emancipacijos 
diena, tarp diskutuojančiųjų būna bent viena moteris, 
rengiamos moterų parodos, daugėja nacionalinės premi-
jos laureačių. Tačiau šauniausiai patriarchalinę vertybių 
sistemą susprogdino penkių moterų – trijų menininkių 

ir dviejų kuratorių – šiemet laimėtas Aukso liūtas Vene-
cijos bienalėje. Beje, šiame pasauliniame meno forume 
Lietuva sėkmingai dalyvavo visą dešimtmetį, kai buvo 
pelnyti net du iš mūsų paviljonams kada nors skirtų 
paminėjimų. Gal todėl dešimtmečio pabaigoje jau atro-
do normalu, kad mūsų menininkai kviečiami dalyvauti 
reikšmingiausiose tarptautinėse parodose, o jų darbus 
įsigyja svarbiausi pasaulio muziejai.

O pabaigai – keletas subjektyvių pastebėjimų. Juk 
apžvelgiant dešimtmetį dera įvardyti ne tik meno politi-
kos, bet ir vidines raidos tendencijas. Taigi – kas pasikei-
tė? Jei dešimtmečio pradžioje menininkai ėmėsi tyrinėti 
sovietmečio kasdienybės likučius ieškodami savo šaknų, 
tai pabaigoje toks jau užmirštas ir nostalgiją keliantis at-
rodo 10asis dešimtmetis. Senosios tarpdisciplininio ir 
tradicinio meno batalijos neteko reikšmės. Užsiimti me-
dijų savianalize ar dekonstrukcija beprasmiška, nes svar-
biau, ką menininkas nori pasakyti, o ne kokias priemones 
naudoja. Parodose, ypač jaunosios kartos, rasime vis-
ko – nuo rankų darbo audinių iki mokslinių duomenų. 
O pasakojimą turėsime susikurti patys – iš užuominų, 
tad iš žiūrovo tikimasi intelekto, noro bendradarbiauti 
ir humoro jausmo. Galbūt dėl to šiek tiek kaltos ir šiame 
dešimtmetyje įsteigtos meno doktorantūros studijos. Mat 
menininkai ne tik sukuria ilgo tyrimo pareikalaujančius 
darbus, bet ir parašo knygas. Dar visai neseniai išreika-
lauti, kad menininkas ką nors parašytų, buvo Sizifo dar-
bas. Dabar jie grasina be darbo palikti menotyrininkus.

Taigi, kad ir kaip keista, krize prasidėjęs ir meno 
prestižą nusmukdęs dešimtmetis baigėsi keliomis trium-
fo akimirkomis. Todėl vis naujomis krizėmis gąsdinan-
čiame pasaulyje kito dešimtmečio galime laukti viltingai, 
nors tai ir prieštarauja logikai.

Komentaras skambėjo LRT RADIJO laidoje  
Kultūros	savaitė ir buvo publikuotas portale lrt.lt
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R O K O  G E L A ŽI A U S  nuotraukos
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Taip buvo įvardyta Monikos ŽaltauskaitėsGra-
šienės paskaita Anykščių menų inkubatoriuje. 
„Tekstilė turi turtingą, plačią ir įvairiapusę istori-

ją, susistemina savyje praeitį, dabartį ir ateitį, viską vienu 
metu. Audimas, pats elementariausias pluošto pynimas, 
prasidėjęs maždaug 7000 metais prieš Kristų, iki šiol 
mokslininkų ir menininkų tyrinėjamas kaip konstrukci-
jos ir raiškos metodas. Šiame metode susilieja matemati-
ka, atmintis ir vaizduotė“, – kalbėjo menininkė. Jos kalba 
vaizdžiai buvo iliustruojama persiškų kilimų, tradicinės 
lietuvių tekstilės, naujausios šiuolaikinės tapiserijos pa-
vyzdžiais, ieškoma giluminių semantinių audinių ryšių 
bei tekstilės sąsajų su naujausiomis nūdienos technolo-
gijomis. Žavėjo analitinis Monikos mąstymas, užsidegi-
mas bei aistra kalbant apie savo pasirinktą tyrinėjimų 
bei kūrybos sritį.

Monika ŽaltauskaitėGrašienė – tekstilės katedros 
vedėja VDA Kauno fakultete, nuo 2013 metų – Kauno 
bienalės vadovė, Europos Sąjungos programos Kūrybiška	
Europa	2014–2020 ir jaunųjų menininkų platformos pro-
jekto Magic	Carpets dalyvė. Skubanti, tačiau niekada ne-
užmirštanti darnios savo keturių asmenų šeimos, šventai 
sauganti akimirkas bei laiką, skirtą tik jiems, – tokia ta 
Monika – visada besišypsanti ir elegantiška.

Teiraujuosi, kada nusprendė tapti menininke ir ko-
dėl pasirinko tekstilę.

„Dar mokykloje turėjau geriausią draugę Godą Ruk-
šaitę, žavėjausi jos tėčiu, dailininku Vladu Rukša, vėliau 
gana ilgam išvykusiu į Ameriką. Anuomet mane kerėjo 
neįprasta jo išvaizda – ilgi, pečius siekiantys plaukai, 
perrišti tautine juosta. Šių namų atmosfera buvo nepa-
prasta: interjeras sklidinas meno, tekstilės, muzikos ir 
nenusakomo laisvės bei paslapties svaigulio, – tai mane 
tiesiog užbūrė, tada nusprendžiau būti menininke. Bai-
gusi mokyklą, nutariau ruoštis stojimui į aukštąją moky-
klą, kompozicijos pagrindų pradėjau mokytis pas teksti-
lininkę Laimą Oržekauskienę, kuri ir sudomino mane šia 
specialybe. Šiandien, vadovaudama tekstilės katedrai, 
matau, kad studentai nenori rinktis siaurai specializuotų 
studijų programų, jiems smalsu susipažinti su įvairiomis 
meno šakomis, todėl švietimo sistema, manau, turi po 
truputį keistis.“

Pokariu Kaune kūrė pirmasis profesionalaus teks-
tilininko diplomą įgijęs Zenonas Varnauskas, skatinęs 
savo mokinius nepasiduoti standartizuotai rutinai, kū-
rybiškai ieškoti naujų meninių sprendimų, remtis ge-
riausiomis prieškariu suformuotomis Meno mokyklos 
tradicijomis. Sovietmečiu Kaunas tapo tekstilės pra-
monės lopšiu, taigi nenuostabu, kad studentų rengi-
mas įgavo taikomąjį pobūdį. Atkūrus nepriklausomybę, 
Kauno dailės instituto dėstytojų gretas papildė jaunų, 
ką tik baigusių aukštąją mokyklą karta. L. Oržekauskie-

A l g ė  G y l i e n ė 

Tradicija ir inovacija
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nė, netrukus tapusi katedros vedėja, subūrė talentingų 
čia dirbusių menininkių būrį ir pradėjo naują etapą 
Kauno tekstilės gyvenime. Aktyvus viduriniosios bei 
jaunosios kartos menininkų dalyvavimas prestižinė-
se tarptautinėse Lodzės, Budapešto, Kioto, Pitsburgo 
tekstilės parodose, sėkmingas daugelio iš jų startas, 
įvertintas apdovanojimais ir diplomais, padėjo pelnyti 
tarptautinį pripažinimą ir įsilieti į pasaulinio tekstilės 
elito gretas. Dailininkai, galėję laisvai išvykti į tarptau-
tinius seminarus ir stažuotes užsienyje, gilino žinias, sė-
mėsi patirties. Ne išimtis ir Monika: 1999 m. – stažuotė 
ESMOD mokykloje Paryžiuje, audinių kūrimo srityje; 
2003 m. – stažuotė Fondazione	Arte	della	Seta	Lisio	Floren-
cijoje, žakardinių audinių kūrimo srityje; 2005 m. – sta-
žuotė Bergeno meno akademijoje, Norvegijoje. Aktyvus 
Kauno menininkių sambūris pamažu įsiūbavo meninį 
procesą. 1999 metais Z. Dargienės inicijuota tarptautinė 
tekstilės paroda Linija peraugo į Kauno tekstilės biena-
lę (šiuo metu ji tęsiama kaip Kauno bienalė). Veiklos 
pradžioje paroda sulaukė didelio tarptautinio susido-
mėjimo. Pamenu, gausus menininkių būrys, suvažiavęs 
dalyvauti pirmoje Kauno tekstilės parodos Minkštas	pa-
saulis (2001) konkursinės atrankos komisijoje, jau tada 
pripažino neabejotiną Lietuvos tekstilės kūrėjų auto-
ritetą. M. Žaltauskaitės, ką tik baigusios magistrantės, 
kūrinys Pričioska, eksponuotas šioje parodoje, pelnė 
antros vietos diplomą – tai buvo jos veržlios kūrybinės 
veiklos pradžia. Dar studijuodama VDA doktorantūro-
je Vilniuje (2004–2007), Monika pirmoji Lietuvoje įvaldė 
žakardinio audimo technologijas ir, atradusi sau mielą 
tekstilinės raiškos formą, susiformavo kaip savita me-
nininkė. Savo kūryboje neapsiribojanti vien išoriniu 
tapiserijų dekoratyvumu, ilgai brandintuose koncep-
tualiuose darbuose narpliojanti sudėtingas nūdienos 
temas, menininkė bando atsakyti į daugelį gyvenime 
kylančių klausimų. Jos kūrybos temų universalumas 
paliečia kiekvieną žiūrovą ir nepalieka abejingų. Ma-
nau, pagrįstai Monika menotyrininkų šiandien tituluo-
jama filosofuojančia kompiuterinio žakardo technolo-
gijos meistre. 

2015 metų rudenį dviejų Kauno menininkių L. Orže-
kauskienės ir M. ŽaltauskaitėsGrašienės darbai reiklios 
komisijos buvo atrinkti ir pristatyti Whitworth galerijoje 
Mančesteryje, profesorės Jennifer Harris kuruotoje par-
odoje Art	Textile, šalia tokių menininkų kaip Abakano-
wicz, Tracey Emin, Grayson Perry, Ghada Amer. 

Keli stabtelėjimai prie naujausių Monikos Žaltaus-
kaitėsGrašienės darbų tebūna palydėti jos pačios ko-
mentarų.

P E N E L O P Ė S  D R A PA N A
Šis įvaizdis į galvą atėjo apžiūrinėjant antikinę Penelopės 
skulptūrą Teherano muziejuje. Skulptūra be galvos, todėl 
žvilgsnis koncentravosi į nuostabias iš marmuro iškaltas 
drabužio klostes. Jos ir inspiravo permąstyti audeklo 
svarbą ir sakralumą istorijos tėkmėje. Man buvo svarbu 
atkurti audinį, suteikti jam pirmapradę tekstilinę formą. 
Klostė po klostės skleidžiau plokštumoje ištikimybės 
saugotojos – deivės Penelopės rūbą, kūriau jį tarsi iš nau-
jo, kartu įpindama ir savo patirtis.

L A I S V Ė  –  M O T E R I Š K A  G I M I N Ė
Tik tos šalys, kurios kovojo už laisvę, turi tokias skulp-
tūras, ir jose visose – moterys! Todėl ir atsirado šis pa-
vadinimas, talpinantis daugiaprasmę idėją. Mes visi 
anksčiau ar vėliau susimąstome, kas mums yra lais-
vė. Man laisvė – tai jausmas, nepaaiškinama jėga, kuri 
veda mus pirmyn. Lietuvos Laisvės skulptūra užkelta 
ant aukšto pjedestalo. Ji ten, viršuje! Kai buvo restau-
ruojama, turėjau progą apžiūrėti ją iš arti. Nukėliau ją, 
kad ir jūs patyrinėtumėte. Pasirodo, ji – angelas! Nuos-
tabiose skulptūros drabužio klostėse skleidžiasi nauja 
istorija. Išaudžiu draperijos fragmentą įpindama savitą 
viziją. Originalios skulptūros paviršius išvagotas koro-
zijos gyslų, – fiksuoju tai audinyje. Gal tai mūsų tautos 
skaudžios istorijos vingiai? Tyrinėkite ją, jauskite ją, 
patirkite ją, mėgaukitės ja...

G E R O S  K L O T I E S 
Tai tęstinis mano projektas apie atminties ir būties na-
ratyvus, kuriuos tyrinėju pastaraisiais metais. Ciklas 
sukurtas Tarptautinei Rygos trienalei. Kai paprašiau 
vertėjos išversti posakį „Geros kloties“ į anglų kalbą, 
ji atrašė „Good Luck“. Mano nuomone, tai neatspindi 
šių žodžių reikšmės. Gal ir gerai, kad neatspindi, nes 
visose kalbose yra tokių posakių, kuriuos reikia pa-
jausti, išgyventi. Lietuvių kalbos žodžio „kloti“ viena 
iš reikšmių – kloti patalus, lovą, kloti audeklus. Posakis 
„Geros kloties“ – tai palinkėjimas sėkmės klojant ją ant 
kelio. Sutapatinau šiuos du veiksmus į vieną ir audinys 
tapo objektu, užklojančiu atminties klodus ir dabartį. 
Tai vaizdiniai, kuriuos paliekame, užklojame su viltimi 
sugrįžti ir vėl atgaivinti. Lemties nuojauta, sustabdytas 
laikas, laiminga įsivaizduojama ateitis ir nupūstos dul-
kės, kurios vis tiek lieka…

AT M I N T I E S  U Ž D A N G A 
Instaliacija Atminties	uždanga buvo kuriama konkrečiai 
erdvei, – jos prezentacija įvyko Kauno geležinkelio sto-
tyje 2018 metų birželio 14 dieną, Lietuvai minint Gedu-
lo ir vilties dieną. Kūrinys turi slaptą interaktyvumo 
aspektą. Praskleidžiama atminties uždanga, kuri slepia 
tremtinių laiškuose užfiksuotas meilės istorijas. Insta-
liaciją sudaro žakardo technika išausta peizažinė už-
danga ir garso takelis. Peizažo motyvas paimtas iš 2017 
metų birželio 14ąją upės slėnyje darytos fotografijos, 
kurioje užfiksuotas žydinčių smaliukių pievos vaizdas. 
Tikėtina, 1940ųjų birželį tokius pat pievų vaizdus pa-
skutinį kartą pro traukinio vagonų plyšius matė į Sibirą 
iš įvairių Lietuvos geležinkelio stočių vežami žmonės. 
Prezentacijos metu skamba skaitomi tremtinių rašyti 
meilės laiškai. Šių dviejų instaliacijos dalių sinergijos 
dėka gimsta nauja istorinė energija, kuri mūsų galvose 
atmintį paverčia jausmine patirtimi. Išgyventi istoriją, 
mano nuomone, yra gerokai reikšmingiau negu vien ją 
žinoti iš knygų.



Kūrinių ciklas/instaliacija Geros	kloties, 2018; 3 dalys: Lempa, 100x70 cm, Sofa, 110x142 cm, Paveikslas, 100x90 cm,  
skaitmeninis audimas, medvilnė, poliesteris 

Penelopės	drapana, 2011, 250x270 cm, 
skaitmeninis žakardinis audimas 

M O N I K A 
Ž A L T A U S K A I T Ė -
G R A Š I E N Ė



Laisvė	–	moteriška	giminė, 2018; 
skaitmeninis žakardinis audimas, 
medvilnė, šilkas, 3 dalys: 
180x70 cm, 210x70 cm, 180x70 cm

Atminties	uždanga, 2018, 710x2400 cm, skaitmeninis audimas, medvilnė, poliesteris 
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B E S I Š Y P S A N T I
Pastaruoju metu tai mano plėtojama atminties tema. Šia-
me cikle užfiksavau konkretų istorinį įvykį. 2012 metais 
Kulautuvoje buvo padegta Šv. Mergelės Marijos bažny-
čia. Po gaisro, kuris sunaikino beveik viską, stebuklingai 
išliko apdegusios Mergelės Marijos ir Jėzaus Kristaus 
skulptūros. Jų vaizdą keletą metų nešiojau atmintyje ir 
tik vėliau, įsižiūrėjusi į nuotraukoje užfiksuotą vaizdą, 
pamačiau, kad Marija, nepaisant nieko, šypsosi. Šis vaiz-
das atspindėjo mano pačios vidinę būseną. Skausmingi 
išgyvenimai dažnai verčia nusišypsoti ir viską pradėti iš 
naujo. Liepsna suniokojo išorinę skulptūros pusę, tačiau 
likusios dalys paskatino sukurti naują istoriją. Susipy-
nusių siūlų struktūros – tai nauja gyvenimo bei istorijos 
gija. Cikle permąstau atmintin įsirėžusią patirtį ir skau-
džią emociją ją išgyvenant. Apdegusio medžio fragmen-
tai – tai akimirkos būsena. Dar kelios sekundės, ir galėjo 
nelikti nieko, tik pelenai, kuriuos išpustys vėjas.

 

Ciklas Besišypsanti, 2016; 5 dalys: 70x70 cm, 130x190 cm, 70x205 cm, 
140x140 cm, skaitmeninis žakardinis audimas, medvilnė, šilkas (kūrinys 
yra privačioje kolekcijoje)
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R Y Š I A I / N E T W O R K 
Kūrinio idėja paremta žmogaus ir medžio (gamtos) ko-
munikacija. Išaustame eglių motyve ir jų atspindyje van-
denyje skleidžiasi saitai tarp žmogaus ir žmogaus, tarp 
gamtos ir gamtos, tarp gamtos ir žmogaus, liudijantys 
nenutrūkstamą amžiną komunikaciją. Lietuvių tautosa-
koje eglė apipinta daugeliu mitų, legendų, ritualų, turi 
daug prasmių. Populiarioje pasakoje Eglė – Ąžuolo mo-
tina, apgaubianti jį skara, sauganti namus nuo negan-
dų. Eglė tituluojama ir kaip amžinybės medis. Kalėdinė 
eglė – vienas populiariausių šventės simbolių daugeliui 
pasaulio tautų.

Savo kūrinyje stengiuosi sukurti perėjimo iš vieno 
pasaulio į kitą alegoriją. Šermenyse eglės šakelės, pa-
klotos ant tako, padeda mirusiojo sielai pereiti į kitą gy-
venimą. Šiam aspektui išplėsti mano kūrinyje atsiranda 
šalutinis objektas – balta skarelė, kuri yra simbolinis ar-
tefaktas. 

Eglutės pynimu išausti audiniai egzistuoja nuo neat-
menamų laikų. Šias kompozicines struktūras panaudoju 
ir savo kūrinyje, nors tai tik technologiniai sprendimai, 
tačiau jais perteikiu ir senosios kultūros tradiciją, kai 
audinio raštu buvo koduojama patirtis. Universali žmo-
gaus ir gamtos komunikacija priklauso šiam ir anam pa-
sauliui, generuoja naujas energijas ir kuria naujus saitus.

Ryšiai/Network, 2019, 140x1100 cm skaitmeninis žakardinis audimas, 
spygliai, tautinė skarelė
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Didžiuma žmonių, ant kurių laikosi pasaulis, 
jiems tekusias pareigas ar net labai svarbias mi-
sijas atlieka tyliai, nesiekdami viešų vertinimų ir 

garbinimų. Bet tai, ką jie padaro, būna labai svarbu. Pa-
tiems nesistengiant garsiai skelbti apie to, kas padaryta, 
svarbą, toji svarba dažniausiai lieka beveik nepastebėta 
ir suvokiama kaip savaime suprantamas dalykas. Švie-
sa sklinda, nes taip ir turi būti, bet iš kur ji, mažai kam 
rūpi pasidomėti. O gal ir gerai, kad taip yra, nes, nepul-
dami aukštinti gražių nesavanaudiškų pasišventėlių at-
liktų darbų ar žygių, mes patys nejučiomis pratinamės 
kuo sąžiningiau atlikti mums tenkančias pareigas, dorai 
nudirbti darbus, kurių jos reikalauja, tam panaudojant 
visas savo turimas galias ir sugebėjimus ir nesitikint nei 
deklaratyviai reiškiamo dėkingumo, nei pagyrų.

Tokios mintys užplūdo pagalvojus apie vieną tokį, 
kaip bent man atrodo, didelius žygius atlikusį, bet viešai 
matomų deramų įvertinimų nesulaukusį bičiulį, šiomis 
dienomis pasitinkantį savo 85metį. Prieš penkerius me-
tus jo 80mečio proga man savaime išsprūdo nuostaba: 
„Toks jaunas, o jau kokia sukaktis!“ Ta pati nuostaba 
tebelieka ir šiandien – toks pat jaunas savo išvaizda ir 
dvasios giedrumu spindinčiu vidumi jis tebėra ir dabar: 
tiesios laikysenos, žvalios eisenos, jaunatviško balso, 
gied ros šypsenos, gerumu spindinčių akių. Tik galva 
balta. Kas gi tas brandžiu jaunatviškumu pasižymintis 
mano bičiulis ir kokie jo atlikti žygiai? Tai – Vytautas 
Narvilas, ekonomikos ir žurnalistikos mokslus Vilniaus 
universitete baigęs, daugelyje pasaulio šalių apsilankęs 
keliautojas, ne vieną didžiųjų Europos ir Azijos kalna-
gūbrių viršūnių įveikęs alpinistas, nutapęs daugybę pa-
veikslų, bet nesiveržęs su jais į parodų sales, aštuonių so-
lidžių, daugiatūkstantiniais tiražais išleistų, knygynuose 
neužsigulėjusių, bet kritikų beveik tylomis sutiktų knygų 
autorius. Tačiau duona valgyta ne iš kūrybos ir žygių į 
kalnus, o iš ekonomisto tarnybos valstybinėse įstaigo-
se. Didžioji tarnybos dalis susijusi su Lietkoopsąjunga. 
Čia greičiausiai ir išmokta dirbti sąžiningai, nesivaikant 
garbės, nesiekiant didesnių karjeros aukštumų. Gautas 
turbūt ne vienas padėkos ar garbės raštas, gal ir kukli 
premija viena kita – už dorai atliekamą darbą, kantrų 
tekusių nelengvų pareigų vežimo traukimą. Nei didelių 
turtų susikrauta, nei kaip nors išgarsėta. To ir nesiekta.

O siekta kažko svarbesnio, susijusio ne su tuo, iš 
ko valgyta duona. Vėlgi ne dėl turtų ir ne dėl garbės. 
Akivaizdžius to svarbiausio siekimo rezultatus jau pa-
minėjau – įkoptos viršukalnės, paveikslai, knygos. Iš jų 
irgi nepraturtėta ir didžiai neišgarsėta. Tačiau lobis juose 
sukauptas didžiulis ir, kas norėjo, galėjo daug ko sau iš 

Va c y s  B a g d o n a v i č i u s

Kelionė į kalnus – 
kelionė į save

jo pasisemti. Ir jis, tas lobis, nei paslėptas, nei užkeiktas: 
galima iš jo semtis dabar, bus galima ir ateityje. Žinoma, 
būtų gerai, kad atsirastų kas galėtų atnaujinti priėjimo 
prie jo takus – pasirūpintų kartotinai išleisti bent šešias iš 
aštuonių to lobyno knygų. Štai tų knygų eilutė: esė Duo-
kite	žmonėms	kalnus (1977), knyga apie Indijos kultūrą ir 
civilizaciją Gangas	prasideda	Himalajuose (1981), miniatiūrų 
rinkinys Žemę	girdo	lietūs (1982), apysaka jaunimui Kelkis	
ir	eik (1984), knyga apie Lietuvą ir jos santykius su Indija 
anglų kalba Distant	yet	very	close (Tolima,	bet	artima, 1989), 
kelionių apybraiža Einu	 į	 Nepalą (1990), Himalajų	 šviesa	
I (1996, pataisyta ir papildyta knygos Gangas	 prasideda	
Himalajuose versija), Himalajų	 šviesa	 II.	Klajonės	po	kalnus 
(2001). Tose knygose telpa labai daug aprėpianti pras-
minga kelionių patirtis ir jose sukaupta gausi informacinė 
medžiaga bei dramatiškos įtampos kupina kopimo į kal-
nus epopėja. Nesuklysime pasakę, jog Vytauto Narvilo 
knygos yra reikšmingas ir labai savitas, išskirtinis, įnašas 
į lietuviškosios pažintinės kelionių literatūros klasiką, ku-
riai priklauso Antano Poškos, Mato Šalčiaus ir kitų gar-
siųjų mūsų keliautojų veikalai. Garbingą vietą jos užima 
ir lietuviškojoje alpinizmo literatūroje. Tose knygose ne 
tik pateikiami autoriaus kelionių metu regėti ir meistriš-
kai aprašyti egzotiški aplankytų šalių gamtos bei žmonių 
gyvenimo vaizdai, bet ir įtaigiai atskleidžiami istorinis, 
kultūrinis, socialinis to gyvenimo ir tų vaizdų kontekstai. 
Jas perskaitęs, pasijunti tarsi būtum aprašytuose kraštuo-
se ne tik apsilankęs, bet ir pagyvenęs, juos pažinęs ne tik iš 

Į	viršūnę	
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išorės, bet ir iš vidaus, patyręs tikrąjį tenykščio gyvenimo 
skonį, tarsi patsai būtumei buvęs bet kurios aprašytosios 
šalies gyventojas ar savo kailiu patyręs, koks sunkus ir 
dramatiškas yra galynėjimasis su kalnų stichija. Vytautas 
Narvilas į pasirinktą kraštą ar kalnyną leidžiasi būdamas 
su juo jau gerai susipažinęs, giliai išstudijavęs istorinę ir 
kitokią medžiagą, iš kurios gautą informaciją kelionės 
metu tarsi pasitikrina, papildo patirtais įspūdžiais bei 
iš vietinių gautomis naujomis žiniomis ir perleidžia per 
savo išgyvenimų, suvokimo ir interpretacijos prizmę. 
Kiekvienoje knygoje autorius ne pasislepia už aprašomų 
kadrų, o tiesiog  atsiskleidžia kaip pagrindinis pasako-
jimo veikėjas, kelionę, ypač į viršukalnes,  išgyvenantis 
kaip aktyvų veiksmą, kurį pats sukelia ir kurio atoveiks-
mį patiria. Tokiu veikėju nejučiomis tampa teksto įtaigos 
pagautas skaitytojas, kuriam autorius tarsi perduoda da-
lyvavimo aprašomame veiksme estafetę. O svarbiausias 
to veiksmo rezultatas – gyvi autoriaus kelionių išgyveni-
mau ar kalnų pajauta, sąmonėje įsitvirtinusio pažinimo 
tikrumas ir gilumas. V. Narvilo knygos, pasižymėdamos 
ne tik informatyvumu, bet ir stipria įtaiga, puikiai atlieka 
labai svarbią šviečiamąją pažintinę paskirtį. Iš jų ne tik 
labai daug sužinome apie Indiją, Nepalą, apie didžiuo-
sius Europos ir Azijos kalnynus, Sibiro taigą, bet ir labai 
vaizdžiai pajuntame jų dvasios alsavimą. Tie kraštai ir 
kalnynai tampa mums labai artimi ir savi.

Pažintinis aspektas knygose yra labai svarbus. Ta-
čiau jis ne tik praturtina mūsų žinių kraitį faktais apie 
aplankytas šalis ir pagilina supratimą apie istorinę jų 
raidą bei vaidmenį dabarties pasaulyje. Autoriaus kelio-
nės į pasirinktus kraštus ir kalnus nėra savitikslės, kaip 
ir jose įgytos žinios. Tai – įtemptų ieškojimų žygiai bei 
jų metu randami atsakymai į esminius žmogaus būties 
klausimus. Pats Vytautas savo keliones ir mirtinų pavo-
jų kupinus žygius į kalnus lakoniškai, bet labai tiksliai 
apibūdino kaip kelionę	į	save. Tai, kas aprašyta knygose, 

vyksta pojūčiais apčiuopiamame fiziniame pasaulyje, 
tačiau tame vyksme labai įtaigiai atsiskleidžia dvasiškai 
aktyvaus žmogaus pastangos veržtis virš to pasaulio 
žėrinčios šviesos link. Kalbant vaizdais, remiantis rea-
liais faktais, ryškinama metafizinė žmogaus gyvenimo 
kelionės prasmė. Toji prasmė yra visų Vytauto Narvilo 
knygų leitmotyvas. Gyvenimas kaip kelionė į viliojančią, 
esančią daug toliau, negu aprėpia pirmas žvilgsnis, dva-
sios aukštikalnę parodomas ne kaip lengvas pasivaikš-
čiojimas apsiavus patogia avalyne, o kaip sunkus, daug 
nenumatytų kliūčių, pavojingų žabangų, apgaulingų mi-
ražų įveikti reikalaujantis žygis, kurio tikslą įmanoma 
pasiekti tik atlaikant sunkius išbandymus ir nepraran-
dant tikėjimo to tikslo prasmingumu. Gūdi, klaidi taiga, 
žiaurūs netikėtumai paskutinėje kovos dėl galutinės per-
galės atkarpoje, savo akimis regimos bendražygių žūtys, 
nuolatinė rizika pačiam žengti paskutinį žingsnį šiame 
gyvenime: visa tai ir dar daugiau – drastiški ryžto kopti į 
pasirinktą viršūnę išbandymo, atgrasymo nuo kitų žygių 
veiksniai. Prieš juos atsilaiko stipriausieji. Jie tarsi gauna 
savo žmoniškumo sutvirtinimo sakramentą. Perskaitęs 
Vytauto Narvilo knygas, ypač antrąją Himalajų	 šviesos 
dalį, supranti, kodėl visi alpinistų „kastai“ priklausantys 
bičiuliai, būdami labai skirtingi, pasižymi kai kuriomis 
bendromis savybėmis, kurios būdingos aukštos vidinės 
kultūros žmogui, tokiomis kaip atkaklumas bet ko iman-
tis, kuklumas, kantrumas, santūrumas, nesavanaudišku-
mas, pareigingumas, besąlygiškas pagelbėjimas kitam, 
kai to prireikia. Savanoriškai pasirinkti tiesiog mirtinų 
pavojų kupini  išbandymai jiems yra ne tiek fizinės iš-
tvermės (sveikata kartais net prarandama), o tikrojo 
dvasingumo, tauraus žmoniškumo ugdymosi mokykla. 
Kiekviena įkopta viršūnė yra stipraus atsivėrimo dvasios 
galių poveikiui vieta, šventovė, kurioje gaunamas palai-
minimas ir pastiprinimas ne mažiau sunkiai kaip ką tik 
atliktas žygis tolesnei gyvenimo kelionei.

Tai	−	ji...
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Visos Vytauto Narvilo knygos pasižymi dramatine 
įtampa, kurios poliai – žemiškasis kasdienybės pasaulis 
ir dvasios aukštumos. Žmogus, siekiantis pakilti iš ma-
terialiai jį aprūpinančių kasdienybės žemumų į jo būtį 
įprasminančias dvasios aukštumas, yra tarp tų polių. 
„Kalnas yra kai kas daugiau negu materialioji, pojūčiais 
apčiuopiama esatis. Turbūt nerašyto įstatymo teise įgijęs 
šventumo aurą, – sako daugelį viršūnių įveikęs alpinistas 
Vytautas Narvilas. – Kalnas sužadina mumyse slapčiausią 
pakilumo judesį ir jį tegalima išjausti, ištirpti jame, sušalti 
į ledą, kad po kurio laiko iš naujo atgimtum. Kad patirtum 
didžiausią slaptį – patį save. Kad pasiruoštum ją priimti.“

Žemėje, žmonių planetoje, esama tokių kraštų, ku-
riuose šalia stūksančių „pojūčiais apčiuopiamų“ kalnų, jų 
papėdėje, yra ir kitų, jau ne pojūčiais, o dvasios potyriais 
pasiekiamų aukštų kalnų. Šalia Himalajų, iš kurių išteka 
indams šventoji Gango upė, yra savo dvasinės kultūros 
viršūnėmis jiems prilygstantys Indija ir Nepalas. O ir 
patys Himalajai yra ne tik savo fiziniu grožiu kerintis ir 
rūsčių išbandymų į juos kopiantiems negailintis slėpinys, 
bet ir dvasingumo tiesiogine šio žodžio prasme šaltinių 
versmė. Iš jų plokštumose ar olose įsikūrusių vienuolynų 
iš tiesų sklido dvasinė Himalajų šviesa – amžiais gludinta 
dieviškumo aukštumas pasiekusi išmintis. Daugybė to-
kios išminties židinių pasklidę ir pačios Indijos platybėse 
bei Nepale. Ne kartą lankydamasis šiose šalyse, Vytautas 
Narvilas stengėsi iš arčiau pažvelgti ne tik į pačius tuos 
židinius, jų radimosi istorines aplinkybes bei dabartinio 
jų veikimo kontekstą, bet ir nuodugniau pasigilinti į jų 
skleidžiamos šviesos esmę ir tai, ką pamatė ir patyrė, 
sudėjo į knygas. Jose atsiskleidžia ne tik geografinis, bet 
ir dvasinis analogiškas didingai pačių kalnų panoramai 
Himalajų priekalnių šalių kraštovaizdis, kuriame dangų 
taip pat remia įstabiai švytinčios tikėjimo viršukalnės. Į 

jas taip pat kopiama ne mažiau pastangų ir išbandymų 
reikalaujančiais, tamsiųjų demonų didelėmis kliūtimis 
spendžiamais dvasinio tobulėjimo takais. Apie čia per 
šimtmečius išmintus takus – įvairias religijas, religinius 
judėjimus, filosofines mokyklas, atskirų išminčių ar tikė-
jimo skelbėjų mokymus – Vytauto Narvilo knygose pa-
pasakota daug, įtaigiai ir labai suprantamai. Papasakota 
taip, kad ne tik būtų numalšintas žinojimo troškulys, 
pasotintas intelektas, bet ir kad suaktyvėtų, o kai kam ir 
pabustų tikėjimo dieviškąja būtimi galia, kad rastųsi no-
ras tą galią savyje nuolat stiprinti. Knygos parašytos taip, 
kad rastųsi aktyvus dvasinis paties skaitytojo santykis 
su tuo, kas jose atsiveria. Reikia tikėtis, kad daugelis iš 
tūkstančių jas perskaičiusiųjų ne tik gavo daug žinių apie 
mažai pažįstamus kraštus, bet ir buvo gana stipriai „ap-
švitinti“ autoriaus iš Rytų atsivežtos šviesos, kuri reikš-
mingai paveikė ir tebeveikia jų keliones į savus kalnus. Į 
tuos savus kalnus kopia jau naujos lietuvaičių kartos. Toji 
šviesa, kurią skleidžia Vytauto Narvilo knygos, joms irgi 
labai praverstų. Todėl labai reikėtų, kad bent abi Himalajų	
šviesos dalys būtų išleistos naujai.

Vytauto Narvilo knygose gražiai atspindėtos Lie-
tuvos ir Indijos kultūrų sąsajos, o išleistoji anglų kalba 
Tolima,	bet	artima su tomis sąsajomis ir su Lietuva išsa-
miau supažindino ir pačią Indiją. Prisimintina ir tai, kad 
Vytautas Narvilas, subūręs keletą bendraminčių, paren-
gė ir išleido du almanacho Indra numerius bei daugelį 
metų vadovavo Lietuvos ir Indijos draugijai. Visa tai, ką 
šis kuklus, bet taurus, ištvermingas ir didelio darbštumo 
žmogus padarė, yra reikšmingas indėlis ir į mūsų dva-
sinės kultūros lobyną, ir į abiejų gilią istorinę giminystę 
menančių šalių kultūrinių santykių stiprinimą. Tai – kul-
tūros reiškinys, vertas ne tik būti labiau matomas, bet ir 
rimčiau tiriamas.

Altajuje. V Y T A U T O  N A R V I L O  nuotraukos
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Pamažu, bet nuosekliai rutuliodamas savo, saky-
čiau, idée	fixe, − ieškoti filosofinių idėjų poetiniuo-
se kūriniuose, − buvau kartą suformavęs nagri-

nėjamų poetų grupę remdamasis savotišku geografiniu 
principu: visi šeši vienaip ar kitaip atstovavo Ukmergės 
kraštui1. Turėjau tada pasiaiškinti, kad šis „ukmergiš-
kumas“ tikriausiai niekaip neveikia nei poetinės, nei 
filosofinės kūrybos ir geriausiu atveju suteikia situacijai 
tam tikro žaismingumo, tačiau buvau užsiminęs, kad 
galbūt kitą kartą įdomu būtų pabendrauti su Dzūkijos 
ar Žemaitijos poetais. Tad štai atėjo poetų dzūkų eilė 
(žemaičių komanda irgi jau suformuota ir netrukus bus 
galima pasvarstyti jų filosofinius nuopelnus). Kaip ir 
ukmergiškių atveju, poetus dzūkus renkuosi ne pagal 
kokius nors literatūrinius ar etnografinius žinynus − visi 
jie asmeniškai pažįstami, bičiuliai, su jais nemažai ben-
drauta įvairiuose, ypač Naujosios	 Romuvos organizuo-
tuose, kultūros renginiuose. Tai − Jonas Balčius, Stasys 
Stacevičius, Juozas Žitkauskas, Rita Makselytė, Alvydas 
Valenta, Diana Paklonskaitė, Gintaras Bleizgys ir Alvy-
das Jegelevičius. Šiek tiek abejonių iš pradžių kėlė Jono 
Balčiaus figūra šiame kontekste: juk jis − filosofas pro-
fesionalas, daug metų dirbęs Filosofijos ir sociologijos 
(arba kitaip vadinamame tame pačiame) institute, va-
dovavęs Etikos katedrai Lietuvos edukologijos univer-
sitete; vis dėlto čia svarstomi tik Jono eilėraščiai, o ne 
filosofiniai straipsniai ar monografijos, ir tai sulygina 
visų šio savotiško konkurso dalyvių „startines galimy-
bes“, o didesnė Jono patirtis filosofijos srityje gali būti 
traktuojama tik kaip tam tikras jo pranašumas, bet ne 
pagrindas diskvalifikuoti iš „rungtynių“. Joks kitas šio 
būrio poetas nebuvo pastebėtas įsitraukęs į „neleistiną“ 
filosofo profesionalo veiklą, tad galime visiškai teisėtai 
pradėti filosofinį mūsų poetų „konkursą“.

Abejonė paprastai laikoma vienu iš filosofijos šal-
tinių, tikrojo filosofavimo pagrindu; galėtume net sa-
kyti, kad tai − natūraliausia filosofo būsena. Abejonės 
objektai gali būti labai įvairūs, tiesiog visi daiktai ar 
reiškiniai, netgi pati filosofo asmenybė. Nebūtinai jos 
egzistavimas − juk po dekartiškojo cogito (arba dubito) 
ergo	sum čia viskas jau daugmaž aišku, tačiau bet kokie 
filosofo nuopelnai, sėkmė, įžymumas ar išskirtinumas 
tikrai verti įdėmesnio jo žvilgsnio ir susimąstymo. Al-
vydas Valenta gana kritiškai vertina savo laimėjimus: 
„...šitame gyvenime nepadariau / kažin ko labai svar-
baus / ir iki šiol darau kažką visai nereikalinga.“2 Ir 
galbūt mato tam tikrą tokios situacijos priežastį: „...aš 
iki šiol nesuprantu, / kam tarnauju, − / mūzai, jos ap-

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

„Kiek daug Dzūkijos...“  
O filosofijos joje?

sišaukėlei antrininkei / ar vis labiau kerojančiam sava-
jam „aš“.“3 Kuklumas ir savikritiškumas būdingas ir 
Jonui Balčiui: „Esu tik tas, kurio nežino niekas“, „Esu 
tiktai akimirksnis tarp vėjo gūsių“, „Esu tik piligrimas 
liūdnos dienų kelionės“ arba net „Manęs nėra, manęs 
net ir nebuvo“4. Vis dėlto tai neįvaro poetui kokios nors 
desperacijos − net ir taip reikalams susiklosčius, jis su-
geba rasti savąjį džiaugsmą ir satisfakciją: „Aš niekam 
netinku, nors moku vėjų dainą / kartoti nuo stogų pa-
vasariui ateinant.“5 Kitaip tikriausiai ir būti negali. Na, 
pagalvokime. Gydytojas, tarkim, gali didžiuotis, kad 
išgydė daug ligonių, sodininkas − kad pasodino daug 
medžių, statybininkas − kad pastatė daug namų; galima 
net tuos jų darbo produktus suskaičiuoti, tad matysi-
me, kuris sodininkas ar statybininkas yra darbštesnis, 
vikresnis. Net kai kurių keistesnių profesijų atstovams 
galima pritaikyti šį vertinimo kriterijų: kuris rašytojas 
parašė daugiau romanų, kuris dailininkas nutapė dau-
giau paveikslų. O kuo gi gali pasigirti filosofas, kurio 
profesija yra abejoti ir klausti? Kiek kartų buvo sua-
bejojęs dėl normaliems žmonėms neabejotinų dalykų? 
Kiek iškėlė klausimų, į kuriuos atsakyti neįmanoma? 
Neretai įprasta didžiuotis turimais turtais ir net lenkty-
niauti didinant jų atsargas. Čia turbūt geriausiai seka-
si verslininkams (jei, kiek supaprastinę verslo sąvoką, 
manytume, kad svarbiausia ne ką darai, o kiek už tai 
gauni pinigų) ir įvairioms tele, kino, porno ir kitokio 
pobūdžio žvaigždėms: malonu pranešti kitiems, kiek 
ir kokių turi namų, automobilių, jachtų, gal net lėktu-
vų... Palyginkime tai su poetės Ritos Makselytės Turto 
deklaracija:

Aš	turiu:
tiktai	keturias	savo	pasaulio	puses
ir	ant	linijos	delno	išderinto	kompaso	kryptį,
amžinai	atsiliekantį	vargano	kūno	šešėlį	per	spindulį	saulės
ir	sunkiai	nustatomą	lytį.6

Paprastai filosofui šito pakanka. Čia derėtų prisi-
minti Sokratą, kuris, sakoma, kone kasdien eidavo per 
Atėnų turgų ir vis stebėdavosi: „Kiek daug yra visokiau-
sių daiktų, kurie man visiškai nereikalingi!“

Tačiau ar tai reiškia, kad filosofai ar poetai neturi 
jokių norų, troškimų, svajonių? Ar kartais skaudžiai ne-
pastebi, kad ko nors trūksta? Anaiptol. Štai Jonas Bal-
čius, pavyzdžiui, išskiria svarbiausią savo norą: „Nieko 
taip netrokštu, kaip ramybės“7, o Stasys Stacevičius netgi 
detalizuoja:
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Aš	noriu,
kad	daug	metų	tęstųs	„dabar“
<...>
[kad]
išmokčiau
daugybę	kalbų,	šokių,	pasakų,
tapčiau	stiprus
ir	turėčiau	daug	laiko.
<...>
[ir]
niekados	negalvočiau:
o	kas	mums	iš	mūsų?8

Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad viskas čia paprasta, 
poeto norai gana kuklūs. Tačiau, atidžiau įsižiūrėję, ga-
lėtume papriekaištauti jam ne tik dėl nekuklumo, bet ir 
dėl − hm, kaip čia švelniau pasakius − gal netgi savo-
tiško akiplėšiškumo: jis čia panašus į tą garsiąją Bobą iš 
pasakos apie Auksinę žuvelę, kuriai ir naujos geldos, ir 
naujo namo vis buvo per mažai... Gerai, „išmokti dau-
gybę pasakų ir šokių“ − tai nieko baisaus; bet kas yra 
„turėti daug laiko“? Daugiau nei 24 valandas per parą? 
Daugiau nei kiti − kaimynai, bendradarbiai, bičiuliai, 
net seimo nariai? (Čia kaip tik kyla taiklių asociacijų su 
Proto priekaištu traukiniu važiuojančiam Veničkai Vene-
dikto Jerofejevo poemoje proza Москва−Петушки: „Tu 
išgėrei, Venička? Tad elkis kukliau. Matai, visi ramiai 
sėdi ir pro langą žiūri. Kodėl tu turi važiuoti greičiau 
nei kiti?“) Vis dėlto turime pripažinti, kad laiko proble-
ma yra svarbi ir netgi, sakytume, skaudi daugeliui poetų 
ir filosofų. „Vis mažiau lieka laiko, / vis beviltiškiau jo 
stinga / net sapnuose...“9 − liūdnai konstatuoja Alvydas 
Valenta. „Nesugrįžta vien laikas“10, − pastebi Jonas Bal-
čius, matyt, galvodamas, kad kitus praradimus vis dėlto 
galima vienaip ar kitaip kompensuoti. Labai keistame 
kontekste apie laiko stygių samprotauja Stasys Stacevi-
čius: „Stigo motinai vaiko. / Stigo valdovui kario. / Stigo 
moteriai žemės. / Vyrui − laiko. / Žyniui − dievybių.“11 
Galima pritarti Gintaro Bleizgio teiginiui „kai laiko nėra 
tai viskas / yra amžinai“, bet tik kaip spekuliatyviajam, 
t. y. apibūdinančiam situaciją, kurios neįmanoma pa-
tirti tikrovėje; tačiau poetas priešpriešina jai kitą, gerai 
iš patirties pažįstamą situaciją, ir atrodo, kad jis nere-
tai patiria ir šią pirmąją: „bet laikas / sugrįžta į mano 
kūną / ir trupa pasiryžimas“12. Matyt, ne tik skaitytojas, 
bet ir pats poetas ne itin aiškiai suvokia, kaip tai atsi-
tinka, todėl priverstas konstatuoti: „žmogus nesupranta 
laiko / griuvėsių (tikriausiai šio, mūsiškio − A.	 K.) pa-
saulio žmogus“13. Tikrai − štai ir Jonas Balčius įklimpsta 
samprotaudamas apie laiką: viename eilėraštyje laikas 
apibūdinamas ir kaip „niekada nepraeinantis“, ir kaip 
„nesugrįžtantis“14. Arba čia akivaizdus loginis priešta-
ravimas, arba savotiška įdomi logika: jeigu jis niekada 
nepraeina, jam nėra reikalo ir sugrįžti... O štai keli poe-
to Meditacijos fragmentai nukreipia skaitytojo mintis kita 
linkme: „Kai Dievo mintimi ir vėl pavirs visatos laikas...“; 
„kai pasibaigs kada pasaulio laikas / Ir Viešpats tars: 
dabar aš išeinu...“15 Galėtume atkreipti dėmesį į Oskaro 
Milašiaus metafizinę (arba tiesiog mistinę) poemą Ars	
Magna, kurioje poetas, moksliškai sakytume, gina tezę: 

„...laikas, erdvė ir materija yra duoti ne paskirai, bet vie-
na ištisa visuma judėjime“16. Vadinasi, pasibaigus laikui, 
t. y. jam vėl virtus Dievo mintimi, kartu pasibaigs (tik
riausiai irgi virs Dievo mintimi) erdvė ir materija, taigi 
pasaulis išnyks ir Viešpats išeis. Panašias idėjas − apie 
erdvėlaikį, kitaip tariant, erdvės ir laiko (o kartu, aišku, 
ir materijos bei judėjimo) vienybę ir tarpusavio priklau-
somybę − deklaruoja ir mokslinė (nors irgi gana mistinė) 
Alberto Einsteino reliatyvumo teorija. Prisiminę gražų 
nespecialistams skirtą teorijos autoriaus paaiškinimą, 
kad, staiga iš pasaulio išnykus daiktams, kartu išnyks 
ir erdvė bei laikas, Jono Balčiaus koncepcijoje matysime 
kaip ir atvirkštinį procesą: pasibaigus laikui, pasibaigs ir 
daiktai (pasaulis) − Dievas išeis.

Poetų samprotavimuose apie laiką, tiksliau − apie 
laiko stygių, galėtume matyti bent du pagrindinius as-
pektus: 1) laiko nuolat trūksta prasmingiems darbams 
atlikti (arba, tarkim, malonumams patirti); 2) greitai bė-
gantis laikas vis ryžtingiau primena apie artėjančią gyve-
nimo pabaigą. Mirties tema šiaip artima daugeliui poetų, 
o jų požiūrių į šį reiškinį, santykių su juo dispersija yra 
itin plati: nuo ramių loginių svarstymų ar net pasišaipy-
mų iki baimių, skandalų ir isterikų. Įsižiūrėkime į mūsų 
poetų dzūkų poziciją.

Alvydas Valenta ramiausiai skelbia: „Štai ir viskas, 
visa tiesa: / vieną dieną imi ir supranti − / gyvenimas 
praeina!“17 Tai pernelyg nejaudina poeto, ir jis bando 
įtikinti skaitytoją, kad ir tas turėtų jaustis ramiai: suvo-
kus šią tiesą, jau derėtų „nesiplėšyti, neskubėti“, galima 
„retsykiais ir atsigręžti atgal“18, bet „nemėginti dar kartą 
pergudrauti / nei savęs, nei savo artimo.“ Šiaip suvokti 
visa tai buvo galima ir anksčiau: „ženklų buvo gausu ir 
įvairių, / reikėjo tik norėti juos suprasti / ir mažiau ap-
gaudinėti save.“19 Kitoje vietoje poetas netgi šaiposi iš 
tos mirties akimirkos svarbumo ar iškilmingumo, eilė-
raščio motto pasirinkęs Levo Gumiliovo eilutę Я	 умру	
где-нибудь	в	ущелье:

Jonas Balčius Naujosios	Romuvos renginyje Vasarvidžio	nemigos, 2015
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Numirsiu	kur	nors	tarpeklyje
virš	galvos	skaisčiai	šviečiant	saulei
ir	didingai	skraidant	ereliams,
arba	toli	nuo	kalnų,
melancholiškoje	lygumoje,
brangiausioje	miesto	ligoninėje,
steriliai	švarioje	jos	palatoje,
apsuptas	baltai	sterilių	ilgakojų	seselių
ir	neklusnioms	savo	mintims
leidęs	sušokti	paskutinį	erotinį	šokį...
Numirsiu	ankštame	ir	prirūkytame	kambary
<...>
sušalsiu	nepažįstamo	kaimo	patvory,
kaip	paskutinis	valkata
ir	nevykėlis	poetas
<...>
numirsiu	vienas	kaip	sužeistas	vilkas,
žiemą,	miško	vidury,
bet	laisvas	ir	išdidus,
ir	niekam	neskolingas
nei	už	gyvenimą,	nei	už	mirtį.20

Stasys Stacevičius, atrodo, rimčiau susirūpinęs mir-
ties reiškiniu − jo abejones ir svyravimus ryškiai ilius-
truoja eilėraštis Mirga	 marios	 drugelių... (drugeliai šiuo 
atveju − gyvybės simbolis). „Kas iš tų marių“, − suabejoja 
poetas ir cituoja kapinėse matytą užrašą: „Buvom	kaip	jūs,	
o	jūs	būsit	kaip	mes.“ Ima svarstyti: „Vienaip pagalvojus – 
nėra, ko nėra, / o kitaip pažiūrėjus: vėl marios drugelių.“ 
Bet štai sugrįžta niūrios mintys: „...nėra bilijonų žmonių, 
kurie buvo, / nėra jų vilčių ir nėra jų kančių. / Pasirodo / 
ir vėl dingsta marios drugelių, / o žodis „nėra“ prieš akis 
tau yra.“ Tačiau apsukus ratą vėl atrodo: „...yra visa tai 
/ ir visi jie yra, kaip kad žodis „nėra“ / pasakytas arba 
parašytas yra. / Mama, / marios drugelių plevena.“21 
Tokiems svarstymams tikriausiai galo nėra, bet poetas 
nepanikuoja, o tiesiog klausia savęs: „Nejau niekada ne-
išmoksiu / žiūrėti į mirtį labai paprastai – pro pirštus?“22 
Jono Balčiaus santykis su mirtimi veikiau teorinis, spe-
kuliatyvus, o jei poetas kartais leidžiasi į asmeniškumus, 
bendrauja su mirtimi ne itin pagarbiai, net, sakytume, 
familiariai. „Aš netrokštu mirties ir netrokštu dievų am-
žinybės“23, – ramiausiai pareiškia poetas, tarsi tai būtų 
koks abstraktus reikalas, kuris gali būti, o gali ir nebūti. 
„Palik mane pamąstymui apie gyvenimą ir mirtį“24, – 
sako poetas įsivaizduodamas pokalbį su Martinu Hei-
deggeriu, matyt, dėkingas vokiečių filosofui už pasiūly-
tą pamąstymų kryptį – apie mirties neišvengiamybę. Jis 
pripažįsta šią neišvengiamybę, todėl, esant reikalui, užsi-
mena apie mirtį, „kurią ir man pačiam greit teks patirti“; 
bet šis konstatavimas nei gąsdina, nei sukelia neviltį, tik 
sufleruoja labai logišką išvadą: „Vadinasi, tikrai esu žmo-
gus...“25 Kartais poetas leidžia sau paflirtuoti su mirtimi: 
„Neateik, nebūtie, dar šįvakar, / Nors žinau, kada nors 
tu vis viena ateisi“26; arba – kad ir šitaip: „Mirtie, bičiule 
mano, nesigėdink... <...> Aš neprašau – ateik. – Paskam-
bink, jei gali, / Pasikalbėsime...“27

Šitaip traktuojant mirtį, aišku, netenka prasmės 
sena filosofų idėja, kad gyvenimas iš esmės yra pasiruo-
šimas mirčiai – reikia ieškoti kitų gyvenimo prasmių, ki-

taip formuluoti tikslus, užduotis, siekius. Jonas Balčius 
vengia tikslesnių gyvenimo prasmės ar tikslų apibrėži-
mų ir savo harmoniją su jį supančiu pasauliu apibūdi-
na vartodamas posakį „man patinka“. Į šių patinkančių 
daiktų ar reiškinių visumą patenka netgi „ruduo ir rau-
dona / prieš mirtį gyvybė“28. O šiaip – „Man viskas be 
galo / čia kartais / patinka“29 ir viskas čia „tobula, kad 
net truputį nejauku“30. „Kaip etikas ir filosofas“, poetas 
primygtinai pabrėžia, kad yra „neabejingas vynui, nuo-
tykiams ir moterų kerams“, kad „visad už / visokius 
pobūvius ir subuvimus“, kad be galo jam patinka „sta-
lo šurmulys / ir pro duris besprunkantis nuobodulys“31. 
Visa tai leidžia mums drąsiai priskirti Joną Balčių poetų 
(arba filosofų) hedonistų kategorijai, o tai reikštų, kad 
gyvenimo esmė jam yra malonumas – ἡδονή... Alvy-
das Valenta ilgai ginčijosi su Dionisu, atkakliai bandė 
priešintis nepadoriems jo kvietimams ir siūlymams, bet 
galop, matyt, turėjo pritarti garsiajam lėbautojui ir pa-
laidūnui, juo labiau jam pabrėžus: „Aš visada pradedu 
tuo pačiu: / gyvenimo pieva ir lengvomis lyg plaštakės 
šokėjomis, / o baigiu... / kaip ir visi mirtingieji – / tam-
sa.“32 Kitoje vietoje poetas patvirtina šią žmonių ir die-
vų bendrystę: „Visa, kas žmogiška, / nesvetima ir die-
vams.33 Ir čia galima pastebėti įdomų efektą: ne žmonės 
seka dievų pavyzdžiais (kaip tikriausiai būtų natūralu 
ir logiška), o dievai perima papročius iš žmonių. Tačiau 
ir šioje situacijoje matyti savotiška logika – galbūt dar 
natūralesnė nei ta „natūrali“ atvirkštinė: kadaise – la-
bai seniai! – Ksenofanas gražiai (ir poetiškai) pastebėjo, 

Alvydas Valenta prie Poetinės eglutės Salovartėje, 2019
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kad, jeigu arkliai, buliai ar liūtai mokėtų piešti, arklių 
dievai būtų panašūs į arklius, bulių – į bulius, liūtų – į 
liūtus... Apie gyvenimo tikslą – „misiją“ – susimąsto ir 
Stasys Stacevičius; štai vienas – nelabai aiškus, bet itin 
savotiškas – šios misijos apibūdinimų:

Pačią	gražiausią	lūšną.
Pačią	tyriausią	perkūniją.
Patį	doriausią	gaisrą.
Pačią	doriausią	sausrą.
Siautulingiausią	moterį.
Nelaimingiausią	lakštingalą.
Ir	laimingiausią	lakštingalą.
Vėją,	nešantį	kryžių.
Pamatyti.	Pažinti.	Išgirsti.
Gal	ir	būtų	gyvenimo	misija.
Tyli.	Beveik	neišpildoma.
Tobula	kaip	migla.34

Gintaro Bleizgio pastebėjimas apie „savo gyvenimo“ 
formavimą irgi ne itin skaidrus ir suprantamas: „norė-
čiau gyventi savo gyvenimą / iš atminties ir savęs...“; 
prieš tai užrašytos trys eilutės – „norėčiau išgirsti / ma-
tyt išdėliot po pasaulį / visą savo atmintį“ – ne daug 
ką paaiškina, o paskutinės eilėraščio eilutės – „aš taip 
tyliai / taip nematomai gyvenu... / aš taip rudeniškai / 
mokausi gyvent be gyvenimo / gyventi ne iš savęs“35 – ir 
visai suglumina. Vargu ar pavyktų nustatyti, kaip poetas 
rengiasi „gyvenimą ne iš savęs“ paversti „gyvenimu iš 
savęs“ ir kokį vaidmenį čia turėtų atlikti atmintis. Šiaip 
sąvoka atmintis poetų vartojama nedažnai ir dar rečiau 
svarstomos kokios nors šio reiškinio savybės. Tačiau 
atkreipkime dėmesį – Stasys Stacevičius tiesiog abejoja 
ir klausia: „ar žmogaus atmintis / yra rojus, / ar praga-
ras, / ar vynuogynai?“36 (vynuogės yra tikras šio ilgoko 
eilėraščio protagonistas). Alvydas Valenta nusiteikęs kur 
kas griežčiau: „Atmintis yra didžioji nusidėjėlė, / todėl ją 
nuolat reikia tramdyti... / tramdyti ir marinti, / kad ištrū-
kusi į laisvę / neimtų siautėti ir griauti / sunkiai susikur-
tos ramybės.“37 Panašiai galvoja Diana Paklonskaitė, tik 
jos priekaištai nukreipti ne į atmintį, o į patirtį: „..kartais 
senos patirtys / lyg skrandžio žaizdos“38. Keistų nuoty-
kių patyrė Juozo Žitkausko atmintis:

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

išajo	pomecis	in	miškų
pamiršus	ciesų	kelių

pasuko	vienųroz	po	ciesiai,
paskui	po	kairai,	vėl	po	ciesiai
ir	taip	susplentojo	galva,
kad	rados	tan	pacan	daikti,
kur	ir	andai	stovėjo39

Matyt, tvarkyti ir valdyti atmintį nėra labai papras
ta – dzūkų poetai tai žino...

Iš kūrybinės inteligentijos, taigi ir iš poetų bei filo-
sofų, dažnai reikalaujama vadinamosios aktyvios pilie-
tinės pozicijos: tauta nori matyti meno ir mokslo kūrė-
jus pirmose gretose kovojant su korupcija, emigracija 
ar kitokiu visuomeniniu blogiu arba tobulinant ir netgi 
keičiant politinę šalies sistemą. Reikia pripažinti, kad 
kartais tokios akcijos inteligentijai pavyksta: prieš tris-
dešimt metų būtent poetai ir filosofai organizavo Sąjū-
dį, buvo demokratiškai išrinkti į Aukščiausiąją Tarybą ir 
atkūrė Lietuvos nepriklausomybę; buvo netgi kalbama, 
kad poetas Justinas Marcinkevičius būtų geriausias Lie-
tuvos prezidentas. Vis dėlto mitingų aikštės, parlamen-
tas ar prezidentūra nėra tinkamiausios vietos poetams 
ar filosofams veikti, o tvarką valstybėje privalo prižiūrėti 
tam tikros specialios institucijos. Tai anaiptol nereiškia, 
kad poetai ir filosofai turėtų visiškai pasišalinti; jie netgi 
negalėtų likti nuošalyje, nes paprastai yra kur kas jaut
resni šiems reikalams nei įstatymų leidėjai ir vykdyto-
jai ar jų laikymosi prižiūrėtojai. Jie kovoja su blogiu ar 
tobulina gėrį kurdami savo tekstus; bėda tiktai ta, kad 
tvarkos trokštanti tauta arba nesupranta visokių poetinių 
metaforų ar filosofinės Ezopo kalbos, arba apskritai šių 
tekstų neskaito.

O įsiskaityti derėtų – aptiksime ne tik itin įdomių įž-
valgų, bet ir, pavyzdžiui, tokį paradoksą: Jonas Balčius, 
kuriam, kaip matėme jau, „viskas čia be galo patinka“ ir 
netgi „tobula, kad net truputį nejauku“, dažnai randa, 
kur nukreipti savo gana griežtą kritinį žvilgsnį, o reginiai 
kartais būna tiesiog siaubingi40. Bet būkime pasiruošę iš-
šifruoti specifinę poetinę kalbą... Poetas kreipiasi į prieš 
tris šimtus metų gyvenusį garbųjį kolegą – Kristijoną 
Donelaitį: „Juk patyrei ir tu, kaip pasaulis kasmet pa-
blogėja“ ir toliau pasakoja jam apie dabartinę situaciją 
Lietuvoje: „Nebėra jau nei Pričkaus, nei Selmo... / Nebė-
ra net nenaudėlių Slunkiaus, Pelėdos... / Nieks daugiau 
nebeaudžia, nesėja... / ... – išnyko gentis!“41 Eilėraštyje 
paprastu, bet iškalbingu pavadinimu Lietuva poetas liū-
dnai konstatuoja: „Kokia baisi tiesa: mums lemta laisvėj 
mirti“ ir prisimena seniai praėjusius laikus: „Čia aš prieš 
daug dešimtmečių užaugau: / Vanduo ir vėjas priglaudė 
mane. / Ir saulė matė, ir diena, ir laukas, / Dosniai maiti-
nęs savo krūtine.“ O paskui – pora eilučių apie dabartį: 
„Dabar kitaip. Dabar maitina naktys – / Juodais šešėliais, 
kaukėm ant veidų.“42 Šie du eilėraščiai buvo parašyti pir-
mą XXI amžiaus dešimtmetį – buvome jau ne tik atkūrę 

Stasys Stacevičius Poetiniame Druskininkų rudenyje, 2004
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nepriklausomybę, bet ir įstoję į NATO bei Europos Sąjun-
gą, tačiau išsvajotos laimės poetas konstatuoti negalėjo. 
O štai antro mūsų amžiaus dešimtmečio vidurio eilu-
tės – ar tik ne blogyn eina mūsų visuomeniniai reikalai:

Išnyko	viskas,	kuo	gali	tikėt	–
Nėra	vilties,	nėra	net	noro	baigti
Ką	arba	pradėt.

Nevykėlių	dievų	projektas	su	žmogum
Keliauja	jau	pajuodusiu	dangum,
Nes	niekas	netiki	tiesa,	atlaidumu,
Išnyko	miestai	–
Paukščiai	be	namų...43

Itin iškalbingas šiame kontekste pavartotas terminas 
„projektas“ – nepakeičiamas agresyvios šiuolaikinės biu-
rokratinės leksikos elementas; derėtų susimąstyti ir apie 
šio projekto autorius, kukliai, bet taikliai pavadintus „ne-
vykėliais dievais“. Dar vienas tais pačiais metais (2015) 
parašytas eilėraštis; ir vėl siaubingi paveikslai:

...baigiasi	pasaulių	triumfas	ir	eitynės
Su	priešais	bėgančiais	vergais,	vis	šaukiančiais:
Atmink,	 kad	 tik	 žmogus	 esi!
O	paskui	karo	vežimus	ir	grobio	pilnas	skrynias
Vis	klupdamas	tursnoja	mažas	žmogeliukas
Su	šypsena	raguotojo	kartojantis:
Si, 	 si…

Sic	 transit	 gloria,	 sic	 vita	 truditur	 –
Ir	nieko	čia	jau	niekad	nepakeisi.
Pasaulio	panoramose	kartojasi	kaskart
Istorija	kaip	neviltis
Ar	kaip	viltis	bevaisė...44

Visi šie, švelniai tariant, keisti vaizdai nėra kokio 
nors būsimo siaubo filmo siužeto fragmentai, jų tikslas 
nėra pasilinksminti įvarant baimės skaitytojui; kita ver-
tus, poetas nieko nekaltina ir neragina bausti – priešin-
gai, jis pats prisiima atsakomybę dėl visų šių mūsų pa-
saulio baisybių:

Man	vis	dar	tenka	sunkiai	atsidusti
Dėl	šito	laiko,	dėl	žmonių	kaltės
Prieš	viešpačių	sukurtą	mūsų	laimės	būstą,
Kurio	jau	mūsų	ainiai,	regis,	neturės	–

<...>
Su	nerimu	žvelgiu	ir	į	žvaigždynų	rūstį,
Kentėdamas	dėl	homo	 sapiens	prigimties,

Paniekinusios	gamtą	ir	jos	metų	tvarką,
Kariaujančią	karus,	neturinčius	prasmės,
Nors	niekas	niekada	nesiteikė	suklusti
Ar	bent	paklausti:	kas	laimės,

Kai	mūsų	nebeliks...45

Alvydas Valenta savo liūdniems pastebėjimams pa-
sirenka šekspyriškus motyvus:

Kažkas	nebegerai	Danijos	karalystėje,
mielasis	prince,	–
ne toje...
<...>
o	mūsiškėje	–	mano	ir	tavo.
Kažkas...
neatpažįstamai	pasikeitė,
jei	visą	gyvenimą	rašome	eilėraščius
ir	einame	slėpynių	su	savimi,
su	tais,	kas	juos	skaito,	ir	tais,	kas	neskaito.
<...>
...kažkas	nepataisomai	išsiderinę,
jeigu,	visą	gyvenimą	rašę	eilėraščius,
patys	jais	netikime...
<...>
Ak,	prince,	užuot	rašę	iškilmingas	odes
ar	ilgesingas	elegijas	mylimosioms,
kurios	jomis	niekada	taip	ir	netapo,
galėjome	imtis	valstybei	naudingesnės	veiklos	–
teisės	ar	užsienio	kalbos	studijų,
gal	net	masažo
ar	kokio	kito	praktiško	amato?
Galėjome	gyventi	kaip	žmonės,
kaip	susipratę	valdiniai,
o	dabar	–	iki	dienų	pabaigos
kuoktelėjusio	poeto	aureolė!46

Kitame „šekspyriškame“ eilėraštyje poetas lyg pri-
mygtinai padeda skaitytojui suprasti, kad kalbama ne 
apie tolimą Jungtinę Karalystę, o apie artimą mūsiškę 
Lietuvą:

Derbio	grafas	Henry	Bolingbroke’as,
<...>
drauge	su	Vytautu...
<...>
kaunasi	prie	Vilniaus	sienų:
<...>
ima	į	nelaisvę	laukinius	pagonis
ir	čia	pat	juos	apkrikštija,
<...>

Gintaras Bleizgys Poetiniame Druskininkų rudenyje, 2007
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...riteris	Henry	Bolingbroke’as
yra	truputį	jau	lietuvis
<...>
Princas	Hamletas,	galima	spėti,
irgi	turėjo	lietuviško	kraujo,
buvo	lyrikas,	poetas,	kėlęs	metafizinius	klausimus
ir	ieškojęs	į	juos	atsakymų,	kurių	tiesiog	nėra.
<...>
Truputį	lietuviai	yra	visi	britai,
sukūrę	didingą	imperiją
nuo	jūros	iki	jūros,
nuo	saulėtekio	iki	saulėlydžio,
nūnai	visko	netekę
ir	lyg	dideli	įskaudinti	vaikai,
pasijutę	kitų	vaikų	skriaudžiami,
garsiai	ištarę	–	Brexit!
Mes	išeiname,	bet	mes	dar	sugrįšime,
ir	tada	pamatysite...

Poetas mano, kad jau 1390aisiais, kai riteris Bo-
lingbroke’as prie Vilniaus sienų liejo kraują dėl tikro 
tikėjimo, „galima buvo numanyti, / kad skrydžiai į 
Londoną / taps pigių oro linijų verslo dalimi“, o patį 
riterį ir Shakespeare’ą pakeis „armija praktiškų, ko-
rektiškų, / visada švariai nusiskutusių / vadybininkų ir 
verslo konsultantų.“47 Stasio Stacevičiaus priekaištai ar-
timiesiems – irgi savotiška kova su blogiu, tačiau „tau-
tos teisuoliams“, norintiems poetus ir filosofus įdarbinti 
budeliais ar bent kalėjimo prižiūrėtojais, šito, aišku, per 
mažai: „Ar nejautėte, kaip šventumo mažėja, / daugėjant 
pažįstamų – sieloj ir būste? / Nepagalvojot, jog velnių 
muziejui / velniai kuriami pagal atvaizdą jūsų?“48 Nuo-
širdi Dianos Paklonskaitės nuostaba „kiek daug gerų 
žmonių“49 – didžiulis kontrastas šalia ką tik cituotų kitų 
poetų pasisakymų apie nelinksmus šio pasaulio reikalus. 
Bet juk tai irgi apie tą patį pasaulį – ir tiesiog negali būti, 
kad poetė nematytų jame gerokai liūdnesnių dalykų. Tad 
gal traktuokime šią frazę kaip savotišką blogio prevenci-
ją, profilaktiką, gėrio šūkį...

Meilės tema itin artima poetams ir – pasakykime 
švelniau – nesvetima filosofams. Mat grynųjų meilės fi-
losofų (tokių, kuriems meilė yra nuolatinė apmąstymų 
sfera) nerasime turbūt nė vieno, o štai visokių gamtos, 
kalbos, moralės, religijos, mokslo, politikos filosofų – 
apstu; be to, ir atskirų meilei skirtų filosofinių kūrinių 
yra tiek, kad, kaip įprasta sakyti, suskaičiuoti juos galima 
ant pirštų. Apie poeziją, girdėjau, sakoma, kad iš esmės 
kiekvienas eilėraštis yra apie meilę. Įsižiūrėkime, kaip 
čia sekasi poetams dzūkams.

„Meilė mus išgelbės! – Ji ir pražudys!..“50 – lyg ir 
apibendrina Jonas Balčius. Dėl pirmo teiginio ginčytis 
neverta – jis taip pat poetiškai teisingas kaip ir, pavyz-
džiui, F. Dostojevskio „Grožis išgelbės pasaulį“. Tačiau 
antras kelia kur kas daugiau abejonių. Pirmiausia derė-
tų pastebėti, kad meilė nežudo, o žudo ne meilė – žudo 
įvairiausios nevykusios meilės interpretacijos, na, ir dėl 
jų kylantys pavojingi žmonių veiksmai. Dažnas meilės 
istorijų (kad ir literatūroje) elementas: pagrindinis vei-
kėjas nusižudė dėl (nelaimingos) meilės. Pirmas klau-
simas būtų: ar tikrai mylėjo? Na, tarkim; bet tikriausiai 

manė turįs nuosavybės teisę į savo meilės objektą, o šis 
„objektas“ taip nemanė – tai buvo nepakenčiama, tad 
teko nusižudyti; bet juk ne iš meilės – iš godumo... Būna, 
kad nužudomas meilės konkurentas ar netgi pats meilės 
objektas dėl konkurento atsiradimo. Ir vėlgi klaustume: 
ar iš meilės? Čia iki meilės, ko gero, net dar toliau nei 
pirmuoju atveju, kai pasitraukia pats „mylintysis“. „Mei-
lė gali nedaug, nes ir šiaip ji tokia netikra“, – konstatuoja 
kitoje vietoje poetas; ir vėl, atrodo, kažkas čia ne taip51. 
Nereikia iš meilės tikėtis, juo labiau reikalauti ko nors 
(ypač „daug“), išskyrus pačią meilę; pati meilė yra daug, 
netgi labai	 daug, bet jeigu pageidaujama dar ko nors, – 
pinigų, šlovės, valdžios, – galima ir skaudžiai nusivilti; 
bet juk ne dėl meilės kaltės... Būtų įdomu išsiaiškinti, 
kas poetui yra „netikra“ meilė ir kodėl „šiaip“ – ar vi-
sada, ar bet kokia, ar bet kieno? Nelabai suprantu, kaip 
galima mylėti „netikrai“ – gal mylėkime tiesiog iš tikrų-
jų. Įtariu, kad netikrumo efektas kilo poetui dėl to, kad 
meilės objektas eilėraštyje yra Giesmių	giesmės gražuolė 
Sulamita – bet juk ir ją galima mylėti tikrai. Poetas lyg ir 
pats turi tai patvirtinantį argumentą: „Meilė – tai visata, 
kur nėra pakraščių!“52

Alvydas Valenta, stebėdamas savo senstantį kūną, 
įsivaizduoja, kaip kada nors („dar po dvidešimt metų“) 
sėdės „ant kokio debesies“ ir žiūrės „į šiapus likusias 
mylėtas moteris, / turbūt atrodys keista: / kodėl? Kam 
reikėjo? Koks buvo tikslas? / Nebuvo ir nėra jokio tiks-
lo...“53 Iš konteksto aiškėja, kad kalbama veikiau apie 
kūno dalyvavimą tam tikruose meilės ritualuose – tuo-
met tikrai kebloka nustatyti tikslą; bet prisiminti tai ma-
lonu, tad susimąstyti verta... Į praeities meiles atsigręžia 
ir Alvydas Jegelevičius:

Rita Makselytė Salovartėje, 2017
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Mylėjau	moteris
vienoje	moteryje

Bet	neilgai
ta	meilė	degė
dabar	jau	moteryse
myliu	vieną	moterį
nors	akys	vis
tą	pačią	regi
lig	šiol	nesutiktą
ir	nepažįstamą
bet	trokštamą	vis
mintys	piešia
vieną	moterį
paveikslą	tolimą
viliojantį	ir
kviečiantį.54

Nuo „visos – vienoje“ į „(bent jau) daugelyje – vie-
na“ – tai dažnas, įprastas vyrų ieškotojų kelias (nepasa-
kyčiau, kad natūralus, nes nėra čia jokios „natūros“ – nei 
gamtos, nei proto dėsnių), kaip, beje, ir atvirkštinis – vis 
toliau nuo „kiekvienoje sutiktoje – vis ta pati vienintelė“, 
vis arčiau „vienoje – visos įmanomos“. Ir jeigu poetas 
eina vienu iš šių kelių, nesiginčytume, matyt, žino, ką 
daro. Bet štai toliau šioje reliacijoje, nuo žodelio „nors“, 
prasideda keblumai: iš kur tie vyrai žino, kad kur nors 
toli būtinai yra ta vienintelė, kurios reikia ieškoti arba 
laukti iškilmingai atvykstant (beje, kažkas panašaus bū-
dinga ir moterims: laukti kada nors ant balto žirgo atjo-

siančio princo). Taip, buvo kadaise Senovės Graikijoje to-
kia legenda, kad žmonės anksčiau buvo dvigubi – vyras 
ir moteris kartu, bet Dzeusas išsigando, kad jie jo nepri-
muštų, ir perskyrė juos, tad nuo tol visi ieško savo antro-
sios pusės. Tačiau graikų mitologiją išmano tik vienetai, 
o tų „antrų pusių“ ieško kone visi... Na, tarkim, Dzeusas 
iš tikrųjų pasielgė taip klastingai, bet kodėl aš privalau 
surasti tą savo antrąją pusę – gal su kieno nors kito puse 
pavyktų geriau?.. Įdomu, kad poetas ieško netgi ne savo 
tos antrosios pusės, o kažkokios „nepažįstamos“, „lig 
šiol nesutiktos“ – keista, ypač turint galvoje, kad šalia 
yra nemažai pažįstamų ar bent jau tų, su kuriomis gali-
ma be vargo susipažinti; tačiau, jeigu ji „kviečia“ ir net-
gi „vilioja“, tikriausiai nėra svetima ar šiaip atsitiktinė...

Tik nejaugi tai – viskas, ką apie meilę mums gali pa-
sakyti šaunusis dzūkų poetų būrelis?..

Truputį perfrazuokime garsųjį biblinį „pažinsite juos 
iš vaisių“ (Mt 7, 16) ir turėsime filosofams galimą taiky-
ti kriterijų: pažinsime	juos	iš	klausimų – juk klausimai yra 
pagrindiniai „filosofinio darbo“ vaisiai. Įsižiūrėkime. Štai 
Stasys Stacevičius tame eilėraštyje, kur prisipažino norįs 
turėti „daug laiko“, kelia klausimą „Kodėl, / slaptomis / 
bangomis virsdama, / neišsenka vienatvė?“55 – tikrai ver-
tas apmąstyti klausimas, bet kaip poetui pavyko nustaty-
ti, kad vienatvė „virsta slaptomis bangomis“?.. Štai pora 
Gintaro Bleizgio klausimų su tam tikru kontekstu:

juokinga	buvo	mano	vaikystė	ir	visas	gyvenimas 
ir	visas	jis	buvo	graudus	(klausiu 
kada	pasibaigs)

žmonės	smėlį	paversdavo	žaliuojančiom	oazėm 
(kam	visa	tai)56,

o štai tiesiog klausimų (kon)tekstas:

kas	išmokys	mane	gyventi
kas	praplėšia	uždangą
kas	saugo
mano	amžiną	sielą	jauniklę
ir	suskaičiuoja
kiekvieną	plauką
kas	išplėšia
mane	iš	nebūties
kodėl	kalbu
kodėl	pradžioje
buvo	Žodis
ką	sako	šio	tarpeklio
kvapnieji	žiedynai
kodėl	paukštis
nutūpė	dabar	prie	manęs	ir	spokso
ir	vėjo	gūsis
kas	nematomas
slepias	tam	gūsyje
ko	nematau	kai	žiūriu
kai	dienos	eina
ir	teška	laikas
įsikibęs	į	nykstantį
mano	kūną
kas	yra	mano	kūnasDiana Paklonskaitė Naujosios	Romuvos renginyje M. K. Čiurlionio 

memorialiniame muziejuje Druskininkuose, 2016
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kas	aš	esu
kur	tas	sodas	yra	mano	Dieve
kuriame	galėjom	kalbėtis...“57

Mikalojaus Koperniko idėja „išsiaiškinti, ar Žemei 
nebūdinga keletas judėjimų“ įkvepia Alvydą Valentą 
imtis savojo tyrimo:

Kiek	ir	kokių	sukimųsi
vyksta	mano	galvoje,
kiek	jų	būdinga	fragmentuotai	mano	sąmonei?
Aplink	kokius	centrus,	kokiomis	orbitomis
ji	sukasi	ar	skrajoja?
Pirmiausia	–	sukimasis	aplink	savo	paties	ašį,
tada	aplink	savąjį	ego,
aplink	kokį	nors	įsivaizduotą,	įsikalbėtą	centrą	–
pilietinį,	politinį,	estetinį,
archajinį	ar	postmodernųjį?58

Įdomu, kodėl poetai (filosofai) formuluoja kelis ar 
net keliolika klausimų kartu, ar nesiblaško tada jų dė-
mesys ieškant galimų atsakymų? Matome, kad Alvydo 
Valentos klausimai tarpusavyje susiję, jie reprezentuoja 
vieną susirūpinimo sritį, vienas kitą papildo arba kon-
kretizuoja. Poetas stengiasi išryškinti problemą arba, 
kaip pasakytų Paulis Valéry, „nušlifuoti keblumą“ – jis 
tiesiog dirba su klausimu. Gintaro Bleizgio klausimų 
prasminė dispersija gerokai platesnė, kai kurie klausimai 
atrodo visiškai nesusiję tarpusavyje – poetas nedirba su 
klausimais, jis juos tiesiog deklaruoja. Laikui bėgant, vie-
ni jų gali netekti prasmės, į kitus gali būti rasti priimtini 
atsakymai – ir tada bus suvokta, kad jie nebuvo filosofi-
niai. Filosofiniai klausimai niekada nepraranda prasmės, 
o atsakymai į juos gali būti tik laikini, daliniai, verčiantys 
kelti klausimą iš naujo ir ieškoti kitų, tobulesnių, atsaky-
mų, ir tai yra procesas be galo.

Ką gero galėtume padaryti, radę poeto eilėrašty-
je klausimą? Rasti atsakymą ir, esant galimybei, netgi 
padėti susiorientuoti klausimą iškėlusiam poetui – bet 
tiktai tuo atveju, jeigu klausimas pakankamai paprastas; 
gal netgi jeigu klausimas rimtas, mokslinis, o mes, pa-
vyzdžiui, geriau išmanome tą mokslą nei atsakymo ieš-
kantis poetas. Tačiau mūsų atsakymas į filosofinį poeto 
klausimą galėtų jį sudominti nebent iš dalies – atsakyti į 
filosofinius klausimus kiekvienas turi sau ir savarankiš-
kai. Todėl, perskaitę eilėraštyje filosofinį klausimą, trak-
tuokime jį kaip savąjį ir galimus atsakymus adresuokime 
sau. O dar geriau būtų, jeigu poeto klausimą galėtume 
papildyti keliais savais. Štai, pavyzdžiui, skaitydamas 
Dianos Paklonskaitės eilutes: „japonų šnabždesiai / Van 
Gogho muziejuje... / kažin ką pasakytų / apie dabartinį 
Amsterdamą / mūsų Čiurlionis?“59 klausiu savęs, o ką 
apie tą Amsterdamą pasakytų mūsų Maironis ar Done-
laitis? O ką jie pasakytų apie tuos japonus, kuriems kaž-
kodėl rūpi Van Goghas? O ką pats Van Goghas pasakytų 
apie jam tikriausiai visai nerūpėjusį tų japonų Tokiją?..

Tačiau ką daryti, jeigu poetas mums savo klausimų 
neatskleidžia? Kad poetas jų turi (ir jų tikriausiai nema-
žai) ir kad jie – filosofiniai, aiškėja iš eilėraščio konteksto. 
Štai koks siaubas ištiko Juozą Žitkauską: 

atradau	statines
prikimštas	neatsakytų	neatsakomų	klausimų,
dėl	kurių	jaučiuosi	nejaukiai,	nepatogiai,
lyg	ir	kaltas	(gal	kiti	atsakymus	žino	seniai?)
<...>
nuo	neatsakytų	–	neatsakomų	klausimų
viskas	sukasi	aplinkui,
svaigsta	galva,
jaučiu,	kaip	stipri	plaštaka	griebia
už	bet	kur,	kur	tik	jautru...

Alvydas Jegelevičius knygos Eilės	iš	eilės sutiktuvėse Žinijos draugijoje, 
2018

Juozas Žitkauskas poetiniame Naujosios	Romuvos renginyje Prie	Žinijos	
gluosnio, 2018
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nežinau,	kaip	apsiginti!
kažko	šaukiuosi
lyg	ir	klausiu
nesitikėdamas	atsakymo...
o	klausimą,	kaip	šliaužlį,
paimu	į	rankas	ir	vėl	grūdu
į	neatsakytų	neatsakomų	klausimų	statinę60

Gaila, kad neturime galimybės pamatyti iš arčiau, 
kas gi taip kamuoja poetą. Bet juk žinome, kad filoso-
finiai – šie „neatsakyti neatsakomi“ – klausimai niekur 
nedingsta ir nesibaigia; taigi turėkime vilties, kad kada 
nors poetas detaliau supažindins mus su savo problemo-
mis. Tad nutraukime tokia proga dzūkų poetų kaman-
tinėjimą ir nusiteikime taip, kaip mums rekomenduoja 
Juozas Žitkauskas:

nori	–	vieryk
nori	–	nevieryk
vis	ciek	Kalėdos
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I. Priekaištai skaitvardžiui ir sau

Deja, tu garbini tik pliką skaičių,
ir man su tavimi ne pakeliui!
Tiek daug romanų skaičius ir nuskaičius,
nesuskaičiuoju Meilės bekelių...

Net amžinos Švenčiausiosios Trejybės
nesugebu teisingai suskaičiuot.
Kam tos rikiuotės skaitvardžių beribės?
Pasaulis rengias Viltį ketvirčiuot!

O begalybę mums po kruopelytę
vertėtų draugiškai išsidalint!
Tikėjimas – lyg okeanas plyti,
tik vienas Dievas veda mus tolyn.

Ak, skaitvardi, mažai ką man bereiški!
Tu Išminties padaugint negali...
Skaičiuoki neskaičiavęs, liks neaišku,
kiek mylių skirta klampiame kely.

II. Visų bendru vardu

Mes įvardžiai – ir tu, brolau, ir aš, –   
abudu pakviesti į šį pasaulį,
privalome išlikt savim, dievaž,
kad atsitrauktų melas ir apgaulė!

Nesąmonė, kad kitas – tai kančia –
(tas Sartras man seniai nebepatinka!..) –
ir tu, brolau, ir aš dabar ir čia –
tie patys įvardžiai, tik jų prasmė skirtinga.

Šventais vardais mes esam pašaukti –
jie dangišku krikštu mus prisaikdino!
Ir tu, brolau, ir aš – labai arti,
nes protėvių kalba mus apkabino.

Juk įvardis – ne įkaltis, brolau,
vien alibi iš nekaltos vaikystės.
Visų bendru vardu jį pamilau –
brangi dalia – lietuviškai pragysti...

J u l i j a  N o v a

Kad siela nesiristų beraštyn

III. Būdvardžio valia

O būdvardi, lemtingas tavo būdas:
pavadini – likimą graudeni!
Tavu bylojimu tikėt panūdus
neskęstu laiko upės vandeny.

Su tavimi išskleisiu laimės burę –
pirmyn į amžinos būties marias!
Visi svajoję tavimi ir kūrę,
pažino žemės gimines tvarias –

ir dorą tavo ypatybę – drąsą!
Nesilankstei prieš mulkį niekada!
Juk žodžiai sau giliausią duobę kasa,
jei gieda pataikūniška gaida.

Net aukštesnieji laipsniai tau tarnauja,
palyginimo užgaidi galia!
Į ką pažvelgsi – visa tampa nauja,
tai – prigimtinė būdvardžio valia.

IV. Kalbos mišių giedojimas

Daiktavardi, senoli nemarus!
Iš praeities ataidi gyvas balsas.
Tu atmeni gerus ir negerus,
lydėjai mus per negandas, karus,
tavi linkėjimai – nei duona skalsūs!

Tau Dievo duota perkeisti kapus,
šauki visus vardais – Viltis atgimsta!
Kalbos mišių giedojimas skambus
tavim, Gimtasis Žodi, neužkimsta!

Dangaus duburyje žvaigždė nugrimzta,
krūtinėj amžių gandas nenurimsta...
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V. Širdis svajoja tavimi

Veiksmažodi, kūrėjau išmanus!
Praaugęs laiko priesagas, galūnes,
pranokęs priešdėlių prasmės viršūnes,
minties gelme nurungi šamanus –
iš prokalbės visai nepažinus...

Veiksmažodi, lyg angelas kilnus!
Meldžiuosi tavimi – atgyja šventas
gyvenimas, gimtinėje gyventas,
vaikystės patyrimais malonus,
nei motina pirmagimiui švelnus.

Į brangų kraują, už namus pralietą,
įskiepijai lietuviškus genus!
Liūliuoji posmą, Meilėje pradėtą,
ne vieną tautai išugdei poetą,
širdis svajoja tavimi ir gieda!

Palaimintas tėvų kalbos sūnus!

VI. Prieveiksmis

Judėk pirmyn, vidėk tolyn, aukštyn,
plačiau atverki savo blausų žvilgsnį,
taikliau, skambiau rimuoki pulso tvinksnį,
prie kelio sumaniai pritaikyk žingsnį,
kad siela nesiristų beraštyn!

Gyvenk linksmai, svajoki atkakliai,
maldauki Sutvėrėją patikliai,
tai šen, tai ten pelnyk Dangaus malonių,
nesibijok tamsių pasaulio klonių, –
Apvaizdos nuotrauka visur ir visada
perdėm ryški – juodai balta, baltai juoda!
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4 . 4 .  B U T E L I A I  I R  B O B R A M U N I A I 
Pakalnėje kapstosi ekskavatorius, iš tolo panašus į keistą 
vabalą nemokšą, neįstengiantį net urvo išsikasti. („Tikras 
kvailys“, – pasakytų teta Antanina.) Kuo giliau rausiasi, 
tuo spėriau griūva urvo sienos. Mašina su vikšrais pake-
lia kaušą į viršų, pakabina rudo molio, pavažiuoja ir kiek 
tolėliau išverčia jį, lyg statytų gynybinę sieną. Tikriausiai 
dėdė Jonas pila pylimą tam, kad būtų patogu išsiropšti 
iš žvyrduobės ir trumpesniu keliu atkakti į mūsų sodelį.

Žinau mįslę keturgyslę: vienišas vilkas žvyrduobėje 
medžioja aveles.

Kas?
Baltus debesėlius padangėse stebi ekskavatorinin-

kas Jonas.
Lis–nelis.
Aš kasdien seku geltonkabinį ekskavatorių. Pamažu 

žvyrduobę juosiantis pylimo lankas vis ilgėja ir virsta 
padaru, panašiu į vikrųjį driežą su ilga riesta uodega. 

Dar vakar plieniniai kaušai draskė kalvą, dabar eks-
kavatorius riogso prigėręs gilioje drumzlinoje duobėje. 
Man ta plieninė žemių rausyklė panaši į mėsa pasprin-
gusį plėšrūną. Po akimirkos pagalvoju, jog ji tik laikinai 
užmigo, todėl bijau nusileisti nuo skardžio.

Apžiūrėjusi iš viršaus, įtariu, kad pati mašina vienui 
viena kasa duobes arba plėšo kalvų šlaitus, kai tik nusnū-
dusi atsibunda, nes ekskavatorininkas Jonas ir šiandien te-
bemiega mūsų sodelyje, po alyvine obelimi, ir pirmi žali, 
kirminų pagraužti obuoliukai dusliai bumbsi į aplinkui 
riogsančius tuščius neperregimo stiklo alaus butelius, ant 
kurių popierinių etikečių užrašyta „Žigulinis alus“.

Dėdė Jonas tuos butelius atsikemša dantimis – negi 
lauks miesto žmogus, kol kaimo dzieduliai suieškos ati-
darytuvą, tikriausiai jie tokio instrumento ir neturi. Dėdė 
Jonas taip pat neturi atidarytuvo buteliams, neturi jis ir 
vieno priekinio danties, bet kiti tvirti – geležiniai. Regis, 
alaus butelis, vos kilstelėtas prie metalinių dantų, pats 
ima šnypšti.

Patinka Jonui mūsų sodelio paūksmė ir po darbo 
žvyrduobėje jis užsuka pas mus vandens iš šulinio atsi-
gerti ir kartkartėmis į rezginėlę susirenka žalius ir rudus 
butelius ilgesniais ir trumpesniais kakleliais. Taip ir mė-
tosi tie buteliai po mūsų alyvine obelaite, tačiau nevalia 
jų liesti, nes nežinia kada ateis žmogus jų susirinkti. O 
jeigu neras – kaip reikės pasiaiškinti?

Aplink šituos butelius sukasi musės, prilenda į vidų 
net labai didelių. Pabaidytos pakyla ir piktai byzgia – re-
gis, saugo išmėtytus kamštelius. „Musės yra prakeiki-
mas“, – sako senelis ir meta į kampą balaną su užsirietusiu 
pajuodusiu galu, aplipusiu musėmis. Dabar mes jas plo-

N i K a  P i p e r i t a

Saulės dienos: bėgau greitai
Rašomo romano fragmentai

jame be gailesčio. Musių kūnai juodi kaip pekla, bjaurūs 
kaip tikras brudas, tikras šūdas, nes musės ėda visus šūdus. 
Priploję krūvą musių, mes uostėme jas. „Taip, jos smirda 
šūdais“, – suraukęs nosį, pasakė Saulius vienai nelaimėlei 
plėšdamas sparną. Be sparnų jos laksto kaip vorai. Prieš 
įeinant į namus, tekdavo jas vaikyti rankomis ar paklodė-
mis, o jos vis zujo ir atkakliausiai lindo ten, iš kur buvo 
vejamos. „Šūdmusės prakeiktos“, – plūdosi teta Antanina.

Išmaukęs alaus butelį ir tvirta plaštaka grasindamas 
įkyrioms musėms, dėdė Jonas teiravosi manęs, kuris jo 
sūnus man patiktų labiausiai. Pasak jo, mergiotės jis ne-
turįs nė vienos, bet jau sūnūs – visi trys vyrai kaip nulieti, 
ir aš galiu rinktis. Tik va: vienas – tinginys, dėdės balsu 
tariant, ultojus, kitas – girtuoklis, liaudiškai sakant, pijo-
kas, o trečias – mergišius, pasak Jono, merginykas.

– Tai kurio tu norėtum, kai užaugsi? – prikimusiu 
balsu klausia dėdė Jonas. – Žinok, užaugsi greitai, o tada 
tau reikės vyro ir ženytis, – merkia jis juodą akį ir vynioja 
į laikraštį lašinių bryzelį.

Ir šypsosi taip plačiai plačiai, kad ilgi riebaluoti jo 
ūsai užsiriečia iki apvalių įraudusių skruostų. Staiga pra-
žiotos burnos kiaurymėje saulės spindulys lūžta atsimu-
šęs į vieną iš metalinių dantų, ir aš sutrikusi traukiuosi 
atatupsta. Geriau jau būčiau viena tupėjusi žvyrduobės 
bobramuniuose ir nesiklausiusi, kaip išmintingasis Jonas 
spėja mano ateitį.

Juodas akis uždengia riebaluota laikraščio skiautė.
Aukščiausi žvyrduobės šlaitai stūkso sodo takelio 

gale. Vos išnirusi iš obelų pavėsio, atsiduriu jau kitame 
pasaulyje.

Žvyrduobės planetoje.
Nepastebimai į ganyklas ir daržus senelių per sodą 

išmintas takelis nuvinguriuoja tiesiai į žvyrduobę, kurio-
je dabar kai kas pasikeitė – ėmė kauptis šiukšlės! Todėl į 
žvyrduobę dažnokai užsuka žmonių ir rausiasi visą die-
ną: vieni kažką kraunasi į vežimus, kiti netgi su žiguliais 
atvažiuoja. Tėvas šaiposi: esą dabar visi ten ėmė ieškoti 
aukso. Žmonės iš žvyrduobės kartais užsuka ir pas mus – 
vandens atsigerti arba kokių reikalų aptarti. Reikalai – su-
augusiųjų gyvenimas, vaikams nedera į juos kišti nosį.

– Yra tokių žmonių, kuriems visada ko nors reikia, 
vaikams apie tai klausti negražu, – moko teta.

O senelė Rozalija sako:
– Velnias žino, ko čia tokiems Romanams reikia?
Na, o ekskavatorininkui Jonui dažnai toje žvyrduo-

bėje pasidaro trošku, tad jis, kur buvęs, kur nebuvęs, 
atpėdina į mūsų kiemą ir tiesiu taikymu – prie šulinio.

– Tpfu tpfu tpfuuu, kaip smirda tam šiukšlyne, – 
spjaudosi ekskavatorininkas Jonas, – aš ilgai čia ne-
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tversiu. Prakeiktam šiukšlyne prasmirdau visas kaip 
velnias! Kasdien rūkstu peklos dūmuose už būtas ir 
nebūtas nuodėmes. Priveža visokio brudo, o paskui, 
velniai žino kas jį padega! Nėr rodõs su tais dūmais, – 
barasi jis įraudęs ir iškankintas troškulio dideliais gurkš-
niais godžiai geria tiesiai iš kibiro, o paskui užsiverčia 
kas liko sau ant sprando: – O gerrrai, gerrrai! Dar̃ visai 
kas kita! Tik nusiprausęs dar žmogus, o ne šiukšlyno 
šuva! – praneša jis visiems garsiai ir, išsišnypštęs rau-
donu gaisru degančią nosį, tėkšteli snarglius ant žo-
lės. – Nu, vyrai, kurių galų vandenį gerti, jeigu yra gero 
tarybinio šnapso?!

– Prisėsk, Jonai, pašnekėsim, naujienas mums iš auk-
so kasyklos praneši. Mes čia su gaspadoriumi dviese dar 
nespėjom apšilti, tik vieną bonkelę perlaužėme, tai tu pa-
čiu laiku, – spaudžia ranką Jonui Romanas.

– Tikra aukso kasykla tas šiukšlynas! Kas galėjo 
pagalvot? – juokiasi tėvas užsiversdamas šimtgraminę 
baltos.

– Anądien buvau užsukęs ir aš pasidairyti. Galvojau, 
rasiu kokių lentų ar vielos tinklo gabalą kiaulių aptvarui 
pataisyti, mano motininė kiaulė jau baigia jį išgriauti, 
nors tai bjaurybei įvėriau jau trečią dratą į nosį, vis tiek 
knisa visus patvorius, nors užmušk, – pasakoja Roma-
nas. – Bet ji gerų ir sveikų paršiukų kokią dešimtį kasmet 
atveda. Kitaip velniam man ji reikalinga būtų? Tai va, ką 
aš čia norėjau pasakyt? Aaa?

– Nu, kad su kiaule turi daugiau vargo negu su savo 
žmona, – juokiasi Jonas.

– Kad tave kur galas. Aaa, atėjo galvon, tai nuva-
žiavęs į žvyrduobę, pačiame šiukšlyno viduryje, radau 
mūsų kaimo bobas. Jos rausėsi šiukšlių krūvoj, tarp sku-
durų, tik galvos išlindusios, matyt, iš medvilnės kom-
binato atvežta ir išversta tik ką, šviežiai. Taip susibarė 
radusios kelis rietimus medžiagų – nepasidalina, nors 
užmušk, kad jau ėmė tarpusavyje ėstis, kūlokais mosi-
kuotis ir viena kitai špygas panosėn kaišioti. Rupūžės, 
keiktis moka baisiau už diedus, gražu žiūrėt! – išsišiepia 
jis pasalūniškai ir, atlošęs švariai nuskustą smakrą, išpu-
čia cigaretės dūmus. – Būtumėt, vyrai, pamatę, ką gali 
bobos toje žvyrduobėje, prie šiukšlių krūvos, viena kitai 
padaryti! Ogi gatavos viena kitą sudraskyt! – kvatoja jis 
taip, kad ranka su degtinės stiklinaite šokteli į viršų ir 
keli skaidrūs šlakeliai kliūsteli ant žolės. – Kad jas kur 
perkūnas! Jabytute! Gerai, kad dar ir man skūron neda-
vė! – kimiai užsikvatojo jis.

– Velniai nematė tų bobų, normalūs žmonės jų taip 
išsigąstų, kad patys sau smala akis išsiplikintų! Oi, pri-
sižiūrau aš jų, po ekskavatoriaus ratais pačios lenda, tu-
riu išsivaikyti, – susiraukia Jonas ir pasikrapšto įraudusį 
pakaušį.

– O tai, neduok tu Dieve, dar pervažiuosi kokią kaip 
varlę, – šaiposi Romanas.

– Už visų sveikatą. Nu, vyrai, dar po vieną! – para-
gina tėvas. – Tu nelakstyk čia kaip įkyri musė žmonėms 
po nosimis, mes čia ne žaisti susirinkome! – atsikėlęs jis 
pusbalsiu subara mane.

Dar spėju pamatyti, kaip Romanas užmerktomis 
akimis atlošia galvą, godžiai pražioja burną ir užsiver-

čia pilną šimtagraminę baltosios – taip artistiškai, kaip 
nesugeba niekas kitas. Negalima nepastebėti žąsiniškai 
išlenktu kaklu žemyn nuslenkančio Adomo obuolio.

– Gera gyvatė! Aaa, geraaa, – varvina paskutinius 
lašus ponas Romanas į pilną šimtgraminę: – Jei negali 
išgert kaip žmogus, tai koks tada gyvenimas? Nu, vyrai, 
po perkūnais, tai kam tada gyvent?!

– Už visų sveikatą! – vienu mauku makteli dėdė 
Jonas: – Oo ooo! Kaip plienu dūšią užmetė, – nusipur-
to taip, lyg jausmingai drebėdamas atliktų įsikūnijimo į 
plieną ritualą.

– Kad ji kur ir iš kelmo bėgtų, – pritaria tėvas grai-
bydamasis stiklinės kompoto.

– Nu, pasakytų man koks durnius, kad jis negali 
išgert, – tai aš jam va parodytau! – Romanas pasukioja 
pirštu ties aprasojusiu, nurudavusių samanų kupstą pri-
menančiu smilkiniu ir užsimerkęs kresteli galvą.

– Aš ir išgėręs esu vyras tvirtas, – pareiškia Jonas 
užrietęs aitriu raudoniu degančią nosį ir visus įspėja, 
jog kietajai kalvai draskyti greitai atveš kitą, galingesnį, 
ilgastrėlį ekskavatorių. – Tada visi pamatysite, ką gali 
tarybinė technika! Suprasite atkaklaus liaudies darbo 
prasmę! Išvysite, draugai, šviesų socializmo kelią! Čia 
bus atvaryta pati galingiausia technika! Du stalinus vie-
toj Petro užklimpusio vikšrinio atvarys! Paminėsit mano 
žodį!!! Viskas tik paruks, nė ženklo šitų kalnų neliks!

Tą baisią pavakarę žvyrduobės katilas ne juokais 
rūko, ore tvyrojo slogi, šleikštulį kelianti smarvė. Mes 
su Emiliuku buvome anksčiau suguldyti į lovas, o vyrai 
sodelyje sutiko ūkanotą aušrą.

Išaušus rytui ant lauko virtuvės suolelio sėdėjo senolė 
Rozalija ir Antanina, tokiais rimtais veidais – lyg prieš 
kokią nelaimę.

– Jau buvau pakeliui į aną pasaulį, – atsiduso teta 
Antanina, – buvau ant mirties slenksčio, nei gyva, nei 
mirusi, – ji rinko keistus žodžius pašnibždomis, užmer-
kusi akis ir baugščiai kraipė galvą vis kvėpčiodama ir 
pati savimi stebėdamasi.

Nuo tvyrančio slogumo visus apėmė nerimas. Tą-
dien teta jautėsi išties prastai, tačiau nenorėjo, kad mes, 
vaikai, pastebėtume jos silpnumą ir, kaskart mums pri-
siartinus, stengėsi atsitiesusi šypsotis. Ji buvo neįprastai 
nejudri, o mes nuščiuvę tūpčiojome kieme. Mudu su 
Emiliu parnešėme puokštę – priskynėme visą glėbį baltų 
bobramunių ir mėlynžiedžių rugiagėlių ir įteikėme norė-
dami ją pralinksminti. Padėkojusi ji šyptelėjo vienu lūpų 
kampučiu, delnu paglostė žiedlapius ir pasidėjo ant suo-
lelio krašto. Po akimirkos kitos jos pirštai nevalingai ska-
bė bobramunių žiedlapius ir, atsainiai krutėdami, tyliai 
spragsėdami, barstė ir mėtė nupeštas geltonas galveles 
čia pat, pasuolėje, ant basų kojų: myli nemyli, myli ne-
myli, myli nemyli... Kartojo be perstojo, nieko nesiklau-
sydama, lyg giedodama.

Senolė Rozalija skėstelėjo rankomis lyg baidytų 
muses:

– Reikėjo gi vakar taip visiems vyrams prisipusti – 
kaip paršams, kad jau ir žemę nosimis arti pradėjo? – 
tarstelėjo ji, pasitaisė prijuostės klostes, ant kelių sunė-
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rė grublėtus pirštus, ėmė sukti nykščius taip, tarsi ant 
jų vytų nematomas siūlų gijas. – Žaiskit, vaikai, žaiskit 
gražiai, – rūpinosi mumis iš tolo, – niekur neikit nuo 
kiemo, – ir pritariamai linkčiojo Antaninai. – Žvyro 
kalnai, ašarų pakalnės... – mįslingai šyptelėjo palydė-
dama mus akimis, – ir nėr ko jums, vaikai, ten be rei-
kalo landžiot...

Nutarusi, jog mes jau įsijautėme į savo žaidimus ir 
tikrai nekreipiame į juodvi su Antanina dėmesio, atsi-
dususi tęsė:

– Bet dabar, Antanina, rimtas reikalas – turiu tave 
perspėti, o tu jau pati gerai pagalvok ir rinkis, vaikeli. 
Spręsk pati, kaip nori gyventi ir su kuo tau būtų geriau. 
Tik aš sapnavau tave labai linksmą ir laimingą. Tu taip 
šokai, sukaisi ratu, lyg paukštė po ežerėlį, lyg nardan-
ti antelė buvai guvi. Visi stebėjosi, visi žiūrėjo, vaikeli, 
neatitraukdami akių, ir niekas tavęs sustabdyti nedrįso. 
Žiūrėjau ir aš, tik pamačiau, kad negerai tu apsivilkusi. 
Ogi tu – su senu, tokiu negražiu, nunešiotu sijonu, tas si-
jonas nešvarus, vietomis net praplyšęs. Tik tu nepastebi, 
nieko nematai – šoki ir gana! O kai pasisuki, po apačia 
matosi naujo sijono padelkos. Pasirodo, dukrele Antosė-
le, tu naują sijoną segi, bet jį pakišusi po senu nudėvėtu, 
o pati net nepastebi.

– Ak, gal nieko rimto, – mosteli ranka Antanina, – 
čia tik sapnas, gyvenime nebūna kaip sapnuose. Dar 
tiek proto turiu, kad žmonių su suplyšusiu sijonu ne-
juokinčiau.

– Būna, vaikeli, taip, kaip aš sapnuoju, taip ir gyve-
nime būna. Mano visi sapnai išsipildo. Visi. – Prikandu-
si suskirdusią lūpą, kresteli pakreiptą galvą Rozalija ir, 
kilstelėjusi dešinę ranką lyg sparną, pagraso kabliškai 
sulenktu rodomuoju pirštu: – Gal tu bėdos ir išvengsi, 
bet laimės, vaikeli, moteriškos laimės nebus... Štiš iš čia, 
štiiiššš, Ritute, nuvyk tas vištas, dar ant virtuvės slenks-
čio pridės kiaušinių be lukštų...

– Emiliuk, kur tavo arkliukas, kodėl nejodinėji? Rita, 
eik žaisti su Emiliuku. Girdi?! Čia ne vaikų reikalai, ne-
reikia kaišioti nosies, nes užaugs labai ilga, dar ilgesnė 
už dėdės Silvestro, – kilsteli pirštą teta. – Na, angele 
mano, pažiūrėk, kur tas arkliukas! – šūkteli Emiliukui, 
žindančiam pirštą, ir sunkiai pakyla nuo suolo pamiršusi 
užsisagstyti chalatą.

Po akimirkos nudžiugęs Emiliukas tūpčiojo už 
agrastų krūmo, spyrėsi į žemę kojytėmis ir vadeliojo 
rožinį plastmasinį arkliuką. Taip jodamas vis kilsčiojo 
užpakaliuką su apsmukusiomis kelnytėmis. Po arkliuko 
kojomis įtaisyti ratukai sukosi vis greičiau. Galiausiai ir 
aš įsidrąsinu, išlendu iš už žalių dygių agrastų. Staiga 
tetai šūktelėjus, čiumpu rožinį arkliuką už uodegos.

Žvyrduobė – velniaduobės konkurentė. Abi geba 
apsigobti paslapties ūkais, tik skirtingu metu.

Dabar žvyrduobė tapo pavojinga: užsimiršus ar įsi-
bėgėjus galima nuo smėlio šlaito nugarmėti žemyn, prie 
pat ekskavatoriaus vikšrų arba moliu aplipusių raudon-
kabinio mazo ratų. Niekada negali žinoti, ar jis važiuos 
pirmyn, ar riedės atgal. O gal staiga išvers atvežtas sta-
tybines šiukšles: betoninių plokščių nuolaužas su styran-
čiais metalo virbais, sugurėjusius plytgalius, išdaužtus 

langus baltytais rėmais, palaidas stiklo šukes, treškančias 
lyg laužomas ledas. Jau iš kitų šiukšliavežių visa tai dar 
bus užpilta sumirkusiais dėmėto kartono skutais, suplė-
šytais stiklo vatos paketais, juodos gumos atplaišomis, 
vielų raizgalyne, dargi spygliuotų.

Tyliai byra tik pjuvenos – smėlio smilčių draugės, 
drožlės ir lentgaliai, sumaitota medžio plokštė ir viso-
kiausi kiti, iš medžių kamienų išplėšti ir suniekinti pa-
vidalai, lentomis, rėmais, gegnėmis, balkiais vadinami, 
sukrinta atsimušdami į žemę duslia aimana. Dažnai jie 
lūžta aštriais šipuliais ir verčiami lauk spragsi ar dusliai 
pokši.

Medienos nuolaužas ir pjuvenas žvyrduobėje visa-
da kas nors padega. Jos smilksta, ir pavėjui tįsta degėsių 
tvaikas. O kartais įsiplieskia visas žvyrduobės dugnas. Iš 
tolo atrodo, kad rūksta didelis katilas. Ant smilkstančių 
degėsių užverčiama vis daugiau šiukšlių – katilas kaista, 
rodos, tuoj tuoj užvirs.

Prie traktorių ir mazų išmalto kelio baltieji bobramu-
niai krauna puokštes. Ant pietinių kauburių bobramunių 
marška – klostuotoji žvyrduobės prijuostė, nusagstyta 
byzgiančiomis bitėmis ir kamanėmis, o iš jos kišenės sty-
ro barkūnų kuokštai.

Mane vyresnieji vis dar gąsdina – aukštuose ir tan-
kiuose žvyrduobės barkūnuose gyvena vilkas. Bet aš 
tikra: tuose žolių brūzgynuose vilko tikrai niekada ne-
buvo, antraip, sėdėdama ant aukšto šlaito, iš tolo būčiau 
jį pastebėjusi.

4 . 5 .  S L I E K A S  K A R K L O  Š A K O S E
– Paglostyk paršiuką, Margarita, – sako man dėdė Ado-
mas. – Paaažiūrėk, mergaite, koks graaažus ir geras par-
šiukas! O kaip jis ėda, net čeeepsi, greitai užaugs didelis. 
Ai, vaikeli, graaažu žiūrėt... nagi, paglooostyk jį, nebijok, 
jam labai patiks – pamatysi.

– Ne ne, niekada, – atkertu aš, – nenoriu, jis negra-
žus, ne, nepatinka, niekada neglostysiu kiaulių. Niekada.

– Geras paršiukas, pažiūrėk, vaikeli, riebus, laaabai 
gerai auga, – aiškina Adomas kantriai, lyg sektų pasaką, 
ir tęsia toliau: – Tokie paršiukai laaabai skanūs, patikėk, 
mergaite, aš gerai žinau, daug jų užauginau, laaabai geri 
mano paršiukai ir sveiki, ėdrūs kaip velniai ir dar gra-
žūs. Na, duok rankutę, mes abu paglostysim paršiuką.

– Neee neee, – apsipilu ašaromis, – niekada...
– Ai koookia mergaitė! Ai, kaip nemyli paršiukų, 

nesuprantuuuu. Ajajai ajajai... – kraipo jis pliką galvą su 
barzda. – Einam, jau einam su manim pas tetulę Ievą, ji 
tavęs laukia.

Ieva šypsosi ant suolelio ir nieko nesako, lyg negir-
dėtų ir nematytų mūsų. Ji nepyksta, kad neglostau par-
šiukų, tik delnais užsidengusi skruostus kraipo galvą.

– Oi oi, tu neklausk, Ieva, aš nežinau, ką daryti su 
toookia mergaite... Dieve brangus, laaabai bijo paršiu-
kų...

Aš irgi nežinau, ką dabar daryti Adomo ir Ievos kie-
me. Prisimenu Ievą, sėdinčią ant suoliuko prie savo gel-
tono namo. Ji nusiriša baltą skarelę, trikampį pasitiesia 
ant kelių, šiurkščiais delnais išlygina kraštelius ir pana-
rinusi galvą mąsto, lyg regėtų patiestą žemėlapį, kuria-
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me pažymėta, kur jai keliauti. Išsipašiusias baltų plaukų 
sruogas glosto vėjas. O pieva prie namų nešienauta, todėl 
visos dilgėlės su notromis, lakišiai su kiečiais ir žiogna-
gės su varnalėšomis sulėkė čia iš pakrūmių ir išsirikiavo 
pasitempusios man prieš akis. Pro linguojančias smilgas 
galiu suskaičiuoti pilkos suklypusios darželio tvorelės 
statinius.

Matau tetulę Ievą tik mintyse. Liko tuščias medi-
nis suolelis, po kuriuo pasislėpusi mėlyną žiedelį kelia 
našlaitė. Pagalvoju, jog kiekvienas jos baltos skarelės 
plastelėjimas vėjyje virto balto builio skėteliu. O jų čia 
skleidžiasi nesuskaičiuojama daugybė – visas papievis, 
iki pat riešutyno tankmių.

Pritupiu ir sustingstu pakrūmėje – dabar aš peliau-
janti katė ir niekas negali prasprūsti man pro akis: gir-
džiu, kaip man virš galvos išsivynioja paparčio lapas, ir 
užuodžiu pažeme ropojančias skruzdėles. Nejučiomis 
ištiesusi kaklą imu gręžiotis į visas puses. Pati nežinau, 
kas galėtų mane užklupti ir ką galėčiau sučiupti aš. Čia 
vienintelė vieta, kur auga paparčiai ir kiekvieną pavasarį 
pražysta baltosios plukės, dar sužaliuoja labai daug trila-
pių kiškio kopūstų; keletą jų visada suvalgau, jie gaiviai 
rūgštūs, bet dabar kramtau saldų žalios smilgos stiebelį.

Tikriausiai iš čia Murka parsitempia peles. Kai ji 
sėlina prigludusi pažeme ir įsikandusi peliūkštę, nieko 
nemato ir dedasi nematoma.

Adomas ir Ieva iš savo kiemo, apjuosto žilvičių juos-
ta, iškeliavo pro mūsų sodybą: bėras juodkartis arkliukas 
kantriai traukė vežimaitį pro lazdynų krūmynus amži-
nai įmirkusiu, viksvuotu papieviu, po to, lėtai kopdamas 
įkalnėn, dar gavo lupti botagu per pasturgalį, o jau tada 
oriai, iškėlęs galvą, nurisnojo sausu beržyno pakraščiu. 
Vežimaitis riedėjo taip spėriai, jog balta Ievos skarelė 
plazdeno lyg balti drugelio sparneliai, kol galiausiai nu-
dardėjo žvyruota pakalne žemyn ir išnyko iš akių.

Po didelės melioratorių talkos pas Adomą ir Ievą tylu.
Apleisti namai apjuosti plačiu melioracijos grioviu, 

su dviem pylimais gličios baltžemės – šitaip atskirti nuo 
miško, nuo viso kaimo ir nuo kolūkio laukų. Vikšriniai 
buldozeriai išplatino dirvonus. Palauke bėgusį vingrų 
upeliuką melioratoriai nutekino raudonų vamzdelių tu-
neliu – liniuotės tiesumu, tiesiamo vieškelio link. Aplink 
augusius medžius iškirto, išvertė kelmus. Kolūkietiška 
laukymė – vos už kelių žingsnių nuo senos sodybos kie-
mo, apsikaišiusi avižų kuokšteliais, įsispraudusiais tarp 
akmenukų.

Kažkokie specialistai Ievos braškyno ir daržo ežiose 
paliko įklampintus akmenis, pritraiškė raudono molio 
vamzdelių. Statūs melioratorių iškasto griovio šlaitai po 
lietaus virto tikra čiuožykla, o apačioje – atliežta pur-
vyne, kurios neįstengiu išklampoti. Didįjį griovį įveikti 
man pavyksta tik molėtu užpakaliu. Adomas šlapiuojan-
tį griovio pakraštį nusmaigstė žilvičių rykštėmis, kurios 
puikiai prigijo, pradėjo stiebtis ir keroti. Dar nesužaliavę 
žilvičiai panašūs į sukryžiuotų iečių kotus.

„Spąstų nematyti. Gal šiemet senelis jų dar nepa
spendė?“ – pagalvoju kaip kiškis liuoksėdama nuo vie-
no viksvų kupsto ant kito, kol surandu sausesnį žemės 
plotelį čia pat augančiame riešutyne. „Reikia išsirinkti 

naują kotą meškerei, kad lengvesnis būtų“, – galvoju sau 
tyliai, užverčiu galvą stiebdamasi ir žvalgydamasi liauno 
lankstaus stiebo, bet matau tik apvalias plevėsuojančias 
lapų vėduokles. Kai atvažiuos dėdė Silvestras, mums 
reikės naujų meškerių. Jis moka ir vaikams meistriškai 
padirbti meškeres, tereikia patiems susirasti kieme žąsies 
plunksną plūdei.

Paslaptingi lazdynų pavėsiai, po jais žemė puri ir 
minkšta. Aukščiau stryktelėjus, pasigirsta duslus bump-
telėjimas, tada, baugoko smalsumo pagauta, tipenu ant 
pirštų galiukų praminto tako viduriu, o kad nešnopuo-
čiau, kvėpuoju pražiojusi burną.

– Ant kiekvienos lazdyno ieties galima pasmeigti po 
neišsipildžiusią svajonę, po žlugusią viltį, o po kiekvie-
nu krūmu pakasti nelaimingą gyvenimą, – tyliai pasakė 
Rozalija su prijuostėje kverkščiančia višta, kai Ieva lydėjo 
mudvi namo.

Tą vištą Rozalija pasodino ant kiaušinių perėti viš-
čiukų. Pro šią proskyną rudenį atbilda šiaurys ir visa 
savo rūstybe užgula mūsų namų stogus, bet dabar po 
kojomis pinasi besistiebiančios ugniažolės su garšvo-
mis, o pakraščiuose prie pat įspaustų vėžių rikiuojasi 
išstypę asiūklių bokšteliai. Regis, pėdinu kuo tyliausiai 
juodos vėžios vingiu, bet girdžiu, kaip vėl žliugsi šlapi 
sandalai.

Žuvys ir varlės gyvena čia pat telkšančioje baloje, 
žilvityno pašonėje. Tik niekaip negaliu suprasti, kaip 
joms pavyksta gyventi kartu. Kaip vienoje baloje susita-
ria žuvys su varlėmis? Ką kalba žuvys apie varles, o ką 
pasakoja varlės apie žuvis? Man kažkas sakė, kad žuvys 
nebylios, bet nepatikėjau. Tiesa, pas mus niekas nesako 
„tvenkinys“, tai tiesiog bala. Kai perskaičiau žodį tven-
kinys, ilgai galvojau, kuo galėtų skirtis tvenkinys nuo 
balos, ir nusprendžiau, kad balos atsiranda pačios, o 
tvenkinius žmonės tvenkia arba išrausia. Jeigu jau patys 
negali, tai duoda kokiam nors dėdei Jonui, kuris vai-
ruoja ekskavatorių, butelį su ilgesniu kakleliu, ir anas 
jau ropoja su savo ekskavatoriumi per pievas tverti arba 
tvenkti tvenkinių.

Taip ir iš mūsų balos padarė tvenkinį.
Tupiu prie jo ir gaudau žuvį. Mūsų tvenkinyje yra 

didelių karosų ir jie skirtingi: vieni įprasti – sidabriniai, 
o kiti, sunkiau sugaunami, blizga geltoniu, tai jie – auk-
siniai. Dvelktelėjus vėjui, vanduo ima raibuliuoti mažo-
mis bangelėmis.

– Kibkite, žuvelės, kibkite, žuvelės, kibkite didelės ir 
mažos, kibkite... – uždainuoju ir prisimenu pasaką apie 
kvailą vilką, kuris, lapės pamokytas, įmerkęs uodegą į 
eketę, žuveles gaudė taip ilgai ir kantriai, kol uodega įša-
lo. „Ir tau taip bus, jei ilgai viena prie balos būsi“, – sakė 
teta Antanina. Tik kur ta mano uodega?

Pamažu mano žąsies plunksnos plūdė neskęsdama 
artėja kranto link, vis arčiau to paties viksvų kupsto, už 
kurio tupiu, prisėmusi sandalus vandens.

Bandau skaičiuoti vėjo pašiauštus ratilus ir pajuntu, 
kad supuosi su visu viksvų kupstu. Kilsteliu smakrą, at-
silošiu atgal ir, truktelėjusi meškerę, atbula šlepteliu ant 
drėgnos pievos žolės. Dar spėju pamatyti, kaip ant kab
liuko išbrinkęs sliekas triskart strykteli karklo šakose.
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„Tikriausiai, kai vėjas pučia iš tos pusės, kur leidžiasi 
saulė, žuvys miega balos dugne, įsiraususios juodo dum-
blo pataluos“, – mąstau pati sau tyliai, kad nejausčiau 
kartėlio dėl slieko, likusio karkle, ir braukiu gležnus la-
pus nuo nulaužtos karklo šakos.

Kažkur netoliese kvarkteli varlė, lyg būtų sumaniusi 
iš manęs pasijuokti.

Po didesniais kupstais visada būna varlių. Iš tie-
sų baloje veisiasi daug žalių varlių, pasitaiko ir porom 
sulipusių, lyg neužtektų joms vietos. Viena varlių gau-
dyti visai nenoriu, todėl užmaunu ant kabliuko pasku-
tinį slieką ir užsimojusi apmaudžiai pliaukšteliu sunkiu 
meškerykočiu į vandens paviršių. Laukiu, kada išbaidyti 
vandens čiuožikai vėl ims grakščiai zylioti vandens pa-
viršiumi, tarsi šešios pražergtos jų kojelės būtų sparne-
liai, o vandens tvenkinio paviršius – veidrodis, atspin-
dintis padangių gelmes. Žuvies pagauti nepavyks, todėl 
palieku meškerę tarp žolių ir klampoju užmirkusia pieva 
į didįjį viksvyną – paieškosiu ten ondatroms pastatytų 
spąstų. Tie spąstai – toks pailgas medinis namelis su pa-
keliamomis ir viršuje surišamomis durelėmis. Jį senelis 
stato viksvose ant žvėrelių pramintų takučių, vinguriuo-
jančių kūdros link.

Prisimenu, praėjusį rudenį spąstusnamelį radau ant 
malkų rietuvės ir sugalvojau jame uždaryti kačiuką. Pa-
maniau, jis turės namuką, galės sau gyventi kaip tikras 
didelis katinas. Uždaryti aš jį uždariau, bet jis užkniaukė 
nesavu balsu. Greitai traukiau jį lauk ir vienos namelio 
durelės iš viršaus pliumptelėjo tiesiai ant išsigandusio 
katinėlio uodegos, o tada švelniakailis be jokio „miau“ 
skaudžiai įsikibo man į didįjį pirštą kaip tikras didelis 
katinas. Nuo kačiuko dantukų grybštelėjimo man nė ne-
mirktelėjus kraujas pasipylė upeliu, išsigandusi nusliuo-
giau žemyn, paskui save išversdama visą krūvą pagalių. 
Dar ilgai ašarojau jau apvyniojusi tą pirštą kraujažolių ir 
gysločių lapais.

Gailios ašaros iš apmaudo.
Melioracijos darbai labai pakeitė Adomo ir Ievos kie-

mą, bet stirnos ir briedžiai bėga senuoju savo taku kaip 
bėgę, tarsi nepastebėtų melioratorių įdirbio – griovio su 
išrautais medžiais ir supilto baltžemės pylimo. Retkar-
čiais jie stabteli, lūkuriuoja vieni kitų naujoje, išplatin-
toje kolūkio laukų aikštelėje, apsižvalgo ir nuliuoksi į 
krūmus kitapus kelio.

Tupėdama savo kieme, kad būtų drąsiau, vakarais 
įsliuogiu į senąją slyvą ir susirangau ant storų šakų kaip 
įmanoma patogiau. Tyliai užsiglaudusi už kamieno, ste-
biu, kaip prieblandoje liuoksi stirnos, bet įdomiausia 
žiūrėti, kaip neskubėdamas pro kolūkio pasėlius oriai 
žingsniuoja briedis.

Man atrodo, kad tik briedžiai akylai stebi mūsų kiemą 
ir į nešienautas pievas jie žengia įsitikinę, jog tikrai nėra 
žmonių. Tuomet aš prilimpu prie storo senosios slyvos 
kamieno ir sustingstu; laimė, jeigu spėjau įsiropšti į medį 
kuo aukščiau. Paprastai briedžiai mėgsta traukti palauke 
vakarais tada, kai iš pamiškės atsėlina miglos: regis, tąsus 
balzganos drėgmės kilimas nusidriekia papieviais tam, 
kad išviliotų juos iš miško tankmių ir samanotų parais-

čių. Miglos užburiamai raitosi, jos tiesia balsvus liežuvius 
pakrūmių tuneliais, kupstuotais papieviais, o mūsų bala 
panėšėja į gūdų raistą, kurio gelmėse įstatytas verdantis 
garų katilas. Prie tokios balos man eiti nevalia, gali miglos 
suvystyti taip, kad namo kelio nesurasiu.

Briedžiams miglos nutiesia kelius.
Stirnas stebėti kur kas lengviau, jos kiekvieną pava-

sarį būriuojasi mažomis kaimenėmis: priekyje matau ra-
gus iškėlusį stirniną ir tris baikščias stirnaites, grakščiai 
nuliuoksinčias pabaliu. Jas visi aplinkui vadina ožkomis. 
Jos netgi turi savo kalvelę, dar nenukapstytą, vadinamąjį 
Ožkakalnį. Žinau, jog naktimis stirnos miega savo kal-
ne – Ožkakalnyje.

Kai visa aplipusi moliu grįžau namo, niekas net ne-
klausė, kur buvau.

– Tai ką pagavai šiandien? – pasiteiravo grįžęs namo 
tėvas.

– Slieką karklo šakose, – pasiaiškinau tyliai, be 
džiaugsmo.

Grandinė slysta žole lyg glitus sidabriškas žaltys: ty-
liai sušlama – nutyla, tyliai sušlama – nutyla. Mudvi su 
Murka tupime prie šilto pieno kibiro. Mėnesiena dan-
guje, mėnesiena kibire. Vaiskus mėnulio veidas neaukš-
tai – virš elektros stulpo, tik šiek tiek virš laidų. Mano 
rieškučiose balzganos pieno putos, Murkos akyse – du 
ugniniai mėnuliai.

– Murka, negali užteršti pieno, tau negalima lakti iš 
viso kibiro ir pilną jį prižagsėti. Ar girdi, ką tau sakau? 
Nekišk galvos į kibirą, negalima!

Žolės stiebeliai po katės letenėlėmis, lyg liaunos 
lanksčios džiunglių lianos, nulinksta be garso, be šlame-
sio, o po mano keliais net teška žali šlapi jos syvai. Pieva 
sugeria motinos žingsnius, girdisi, kaip mūsų Juodė peša 
žolę. Man labai patinka sidabriška mėnesiena, su pieno 
putų skruostais. Mėnulis nepaprastai gražus – baltas jo 
veidas naktį nemiega, šviečia danguje, kad mes matytu-
me kelią į namus. Mėnulis turi dvi akis ir plačiai šypsosi, 
nes viską mato. Senelė Rozalija sakė, kad, gerai į mėnulį 
įsižiūrėjusi, galiu pamatyti mergaitę, nešančią vandenį, o 
dėdės Silvestro nuomone, mėnulyje yra daug kalnų, po 
kuriuos vaikšto kosmonautai.

– Mama, pasakyk man, kur mėnulio nosis? Man at-
rodo, jis neturi nosies.

– Gerai įsižiūrėk ir pamatysi. Reikia kiek ilgiau pa-
žiūrėti, nes nosis visai nedidelė, vos du taškučiai, tokia 
kaip tavo.

– O ausys? Kur mėnulio ausys? Pažiūrėk, mėnulis 
neturi ausų!

– Mėnulis tikrai turi ausis. Jos pasislėpusios debesy-
se. Jis tikrai viską mato ir girdi. Einam jau namo.

Mėnulio veidas gręžiojasi tai namų, tai pievos pu-
sėn. Pakelta aukštyn kibiro rankena girgžteli, Murka iš-
riečia uodegą lyg lankstų botagą. Taip ir tipename namo 
trise, kibiras ketvirtas; jaučiu, kaip mus apgobia šiltas 
dvelksmas, lyg nematomas mėnesienoje laumių išaustas 
pūkinis apklotas.

Mama, tu – mano sapnuose.
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Apie sapnus

dingsta rūmai seni
ne iš pasakų, ne iš sapnų
čiurlionis dažnai sapnuodavo
rūmus ant kalno
buvo tas sapnas keistai išsipildęs −
nūnai jo dulkes nešioja 
skandinaviškas vėjas...
gediminui irgi buvo lemta sapnuoti
tik sapnas jo žiauriai ilgas
be pradžios ir be pabaigos...
iš dingstančių rūmų kraustosi
angelas apsvilusiais sparnais
baimingai tupia ant įsivaizduojamų
miesto vartų
vaikas išlupa akmenį
iš istorinės sienos
kadais susapnuotos vlado drėmos
nusitaiko, paleidžia į jam vienam
regimą angelą
angelas droviai šypteli
krutina apsvilusį sparną
bet nesitraukia nuo vartų
laukia kažko ar tikisi?
grindinio atminimų mozaika − kaleidoskopas
žeidžia (žaidžia?) sielą
gal to angelo − vaiko veidu
apsvilusiais sparnais
užmiršto ir baisiai vienišo
dingusiam drėmos mieste.
drėmiškas ilgesys plinta kaip virusas
miesto vaiduoklių ir angelų sielose
o kaip norėčiau būti kolona
dingstančių rūmų
šiek tiek panašia
į kitą koloną − katedros
manau − angelas to irgi norėtų
jis droviai šypsosi − nedrįsta prašyti
to trupančio prisiminimų laiko
kurį valgo kasdien kaip duoną
trupiniais byrančią pro užmerktas akis...
čia mano prisiminimas −
sapnas kažkada išsipildęs
šaltą lapkričio naktį
nesakyk tam angelui dausose
kad jo namų nebėra...

N i d a  T i m i n s k a i t ė

* * *

tolimo nepažįstamo krašto akmenys
vis kalba užkeikimus, prakeiksmus, nuogirdas
lietus jas išgirs, apgirs, girsis
pramanais, erezijom, kūlgrindom
gal lietus − tik erezija?
kūlgrinda tarp šiapus − anapus?
visgi
dar eisiu, kalbėsiu ir būsiu
kūlgrinda tempsiu girnapusę
seniai duonos nemalančia
bet malančia nuolatos −
neišgalvok manęs
tom efemeriškom drapanom
su jomis galėsiu
atgulti į kapą
ant jo padėkit girnapusę
liudijimą mano būties
su svetimo krašto runomis
parašytom
keltų, jotvingių, prūsų kalba.

K ĘS T U ČI O  S V ĖR I O  nuotrauka
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Gražiausia Vilniaus gatvė

gražiausia vilniaus gatvė
plačiai atvėrė langus ir duris
alsia kaitra alsuoja akmenys
nakties tamsa keista kaip liūdesys
o gatvė − tokia liūdna, tokia graži
šiek tiek neonu ir reklamom
papudruotu veidu
tartum rožytė, slėpdama raukšles
vylingai šypteli, pamerkia akį
vienišam praeiviui
visai netyčia čia užklydusiam
iš ten − iš šešiasdešimtųjų
ir nebenorinčiam sugrįžti atgalios
čiurlena vilnimis pro langą džiazas
jį buria pirštais, magiškais ženklais
vaičiūnaitės pianistas
keistai prigijęs čia, gražiausioj
vilniaus gatvėj, kur nūnai
prancūziškos porelės ramsto sienas
skaičiuodamos žvaigždes ir bučinius
cigaretes ir bokalus
pažyminčius jų teritoriją
pralietas vynas – lyg pralietas kraujas
vilgo akmenis ir lūpas
srovena gyslomis ir gatvės grindiniu
bar- bar- barokas beldžiasi
įleiskit minutėlei jį.
tik praeivis girdi
jo paslaptis ir meilę
ilgesį, išsiskyrimą
šitoj gražiausioj vilniaus gatvėj
šiek tiek apsvaigusioj nuo savo praeities...
pianisto pirštai perbėga klavišais
kaip elektra − lyg pat širdies
gražiausia vilniaus gatvė
lyg pavargusi bažnyčia
šiek tiek palopytais
ir padažytais krinolinais
išmintingai tyli
užčiaupusi burtažodžius
keiksmus ir aimanas
ji turi viską ir neturi nieko.

K ĘS T U ČI O  S V ĖR I O  nuotrauka
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Renkasi jie kiekvieną sekmadienį, vidurdienį. Pilie-
čių	 klube, kurio vardą ir paskirtį sugrąžino savi-
ninko anūkė. Miestiečiams buvo gerokai netikėta, 

kad toji lyg iš dangaus nukritusi ponia – ne bet kas, o 
buvusio Pravdos korespondento Lietuvai ir Kaliningrado 
sričiai buvusi žmona. Kaip tokį faktą galėjo pražiopsoti 
sovietinis Saugumas, tik jo ereliai ir galėtų paaiškinti.

Toji septyniukė smetoninio Piliečių	 klubo jau nepa-
mena – vyriausias amžiumi Apolinaras – nevietinis, o 
kiti keturiasdešimtaisiais buvo dar vaikai, kai kurie gimė 
po karo. Tik Rūtenis, kurį čia atsivesdavo tėvai, vis pa-
niurzga, kad ne toks tas klubas buvęs, o ir pyragaičiai 
ne tokie, visai ne tokie, kokiais aprūpindavo pirmame 
aukšte veikusi Milšteino kavinėcukrainė:

– Burnoje tirpdavo. Iki šiol skonį jaučiu. O dabar? 
Žmona skanesnius kepa...

O kuo tas klubas buvęs kitoks, deramai ir nesuge-
ba paaiškinti. Ir ne jis dėl to kaltas, o vaiko akys, kurios 
viską mato gerokai kitaip nei tapus seneliu.

Tas atokus kampelis, kuriame šventą dieną įsikuria, 
jau seniai laikomas jų. O ir miestiečiai tokią valandą nesi-
veržia užstalėn, kuri pusbalsiu pavadinama Masonų	lože. 
Nebent kokie atvykėliai, niekada apie tai negirdėję, ima 
ir pasuka ton pusėn, nes ji labai jau patogi, o ir išvaiz-
desnė, tačiau tuoj pat mandagiai sustabdomi ir palydimi 
kitur – salė didelė.

Štai ir pirmasis iš tos septyniukės – dailininkas Apo-
linaras. Jis visada čia atsiranda anksčiausiai. Gal todėl, 
kad gyvena netoliese, o ir šeimos neturi. Jau senokai 
senjoras, bet vis dar darbuojasi teatre – yra scenografas. 
Tačiau labiau žinomas savo akvarelėmis. Yra aplankęs 
beveik visus Lietuvos vėjo malūnus ir juos įamžinęs po-
pieriuje. Panašaus dydžio ir kita kolekcija – senutėliai 
ąžuolai, surasti ne tik daugeliui prieinamose vietose, bet 
ir miškų tankmėje. Ne vienas iš pastarųjų mena garsiuo-
sius devyniolikto amžiaus sukilėlius, čia buvusias susiti-
kimų, o ir priimtų sprendimų vietas. O netoli kai kurių 
buvo dvidešimto amžiaus partizanų žeminės.

Vienoje tokių žeminių teko ir pačiam Apolinarui tre-
jetą jaunystės metų praleisti. Paskui porą dešimtmečių ją 
sapnuodavo, kai kasė anglis Vorkutoje, o paleistas į lais-
vę – kai atsidūrė Mongolijoje. Koks velnias ten nunešė, 
dabar ir pats sunkiai suvokia. O ką beliko daryti? Išei-
nant iš lagerio buvo prigrasinta, kad neturi teisės sugrįžti 
Lietuvon. Tačiau dėl vieno nesigaili – tenykščiame teatre 
niekas nepriekaištavo dėl praeities, o tai, ko ten išmoko, 
labai pravertė sugrįžus į tėvynę.

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

Masonų ložė
– Sveikas, Apoli, – šiek tiek užsisvajojusiam daili-

ninkui taria Jolanta, universiteto mokslininkė. Vienin-
telė moteris toje kompanijoje. Originali moteris, kurią 
retai užtiksi namuose – vyrui pačiam dažniausiai tenka 
virti barščius.

Jiedu gyvena toje pačioje gatvėje, tik skirtingose pu-
sėse. Būna ir taip, kad Apolinaras, sutikęs Jolantą, jos ne-
pastebi. Anądien ji lyg rimtai, lyg juokais susirinkusiems 
užstalėje papasakojo poros dienų senumo atsitikimą:

– Einu Varpo gatve, priešpriešiais Apolinaras artėja. 
Tokiu tempu tarsi būtų kulka. Prasilenkiant vos neuž-
kliudo, aš šaukiu: „Sveikas, Apoli!“ O jis tik akimirką su-
klūsta, paskui vėl paspartina žingsnį... Kur taip skubėjai?

Klausdama Jolanta nesitiki, kad sulauks konkretaus 
atsakymo, nes taip jau yra buvę. Tačiau jai norisi paerzin-
ti dailininką, nes po tokių pastebėjimų šiam kažkas lyg 
ir atsiveria ir jau galima tikėtis ko	nors	tokio. 

Apolinaras iš kitų išsiskiria ir savo apranga – nuo 
galvos iki kojų odinis. Net galifė kelnės odinės, apie ku-
rias ne vienas yra pagalvojęs – kaip tu, žmogau, su jomis 
vasarą iškenti? Tačiau kai matai jį, skubantį gatve, paro-
doje ar teatre, neatrodo, kad kentėtų.

Kaip visada tyliai, beveik nepastebimai užstalėje at-
siranda Kalikstas. Kelių projektuotojas, devyniasdešim-
taisiais tapęs pirmuoju miesto meru. Labai kultūringas, 
taktiškas, nesistengiantis vaidinti asmenybės. Į politiką 
atėjęs atsitiktinai, todėl turėjo pereiti kelis vietinio pra-
garo ratus – nepraėjus nė metams, buvo išspjautas iš 
savivaldybės. Tiesa, po kurio laiko sugrąžintas kaip vi-
cemeras – tie, kurie taip entuziastingai suvalgė, taip pat 
energingai ir apsigalvojo. Nes ir arkliui buvo aišku, kad 
gerą žmogų išstūmė į gatvę.

O štai ir spalvingiausia asmenybė – menotyrininkas 
Rūtenis. Visada vėluoja, nes, pardavęs senutėlį moskvičių, 
yra priklausomas nuo valdiško autobuso, kuris jį atveža 
iš paties miesto pakraščio. Labai mėgstamas žurnalistų, 
nors jau gal kokį tūkstantį kartų pasakojo apie tą patį per 
tą patį. Areštavo paskutinėje gimnazijos klasėje, paleistas 
iš lagerio, tremtyje su bendraminčiais išleido kelis ranka 
rašyto laikraštėlio numerius, už kuriuos buvo nuteistas 
aukščiausia bausme – sušaudyti. Išgelbėjo Stalino mir-
tis, kaip ir ne vieną anuomet. Ir dvidešimt penkerių iki 
galo neatsėdėjo, pakako dešimties. Tačiau kaip su tokia 
biografija įstojo į akademiją ir net kandidatinę apgynė, 
iki šiol nelengva suprasti. Tiesa, profesorium tapo šiais 
laikais, bet dėstytojavo jau anais, kai net paprastu mo-
kytoju buvo nelengva įsidarbinti. Pats Rūtenis aiškina la-
bai paprastai: Leningrade visada buvo padorių žmonių. 
Jie ir padėję. O visos tos kalbos apie parsidavimą neturi 
jokio pagrindo. Ko gero, iš tikrųjų ne, jei iki šiol niekas 
nesugebėjo įrodyti, kad profesorius nešvarus.Siužetas ir pagrindiniai herojai – autoriaus išmonė   
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Kiek vėluojantis gydytojas Vincas, padėjęs savo sun-
kų portfelį (ir ko jis į jį prikrauna?) į kampą, visada pra-
deda, kaip ir šiandien, nuo patyliukais ištarto: „Kalbėkit, 
kalbėkit.“ Atseit – dėl manęs nesitrukdykit. Kodėl, turbūt 
tik jam pačiam aišku. Save laiko disidentu ir, atsiradus 
progai, sugrąžina prie jau ne kartą girdėto pasakojimo 
apie tai, kaip kagėbistai jam kurpė bylą.

– Kompromitacija	po	planu,	kompromitacija	po	planu, – 
tokiais atvejais vis kartoja, ir dėl šito sunku abejoti.

Kaip į šitą kompaniją pateko filosofas Vaidotas, ge-
roka mįslė. Matyt, todėl, kad jį spausdina rimti leidiniai, 
o svarbiausia – yra iš tų, kurių ne tik įdomu klausytis, 
bet ir kurie moka laikyti liežuvį už dantų. Jis net mark-
sizmąleninizmą buvo sugalvojęs egzaminuoti kitaip nei 
įprasta – prigalvojo tokių gudrių klausimų, į kuriuos vė-
liau pačiam ir teko atsakyti, paruošus atsakymus raštu 
ir išplatinus tarp studentų ir dėl kurių vos neišlėkė iš 
pedagoginio instituto.

Vienas jauniausių, o gal ir pats jauniausias kompa-
nijoje – architektas Viktoras, užkūręs mieste Sąjūdžio 
pirtį. Tie, kurie kur kas labiau tiko tokiai lyderystei, iš 
pradžių nelengvai priėmė šią žinią. Ir suprantama, kodėl. 
Porą sovietmečio dešimtmečių jis kasdien trynėsi tarp 
miesto	tėvų	(beje, tai paties Viktoro populiarintas termi-
nas) ir tikrai nebuvo jų skriaudžiamas. Jo vertę gerokai 
buvo apmažinęs vienos didelės gamyklos direktorius 
Steponas. Apie tai kurį laiką kalbėjo visas miestas, lau-
kė, kuo baigsis. O situacija paprasta: jiedu – kaimynai, 
tąsyk gurkšnojo viskį, o Viktoras ėmė ir pasakė nei šį, 
nei tą: „Aš esu asmenybė.“ Steponas žmogus padorus, 
ne tuščiagarbis, ne išsišokėlis, jam pasirodė, kad priešais 
sėdintis gerokai perlenkė. „Šūds tu, ne asmenybė“, – pa-
sakė ir pylė į snukį.

*
Kas vis dėlto tas Piliečių	klubas, veikęs tarpukariu? Kodėl 
čia, o ne kur kitur ne paskutinių miestiečių septyniukė 
nutarė rinktis kiekvieną šventą dieną?

Jau nedaug tų, kurie gali papasakoti, kaip ir kas dė-
josi tame prestižiniame klube. Ir to pastato priešistorija 
pilna įvairių klaustukų.

Ar tikrai būta ir kriminalo, jau turbūt neįmanoma iki 
galo nei patikrinti, nei patvirtinti. Tačiau tai, ką yra papa-
sakojęs garsus tarpukario dailininkas, negali būti visiškai 
išgalvota – labai rimtam žmogui buvo prisipažinęs, kad 
pats buvo patekęs į keblią situaciją.

Istorija apie būsimą Piliečių	 klubo savininką gana 
bjauri. Grįžęs iš užatlantės ir vedęs, sugalvojo voratinklį, 
kuris padėtų greičiau praturtėti ir iki galo įgyvendinti 
dar Amerikoje puoselėtus planus. Restorane susipažinęs 
su turtingu vyru, pakviesdavo į savo apartamentus tre-
čiame aukšte. Po taurelės krupniko ir neįpareigojančio 
pokalbio atsiprašydavo ir svečią palikdavo su gražuole 
žmona, tardamas, jog turįs kuriam laikui išeiti – laukia 
svarbus susitikimas. O kai naujojo pažįstamo viešnagė 
pakrypdavo į miegamojo pusę, žmona žinojo, kaip įspė-
ti vyrą, ir šis netrukdavo atsirasti su pistoletu rankoje. 
Svečiui nieko kito nelikdavo, tik visais šventaisiais die-
vagotis ir, kad netektų turėti reikalų su policija, išrašyti 
solidų čekį.

Ilgainiui jo įkurtas Piliečių	klubas tapo prestižiniu. 
Čia galėjai sutikti ne tik žymiausių vietinių verslinin-
kų, valstybės tarnautojų, politikų, šviesuomenės atsto-
vų, bet ir su įvairiais reikalais atvykusių aukštų Laiki-
nosios sostinės pareigūnų, iškilių visuomenės veikėjų. 
Klubo slenkstį peržengti galėjo tik kostiumuoti ir ka-
klaraištį ryšintys vyrai. Būtina moterų aprangos deta-
lė – šilkinės kojinės. Be to, moterys ir merginos vakaro 
metu stengėsi pakeisti suknelę ar bent vieną kitą ap-
rangos detalę.

Čia buvo ne tik aukščiausios klasės restoranas, bet 
ir – aukštu žemiau – kavinėcukrainė. Klube vykdavo su-
sitikimai su įdomiais žmonėmis, šokiai, karnavalai, buvo 
skaitomos paskaitos. Grojo ne prastesni muzikantai nei 
Kauno Metropolyje ar Versalyje. Neatsitiktinai klubui pri-
klausė žymiausi tarpukario šiauliečiai.

Savo staliuką, be abejo, turėjo ir žurnalistai. Padėka 
plunksnos broliui, savaitraštyje Įdomus	 mūsų	 momentas 
(1934, Nr. 1) įamžinusiam vieno vakaro Piliečių	 klube 
eskizą:

Piliečių	klube
Tango	sukrypęs,
Nors	jam	kiek	kliudo
Kitas	dalykas.
Žvanga	bokalai,
Stikliukai	žvanga,
O	nuo	to	viso	–
Galvelėj	tango.
O	kai	galvelėj
Tango	linguoja,
Nebepataikyt
Koja	į	koją.
Kas	sako:	„Tango,
Tai	–	nieko	gera“,	
Eina	pataikyt
Šaru	į	šarą.
Paima	lazdą,
Nužiūri	šarą,
Ir	visi	bijo
Tokio	„Gusaro“.
Nes	kur	tik	nori
Pasiunčia	šarą
Šitas	garbanius,
Šitas	„Gusaras“.
„Milštein“	kavinėj
Taipogi	sėdi
Ir	pyragaitį
Su	kremu	ėdi.
Suvalgai	tortą,
Išgeri	kavą
Ir	taip	praleidi
Vakarą	savo.
O	be	kavos	tos,
Be	pyragaičių,
Dar	prisižiūri
Gražių	mergaičių.
Taip	ir	prabėga
Vakars	nuobodus
Prie	pyragaičių,
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Prie	kavos	puodo.
Klykia	džiazbandas,	
Moterys	šypso,
Kiekvienas	tipas
Sėdi	su	šlipsu.
Sėdi	špicukai,
Sėdi	ir	tūzai;
Kartais	šokėjas
Gauna	arbūzą.
O	kas	nešoka,
Alų	pumpuoja,
Muša	į	taktą
Dešine	koja.
Taigi,	dejuoti
Neapsimoka:
Šiauliai	tik	čiuožia,
Šiauliai	tik	šoka.

*
Stodamas į šitą niekur oficialiai neužregistruotą klubą, 
kiekvienas pasižadėdavo niekada jokiomis aplinkybėmis 
niekam nepasakoti, apie ką per susitikimus bus kalbama.

Kadangi išskirtinė masonų taisyklė – klubo nariu 
negali būti moteris, ši septyniukė turėtų būti įvardijama 
kaip nors kitaip. Bet čia jau ne mūsų reikalas. Nė vienas 
iš jų dėl šito nesiginčija, o ir neketina to paslaptingo var-
do atsisakyti. Ir nesvarbu, kad jų tikslai kiek kitokie nei 
tikrųjų masonų. O kokie, žino tik jie patys, niekas kitas.

Kas iš jų kaltas, kad ir mes turime galimybę išgirsti 
vieną kitą tos septyniukės pokalbį, nebandykime spėlio-
ti. Juo labiau, kad renkasi toji kompanija nors ir atokiau 
nuo visų, bet ne už uždarų durų. Kiekvienas sukaupęs 
didelį gyvenimo patyrimą, vėtytas ir mėtytas, todėl tai, 
kaip vertina vienokius ar kitokius ne tik praeities, bet ir 
šiuolaikinio gyvenimo įvykius bei žmones, nuo kurių 
priklauso rytojus, sužinoti visai ne pro šalį.

*
Į Masonų	ložę	Apolinarą atvedė Rūtenis, su dailininku ar-
timai bendraujantis gal porą dešimtmečių. Ne sykį kartu 
ieškojo miškų tankmėse ąžuolų, tinkamų įamžinti, o ir ne 
prie vieno vėjo malūno su savo moskvičiumi yra nuvežęs. 
Tiesa, tai, ką užfiksuodavo popieriuje, Apolinaras nesku-
bėdavo rodyti dešimtmečiu jaunesniam palydovui. Be 
to, dažniau į tokias keliones stengdavosi išvažiuoti  vie-
nas – valdiško autobuso nesibodėjo, o vienatvė jau seniai 
buvo kur kas mielesnė už bet kokią draugiją.

Apolinaras niekada nesijaučia vienišas. Pats nesu-
pranta, kodėl sutiko sekmadieniais, ir dar per pačias Šv. 
Mišias, leisti laiką Piliečių	klube. Ne, ne dėl šito bažnyčios 
nelankė. Nuo to laiko, kai ne tik jį, bet ir jo mylimą mer-
gaitę, lyg didžiausią nusikaltėlę, areštavo. Pats tą baisią 
valandą jau buvo už grotų, kiti papasakojo, kaip keturi 
stribai ar milicininkai su šautuvais ją į bortinės mašinos 
kėbulą įmetė ir, šonuose atsistoję, ginklus į ją nutaikę, 
lydėjo iki stribynės.

„Jeigu jau taip, turbūt tikrai Dievo nėra“, – buvo 
sukrėstas, kai, laukdamas savo likimo rūsyje, sužinojo 
apie Gražinos suėmimą. Maždaug įsivaizdavo, ką jai, 
dailiai aštuoniolikmetei, tarp tokių žvėrių teko patirti. 

Daug vėliau, jau kasdamas anglį, bandė jos ieškoti, ta-
čiau nesėkmingai.

Rūtenis pats jį susirado. Apolinarui iš pradžių pasi-
rodė kiek įtartina, kad labai jau daug visokių žinių jam 
reikia. O gal ir nieko čia tokio? Tik kad panašių dalykų 
vis klausinėdavo ir kagėbistai, pasikvietę į trečiąjį mili-
cijos pastato aukštą.

Kai jau buvo sukaupęs nemažą akvarelių glėbį, 
Rūtenis pasiūlė jam surengti parodą. Bendrą su jaunu 
dailininku, jo studentu. „Jis – komjaunuolis, bus viena 
problema mažiau“, – sakė ir buvo teisus. Taip į Apolina-
ro gyvenimą atėjo dar vienas pažįstamas, su kuriuo iki 
devyniasdešimtųjų surengė tris parodas.

Rūtenį visada domino ir jo atvirukų kolekcija. Apo-
linarui per daugelį metų pavyko surasti tokių, kokių ne 
kiekviename muziejuje užtiksi. Kartais vis pagalvodavo, 
ką turėtų reikšti vieno bendradarbio lyg ir užuomina, lyg 
ir perspėjimas: „Ir tavo kolekcija atsidurs Rūtenio ranko-
se, kaip atsidūrė mūsų patriarcho piešiniai ir eskizai.“

Piliečių	klube Apolinaras daugiau klausosi negu kal-
ba. Tačiau kalbos čia rimtos, ir tos dvi valandos nepra-
ilgsta. O svarbiausia, kad jau nebijant galima kalbėti apie 
viską. Jei kuris iš jų dar bando gudrauti, Apolinaras pir-
masis primena, jog anie	 laikai	 jau praėjo ir užuolankom 
kalbėti gali tik netikras	pinigas. Jei ir kitais sekmadieniais 
kuris panorės panašiai elgtis, jis paprasčiausiai čia ne-
beateisiąs.

*
Seniai nematę Viktoro, neatpažintų: iš garbanų neliko nė 
ženklo, galva visiškai basa, o ir veide jau nieko jaunatviš-
ko. O toks gražus vaikinukas buvo, kai, baigęs viduri-
nę, pradėjo miesto komjaunimo komitete instruktoriumi 
dirbti. Ir po studijų, kai sugrįžo atgal, ir kai Technikos na-
mus sukūrė, buvo į ką pažiūrėti. Kad mergos į jį, einantį 
gatve, vis atsigręžia, ir jam nebuvo jokia naujiena – prie 
alaus bokalo bičiuliai dėl šito ir per dantį patraukdavo. 
Vedė buvusią klasiokę, tokią pat dailią kaip jis. Deja, se-
nokai tapo našliu, dabar visose oficialiose biografijose tik 
antrąją žmoną mini.

Viktoro veidas visai tiktų šalia Kremliaus politinio 
biuro narių fizionomijų, jei dar tokių nepamiršot. Išmin-
čiai yra pastebėję, kad žmogaus veidą, bėgant metams, 
pakeičia į blogąją ar į gerąją pusę tai, kaip gyvenai. Pavy-
das, intrigos, veidmainiavimas, pyktis, kitos negeros sa-
vybės ir didžiausią gražuolį paverčia beždžione. Tačiau 
būna ir atvirkščiai. Jau ne kartą turbūt esu atpasakojęs 
šviesios atminties kunigo Vlado Poželos papasakotą at-
sitikimą. Kartą bažnyčioje jis prakalbino senuką labai 
gražiu jaunu veidu. Žmogus su lazda, žilutėlis, tačiau 
neapsakomai šviesus, be raukšlės veide. „Kiekgi jums 
metų?“ – paklausė klebonas. „Devyniasdešimt“, – at-
sakė šis. „Kodėl gi toks jaunas atrodai?“ – „Aš tamstai 
paslaptį pasakysiu: per visą savo gyvenimą ant nieko 
nesu supykęs.“

Ant buvusio	gyvenimo	Viktoras tikrai neturėjo teisės 
pykti: ir solidžią algą gavo, ir pastovi tarnyba buvo, ir 
galimybę naudotis specialiąja parduotuve turėjo. Todėl 
jam atsidūrus pirmose Sąjūdžio mitingų eilėse, ne vienas 
pečius traukė. O netrukus Technikos namai, kuriuose jau 
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porą dešimtmečių karaliavo, tapo būsimos netolimos 
ateities darbų ir žygių štabu.

Užtat ne vienas iš Viktoro lūpų išgirdo: „Ne, ne, tau 
į Sąjūdį negalima.“ Ne, tai ne. Jei sovietmečiu karjeros 
nepadarei, ne tau tokia kompanija, kurioje dargi trečiasis 
komunistų partijos sekretorius tarp lyderių.

Po kurio laiko tas trečiasis signataru tapo, net ving
rųjį Viktorą pralenkdamas. Dar gudresnis pasitaikė. O 
Viktoras vėl valdžioje, jau savivaldybės rūmuose. Ne 
pirmas, bet ir ne paskutinis.

Šiandien jau nebe erelis – į valdžią atėjo jaunesni, su 
kuriais nelabai pasiginčysi, kad ir koks suktas būtum. 
Neseniai išlydėjo į pensiją. Be fanfarų ir skambių žodžių, 
daug kam įsiėdęs buvo. Trečiojo amžiaus universiteto 
rektoriaus pareigos – pats tas. Jei ne jos, ir į gatvę nesma-
gu būtų išeiti. Be to, Viktoras vis dar vienas svarbiausių 
teikiant miesto Garbės piliečių vardus. Užtat jais jau du 
buvę miesto	tėvai	tituluojami, o ir dar vienas kitas aniems 
laikams nusipelnęs.

*
Šiauliečiai atsisveikino su Gražbyle Venclauskaite. Nors 
pastaruoju metu ją retokai matydavo visada tą pačią va-
landą įveikiant pėsčiųjų bulvarą, toks įspūdis, kad sep-
tyniukė palaidojo patį brangiausią žmogų.

Duok, Dieve, kiekvienam tokio amžiaus sulaukti. 
Šimtas ketveri metai – ne juokas. Kiekvieno iš jų atmin-
tyje – akimirkos, kurių ypatinga šiluma įsigėrė visiems 
laikams. Ir norisi apie tai kalbėti, ir kažkas tarsi ragina 
patylėti. Gal pati Gražbylė iš anapus, nors ji atvirai kal-
bėjo apie savo laisvamanybę.

Vincas vienu metu darbavosi su advokatės sūnumi, 
labai anksti mirusiu gydytoju, kuris buvo vienintelis tos 
garsios giminės palikuonis. 

– Likimo ironija, – sako daktaras. – Užaugino, iš-
leido į mokslus per šimtą svetimų, o giminės pratesėjo 
Dievulis ir pagailėjo.

– Pati advokatė niekada apie tai nekalbėjo, – įsiter-
pia Jolanta, kuriai toji naujiena negirdėta. Kai svečiuoda-
vosi jos namuose, visada rasdavo nemažą būrį giminių, 
kuriais labai džiaugdavosi. Pasirodo, tai buvo ne kraujo 
giminės, o Stanislavos Venclauskienės užaugintų vaikų 
vaikai ir anūkai, netgi proanūkiai, tačiau Gražbylė tuos 
žmones laikė artimaisiais.

– Ne taip seniai vienam iš jų ir Venclausko pavardę 
suteikė. Pasielgė panašiai, kaip darydavo jos tėvai, – įsi-
terpia Rūtenis, kuris dažniau nei kuris kitas iš Masonų	
ložės	septyniukės vis užsukdavo į pokaryje advokatės pa-
statytus namus. – Kiek žinau, jam ir tuos namus užrašė.

Prieš tris dešimtmečius mieste buvo renkamos au-
kos Motinystės paminklui. Tuometis miesto vyriausiasis 
architektas nesutiko, kad jis atsirastų senojo parko pri-
eigose, ten, kur iki Nepriklausomybės atkūrimo stovėjo 
Leninas. „Negalima toje pat vietoje kitą paminklą sta-
tyt“, – įtikinėjo jis iniciatorius. Neleido ir naują skulp-
torių pasirinkti, kai tapo aišku, kad paminklo, kuris ku-
riamas, ir arkliai baidysis. O nukaltąjį akmenį nugrūdo į 
Venclauskų rūmų terasą. Kurį laiką Šiaulių universitete 
dirbęs dailininkas iš Paryžiaus Žibuntas Mikšys pamin-
klo iniciatoriams pasakė: „Kai atsiranda, kurie pergalin-

gai sprendžia šalia ar greta jūsų, jūs bejėgis. Jų ir balsų 
daugiau. Jų interesas buvo jus sužlugdyt, ir jie jus su-
žlugdė.“

– Kalikstai, betgi ir jūs tuomet darbavotės savivaldy-
bėj. Nesigailit tokio sprendimo? Juk dabar tas paminklas 
net į ekskursijų maršrutus neįtrauktas, – tai vėl Jolantos 
balsas.

O vietoj Lenino dabar stovi kitas paminklas, kurį vis 
į Šiaulius atvykstantis Australijoje gyvenantis dailininkas 
Adolfas Vaičaitis dar gražiau įvertino: „Iš vienos pusės, iš 
užpakalio – dar dar... Bet priekis, priekis...“ A. Vaičaitis 
niekaip negalėjo suprasti, kaip vietoj Lenino šiais laikais 
galėjo atsirasti toks niekalas, kaip moters skulptūra, neva 
simbolizuojanti aušrininkus.

– Čia jūsų, Viktorai, didžiausias nuopelnas, – kons-
tatuoja Apolinaras, abejodamas, ar sulauks atsakymo. 
Labai jau daug pastangų kolega įdėjo, kol tas akmuo po 
įvairiausių peripetijų buvo įpirštas Šiauliams.

Nenusiteikęs aiškinti ir Kalikstas. Tačiau aiškiai ma-
tyti, kad jam nesmagu, ir šiandien tokiam sprendimui, 
kokį priėmė būdamas vicemeru, jau nesiryžtų.

*
Šiandien iniciatyva daktaro rankose. Vincas susijaudi-
nęs, matyt, dėl to, ką vakar išgirdo iš Seimo tribūnos.

– Kur tai girdėta? Aiškiam priešui – Nacionalinė pre-
mija. Teisingai sakė, kur tokiam vieta.

Kurį laiką užstalėje tylu. Pirmasis, regis, ruošiasi 
kalbėti Rūtenis. Beveik aišku, ką jis pasakys. Taip ir yra:

– Kokioje šalyje mes dabar gyvenam? Nejau vėl, 
kaip prie rusų, pasmerksim ne visiems įtikusias knygas? 
O gal dar ir sudeginti nutarsim? Apie knygų laužą ant 
Salduvės piliakalnio visi girdėjot? Iš Maksvyčio išleistų 
knygų tik pelenai liko.

– O pats skaitei tą knygą?
– O tu?
– Skaičiau. Šiaip taip prisiverčiau perskaityt, – dak-

taras dar labiau susijaudina. – Tokio brudo daugiau ne-
norėčiau į rankas paimti. Kam kam, o tau, Rūteni, ne-
derėtų skubėt su tokiom išvadom. Nes Apolinaras ir į 
sprandą gali užvožt.

Apolinaras kol kas tyli, bet akivaizdu, jog iš jo šian-
dien visko galima tikėtis.

Įsiterpia Viktoras:
– Betgi profesorė – autoritetas. Jeigu jau priėmė tokį 

sprendimą, kažin ar jis neapgalvotas.
Vincas literatūra domisi ne mažiau nei medicina – 

kolega kardiologas kartą net viešai yra pasakęs: „Tau 
reikėjo literatūrą studijuot.“ Todėl primena:

– Kai studentai ėjo į Sąjūdžio mitingus, profesorė 
buvo nusiteikusi priešingai. O po Sausio tryliktosios dar 
gražiau pasakė. Pats skaičiau. Užurka, gindamas Gedą, 
rašė.

– Šita šūdknygė neverta, kad apie ją kalbėtume, – 
pagaliau įsiterpia Apolinaras. – Ir tie, kurie jos autorių 
išaukštino, taip pat nieko verti.

Kas, jei ne Apolinaras, iki smulkmenų žino, kokia 
kasdienybė supo pasiryžusius išeiti į mišką. Visiems 
buvo akivaizdu, kiek skausmo juos tariančiojo akyse. 
Jos tarsi klausė: tarp kokių žmonių turėjo augti tas naci-
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onalinis laureatas, kad užaugęs taip pasityčiotų iš šven-
tų dalykų?

– Betgi premija už dramaturgiją... – Jolantos balsas 
šįkart tylesnis nei paprastai.

– Už keiksmažodžius, vulgarybes, už purvą sceno-
je? – jau ir tolerantiškasis Kalikstas neiškentė. – Turėjau 
negarbės į vieną jo pjesę Nacionaliniame nueit. Nelabai 
patogu buvo vidury spektaklio išeiti. Raminausi, nes ir 
Banionis tokį pavyzdį rodė.

– Kalikstas teisus, – net ilgas kalbas mėgstantis Vai-
dotas šiandien taupo žodį kaip niekada.

*
Šviežiausia naujiena – jau tikrai nelieka Šiaulių universi-
teto. Nuo vasaros – vilniškio akademija.

Ją patvirtina iš Vilniaus sugrįžęs Rūtenis:
– Ką galėjau, padariau. Deja, ir mano pažįstami jau 

ne tokie galingi.
Kad viskas krypsta į tą pusę, pradėjo aiškėti po Sei-

mo rinkimų. Kai neliko Dailės fakulteto, bedarbiais tapo 
daug kolegų. O kiek gabių jaunuolių iš Žemaitijos neį-
gyvendins savo svajonės. Tačiau labiausiai širdį skauda 
girdint kalbas, kad jau yra pretendentų į Zubovų rūmus. 
Pirmasis rektorius sugebėjo juos išsaugoti, nors jam ir 
kyšį siūlė, ir grasino. Dabar tie, kurie seniai jų tykojo, 
rankas trina. Turbūt ir dėl kitų universiteto pastatų.

Nelieka ir literatūros katedros.
– Belieka, kad sugrąžintų prieš šimtmetį naudotą 

įspėjimą: Govorit’	po	litovski	strogo	vosprieščiajietsa1, – sako 
Jolanta, kurios visas gyvenimas prabėgo toje katedroje, 
o plakatas su tokiais baisiais žodžiais įamžintas šiais lai-
kais išleistoje monografijoje.

Kas už viso to stovi, septyniukė maždaug įsivaiz-
duoja. Jau anksčiau ne sykį bandė tartis, ką galėtų pada-
ryti, kad išsaugotų universitetą. Ir šį tą darė, kol suprato, 
jog labai jau galingos jėgos nori, kad būtų kitaip.

Iki šitos liūdnos istorijos pabaigos nė vienas iš sep-
tyniukės nesijautė toks bejėgis. Tai vienas, tai kitas vis 
pagalvodavo esąs pranašesnis už šalia sėdintį, ir į akis 
neretai tai pasakydavo, o kartais ir duodavo sau žodį 
daugiau čia nebeateiti. Dabar viskas tarsi apsivertė.

– Lomat’	–	ne	strojit’2, – kažkodėl rusiškai taria Apo-
linaras.

– O kam naudinga buvo sužlugdyti Elnią, kurio ba-
tus jau pirko Londono centre? O Pieno kombinatą, kuris 
buvo tik ką rekonstruotas, pertvarkytas pagal paskutinį 
žodį, o dabar stovi išdaužytais langais? Manote, kad ge-
neralinis savo noru išėjo į Kairius bandelių kepti, moder-
nizuotai įmonei net nepradėjus veikti? O Nukloną, į kurį 
net japonai dėl sutarties jau buvo atvažiavę? O Stumbrą? 
O... – įsismaginęs Vincas savo monologą taria žiūrėda-
mas į Kalikstą ir Viktorą, vildamasis daugiau ar mažiau 
į tiesą panašaus atsakymo apie tuos laikus, kai į mero 
kabinetą berniukai įeidavo jas atsidarydami koja. Dabar 
jie – milijonieriai, pripažinti verslininkai, kai kurie net 
kultūros	rėmėjai. Žinoma, tik tuomet, kai jiems naudinga: 
duoda vieną, atsiima du.

Šiandien Masonų	ložės užstalėje tylu kaip niekada.

*
Katedros varpai kviečia į Šv. Mišias. Tarp skubančių 
prie senųjų šventovės vartų – Jolanta, o dar už kelių 
metrų – Apolinaras. Jis pastebi kolegę, tačiau žingsnio 
nepaspartina.

Piliečių	 klube šiandien jų pasiges. Pirmąkart po ke-
lerių metų užstalė bus nepilna. Ko gero, ir Vinco tarp 
jų nebebus.

1 Kalbėti lietuviškai griežtai draudžiama (rus.).
2 Griauti – ne statyti (rus.).

J O S E P H  H I G H M O R E . Džentelmenų	klubas
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2019 metų gruodžio 18osios rytą po sunkios ligos išė-
jo iškiliausias šiuolaikinis lietuvių filosofas akademikas 
profesorius Arvydas Šliogeris. Jo unikaliai kūrybingas 
filosofinis mąstymas, gilios ir originalios intuicijos, fun-
damentinės reikšmės filosofijos veikalai, asmenybės jėga 
bei žavesys, riteriškai tauraus gyvenimo pavyzdys įkvė-
pė, įkvepia ir ateityje įkvėps ne tik filosofus, bet ir visus 
mąstančius Lietuvos žmones, visą Lietuvos visuomenę.

Filosofas gimė 1944 m. rugsėjo 12 d. Panevėžyje. 
1967 m. baigė Kauno politechnikos instituto cheminės 
technologijos fakultetą, 1970–1973 m. studijavo Vilniaus 
universiteto Filosofijos katedros aspirantūroje. Nuo 1973 
m. dėstė Vilniaus universitete, 2003–2012 m. buvo Vil-
niaus universiteto Filosofijos katedros vedėjas. Arvydas 
Šliogeris – habilituotas humanitarinių mokslų daktaras 
(1987), profesorius, Lietuvos mokslų akademijos tikrasis 
narys (2007; 1998–2007 m. Lietuvos mokslų akademijos 
narys korespondentas).

Arvydo Šliogerio reikšmės lietuvių filosofijai ir visai 
humanitarinei Lietuvos kultūrai neįmanoma pervertin-
ti. Nors tikrasis šios reikšmės mastas bus suvoktas tik 
ateityje, jau dabar galima teigti, kad Šliogeris Lietuvos 
filosofijai reiškia tą pat, ką Sokratas – senovės graikų, o 
Heideggeris – vokiečių filosofijai. Panašiai kaip antikinė 
filosofija skirstoma į ikisokratinę ir posokratinę, taip ir 
Lietuvos filosofija ateityje bus skirstoma į laikotarpį iki 
Šliogerio ir laikotarpį po Šliogerio.

Arvydas Šliogeris – šiuolaikinės filosofinės lietuvių 
kalbos kūrėjas. Jo darbuose lietuvių kalba iškyla ne tik 
kaip virtuoziškos filosofinio mąstymo raiškos įrankis, bet 
ir kaip pats buvimo pasaulyje ir jo apmąstymo būdas. 
Šliogerio tekstuose filosofinės minties turinys neretai 
virsta pačia šios minties forma, o forma – turiniu: užuot 
buvusi pasyviu minties raiškos įrankiu, filosofinė Ar-
vydo Šliogerio tekstų kalba pati anticipuoja ir inicijuoja 
naujus mąstymo turinius.

Filosofas reiškėsi kaip lietuvybės ir lietuvių kalbos 
visuomeninio statuso gynėjas, o kartu tai, kas vertin-
giausia dvasinėje europinės filosofijos tradicijoje, siekė 
įšaknydinti lietuviškojo mąstymo dirvoje, lietuvinda-
mas – versdamas į lietuvių kalbą ir lietuviškai inter-
pretuodamas – pamatinius Vakarų filosofijos tekstus. 
Arvydas Šliogeris savo tekstais ir gyvenimo pavyzdžiu 
parodė, kaip turėtume teisingai suvokti lietuviškumo 
ir europietiškumo santykį: lietuviškosios ir europinės 
mūsų tapatybės dėmenis filosofas regėjo ne kaip priešta-
raujančius vienas kitam, o kaip tarpusavyje harmoningai 
derančius, organiškai susilydančius ir sustiprinančius 

I N  M E M O R I A M

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

Drąsaus ir garbingo 
mąstymo riteris

vienas kitą. Šis mąstytojo intelektinio palikimo dėmuo 
nepaprastai svarbus dabar Lietuvai ir visai Europai ky-
lančių iššūkių kontekste.

Su Arvydo Šliogerio darbais Lietuvos filosofija ne tik 
pasiekė įspūdingų teorinių aukštumų, bet ir tapo svar-
bia visos nacionalinės kultūros dalimi. Kasdien apmąs-
tydamos šio legendinio filosofo darbus, išaugo jau kelios 
Lietuvos humanitarų ir kūrybinės inteligentijos kartos. 
Šliogerio veikalų ir asmenybės pavyzdys atskleidžia, kad 
filosofija gali – ir privalo – būti svarbia jėga, veikiančia 
visos visuomenės gyvenimą. Riteriškai taurus šio mąs-
tytojo gyvenimas akivaizdžiai byloja mums, gyviesiems, 
apie kiekvieno filosofo, humanitaro ir apskritai intelek-
tualo pareigą bendruomenei.

Mąstytojo nuveiktų darbų reikšmė neapsiriboja vien 
lietuviškaisiais horizontais – jo veikalai, išversti į anglų, 
vokiečių ir kitas kalbas, yra publikuoti Europoje ir JAV. 
Arvydo Šliogerio iškelta meilės gimtinei (filotopijos) idė-
ja ir jos sąsajos su etika bei ekologija jo mokinių buvo 
pristatytos ir gyvai svarstomos tarptautinėse mokslinė-
se konferencijose. Didelio atgarsio Europoje ir visame 
pasaulyje sulaukė Arvydo Šliogerio išplėtota originali 
meno kūrinio ontologijos samprata.
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Kaip viešas intelektualas, Arvydas Šliogeris akty-
viai dalyvavo svarstydamas laisvės, atsakomybės, poli-
tikos prigimties, kultūros esmės bei jos raidos tendencijų 
klausimus. Didelį rūpestį jam kėlė šiuolaikinės kultūros 
degradacija, dvasinis paskirų žmonių ir visos visuome-
nės išsekimas, naujais pavidalais atgimstantis totalitariz-
mas, vis realesne tampanti neformalios pažiūrų cenzūros 
grėsmė. Vakarų filosofijos ir visos Vakarų kultūros kelias 
bei klystkeliai – tai viena pamatinių temų, nuolat svars-
tytų Arvydo Šliogerio.

Filosofiniam Šliogerio mąstymui būdinga filosofinės 
įžvalgos jėga, gelminių filosofijos pamatų apmąstymas, 
paradoksalumas, virtuoziška kalbinė raiška, originalu-
mas ir pagarba tradicijai, kūrybingas didžiųjų Vakarų 
mąstytojų idėjų įtraukimas į savąjį filosofavimo lauką 
ir tuo pat metu savosios minties individualumo išsau-
gojimas, kasdienės patirties refleksijos jungimas su pa-
matinių Vakarų filosofijos tekstų apmąstymu. Pagrindi-
nės jo filosofijos temos – esmas ir niekis, jusliškumas ir 
antjusliškumas, matymas ir mąstymas, nežmogiškasis 
pasaulis kaip imanentinių transcendencijos fenomenų 
vietovė, kalbos fenomeno prigimtis, jusliškai patiriamų 
daiktų ir kalbiškai kuriamos antjuslinės tikrovės santy-
kis, meilė gimtinei (filotopija), Vakarų filosofijos ir kultū-
ros likimas, šiuolaikinės Vakarų filosofijos būklė, laisvės 
prigimtis bei ribos, iš tiesų laisvo mąstymo bei laisvos 
filosofijos, išsivadavusios nuo išorinių įtakų, galimybė. 

Tokios filosofo sukurtos sąvokos, kaip substancinis 
individas, juslinė transcendencija, imanentinis transcenden-
tas, matantis mąstymas bei mąstantis matymas, fotosofija, 
filotopija, meilės vietovė, debesija, liepsnovaizdis, tapo neats-
kiriama filosofinės lietuvių kalbos ir lietuviškai besisklei-
džiančios filosofijos dalimi.

Svarbiausi Arvydo Šliogerio veikalai – Žmogaus	pa-
saulis	 ir	 egzistencinis	 mąstymas	 (1985), Daiktas	 ir	 menas:	
du	 meno	 kūrinio	 ontologijos	 etiudai	 (1988, antrasis leidi-

mas – 2016), Būtis	 ir	pasaulis:	 tyliojo	gyvenimo	 fragmentai	
(1990; antrasis leidimas – 2006), Sietuvos:	 eseistikos	 rink-
tinė	 (1992), Post	 scriptum:	 iš	filosofinių	dienoraščių	 (1992), 
Konservatoriaus	 išpažintys:	 1988–1994	metų	 tekstai	 (1995), 
Transcendencijos	tyla:	pamatiniai	filosofijos	klausimai	(1996; 
antrasis leidimas – 2011), Niekio	 vardai:	 septyni	 antropo-
topijos	 etiudai	 (1997), Alfa	 ir	 omega:	 ontotopijos	metmenys	
(1999), Kas	yra	filosofija?	(2001), Niekis	ir	Esmas	(2 tomai; 
2005; antrasis leidimas – 2017), Melancholijos	archipelagai:	
žodžiai	ir	vaizdai	(2009), Filosofijos	likimas	(kartu su Algiu 
Mickūnu; 2009), Bulvės	 metafizika	 (2010), Lietuviškosios	
paraštės	(2011), Pokalbiai	apie	esmes	(kartu su Virginijumi 
Gustu; 2013), Kasdienybės	metafizika:	iš	filosofo	dienoraščių	
(2016). Kai kurie iš šių veikalų jau išversti arba verčiami 
į anglų, vokiečių ir kitas kalbas.

Be minėtų svarbiausių darbų, Arvydas Šliogeris pa-
rašė ir daugybę straipsnių, esė bei etiudų apie filosofijos 
prigimtį ir ištakas, filosofinius Vakarų kultūros pama-
tus, meno prigimtį, meno kūrinio ontologiją ir meninės 
kūrybos fenomeną, šiuolaikinę lietuvių kultūrą (poeziją, 
prozą, teatrą, fotografiją), senovės graikų, klasikinę vo-
kiečių, idealistinę rusų, XX a. lietuvių filosofiją, taip pat 
egzistencinę (ypač Heideggerio) ir dabartinę prancūzų 
filosofiją. Į lietuvių kalbą filosofas išvertė ir daugybę kla-
sikinės bei šiuolaikinės filosofijos veikalų.

Arvydas Šliogeris – Lietuvos nacionalinės premijos 
(1992) ir Lietuvos mokslo premijos (2010) laureatas, ap-
dovanotas ir kitais valstybiniais, mokslo ir kultūros ap-
dovanojimais.

Tik netekę šio filosofijos titano, mes supratome ir tai, 
ką praradome, ir – paradoksaliai – tai, ką esame gavę iš 
dosnaus jo mąstymo ir dosnių jo rankų. Dabar aišku vie-
na – tai iškiliausias ir mylimiausias mūsų mąstytojas, kuris 
visada liks su mumis: mūsų širdyse, mūsų mintyse, mūsų 
viltyse ir mūsų tiksluose – pačiame mūsų siekyje išlikti 
drąsiems bei garbingiems ir savo mąstyme, ir gyvenime.

Z I T O S  ŠL I O G E R I E N ĖS  nuotrauka, 2012 
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Pirmąkart poezijos skaitovą Paulių Široną skaitantį Laiš-
kus	Sodininkui išgirdau tarptautiniame literatūros festiva-
lyje Panevėžio	literatūrinė	žiema. Pagalvojau, kad skamba 
sklandžiai ir įtikinamai, o skaitomų tekstų struktūra itin 
tvarkinga, gal net pernelyg, nėra nenuoseklumo, netikė-
tų posūkių. Kita vertus, tai – laiškai, kiekvieną mėnesį 
„siunčiami“ paslaptingajam Sodininkui. Autorius viena-
me interviu yra atskleidęs, kad parašyti šį literatūrinį cik
lą, kurį jis pats traktuoja ne kaip literato, o kaip skaitovo 
perteikiamą literatūrinį jausmą, inspiravo poetų žemi-
ninkų kūryba, jos skaitymas ir pristatymas renginiuose1. 
Iš tiesų rašančiojo pozicija yra savotiškas atspindys to, 
kas yra svarbu žemininkų kūryboje, pavyzdžiui, žmo-
gaus į(si)prasminimas pasaulyje.

Nors knygos pavadinimas kelia ir kitų asociaci-
jų – primena Kahlilo Gibrano Pranašo	 sodą. Dar viena 
asociacija – Senojo Testamento Pradžios knyga, kurioje 
pasakojama apie pirmųjų žmonių apgyvendinimą sode: 
„VIEŠPATS Dievas užveisė sodą Edene, rytuose, ir ten 
įkurdino žmogų, kurį buvo padaręs. Iš žemės VIEŠPATS 
Dievas išaugino įvairių medžių, gražių akims ir gerų 
maistui, su gyvybės medžiu sodo viduryje ir gero bei 
pikto pažinimo medžiu“ (Pr 2, 8–9). Taip pat ir Nauja-
jame Testamente randame palyginimą, kuriame simbo-
liškai vaizduojamas sodininkas ir nevaisingas figmedis 
(plg. Lk 13, 6–9).

P. Širono knygoje, pasitelkiant paprastą sodo įvaiz-
dį, atskleidžiamas žmogiškasis gyvenimas. Laiškuose	So-
dininkui, viena vertus, susitelkiama į jautraus santykio 
su aplinka puoselėjimą, jausmingą jos patyrimą, kita 
vertus, vaizduojamas sodo gyvenimas, galima sakyti, 
sukasi aplink teologines – tikėjimo, vilties ir meilės – 
dorybes. Ne veltui žiemos ir pavasario laiškuose yra 
minimos krikščioniškosios šventės – Kristaus gimimas 
ir prisikėlimas.

Autoriaus žvilgsnis į gamtos pasaulį yra nepaprastai 
jautrus, pagavus, fotografiškas: „Violetine gyvybe suspin-
dusios šakelės vis labiau krypsta į pietus atsiverti šilumai, 
ir šviesėjantis miestas vaduojasi iš melancholijos.“ (p. 11) 
Knygoje nesiekiama šokiruoti ar manipuliuoti, sakyčiau, 
rašančiojo užmojis aktualizuoti žmogaus ir gamtos ryšį. 
Tai atspindi ir estetiškas knygelės apipavidalinimas, ne-
spalvotoms gamtos fotografijomis (nuotraukos – paties 
autoriaus, išskyrus 4, 8, 48 puslapius, kuriuose randame 
Romualdos Margienės fotografijas).

Beje, laiškuose kartkartėmis sublyksi išmintingi 
svarstymai, suteikiantys akstiną galvoti, kad autorius 
ateityje galėtų susitelkti į lakoniškus apmąstymus, pa-
vyzdžiui: „Sakyk, brangus Sodininke, iš kur kyla amži-
nas drugių žaismas ir kas taip anksti nugramzdina žmo-
gų į sąstingį beveik visada neišsivaduojamai?..“ (p. 30) 

K N Y G O S

I e v a  R u d ž i a n s k a i t ė

Grožio vienatvė

Paulius Šironas. Laiš-
kai	Sodininkui. Poeti-
nė proza. – Homo	liber, 
Vilnius, 2019

Įdomiausia, kad atsakymą galima rasti pačiame klausi-
me, bet palieku paieškoti skaitytojui.

Sklandžiai sujungiamos gamtos ir meno, pavyz-
džiui, muzikos, estetinės pajautos: „Čia, mieste, kur 
pievoms maža vietos, pirmuosius gamtos krustelėjimus 
gali išvysti nebent sapne. Iš tiesų kartą jame regėjau, 
jog vaikštau po laukus, stebinamas bundančios gyvybės 
skambesio – šviesaus, tarsi Claude’o Debussy arabes-
kos. Žemės laikrodis buvo prisukamas dar vieneriems 
metams... O nubudęs greit pakilau ir šaltu vandeniu 
nuskaidrinęs akis išėjau į kiemą. Mane pasitiko asfalto 
lydinį spėjusi įskelti šimtažiedė, čia pat – ir dulkes nusi-
purčiusi pienė.“ (p. 13)

Rašantysis nesitapatina su miesto erdve ar minia, 
net jei neišvengiamai tenka būti joje, lieka tarsi nuoša-
lėje, grožio vienatvėje, fiksuodamas savo išgyvenimus. 
Kai pasaulio reiškiniai kreipiasi į stebintįjį ir patiriantįjį, 
neišvengiamai užgimsta santykis. Kita vertus, santykis 
provokuoja, o vienatvė neturi provokuojančios galios. 
Ji, galima sakyti, „susiduria“ pati su savimi. Tačiau pa-
radoksalu yra tai, kad santykis su pasauliu ir pačiu savi-
mi apmąstomas atskirtyje: „...tesupratau, kad ateinantieji 
visiems bus Ugninio Gaidžio, o man – Balandžio metai. 
To pilkojo, kuris neaplenkia ir Tavojo sodo. Paukščio, 
kuris nepasirodė man baltomis plunksnomis religiniame 
paveiksle, neskraidė girliandomis išpuoštoje salėje, bet 
kuris kentė tamsioje stiklinėje erdvėje ant šaltų plytelių 
budėdamas ir laukdamas išgelbėjimo.“ (p. 51)

Pastebėtina, kad autoriui nebūdingas „aklas pozity-
vumas“, kai užsimerkiama prieš akivaizdžias problemas 
ir nelaimes, tačiau jo tonas nedvelkia nei pykčiu, nei pa-
gieža. Atrodo, nuolat siekiama pažvelgti į atsiskleidžiantį 
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pasaulio grožį, patirti nuostabą, kurią, deja, temdo neri-
mas dėl ekologinių problemų: „...žmogus išbando žemę, 
o ji (visai nenorėdama keršyti) apimta traukulių įvairio-
mis stichijomis drebina žmones bei statinius. <...> ...tik 
nedidelė saujelė žmonių susitaiko su tikrove, kad žemėje 
mirštama. <...> ...nejaugi jie mano, kad sunaikinus plane-
tą, kaip laikiną įsikūrimo erdvę, neliks ir kūno mirties? 
O gal žmonės pamiršo, kad laikas, praleistas šitam ru-
tuly, yra esminė sąlyga amžinumui pasiekti?“ (p. 46–47) 
Taigi parodoma, kad ne pati mirtis savaime yra grėsmė, 
o įvairios katastrofos kaip žmogiškosios veiklos padari-
niai. Vis dėlto gamta rašančiajam tampa viltingu, nors ir 
niokojamu ženklu. Tad, ko gero, autoriaus tikslas ne tiek 
susitelkti į destruktyvius žmogaus veiksmus, kiek iškelti 
nenaują, bet itin svarbų klausimą: ką iš tiesų reiškia būti 
žmogumi? Kitaip tariant, nerimas, sušmėžuojantis laiš-
kuose, tarsi klausia skaitytoją, ar pakanka gimti žmogu-
mi, kad būtum žmogiškas?

Kita vertus, norom nenorom, pagalvoji, ar dar įma-
noma gyventi taip, kaip kad rašoma P. Širono laiškuo-
se? Ar įmanoma išgirsti nuolat besikeičiančią gamtą, 
išlaikyti tvirtą ryšį su ja, net jei nuoširdžiai tuo tikima? 
Ar įmanoma grįžti (jei apskritai galima kalbėti apie grį-
žimą) į tyrą santykį su atsiskleidžiančiu pasaulio grožiu 
ir paprastumu? Regis, rašančiajam tokios abejonės ir 
klausimai nėra patys svarbiausi, veikiau pasirenkama 
meditatyviai stebėti ir jausti aplinkos fenomenus, ilgėtis 
nesuteršto jų atsiskleidimo.

Pabaigai norisi pridurti, kad šis P. Širono literatūri-
nis ciklas neturėtų būti skaitomas paskubomis ir geriau-
sia – turbūt – vienatvėje.

1 https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000078828/1012pasirode
naujapauliaussironopoetinesprozosknygalaiskaisodininkui

Miltai, arba „niekas ir viskas“
Pastaruoju metu pasirodė ne viena nauja eilėraščių kny-
ga, kurioje tarsi siekiama sujungti du – praeities ir dabar-
ties – laikus, kaimo ir miesto erdves. Pavyzdžiui, Zitos 
Mažeikaitės eilėraščių rinkinyje Esanti (Lietuvos rašyto-
jų sąjungos leidykla, 2019) praeities buitis, šiandienos 
aplinka, sakralios erdvės ir gamtovaizdis, kartais išny-
rantys dzūkiški žodžiai iškyla ir kaip kontrastai, ir kaip 
neišvengiama kalbančiosios tikrovė. Paulinos Žemgu-
lytės naujasis rinkinys Šiaurinio	 dangaus (Kauko	 laiptai, 
2019) vaizduoja miesto kasdienybės ir nykstančios tėviš-
kės erdves Žemaitijos regione.

Naujoji Aldonos Ruseckaitės knyga Debesiu, regis, 
papildo minėtų poečių knygas, nes vėlgi – joje galima 
įžvelgti dviejų laikų susidūrimą, kita vertus, dėmesys su-
telkiamas į šiapus ir anapus sankirtas. Nenuostabu – rin-
kinys dedikuotas Išėjusiems – Brolio atminimui, Mamos 
šimto metų sukakčiai. Dedikacija teikia akstiną tikėtis, 
kad knygoje dominuos laikinumo, mirties neišvengia-
mybės temos. Taip ir atsitinka.

Vienas pirmųjų rinkinio eilėraščių kalba apie nyks-
mą: subjektė tarsi „ištrina“ savo savastį: „Išnykti iš bū-
rio, kai suskrenda žvirbliai, pelėdos, / šikšnosparniai, 
balandžiai ir varnos. Kuo skubiau pasitraukti, / kai ne-
įmanoma trauktis. Atgręžti žingsnius ir pavirsti / van-
dens čiuožiku. / <...> Apsigręžti jau ne moterim, / o tuo 
čiuožiku, tolstančiu vandenų paviršium“ (p. 8). Pavida-
lų kaita dera ir su besikeičiančiu laiku, kai keliaujama 
tarsi atgal (p. 9), prisimenant vaikystę, tarsi „mažėjant“ 
erdvėlaikyje.

Beje, subjektė vis įžvelgia amžiną išsipildymą, o tuo 
pat metu ir išsiskaidymą: „audra žydėjimas – niekas 
ir viskas – / veja mus rudeniop / veja mus rudeniop“ 
(p. 13). Atrodytų taip nenauja, taip įprasta gretinti gyve-
nimo laikinumą su rudeniu, bet netikėtai pribloškia pre-
ciziška eilėraščio pabaiga: „Mirtis yra greita ir niekada 

nepasensta“. Norėjosi panašaus stiprumo pabaigą rasti 
ir šiame eilėraštyje: „Kai meldiesi – neužsiverk savyje, 
nežiūrėki / į žemę, / į tamsą, / <...> Tik tada, kai žegno-
sies, / kai kryžiaus ženklas sugriebs tavo ranką, / jau 
gali užsimerkti...“ (p. 30). Manau, paskutinė eilutė kiek 
išsklaido eilėraštyje kuriamą įtampą, kita vertus, lyg ir 
akcentuojamas pasitikėjimas kryžiaus ženklu – gan na-
tūralus rinkinio kontekste.

Tris pirmosios dalies eilėraščius (p. 10, 16, 21) laiky-
čiau akstinu įvairių prasminių gijų rinkinyje radimuisi. 
Juose yra tėvų figūros, kurios vaizduojamos pernelyg 
nenutolstant nuo lietuvių literatūrinės tradicijos, tačiau 
ryškus ir, sakyčiau, tarpinis miltų įvaizdis, asocijuojamas 
su tėvo figūra, pakeičia lietuvių poezijai būdingesnį ru-
gių, duonos įvaizdį. Tad toks pasirinkimas gan įdomus, 
nes atskleidžia kiek kitokius šeimos santykius: „Byra ir 
byra balti tėvo miltai / ant visų takų, ant kalno, sode, / 
iki pat Šilavoto bažnyčios. / Balta migla užglosto akis. 
// Tiesias ir tiesias vilnonis / siūlas, motinos suverptas / 

Aldona 
Ruseckaitė. 
Debesiu.	
Eilėraščiai. – 
Kauko	laiptai, 
Kaunas, 2019
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iš baltųjų avelių, / per kalną, per sodą, / iki pat Šilavo-
to bažnyčios. / Pančioja kojas. // Kapų smėlynuose abu 
susitinka“ (p. 10). Konkrečios vietovės – kalnas, sodas, 
Šilavoto bažnyčia – parodomos skirtingai: miltų, prime-
nančių baltą miglą, barstymas neturi aiškios krypties, tik 
ribas, o siūlas gali būti siejamas su aiškia kryptimi. Tai-
gi ėjimo kryptį čia nurodo motina, tad jos figūra tampa 
tarsi svarbesnė nei tėvo, šiuo atveju, sąmoningai ar ne, 
primenančio nepastovumą, netikrumą, neapibrėžtumą.

Ir dar: miltai, viena vertus, gali būti siejami su kas-
diene aplinka, kita vertus, jų byrėjimas primena „nieką 
ir viską“: jie neturi aiškaus pavidalo: „Buvo kibūs – nu-
klodavo debesiu kiemą. Kaimynai sutūpę pūsčiojo / mil-
tus dangun... Ir ančiukėliai kapsėdavo / po vieną milte-
lį. / Taip visi kartu – motina, tėvas, kaimynai, antyčiai ir 
miltai miltai, / nepavirtę kvapniaisiais pyragais“ (p. 21). 
Taigi toks buitinis įvaizdis gali atspindėti nežinomybę, 
neaiškias formas, neaiškiai besirutuliojančius įvykius: 
miltai yra pavaldūs vėjui, kuris „neturi tėvynės – / aplink 
Žemės rutulį siaučia“ (p. 73).

Eilėraštyje, kuriame apmąstoma laiko tėkmė mirus 
motinai, laikinumo pajauta sklandžiai susiejama su kon-
krečiais reiškiniais: „Esu jau viena diena vyresnė už savo 
motiną – / į mane parbėga balti avinukai, veršeliai, išsi-
rango iš medžio katė, / murkia tuštumoj palei širdį. // <...> 
Esu metais jau vyresnė už savo motiną – / visi susigrūdo 
ir niekas, o niekas netilpo / tuštumoj palei širdį – motina 
/ tuštumos neturėjo“ (p. 16). Pabaiga tarsi prieštarauja 
viskam, kas buvo pasakyta, tačiau prieštaringi dalykai 
sukuria tuštumos ir pilnatvės įtampą, kai tuštumoje nie-
kas netelpa, nes – paradoksalu – tuštuma yra užpildyta. 
Tokia tuštumos traktuotė priartina prie rytietiško mąsty-
mo, kaip „visko ir nieko“ gretinimas, visgi minties eiga 
rinkinyje visai kitokia, ne vienam rinkinio tekstui yra 
būdinga įtampa, kurią iliustruoja kartkartėmis išnyran-
tys oksimoronai (pavyzdžiui, „kartūs saldainiai“, p. 74),  
esamojo ir būtojo laiko kaitaliojimas (p. 31).

Knygoje didelės reikšmės teikiama dialoginiam ry-
šiui, net jei kalbėjimas su išėjusiais labiau primena mono-
logą, visgi kreipiamasi į kitą asmenį, prisimenamas bu-
vimas kartu. Dialoginio santykio įspūdį ypač sustiprina 
cituojamos eilutės iš Brolio laiškų, kuriuos jis siuntė arti-
miesiems tarnaudamas sovietinėje armijoje. Poetė tokias 
praeities detales savotiškai aktualizuoja, atgaivina per 
savo suvokimo, jausenų prizmę (p. 66–75).

Dar norėtųsi pridurti, kad išėjusieji anapus nėra 
idea lizuojami, net jei išryškinami taikūs, artimi santy-
kiai su jais, tokią nuostatą laikyčiau besąlygiškos meilės 
sklaida, kuri, vaizdžiai tariant, kartais stumteli kalban-
čiąją pasitelkti paprastas išraiškas, nesukuriančias kelia-
prasmių kodų (pavyzdžiui, „Tylėjom ir laukėm – – – / 
<...> – – – iš kur tą atsakymą gauti? Iš vilties, tikėjimo, 
meilės – – –“ p. 41).

Autobiografiškumo svarba bei kalbančiosios ištar-
mė, kad tai – paskutinioji jos eilėraščių knyga (p. 64), 
tiesą sakant, kelia ir sunkumų, ir tuo pat metu kuria 
nuoširdų ryšį su skaitytoju. Ramūnas Čičelis taikliai pa-

stebi, kad „skaitant A. Ruseckaitės knygą Debesiu, galima 
ir pagrįsta klausti, ar asmeninis kalbėjimas, beveik nai-
kinantis atstumą tarp eilėraščių autorės ir kalbančiosios, 
ką nors gali sakyti ir sako kitiems žmonėms, kurie auto-
rės nepažįsta ir nežino daugelio jos gyvenimo detalių.“1 
Atsakymas į šį klausimą literatūrologui yra, viena vertus, 
grįstas bendražmogiškumo principu, kita vertus, sutel-
kiantis į „priešybių vienybę“, nes „tai, kas giliai asmeniš-
ka, yra patiriama ir kitų žmonių, tačiau būtent vaizdas 
ir žodis, kaip poezijos formos, sukuria eilėraščių unika-
lumą, nepaverčiantį jų tiesiog sentimentais“.

Saikingumas ir santūrumas, būdingas A. Rusec-
kaitės rinkiniui, neleidžia tekstų laikyti tik memuarais: 
subjektė atranda bendravimo su išėjusiais pėdsakus, 
kuriuos skaitytojas gali interpretuoti savaip: „– – – byra 
smėlis iš saujos, byra ir byra pro akis ir pro širdį, pro 
pirštus – atvežiau iš / mūsų gimtųjų kalnelių: ant jų ty-
rinėjome lapių olas... Nebijok, ten lapiukų nebuvo – – –“ 
(p. 46). Be to, subjektė nepasiduoda savigraužai, kartais 
ji netgi koketiška (p. 28) arba nostalgiška, bet toji nostal-
gija neįkyri, gal dėl to, kad dėmesį traukia kalbėsenos 
gyvybingumas.

Penktoji dalis – eilėraščių ciklas Po	 to,	 kai	Maironio	
sode	apsilankė	Jobas	iš	Senojo	Testamento (p. 77–88) – tarsi 
atšlieta nuo rinkinio visumos, nors jai neprieštarauja: pa-
liečiama laikinumo tema. Žinoma, rizikinga remtis Bib
lijos siužetais, tačiau šis ciklas pasirodė kaip gan savita 
interpretacija, vietomis – skoninga parodija. Tekstuose 
tikrovė pinasi su fantazija, mitas – su istorija. Realistišku-
mo siužetui suteikia „įžeminta“ veiksmo vieta – Mairo-
nio sodelis, esantis Maironio lietuvių literatūros muzie-
juje. Pagrindiniai veikėjai – moteris (kalbančioji), Dievas, 
Šėtonas ir Jobas. Įdomu tai, kad Šėtonas negali kėsintis 
į moters nuosavybę. Į tai kalbančioji žvelgia filosofiškai, 
kiek ironizuodama Jobo kančias: „Ak, sveikas, Jobai! Už-
sukai pavirkaut? / Gerai, aš sutinku padiskutuoti su ta-
vim, / tiktai žinok, nebuvo dar Šėtono – / jam būčiau per 
menka auka, / atimt negali nieko, kas ne mano...“ (p. 78). 
Užtat blogio jėgas reprezentuoja „šėtoniški žmonės“ 
(p. 80). Galop kalbančioji, kaip ir minėtame viename pir-
mųjų rinkinio eilėraščių traukiasi į nuošalę, pasiduoda 
nyksmui: „apvynioju medžių kamienus, paslėpiau save 
po žievėm“ (p. 85). Pabaigoje lieka neaišku, ar moteris 
išnyko, ar jos čia apskritai nebuvo: „Vėl susitinka Dievas, 
Šėtonas ir Jobas, / dar moters nėra, tačiau nuo kamienų / 
byra plaušeliai, lupas žievė ir atsiveria samanų ertmės, / 
o iš jų vyniojasi dienos, mėnesiai, metai ir sluoksniais / 
uždengia žemę, medžius, tada ropščias į dangų...“ (p. 88) 
Tad toks mįslingas ciklas užveria rinkinį.

Atrodo, kad visa, kas matoma plika akimi, kažkaip 
paslaptingai susiję su tuo, kas nematoma. Tikriausiai tai 
skaitytojams ir sufleruoja šis rinkinys.

1 Ramūnas Čičelis. Du	įsigyvenimo	būdai (knygų apžvalga) − https://
www.lrt.lt/naujienos/kultura/12/1083753/ramunascicelisduisigy-
venimobudaiknyguapzvalga
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D a l i a  Č i o č y t ė

Nutylėtų žodžių poezija
Arti,	kaip	išsipildymas – antroji rašytojo, leidėjo, literatūros 
ir kultūros tyrinėtojo Leono PeleckioKaktavičiaus poe-
zijos knyga. Pirmajai poeto knygai Sugrįžta	giedra (1991) 
būdinga klasikinė poetika, o antroji knyga išryškina rimo 
laisvumą, sakytines intonacijas, tuo formuodama užteks-
tinį komentarą: poezija – ne darnaus skambesio tekstas, 
o pastanga nukreipti į nutylėtus žodžius.

Knygą sudaro trys dalys. Pirmosios dalies (Pražydus	
erškėčių	vainikui) semantinis centras yra namai: dauguma 
šios dalies eilių įvairiais rakursais atskleidžia poetinės fi-
losofijos refleksiją namų temomis. Šios refleksijos ašis yra 
savita pražydusio erškėčių vainiko metafora (eil. Pražydus	
erškėčių	vainikui):

Lyg	testamentas	–	erškėčių	vainikas	–	
vienintelis	gyvas	prisiminimas
iš	namų,	kurių	nebeliko
ir	kurie	lyg	eilėraščio	rimas. (p. 9)

Erškėčių vainiko įvaizdis šiame vieno posmo dau-
giasluoksnės prasmės eilėraštyje yra subjekto namų deta-
lė, namų patirties kodas, – tai, kas subjekto atmintyje ats-
tovauja namų esmei ir daro namų patirtį gyvą. Erškėčių 
vainikas kūrinio tikrovėje pražysta, kaip matyti pavadini-
me – pirmojoje eilėraščio eilutėje. Erškėčių vainikas Bib
lijoje nurodo ir kančią, ir garbę, kai kančia ištveriama su 
meile. Eilėraštyje matomas pražydęs vainikas – tai subjek-
to tėvų, protėvių gyvenimai kaip su meile pakelta kan-
čia. Kita prasme erškėčių vainiko pražydimas eilėraštyje 
ženklina suvokimą, išmintį: vainikas pražysta subjekto 
sąmonėje kaip namų esmės suvokimas. Suvokiama, kad 
namai – ne vieta, o namuose gyvenę žmonės, jų pasaulė-
voka ir gyvensena (erškėčių vainiko metaforizuojama), jų 
tarpusavio ryšys. Toks ryšys gali pranokti mirtį. Namai 
yra prarasti kaip archetipinis rojus (jų „nebeliko“), tačiau 
prarastieji tikrieji namai poeto kūrybos tikrovėje egzis-
tuoja kaip poetinės išminties dėsnis („eilėraščio rimas“).

Eilėraščiuose Tuose	namuose,	kur	už	lango..., Pasaulis,	
kuriame	 gyvenau..., Vis	 einu	 ir	 einu	 į	 tą	 kalną... subjektas 
atminties ir sapno žvilgsniu regi tikrųjų namų viziją, 
autoriui įtaigiai komplikuojant įprastinę tikrumo sam-
pratą („Galgi manęs nė nebuvo / ten, kur save vaizduo-
juos?“; „Tai, kas buvo seniau / tiesa, – tik miražas“ (p. 18, 
19). Plėtojama namų, kaip pamatinių santykių erdvės, 
tema (klausiama, ar gimtuosiuose namuose subjektas 
„užmirštas“, ar jis čia „svetimas“, p. 20). Gimtųjų namų 
kontekste interpretuojama okupacijos patirtis: namai 
metaforiškai gretinami su „šviesa, kurią atėmė“ (p. 20). 
Eilėraštis Ačiū.	Nes	tik	dabar	supratau... įdomiai interpre-
tuoja krikščionišką nekeršijimo temą. Poetas komplikuo-
ja tikrumo sampratą, taip pat keičia ir sampratą to, kas 
svarbu. Atrodė, kad svarbu kovoti su „mirtinu priešu“, 
tačiau eilėraščio dabartyje subjekto ir jo priešo vertybės 

iškyla kaip tokie tolimi, nesusisiekiantys pasauliai, kad 
kova tampa beprasmiška, nebesvarbi. Ji transformuoja-
ma į kitokią kovą, kurios ginklas neįprastas – šypsena, ir 
atvirkščiai – kovą, kurioje šypsena yra stiprus šaunama-
sis ginklas, kaip pabrėžia posmo pabaigos pauzė:

...Gal	tik	tau
vis	dar	knieti	patikrint,	ar	šausiu

iš	ginklo,	kuriam	šitas	vardas	neįprastas.
Sutrikai?	Be	reikalo	–	tai
šypsena	tik. (p. 22)

Erškėčių vainikui ekvivalentinis stebuklingo pa-
veikslo įvaizdis eilėraštyje Stebuklingas	 paveikslas. Tai – 
ne šventojo paveikslas, o mamos ar promotės siuvinėtos 
gėlės, tradicinių namų interjero dalis. Eilėraštis cituoja 
paveikslo prierašą „Nevystančios gėlės / kilnioj asme-
nybėje – –“ ir interpretuoja siuvinėtas gėles kaip iš tiesų 
šventą paveikslą, kaip gimtuosiuose namuose gyvenu-
siųjų šventumą („Prie šių gėlių net kelios kartos / save 
tarsi prieš veidrodį įrodė“, p. 14). Šventumas siejamas 
su artimųjų iškentėtos kančios gelme („Tu lyg giliausia 
giluma, / Aukščiausiojo palaiminta. / Prieš stebuklingą-
jį – mama, / už stebuklingo – aimanos“, p. 14).

Namų esmė – tai suvokimas gyvųjų ir mirusiųjų ry-
šio. Pirmosios rinkinio dalies eilėraščiai Kaip	greitai	bėga	
mūsų	laikas..., Visi	mes	laikinai	šioj	Žemėj..., Kiek	daug	žmo-
nių	danguje... reflektuoja erdvėlaikio ir anapusybės sąsa-
ją. Įvardijama praeinamumo įveikos galimybė („O, laike. 
Daugiau nebūsiu patiklus. / Jau neįtikinsi, kad privalu / 
besąlygiškai tau paklust“, p. 16), išryškinama egzistenci-
jos trapumo patirtis (žmonės žemėje – „Net ne svečiai, o / 
tik atsitiktiniai pakeleiviai“, p. 27), žaismingomis humo-
ro intonacijomis subtiliai užmenama krikščioniška gyvų-

Leonas Peleckis
Kaktavičius. Arti,	
kaip	išsipildymas.	– 
Neoprintas, Šiauliai, 
2017
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jų ir mirusiųjų bendravimo viltis (ją eilėraščio Kiek	daug	
žmonių	danguje subjektas artikuliuoja pasigėrėtino ryto, 
nuotaikos šviesumo fone kaip noro tikėti būties prasme 
kvintesenciją, p. 28).

Tikrųjų, archetipinių namų vertė išryškinama ir ku-
riant jų negatyvą, namų nesatį (eilėraščiai Nelaimingosios	
testamentas, Pamestinuko	 malda). Eilėraštyje Pamestinuko	
malda kuriama įdomi dvikryptė metafora: „tikėjau, tikė-
jau, tikiu – – – / Taip, kaip tiki tik aklas / į šviesą savo akių.“ 
(p. 23) Vienas šios metaforos prasmės klodas nurodo mo-
tinos atstumto vaiko tikėjimą motinos meile, šio tikėjimo 
nepagrįstumą, ir per motinos meilės nesatį – likiminę mo-
tinos meilės svarbą. Kita kryptimi sklindanti šios metafo-
ros prasmė yra tikėjimo fenomeno poetinis apmąstymas: 
tikėjimas yra nepagrįstas, jis yra tik tikėjimas, prilygstantis 
tik aklojo tikėjimui savo akių šviesa, – tačiau būtent rizika, 
garantijų nebuvimas ir yra tikėjimo esmė. Abu metaforos 
klodai, jos visuma savitai nušviečia meilės fenomeną: pati 
meilė yra stebuklas, kuriuo galime tik tikėti.

Antroji rinkinio dalis (Kaip	išsipildymas) sutelkta ties 
metafizinio tikėjimo problemika. Ši dalis pradedama ei-
lėraščiu Kiekvieną	rytą	pažadina...:

Kiekvieną	rytą	pažadina
varnas	karalius.
Nežinia,	iš	kur	jis,	kodėl
šiemet	mūsų	liepose	apsigyveno,
o	gal	tik	į	svečius
iš	kaimyninio	krašto	atskrido,
tačiau	jau	įpratino	lygiai	penktą	pabusti
ir	pradėt	naują	dieną.

Varno	pasisveikinimas	toks	stiprus,
kad	besąlygiškai	privalai
atsakyt	tuo	pačiu... (p. 31)

Kuriamas įdomus intertekstualus ryšys su Edgaro 
Allano Poe Varnu: L. PeleckioKaktavičiaus varnas yra 
ypatingas, atskridęs slėpiningai nežinia iš kur („kaimy-
ninis kraštas“ greta pagrindinės tiesioginės prasmės turi 
ir metafizinę konotaciją), karkiantis karališkai įsakmiu 
tonu. Jis žadina subjektą anksti keltis, dirbti, tačiau li-
teratūros, kaip megateksto, plotmėje varnas jau yra ir 
erdvėlaikio trapumo, niekados skelbėjas. Taip L. Pelec-
kisKaktavičius interpretuoja egzistencialistų įvardytą 
gyvenimo marumo akivaizdoje absurdą: kas rytą anksti 
keliamasi autoironiškai įvardijamo rimtumo („visai rim-
tiems“) darbams, tačiau jie bet kada gali būti ir anksčiau 
ar vėliau bus absurdiškai nutraukti mirties.

Mirties, marumo refleksijos kontekste tikėjimo klau-
simas yra esminis. Eilėraščio Trys	 susitikimai	 su	Angelu 
subjektas pasakoja savo patirtus metafizinės globos epi-
zodus. Angelas subjektą globojo vaikystėje sergantį ir 
pasirodė jam švytinčio baltumo pavidalu („baltu baltu 
apdaru / ir permatoma šviesa virš jo“, p. 32); vėliau An-
gelas gelbėjo subjektą kaip intuityvi nuovoka (kagėbisto 
smurto akivaizdoje), gelbėjo ir kito žmogaus rankomis 
(avarijos situacijoje). Šias patirtis, galimas interpretuoti 
įvairiai, subjektas interpretuoja kaip Apvaizdą. Eilėraš-
čio prasmė yra metafizinių išvadų grindimas egzisten-

cine patirtimi, – tai tarytum asmeniška, iš individualios 
patirties išaugusi teologija.

Antroje knygos dalyje intensyvinama nekeršijimo 
tema, kitaip tariant, Dievo buvimo galimybės refleksija 
aktualizuoja antropologinę (filosofinės žmogaus sam-
pratos) temą: kaip traktuoti žmogaus skleidžiamą blogį 
Dievo meilės ir visagalybės akivaizdoje? Eilėraštis Kas	
ten	 už	 lango	 čiurlena... subtiliai implikuoja žemės, žmo-
giškosios tikrovės nešvarumo mintį: žemė uždrausta 
čiurliams, kurių skaidrus čiurlenimas padangėse kelia 
subjekto dvasią aukštyn, įkvepia tikėjimą („Vienas Die-
vas težino, kodėl patiems čiurliams uždrausta žemė“, 
p. 45). Eilėraštis Kur	 tu	 šiandien,	 drebantis	 šunėke?.. eks-
presyviu įvaizdžiu šuns, – pririšto ir „tūkstančiais ląs-
telių rėkiančio“ prie lošimo namų, – atspindi žmogaus 
žiaurumą. Drastiška situacija perkeliama į apokaliptinę 
laiko visumos perspektyvą: joje pejoratyviai įvardijamas 
„šunėkas“ yra „laimingas iš nelaimingųjų giminės“, o jo 
šeimininkas – pralošęs gyvenimo lošimą. Panašią mintį 
plėtoja eilėraštis Pragare	ar	rojuje	gyveni?..: žmogus pats 
renkasi kelią – rojaus ar pragaro, šviesos ar tamsos, – ir 
šis pasirinkimas yra tikroji tikrovė, o blogio triumfas tėra 
iliuzija (ryškus „aukso rėtį apglėbusios kaliausės“ įvaiz-
dis, p. 43). Žmogus, kuriantis sau pragarišką tikrovę, 
vertas labiau užuojautos nei neapykantos. Neapykantos 
eilėraštyje atsisakoma kaip lengviausios, automatinės re-
akcijos į blogį, o blogį siekiama įveikti virš jo pakylant, 
jį pranokstant („Prakeikt paprasčiausia. Sėkmės palinkė-
siu / atėmusiam tai, kas brangiausia“, p. 43). Eilėraštis Iš	
ašarų	 prisiminimų	 vėjas... reziumuoja mintį apie laiko ir 
mirties atskleidžiamą galios / laimės tikrumą ir netikru-
mą: „Dabar net tie, kurie išpurvino, atstūmė, / jau neat-
rodo nei galingi, nei išlošę“ (p. 46).

Tikros ir netikros tikrovės skirtį įdomiai varijuoja 
eilėraštis Tarp	knygų. Knygų pasaulis – tai tikrovė, kuria 
subjektas „be sąlygų tiki“, kurios personažai „tikri, net 
jei iš oro“ (p. 36). Tačiau tai yra intencionaliai pasirinktos, 
asmeniškai svarbios knygos: svarbu ne kad skaitome, o 
ką skaitome. Knygų pasaulis eilėraštyje yra žmonių, su 
kuriais bendraujame, metafora:

Svarbu	nepasiklyst	tarp	puslapių.	Raidė
nelygu	raidei,	ir	jos	kaip	žmonės	–
ne	visos	veržias	į	žvaigždes
ir	ne	visoms	tokia	kelionė. (p. 36)

Prisiminkime žymaus amerikiečių literatūrologo 
W. C. Bootho knygos Tie,	 su	 kuriais	 bendraujame (The	
Company	We	Keep, 1988) mintį, jog skaitymas – tai dva-
sinė paieška, kvestas, įtraukiantis skaitytoją į kūrinio 
tikrovę, – ir pasakojimai, kuriuose mes pasirenkame da-
lyvauti kaip skaitytojai, gali būti etiškai vertingi ar žalin-
gi/nuodingi: sąveikos, vykstančios fikciniame pasaulyje, 
turi realių moralinių implikacijų bei pasekmių.

Antrąją knygos dalį užsklendžia meilės lyrika, kaip 
biblinė Giesmių	giesmė gretinanti meilės ir mirties temas:

Kai	vienas	iš	mūsų	išeis,
mūsų	jau	nebebus.
Mieloji,	atleisk,
jei	manęs	neapsaugos	dangus.
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Saugosiu	tave	iš	dangaus,
jei	į	pragarą	velniai	nenuneš.
Tokios	jėgos	neapgaut,
bejėgiai	prieš	ją	ir	tu,	ir	aš.

Nieko	tikresnio,	švaresnio	nei	tu
šitoj	Žemėj	sutikti	neteko.
–	–	Šįryt	toks	negailestingas	lietus,
Bet	pro	debesis	saulė	vėl	teka. (p. 50)

Išmintingu Juozo Girniaus apibrėžimu mylėti yra 
sakyti: „Tu nemirsi.“ Baisi, pasak filosofo, yra ne mano 
mirtis, o to žmogaus, kurį myliu. Gili meilė neišven-
giamai aktualizuoja žmogaus marumo temą. Eilėraščio 
tik rovėje „mes“ yra kai kas visiškai kita nei „aš“ – „tu“ 
suma: „mes“ yra dviejų žmonių sukurta palaimos tikro-
vė, atsakymas į rinkinio klausimą apie tikrąjį tikrumą 
(„Nieko tikresnio... nei tu / šitoj Žemėj sutikti neteko“). 
Mirtis (jėga, prieš kurią „bejėgiai... ir tu, ir aš“) suardo ne 
tik įvairius žmogaus sukurtus kūrinius, bet ir pamatinį 
„mes“ santykį, – kaip svarbiausiąjį kūrinį. Poetinės išta-
ros „atleisk, jei ne savo valia nebegalėsiu tavęs globoti“ 
dramatizmą meistriškai suvaldo humoro motyvas („Sau-
gosiu tave iš dangaus, / jei į pragarą velniai nenuneš“).

Meilės, kaip sakymo „tu nemirsi“, kontekste tikėji-
mo problema iškyla visu aštrumu. Tikėjimo viltį ir jos 
efemeriškumą eilėraštyje ženklina saulės pro debesis 
vaizdas bei lietaus įvaizdis, barokinės metafizinės už-
dangos variacija. Panašią uždangą matome ir Eilėrašty-
je,	parašytame	per	sapną,	kuriame	žiauriai	sninga. Snigimas 
„žiaurus“ metafizine prasme: jis atskiria subjektą nuo 
Dievo tikrovės. Eilėraščio sapnas/regėjimas dalija sub
jekto pasaulėvaizdį į dvi plotmes, skiriamas sniego už-
dangos. Apačioje – netikroji galia ir laimė: „oligarchai“, 
„privačios valdos“, „aukštos tvoros“, „vilkšuniai pikti“, 
žmogaus nuvertinimas. Už sniego uždangos – tikroji lai-
mė ir dieviškasis „Tu“, kurio esminis bruožas eilėraščio 
erdvėje yra pagarba žmogui („O žmogų šaukia pagarbiu 
vardu, / taip, kaip Tu“, p. 48)1.

Trečiojoje knygos dalyje (Paskutinę	 vasaros	 dieną) – 
eilėraščiai, nepatekę į pirmąjį rinkinį, rašyti 1966–1987 
metais. Šiuose eilėraščiuose vyrauja įdėmus susitelki-
mas ties „kito“ paveikslu, poetinė intencija suvokti kitą 
žmogų, jo likimą, – šią intenciją motyvuoja savivokos 
pastanga (suvokti save stebint, suprantant kitus). Įtaigią 
poetinę empatiją, svetimo skausmo įžvalgą matome eilė-
raštyje Ratas, su sąmoju plėtojančiame fonetinės sąsajos 
gandras	–	gandas semantiką:

Po	visą	kaimą	gandas	klaidžioja,
kaimynų	šunimis	aplotas.
Garbe	išdidžios,	širdimi	atlaidžios
prijuostėn	skausmą	verkia	motinos. (p. 64)

Kartų dialogas skleidžiasi ir viename gražiausių tre-
čiosios dalies eilėraščių Paskutinę	vasaros	dieną (taip pa-
vadinta ir ši knygos dalis). Kuriamas iškalbus kantraus 
santūrumo gyvensenos ir gaivios nepaaiškinamo ilgesio 
emocijos kontrastas:

Paskui	pereinu	senolių	nuvaikščiotą	slenkstį,
kvepia	bulvėm	šviežiom	iš	pilkėjančio	rudenio.
Pavargę	rankos	raiko	duoną
pagarbiai	ir	nuolankiai,
o	man,	kad	jau	baigėsi	vasara	–	liūdna. (p. 60)

Skaidri rudens melancholija – ir eilėraštyje Šiąnakt	
lijo	žvaigždėm	į	būsimą	rudenį...:

Šiąnakt	lijo	žvaigždėm	į	būsimą	rudenį	–
ant	kelių	ir	ant	medžių	dangaus	šviesuliai
tarsi	tūkstančiai	saulių	tekėjo,	ir	buvo
taip	šviesu,	kad	rugsėjo	žolėj,
rodės,	žemė	lėtai	prasiskirs,	o	joje
savo	protėvių	pėdas	lengvai	atpažinsiu.
Toj	lig	skausmo	lengvoj,	toj	pilnoj	tyloje
ligi	laimės	–	tik	vienas	vienintelis	žingsnis	–	–
Obuoliai	ant	rasos,	obuoliai	ant	vėsos
nuo	vidurnakčio	krito	ir	krito	kaip	ašaros,	–
sidabriniuos	lašuos,	auksaspalviuos	lašuos
lyg	ant	delno	–	nunokusi	vasara. (p. 77)

Eilėraštis skirtas poeto sūnui Mindaugui; kūrinio 
subjektas kreipiasi į „tu“ ir aiškina žvaigždėto rudenė-
jančio dangaus, žvaigždžių lietaus patirtį kaip gyvenimo 
visumos ir prasmės atodangą. Ryški vertikalioji kūrinio 
pasaulėvaizdžio ašis: ypatinga žvaigždžių („tūkstančių 
saulių“) šviesa sujungia dangų su žeme, leidžiasi į žemę 
ir kyla aukštyn („teka“), nušviečia daugiau nei saulė 
dieną – nušviečia laiko tėkmę, subjekto giminės praeitį, 
jo ryšį su protėviais. Vertikalę ryškina krintantys obuo-
liai kaip ir ašaros: krinta auksaspalviai obuolių lašai ir 
sidabriniai ašarų lašai. Tai poetinio katarsio ašaros: iš 
pasigėrėjimo būties pilnatve (kurią nurodo tylos lengvu-
mo ir tylos pilnumos motyvas), iš prasmės paaiškėjimo 
(„lyg ant delno“), iš laimės regėjimo, ligi kurios „tik vie-
nas vienintelis žingsnis“. Pilnatvė, laimė regimos kaip 
galimybė, – tarsi pasiekiama, bet esanti už metafizinio 
tarpo. Eilėraščiui itin svarbus motyvo „vienas vienin-
telis žingsnis“ dviprasmiškumas: „vienas vienintelis“ 
kaip tik vienas žingsnis ir, priešingai, „vienas vieninte-
lis“ kaip akcentas: štai šitas ypatingasis žingsnis, kuris 
yra nežengtas. Šis puikus eilėraštis yra rinkinio pabai-
gos akcentas.

Knygoje matome prasmingą poeto eilių ir dailinin-
kės Ritos Almanis piešinių intermedialų dialogą. Virše-
lyje – Aloyzo Stasiulevičiaus paveikslas Žmogus	su	spar-
nais (2009), ženklinantis neoromantinę meninio mąstymo 
paradigmą.

1  Panašią literatūrinio mąstymo logiką matome ir poeto žmonos 
Silvijos Peleckienės noveletėje Kodėl: drumstas lietingas peizažas 
interpretuojamas kaip metafizinė uždanga, kaip metafizinė „tam-
sioji naktis“, ir jos patirtį kūrinio „aš“ sieja su žmogaus marumo 
refleksija: „Deja, žmogus gimsta jau pasmerktas mirčiai. Kodėl? 
Kodėl, Didysis Sutvėrėjau, taip sutvarkytas žmogaus gyvenimas, 
pilnas skausmo, nelaimių, praradimų ir liūdesio? Kodėl taip mažai 
saulės?“ (Silvija Peleckienė. Per	tiltą	į	niekur. − Neoprintas, Šiauliai, 
2019, p. 75). Uždanga neuždengia anapusinės Dievo tikrovės (no-
veletės subjektas į Dievą kreipiasi, jį tiki), bet temdo pasitikėjimo 
Dievu kaip Tėvu galimybę. Tokio pasitikėjimo viltį ženklina „be-
galinio žydro dangaus“ motyvas; gilioji kūrinio prasmė yra šios 
vilties trapumas, jos buvimas beveik nebūnant.
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Karas po karo yra toks pat neteisingas, žiaurus ir be-
prasmis kaip ir visi kiti karai, nes karas yra blogiausias, 
niekingiausias ir beviltiškiausias žmonijos išradimas. Ir 
visai nesvarbu, kas prieš ką kariauja – didysis prieš di-
dįjį ar mažasis prieš mažąjį, teisingasis prieš neteisingąjį, 
gerasis prieš blogąjį – visi jie yra blogi ir neteisingi, nes 
liejamas kraujas, iš abiejų pusių žūva daugiausia ne-
kaltųjų, niekada nenorėjusių kariauti jokių karų. Ir vis 
dėlto iki šių dienų jie vyksta – žmonija niekaip nepajė-
gia išvengti šios nelaimės ir, matyt, dar ilgai taip bus, 
jei apskritai žmonijos protas pasieks tokią brandą, jog 
pajėgs įveikti šią blogybę. Mūsų aptariamas karas yra 
neteisingiausias iš visų neteisingųjų, nors teisingų karų 
apskritai nebūna – jo vyksmą ir neteisingumą apskritai 
mėginta nuslėpti: nėra, niekas su niekuo nekariauja, kaž-
kas kažką prasimano, meluoja, Imperijoje ramu, vyksta 
didžiosios statybos, taikus darbas. Apmeluotasis Maža-
sis, neturėdamas kitos išeities, vis dėlto pakėlė ginklą 
prieš Didįjį, tikėdamasis, kad beviltiškas jo šauksmas bus 
išgirstas, vildamasis, kad ten kažkur Vakaruose yra Jėga, 
yra Protas, yra Teisybė, yra Būtybė, kuri privalo išgirsti 
jo šauksmą. Mažasis nieku gyvu nenorėjo patikėti, kad 
tokios Jėgos, tokios Būtybės nebuvo, nėra ir nežinia, ar 
kada bus. O jeigu kažkas Ten ir apsimeta tokia Jėga ar 
Būtybe, iš tikrųjų meluoja ir apgaudinėja. Ir ne tik me-
luoja ir apgaudinėja visą pasaulį, bet ir save patį, sau pa-
čiam spendžia spąstus, kurie anksčiau ar vėliau suveiks 
ir uždarys į akliną narvą juos pačius.

Vilčių išsipildymo apogėjus buvo pasiektas tada, 
kai 1941ųjų vasarą du iškilieji pasaulio politikai Wins-
tonas Churchillis ir Franklinas Rooseveltas pasirašė do-
kumentą, pavadintą Atlanto chartija. Joje deklaruojama 
ir net garantuojama laisvo apsisprendimo teisė visoms 
pasaulio tautoms, kitaip tarus, kiekviena tauta, maža ar 
didelė, turi galimybę laisvai pasirinkti gyvenimo būdą ir 
niekas negali trukdyti jai tai daryti. Neilgtrukus prie šio 
dokumento prisijungė ir dar vienos galybės lyderis Jo-
sifas Stalinas. Nors šio dokumento tekstas nebuvo labai 
viešinamas, vis dėlto žinia greitai pasklido po pasaulį, o 
mažosioms ir pavergtosioms tautoms jis tapo tikru švy-
turiu. Ir ne tik Europoje, bet ir Afrikoje bei Azijoje – iš 
kolonijinės vergijos išsilaisvino daug tautų ir genčių, su-
kūrė savas, nepriklausomas valstybes. Tik ne Rytų Euro-
poje ir ne Baltijos šalyse – Stalinui pavyko įtikinti kolegas 
iš JAV ir Didžiosios Britanijos, kad jo šalis yra pati demo-
kratiškiausia, kad Baltijos valstybės pačios pasirinko so-
cializmą ir sava valia prisijungė prie TSRS. Sunku dabar 
pasakyti, ar iš tikrųjų W. Churchillis, F. Rooseveltas, o 
vėliau juos pakeitę Clementas R. Etlee bei Harry S. Tru-
manas patikėjo šia pasaka, bet Potsdame 1945ųjų liepą 
Baltijos valstybes jie pripažino TSRS dalimi, nekreipdami 
dėmesio į tai, kad Atlanto chartijoje yra nuostata apie tų 
valstybių prieškarinio statuso atkūrimą. Patikėti Stali-
nu vakariečiams buvo paranku. Viena, Koalicijai reikėjo 

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

Karas po karo

baigti dorotis su fašizmu ir nacizmu, antra, atkurti tvar-
kią savuose kraštuose, nes ilgai užsitęsęs karas daug ką 
išmušė iš vėžių ir, trečia, pradėti naują karą su bendražy-
giu neatrodė racionalu ir protinga – taika ir ramybė pa-
saulyje teikė vilčių sukurti patį optimaliausią gyvenimo 
būdą. O tie menki profašistiniai bruzdėjimai Lietuvoje 
(juos taip kvalifikavo kolega Stalinas) bus greitai likvi-
duoti. Apie karą po karo ten nebūta jokios kalbos – VLIK 
pasiuntinių Potsdame aukštieji pareigūnai net išklausyti 
nesiteikė. Ir jie išvyko iš ten lyg musę kandę. Lygiai taip 
pat šiek tiek vėliau JAV prezidentas nesiteikė priimti JAV 
lietuvių delegacijos, mėginusios protestuoti dėl Kara-
liaučiaus srities priskyrimo Rusijos Federacijai.

Karą po karo Lietuvoje įvardinti kaip ginkluotą pa-
sipriešinimą okupantui nėra labai tikslu, nes toks požiū-
ris gerokai susiaurina ir pažemina problemos apimtis, ją 
paverčia lokaliu reiškiniu, o juk iš tikrųjų taip nėra – tai 
pasaulinio dėmesio verta tema, o ji nėra galutinai išgvil-
denta iki šiol – Kaliningrado anklavas lyg kokia rakštis 
tebestirkso Europos kūne. O ir Lietuvoje šio karo žaiz-
dos nėra užgijusios ir vis dar tebepūliuoja. Gal ne iš 
karto ir ne visų jos pastebimos, nes tūno kažkur giliai 
tautos pasąmonėje, todėl ir gydyti jas labai sudėtinga ar 
net problemiška. Tai ne vieno asmens, net ne grupės, o 
visos visuomenės rūpestis. Turėtų taip būti, bet kol kas 
taip nėra. Mūsų aptariama knyga tik dar labiau aktualina 
reikmę turėti ne tik individualią studiją, kad ir ne vieną, 
o akademinį veikalą, kuriame būtų užlopytos visos pro-
peršos, prieita prie pagrįstų ir išmintingų išvadų, kad 
visuomenė pagaliau apsiramintų, įsitikinusi, jog pada-
ryta tai, ko seniai reikėjo, kad ir tie randai ne taip labai 
peršėtų. Pasipriešinimo	 istorijos autorė apsiriboja ir apsi-
draudžia, nesigilina į šio karo ištakas ir XX a. ketvirtojo 
dešimtmečio politinę ir ekonominę situaciją. Juk tai ne 
tik dviejų galybių – fašistinės Vokietijos ir komunistinės 
Rusijos – santykių padarinys, o visos Europos ir net viso 

Nijolė Gaškaitė. 
Pasipriešinimo	istorija,	
1944–1953	metai. – 
Diemedis, Vilnius, 2016
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pasaulio nerūpestingumo ir neįžvalgumo rezultatas. Iki 
pat paskutinio momento niekas rimtai nevertino Adolfo 
Hitlerio ir jo partijos veiklos, nekalbant apie Josifo Sta-
lino suorganizuotą golodomorą Ukrainoje ir represijas ki-
tose šalies respublikose. Neliesdama arba nepakankamai 
vertindama antivokišką (kai kada ir provokišką) judėji-
mą Lietuvoje, autorė ne tik komplikuoja situaciją, bet ir 
nepateikia objektyvaus ir visapusiško šio karo vaizdo. 
Stengiamasi nepastebėti ir to, kas šiame kare nebuvo 
labai aišku ir labai švaru iš abiejų pusių, nueinama vie-
na kryptimi: okupantas žiaurus, nežmoniškas, jo veikla 
prilygsta genocidui, o tie, kurie didvyriškai priešinasi 
tokiems veiksmams, visada teisūs. Pasirinkus tokį ke-
lią, nuošalėje lieka ne tik Lietuvių aktyvistų fronto, bet 
ir daugelio kitų organizacijų veikla bei įtaka karui, jo 
veiklos metodams, ideologijai. Nori ar nenori, neminėti 
1941ųjų birželio 23iosios sukilimo ir Laikinosios vy-
riausybės sudarymo neįmanoma, nes dalis šios organiza-
cijos narių vėliau tapo partizanais ir darė įtaką karo eigai.

Didžiausi nuopelnai pasipriešinimo judėjimo kili-
mui knygoje skiriami Lietuvos laisvės armijai ir jos 
vadams (apie kitas to meto organizacijas trumpai už-
simenama tik knygos Pratarmėje). Gana detaliai apta-
riamas Kazio Veverskio, atsargos generolo Motiejaus 
Pečiulionio ir kitų jos vadovų įdirbis. Nors šios orga-
nizacijos štabas dar pradinėje kūrimosi stadijoje buvo 
okupantų išardytas, vis dėlto buvo suskubta apibūdinti 
jos struktūrą, kuri buvo analogiška Lietuvos kariuome-
nės sandarai. Generolas Pečiulionis, vienintelis iš aukš-
tųjų Lietuvos valstybės karininkų nepasitraukęs kartu 
su vokiečiais, dar suskubo nurodyti LLA veiklos kryptį, 
parašyti ar žodžiu perduoti pirminius įsakymus. Pagal 
tai kūrėsi partizaninės kariuomenės daliniai visoje Lietu-
voje. „LLA vadovybė buvo numačiusi... ginklu išlaikyti 
dalį Lietuvos teritorijos, paskelbti nepriklausomybę ir iš 
čia organizuoti pasipriešinimą; tarpininkaujant Vakarų 
valstybėms derėtis dėl Raudonosios armijos išvedimo.“ 
(p. 19) Deja, nebuvo atsižvelgta ne tik į Laikinosios vy-
riausybės likimą 1941aisiais, bet ir vėlesnius mėginimus 
kaip nors atsiriboti nuo okupantų, apdumti jiems akis – 
didieji nesunkiai perkąsdavo mažųjų užmačias, juos 
žiauriai nubausdavo, o padėtį dar labiau komplikuoda-
vo. Taip elgėsi fašistai, tą patį darė ir komunistai – apie 
kokį nors, kad ir laikiną bei dalinį, nepriklausomybės 
atkūrimą, okupacinės kariuomenės išvedimą negalėjo 
būti nė kalbos. Karas, karas, karas.

Knygoje aptariami trys šio karo etapai: 1944–1946, 
1946–1948 ir 1948–1953 metai. Pirmuoju ir antruoju (kai 
kurie istorikai traktuoja juos kaip vieną) karas vyko in-
tensyviausiai. Nepaisant žiaurių okupanto represijų, – 
veiksmuose dalyvavo keletas Raudonosios armijos di-
vizijų, – šalyje vyko tikri mūšiai, kuriuose žūdavo daug 
jų dalyvių. Pirmajame etape krito daugiau partizanų, 
antrajame – okupantų, nes buvo įgyta daugiau patirties, 
darniau susiformavo rinktinės, sumaniau veikė vadai. 
Vis dėlto persilaužimas šiame kare neįvyko, nes jėgos 
buvo labai nelygios. Mažasis, mėgindamas laimėti prieš 
Didįjį, privalo būti daug kuo už jį pranašesnis: intelektu, 
organizuotumu, modernesne ir efektyvesne ginkluote, 
mokėti pasinaudoti suirute. 1918–1919 metais lietuviai 
tokiais pranašumais, ypač suirute, sumaniai pasinaudo-

jo. 1941–1944 metais situacija tapo visai priešinga – nei 
galingesnio intelekto, nei ginkluotės, nei sumanaus or-
ganizatoriaus nebuvo, laukta paramos iš šalies: Dangaus 
ar Vakarų, bet ir vienas, ir kitas mįslingai tylėjo. Mitinis 
Dovydo ir Galijoto įvaizdis taip pat nesuveikė, nes tai 
buvo pasakos ar literatūros simbolis, ne realaus gyveni-
mo pavyzdys. Nors vienam kitam partizanų įgaliotiniui 
ir pavykdavo patekti ir į Stokholmą, ir į Berlyną, ir į Lon-
doną ar Paryžių, susisiekti su VLIK aktyvistais, bet ir jie 
buvo bejėgiai. Žodžiais Vakarų valstybių administracijų 
atstovai tvirtino nepripažįstą Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
okupacijos, bet praktiškai jokių veiksmų nesiėmė. Šiokių 
tokių vilčių teikė 1950 metais prasidėjęs karas Korėjoje, 
o vėliau ir Vietname prieš komunistinius režimus, bet 
Europoje buvo ramu – Potsdamo susitarimų protokolai 
nebuvo denonsuoti, Atlanto chartijos nuostatos šiems 
kraštams negaliojo.

Detaliau paanalizuoti bent svarbiausius skyrius – 
jų iš viso knygoje daugiau nei penkios dešimtys – nėra 
galimybės. Svarbiausia tendencija: išryškinti okupacijos 
neteisėtumą ir okupantų žiaurumus užkariautoje terito-
rijoje. Jų apstu ir jie įvairūs: areštai, žiaurūs tardymai ir 
pasityčiojimai, trėmimai, kalėjimų kameros, žudynės ir 
palaikų niekinimai kaimų, miestų bei miestelių aikštėse. 
Prievartinė kolektyvizacija ir brutalus privataus turto 
nusavinimas nevengiant klastos ir įvairių vilionių. Opo-
nuojančioji pusė – partizanai – mėgino neutralizuoti, o 
neretai ir sukliudyti prievartautojams įgyvendinti užma-
čias ir neleisti panirti į neviltį šalies visuomenei, kurios 
dauguma rėmė rezistentų veiksmus, tikėdama ir lauk-
dama, kada gi pagaliau išauš Laisvės diena, bus atkurta 
nepriklausoma Lietuvos valstybė. Tačiau karas yra karas. 
Mėginant nubausti niekdarius ir prievartautojus, patiems 
neretai tekdavo imtis panašių veiksmų: likviduoti netei-
sėtai įkurtą kolonizatorių kaimą (Opšrūtų kaimo sunai-
kinimo aprašymas 65 puslapyje), pašalinti iš posto apy-
linkės ar kolchozo pirmininką, sukliudyti okupantams 
skleisti propagandą, laisvai klastoti rinkimus, „pamoky-
ti“ nesusipratėlius, kad nebūtų rengiami pasilinksmini-
mai, kitokie vakarėliai bei kino filmų demonstravimai, 
kai šalis vis dar privalo gedėti ir laukti išvadavimo.

„1948. 04. 18 Merkinės klube per šokius buvo su-
sprogdinta mina, žuvo trys garnizono kareiviai. Prieš tai 
partizanai, užėję į salę, patikrino, ar klube nėra civilių; 
porą vietos gyventojų perspėjo išeiti iš klubo. Tų pačių 
metų liepos 5 dieną granata šokių metu buvo įmesta į 
Daugų klubą, rugpjūčio 10ąją kino seanso metu į Alo-
vės klubą, žuvo MGB karininkas. Tačiau stambiausia te-
roristinė akcija įvykdyta Aukštaitijoje. Sovietinės Darbo 
žmonių šventės dieną – gegužės pirmąją į Šimonių klubą 
įmetus granatą žuvo 16 asmenų.“ (p. 122) Autorė nepa-
tikslina, kas buvo tie žuvę asmenys – pareigūnai, karei-
viai ar visai niekuo dėti šventės dalyviai. Lygiai taip pat 
nutyli, kad Alovėje, be MGB karininko, žuvo dar keletas 
asmenų, buvo ir vaikų, nekalbant apie sužeistuosius, ku-
rie tapo invalidais visam gyvenimui. Cituotame tekste tik 
per neapsižiūrėjimą, manau, palikta frazė „stambiausia 
teroristinė akcija“, nes tuo metu šis terminas buvo retai 
vartojamas, mažai žinomas, o partizanai tokius ar pana-
šius veiksmus vadino „atgrasymo akcijomis“, o jų būta 
didelės įvairovės.
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Paliudijimą apie įvykius Alovėje gavau visai atsitik-
tinai: 2019 metų birželio 5–6 dienomis atsidūriau vieno-
je ligoninės palatoje su nepažįstamuoju iš Alytaus. Tą 
nepažįstamąjį aš vadinsiu Pasakotoju (vardas ir pavardė 
žinoma, ji užfiksuota ir ligoninės registratūroje), nes jis, 
grįžęs iš operacinės, tą popietę kalbėjo, kalbėjo, kalbėjo, 
kitaip tariant, pasakojo savo ir savo moters, kilusios iš 
Alovės kaimo, istoriją. Kalbėjo ne tik tą vakarą ir naktį, 
o kiek nusnūdęs tęsė pasakojimą kitą dieną, mat atsirado 
klausytojas, kuris įsiterpdavo paprašydamas kai ką pa-
tikslinti ar pakartoti. Buvęs Sibiro tremtinys, dabar jau 
neįgalus aštuoniasdešimtmetis pensininkas, galintis ju-
dėti tik stumdomame vežimėlyje, turėjo ir norėjo išsilieti, 
nes išmoningai paties rankomis įrengtame bute Alytuje 
yra likęs vienui vienas, neturintis nei su kuo pasilabinti 
rytą, nei pasakyti labanakt vakare. Kai pasiūliau jam tą 
į pasaką panašią istoriją užrašyti ant popieriaus, jis pa-
purtė galvą, sakydamas, jog šiuo metu gali parašyti tik 
keletą didžiųjų raidžių, net savo parašo pats neatpažįsta, 
o banke tik keleto liudininkų akivaizdoje jis patvirtina-
mas. Pagaliau ir pasakojimas nesąs nuoseklus, nes jo ne 
tik kūnas, bet ir siela (sąmonė) pažeista. Ir ne tik todėl, 
kad jis, būdamas devynerių, kartu su tėvais pakliuvo į 
Omsko sritį Sibire, bet ir todėl, kad daugiau nei pusę am-
žiaus dalinosi duona ir druska su mylimąja, kurios kūnas 
ir siela buvo dar labiau sužaloti. Taip taip, su mylimąja, 
kuri, aistros įkvėpta, pagimdė dukterį, bet antro vaiko 
pradėti nesiryžo, nebūdama garantuota, jog jis gims svei-
kas. Jai, o ne kam kitam, jis buvo įtaisęs modernų aus-
trišką keltuvą, kad iš trečio aukšto be problemų galėtų 
pasiekti žemę ir išeiti į kiemą.

Štai jo pasakojimas: tą 1948ųjų rugpjūčio 10 dieną – 
ši ir Pasakotojo deportacijos data vos ne tapati – į Alovės 
kaimo ūkininko didįjį kambarį, kur buvo demonstruo-
jamas užsienietiškas filmas, pro langą įskriejo granata. 
Sprogusi ji užmušė ne tik tą N. Gaškaitės knygoje mini-
mą MGB karininką, bet ir dar keletą moterų ir vaikų, nes 
vyrų salėje nebuvo, jie triūsė savos sodybose ir dar ne-
nusavintuose ūkiuose. Viena granatos skeveldra įstrigo 
devynmetės mergaitės kelio girnelėje išgelbėdama gyvy-
bę jos motinai, bet palikdama ją visam gyvenimui raišą. 
Paskui patyčios mokykloje ir savinieka, vos neprivedusi 
prie savižudybės, nes sprogdintojas gyveno tame pačia-
me kaime, tik kitoje ežero pusėje. Atlikęs dešimties metų 
bausmę, jis grįžo į namus ir savąją auką sutikdavo vos ne 
kas dieną. Nebuvo ne tik jokio perspėjimo prieš sprogdi-
nimą, bet ir atsiprašymo po jo, o prasidėjus Atgimimui, 
jis, regis, buvo net apdovanotas. Ir tik meilė, tik aistra 
ir atsidavimas savo išrinktajam padėjo jai išgyventi. Vis 
dėlto apie tą lemtingą įvykį ji ne tik kalbėti, bet ir mąstyti 
nepajėgdavo – vos užsiminus pasipildavo ašaros, klyks-
mai, prasidėdavo isterijos priepuoliai. Net žodžio „parti-
zanas“ paminėjimas ją išmušdavo iš pusiausvyros. Ir ne 
tik ją, jos vyrą, mūsų Pasakotoją taip pat. Ir atsitiko taip 
(gal Didžiojo Absurdo buvo tokia valia), kad tą 2018ųjų 
vasarą, kai Rezistencijos ir genocido centro darbuotojai 
aptiko, ekshumavo ir identifikavo Adolfo Ramanausko
Vanago palaikus, o paskui tų pat metų spalį įvyko pom-
pastiškos jų laidotuvės Tautos Panteone Vilniaus Anta-
kalnyje, abudu jie – ir Pasakotojas, ir jo moteris pateko į 
komą. Pasakotojas, patyręs insultą ir praleidęs ligoninėje 

pusmetį, išsikapstė, o jo moteris iš komos nepakilo. Išėjo 
ji gruodį, kai vyras dar nebuvo atitokęs po insulto prie-
puolio. Palaidota ji Alytaus priemiesčio kapinaitėse tarp 
kitų neatpažintųjų – kapas sunkiai surandamas, bet ret-
karčiais aplankomas. Beje, Alovė 1948 metais buvo Adol-
fo RamanauskoVanago, kaip Pietų Lietuvos partizanų 
srities vado, veiklos orbitoje, vadinas, ir ta atgrasymo 
akcija Alovėje buvo jo aprobuota.

Nebūdinga, nepamokanti, atsitiktinė istorija? Vargu 
bau, nes Šimonyse tą pat rudenį žuvo net šešiolika ne-
įvardytų asmenų. Manau, kad ten galėtume aptikti dar 
ne vieną romano vertą istoriją, tik kas dabar ją užrašys, 
kas patikės, nes ir tokių pasakotųjų reta. Atsarga ir baimė 
nepataikyti į vyraujantį taktą viską nardina užmarštin. O 
jei dar ir būtų, jei ir atsirastų drąsuolių, tai kas dieną, kas 
valandą jų mažėja. Ir kas dabar apie tai diskutuos, kai 
profesoriaus Egidijaus Aleksandravičiaus knygos Įžan-
goje pageidaujamos demokratinės atviros visuomenės 
Lietuvoje vis dar nėra ir nežinia kada bus, o apie par-
tizanus arba gerai, arba nieko. Mat partizaninis karas 
ir jo dalyviai dabar pradėti labai gerbti ir vertinti – visi 
iki vieno laikomi didvyriais, sprogdintojai taip pat, nes 
jie vykdė Judėjimo vadovybės aprobuotą atgrasymo po-
litiką. Partizaninės garbingos atminties sakralizavimas 
kai kam patogus ir dėl to, kad šiuo metu vykdoma to-
kia pat atgrasymo politika: nuolat didinamas gynybinis 
biudžetas, įsigyjama milijonus kainuojanti karinė tech-
nika. Ruošiamasi gal ir ne partizaniniam, bet vis dėlto 
karui – nepaliaujamai aštrinami konfliktiniai santykiai 
su Didžiuoju kaimynu. Padėtis dabar, žinoma, kitokia – 
esame ES ir NATO nariai, bet praeities klaidų, ir ne tik 
savųjų, derėtų ne tik nekartoti, bet jas atidžiai analizuoti 
ir bent minimaliai iš jų pasimokyti, nors iki šiol taip ne-
buvo daroma. Ir ne tik Lietuvoje.

Gana daug dėmesio knygoje skirta išdavikams. 
Svarbiausias iš jų, žinoma, Vilniaus universiteto profe-
sorius Juozas Markulis. Nė žodeliu neužsiminta, kad 
jis galbūt turėjo ir kitokių tikslų – ne vien tarnauti oku-
pantui ir naikinti savo gentainius. Kaip medikas, jis pui-
kiai nutuokė, kad tokios masinės žudynės, kokios vyko 
1944–1948 metais, smarkiai pakenks tautos genofondui, 
tad jas būtina bet kokiomis priemonėmis stabdyti, netgi 
rizikuojant gyvybe. Beapeliaciškai pasmerkiami ir kiti du 
išdavikai Adolfas Skinkis ir Kostas Kubilinskas, neužsi-
menant, kad esama ir kitokių šios niekingos išdavystės 
versijų. Iki tokio lygio niekur tekstuose nepakylama: 
okupantai niekingi, žiaurūs išsigimėliai, neturintys jo-
kių žmogiškosios prigimties likučių, jiems tarnaujantys 
išdavikai netgi blogesni už jų šeimininkus – partizanai 
gi, kad ir kokius veiksmus atliktų, visada teisūs, nes yra 
tiesos, laisvės gynėjai ir aukščiausio žmogiškumo rite-
riai. Karuose, kad ir kokie jie būtų, kad ir kaip juos trak-
tuotume, taip juk nebūna.

Žymiausias trečiojo etapo – 1948–1953 metų – par-
tizaninio karo įvykis – partizanų vadų sueiga Minaičių 
kaime, vykusi 1949 metų vasario 22 dieną. Joje buvo 
įkurtas Lietuvos laisvės kovos sąjūdis, kurio programo-
je buvo aptartos tolesnės partizaninės veiklos sąlygos. 
Apsilpus jėgoms, reikėjo keisti kovos taktiką, tausoti 
jėgas, pasirengti ilgiems okupacijos metams, numatyti 
veiklos kryptis. LLKS Prezidiumo pirmininku buvo iš-
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rinktas Jonas ŽemaitisVytautas suteikiant jam generolo 
laipsnį. Buvo daug mąstoma ne tik apie dabartį, aptarta 
partizanų uniforma ir kiti dalykai, bet ir apie ateitį. Pri-
imtoje Deklaracijoje ir Kreipimesi (jų tekstai pateikiami 
Dokumentų skyriuje) buvo gana detaliai numatyta būsi-
mos nepriklausomos valstybės forma – ji privalo būti De-
mokratinė parlamentinė respublika. Laikotarpiu, kol bus 
išrinktas parlamentas, šalį valdys LLKS Prezidiumas. Šie 
dokumentai paneigia okupacijos legitimumą ir pratęsia 
nepriklausomos valstybės egzistavimą. Nors Jonas Že-
maitisVytautas ir ne visų istorikų pripažįstamas kaip 
tuo metu ėjęs Lietuvos valstybės prezidento pareigas, 
vis dėlto Lietuvos valstybingumo istorijoje jis suvaidino 
svarbų vaidmenį. Karas po karo jokios perspektyvos, 
žinoma, neturėjo, jis baigėsi, kai 1953iaisiais, bendra-
žygių išduotas, buvo suimtas Jonas Žemaitis – knygoje 
detalesnio šio įvykio aprašymo ir komentavimo nėra, net 
ne visų išdavikų pavardės suminėtos, bet paskutinio ko-
vos etapo eiga perteikta gana ryškiai ir dokumentuotai. 
Apie pasidavimą ar pralaimėjimo pripažinimą nebuvo 
nė kalbos – partizanų vadai žuvo tylėdami arba kaltin-
dami prievartautojus.

Partizaninio gyvenimo buitis, antižmogiškos gyve-
nimo sąlygos, kariška drausmė, jaunų partizanų apmo-
kymai, pratybos taip pat nepaliktos be dėmesio, mat nuo 
pat partizaninio karo pradžios mėginta imituoti regulia-
rios kariuomenės statuto nuostatas. Net teismai ir par-
tizaninio karo tribunolas buvo įsteigtas – mirties baus-
mė skiriama tik už žiauriausius nusikaltimus. Tačiau ar 
realu tai vykdyti apgulties sąlygomis? Žinoma, galima 
pabarti savuosius už disciplinos laužymą, už įgaliojimų 
viršijimą, už besaikį girtavimą, bet kaip vertinti vieno iš 
partizanų vadų frazę: „Pakeliui likvidavome porą aršių 
komunistų“? Ar jie buvo įspėti, ar buvo imituotas bent 
koks nors teismo procesas, kuriame kaltinamasis galėtų 
apsiginti? Vargu bau. Esi KP narys – kaltas. Kolchozo ar 
apylinkės pirmininkas taip pat – neatsisakei, paklusai 
okupantui, esi pasmerktas myriop. Kad ir kokie aiškini-
mai ar įtikinėjimai, kad ir kokios atgrasymo priemonės 
būtų buvusios naudojamos, kolektyvizacijos proceso su-
stabdyti nepavyko. Jei karo po karo pradžioje kolchozų 
buvo tik vienetai, o jo įkarštyje keli ar keliolika procentų, 
tai pabaigoje – 1953iaisiais – jis buvo užbaigtas. Parti-
zanų gretose rimtai niekada nebuvo svarstoma trečiojo 
kelio galimybė – nei kolaboruoti, nei dalyvauti aktyvioje 
rezistencijoje. Rašytojo Jono Mikelinsko, dailininko Jono 
Švažo, kompozitoriaus Eduardo Balsio, dirigento Sau-
liaus Sondeckio, matematiko Jono Kubiliaus ir daugelio 
kitų kultūrininkų ir mokslininkų veikla įrodo, jog ir anuo 
metu sumaniai laviruojant buvo įmanoma išlikti ir bent 
jau kultūros ir mokslo srityje šį bei tą nuveikti. Laikui 
bėgant, tos galimybės didėjo ir plėtėsi, bet tai, žinoma, 
ne šios knygos tema.

Naujajai tvarkai šalyje įsigalėjus, partizaninio karo 
aidai sklandė dar keletą dešimtmečių: Antanas Kraujelis
Siaubūnas buvo likviduotas tik 1965aisiais, paskutinis 
partizanas Stasys GuigaTarzanas, išsislapstęs 34 metus, 
mirė tik 1984 metais. O to karo šaltą dvelksmą tebejau-
čiame iki šių dienų.

Kas dabar išdrįs viešai pareikšti, kad partizaninio 
karo dešimtmetis buvo viena didžiausių mūsų istori-

jos klaidų? Niekas, nes pagal oficialiąją ideologiją visi 
jo dalyviai, nesvarbu, ką veikė, kokias pareigas užėmė, 
yra did vyriai. Kas dabar mėgins įrodyti, kad Atlantos 
chartijos, kurią pasirašė Winstonas Churchillis, Fran-
klinas Rooseveltas ir Josifas Stalinas, tautų apsispren-
dimo nuostatas patys paneigė suvažiavę į Teherano, 
Jaltos ir Potsdamo konferencijas, vykusias 1943iaisiais 
ir 1945aisiais. Beje, Potsdamo konferencijos nutarimus 
pasirašė JAV prezidentas Harry S. Trumanas, nes F. Ro-
oseveltas buvo neseniai miręs, o W. Churchillis privalėjo 
palikti konferenciją, nes buvo ką tik pralaimėjęs rinki-
mus, ir jį pakeitė naujasis Britanijos premjeras Clementas 
R. Etlee. Kai kurie asmenys pasikeitė, bet nutarimų esmė 
liko ta pati. Nuo pergalės apsvaigę antifašistinės koalici-
jos dalyviai karpė Europos valstybių sienas, viską jaukė, 
vertė aukštyn kojom Atlantos chartijos nuostatas. Jie tada 
sprendė ne tik Vokiertijos, bet ir Lietuvos likimą – ji buvo 
oficialiai pripažinta TSRS dalimi, o plepalai, kad JAV nie-
kada nepripažino Baltijos šalių okupacijos, yra toks pat 
propagandinis triukas, kaip ir W. Churchillio 1946 metų 
kovo 5 dienos kalba Fultone, davusi impulsą „šaltajam 
karui“, skirta buvo labiau ne Rytų Europos išlaisvinimui, 
o po pralaimėtų rinkimų savųjų rinkėjų mobilizavimui. 
Pripažino ir dar kaip pripažino, per karą net tankų ir 
kitų mechanizmų mestelėjo, kad Stalinas greičiau ir sė-
kmingiau pasiektų Berlyną. Sunku dabar patikėti ir pa-
aiškinti, kokiu būdu ir kokiomis priemonėmis J. Stalinas 
sugebėjo apsukti ligotam JAV prezidentui F. Rooseveltui 
galvą, dar sunkiau suvokti ir įsitikinti, kad partizaninio 
karo pralaimėjimas Lietuvoje buvo ne vien žiauraus 
okupacinio režimo padarinys, o kaip tik ten, Potsdame, 
buvo užprogramuotas, kitaip tarus, jis buvo visos anti-
fašistinės koalicijos karinės ir politinės strategijos rezul-
tatas. Amerikiečiai visada paisė savųjų interesų – dar 
Teherane atiduodami Stalinui beveik pusę Europos, jie 
mąstė ir veikė ne globaliai, o lokaliai, taip išsaugodami 
daug savųjų pavaldinių gyvybių, nors buvo siūlomi ir 
kitokie hitlerinės Vokietijos sutriuškinimo scenarijai – 
išsilaipinti ne Normandijoje, o kur nors rytinėje Baltijos 
pakrantėje, tada Stalinas į Vokietiją net nebūtų įžengęs, 
o Baltijos šalys būtų atsidūrusios Vakarų sąjungininkų 
zonoje ir galėjusios be problemų atkurti savo nepriklau-
somybę, bet amerikiečiams ir britams tai neatrodė priim-
tina. Potsdame JAV vadovui Trumanui dargi rūpėjo, kad 
TSRS įsitrauktų į karą su Japonija, nes ją nugalėti taip pat 
būtų kainavę daugybę resursų ir milijoną karių gyvybių. 
Stalinas sutiko už tai gaudamas Kurilus, dėl kurių iki šiol 
vis kyla konfliktų. Nors Stalinas karo su Japonija pradė-
ti nesuskubo, nes Trumanas, vedinas tų pačių paskatų, 
1945 metų rugpjūčio 15 dieną įsakė numesti atomines 
bombas ant Hirosimos ir Nagasakio padėdamas tašką 
didžiausiai pasaulinei Naujojo amžiaus aferai. Ir vėliau 
JAV niekada labai griežtai valstybiniu lygiu su Sovie-
tų Sąjunga nekonfrontavo, jos represijoms nesipriešino: 
nesuteikė nei karinės, nei ekonominės pagalbos Imre’s 
Nagy’o vadovaujamai Vengrijos revoliucijai 1956 metais, 
neparėmė Aleksandro Dubčeko vyriausybės, neįsikišo 
nei į Prahos pavasario įvykius 1968 metais Čekoslova-
kijoje, nei į Solidarumo judėjimą 1980 metais Lenkijoje, 
nesiuntė grasinančių notų, nerengė derybų. Vienintelis 
kartas, kai dviejų galybių interesai susikirto, buvo Ka-
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ribų krizė 1962aisiais. Bet ir tada JAV gynė ne Europos 
ir Lietuvos valstybingumą, o savąjį saugumą, nes rake-
tos Kuboje kėlė grėsmę JAV miestams. Slaptų derybų 
rezultatas: iš Kubos Nikita Chruščiovas išsigabeno savo 
raketas, Johnas Kennedy – iš Turkijos savąsias. Dar kar-
tą Rytų Europos ir Baltijos šalių okupacijos teisėtumą 
patvirtino 1975 metais vykusi Helsinkio konferencija, 
kurioje dalyvavo ne trys, o 35 didžiausios pasaulio vals-
tybės – jos rezoliucijoje sakoma, kad TSRS sienos yra 
neliečiamos. Vadinas, partizaninis karas Lietuvoje vyko 
ne tik prieš TSRS, bet ir prieš JAV ir Didžiąją Britaniją. 
Kokios pagalbos iš Vakarų partizanai tada galėjo tikėtis? 
Priešingai – partizanai buvo laikomi šių šalių priešais. O 
plepalai, kad Rytų Europos šalių okupacija yra neteisėta, 
niekiniai, nes prieštarauja dokumentais pagrįstai istori-
nei tiesai. Vienintelė Austrija tada buvo išskirta iš kitų, 
pripažinta neteisingai užimta, todėl iš jos be prieštaravi-
mų buvo išvestos visų okupantų ginkluotosios pajėgos. 
Lenkijos likimas taip pat buvo aptarinėjamas, net sienų 
ribos nustatomos, bet ir ji, visiems sutarus, palikta Sta-
lino globai. Karaliaučiaus kraštas taip pat nebuvo palik-
tas be dėmesio – jis pripažintas ne baltų, o rusų gimtąja 
vieta. Nors tai aiškus nonsensas, bet jis neištaisytas iki 
šiol – anų metų trijų didžiųjų konferencijų nutarimai 
nedenonsuoti. Nepadėjo net JAV lietuvių protestai šiuo 
klausimu – delegaciją priėmė tik Valstybės departamen-
tas, o ne prezidentas. Beje, ir Potsdame buvo pasielgta 
analogiškai – VLIK pasiuntinių pasaulio didieji į savo 
konferenciją įsileisti nesutiko.

„Šaltojo karo“ batalijos, užsitęsusios beveik pusę 
amžiaus, buvo ne kokia labai rimta dviejų sistemų – so-
cialistinės ir kapitalistinės – konfrontacijos išraiška, o 
šiek tiek rizikingas politinis žaidimas, neturintis didelių 
šansų virsti „karštuoju karu“. Tik naivūs, politikoje vi-
siškai neužgrūdinti lietuviai, mėgino save įtikinti, kad 
tiems didiesiems žaidėjams rūpi ir jų reikalai. Anaip-
tol. Kai tos žaidynės pamažu iš politinės sferos perėjo 
į ekonominę, socialistinė sistema neatlaikė spaudimo ir 
žlugo išardydama ir didžiąją Blogio imperiją. Lietuvai 
susidarė galimybės be jokio šūvio atkurti savąją valsty-
bę, paskelbti nepriklausomybę. Šiek tiek vėlesnės aukos 
nebuvo būtinos galutiniam valstybingumo įtvirtinimui, 
tai labiau kai kurių vietinių politikų ambicingų siekių ir 
užmačių rezultatas.

Dabar tas raugas, kurį andai užmaišė pasaulio di-
dieji, teberūgsta. Europos pašonėje tebetvinksta Kali-
ningrado pūlinys, nekalbant jau apie Kurilus, Krymą, 
Donbasą ar okupuotas Gruzijos teritorijas. Rusija nie-
kaip nenori sutikti, kad ji, kaip TSRS teisių perėmėja, 
vis labiau ir labiau stumiama iš tų teritorijų, kurios Sta-
linui buvo atiduotos kaip laimėto karo grobis. Vienokiu 
ar kitokiu būdu ji priešinasi, mėgindama išsaugoti bent 
jau Ukrainą, kuri tebelaikoma beveik integralia Rusijos 
dalimi, garantuojančia jai didžiosios valstybinės galybės 
statusą. Ne visada tai pavyksta padaryti taikiu būdu – 
Donbase tebeliejamas kraujas. Dėl jo sustabdymo dery-
bos lyg ir vyksta, bet jokių rezultatų nėra – Europa te-
betrypčioja prie slenksčio naujo pasaulinio karo, kuris 
vienintelis galėtų iš naujo pertvarkyti Europą ir išnar-
plioti pinkles, pripainiotas ano meto pasaulio didžiųjų. 
Tačiau mygtuko paspausti niekas nesiryžta, nes tai būtų 

atominis karas, neliktų ne tik Karaliaučiaus anklavo 
(dėl kurio legitimumo kažkodėl mažiausiai kalbama, 
nors jis administruoti TSRS buvo pavestas tik laikinai), 
bet ir daugiau nei pusės Europos, nekalbant apie Balti-
jos valstybes bei Baltarusiją ar Lenkiją, kurių teritorija 
virstų dykuma. Daugiausia laimėtų turbūt Kinija, kaip 
naujos koalicijos prieš Rusijos mesianizmą dalyvė – jai 
atitektų ne tik visas Sibiras ir visi Tolimieji Rytai, bet ir 
visa Šiaurė su savo ištekliais. Nenuskriausta būtų ir Af-
rika, nes ją užplūstų intelektualūs pabėgėliai iš Europos. 
JAV įsigalėtų ne tik Šiaurės, bet ir Pietų Amerikoje, į ku-
rią taip pat skverbtųsi pabėgėliai iš Europos. ES, žino-
ma, nieko negautų, ji, kaip ir Rusija, būtų iš tų didžiųjų 
pralaimėtojų. Būtų, bet kol kas, ačiūdie, taip nėra. Gal 
vis dėlto dabarties pasaulio didiesiems pakaks proto 
neliesti lagamino, kuriame raudonuoja tas lemtingasis 
mygtukas – status	quo bent laikinai bus išsaugotas. Na, 
o Lietuva – ji šiaip taip vegetuos bent dešimtmetį kitą, 
nors sveikasieliai vis nuožmiau naikinami, o apie di-
džiųjų pasaulio pertvarkytojų riktus nė žodeliu neužsi-
menama – Amerika mums visada buvo teisi, visų mūsų 
lūkesčių ir svajonių išsipildymo vieta.

Didžiausia Rūtos Vanagaitės klaida buvo ta, kad 
ji pamanė, jog gyvena laisvoje demokratinėje, atviros 
visuomenės šalyje, kurioje toleruojamos įvairios, net 
prieštaringiausios nuomonės, o tiesa nustatoma moksli-
nių tyrinėjimų ir viešų debatų metu. Ligtolinis jos gyve-
nimo etapas tai lyg ir liudijo, tikrai laisvos visuomenės 
žiežirbų tai šen, tai ten vis šmėsteldavo, bet tuokart vis-
kas vyko kitaip, mat ji neatsargiai prisilietė prie švente-
nybės – garsi rašytoja vietoj debatų gavo peilį į nugarą. 
Naujausios jos knygos spausdinimas buvo momentaliai 
sustabdytas, o tiražo dalis, atsidūrusi knygynuose, iš-
imta iš apyvartos ir išvežta į makulatūros fabriką. Efrai-
mo Zuroffo vaidmuo šioje istorijoje nėra labai aiškus ir 
teigiamas: iš pradžių jiedu buvo labai artimi, glaudžiai 
bendravo ir bendradarbiavo – jis atkakliai skatino ben-
dramintę draugę demaskuoti partizanų vadą Adolfą 
RamanauskąVanagą atskleidžiant tamsiąją jo veiklos 
pusę, tai ji ir padarė, bet kai rašytoja dėl to pakliuvo į 
tikrą bėdą, Zuroffas netikėtai prašapo. Palikta viena ir 
išsigandusi, ji kurį laiką blaškėsi, nežinodama, ko grieb-
tis, bet paskui staiga apsisprendė: apvertė plokštelę ir 
viešai atsiprašė pripažindama savo klaidą. Tokiu žygiu 
ji ne tik nieko neišgelbėjo, tik dar labiau suniokojo savo 
sielą. Arešto, tardymų ir kalėjimo kameros išvengė, nors 
kai kuriems kitaminčiams, nenorintiems keisti savųjų įsi-
tikinimų, to padaryti nepavyksta, tačiau save suluošino 
visiems laikams. O gali nutikti ir dar blogiau – iš nevilties 
gali susidėti su savo prievartautojais. Anie, nors ir patar-
domi, ir iš darbų mėtomi, ir belangėje patupi, bet savąjį 
identitetą vis dėlto apgina. Vienetai? Taip, vienetai, bet 
jie tebėra, tebeneša savąjį, o ne primestąjį būvį. Kartais ir 
valdžioje atsiranda koks drąsesnis išsišokėlis a	la Ramū-
nas Karbauskis, mėginantis tą merdintį status	quo pakeis-
ti, tuomet jis ir jo partija visų žiniasklaidos priemonių ir 
visokiausio plauko politologų bei politinių komentatorių 
yra totaliai puolama ir be perstojo niokojama.

Birutė Teresė Burauskaitė, Lietuvos gyventojų geno-
cido ir rezistencijos tyrimo centro direktorė, viešai yra 
prisipažinusi, jog nėra nei sutikusi, nei mačiusi asmens, 
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kuris pats savo noru būtų nuėjęs į tarybinį Saugumą ir 
pasisiūlęs tapti agentu. Visi, kurie norom nenorom suti-
ko bendradarbiauti, buvo vienaip ar kitaip prievartauja-
mi, o nesutikusieji represuojami ar net žudomi. Vadinas, 
ji pati niekais paverčia darbą savosios įstaigos, ėmusios 
skelbti KGB agentų sąrašus. Iš tikrųjų tai sovietinio ir 
nepriklausomos Lietuvos saugumo aukų sąrašas, kai 
šie iškankinti asmenys dar kartą kalami prie kryžiaus. 
Jis reikalingas ne mistiniam visuomenės poreikiui, kaip 
sako direktorė, patenkinti, o jos viršininkų užsakymams 
įvykdyti, kad būtų įmanoma kuo patikimiau paslėpti 
tik ruosius agentus ir panardinti užmarštin nusikaltimus, 
kurių Nepriklausomybės pradžioje buvo padaryta aps-
čiai. Panašiai elgiamasi ir su partizaninio karo tyrimais – 
viešinama tik tai, kas paranku įstaigos šeimininkams, tik
roji tiesa tyliai užmaskuojama. Šis Centras yra vienas iš 
tų Lietuvos valstybinių institucijų, kuris labiausiai žaloja 
visuomenės sąmonę, niokoja piliečių sielas – kai minė-
tuose sąrašuose atsirado garsių menininkų, mokslininkų 
ir net Bažnyčios hierarchų pavardės, šalyje kilo tikras 
chaosas, nes buvo skaudžiai paliesta dar tebepūliuojanti 
kiekvieno Lietuvos piliečio sielos žaizda. Pasipiktinimas 
kilo visuotinis, bet radikalus perversmas neįvyko, nes 
neatsirado lyderio, kuris suburtų tautą ir parodytų kelią, 
kuriuo jai toliau reikia eiti, o nesenos istorijos iškraipy-
tus faktus sudėliotų į savąsias vietas – visi ir viskas liko 
senosiose pozicijose. Jei dar dešimtmetį kitą tokio chariz-
matiško, visuomenę mobilizuojančio asmens neatsiras, 
šalis toliau merdės. Paradoksų paradoksas – okupacijos 
ir priespaudos laikais, ypač praėjusio amžiaus septintą-
jį–devintąjį dešimtmetį lietuvių skaičius sparčiai augo, 
kasmet padidėdamas po trisdešimt keturiasdešimt tūks-
tančių – populiacija artėjo prie keturių milijonų ribos. O 
atkūrus nepriklausomybę, tokiais pat ar dar spartesniais 
tempais ji mažėja – tauta akyse tirpte tirpsta. Vadinas, 
daugeliui tautiečių reikėjo ne nepriklausomybės, demo-
kratijos ir laisvės, o gerovės, laisvo priėjimo prie šalti-
nių, iš kurių galėtų nevaržomai pasisemti tos gerovės 
vaisių. Briuselio biurokratai, stebėdami tokią situaciją 
mūsų šalyje, gali džiūgaudami prognozuoti, jog dar šio 
šimtmečio pabaigoje Lietuvoje liks... na, dar ne tūks-
tantis, kuris būtinas tolesniam genties egzistavimui, gal 
šiek tiek daugiau nei milijonas autochtonų. Kitaip tarus, 
Lietuva taps sužalotų sielų muziejumi arba erdviais se-
nelių namais, nes geografinė situacija, matyt, nepasikeis, 
oras nuolat švarės, išnykusių kaimų ir miestelių plotuose 
priaugs daugiau miškų, tad šio muziejaus paslaugomis 
nemokamai galės naudotis ir kitų ES šalių neįgalieji. Ką 
jie noriai, manau, ir darys.

O dabar dar grįžkime prie Nijolės Gaškaitės Pasi-
priešinimo	 istorijos. Partizanų meninei kūrybai propa-
guoti kaip pagrindinio teksto priedas skelbiama chres-
tomatija. Joje yra partizanų laiškų, poezijos, prozos ir 
pogrindinės publicistikos tekstų. Žymiausias iš poetų, 
žinoma, yra Bronius Krivickas, miške vaikščiojęs su 
skrybėle, o ant peties užsimetęs automatą. Tai išskir-
tinis personažas. Jis, kaip ir jo bendraamžis ir bendra-
mokslis Alfonsas Čipkus, turėjo galimybę pasitraukti į 
Vakarus, ten ne tik išgyventi, bet ir išgarsėti. Gal ir ne-
būtų pasiekęs Alfonso NykosNiliūno poezijos ir kriti-
kos aukštumų, bet būtų likę ne vienas ir ne du jo raštų 

tomai. Tačiau jis, kaip ir kai kurie kiti garsūs partizanai, 
pavyzdžiui, Juozas Lukša pasirinko karo kelią. Negalė-
tume tarti, kad jo kūryba buvo labai mėgstama miško 
brolių, nes jis, kaip ir NykaNiliūnas, siekė kur kas dau-
giau nei liaudies dainų ar romanso poetika grįstų tekstų 
kūrimo. Vis dėlto miško brolių jis buvo gerbiamas, jam 
daroma net šiokių tokių nuolaidų. Deja, išgyventi jam 
nepavyko, žuvo 1952 metais. Greta Krivicko, Mamerto 
Indriliūno, Dianos Glemžaitės yra minima dar keletas 
mažiau žinomų kūrėjų, kurie taikos metais būtų išleidę 
ne po vieną knygą. Iš prozos tekstų – Adolfo Ramanaus-
koVanago, kunigo Justino LelešiausGrafo atsiminimų, 
Liongino BaliukevičiausDzūko dienoraščio fragmentai. 
Jie papildo ir praplečia knygos centre tyrinėtas temas. 
Yra dar skyrelis maldų ir dainų – pastarųjų tekstai visi 
su gaidomis.

Knygos pabaigoje pateiktos 37 žymesnių partizanų 
biografijos. Kai kurios iš jų prašosi šiokių tokių komen-
tarų. Jonas NoreikaGenerolas Vėtra be jokių dvejonių 
traktuojamas kaip didis patriotas, narsus ir sumanus 
partizanas, paaukojęs savo gyvenimą kovai už Tėvynės 
laisvę. Jokios dėmelės tame apraše nėra, o dėl jo veiklos 
nacistinės okupacijos metu ir ypač po 1941ųjų birželio 
23iosios sukilimo iki šiol kyla audringų ginčų, net jo 
atminimo bareljefas, pritvirtintas prie MA bibliotekos 
rūmų sienos Vilniuje, šiemet buvo sudaužytas. Nekyla 
dvejonių, jog jis yra prikišęs pirštus prie holokausto. Vie-
niems tai visai nerūpi, bet yra žmonių, – ne tik žydų, bet 
ir lietuvių, – kurie tiems dalykams teikia didelę reikšmę 
ir dėl to imasi net neteisėtų veiksmų. Ir tai atsitinka dėl 
to, jog iki šiol nėra išsamaus, mokslinio šio karo įvertini-
mo. Tam tikrų dvejonių ar neaiškumų atsiranda ne tik dėl 
Jono Noreikos biografijos, bet ir dėl Jono MisiūnoŽalio 
Velnio veiksmų legitimumo – anuo metu Trakų, Prienų 
apylinkėse jis siautėte siautėjo, pats savo nuožiūra reng-
damas teismus ir egzekucijas, skirdamas įtariamiesiems 
įvairias kitas neką švelnesnes bausmes. Antanas Krauje-
lisSiaubūnas (jo biografijos knygoje nėra) iliustracijoje 
pavaizduotas kaip labai mielas šeimos tėvas su kūdikiu 
ant rankų. Apie jį taip pat sklinda daug įvairių kalbų, o 
kas jis buvo iš tikrųjų, tikro aiškumo nėra. Vėlgi – stin-
ga tyrimų, mokslinio įvertinimo, kad Lietuva, siekianti 
atviros visuomenės statuso, galėtų nedvejodama reikšti 
nuomonę, pasiremdama ne gandais ir spėlionėmis, o 
mokslu pagrįstomis tezėmis.

Šiame tekste išsakytos pastabos skirtos ne tiek auto-
rei, – ji žino savo kryptį ir jos tvirtai laikosi, – bet labiau 
tiems, kurie vairuoja šalies kultūrinę (ir istorinę) politi-
ką. Šis karas po karo nėra koks mažareikšmis epizodas, 
jo tyrimas negali būti ilgiems dešimtmečiams paliktas 
mėgėjų, entuziastų ar „tikrų patriotų“ valiai – apie tai 
prirašyta daugybė knygų, bet dauguma jų vienakryptės, 
tad tikro aiškumo apie jį nėra, o jis mirtinai būtinas, nes 
ir šiomis dienomis jo dvelksmas tebejuntamas. Knygai, 
kaip kūriniui, didelių priekaištų neturiu, nes padaryta, 
kas būtina; yra ne tik įžanginiai straipsniai ir Pratarmė, 
gausu iliustracijų, schemų, žemėlapių, dokumentų fak-
similių, o pačioje pabaigoje – pavardžių ir vietovardžių 
rodyklės. Ateityje ji bus viena iš tų veikalų, kuriais bus 
remiamasi kuriant mokslinę monografiją apie šį karą po 
karo.
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Romano tekstas šio autoriaus teiginio, išsakyto publi-
cistikoje, tiesiogiai nepatvirtina, bet, atidžiai perkračius 
tuos 462 puslapius, detaliai susipažinus ne tik su svar-
biausiais, bet ir su visais kitais personažais, jų biografi-
jomis, siekiais bei idėjomis, prie tokios išvados nesunkiai 
galima prieiti: kitos išeities nei žmogus, nei žmonija šioje 
žemėje neturi, tik būti ir mėginti kuo ilgiau čia išlikti. Pir-
mas skyrius modeliuojamas kaip kūrinio epilogas, jis ar-
čiausiai mūsų laikų – beveik neklystant galima spėti, jog 
jame vaizduojami įvykiai rutuliojasi devinto XX amžiaus 
dešimtmečio viduryje. Tai Mokytojo Alo laidotuvės, į 
kurias kūrinio protagonistas, dabar, matyt, jau žinomas 
rašytojas, atvyksta su žmona Irina. Mokytojas čia nėra tas 
asmuo, kuris kadaise paauglį mokė rašto, auklėjo ir barė, 
tai – asmenybė, iš kurios savarankiškai mokomasi gy-
venimo išminties, sekama jo pavyzdžiu. Jei ir ne visada 
pėda pėdon ar žingsnis žingsnin, kartais jam net priešta-
raujant, bet jo gyvenimo struktūra bei idėjos nejučiomis 
perimamos ir įauga į sąmonę visiems laikams. Skyriaus 
pabaigoje šmėsteli ir jų vaikai Artas ir Ryna, kurie nie-
kur vėliau nepasirodo. Patarnautoja Ela ir vaikų motina 
Irina taip pat jokio kito vaidmens kūrinyje nesuvaidina. 
Tai tik įrodymas, kad kūrinio protagonistas įveikė visas 
savo negalias, peržengė slenksčius, išsprendė problemas.

Antrame skyriuje iškart grįžtama į herojaus jaunys-
tę, į studijų dienas Tartu universitete. Ir čia pirmas per-
sonažas, su kuriuo susiduria skaitytojas, ir yra filosofas, 
teologas, poliglotas ir poetas Alas, romane visur tituluo-
jamas Mokytoju. Nors jis ir nėra svarbiausias, tik vienas 
iš trejeto vyrų, ant kurių pečių gula visas pasakojimo 
svoris. Svarbiausias personažas – jaunas, daug žadantis 
šalies kultūros ateičiai studentas NN, taip pat tik vieną 
kartą šitaip įvardintas, visur kitur – Jis. Dažnai net sun-
ku susivokti, kas iš tikrųjų yra tas Jis, bet autorius galvos 
dėl to daug nesuka, tai – skaitytojo problema. Jeigu esi 
susipažinęs su ankstesne Jaano Kaplinskio kūryba, ne-
sunkiai atspėsi, kad tas Jis yra autoriaus alter	ego. Taigi 
romane esama ir autobiografinių elementų – autoriaus 
jaunystės klaidžiojimų, svajonių, meilių, savęs ir tiesos 
ieškojimo epizodų. Jis ne tik nuo jaunumės rašo eilėraš-
čius, kurie kritikų vertinami teigiamai, bet ir domisi Rytų 
šalių, ypač Indijos, kultūra ir jos tautų kalbomis. Pagal 
kilmę jis rusas, nes tėvas kadaise yra pabėgęs iš Sovietų 
Rusijos nuo komunistų, paklajojęs po Europą, ten susi-
pažinęs su este, sukūręs šeimą, vėliau apsistojęs Estijoje, 
bet 1941 metais, per pirmąją šalies okupaciją, areštuotas 
ir išsiųstas į lagerį. Nesijausdamas nusikaltęs tėvynei, 
jis prašėsi išsiunčiamas į frontą, bet nebuvo išklausytas, 
mirė viename Rusijos gulagų. Tad jaunasis poetas augo 
motinos, tetos ir senelių bendrijoje. Kadangi Atšilimo 
laikais tėvas buvo reabilituotas, jo motina galėjo atgauti 
mokytojos vietą Estijoje, nes tokią kvalifikaciją buvo įgi-
jusi dar prieškariu Vakarų (bene Prancūzijos ar Italijos) 
universitetuose. Studentas NN, susipažinęs su Alu, ne 
tik su juo susidraugauja ir mėgina perimti jo idėjas – iš jo 
gauna Marijos Under, gyvenančios Švedijoje, eilėraščių 
rinkinį Kasdienybės	kibirkštys. Ranka padaręs keletą nuo-
rašų, duoda paskaityti juos draugams, o tada ir įkliūva. 

Gyvenimo prasmė – gyventi

Vis dėlto arešto ir kalėjimo jam pavyksta išvengti, nes 
ir Tartu universiteto rektorius, ir fakulteto vadovybė, ir 
Saugumas nesistengia sužlugdyti jauno talento – istorija 
baigėsi jo išsiuntimu studijuoti Rytų kalbų į Leningradą. 
Lietuvoje tokie dalykai dažniausiai baigdavosi kitaip. 
Išvažiuodamas iš tėvynės, jaunuolis nesijautė labai lai-
mingas, nes čia liko artimieji, draugai ir Mokytojas, su 
kuriuo pastaruoju metu atsirado rimtų nesusipratimų.

Taigi, Mokytojas Alas. Jis vadinamas ir filosofu, ir 
teologu, prieš okupaciją profesoriavusiu Tartu Teologi-
jos fakultete, bet pokariu netekusiu darbo ir titulo. Net 
pusės pastoriaus etato privalėjęs atsisakyti, nes buvęs 
apkaltintas pornografijos platinimu ir netgi homoseksu-
alumu. Visa tai, žinoma, galima pavadinti apkalbomis 
ir šmeižtu, nes sovietai jiems nepalankius intelektualus 
mėgo šitaip diskredituoti. Taip buvo Lietuvoje, ne kitaip 
ir Estijoje. Vis dėlto tam tikrų skirtumų būta. Juozas Ke-
liuotis, kurį galėtume laikyti lietuviškuoju romano he-
rojaus Alo analogu, sovietmečiu bent du kartus buvo 
įkalintas ir ištremtas į Sibirą, o estų teologas ir poetas 
Unus Masingas, kritikų laikomas Mokytojo Alo proto-
tipu, tokio likimo, regis, išvengė. Nebuvo taip žiauriai 
persekiojamas ir Mokytojas. Romane nėra duomenų, 
kad jo aplinkoje būtų knibždėte knibždėję šnipų, o apie 
Juozą Keliuotį jų sukosi net keletas dešimčių. Mokytojas 
Alas atvirai ir griežtai kritikavo ne tik Vakarų Europos 
valstybių veiksmus, ypač neigiamai atsiliepdavo ir apie 
tarpukario Respubliką. „Širdele, apie kokią savą valsty-
bę tu kalbi. Kokia sava valstybė buvo Estijos Respubli-
ka. Vokietaujančių ir prasisiekėlių valstybė, kurios vals-
tybinė kalba buvo vokiečių su estiškais žodžiais, kurios 
ekonomiką kontroliavo Šelio bankas ir vadovai, išskyrus 
vieną kitą, laukė, kad galų gale ateitų vokiečiai ir perimtų 
valdžią, kol liaudis pernelyg neįsisiautės ar neateis rau-
donieji.“ (p. 119) Nors prieš dabartinę valdžią tiesiogiai 
Mokytojas Alas nieko pikta nepasako, bet juntama, kad, 
tinkamai progai pasitaikius, apie ją galėtų prabilti dar 
žiauresne kritika. Panašiai ir apie Dievą: „Dabartiniais 
paiko ateizmo laikais, aišku, esu linkęs atsakyti taip. O 

Jaan Kaplinski. Ta 
pati	upė. – Homo	liber, 
Vilnius, 2018
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jeigu valdžią kada nors perims sektantai, tokiems žmo-
nėms, kurie to paties klaus gatvėje ar traukinyje, būsiu 
linkęs atsakyti ne. Žinoma, aš netikiu, kad sulauksiu to-
kios dienos, bet bijau, kad ji išauš, ir esu beveik tikras, 
kad tokie laikai bus baisesni už dabartinį komunizmo ir 
ateizmo patekėjimą.“ (p. 139) Tai ne tikinčiojo, o bedie-
vio atsakymas, bet tas bedieviškumas yra visai kitoks 
nei anų metų ateizmas. Jis šiuolaikiškas, modernus. O 
apie modernybę Mokytojas Alas taip pat mąsto nestan-
dartiškai. „Ko gi tu nori, įsikišo mokytojas, – jeigu visa 
kultūra yra pagrįsta samprata, kad nauja yra geriau už 
sena. Seno reikia atsisakyti, sena reikia išmesti, nesvar-
bu, ar tai protinga, ar kvaila. Svarbiausia, kad tai sena. 
Su naujovėmis panašai. Mes gyvename kaip madų na-
muose. Madų namuose neklausia, ar nauja suknelė GE-
RESNĖ už seną. Ji paprasčiausiai NAUJA ir MODERNI. 
Todėl mane ir erzina pasakymas „modernusis menas“. 
Tarsi iš tikrųjų būtų svarbu, ar jis MODERNUS, ar ne.“ 
(p. 76) Visų temų, kuriomis buvo diskutuojama pas Mo-
kytoją Alą, žinoma, čia aptarti nėra galimybės, tik viena 
aišku: jis visada turėjo savo sampratą ir nedvejodamas 
ją išsakydavo. Ir tai imponavo. Ir ne tik jaunimas juo ža-
vėjosi, jį lankydavo, mokydavosi iš jo, bet ir kur kas vy-
resni bei išmintingesni intelektualai nevengė Mokytojo 
Alo bendrijos.

Pastorius Reineris – trečias pagal reikšmę romano 
personažas. Tai vientisa, skaidri ir išmintinga asmenybė. 
Jis turi šeimą, augina tris vaikus, sumaniai ir profesio-
naliai atlieka savo darbą. Nors jis taip pat atvirai nekon
frontuoja su sistema, bet KGB jo pamoksluose įžvelgia ir 
antitarybinių minčių, tad jis savo kalbas užrašo ant po-
pieriaus, kad vėliau galėtų įrodyti, jog nieko bloga apie 
valdžią nėra pasakęs. Jis turi didelę patirtį, yra buvęs Si-
bire, bendravęs su įvairaus rango valdžios atstovais, per-
kandęs, kaip ir jo bičiulis Mokytojas Alas, sistemos esmę. 
„Bendraujant su jais verta įsidėmėti, ką sakiau. Jie nėra 
stiprūs, jie silpni, kitaip sakant, sistema silpna. Sistema 
netruks labai ilgai, jūs išvysite jos pabaigą, gal net ir aš. 
Vadinas, nėra prasmės prieš juos puikuotis, su jais galy-
nėtis. Tokius kaip mes jie bet kuriuo atveju gali sutraiš-
kyti, kad ir įbaugindami. O mums iš to jokios naudos. 
Reikalingas kiekvienas žmogus, turintis galvą ir širdį. 
Mes turėsime kada nors vėl viską pradėti. Ir tuomet bus 
puiku, kad užaugo toksai kaip jūs jaunimas. Tad mano 
patarimas: rūpinkitės savo gyvybe ir sveikata. Bet, žino-
ma, ir savo sąžine“ (p. 277) Nereikia ir sakyti, kad tai la-
bai išmintingi žodžiai – tokių Lietuvoje ne tik anais, bet 
ir šiais laikais nėra kam pasakyti. Reinerio sūnus taip pat 
rengiasi būti pastoriumi, jis draugauja su poetais, kitais 
menininkais, tik vargu bau dėl savo asmeninių ribotumų 
pasieks tėvo išminties ir profesionalumo lygį.

Svarbesnį vaidmenį romane vaidinančių moterų yra 
bent ketvertas. Tai Mokytojo Alo žmona ir bendradarbė 
Elena, protagonisto motina, jo bendramokslė ir pirmo-
sios meilės objektas Malė bei pastoriaus Reinerio duktė 
Estera. Nors nė viena jų netampa tuo velenu ar smag
račiu, kuris be perstojo vyniotų siužetą, bet be jų pinti 
veikalo intrigą nebūtų įmanoma. Vis dėlto nė vienai iš 
jų autorius nesuteikia tokių savybių, neužkrauna tokio 
siužetinio krūvio, dėl kurio skaitytojas būtų priverstas 
aikčioti. Elena – ištikima Mokytojo draugė, patyrusi pa-

tarėja, bet jai nepakanka įžvalgumo iki galo perprasti 
savo vyro charakterio. Ji netgi nesugeba pastebėti, kokie 
santykiai klostosi tarp Mokytojo ir Rainerio dukters Es-
teros. Tiesa, jiems autorius neskiria daug dėmesio ir tik 
kūrinio pabaigoje jie praskleidžiami ir išryškinami – pa-
teikiami Alo eilėraščiai ir laiškas Esterai, o tai, žinoma, 
sukrečia poetą NN, mėginusį ne tik merginti, bet ir pa-
sipiršti pastarajai. Finų kalbą studijuojanti Malė negali 
pasigirti nei grožiu, nei išmintimi, nei kokiais nors iš-
skirtiniais gabumais – viena iš vidutiniokių, nors ir dorų, 
neturinčių seksualinės patirties merginų, negalinčių tap-
ti lygiaverte herojaus partnere. Netgi nuo tam tikrų sek-
sualinių sutrikimų kenčianti. Estera kur kas labiau už 
Malę galėtų didžiuotis savo grožiu ir intelektu, bet jos 
santykiai su vyrais nėra detaliai išplėtoti, dominuoja 
užuominos ir spėlionės. Herojaus motina apskritai jokio-
mis ypatingomis savybėmis neapdovanota, vidutinybės 
ribos neperžengusi asmenybė. Ji verta pagarbos, kad vie-
na sugebėjo išauginti sūnų, nesužlugdė jo talento. O dėl 
to, kad neteko vyro ir ilgą laiką buvo diskriminuojama, 
ji verta užuojautos, bet nieko daugiau – jokių kitų svar-
bių veiksmų, kurie turėtų įtakos siužeto raidai, ji nėra 
atlikusi. Tų moterų romane yra ir daugiau: tai – herojaus 
senelė, tetos, kaimynės, bet jos sudaro tik veiksmo foną, 
atlieka trečiaeilį ar dar menkesnį vaidmenį. Kai kurios iš 
jų, ypač tos kaimietės, provincialės galėtų būti netgi įdo-
mesnės už pirmaplanes, bet jų statusas neleidžia plačiau 
reikštis. Gal tik teta Mėta, pas kurią herojus vasaromis 
leidžia dalį atostogų, turi tekste didesnį krūvį, bet ir ji 
kokių nors ypatingų žygių neatlieka.

Vyrų romane esama ir daugiau, ne tik tas svarbių-
jų trejetas. Pirmiausia, žinoma, herojaus kurso draugas 
Peteris, kuriam tenka net tam tikras siužeto ir intrigos 
kebeknes narplioti. Tai vidutinių gabumų jaunas poetas, 
nepasižymintis nei drąsumu, nei įžvalgumu. Kai Saugu-
me jo paklausia, iš kur yra gavęs Marijos Under knygos 
nuorašą, jis daug nesispyriodamas ištaria bičiulio vardą. 
Paskui, beje, susivokia, jog yra padaręs kiaulystę, mėgina 
savo klaidą taisyti – įspėja bičiulį apie jam gresiantį pa-
vojų, kreipiasi į aukštas pareigas valdžioje užimantį tėvą, 
kad šis Saugume užtartų tardomąjį, pagaliau parūpina 
laisvoko elgesio latvaitę, kuri padeda mūsų herojui išsi-
painioti iš savo psichologinių ir seksualinių pinklių. Tar-
gamų Juris ir Lūbergų Aleksas nėra nei artimi herojaus 
bičiuliai, nei mokslo draugai, jie – Mokytojo Alo aplin-
kos žmonės. Jie čia, matyt, yra atklydę iš kitų autoriaus 
knygų ar realios tikrovės – kitame projekte jie turėtų po-
tencijos suvaidinti kur kas svarbesnius vaidmenis: šiame 
jie tik tarpininkai, įvedantys poetą NN į Mokytojo Alo 
draugų ir gerbėjų ratą. Saugumo karininkas, Universi-
teto rektorius, Fakulteto partijos sekretorius ir aukštas 
valdininkas iš Talino nėra tokie buki okupacinės valdžios 
vykdytojai ir akli Maskvos pataikūnai, kokių buvo apstu 
ir Lietuvoje, ir Estijoje. Jie, nors ir su išlygomis, nors ir 
gudraudami, vis dėlto šiek tiek simpatizuoja „prasikaltu-
siajam“ ir ieško būdų jam padėti išvengti kariuomenės ar 
net kalėjimo. Ir suranda. Lietuvoje tai būtų buvę visiškai 
neįmanoma. Verumos provincijoje gyvenantys herojaus 
giminaičiai Kalevas, Paulius, Ričardas taip pat turi ką pa-
pasakoti ir pasakoja apie savo gyvenimo peripetijas, bet 
jos tik papildo ir praplečia sampratą apie to meto – Ni-
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kitos Chruščiovo eros – atmosferą šalyje, tačiau siužeto 
plėtotei lemiamos įtakos neturi.

Klaida būtų nepaminėti herojaus senelio, kuris užima 
lyg ir tarpinę vietą – nėra iš tų svarbiausių, bet ir šalutiniu 
nepavadinsi. Jis turėjo įtakos vaikinui augant ir bręstant, 
per jį vaikaitis daugiau sužino ir apie savo tėvą. O svar-
biausia – studentas tampa jo patikėtiniu perrašant trimis 
egzemplioriais jo testamentą: „Tam atvejui, jeigu būtų at-
kurta laisva Estijos valstybė...“ (p. 156) Tame dokumente 
senelis padalija artimiesiems kadaise užgyventą, o vėliau 
konfiskuotą nemenką savo turtą. Žinoma, tai simbolinis 
aktas, bet šį bei tą pasakantis apie personažo charakterį ir 
ateities įžvalgas. Iš senelio herojus kaip palikimą gauna ir 
tėvo pypkę. Netgi daug daugiau: Senelis nejučiomis vaikai-
čiui perduoda ir giminėje įsitvirtinusią laisvamanio dvasią.

Dėl partizaninio karo autoriaus nuomonė kategoriš-
ka: ne tik jokio karo, bet ir rimto ginkluoto pasipriešini-
mo okupacinei valdžiai Estijoje nebuvo. Buvo tik slaps-
tymasis nuo kariuomenės ar vengimas atsakomybės už 
veiklą nacistinės okupacijos metais. Ir tie ginkluoti atski-
rų partizaninių grupelių susišaudymai su stribais labiau 
pakenkė tautai nei padėjo išlikti. Tos veiklos apogėjumi 
ir simboliu gali būti laikoma vokiečio Jano, pasitrauku-
sio iš nacistinės armijos, slapstymasis Estijos kaimuose ir 
beprasmiška jo žūtis. Jaunas, sveikas, gražus ir gabus vy-
ras, tėvynėje norėjęs tapti muziku, o čia per trumpą lai-
ką išmokęs be akcento kalbėti estiškai, padeda galvą už 
nieką – nuo savosios mirties jis net nebėga, nesipriešina, 
o yra nušaunamas į nugarą. Tačiau Saugumui nepavy-
ko sužinoti, kas, kur ir kaip net dvejus metus išslapstė šį 
bėglį – Mėta ir jos artimieji, be abejo, tuo gali didžiuotis.

Dievoieška net šiame interneto ir išmaniųjų telefonų 
amžiuje tebėra aktuali. Ne visuose visuomenės sluoks-
niuose, tik kai kuriuose. Žemasis, liaudies, sluoksnis ne-
ieško Dievo, jis tiki jį. Tiki ir pasitiki išmintingais – à	 la 
pastorius Reineris – dvasios vadovais. Aukščiausias in-
telektualų sluoksnis taip pat neieško jokio dievo, nes ne-
blogai nutuokia, jog nieko patikimo neras. Tačiau yra dar 
vienas, didžiausias pusinteligenčių, pusmokslių jaunų 
žmonių sluoksnis, kuris blaškosi nelabai žinodamas, ko 
nori ir ko derėtų griebtis. Tie žmonės, sutrikdyti savo psi-
chologinių ir ypač seksualinių rūpesčių, linkę patikėti bet 
kuo. Jiems ir skirti tie tariami ieškojimai. Autorius puikiai 
žino, kad visi tie nušvitimai, apsireiškimai ir „stebuklingi“ 
regėjimai dažniausiai būna erotinių ar seksualinių vizijų 
bei svajonių apraiškos, bet romane vietoj mokslinės stu-
dijos, kurių dabar apstu, perteikiamas gabaus žmogaus 
išgyvenimų atpasakojimas. Nieko ypatingo ar stebuklin-
go jame įžvelgti neįmanoma, o pasakojimui artėjant prie 
pabaigos, pripažįstama, kad tuomet, kai žmogų ištinka 
tikra krizė ar bėda, kai susiduriama su skaudžiausiomis 
egzistencinėmis problemomis, joks Dangus, jokios Aukš-
tybės nelaimėliui rankos neištiesia, tenka gelbėtis pačiam 
pačiomis primityviausiomis priemonėmis. Romane taip ir 
padaroma, gal net šiek tiek ir per primityviai, nes iki tol 
tvyrojusi intelektualinė įtampa reikalautų kiek kitokios 
pabaigos. Tačiau yra, kaip yra, nes čia juk euroromanas, 
kuriam svarbu ne padaryti kokių nors atradimų, o pasiek-
ti populiarumo ir solidžiai uždirbti.

Pala pala, gal viskas ne taip paprasta: autorius nuo-
širdžiai atlieka savo misiją gana įtikinamai perteikda-

mas Nikitos Chruščiovo epochos kvapą ir dvasią. Nors 
šiek tiek ją ir padailindamas ar pagerindamas (gal Esti-
joje iš tikrųjų buvo šiek tiek kitaip nei Lietuvoje). Ir ne 
tik ją – nuklystama ir į Stalino ir dar senesnius laikus, 
kad paveikslas būtų įtikinamesnis, o spalvos sodresnės. 
Skirdamas gana daug dėmesio religijai ir dvasininkams, 
į mistiką nenukrypsta, o priešingai – viską sužmogina, 
priartina prie dabarties. Romano protagonistas ne tik 
netampa dvasininku (tokios galimybės neturėtume at-
mesti), netgi Mokytojas Alas paskutiniuose skyriuose 
nukeliamas nuo aukštojo teologinio pjedestalo ir pa-
klupdomas prie paprastos mergaitės kojų. Tas jo laiškas 
ir eilėraščiai Esterai liudija, kad jis taip pat sugebėjo gy-
venti dvigubą gyvenimą – būti su viena, o mylėti kitą. 
Šiek tiek apmaudu, kad tie Esteros ir Mokytojo santy-
kiai slepiami už kadro, daug kas paliekama skaitytojo 
fantazijai, bet tokia jau autoriaus valia. Juk ir studentė 
Malė paliekama viena kolchozo bulviakasyje, nesivargi-
nant gilintis į tolesnius šio personažo likimo vingius. Tik 
protagonistui suteikiama malonė – epiloge jis pasirodo 
kaip solidžios šeimos galva, įveikusi visas paauglystės 
ir jaunystės pinkles.

Romano struktūra sumodeliuota meistriškai. Pasa-
kojimas teka natūraliai, laisvai, tarsi kasdienio gyvenimo 
srautas. Siužeto pasažai, intrigos vingiai praplečiami ir 
papildomi gamtos, ypač vandenų – didžiausių Estijos 
upių Emajegio ir Ahjos – vaizdais, kuriuose apstu auga-
lų, paukščių, net vabzdžių apibūdinimų. Nuolat čiulba 
kokia nors pečialinda, devynbalsė ar čiepsi zylė. Paukš-
čių giesmių mėgsta klausytis ir vienas svarbiausių roma-
no veikėjų Mokytojas Alas, jo kambaryje nuolat skraido 
viena iš tų giesmininkių, o sode jis su savo Elena yra 
užsiveisęs gėlyną, kuriame mėgina išsaugoti ne vieną 
Estijoje nykstančią ar naikinamą biologinę rūšį. Romano 
protagonistas taip pat mėgsta pasivaikščioti Emajegio 
pakrantėmis Tartu, pasvajoti ir pamąstyti ant kurio nors 
iš jo skardžių, o vasarą paplaukioti ir pamedituoti Ahjos 
srovės nešamam, kai apie kojas pinasi šios upės vande-
nų augalai. Biologiją studijuoja ir savo krašto augaliją 
gerai pažįsta pastoriaus Reinerio dukra Estera. Ji mie-
lai dalijasi savo žiniomis ne tik su Mokytoju, dalyvauja 
ekskursijose, maudosi netoli gimtųjų namų esančiame 
ežere, kurio augalija taip pat nėra pamiršta. Tas pasako-
jimo natūralumas ir stiliaus paprastumas ne taip lengvai 
pasiekiamas – viskas yra gerai apgalvota, apskaičiuota 
ir dirbant išgryninta, nušlifuota, todėl net eiliniam skai-
tytojui didelių sunkumų tekstas nekelia. Jei mėgintume 
palyginti šį romaną su lietuvių kūrėjų tekstais, pirmiau-
sia į galvą turbūt ateitų Vytauto Martinkaus ir Birutės 
Jonuškaitės pavardės. Naujausi jų romanai: vieno Tavo	
bažnyčios	rūsys, kitos dilogija Maranta ir Maestro – ne tik 
prilygsta, bet kai kuriais atžvilgiais (ypač moterų pa-
veikslais) ir pranoksta mūsų aptariamąjį. Tik vieno gal 
pristinga, to mažmožio – saldoko erotikos kvapo, taip 
mėgstamo euroskaitytojų. Visgi, mano galva, tai – ne 
trūkumas, o tam tikras mūsiškės literatūros pranašumas. 
O kas šiame romane tikrai pamokoma ir sektina, tai sub-
tili estiška dvasia: pagarba savajai kultūrai (ne visada 
tiesiogiai ją proteguojant), savųjų žmonių saugojimas ir 
gyvybės tausojimas, – sunku patikėti, kad net estų ko-
munistams tai nebuvo svetima.


