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Pranas Ramockevičius
A P I E  B A N D Y M Ą  AT V E R S T I 
P O E TĄ  Į  T I K R Ą  T I K Ė J I M Ą

Kažkokia ypatinga ir mįslinga figūra man atrodė tasai 
Paulius Širvys. Jau tuomet apie jį sklido legendos, nors 
ir ne visos atitikdavo tikrovę. Vieniems jis atrodė visko 
matęs šaunus jūreivis, o kitiems – ypač studentėms, ki-
toms panelėms ir ponioms – subtilus ir galantiškas džen-
telmenas. Nevengiantys bohemos inteligentai su skepsio 
atspalviu sakydavo, kad Pauliaus Širvio kūryboje ne-
verta ieškoti kažkokių gilesnių užkoduotų prasmių, nes 
Paulius yra gamtos vaikas su kažkokiu būdu jame įsikū-
nijusia civilizacijos mažai paliesta senojo kaimo pasaulė-
jauta. Sklandė mitas apie kažkokį jo naivumą ir primity-
vizmą, kuriuo poetas papirkdavo ne tik savo skaitytojus, 
bet ir draugus. Iš tikrųjų jam būdavo šiek tiek pavydima 
populiarumo ir paprastumu pagrįsto talento. Visi žinojo, 
kad Širvys mielai bendravo ne tik su literatais, bet ir su 
įvairių sričių menininkais. Net ir su kuklesnių profesijų 
žmonėmis, ypač jaunais, tuo metu dar kažką	žadančiais.

Aš jį pirmąkart pamačiau Palangoje, kur poetas buvo 
dažnas svečias. Turėjo jis ir kitų lankomų vietų, bet ši 
buvo tarsi antrieji namai, kur visuomet galėdavo sutikti 
ką nors iš saviškių. Neatskiriama jo dalimi buvo tapusi 
aptrinta jūreiviška eilutė, jam tinkanti nepalyginti dau-
giau už kokį kostiumą. Kaip žmogus, jis buvo tikrai kuk-
lus, niekam primygtinai nepiršo savo nuomonės, buvo 
tolerantiškas beveik viskam, kas neprieštaravo jo įsitiki-
nimams ir žmogiškam padorumui. O jeigu jam pačiam 
tai būdavo nepriimtina ir žeisdavo kaip žmogų, Paulius 
duodavo griežtą atkirtį. Šį Pauliaus būdo bruožą prisi-
menu iki šiol.

Vieną gražų rudens vakarą, kai širdį užplūsta nostal-
gija to, kas praeina, negrįžta, romantiškai sėdėjome ketu-
riese tuometinio Palangos restorano antrajame aukšte. Su 
mumis buvo vienas ypač gražiai apsirengęs, skoningai 
pritaikytu kaklaraiščiu, tvarkingai apsikirpęs, nusiskutęs 
ir susišukavęs, su šalia stovinčiu elegantišku „diploma-
tu“. Dar jaunas istorijos ar filosofijos dėstytojas Justinas 
Karosas, studentų žargonu tariant – „tėeskapas“. Būsi-
masis profesorius. Taip sėdėdami jaukiame kampe, įsi-
taisę prie keturviečio stalelio, inteligentiškai diskutuo-
dami apie gyvenimo prasmę, siurbčiojome sausąjį vyną. 
Paulius Širvys, šiek tiek paragavęs iš savosios taurės to 
gėrimo, suraukė nosį, pakėlė antakius ir sunkiai slėp-
damas staiga jį užplūdusį nusivylimą, prikimusiu balsu 
paklausė:

– Ar galiu pasakyti, vyručiai, ką dabar manau?
Visi sužiurome į Paulių. Kiek patylėjęs, jis vėl prabilo 

tuo prikimusiu, bet jau tvirtesniu balsu:

– Šis sausvynis, kurį mes dabar laižome lyg kokie 
katinai valerijoną, iš tikrųjų tik kanarėlių vanduo, gir-
tuoklių gėda ir filosofijos skurdas...

Žinojom, kad Paulius nėra aistringas tokio vyno 
mėgėjas, tačiau šį kartą jis galvojo apie visai ką kita. Tik 
prieš akimirką būsimasis profesorius papriekaištavo po-
etui, kam jis gerdamas žudo savo talentą, mat matęs, 
kaip studentai jo eilėraščių rinktinę į paskaitas atsineša 
tarsi maldaknygę ir laukia nesulaukia, kada poetas pa-
rašys naujų eilių.

Dar kurį laiką Paulius, kaltai nuleidęs galvą, klausė-
si būsimojo profesoriaus kalbos, tačiau kai jam visiškai 
nusibodo, ištarė savo nemirtingąją, bet šį kartą šiek tiek 
sucenzūrintą sentenciją:

– Še tau granatą!
Tie žodžiai nuskambėjo garsiau nei įprastas Pauliaus 

kalbėjimas, todėl nuo gretimų stalų į mūsų pusę pakrypo 
susidomėję žvilgsniai. Būsimasis politikas vėl ėmė skai-
tyti moralą poetui, kad reikia gerbti visuomenę, puose-
lėti savo talentą, o ne svaidytis kažkokiomis granatomis, 
kurios šiurpina jo poeziją dievinančias paneles.

Ypatinga ir mįslinga figūra...
Dar truputį apie Paulių Širvį jo šimtmečio proga

Paulius Širvys – Maksimo Gorkio literatūros instituto studentas, 1955
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Dar kurį laiką Paulius klausėsi tos nuobodžios kal-
bos, o paskui atsainiu rankos mostu stumtelėjo nuo savęs 
nebaigtą gerti taurę ir pakildamas nuo kėdės, žiūrėda-
mas pašnekovui į akis, vietoj įprastinio atsisveikinimo 
iš lėto lyg pabrėždamas ištarė tris žodžius:

– Eik tu šikt!
Tuo viskas buvo pasakyta...
Nuo tos dienos praėjo daug metų. Per tą laiką kar-

dinaliai pasikeitė mūsų gyvenimas. Nebeliko senosios 
Palangos, nebepasitinka prie baro buvusioje Literatų	sve-
tainėje subtilia aristokratiška šypsena ponia Šabaniaus-
kienė, bet visa tai liko atmintyje lyg senoje fotografijoje. 
Įdomu, ką dabar Paulius mąsto, žiūrėdamas į šį mūsų 
beveik neatpažįstamai pasikeitusį gyvenimą iš savo Am-
žinybės aukštybėse...

Augustinas Savickas
G R A Ž K Ė  I R  PAU L I U S

Gražkė – taip gražiai mes, girtuokliai, ją vadinome. Tai 
Gražina Kliaugienė. Paulius – poetas Širvys. Pas Gražkę 
galėjai užeiti bet kuriuo metu. Ir dieną, ir naktį. Kaip ir 
pas Paulių. Užteko pastumti duris (be užraktų, be ranke-
nos, nerakinamas), ir tu jau viduje. Vienas iš paskutinių 
mano vizitų buvo prieš pat jos mirtį. Tai buvo tragiškos 
dienos. Pas ją pradėjo lankytis Vilniaus padugnės. Jos 
geranoriškumas baigėsi buto, tiksliau, landynės, apvo-
gimu, muštynėmis, ji neteko akies. 

– Matai, Gražke, visi tave pamiršo, – sakau jai, sta-
tydamas ant stalo degtinės butelį. – Kai tau blogai, nie-
kas neateina.

Gražkė nutaisė graudžią pajaco šypseną. Motina, 
kilni kaimo moteris, irgi liūdnai nusišypsojo. Ko jai 
džiaugtis? Anūkas – Gražkės sūnus – grįžęs iš kalėjimo. 
Nekokie ir dukters „draugai“...

Nori nenori, o kaip tinka palyginti ją su mielu Pau-
liumi Širviu, kuriam laikas sustojo kartu su karu. Jis 
gyveno tame pačiame kieme Vokiečių gatvėje. Su tokia 
pat meniškai bohemiška netvarka landynėje. Tokios pat 
sunkios pagirios. Tokia pat įtartina publika. Toks pat 
atvirumas, nuoširdumas ir talentas. Toks pat skurdas. Ir 
išdidumas. Savo vertės supratimas. Ir panieka visam tam 
miesčioniškam kirmėlynui.

Paulius visad širdingai pakviesdavo į savo „skylę“, 
eidavo parduoti tuščių butelių, kad nors vieną – pilną – 
atneštų.

Paulius mėgdavo ir rimtai pakalbėti. Prisimenu, 
buvo vėlyvas vakaras. Gerokai įkaušę mudu prisėdome 
senamiestyje, netoli bažnyčios, ir šnekėjomės. Apie šį, 
apie tą. Priėjo kažkoks girtuoklėlis ir pradėjo lįsti į akis 
vos liežuvį apversdamas. Paulius supyko:

– Dink iš čia. Mes norime ramiai pasikalbėti. Ne-
trukdyk!

Žmogelis dingo. Mudu su Paulium toliau ramiai 
šnekučiavomės. Jis buvo nuoširdus, nesirgo didybės ma-
nija, nors buvo žinomiausias Lietuvos žmogus. Aiškus 
faktas ir be reitingų lentelių. 

Gražina Kliaugienė buvo puiki, talentinga dailės kri-
tikė. Jos kritiniai straipsniai priminė eseistiką – meninę 
kūrybą. Degtinę maukė ne blogiau už mus. Tas prakeik-
tas skystimas ir nuvarė šį nuostabų žmogų į kapus. Kaip 
ir poetą Paulių Širvį, kaip daugelį kitų.

Iš knygos Žalia	giria (Vilnius, 2002)

Degučių kaimas – poeto tėviškė. 
R O M U A L D O  R A K A U S K O  
nuotrauka
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Jonas Laurinavičius
B E  K R E I V Ų  V E I D R O D Ž I Ų

Jeigu man reikėtų pasirinkti tik vieną poezijos knygą, 
be jokių dvejonių pasirinkčiau Pauliaus Širvio eilėraš-
čių rinkinį, nors beveik visus jo posmus moku atminti-
nai. Man jo poezija artima, suprantama, sava. Ji skaidri 
tarsi krištolas. Ji tarsi juvelyrinė ir žaižaruojanti. Ji tokia 
paprasta, kad vienodai suprantama ir akademikui, ir 
žemdirbiui ar miško urėdui. Prisilieti prie jos – ir ji tarsi 
skamba. Ne vieną poeto posmą skaičiau rusiškai, balta-
rusiškai, lenkiškai. Ne, ne tas... Visiškai ne tas... Nors ir 
labai gerai išversta. Ji natūraliai visu savo grožiu skamba 
tik lietuviškai. Man regis, kad ji gyva bus tol, kol Nemu-
nas bus. Kol nors vienas lietuvis bus. Nežinau, kokį kari-
nį laipsnį Paulius Širvys turėjo, bet poezijoje jam galima 
duoti aukščiausiąjį – maršalo laipsnį.

Man Paulius Širvys įsimintinas ir todėl, kad jis buvo 
pirmasis poetas, kurį aš, kaimo bernelis, įsikniaubęs į po-
ezijos knygas, dar pats bandąs šį bei tą paeiliuoti, vieną 
gražią dieną – 1956 metų rugpjūčio 19-ąją – išvydau Va-
rėnoje, tuometinės rajono redakcijos prieangyje.

Širvys! Nejaugi tas pats Širvys, kurio knyga Ošia 
gimtinės	 beržai ką tik pasirodė? Nejaugi prieš save ma-
tau poetą, kurio kiekvieną žodį dievinu? Nejaugi iš tie-
sų mes, grupelė varėniškių, pirmieji girdime neseniai 
sukurto eilėraščio su tokia įsimintina eilute kol	Nemunas	
bus deklamavimą? Įspūdis stiprus ir, pasirodo, iš tikrųjų 
visam gyvenimui.

Nebuvau geru jo draugu, tik pažįstamu, nors vis 
dėlto prie jo esu praleidęs ne vieną valandėlę. Netgi 
mano pavardę jis apytikriai įsidėmėjo. Jam vis išeidavo 
Laurinaitis – taip ir ant vienos savo knygos man užrašė. 
Be abejo, jam nebuvo jokio reikalo į mane žiūrėti, o man 

reikalas buvo, rimtas reikalas, nes tai buvo Užmirštosios	
taurės, Topolių, Žvaigždelės ir kitų nuostabių eilėraščių au-
torius. Tai buvo tikras poetas. Poetas, stebimas iš šono, 
iš šalies.

Koks vis dėlto jis paliko atmintyje? Kaip į jo kūrybą, 
į asmenį žiūriu nebe moksleivio, studento, nebe jauno 
redakcijos darbuotojo, o jau tam tikrą gyvenimo kelią 
nuėjusio žurnalisto akimis. Dėl kūrybos – jokių abejo-
nių nėra: kokia ji buvo miela kadaise, tokia liko ir dabar. 
Galbūt net dar brangesnė, savesnė, nes savo biografijos 
be Širvio poezijos neįsivaizduoju.

Tačiau dėl poeto gyvensenos nuomonė pasikeitė. 
Smarkiai pasikeitė. Neduoda ramybės nepaaiškinamas 
dalykas: kaip galėjo toks žymus kūrėjas, toks unikumas 
taip primityviai gyventi? Kaip galėjo jis būt vyriausybės 
vyrų ir dvokiančio alubario nupeipėlių pašaipos ir anek-
dotų objektu? Kaip galėjo poetinio žodžio magas taip 
negražiai Vilniaus Literatų	 svetainėje nusikeikti, kad net 
vyrų ausys raudo? Kaip galėjo jis, šaukiamas Pauliuku, 
imti iš kažkokio apsiseilėjusio senio nebaigtą gerti alaus 
bokalą ir vienu mauku jį ištuštinti?!

Prisimenu daug nelabai linksmų epizodų... Grįžtu 
vėlai į Vilniaus universiteto studentų bendrabutį vadina-
mojoje Stuokynėje. Visi kambario draugai miega. Tyliai 
prieinu prie savo lovos. Joje kažkas su batais ant baltų 
paklodžių išsitiesęs. Kas? Ogi Paulius Širvys! Kur jį dėt? 
Mirkčioja ir nesikelia.

Eidamas į paskaitą, susitinku Komjaunimo	tiesos žur-
nalistą Joną Raudeliūną, kaišiadorietį, būsimąjį savo 
bendradarbį.

– Užeinam į kavinukę Totorių gatvėj, – pasiūlo jis.
Užeinam – neva papusryčiauti. Kaip užėjom, tai 

aš tik apie 12 valandą nakties į Tauro bendrabutį parsi-
baladojau. Negalėjau palikti tokios kilnios, įspūdingos 
publikos: atėjo Paulius Širvys, atėjo Kazys Kiela, atėjo 

Paulius su tėvais, broliu Leonu ir 
motinos pusbroliu Jonu Urbonu, 
apie 1925 m.
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kažkokie aktoriai, dailininkai... Siaubas! Atrodė, kad pa-
tekai į tikrą intelektualinę šutvę. Vieni ateidavo, kiti iš-
eidavo. Taip ir nesupratau, kas už tą mūsų pijokavimą ir 
užkandžiavimą mokėjo, nes aš nė kapeikos nemokėjau. 
Iš manęs, susirūpinusio studentėlio, tų pinigų niekas ir 
neprašė. Blevyzgos, nešvankumai, padavėjų kibinimas – 
ir taip visą mielą dienelę...

Paulius Širvys buvo jautrios sielos žmogus. Atvi-
raširdis, draugiškas, tiesus, be jokio padlaižiavimo. Tai 
vertingos, žmogiškos jo būdo savybės, kurios buvo ver-
tinamos. Kraupiai sunkus buvo jo gyvenimo kelias: pie-
muo, karas, nelaisvė, nelaimingoji meilė, trūkčiojančiais 
nervais pokaris. Trapios sielos žmogui tokia aplinka 
buvo nepakeliamai skausminga. Bet kur nuo jos pabėgsi, 
kur dingsi? Visur tas pat. Norisi nieko nematyti, nieko 
negirdėti, užsimiršti. Tik kaip? Lengviausia išeitis – bu-
telis. Trūkteli stiklinę kitą naminės, perbrauki lūpas ran-
kove ir spjaut į viską. Bet ar toks būdas protingas? Pa-
galiau argi visi jautrios sielos žmonės, nebūtinai poetai, 
tapo girtuokliais? Ne, ne visi. Valingi, tvirto charakterio 
žmonės iki landynių lygio nepuolė. O Paulius Širvys 
tapo butelio vergu.

„Manau nė kiek neįžeisime poeto atminimo atvirai 
pasakydami, kiek žalos jam yra pridaręs nelemtasis alko-
holis. Tik per jį iširo šeima, namai dažnai pavirsdavo lan-
dyne, į kurią net pačiam poetui nesinorėdavo grįžti. Per 
tuos gėrimus vyko gaisrai, potvyniai ir kitos „stichinės 
nelaimės“. Per juos – kaimynų skundai į įvairias instan-
cijas. O kas baisiausia, alkoholis alino Pauliaus sveika-
tą – o juk jo būta tikrai drūto vyro“, – taip rašo ne vieną 
kitą kartą su Širviu susitikęs žmogus, o bendraplunksnis, 
vienas iš geriausiai jį pažinojusių žmonių – pats poetas 
Algimantas Baltakis.

Degtinė pražudė Poetą. Tiksliau – poetas gyvenime 
įveikė sunkiausias kliūtis, net mirtį fronto apkasuose, o 
štai prieš dzūkišką naminę, užkimštą laikraštiniu kamš-
čiu, prieš restoranų medaliuotą Stoličnają – neatsispyrė, 
suklupo. O prie suklupusio poeto neatsirado nė vieno 

draugo, kuris padėtų jam atsikelti. Pasipylė pamazgos, 
anekdotai. Pajuokos. Galvos palingavimai: „A, čia Šir-
vys...“ Į miliciją ir Širvio kaimynai skambino tik pačiu 
kritiškiausiu atveju, milicija „gelbėti reikalo“ irgi važia-
vo nenoromis, išgirdusi Širvio pavardę. O meninė tar-
puvarčių šutvė toliau jį gramzdino. Ji buvo įtakingesnė, 
veiklesnė už Rašytojų sąjungą, už vyriausybines instan-
cijas. Ir žmogiukus, vadinusius save poeto draugais ir 
bičiuliais. Šioje irštvoje poetas buvo paliktas vienas, „vel-
nioniškai vienas“. Jis blėso, nyko, darėsi nebepanašus į 
žmogų. Nejaugi jis savo kūryba nebuvo užsitarnavęs, 
kad nors mirtų kaip žmogus, šalia namiškių, artimųjų? 
Jis mirė vienas. Su pavėluotu nekrologu. Su neaiškia 
mirties data, tik medikų nustatyta. Ir galvos palingavi-
mais: koks gyvenimas, tokia ir mirtis. Visuomenė gy-
veno padebesių šūkiais, nesąmoningais planais, apgau-
le, veidmainiškumu, sukčiavimais. Tokioje visuomenėje 
normaliam žmogui buvo kančia. Buvo svaičiojama apie 
kosmoso užkariavimą, o niekas nematė žmogaus. Nesu-
gebėjo ištiesti rankos, kai ji buvo labiausiai reikalinga.

Paulius Širvys buvo, yra ir bus poezijos legenda. 
Tragiška legenda, bylojanti apie tragišką gyvenamąjį 
metą. O susidomėjimas Pauliaus Širvio asmeniu bei kū-
ryba ne mažėja, o tik didėja. Ilgainiui, manau, išsirutulios 
pilnas, platus ir realus poeto paveikslas – natūralus, be 
aureolių ir dekoracijų. Gyvas paveikslas.

Vincas Giedra
TA RT U M  Ž Y B S N I S  Ž VA I G Ž D Ė S

Buvo 1953-iųjų vasara. Vieną rytą, dar prieš devynias, 
atvažiavau iš Varėnos į Vilnių ir užėjau į Komjaunimo	
tiesos redakciją. Radau tik valytoją, skuduru šluostančią 
koridoriaus grindis. Atsisėdau ir laukiu darbuotojų. Stai-
ga prasiveria vieno kabineto durys, ir pro siaurą plyšelį 
skersom išlenda šviesiaplaukis kresnas vyrukas. Išlenda, 
timpteli smunkančias kelnes, pakelia dešinę ranką prie 

Tėviškėje, apie 1963 m.
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viršugalvio, kur styro plaukų verpetas, išskečia pirštus ir 
ne delnu, o riešu tą verpetą patrina. Tada pamato mane.

– Kas toks esi? – klausia apyrūsčiu balsu. Galva 
pakreipta į šoną, drūtas sprandas palenktas, žvelgia iš 
padilbų.

Pasakau.
Jo veidas kiek pašviesėja – matyt, jau skaitęs kokį 

mano niekniekį. Prieina, tvirtai paspaudžia ranką ir taria:
– Paulius.
Po gerokos pauzės priduria:
– Širvienės vaikas.
Ir kažkodėl porąkart sukrizena. Juokiasi jis keistai, 

sakytum, kosčiotų kuo užsirijęs...
Nemoku apsakyti, kaip buvau nustebęs! Šitas kaimo 

bernelis su viršugalvyje styrančiu verpetu – Sartų	žuvėd
rų autorius? Še tau, boba, devintinės! Juk jis išvis į raš-
to žmogų nepanašus. Kažin kada lygintom kelnėm, gal 
mėnesį šepečio nemačiusiais batais. Ir kalba tarmiškai. 
Nesklandžiai kalba. Pamikčiodamas, paniurnėdamas, iš-
glebusia ranka vėduliuodamas.

– Pradėjau čia dirbt, – sako. – Bet dumsiu! Kamba-
rio nėra...

Jis pasiūlo apypiete susitikti. Be didelio ūpo linkteliu 
galvą, nenujausdamas, koks nuostabus žmogus veikiai 
įeis į mano gyvenimą.

Susitikę praleidom drauge keletą valandų. Tada ir 
sužinojau apie begalines Pauliaus Širvio odisėjas, kurias 

jis po penkiolikos metų su dideliu meistriškumu ir pa-
sigėrėtinu saiku aprašė autobiografijoje. Pasakojo noriai, 
bet taupiai, nedaugžodžiaudamas. Apie frontą ir nelais-
vę, apie kančias vokiečių mirties stovyklose kalbėjo to-
kiu pat tonu kaip ir apie vaikystės dienas ar apie darbą 
Rokiškio laikraščio redakcijoje. Jokio įvykių dramatiza-
vimo, jokios afektacijos, nė vienos pasipūtimo gaidelės! 
Kalbėjo neteisdamas žmonių, nekaltindamas aplinkybių, 
tarsi būtų pasakojęs svetimo žmogaus gyvenimo istori-
ją. Buvo aišku, kad tokią jo poziciją lėmė didelis dvasios 
stip rumas, kad šis santūrus ir stojiškas vyrukas nesugeba 
nei meluoti, nei apgauti ar apsimesti...

P. Širvys mirė po dvidešimt septynerių metų. Su juo 
buvo daug ir įvairių susitikimų. Bet vos apie tai pagalvo-
ju, tuojau atmintyje iškyla pirmoji mūsų pažinties diena. 
Labai jau didelį įspūdį man paliko tas žmogus, niekada 
nesistengęs nei atrodyti, nei elgtis, nei kalbėti įspūdingai.

P. Širvio populiarumas augo nepaprastai greitai. Jau 
pirmaisiais savo eilėraščiais pelnęs didelę skaitytojų sim-
patiją, poetas neprarado jos iki pat mirties, nors po pasku-
tinės knygos Ir	nusinešė	saulę	miškai daug metų neberašė.

Kartu su juo dalyvavau ne viename literatūros vaka-
re ir prisimenu, kaip dėmesingai jo būdavo klausomasi. 
P. Širvys skaitydavo negarsiai, sniaukrodamas, į klau-
simus atsakinėdavo nesklandžiai, o žmonės sėdėdavo 
užgniaužę kvapą, godžiai gaudydami kiekvieną jo žodį, 
ir plodavo, plodavo!

Šitaip būdavo kiekviename Lietuvos kampelyje...
Poetas savo skaitytojus irgi mėgo. Net paskutiniai-

siais gyvenimo metais, jau smarkiai sunkios negalios pri-
veiktas, rasdavo jėgų dažnokai su jais susitikti.

Su P. Širviu buvo lengva bendrauti. Švelnus, gera-
širdis ir taktiškas – jis traukte traukė žmones. Todėl ir 
draugų bei pažįstamų turėjo gausybę. Ir visai dar pien-
burnių, ir bendraamžių, ir karšti pradedančių. Nuėjęs su 
juo į kavinę arba vaikštinėdamas gatve, tik ir girdėdavai: 
„Pauliau!“, „Pauliuk!“, „Pauluša!“ Nebūdamas didelis 
familiarumų mėgėjas, kartą pasakiau:

– Koks tu jiems Pauliukas? Varyk po galais!
– Ką tu! – nustebo P. Širvys. – Šaunūs vaikinai! – ir 

ėmė aiškinti: su vienu drauge kariavęs, su antru jūroj 
plaukiojęs, su trečiu kadaise kažkieno buvęs supažindin-
tas, su ketvirtu... ne, ketvirto jis negalįs prisiminti, bet juk 
aiškiai matyti, kad tai šaunus vaikinas!

Iš rašytojų bene labiausiai mėgo Antaną Jonyną. 
Sunkiai būtum radęs du skirtingesnio charakterio drau-
gus. A. Jonynas buvo veiklus, tvirtavalis, netgi valdingas. 
Bemat perprasdavo žmones, mokėjo kandžiai pasijuokti 
iš jų silpnybių, ne kiekvienam leisdavosi tapšnojamas 
per petį. Matyt, A. Jonyną, taip gerai besiorientuojantį 
tuštybės mugėje, žavėjo begalinis P. Širvio natūralumas. 
O P. Širviui, man regis, A. Jonynas tarpais būdavo ne-
menka atrama.

Nuo pat Širvio kūrybinio darbo pradžios kritikai 
kone ištisai jį gyrė. Poetas nė kiek nesipūtė, nesididžiavo, 
bet galėjai pastebėti, kad liaupsės jam glosto savimeilę. 
Nesipurtė jis ir žodinių pagyrų, nesimaivė kaip tūlas jo 
kolega, o klausydavosi neprieštaraudamas, tarpais lyg 
droviai, lyg pašaipiai sukikendamas, tik, ditirambams 
aiškiai per ilgai užsitęsus, tardavo:

Paulius Širvys rengiasi į jūrą, 1968.  
B E R N A R D O  A L E K N AV I ČI A U S  nuotrauka
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– Nu, vyrai, gal geriau apie mergas?
Galimas daiktas, kad nuolatiniai gyrimai padidino 

jo naivoką, sunkių gyvenimo smūgių įdiegtą priešgy-
niavimą, padarė taip, kad įsižeisdavo dėl menkiausios 
kritikos arba šiaip dėl aštresnio žodžio. Atsimenu keletą 
kuriozinių atvejų. Vieną jų papasakosiu.

Paulius labai mėgo Sergejų Jeseniną. Ir sykį užsidegė 
geriausius jo eilėraščius išversti į lietuvių kalbą. Dažnai 
apie tai šnekėdavo, skaitė draugams jau išverstą eilėraštį 
Šaganė,	 tu	mana	Šaganė, bet su leidykla tartis vis nepri-
siruošė. Per vieną poetų sekcijos susirinkimą, kuriame 
P. Širvys nedalyvavo, kažkas, rodos, Algimantas Balta-
kis, pagarsino tą jo ketinimą. Teofilis Tilvytis, šiaip jau 
malonus ir geranoris, tačiau staigokas žmogus, juokais 
paleido repliką:

– Toks tokį verčia!
Visiems buvo aišku, jog tai – aliuzija į abiejų poetų, 

S. Jesenino ir P. Širvio, pomėgį išgerti.
Tie žodžiai pasiekė P. Širvio ausis. Kaipmat nutilo 

šnekos apie S. Jeseniną, apie sumanytą darbą. Po kurio 
laiko paklausiau jį, kodėl vis dar neverčiąs.

– Tegul Tilvytis verčia! – atsakė.
T. Tilvytis, žinoma, nevertė. Geriausių S. Jesenino 

eilių tomelį netrukus lietuvių skaitytojams pateikė Justi-
nas Marcinkevičius.

Niekados nesu matęs P. Širvio teatre. Negalėjau jo 
net įsivaizduoti besiklausančio operos arba vaikštinė-
jančio teatro fojė, kur per pertraukas oriai ratą po rato 
suko išsidabinę melomanai. Neidavo jis ir į filharmoni-
joje vykstančius koncertus. Nemėgo. Užtat kaip žavėjosi 
liaudies dainomis, kaip ieškodavo galimybių jų pasi-

klausyti! O kiek pats mokėjo! Esant progai, dainuoda-
vo su didžiausiu malonumu. Išlenks, būdavo, stikliuką 
ir traukia Aš	 užgimiau	 Panemunėly. Galva atlošta, akys 
blizga, veidas iš didelės įstangos net raudonas. Rėkdavo 
didžiai drebindamas balsą, įnirtingai kapodamas ranka 
orą ir taip nutęsdamas gaidą, kad kiti dainininkai, nors 
ir smarkiausi, niekaip jam neprilygdavo.

Kita didelė jo aistra buvo sporto varžybos. Ypač pati-
ko futbolas ir boksas. Nepraleisdavo nė vienų rungtynių. 
Buvo labai aktyvus sirgalius: džiūgaudavo, sielvartauda-
vo, piktindavosi, patarinėdavo žaidėjams taip smarkiai, 
kad net užkimdavo. O po rungtynių, eidamas namo, il-
gai draugams dėstydavo futbolininkų klaidas, aiškinda-
vo, kaip jie viename ar kitame epizode turėję pasielgti.

P. Širvys gyvai domėjosi tarptautiniais įvykiais, 
mėgo apie juos pasamprotauti, skaitė politinių ir kari-
nių veikėjų memuarus. Deja, grožinės literatūros knygą 
atsiversdavo retokai. Užsiminus apie kurio nors poeto 
kūrybą, dažnai prisipažindavo neskaitęs.

– Bijau, kad nepadarytų įtakos, – sakydavo.
Jis turėjo genialų poezijos mokytoją, iš kurio uoliai 

mokėsi nuo pat piemenavimo laikų. Tai – mūsų kaimo 
žmonės.

Be to, gamta jį buvo apdovanojusi absoliučia poeti-
ne klausa.

Šios dvi aplinkybės tikriausiai ir padėjo jam pasiekti 
tokio poetinės formos tobulumo, taip virtuoziškai val-
dyti žodį.

Paskutinius 5–6 metus dažniausiai jį matydavau 
apa tišką. Pakito charakteris: ėmė nepasitikėti draugais, 
atsirado įtarumo, vaikiško slapukavimo. Neberašė. Ne-
pakeldamas vienumos namie, rytmečiais, būdavo, va-

Su Arnu Rosenu, 1972

Eilėraščio rankraštis
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žiuoja į miesto centrą, pasėdi kurioje nors redakcijoje, 
užsuka į Rašytojų klubą, vangiai persimeta keliais žo-
džiais su ten esančiaisiais ir išeina. Tada – kelionė per 
restoranus ir kavines. Ilgai vienoje vietoje neištverdavo: 
po valandos jau kitur atsirasdavo, dar po valandos – tre-
čiur. Vakare, žiūrėk, jau ir įkaušęs... Juo toliau, tuo smar-
kiau gėrė. Ne kartą bandyta jam padėti, tačiau be naudos.

Ir štai P. Širvio staiga neliko. Niekas nė neįtarė, kad 
tai atsitiks šitaip netikėtai. Iki šiol dar maudžia širdį: 
gal ne viską rašytojų organizacija padarė, gal vis dėlto 
buvo kokia išeitis? Širdį maudžia, o protas byloja: vargu 
ar buvo. Juk jis nepakentė nė mažiausio pasikėsinimo į 
savo nepriklausomybę.

Tokie žmonės gyvena tik taip, kaip gali. 

Vincas Giedra
PAU L I U I  Š I R V I U I

Žiburiuoja	prie	gatvės	išlakūs	namai.
Tu	juose	gyvenai.	Negyvensi	jau	niekur...
Ak,	kaip	tu	nelengvai,	nelengvai	gyvenai,	–
Net	gūdu	prisiminus	palieka.

Tarpais	bandėm	kaip	vaiką	tave	pavedėt.
Kol	išmokys	gudrauti	ir	saugotis	laikas...
Vaikas	auga,	užauga,	jam	lengva	padėt.
Tu	buvai	neužaugantis	vaikas.

Ir	po	spjūvio	veidan,	ir	po	smūgio	širdin,
Vėl	lengvai	atidengdavai	veidą	ir	širdį.
Negirdėjome	skundų,	nors	buvom	arti	–
Kaip	dabar	–	per	velėną	negirdim...

Išlikai	mumyse	tartum	žybsnis	žvaigždės,
Nors	jėga	kažkokia	nuolat	lamdė	ir	gujo...
Ir	be	galo	sunkus	tas	akmuo	ant	širdies,
Kai	nėra	nei	kaltės,	nei	kaltųjų.

Julius Baikštys
S U S I T U O K Ę S  S U  D A I N A

Noriu papasakoti apie Paulių Širvį daugiau kaip apie 
žmogų – su visom jo žmogiškom silpnybėm ir nuodė-
mėm.

Tuomet dirbau Komjaunimo	 tiesos redakcijos laiškų 
skyriuje. Čia dažnai apsilankydavo Paulius Širvys – pa-
sišnekėdavom, išgerdavom po taurę vyno, o Paulius 
paskaitydavo savo eilėraščių. Juos visi žinojome, tačiau 
gera buvo vėl išgirsti iš legendinio poeto lūpų. Kartą to-
kio eilinio skaitymo metu tuometinis laikraščio redakto-
rius pasakė Pauliui:

– Vis meilė ir meilė tavo eilėraščiuos, o kur mūsų 
komjaunuolių žygdarbiai, atstatant okupantų sugriautą 
Lietuvą, kur pokario kovos?

Kaip šiandien atsimenu: Paulius užsirūkė, užsimetė 
koją ant kojos ir pasakė:

– Be meilės, draugas redaktoriau, net išvietės nepa-
statysi.

Kada pirmą kartą pamačiau Paulių Širvį? Gal 1953 
metais vykusiame, rodos, antrajame Respublikiniame 
jaunųjų rašytojų suvažiavime. Gražaus veido, geltonų 
lyg klevo lapai rudenį plaukų vaikinas. Gražiai, svajingai 
skaito savo eilėraščius apie frontą, apie paprastą kareivį. 
Jie tokie nuoširdūs ir tokie neįprasti. Negirdėti. Net in-
tonacijos šviežios ir labai įsimenančios. Vėliau susipažįs-
tame. Einame kartu aplankyti neseniai mirusio rašytojo 
Jono Marcinkevičiaus kapo. Prie kapo apie rašytojo gyve-
nimą pasakoja Justas Paleckis. Jis apgailestauja, kad Mar-
cinkevičius dar galėjo gyventi, parašyti ne vieną roma-
ną... Šalia manęs stovi Paulius Širvys ir pašnibždom sako:

– Mirtis su „skaidriosios“ veidu.
Kas tada galėjo žinoti, kad tokia pat mirtis pasiglemš 

ir Pauliaus gyvenimą? Tai buvo nepaprastai jautrios šir-
dies žmogus, ir tik vieną kartą teko matyti Paulių supy-
kusį – tarsi visai priešingą sau pačiam. Sėdėjome Palan-
gos vasaros kavinėje. Ant stalo – raudonojo vyno butelis 
ir keli sūrio gabalėliai. Po truputį gurkšnojome vyną ir 
kalbėjomės. Staiga prie mūsų staliuko priėjo toks apše-
pęs žmogelis ir paprašė, kad įpiltume keletą gramų. Pau-
lius nieko nesakydamas pripylė pusę stiklinės. Žmogelis 
perdėtai mandagiai padėkojo, išgėrė ir nuėjo. Po kelių 
minučių jis vėl čia ir prašo:

– Įpilkite nors keletą gramų.
Paulius vėl pripila. Po kiek laiko žmogelis ateina tre-

čią kartą. Tuomet Paulius man suokalbiškai taria:

Dedikacija Juliui Baikščiui
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– Palauk manęs, aš tuoj grįšiu.
Paima tą žmogelį už parankės ir nusiveda tolėliau 

už žaliuojančių krūmų. Gan greit sugrįžta ir sako, kad 
daugiau tas žmogus nebeateisiąs. Mes paskubom bai-
giame gerti vyną ir sprunkam, nes čia greitai gali pasi-
rodyti milicija.

Prisimenu jo butą Muziejaus (dabar Vokiečių) gat-
vėje. Dažną naktį iki pirmųjų gaidžių čia klegėdavo 
linksma kompanija. Ateidavo ir artimi, ir tolimesni Pau-
liaus draugai, o dažniausiai čia lankydavosi jo talento 
gerbėjos ir gerbėjai. Neapsieidavo be eilėraščių skaitymo 
ir lietuviškos dainos. Kiekvieną gautą honorarą Paulius 
linksmai atšvęsdavo, o vėliau likęs be kapeikos kišenėje, 
nešdavo į priėmimo punktą tuščius butelius, kad galėtų 
nusipirkti porą butelių „rašalo“.

Būdavo tokių laikotarpių, kai Pauliui nesumokėda-
vo eilinio honoraro, o už tuos pinigus nupirkdavo rūbų 
ir viso kito, ko žmogui reikia buityje. Tačiau ši kraštutinė 
priemonė nepasiteisindavo – praeina pora savaičių, ir vėl 
Paulius vaikšto savo nubrizgusiais drabužiais.

Tačiau tai buvo iš tikrųjų labai kilnios dvasios žmo-
gus. Jis galėjo su žmogumi pasidalinti paskutiniu duonos 
kąsniu, paskutiniu tuo nudryžusiu drabužiu, paskutine 
kapeika.

Ne kartą girdėjau sakant:
– Va, turiu du rublius – vienas tau, o kitą pasilieku 

sau.
Vienąkart užeinu pas Paulių į namus Muziejaus gat-

vėje ir matau: žmogus kažko labai susinervinęs – atrodo 
kaip nesavas.

– Kas nutiko, Pauliau, – klausiu. – Gal kas leidykloje 
vėl nuotaiką sugadino?

– Nemėgstu aš tų visokių partinių sueigų. Baisi nuo-
bodybė. Negaliu klausytis durnų kalbų. – O patylėjęs pri-
deda: – Turbūt mane išmes iš partijos, nes jau dveji metai 
nemoku nario mokesčio. Niekas ir neprašė – aš galvojau, 
kad užmoka Rašytojų sąjunga.

Paskutinį kartą Paulių Širvį mačiau 1973 metų žiemą 
Panevėžyje. Apie 11 valandą vakaro atėjome į viešbutį, 
kur buvome nutarę pernakvoti. O Pauliui Širviui neduo-
da kambario. Pasirodo, kad jis neturi jokio asmens doku-
mento – tiktai komandiruotę į Klaipėdos miestą. Reikėjo 
daugybės pastangų, kol išaiškinome, kad tasai žmogus 
yra žinomas ir garsus Lietuvos poetas Paulius Širvys. 
Kažkaip buvo liūdna, kai viešbučio administratorė, pa-
sipūtusi ir tuščia poniutė, atžariai pasakė:

– Aš tokio nežinau.
Tik po geros valandos įkalbinėjimų ir kyšio pinigais 

Pauliui leido pernakvoti. Mes labai kalti, kad neišsau-
gojom tokio gero žmogaus ir talentingo menininko. Jis 
neturėjo nei tikrų bičiulių, nei artimų žmonių. Nežinau, 
kas dėl to kaltas, bet prisimenu, kaip Paulių mėgo jo skai-
tytojai, jo talento gerbėjai, o kartais ir paprasti sugėrovai. 
Būdavo, užeis poetas į bet kurią kavinę ir kone nuo kiek-
vieno staliuko jį kviečia prisėsti tariami draugai. Visus 
aplankyti jam nebeužtekdavo jėgų. 

Ir dar prisimenu vieną susitikimą su Pauliumi Vil-
niuje. Tuomet jau gyvenau Ukmergėje. Ukmergės kny-
gyne norėjau nusipirkti ką tik išleistą Pauliaus rinktinę 
Ilgesys	–	ta	giesmė. Tačiau pardavėja atsakė, kad knygos 

jau nebėra. Kaipmat išpirko. Tada paprašiau Salomėjos 
Nėries eilėraščių rinkinio, kuris buvo išleistas tais pačiais 
metais. O pardavėja ir sako:

– Jeigu jau perkate Salomėją Nėrį, tuomet aš jums 
duosiu ir Širvį.

Susitikęs Paulių Vilniuje, papasakojau jam apie tai. 
Niekados neužmiršiu Pauliaus žodžių:

– Jeigu jau be Saliamutės mano eilėraščių neparduo-
da, tuomet Lietuvoje aš šį tą reiškiu!

Ir nusijuokė – skambiu aukštaitiškai nuoširdžiu 
juoku.

Parengė A L F A S  P A K ĖN A S

Namo Vokiečių g., kuriame gyveno Paulius Širvys, kiemas ir gėlių 
darželis. A U D R O N ĖS  D A U G N O R I E N ĖS  nuotrauka
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REPLIKOS

Radijo klausytojui 
(prisiklausiusiam dažnai transliuojamų  
kai kurių dainų)

Poetai myli 
Aktores
Ir dar,
Ir dar kai ką,
O mums 
Jie perša 
Traktores...
Gal keiskimės,
Ar ką?

Kirtėjams

Sartų žuvėdros girdis – 
Šilų daina tyli.
Berželis turi širdį,
Pravirkęs pakely.

Čia kritikai sučiaudės:
Ir vėl, ir vėl beržai!
Beržai tie ne iš liaudies
Ir kuro – per mažai.

Jei jis kaip kirvis žiūri – 
Kapoja juos tegu.
Ir lai sausais jais kuria,
O aš – žaliais degu...

Leidėjams

Rašau aš ne leidėjui,
Ne kritikui dienos –
Į dainą širdį dėjau
Mylėtojui dainos.

Dainoj berželis tilpo – 
Netilpo kambary...
Recenzorius jį kirto,
Redaktoriai pikti.

Kiekvieną žalią lapą
Jie tyrė pro stiklus,
Ir kambarinis tapo
Berželis atkaklus.

Ne taip, ne taip jis ošia
Su dirbtina šaka.
Berželio dainą puošia 
Redaktoriaus šneka.

Dainų pirkliams
Šakeles man palaužė,
Viršūnėlę pagraužė...

 
Redaktoriai
Pasvėrė
Berželio
Žalio dainą.
Kapeikom jam
Pabėrė – 
Kukliam
Kukliausią
Kainą.
Žaliuoti žalias
Gali – 
Po rublį
Už baladę...
Rubliu
Jie laisto
Žalią.
Šimtinėm – 
Sausą medį.

Istorikui

Istorija, istorija...
Šiugždu, kraipau
Kaip noriu ją.
Lai bus ji
Šiuolaikinė,
O man liks
Piniginė.

P a u l i u s  Š i r v y s
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Kalbininkui

Dirba kalbą 
Kalbukonis,
Bet ne taip, 
Kaip kalba
Žmonės.

Antilyrikui

Sudeginsiu
Berželį,
Lakštingalų gūžtas.
Ganysiu
Po darželį
Poetiškas vištas.

***

Kai mirsiu aš, 
Kai mirsi tu – 
Mes pragaran 
Keliausime kartu.

Ten, pragare,
Mus keps velniai,
O mes dainuosim
Jiems linksmai.

Už mūsų darbus 
Pragare
Pasius velniai
Galų gale.

Ir pagaliau, 
Po šimts velnių, 
Velniai pasiųs
Mus po velnių.

Ekspromtas

Kaip eilėraščiuos Tilvyčio:
Saulė. Kelias. Dulka.
Gal tyčia, 
Gal netyčia
Keliu anuomet ėjom.
Daugiau tylėjom.
O aš – padauža retas.
Suplyšę batai –

Šaipos.
Kur mano namai?
Po dangum.
Nuo lietaus man kepurė.
Ji žiūri kažkur į šalis.
O akyse – ugnis.
Sustojom. Tylėjom.
– Sudie!
O dulka kelias.
Linguoja žilvytis žalias.
– – – – – – – –  
Buvo žalias...
Dabar nuvytęs...

***

Kam žydėjot, sodai,
Lygumoj prie kelio,
Kam žiūrėjot, žydros akys,
Saulei nusileidus?

Kam surišot mintį,
Auksagijos kasos, – 
Apsipynėt, apsivijot
Apie mano laisvę?

Kam sparnus pakirpot
Man, laidokui bernui?..
Nereikėjo, nereikėjo...

***

Tyluma. Ir tik obelys ošė.
Baltas sapnas gėlių.
Aš sėdėjau save jai pralošęs,
Tartum smeigtas peiliu.
Be manęs auš pavasariai šviesūs
Ir čia obelys oš...
Be manęs – kaip mylėjo, mylėsis
Ir armonika gros.

***

Ei jūs sutemos, sutemos tirštos,
Apsiniaukus naktie, – 
Iš širdies plėšau žodį su pirštais –
Paskutinį sudie...
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***

Mylėjau, mergaite, mylėjau
Tave aš už viską labiau.
O papūtė, suūžė vėjai –
Sudie, – nesugrįšiu daugiau.

Žydės obelėlės prie kelio,
O tu kur gyvensi linksmai?
Kasų tik nepuoški žiedeliais
Nei tais kaspinėliais rausvais...

***

Seniai keliu tuo ėjom –
Aš gimęs audrai,
Aš gimęs vėjam –
Laisvę praradau netyčia.
Ne pančiuos, ne kalėjime – 
Prie kelio, prie žilvičio –
Melsvam akių žydėjime...

Stop! 
       Viską velniop!

Būk sveika, laisve, –
Aš aras vėl sparnuotas,
Vėl drumsti debesis galiu.
Ir tu, širdie, šiąnakt plasnoki
Šviesių perkūnijų keliu.

*
Tartum pūkas
Plaukia rūkas,
Pliaukšteli žuvis.
Ratilai sidabro sukas...
Parymokim,
Kol prašvis.

*
Kaip saulės nenuskinti
Nuo rytmečio dienos,
Taip niekam neatskirti
Ir meilės nuo dainos.

*
Tykiai, tykiai
Į marias...
Nemunėlis tykiai...
Atsispindi
Žydrume
Baltažiedžiai grikiai...

*
Dūmoja mergelė jaunoji,
Pasėmus žvaigždes kibire...

*
Liūliuoja saulė mariose
Už miesto daugiabokščio.
Kaip gintarinė neriasi,
O bangos ūžia, šniokščia...

* 
Rasa sidabriniais purslais
Virvena nuo šlamančio beržo.
Lyg taurės auksiniais dugnais
Saulėgrąžos kyla iš daržo.
Ir geria jos tyrą ir šaltą gėrimą,
Atmieštą kvapais šienapjūtės.

*
Kvepia šienas nakčia.
Plaukia pieniškos ūkanos tirštos.
Ties mėnulio delčia
Dega tolimas varpinės pirštas.

*
Užkaskit mane jūs prie kelio,
Kur skamba kareivių daina.
Tai būsiu ten kelio smiltelė,
Vėjelio lengvai nešama.

Ruduo

Gelsvus lapus nuraško
Ruduo pro mus einąs....
Kažkur padėsiu tašką,
Užbaigdamas dainas.

Daugiau nebematysiu
Tavo akių gilių.
Ir niekad nesugrįšiu
Jaunų dienų keliu.

Bet aš nebūsiu lapas
Nei karstas prie duobės.
Daina ir iš anapus
Jaunystei atskambės.

Sužels poeto kapas,
Žiedais įsilapos.
Žiūrėsiu iš anapus
Gyvenimo ribos.
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1 .  S U T V Ė R I M A S  M I N T I M I
Senojo Testamento Patarlių knygoje (3.19–20) pasakyta: 
„I š m i n t i m i  Viešpats padėjo žemės pamatus; s u p r a -
t i m u  dangų padarė; jo ž i n o j i m u  prasiveržė vandenų 
gelmės ir debesys lašina rasą.“ Pasak Deivido Maklaga-
no: „Pradžios knygos pirmasis naratyvas sukūrimo pa-
kopas irgi aprašo kaip dieviškųjų fiat seką, kurioje mintis 
ir galia, idėja ir jos realizavimas yra identiški ir vienalai-
kiai.“1 Paminėtinas ir Jono Evangelijos pirmasis sakinys 
„Pradžioje buvo Žodis“, kurį šiaip jau galima būtų versti 
„Pradžioje buvo Protas“, nes graikų λόγος reiškia ir vie-
na, ir kita2. Į tai yra atkreipęs dėmesį Ernstas Kasireris: 
„Bene visų didžiųjų religinių kultūrų pasisakymuose 
apie sukūrimą drauge su aukščiausiuoju Kūrėju reiškiasi 
Žodis, ar kaip jo pasitelkta priemonė, ar kaip pats pir-
minis šaltinis, iš kurio radosi ir jis pats, ir kitos būtybės 
bei būties tvarka. Mintis ir jos ištarimas žodžiu paprastai 
laikoma víena, nes mąstantis protas ir bylojantis žodis iš 
esmės yra neatskiriami. Užtat viename iš seniausių Egip-
to teologijos paliudijimų ši pirminė ‘širdies ir žodžio’ ga-
lia yra priskirta dievui kūrėjui Ptahui, kuria jis ir sukūrė 
visus dievus ir žmones, visus gyvūnus ir visa, kas gyva. 
Visa kas atsirado per jo širdies mintį ir lemiantį jo žodį... 
Čia, kaip yra pastebėjęs ne vienas mokslininkas, tūkstan-
čius metų iki krikščionybės Dievas jau suvokiamas kaip 
dvasinė Būtybė, kuri sumąstė pasaulį prieš jį sukurdama 
ir pasitelkė Žodį kaip išraiškos ir sukūrimo priemonę.“3 
Dėl to prisimintinas čia ir Martynas Mažvydas: Tasai 
Dievas	dangų,	žemę	 ž o d ž i u 	vienu	 s u t v ė r ė , / Šitu	būdu	
žmones	ir	visus	daiktus	padarė4.

Minėtasis egiptiečių kūrėjas Ptahas prisipažįsta: „Aš 
p a m ą s č i a u  savo širdy, aš s u m a n i a u  savy, aš at-
skyriau visus pavidalus“5. Ir Gintaras Beresnevičius yra 
pabrėžęs, jog „monoteistinių religijų Dievas pasaulį su-
kuria savo m i n t i e s  j ė g a , ‘iš nieko’. Šitokios idėjos 
išryškina Dievo absoliutumą. Galima pastebėti, kad ir ki-
tose religijose (tiesa, labai retai) pasitaiko panašių įvaiz-
džių. Egiptietiškoje Memfio kosmogonijoje dievas Ptahas 
pasaulį sukuria m i n t i e s  j ė g a “6. Vargiai tik galima 
sutikti su Beresnevičiaus teiginiu, neva kitose religijose 
panašių vaizdinių pasitaiko „labai retai“. Štai senovės 
Egipte mintimi pasaulį sukūrė ne tik Memfio Ptahas, bet 
ir Heliopolio Ra: „Nebuvo dar dangaus, nebuvo žemės. 
Nebuvo dar nei dirvos, nei žemės ten. Aš sutvėriau juos 
ten iš Nuno [Chaoso], iš nebūties. Aš neradau tenai sau 
vietos atsistoti. Aš p a m ą s č i a u  savo širdy, s u m a -
n i a u  priešais savo veidą. Ir sukūriau visus pavidalus... 
Aš s u m a n i a u  savo paties širdy, ir tapo daugybė bū-
tybių savo gimtaisiais pavidalais“7. Pasak stoikų, jau vie-
nas pirmųjų graikų filosofų, Talis iš Mileto, Dievą (ϑεός) 
laikė visatos Protu, ar Aumeniu (νοῦς), kuris ir sutvėręs 

D a i n i u s  R a z a u s k a s

Pasaulio sutvėrimas mintimi
pasaulį iš vandens8. Panašiai mokė gnostikas Simonas 
Magas, esą pradžioje tebuvo Vienas Aukščiausiasis, kuris 
pirmiausia tapo Protu (Nous), tuomet iš savęs pagimdė 
Mintį (Epinoia, Ennoia), arba Išmintį (Sophia), o tada jau ši 
nuo jo pagimdė visą pasaulį9. Kitų gnostikų mokymuose 
Aukščiausiojo protas ar žodis, kuriuo jis apvaisina savo 
porą, gali būti nusakomas įvaizdžiu ir prilyginamas sėk-
lai, sutuoktinė Mintis gali gauti papildomą vardą, pa-
vyzdžiui, Barbela (Barbelo)10, bet esmė dėl to nesikeičia. 
Panašaus laikotarpio helėniškame Hermetiniame	rinkinyje 
(XI.20) sakoma: „Suvok Dievą taip: jis viską savyje lai-
ko tarsi m i n č i ų  (hosper	noēmata) pavidalu – kosmosą, 
patį save, visumą.“11 Senovės iranėnų Avestos aukščiau-
siasis Ahura Mazda pasaulio pradžioje p a m ą s t ė  (Jasna 
31.7): „Tebūnie bekraštės erdvės pilnos šviesų“, ir tapo 
taip; pasaulį jis sukūrė savo Gerąja Mintimi, ar tiesiog 
Gerąja Manà (Vohu	Manah); pranašas Zaratuštra į Ahurą 
Mazdą kreipiasi (Jasna 31.11): „...m i n t i m i  Tu pradžioje 
sutvėrei būtybes“ ir t. t.12 Viename iš autoritetingiausių 
vidurio iranėnų tekste Proto	dvasios	sprendimai (Dādestān	
ī	mēnōg	ī	xrad) sakoma, jog „tasai, kas (yra) visa ko gero 
kūrėjas, sukūrė kūrinius protu“, ir toliau vėl: „Kaip žino-
ma, Ormazdas sukūrė šiuos žemiškus kūrinius įgimtojo 
proto (galia).“13 Toks požiūris vėliau pereina į islamą, jo, 
pavyzdžiui, „laikėsi iš Vidurinės Azijos kilęs pirmasis 
didis Aristotelio veikalų komentuotojas al Farabis (870–
950, po H 257–339). Jis ir jo sekėjai įrodinėjo, kad filoso-
fija ir islamo apreiškimas neprieštarauja vienas kitam, ir 
mokė, kad Dievas kuria pasaulį mąstydamas. Gydytojas 
ir filosofas Ibn Sina (980–1037, po H 370–429), Vakaruo-
se išgarsėjęs sulotynintu Avicenos vardu, toliau plėtojo 
savo pirmtakų idėjas. Dievas, pasak jo, yra prima	causa, 
o visa, kas tik gali egzistuoti, pirma esmingai egzistuoja 
kaip Dievo mintys“14.

Gerokai ankstesnis senovės indų Rigvedos15 kosmo-
goninis himnas (X.129.3–4) byloja:

táma āsīt támasā gūḷhám ágre ’praketáṁ saliláṁ 
sárvam ā idám
tuchyénābhy ápihitaṁ yád ā́sīt tápasas tán 
mahinā́jāyataíkam
kā́mas tád ágre sám avartatā́dhi m á n a s o  rétaḥ 
prathamáṁ yád ā́sīt
sató bándhum ásati nír avindan hr̥dí pratīṣyā kaváyo 
m a n ī ṣ ā ́

Tamsa buvo apsupus tamsą pradžioj, vien vandeny-
nas be skirtybių [buvo] visa tai.
Tuštumoje kas patalpinta buvo, – kaitros galybė tą 
Vieną pagimdė.
Geismas pradžioj jį apėmė, kuris buvo pirmoji 
m i n t i e s  sėkla.
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[Taip] būtį radusis iš nebūties aptiko, širdy 
ieškodami, išminčiai s u s i m ą s t y m u .

Taigi, iš chaoso gimusiame „Viename“, netrukus 
sukursiančiame pasaulį, pirmiausia randasi „minties 
sėkla“, kurią Ananda Kūmarasvamis tiesiog pavadino 
„kūrybiniu intelektu“16. Juoba kad ir „išminčiai“ (arba 
„poetai“), tarsi kartodami pirminę kosmogoniją, ir patys 
būtį nebūtyje atskleidė „susimąstymu“, arba „mąstyda-
mi“. Taigi, nepraleidžia progos pabrėžti Šri Aurobindas, 
vedų dainių „rišių supratimu, pasaulis pirmiausia yra 
sąmonės darinys ir tik paskui fizinis darinys iš daiktų“17. 
Vėliau, senovės indų Manu	 įstatymuose (I.8–9, 12), apie 
Pirmapradį sakoma: „Norėdamas iš savęs priveisti pa-
saulį visokių būtybių, visų pirma jis m i n t i m i s  sutvė-
rė vandenis ir juose patalpino [savo] sėklą. Toji pavirto 
aukso kiaušiniu“ (hiraṇyagarbha), ir „Dieviškasai glūdėjo 
tame kiaušinyje ištisus metus, o paskui pats m i n t i m i 
jį perskyrė į dvi dalis“18, tuo kaip tik pradėdamas pa-
saulėkūrą. Panašiai teigia Brihadaranjaka	upanišada (1.2.1): 
„Pradžioj čionai nebuvo nieko. Visa tai gaubė alkis, ar 
mirtis, nes alkis – tai mirtis. [Pamanęs,] ‘Lai aš tapsiu 
Pats’, Jisai sukūrė p r o t ą  (arba m i n t į : tan	mano’	 ku-
ruta). Jis sukrutėjo, šlovę skelbdamas, ir, jam taip šlovę 
skelbiant, radosi vanduo“19. Kaip tik šitame pirmapra-
džiame vandenyje paskui sutvirtėja žemė (1.2.2: „O tai, 
kas buvo vandens putos, sutvirtėjo ir žeme pavirto“) ir 
t. t. Taitiryja	upanišadoje 2.1.2 (pagal kitą sistemą 2.1.1) sa-
koma: „Iš šito Atmano, išties, rados erdvė (arba eteris), 
iš erdvės – vėjas (arba oras), iš vėjo – ugnis, iš ugnies – 
vanduo, iš vandens – žemė, iš žemės – augalai, iš auga-
lų – maistas, iš maisto – žmogus“20. O kadangi visa kas 
prasideda iš Atmano, tai, komentuotojo žodžiais, šio 
„sutvėrimo pradžia – visuotinės S ą m o n ė s  principas. 
Iš jos visų pirma randasi erdvė ir pirminė materija – ete-
ris“, o jau „šioje eterinėje būklėje susidaro tolydžio sun-
kesni elementai – oras, ugnis, vanduo ir žemė“21. „Maitri 
upanišada“ (6.17) patikina: „Išties, pradžioj visa tai buvo 
Brahmanas... Nesuvokiamas šis aukščiausias Atmanas, 
negimęs, neribotas, neįsivaizduojamas, nemąstomas – 
pati Erdvė. Kai visa kas išnyksta, būdrauja jis vienas. Iš 
tiesų, iš šios erdvės Jis budina šitą [pasaulį], sunertą iš 
m i n č i ų . Per Jį visa tai m ą s t o m a , Jame tai ir išnyks-
ta.“22 Tokiose klasikinėse Indijos filosofinėse sistemose 
kaip joga bei sankhja (saṁkhya), Mirčios Eliadės patiki-
nimu, irgi „matome, kad pasaulio sukūrimas – psichinis 
aktas“23.

Ir budizmo Lankavatara	 sūtra aiškina: „Daugio pa-
saulis randasi iš pasąmoninių polinkių ir vaizdijimo 
samplaikos. Nors šitai kyla iš sąmonės, žmonės tai lai-
ko išoriniu dalyku, o aš vadinu tai sąmonės atspin-
džiu. Išorės nėra iš tiesų, visa regimybė – vien sąmonės 
kūrinys“24. Sąmonė, ar veikiau menta, visa ko šaltinis 
yra taivanietiškojo dzeno mokymuose25. Labai grakščiai, 
išraiškingai, su toliaregiškais praktiniais pamokymais 
apie tai kalba tantrinio budizmo (vadžrajanos) atstovai 
tibetiečiai, pavyzdžiui, Tarthangas Tulku26 ir Čiogjamas 
Trungpa; pastarojo žodžiais, trumpai drūtai, „pasaulis 
randasi mūsų mentoje, jis yra mūsų mentos sukurtas“27. 
Arba: „Visas šis pasaulis yra mentos pasaulis, mentos 
padarinys.“28 Panašiai žymusis dzeno mokytojas Vaka-

ruose Daizetsas Teitaras Sudzukis sako, kad „pasaulis 
yra intelekto konstruktas“; arba kad „visas šis pasaulis 
yra ne kas kita kaip mūsų intelekto rekonstrukcija“; arba, 
biblinės mitologijos vaizdiniais kalbant: „Pasaulis – tai 
Dievo mintis. Koks nors teologas pasakytų – Dievo va-
lia. Jame sukrutėjo valia, ir ši valia sukūrė pasaulį. Taigi 
valia ir buvo jo kuriamoji veikla, o valia – tai mintis.“29

Rytų, ypač Indijos, įtakomis įprasta aiškinti mūsų 
Vydūno pažiūras. Šiaip ar taip: „Ir tenka sakyti, kad 
minėtasis visatos atsiradimo vyksmas tegalėjo nusiduo-
ti didžioje visą visatą aprėpiančioje s ą m o n ė j e . <...> 
Paprastai nepagalvojama, kad tam didžiam visatos susi-
darymui sąmoningumas yra būtinas. Ir tiktai retam kam 
teateina mintis, ar be sąmoningumo tai ir būtų galima. 
<...> Todėl ir tenka priimti, kad nesąmoningumas, kaip 
ir erdvė su laiku, yra kilę iš sąmoningumo, o ne atvirkš-
čiai. Tiktai tas sąmoningumas turi būti nepalyginamai 
šviesesnis negu tas, kuris reiškiasi mūsų sąmone. Ma-
nytina, kad jis pasistato nesąmoningumą ir jame kau-
pia bei slepia visą tūrį ir turinį, jeib juo skelbtų esimą ir 
taip tarp tų kraštutinumų kurtų visatos gausą.“30 Bet ir 
žymus XX a. pirmosios pusės latvių kultūros veikėjas, 
tautosakos žinovas, dievturių judėjimo pradininkas Er-
nestas Brastinis apie tradicinę kosmogoniją yra pasakęs: 
„Visas pasaulis suvokiamas kaip į medžiagą sutirštėjusi 
mintis.“31 Mums čia svarbu ir tai, kad medžiaga, materi-
ja – tai būtent s u t i r š t ė j u s i  mintis. Nes tai tas pat kas 
susitvėrusi ar sutverta.

Tokių kosmogonijos mintimi, mintyse ar iš minties 
pavyzdžių išties galima aptikti ne tik geriausiai Vaka-
ruose žinomose Paviduržemio ir indų-iranėnų tradici-
jose, bet visame plačiame pasaulyje. Antai buriatų kos-
mogoninis mitas byloja: „Prieš laiko pradžią, dar prieš 
gimstant dangaus gyvenojams tengeriams, tebuvo vien 
Amžinasis Giedras Dangus, gryna galimybė. Nebuvo nei 
šviesos, nei saulės, nei mėnulio, nei oro, nieko – tuštuma. 
Šioje tamsoje ir tuštumoje staiga užgimė neprilygstamoji 
Ehe Jehe Burchan (Ehe	Yehe	Burkhan), didžioji Deivė Mo-
tina, spindinti šviesa“; patyrusi, kad pasaulyje, be jos, 
daugiau nieko nėra, ji sušuko: „Aš nustatysiu ribas šiai 
beribei erdvei! Aš padėsiu pradžią šitam begaliniam lai-
kui! Didi mano jėga, nepaprasta mano galybė! Visa kas 
yra mano galioje, viskas mano rankose! Nėra nieko, ko 
aš negalėčiau! Visa būtis – mano m i n t y s e !“ Ir tada su-
kūrė šį pasaulį32. Afrikos nuerų žodis cak, reiškiantis pa-
saulio sukūrimą, pasak Edvardo Ivano Ivans-Pritčardo, 
kartu „gali reikšti žmonių vaizduotės kūrinius – pavyz-
džiui, vaikui sugalvotą vardą, prasimanytą pasakojimą 
ar sudėtas eiles – ta pačia figūratyvine prasme, kaip kad 
mes kalbame apie aktoriaus sukurtą vaidmenį. Žodis tad 
žymi ne tik sukūrimą iš nieko, bet sukūrimą mintimi ar 
vaizduote, todėl ‘Dievas sukūrė pasaulį’ kartu reiškia 
‘Dievas i š m ą s t ė  pasaulį’ arba ‘Dievas įsivaizdavo 
pasaulį’“33. Šiaurės Amerikos indėnų omahų tradicijoje, 
prieš atsirandant pasauliui, „visi daiktai buvo Vakon-
dos (Wakonda) m i n t y s e “34. Kai kuriuose Kalifornijos 
indėnų kosmogoniniuose mituose, pasak Rafaelio Pe-
taconio, „Kūrėjas elgiasi tiksliai taip kaip žiniuonis ir 
atlieka tuos pačius veiksmus. Kaip žiniuonis, jis dažnai 
sukabina arba išskečia rankas, čiaudi, pučia ir kartkar-
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tėm uždainuoja. Kitąsyk taip pat sakoma, kad jis gebąs 
kurti vien minties galia, tiesiog valingu, itin intensyviu 
mąstymu. Iš tikrųjų tai ir yra sukūrimas ex	 nihilo, kai 
kuriems mokslininkams padaręs tokį įspūdį, betgi tai 
tas pats žiniuoniams plačiai būdingas gebėjimas sutelk-
tu mąstymu sukelti atitinkamus padarinius. Šį gebėjimą 
sukelti padarinius vien mąstymu kaliforniečiai priskiria 
ir kitoms mitinėms būtybėms“35. Actekų pasaulio kūrėjas 
Mojokojatsinas (Moyokoyatzin) pažodžiui yra „Ponas, 
kuris pats save išsigalvoja, arba susikuria“36. Tas pat Pie-
tų Amerikoje: „Daugelyje sukūrimo mitų – pavyzdžiui, 
mbja-guaranių (MbyáGuarani), desanų (Désana), chavan-
tų (Xavante) – kūrinija išsiskleidžia iš pirmapradės die-
vybės minties, sapno ar ketinimo.“37

2 .  S Ą M O N Ė S  M I G L A
Kai kuriose kosmogonijose, prieš Sutvėrėjo mintyse ar 
iš minčių susitveriant materijai, jos pirmiausia sutirštė-
ja į miglą, pavirsta migla. Antai indėnų zunių pasaulio 
kūrėjas Avonavilonas (Awonawilona) „pastojo m i n t i -
m i  savy ir i š m ą s t ė  ją išorės erdvėn, dėl to susidarė 
ir pakilo kupli m i g l a , galingi augimo garai“, iš kurių 
paskui kondensavosi vandenys ir t. t.38 Taigi migla čia 
įvaizdija Kūrėjo „išorėn išmąstytą mintį“, kitaip sakant, 
„mintį, virtusią daiktu“, arba „vidų, atsidūrusį išorėje“. 
Ir kai kuriose gnostikų kosmogonijose atitinkama sąmo-
nės būsena pirmiausia „sutirštėja“ į miglą, rūką, iš kurio 
toliau susitveria pirmoji materija. Pavyzdžiui, gnostinėje 
Tiesos	Evangelijoje (17.9–16): „Tėvo [Dievo] nepažinimas 
sukėlė širdgėlą ir siaubą. Širdgėla tapo t i r š t a  kaip r ū -
k a s , tokia, kad pro ją nebebuvo galima nė matyti. Šitaip 
įsitvirtino Klaida ir Tuštyje padirbo savo Materiją.“39

Migla, kaip tarpinė materijos tirštėjimo, tvėrimosi 
būklė, aptinkama ir baltų tradicijose. Negana to, baltų 
kalbose, ypač lietuvių kalboje žodis migla turi šiuo at-
žvilgiu gana reikšmingų sąsajų, prie kurių dabar nuo-
sekliai prieisime.

Taigi, Latvijoje, kad	 Dievs	 bija	 pasauli	 radījis,	 bija	
mūžīga	migla „kai Dievas pasaulį sukūrė, buvo amžina 
m i g l a “40. Lietuvoje Labai	seniai,	kuomet	dar	pasaulio	ne-
buvo,	 gyveno	 tiktai	 vienas	Dievas.	 Jisai	 gyveno	 m i g l o s e ,	
o	žemai	po	Jo	kojomis	buvojo	vanduo.	Ilgą	laiką	Jisai	gyveno	
tose	 m i g l o s e ,	bet	galų	gale	vienam	nusibodo;	na,	ir	sumanė	
sutverti	kokį	nors	gyvą	daiktą41. Ir, pasak Simono Daukan-
to, prieš Sutvarui sutveriant pasaulį,	pirma	dumpys,	beje,	
amžina	 m i g l a ,	pasaulio	vietoje	viešpatavusi42.

Mums dabar, kalbant apie pasaulio sutvėrimą min-
tyse ar mintimis, svarbu tai, kad migla įvairiose tradicijo-
se paprastai suprantama perkeltine prasme – psichiškai, 
dvasiškai ir kitąsyk tiesiog siejama su mintimis, susimąs-
tymu. Pavyzdžiui, rusų dainoje:

Перекатно	красно	солнышко
Закатилося	за	облачко,
Закативши,	затуманилось.
Перехожа	красна	девица,
Перешла	она	из	комнаты,
Перешодцы,	становилася,
Становивши,	призадумалась.43

Skaisti saulelė riduolėlė
Užsirito už debesėlio,
Užsiritusi p a s i m i g l o j o .
Skaisti mergelė vaikštuonėlė,
Ji perėjo iš kambario,
Perėjusi sustojo,
Sustojusi u ž s i g a l v o j o .

M I C H A E L  W O L G E M U T . Pirmoji	sukūrimo	diena, 
medžio raižinys. Hartmanno Schedelio knygos 
Niurnbergo	kronikos (1493) iliustracija
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Štai kaip Buda abejoja, ar verta žmones mokyti jį nu-
švietusios išminties (Madždžhima	nikaja XXVI): „Aist ros 
apakins juos, ir jie neišvys, tirščiausios n e i š m a n y m o 
m i g l o s  apsupti.“44 O štai kaip XX a. tibetietis budis-
tas Sogjalas Rinpočė moko medituoti: „Tiesiog sėdėkite 
ramiai ir leiskite visoms jūsų m i n t i m s  bei sąvokoms 
ištirpti skaidrioje pirmapradėje jūsų mentos prigimty-
je. Tarsi išsisklaidytų debesys ar išgaruotų m i g l a , at-
skleisdama giedrą dangų ir švytinčią saulę.“45 Taip pri-
sipažįsta ir Vydūnas: Visos	mano	 m i n t e l ė s 	kaip	debesėlio	
m i g l e l ė ,	vėjui	pakilus,	išsiblaškė46. Panašiai Karlas Gusta-
vas Jungas pasakoja apie vieną esminių, lemtingų savo 
susivokimų gyvenime: „Staiga trumpai akimirkai mane 
apėmė stiprus jausmas, lyg ką tik būčiau išniręs iš tiršto 
r ū k o , o galvoje nušvito suvokimas – dabar esu aš. Už 
savęs jutau lyg m i g l o s  sieną, už kurios manęs dar ne-
buvo. Tą akimirką aš pasirodžiau pats sau. Tiesa, anksčiau 
aš irgi egzistavau, tačiau būdavo taip, kad viskas man tik 
rodydavosi. Dabar žinojau: aš esu, aš egzistuoju.“47

Dažniausiai migla prilyginama ne šiaip sau mintims, 
o tokioms mintims ar būsenoms, kurios apniaukia protą, 
sąmonę, akis. Antai rusų posakis у	него	туман	в	 голове 
‘jo galvoje migla’ reiškia ‘jo mintys neaiškios, painios’; 
туман	 в	 глазах,	 я	 все	 вижу	 в	тумане ‘migla akyse, vis-
ką matau migloje, pro miglą’ reiškia ‘blankiai, tamsiai, 
neaiškiai’; veiksmažodis туманить ‘migloti’ turi psi-
chinę reikšmę ‘apgaudinėti, mulkinti’48; veiksmažodis 
морочить ‘mulkinti’ yra pasidarytas iš daiktavardžio 
морок ‘rūkas, ūkas, migla’49 ir t. t. 

Panašiai lietuvių kalboje 1)	ūkas – tai ir ‘migla, rūkas, 
ūkana’, ‘padūmavęs oras, nedidelė migla’, ir ‘aptemimas 
(akių)’, o čia dar ir 3)	ūkas ‘nuotaika, nusiteikimas, ūpas’: 
Jam	 kaip	 kada	 koks	 ūkas	 užeina,	 teip	 ir	 padaro (Svėdasai, 
Anykščių r.)50. Štai kaip Norbertas Vėlius apibūdina tau-
tosakos pateikėją Anelę Čepukienę: „Tik plačiai lyg vaiko 
atvertos a k y s  sklidinos kažkokio laukimo, nerimo, ir 
neapsakomai greitai keičiasi jų išraiška. Čia jos giedros, 
džiaugsmingos, čia a p s i t r a u k i a  vos permatomu 
ū k u , pranašaujančiu besiartinančią negandą, čia kaip 
stambūs lietaus lašai iš jų pabyra ašaros.“51 Panašiai blan-
das – tai ir ‘ūkana, apsiniaukimas’, ir ‘akių neaiškumas, 
proto aptemimas’ bei tiesiog ‘a p s n ū d i m a s , apsiblau-
simas’: Čystai	sūbuoji,	ar	tave	blandas	ima,	kad	taip	 m i e g o	
nori? (iš Antano Juškos žodyno)52. Panašaus pobūdžio 
pavyzdžių iš įvairių kalbų galima būtų pateikti daug53.

Mes dabar atkreipsime dėmesį į tai, kad fizinio pa-
saulio miglai, rūkui psichikoje išties prilygsta apsnūdi-
mas, miegas. Visuotinai, kaip štai senovės babiloniečių 
epe, kur apie užmigusį Gilgamešą pasakyta: „S a p n a s 
dvelktelėjo į jį tarsi dykumos r ū k a s .“54 Arba Marko 
Aurelijaus melancholiškame teiginyje (Pačiam	sau II.17), 
jog „visa, kas priklauso kūnui, yra kaip tekanti upė, o tai, 
kas priklauso sielai, yra s a p n a s  ir m i g l a “55. Birutė 
Jasiūnaitė su Jelena Konickaja yra pastebėjusios: „Rusų 
kalboje palyginimas туман ‘migla, rūkas’ – сон ‘miegas, 
sapnas’ įtvirtintas žodyne: легкий,	как	дремота,	туман 
‘lengva kaip snaudulys, migla’, ir patvirtinamas pavyz-
džiais iš poezijos tekstų: туман	окутывал,	как	сон ‘mig-
la apsupo tarsi miegas’ (I. Buninas); плавают	туманы,	
словно	сны ‘plūduriuoja miglos lyg sapnai’ (N. Gumilio-

vas).“56 Žodžiai туман ir сон gali būti sukeičiami dau-
gelyje rusų palyginimų57.

Lietuvių kalboje ši semantinė sąsaja juolab ryški, nes 
palaikoma sąskambio. Štai būdvardis 1) miglùs reiškia 
‘kuris greitai užminga, gerai miega’, o 2) miglùs – ‘miglo-
tas’; daiktavardis 1) mìglius reiškia ‘labai smulkus lietus, 
druokena, purkšna’ (taigi esmiškai ‘migla’), 2) mìglius – 
‘žioplys, puskvailis, užuomarša’, o 3) mìglius – tiesiog 
‘miegalius’; paminėtini ir posakiai	 eiti,	važiuoti	 į	migliùs 
‘eiti gulti, miegoti’; mìglinas	kalbina	marčiose ‘miegas ima’, 
nors mìglinas šiaip jau reiškia ‘miglotas’, ir t. t.58 Čia ir 
Henriko Radausko eilutė: Pro	miglą	miegas	man	melsvai	
pamoja59. Miglotas, apsiniaukęs, darganotas oras savaime 
sukelia mieguistumą, pavyzdžiui: Jau	lyno[ja]	po	biškį,	dėl	
to	man	miegas	ein (Vegeriai, Akmenės r.)60. Gerai žinomas 
yra posakis m i g l ą,	miglas	pūsti	į	akis ‘meluoti, apgaudi-
nėti’: Pučia	žmogui	miglą	į	akis (Jurbarkas); Nepūsk	miglos	
į	akis (Biržai); Vyruk,	miglas	į	akis	puti (Šilalė) ir t. t.; savo 
ruožtu miglapūtỹs yra tas, ‘kas miglą į akis pučia, akių 
dūmėjas, melagis, apgavikas’61. Ir latviai turi patarlę: Ne-
pūt	nu	citam	miglas	acīs „Nepūsk kitam miglos į akis“62. 
O štai vienoje lietuvių pasakoje pučiama nebe migla, o 
pats miegas: Ką	tik	sugulus,	ponia	ant	pono	pradėjusi	pūst	
m i e g ą ,	ir	jai	pasirodę,	jogei	jau	užmigęs	jos	vyrs63. Pasitai-
ko ir matyti neaiškiai, kaip	per	 m i g l ą , pavyzdžiui: Ans 
susirgo	 akivalka,	 dėl	 to	 bemato	 kaip	par	miglą (Grūšlaukis, 
Kretingos r.); Vos	 laikausi	 ir	 matau	 visus	 kaip	 per	 miglas 
(Vincas Krėvė); savo ruožtu pasitaiko kaip	 per	 m i e g ą 
girdėti: Kaip	 per	 miegą	 (neaiškiai)	 išgirdau	 vyrų	 balsus	 ir	
moterų	rėkavimą (Jonas Biliūnas)64.

Migla išties trukdo aiškiai matyti, visai tiesiogine 
prasme. Šiandien	 iš	 ryto	 labai	 buvo	 didelė	migla,	 kad	 per	
tris	 žingsnius	 žmogus	 žmogaus	negalėjo	matyti (Laižuva, 
Mažeikių r.); Matau	 kaip	 per	 miglas	 (neaiškiai) (iš Jono 
Basanavičiaus surinktų pasakų) ir pan.; tad nestebėti-
na, kad ir pats žodis migla turi reikšmę ‘tai, kas trukdo 
žiūrėti, matyti’: Ma[n]	tie	akiniai	miglas	daro (Alksnėnai, 
Vilkaviškio r.); Galva	svaigsta,	miglos	akyse	rodosi (Geis-
tarai, Vilkaviškio r.); ir tai rasi bus pati pirminė, pama-
tinė šio žodžio reikšmė – dėl to paminėtinas ir ištiktu-
kas miglì, kuriuo nusakomas vaikščiojimas apsiblausus, 
taigi prastai matant: Jau	toks	žiopla:	migli,	migli	kiaurai	–	
visiems	 katinams	 uodegas	 numyniojo (Tirkšliai, Mažei-
kių r.); ir veiksmažodžiai miglinė́ti, mìglinti ‘vaikštinėti 
gerai nematant’: Ans	miglinėja,	 t.	 y.	 kaip	miglo[j]	 vaikš-
čioja (iš A. Juškos žodyno); Nemiglinėk	kaip	akių	nustojęs! 
(Ylakiai, Skuodo r.); Ko	čia	miglini	kaip	migla,	ar	nematai,	
kad	peilis	 ant	pečiaus	guli! (Renavas, Mažeikių r.); savo 
ruožtu ap-mìglinti reiškia ‘apgauti’; migliótas – tai ir ‘mi-
glotas, aptrauktas miglos’ (tai savaime gali lemti prastą 
regėjimą: Mato	kaip	migliotą	dieną	(silpnai) (Vainutas, Ši-
lutės r.), ir ‘aptrauktas (apie akį)’: Migliota	akis,	nematau 
(Pajūris, Šilalės r.); atitinkamai miglióti – tai ir ‘migloti, 
kilti miglai, trauktis migla’, ir ‘blaustis, trauktis lyg mi-
gla (apie akis)’: Seno	žmogaus	alys	miglio[ja] (Skaudvilė, 
Tauragės r.); atitinkamai migliúoti, (apsi)miglóti (Galva	
ėmė	svaigti,	akys	apsimiglojo Vytautas Montvila) ir t. t.65 
Kita vertus: Nuo	tų	vaistų	taip	kaip	mig	la	nuo	akių	nukri-
to (Joniškis); Mamai	kaip	migla	nuo	akių	nuslinko (Luokė, 
Telšių r.)66.
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Ir perkeltine, kerų prasme monininkai žmonėms	migla	
akis	užtraukdavo; nes, Jūratės Šlekonytės apibendrinimu, 
tradicijoje „melavimo, apgavystės veiksmas įsivaizduo-
jamas kaip regėjimo aštrumo praradimas, panardinimas 
migloje, rūke, dūmuose, akių uždengimas, dėl kurio iš-
sikreipia tikroviškas vaizdas.“67 Savo ruožtu: Tol	truko	tas	
gerumas,	kol	nuslinko	miglos	nuo	akių (Juozas Švaistas)68.

Kartu su Mokytoju Ekhartu „čia galima pateikti ir 
kitą palyginimą: saulė šviečia be perstojo, tačiau kai tarp 
mūsų ir saulės atsiranda debesis ar rūkas [arba migla], 
mes nebematome jos spindesio. Lygiai taip pat ir tada, 
kai pati akis serga, yra pažeista arba uždengta, šviesos 
ji nebemato“69. Palyginimas irgi nuo seno pasitelkiamas 
ne tik tiesiogine, bet ir perkeltine, dvasine prasme, kaip 
štai helėnizmo laikų hermetiniame veikale Asklepijas,	arba	
Hermio	 Trididžiojo	 šventoji	 knyga	 į	Asklepiją, pasak kurio: 
„Mes, žmonės, matome, kas danguje, tarsi pro rūką, tik 
tiek, kiek mums tai leidžia žmogiškieji jutimai“; bet kai 
nušvinta „Šviesa, nušviečianti protą, kaip saulė žemę“, 
sielos „daugiau nebegali apniaukti jos pasiklydimų rū-
kas“70. Martinas Ličfyldas Vestas yra pastebėjęs, kad jau 
Homero epuose „[n]ematomumas yra iš dalies racionali-
zuotas kaip priedanga kerais užleisto rūko debesiu. Tai 
būdinga Homero dievų savo išrinktiesiems teikiama pa-
slauga“, antai Iliadoje III.380–382: „Bet Afroditė, dievaitė 
galinga, staiga jį [Aleksandrą] pagrobus, / Pridengė, tirštą 
užleidusi miglą, ir stačiai į rūmų / Gulimą kambarį, kva-
po saldaus pilnutėlį, padėjo“; XX.443–444: „Tačiau Apolo-
nas paėmęs nutraukė / Hektorą greitai į šalį ir uždengė 
debesiu rūko“; paskui (XXI.597–598) vėl Apolonas: „Ėmė 
Agenorą greitai ir uždengė debesiu rūko, / Liepė paskui 
jam ramiai sau į šalį nueit iš kautynių“; taip pat Odisėjoje 
(VII.14–17): „Tuokart šviesus Odisėjas pakilo keliauti į pilį. 
/ Miglą tirščiausią užleido Atėnė, norėdama labo / Varg-
šui keleiviui, kad koks nors fajakas, išdykęs drasuolis, / 
Jį susitikęs, neimtų kabintis ar tyčiotis, klausti“ ir pan.71

Visos aptartos sąsajos tarp miglos, miego (apsnūdi-
mo, apsiblausimo, nesąmoningumo) ir prasto regėjimo 
kaip tik sudaro semantinį pagrindą, kuriuo remiantis 
žodžiai lie. miglà, la. migla, sl. *mьgla ‘migla’ ir kai kurie 
kiti yra kildinami iš ide. šaknies *meigh ‘mérktis, mirk-
sėti, mirgėti, darytis tamsu prieš akis’ ir, vadinasi, kilme 
tiesiogiai yra susiję su tos pačios šaknies sl. *migati ‘mirk-
sėti, mirkčioti, mirgėti’, lie. miegóti, mìgti, miẽgas, la. migt, 
miegs ir kt.72 Nes mirksėjimas, mirkčiojimas irgi trukdo 
žiūrėti ir aiškiai matyti, o miegas – tiesiog visai užmerkia 
akis. Vytauto Mažiulio ši reikšmių raida nusakyta kaip 
‘mirksėjimas’ > ‘užsimerkimas’ > ‘užmigimas’73. Taigi 
miegas yra savotiškas sulėtintas mirktelėjimas, užtru-
kusi aki-mirka, juolab būdingai prarandant laiko nuo-
voką. Kaip štai pasirodė Gilgamešui, nubudusiam po 
ilgo ir kieto miego: „Įveikė m i e g a s  mane a k i m i r k ą 
vieną!“74 Gyvojoje lietuvių kalboje ši reikšmių sąsaja te-
bėra aiškiai juntama, miego būseną priskiriant pačioms 
akims, taigi akių užmerktumą tiesiog sutapatinant su 
miegu: Miegai	lenda	į	akis,	net	širdis	alpsta (Žemaitė); Pa-
vargsta	 akys,	 miego	 nemiegotos (Gargždai, Klaipėdos r.); 
Akys	pilnos	miego,	smengu	į	žemę	visas (Šatės, Skuodo r.); 
Į	akis	man	miegas	traukias (Jokūbo Brodovskio žodynas); 
Iš	 miegų	 (tik	 pabudęs,	 su	 užmiegotomis	 akimis)	 neįmačiau 

(Geistarai, Vilkaviškio r.); Jų	akys	buvo	pilnos	miego (Jono 
Bretkūno Postilė); Ir	viena	akis	miego	nor (Laukuva, Šila-
lės r.); Nors	 ilsėjausi,	 bet,	 kaip	 sakoma,	 viena	 akis	miegojo,	
kita	 –	 žiūrėjo (iš neįvardytų raštų); vaiką migdant niū-
niuojama: Užmiegu	miegu	viena	akytė,	užmiegu	miegu	kita	
akytė (Anykščiai); panašiai tradicinės pasakos apie vie-
naakę, dviakę ir triakę raganos dukteris (ATU 511) va-
riantuose našlaitė migdo jų stebinčias akis: Miegù,	akele,	
miegù	–	 i	 ažmigo	 akelė; Miegū,	 akele,	miegū	 ir	 kita,	miegū,	
akele,	miegū	ir	trečia; Užmik,	akyte,	užmik,	kita,	užmik,	aky-
te,	užmik,	 trečia.	 Ir	užmigo	visos	 trys	 akys	–	 ir	nematė	 šito 
(kaip jautukas padėjo našlaitei atlikti raganos užduotį).75 
Tas pat latviškuose pasakos variantuose: Miga,	miga	vien’	
actiņa, /	Drīz	aizmiga	otr’	actiņa! „Mik, užmik, viena ake-
le, / Greit užmigs antra akelė!“ ir pan.76 Paminėtini čia 
ir tokie visas tris nagrinėtas reikšmes jungiantys žodžiai 
kaip lie. mirksóti ‘būti prisimerkusiam, mieguistam, ap-
snūdusiam’ ir ‘būti apsiniaukusiai (apie dieną)’, taigi 
miglotai; mirksỹnė ‘darganota diena’, vadinasi, miglo-
ta; márkstytis ‘mirkčioti’ ir ‘niauktis, niaukstytis’77; taip 
pat bulgarų мигла ‘akies vokas, blakstienos’, makedonų 
мигла ‘dažnai mirksinti moteris’ ir kt.78

Taigi, lietuvių kalbos žodžiai migla ir migti, miegoti, 
miegas yra bendrašakniai, ir tai visai paprastai paaiški-
nama. Tačiau paprastas, buitiškas jų tarpusavio ryšio pa-
aiškinimas anaiptol neneigia ir neturi nustelbti mitinės, 
kosmogoninės jo reikšmės – būtent, kad migla gali būti 
figūratyvinis miego atitikmuo, regimas miego įvaizdis, o 
sutvėrimas	iš	miglos – tiesiog vaizdžiai perteiktas sutvėri-
mas	iš	miego, ar sutvėrimas	miegant, kaip pasaulio atsiradi-
mo Kūrėjo sąmonėje viena iš sampratų, kaip kosmogoni-
jos mintyse atmaina. Ja sekant, aukščiausioji būdraujanti 
Sąmonė pirmiausia apsiblausia, taip, kad joje, vaizdžiai 
tariant, susitelkia miego	migla, iš kurios, jai toliau „tirš-
tėjant“, ir susitveria šis „medžiaginis“ pasaulis. Taigi pa-
saulis, sutvertas Dievui užmigus, miegant, ir yra ne kas 
kita, kaip Dievo sapnas.

3 .  S U T V Ė R I M A S  D I E V U I  M I E G A N T
Lietuvių tautosakoje yra tokia kosmogoninė sakmė, 
kurioje žemė kaip tik atsiranda Dievui užmigus, mie-
gant. Yra užrašyti šeši šios sakmės variantai79. Bene 
iškalbingiausias, užrašytas 1957 m. Pikčiūnuose, Ute-
nos r., byloja:

Nebuvo	nieko,	 tik	vanduo.	Tais	vandenimis	yrėsi	ma-
žas	 laivelis,	 kuriame	 sėdėjo	Dievas,	 o	velnias	yrė.	Pa-
galiau	 juodu	nutarė	 pasilsėti,	 tiktai	nėra	 kur.	Tada	 ir	
sako	Dievas	 velniui:	 „Nerkis	 į	 dugną	 ir	 iškelk	 iš	 ten	
saują	žemių“.	Velnias	murk	į	gelmę.	Po	valandos	iški-
lo,	atgniaužė	kumštį,	o	ten	nieko	–	vanduo	viską	buvo	
išplovęs	 iš	 delno.	 Murktelėjo	 kitą	 kartą	 –	 vėl	 nieko.	
Murktelėjo	trečią	kartą.	Šį	kartą	Dievas	apžiūrėjo	velnio	
plaštaką,	pirštus.	Tik	po	nagais	buvo	neišplauta	trupu-
tėlis	dumblo.	Dievas	 iškrapštė	velnio	panages,	sulipdė	
iš	 tų	 trupinėlių	 grumstelį	 ir,	 padaręs	 mažą	 salelytę,	
padėjo	ją	ant	vandens.	Prie	jos	prisiyrė	su	laiveliu.	Die-
vas	 išlipo	ant	salelės,	atsigulė	 ir	 u žm i g o ,	o	velnias	
miegoti	negali.	Kaip	 čia	nusikračius	 tuo	Dievu,	–	vis	
galvojo	jisai.	Tada	jau	vienas	liktų	viešpačiu	pasaulyje.	
Ir	 nutarė	Dievą	 prigirdyti.	Nutvėręs	 jį	 m i e g a n t į ,	
ėmė	tempti	prie	kranto	už	kojų.	Bet	krantas	vis	tolyn	ir	
tolyn	slenka.	Tada	velnias	ėmė	tempti	priešingon	pusėn	
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į	kitą	krantą.	Bet	ir	tasai	tolo	ir	plėtėsi.	Taip	velnias	tąsė	
m i e g a n t į 	Dievą	už	kojų	po	salą	ir	pagaliau	pastebėjo,	
kad	sala	jau	nebe	sala,	o	be	galo	be	krašto	didelis	žemės	
plotas.	Pagaliau	nubudo	Dievas	ir,	pamatęs	velnio	pik-
tus	kėslus,	nugramzdino	jį	pragaran,	o	žemėn	paleido	
gyventi	žmogų.80

Kitas paminėtinas užrašytas prieš 1928 m. Ramy-
galos apylinkėse, Panevėžio r. (ar tautosakos rinkėjo tik 
perpasakotas savais žodžiais?):

Kartą	keliavęs	per	pasaulį	Dievas	ir	velnias.	Visa	žemė	
buvusi	vandens	apsemta.	Dievas	pavargęs,	paliepęs	vel-
niui	nerti	į	dugną	ir	atnešti	saują	dumblo.	Tris	kartus	
velnias	 nėręs,	 bet	 dugno	 vis	 nepasiekęs.	 Tada	 Dievas	
iškrapštęs	savo	panages,	ir	iš	tų	žemių	pasidariusi	sala.	
Dievas	atsigulęs	ir	 u žm i g ę s .	Velniui	pasinorėję	Die-
vą	paskandinti.	Jis	paėmęs	Dievą	už	kojų	ir	ėmęs	vilk-
ti	 į	 vandenį.	 Bet	 sala	 vis	 didėjusi	 ir	 didėjusi,	 vanduo	
traukęsis	tolyn	ir	velnias	negalėjęs	Dievo	paskandinti.	
Taip	iš	salos	pasidariusi	visa	mūsų	žemė.	Galop	Dievas	
nubudęs	ir	nutrėmęs	velnią	pragaran.81

Dar vienas, labai jau išplėtotas, sakmės variantas 
tautosakos rinkėjui Jonui Miglinui piemenės buvo papa-
sakotas 1901 m. Bakšiuose, Alytaus r., ir jo paskui užra-
šytas iš atminties, primiršus pabaigą:

Labai	seniai,	kuomet	dar	pasaulio	nebuvo,	gyveno	tiktai	
vienas	Dievas.	Jisai	gyveno	miglose,	o	žemai	po	Jo	kojo-
mis	buvojo	vanduo.	Ilgą	laiką	Jisai	gyveno	tose	miglose,	
bet	galų	gale	vienam	nusibodo;	na,	ir	sumanė	sutverti	
kokį	nors	gyvą	daiktą,	 su	kuriuo	 Jisai	galėtų	 linksmai	
dienas	 praleisti.	 Taigi	 sutvėrė	 angelą,	 su	 kuriuo	 ilgą	
laiką	pragyveno.	Pagaliau	angelas	pradėjo	nerimastau-
ti,	kad	miglose	reikia	gyventi	ir	nėra	nė	ant	ko	atsisto-
ti.	Tada	Dievas	 liepė	 jam	pasinerti	 vandenin	 ir	 iš	 ten	
išnešti	viršun	kelis	grūdelius	žemės.	Angelas	pasinėrė	
sykį	ir	ilgai	ilgai	landžiojo	vandenyje,	bet	nerado;	tuom-
syk	Dievas	liepė	ir	antrųsyk	nertis,	bet	ir	vėlei	nerado;	
Dievas	liepė	ir	trečiųsyk	nertis,	ir	kuo	giliausiai.	Dabar	
tik	už	kiek	laiko	angelas	išnešė	po	nagu	kelias	smilteles,	
ir	Dievas	 iš	 jų	 sutvėrė	 sklypą	 žemės	 ir	 paleido	 jį	 ant	
vandens	plūkoti,	o	pats	su	angelu	atsistojo	ant	jo.	Bet	
angelui	nusibodo	ilgai	ant	žemės	stovėti	 ir	prašo	savo	
Viešpaties,	kad	žemę	padidintų,	kur	galima	būtų	atsi-
sėsti,	 o	 net	 ir	 atsigulti.	 Išklausė	Dievas	 savo	 tvarinio	
meldimo	 ir	 žemės	 sklypą	padidino.	Dabar	 jau	mėgins	
Dievas	su	angelu	pirmąsyk	atsigulti	ir	 p a m i e g o t i .	
Bet	 angelas	 kol	 kas	 neužmigo:	 jisai	 manė	 Dievą	 nu-
stumti	nuo	tos	žemės.	Kada	nudavė	[atrodė]	 jam,	kad	
jau	šis	užmigo,	–	nors	Dievas	visai	nemiegojo,	–	pra-
dėjo	jisai	savo	Dievą	traukyti	ir	stumdyti	už	kojų	nuo	
[žemės]	krašto	vandenin.	Bet	buvo	veltui,	nes	stumiant	
ir	traukiant	Dievą	vandenin,	žemė	tame	šone	didinosi,	
į	 kur	 stūmė	 ar	 traukė.	Ant	 galo	Dievas	 p a b u d o 	 ir	
užklausė	jo,	ką	jis	darąs,	kad	nemiegąs.	Angelas,	žino-
mas	daiktas,	teisinosi,	bet	Dievas	sugavo	meluojant	ir	
pasakė,	ką	jis	daręs…82

Variantas išsiskiria pasakotojo intarpu, esą „Dievas 
visai nemiegojo“, suprask, tik apsimetinėjo miegąs, nors 
prieš tai, kaip ir kituose variantuose, sakoma jį atsigulus 
„pamiegoti“, o pabaigoje vėl priduriama, jog „ant galo 
Dievas pabudo“, vadinasi, vis dėlto miegojo.

Tiesa, dar kitas sakmės variantas, užrašytas 1936 m. 
Igliškėlių apylinkėse, Marijampolės r., vėlgi teigia Dievą 
tik apsimetus miegantį:

Dievas,	betverdamas	pasaulį,	atsigulė	pailsėti.	Jis	 a p -
s i m e t ė 	 m i e g ą s .	Atėjo	velnias,	pamatė,	kad	Dievas	
miega,	norėjo	Jį	įmesti	į	vandenį,	kad	Jis	prigertų.	Ne-
toli	nuo	Dievo	buvo	jūra.	Velnias,	paėmęs	Dievą,	bėga	
prie	jūros.	Jūra	vis	tolyn	ir	tolyn.	Velnias	pamatė,	kad	
kitame	krašte	ir	vanduo.	Tai	jis	su	Dievu	į	kitą	kraštą	
bėgo,	 bet	 ir	 ten	vanduo	vis	 tolyn	 ir	 tolyn	bėgo.	Mato	
velnias,	kad	nieko	nepadarys,	vėl	atnešė	Dievą	į	tą	pačią	
vietą,	kur	gulėjo,	ir	paguldė.83

Taigi, ar Dievas iš tikrųjų miegojo, ar tik apsime-
tinėjo? Į šį klausimą galima pamėginti atsakyti dviem 
atžvilgiais: tekstologiniu ir metafiziniu. Pirmuoju – abu 
sakmės variantai, teigiantys Dievą tik apsimetinėjus 
miegant, yra akivaizdžiai nutolę nuo pradinio siužeto 
branduolio: pastarajame išvis užmirštas nėrimas į du-
gną (itin archajiška ir plačiai paplitusi mitinės kosmo-
gonijos ypatybė), o ankstesnis vietoj velnio mini ange-
lą, taigi yra paveiktas krikščionybės. Galima įtarti, kad 
krikščioniškai išauk lėtam žmogui išvis sunku suvokti, 
jog Dievas gali taip paikai elgtis: užmigti ir leistis velnio 
tąsomas už kojų, tad jeigu jau jis taip darė, tai tikrai tik 
apsimetinėdamas ir taip ketindamas velnią pergudrau-
ti... O metafiziniu požiūriu, tiesą sakant, nėra skirtumo, 
ar Dievas tikrai miegojo, ar tik „apsimetinėjo“: viena 
vertus, čia įžvelgtina budraus sap navimo galimybė, 
juolab tikėtina aukščiausios dieviškos Sąmonės atveju; 
kita vertus, ir užsimiršdamas („iš tikrųjų miegojo“), ir 
likdamas sąmoningas („apsimetinėjo miegąs“), vis tiek 
Dievas žemę sutvėrė „miegojimo būdu“, miegui esant 
būtinu sutvėrimo veiksniu.

Be to, iš šešių sakmės variantų Dievą sakoma apsi-
metinėjus miegant tik dviejuose, ir dargi viename iš jų 
paskui vis dėlto pripažįstama jį nubudus, vadinasi, iš tik-
rųjų miegojus. O kiti keturi dėl Dievo miego nepalieka 
jokių abejonių. Štai dar du likusieji.

Ariogaloje, Raseinių r., tarp 1936 ir 1938 m. užrašy-
tas variantas:

Kart	 keliaus	 per	 pasaul’	 Dievs	 ir	 velnias.	 Vesa	 žemė	
buvo	 vandens	 apsemt.	Dievs	 pavargs,	 palieps	 velniui	
nert	į	dugną	ir	atnešt	saują	dumbl.	Tris	kart	velns	nėre,	
bet	lig	dugnu	nepasinėrė.	Tad	Dievs	iškrapštė	sau	pana-
gs	ir	padarė	iš	tos	žemės	sala.	Dievs	atsigul	ir	 u žm i g .	
Velns	panorėjo	Dievs	paskandint.	Jis	paėmė	Dievs	par	
koj	ir	vilk	į	vanden.	Bet	sala	vis	didėjo,	vanduo	traukės	
tol’	ir	velns	negalėj	Dievs	paskandint.84

Ir galiausiai variantas iš Salako, Zarasų r., girdėtas 
1941 m.:

„Kadu	tversi	žemį?“	–	klausia	velnias	Dievų.	„Tai	do	
pirma	 pamiegosiu“,	 –	 atsakė	Dievas.	 Ir	 atsigula	Die-
vas	 p am i e g o t .	Tai	duok	dabar	velnias	Dievų	nuneš	
ir	 nuskundins.	 Neša	 neša	 ir	 vis	 niekaip	 negali	 prieit	
velnias	undenia.	Privarga	 ir	padeja	Dievų,	–	pasislės.	
Tam	karti	Dievas	nubunda.	„Kadu	tversi	žemį?“	–	vėl	
klausia	 velnias.	 „J a u 	 s u t v e r i a u “,	 –	 tas	 atsake.	
Pirma	buva	visur	unduo	ir	unduo,	o	žemės	buva	suvis	
nedaug.	A	tadu	kai	velnias	bega	su	Dievu,	tai	 D i e v a s	
jau	 s u t v e r a 	visų	žemį…85

Čia tiesiog prikišamai sakoma Dievą sutvėrus žemę 
per miegą, miegant.
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Negana to, žemės atsiradimo Dievui miegant moty-
vas neabejotinas ir atitinkamoje rusų kosmogoninėje sak-
mėje, užrašytoje XX a. pradžioje, tik susietas ne su pačiu 
žemės sutvėrimu, o su jos išsiplėtimu, išaugimu iš pir-
mykštės salelės, kaip ir kituose lietuviškuose variantuose:

Когда	 творение	 земли	 завершилось,	 тогда	 Бог	 за-
думал	 отдохнуть.	 Вытащил	 он	 лодочку	 из	 воды	
на	 землю,	 перевернул	 ее	 вверх	 дном,	 а	 сам	 улегся	
около	 лодочки	 и	 скоро	 уснул	 крепким	 сном.	 Са-
тана	 при	 виде	 уснувшего	 Бога	 замыслил	 недоброе	
дело	 –	 он	 задумал	 погубить	 Бога.	 Сатана	 думал	
так:	 «Брошу	я	 сонного	Бога	 в	 воду	и	 утоплю	 его,	
и	тогда	 земля	 будет	моя,	 и	 лодочка	 будет	моя.»	
Взял	Сатана	Бога	и	понес	его	к	берегу.	Но	по	мере	
приближения	Сатаны	к	воде	 земля	перед	ним	все	
росла	и	ширилась,	а	 вода	перед	ним	все	убегала	да	
убегала.	Так	Сатана	и	не	мог	донести	Бога	до	воды.	
Повернул	тогда	Сатана	в	другую	сторону	и	понес	
Бога	к	другому	берегу	земли,	думал,	не	удастся	ли	
бросить	Бога	с	другого	берега	земли.	Но	и	там	по-
вторилась	та	же	история.	Тогда	Сатана	положил	
Бога	на	прежнее	место,	около	лодочки,	как	будто	
бы	он	и	не	касался	Бога.86

Žemės sutvėrimui pasibaigus, Dievas sugalvojo 
pailsėti. Išvilko jis valtelę iš vandens ant žemės, ap-
vertė ją dugnu į viršų, o pats atsigulė šalia valtelės 
ir netrukus u ž m i g o  k i e t u  m i e g u . Šėtonas, 
matydamas u ž m i g u s į  Dievą, sumanė nedorą 
darbą – jis sumanė pražudyti Dievą. Šėtonas gal-
vojo taip: „Mesiu aš m i e g a n t į  Dievą į vandenį 
ir paskandinsiu jį, ir tada žemė bus mano, ir valte-
lė bus mano.“ Paėmė Šėtonas Dievą ir neša kranto 
link. Tačiau kuo arčiau vandens jis ėjo, tuo labiau 
žemė prieš jį augo ir plėtėsi, o vanduo nuo jo vis 
bėgo ir bėgo. Taip Šėtonas ir nesugebėjo prinešti 
Dievo iki vandens. Pasuko tada Šėtonas į kitą pusę 
ir neša Dievą kito žemės kranto link, galvojo, gal 
pavyks numesti Dievą nuo kito žemės kranto. Bet 
ir ten pasikartojo ta pati istorija. Tada Šėtonas pa-
guldė Dievą į ankstesnę vietą, šalia valtelės, tarsi 
nė nebūtų Dievo lietęs.

Ta pati sakmė kaip lietuvių ir rusų, kone žodis žo-
din (su velnio nėrimu pirmykščių vandenų dugnan, 
žiupsnelio dumblo parnešimu panagėse ir t. t.), XIX a. 
pabaigoje užrašyta Bulgarijoje: „Iš to žiupsnelio Dievas 
sutvėrė žemę. Dievui užmigus, velnias ėmė tąsyti Die-
vą kranto link, stengdamasis nuskandinti. Bet žemė vis 
plėtėsi, tad velnias taip ir nepasiekė vandens.“87 Sakmė 
su žemės atsiradimu Dievui miegant žinoma Ukrainoje, 
Bukovinoje88, apskritai būdinga slavams89.

XX a. pradžioje ji užrašyta ir Moldavijoje (kuri tuo-
met buvo Rumunijos sritis) bei kitur Rumunijoje: „Iš 
dumblo, užsilikusio velnio panagėse, Dievas padarė že-
mės kalvą, ant kurios atsigulė pailsėti. Matydamas Die-
vą miegant, Šėtonas nusprendė numesti jį į vandenį ir 
paskandinti, kad liktų vienintelis viešpats žemėje. Bet 
kuo toliau Šėtonas vilko Dievą, tuo labiau po juo augo ir 
plėtėsi žemė. Ir taip žemė plėtėsi tol, kol vandeniui visai 
nebeliko vietos.“90

Pasak M. Eliadės: „Mongolų variantas sudėtinges-
nis. Očirvanis (Očirvani) ir Tšagan-Šukurtis (TšaganŠu-
kurty) nusileido iš dangaus ant pirmykščio vandenyno. 
Očirvanis paprašė Tšagan-Šukurčio nerti ir parnešti jam 

molio. Paskleidę molį ant vėžlio jiedu abu užmigo. Tada 
pasirodė velnias Šulmus (Šulmus) ir pamėgino juodu 
nuskandinti, bet rezultatas buvo toks pat: žemė plačiai 
išplito į šalis.“91

Motyvas žinomas ir Sibiro ugrofinams: „Anot chan-
tų sakmės, piktoji dvasia Kyn’ Lungas (КыньЛунг, Ki̮ń-
luŋk), pasinaudodamas tuo, kad [aukščiausiasis Dievas] 
Numi Torumas miega, ėmė tąsyti jį žeme, stengdamasis 
nuskandinti, ir dėl to atsiradę žemės nelygumai.“92

Žemės sutvėrimas Dievui miegant tad anaiptol nėra 
jokia lietuviška keistenybė, motyvas gana plačiai žino-
mas pasaulyje. M. Eliadė šį „miegantį Dievą“ griežtai 
skiria nuo krikščioniškojo Dievo ir sieja su daugelyje pir-
mykščių tautų žinoma Deus	otiosus – atitolusio, nebesiki-
šančio į pasaulio reikalus Dievo samprata.93 Pavyzdžiui, 
Birmos khamių antropogoninėje sakmėje pirmuosius 
žmones, Dievo nulipintus iš molio, bet dar neprikeltus 
gyventi, naktį vis surydavo atšliaužusi baisi gyvatė. Dėl 
to Dievas sutvėrė šunį, kad šis nuvytų gyvatę šalin. Per-
pasakojęs sakmę, Džordžas Freizeris priduria: „Bet kha-
miai mano, kad mūsų laikais Dievas kietai miega, o gal 
gyvatė pasidarė drąsesnė, nes, nepaisant šunų staugimo, 
žmonės miršta. Jeigu Dievas nemiegotų, tai nebūtų nei 
ligų, nei mirties. Tik tuomet, kai jis užmiega, atšliaužia 
gyvatė ir užmuša mus.“94 Vis dėlto abejotina, ar Dievo 
miegas tikrai reiškia „nesikišimą“, nes mūsų atveju kaip 
tik taip atsiranda žemė, pasaulis.

Ir kitais atvejais Dievas kartais įsikiša į pasaulio rei-
kalus „miegojimo būdu“. Štai vienoje latvių pasakoje 
buvo trys broliai, du protingi, trečias – kvailas. Karalius 
paskelbė savo dukterį atiduosiąs tam, kas pas ją atvyk-
siąs aukso laivu, kuris ir vandeniu plauktų, ir žeme eitų. 
Protingieji kibo į darbą. Tada pas juos apsilankė senelis 
Dievas ir paprašė valgyti, bet tie atsakė neturį nei laiko, 
nei per daug maisto.

Tada senukas nuėjo pas kvailutį ir jo prašo valgyti. 
Kvailutis sako ir pats mažai teturįs, bet, kiek turįs, 
tiek ir duosiąs. Abu juodu pavalgė. Tada senukas 
sako: „Dabar eiva n u m i g t i !“ Kvailutis sako: 
„Kur čia miegosi? Turiu laivą dirbtis. Reikės pas 
karalaitę važiuoti, o laivas dar nebus baigtas.“ O 
senukas jį prikalbinėja: „Na tik einam, kai atsikelsi, 
laivą rasi gatavą.“ Gerai. Atsigulė. I š s i m i e g o -
j o . Vos tik pabudo – ogi laivas spindėte spindi.95

Jeigu visas pasaulis išties yra Dievo sapnas, tai jam 
juk bepiga susapnuoti bet ką!

4 .  PA S AU L I S   –  S A P N A S
Štai ištrauka iš Pietų Amerikos indėnų uitotų kosmogo-
ninio mito, užrašyto Polo Radino:

Pradžioje nebuvo nieko, vien regimybė, niekas iš 
tikrųjų neegzistavo.  Kai mūsų Tėvas ją palietė, tai 
tebuvo vaidulys, iliuzija. Tai, ką jis sugriebė, buvo 
kažkas mįslinga. Nieko nebuvo. S a p n o  g a l i a 
mūsų Tėvas Nainema, Kuris-tėra-regimybė, pri-
spaudė šitą vaidulį sau prie krūtinės ir paniro į 
susimąstymą. Nebuvo nė medžio, kuriuo būtų 
galima šį vaidulį paremti, ir vien savo kvėpavimu 
Nainema laikė šią iliuziją, pririštą prie s a p n o  gi-
jos. Jis pamėgino užčiuopti, kas yra jos dugne, bet 
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neužčiuopė nieko. „Aš pririšau tai, kas neesti“, – 
tarė jis. Tenai nebuvo nieko. Tuomet mūsų Tėvas 
pamėgino vėl ir atidžiai ištyrė to kažko dugną, 
bet jo pirštai teužčiuopė tuščią vaidulį. Jis pririšo 
šią tuštumą prie s a p n o  gijos ir ištrėškė ant jos 
stebuklingų klijų. Šitaip, savo s a p n u , jis laikė 
ją tarsi neapdorotos medvilnės pūkų kuokštą. Jis 
užgriebė šito vaidulio dugną ir ėmė trypti jį, kol 
galiausiai jau galėjo pailsėti ant žemės, kurią s u -
s a p n a v o .96

Gana reikšmingi struktūriniai sutapimai su ką tik 
aptarta sakme apie žemės sutvėrimą Dievui miegant: 
pradžioje nebuvo nieko, vien Dievybės regimybė, sap-
nas, kurio „dugne“ ji iš kelinto karto kažką užčiuopė ir 
iš to kažko savo sapnavimo galia galiausiai sutvėrė pir-
mąją tvirtumą, ant kurios jau galėjo „pailsėti“. Tik čia 
Dievybė nuo pat pradžių viską daro sapnuodama, kitaip 
tariant, viskas nuo pat pradžių vyksta Dievybės sapne, o 
aptartoje sakmėje Dievo miegas perkeltas į patį tą „pasil-
sėjimą“, atsigulus ant pirmojo sutverto žemės lopinėlio 
ir užmigus. Tačiau galų gale žemė iš tos salelės vis vien 
atsiranda Dievui jau užmigus, miegant.

Tačiau prisiminkime ką tik pateiktą lietuvišką sak-
mės variantą iš Salako: „Kadu	tversi	žemį?“	–	klausia	vel-
nias	Dievų.	„Tai	do	 p i rm a 	 p am i e g o s i u “,	–	atsako	Die-
vas.	 Ir	atsigula	Dievas	 p am i e g o t .	<…>	Tam	karti	Dievas	
nubunda.	 „Kadu	 tversi	 žemį?“	 –	 vėl	 klausia	 velnias.	 „J a u	
s u t v e r i a u “,	–	tas	atsake.

Čia Dievas pirmiausia užmiega, vadinasi, irgi mie-
ga – ir, tikėtina, sapnuoja – nuo pat pradžių. O jei taip, 
tai abu šiedu kosmogoniniai mitai pasidaro dar pana-
šesni – tiek panašūs, kad juos kone būtų galima laikyti 
kažkokio vieno pirminio visuotinio provaizdžio varian-
tais. Tokį pirminį visuotinį mitą hipotetiškai galėtume 
nusakyti maždaug taip: pradžioje nebuvo nieko, tik 
Dievybė, kuri ėmė sapnuoti; tada ji „nėrė“ į savo sa-
pno „dugną“ ir ten galiausiai užčiuopė pirmąją tikrovės 
užuomazgą (tariant psichologiškai, taip giliai paniro į 
sapną, kad galiausiai užmiršo jį tesant sapną); tada iš 
tos tikrovės užuomazgos ji išplėtojo pirmą tvirtumą, į 
kurią jau galėjo atsiremti, ant kurios jau galėjo „pailsėti“ 
(kaip apskritai sąmonė „atsiremia“ į savo pačios vaizdi-
nius ir juose „ilsisi“ nuo pirmapradžio grynos, nuogos 
būties išgyvenimo).

Šiaip ar taip, pasaulis ir gyvenimas pasaulyje bū-
dingai prilyginamas sapnui, visuotinai – pradedant pir-
mykštėmis gentimis, didžiosiomis Rytų dvasinėmis tra-
dicijomis ir baigiant Vakarų filosofija bei šiuolaikine 
poezija; visais lygmenimis, pradedant giliausiais misti-
niais mokymais ir baigiant paprasčiausiais poetiniais bei 
didaktiniais sugretinimais.

M. Eliadės duomenimis, Australijos šiaurės vakarų 
unambalų genties dievai kūrėjai „Valanganda (Wallan-
ganda) ir Ungudas (Ungud) viską sukūrė drauge, tačiau 
tik naktimis – kaip kūrybinį sapną. Ungudas – arba Un-
gud, nes tai gali būti bet kurios lyties ar netgi dvilytė esy-
bė, – pavirto būtybėmis, kurias susapnavo. Panašiai Va-
langanda susapnavo savo paleistas pasaulin būtybes.“97 
Kalahario bušmenai sako: „Mes esame sapnuojami kažin 
kokiam sapne“; Meksikos actekai: „Netiesa, kad mes į 

šią žemę atėjom gyventi: mes atėjom miegoti, sapnuoti“; 
arba: „Mes tik sapnuojame, mes esam atsiradę tik iš sap-
no, nes visa tai tarytum sapnas.“98 Šiuolaikinis indėnų 
majų rašytojas iš Jukatano Chorchė Kokomas savo tėvy-
nainių tradicines pažiūras šiuo klausimu apibūdina štai 
kaip: „Visa kas visatoje yra sapnas... Žmogus, gimdamas 
žemėje, patenka į miegančiųjų būtybių sritį. Galima tarti, 
kad žmogus gyvena sapne.“99

Tolimuosiuose Rytuose pirmiausia, žinoma, ateina 
į galvą garsiojo kinų daoso Džuang Dzi fragmentas, pa-
vadintas Didžiuoju	prabudimu:

Tas, kuris naktį sapnuoja vyno puotą, rytą pabu-
dęs ją aprauda; sapne raudojusysis rytą galbūt iš-
vyks medžioklėn. Sapnuodami tokie nežino, kad 
sapnuoja; sapnuodami jie gali net spėlioti, ką jų 
sap nai reiškia. Tik pabudę jis sužino, kad tai tebu-
vo sapnas. Tačiau yra dar ir Didysis Prabudimas, 
kai prabudus sužinoma apie Didįjį Sapną. Tik 
kvailiai tegali manyti, jog jie budrūs ir tartis žiną, 
kas valdovas, o kas tarnas. Kaip kvaila! Ir Konfu-
cijus, ir tu – abu esate sapnas. Ir tai, kad aš sakau, 
jog esate sapnas, – irgi sapnas.100

Deividas Kokshedas ir Siuzan Hiler primena mums 
dar vieną ne mažiau iškalbingą Džuang Dzi fragmentą, 
vadinamąjį Peteliškės	 sapną, ir ta proga išsako ganėti-
nai rimtą įžvalgą: „Mūsų sapnuose daiktai ir veiksmai, 
kai juos patiriame, mums yra ne mažiau realūs, nei at-
rodo daiktai ovyje mums nubudus. Daugiau nei prieš 
tūkstant metį šį paradoksą yra išreiškęs Džuang Dzi:

Kartą Džuang Dzi susapnavo esąs peteliškė – 
linksmai, nerūpestingai aplinkui plevenanti pe-
teliškė. Ji nieko nežinojo apie Džuang Dzi. Kai ji 
staiga nubudo, vėl pasijuto esanti Džuang Dzi. Ne-
žinia, ar tai Džuang Dzi sapnavo, kad jis esąs pe-
teliškė, ar peteliškė sapnuoja esanti Džuang Dzi?

Sprendimas priklauso nuo tikrovės apibrėžimo. Jei-
gu sapnuodami suvokiame sapną esant tikrą, o nubudę 
manome jį buvus netikrą, taip iš dalies yra dėl to, kad 
miegodami ir sapnuodami mes savo sapnuose nesame 
sąmoningi, užtat neturime tokio požiūrio taško, iš kurio 
išvystume mus supančios tikrovės visumą.“101

Ir šiuolaikinio daoisto Dengo Ming-Dao žodžiais: 
„Visas gyvenimas yra sapnas“, arba „gyvenimas yra pa-
prasčiausia iliuzija, kai vienas sapnas keičia kitą“, nes ir 
„sapne viskas atrodo tikra. Kai būdraujame, taip pat vis-
kas atrodo tikra. Šitoks keistas sugretinimas yra vienas 
tų, apie kuriuos Dao sekėjai nuolatos mąsto. Jie klausia: 
jei gyvenimas tėra tik paprasčiausias persikėlimas iš vie-
no sapno į kitą, tai kas iš tikrųjų yra tikra?“; savo ruožtu 
„meditacija – tai atsibudimas“102.

Bene ryškiausia, kone šerdinė pasaulio kaip sapno 
samprata yra Indijoje, hinduizme. Džozefo Kempbelo 
žodžiais: „Požiūris į šią visatą, dangų, pragarą ir visa 
ką joje kaip į didį sapną, sapnuojamą vienintelės esybės, 
kurio visi sapnuojamieji irgi sapnuoja, Indijoje yra pake-
rėjęs ir suformavęs ištisą civilizaciją.“103 Klasikinis vaiz-
duojamojo meno pavyzdys – Dašavataros šventyklos 
(V a.) bareljefe iškaltas miegantis ir šį pasaulį sapnuo-
jantis dievas Višnus104. Heinrichas Cimeris persako iš-
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kalbingą poringę apie Naradą, Višnaus kerų, arba majos 
(māyā), galia per valandėlę susapnavusį ištisą gyvenimą 
su pakilimais ir nuosmukiais, laimėmis ir nelaimėmis, ir 
imasi ją šiuolaikiškai paaiškinti: „Pasaulis – tai materi-
alizavęsis Višnaus sapnas. Pamoką galima suprasti psi-
chologiškai, pritaikant sau, kurie esame ne dievai, o tik 
ribotos būtybės. Nuolatinė savitos gyvybinės energijos 
(śakti) projekcija bei eksternalizacija sukuria mums visa-
tėlę, ribotą mūsų tiesioginės aplinkos sferą, sudarytą iš 
to, kas mums rūpi ir mus veikia. Indiferentišką, neutra-
lų ekraną mes apgyvendiname ir nuspalviname vidinio 
savo sielos sapno veikėjais bei dramomis ir tampame 
dramatiškų jo įvykių, džiaugsmų bei negandų auko-
mis. Pasaulis – ne tas, koks jis yra savaime, o tas, kokį 
jį suvokiame ir į kokį reaguojame, – tėra mūsiškės ma-
jos, arba iliuzijos, padarinys. Jį išties galima apibūdinti 
kaip sukurtą daugiau mažiau aklos mūsų pačių gyvybi-
nės energijos, projektuojančios grėsmingus ir malonius 
pavidalus bei reginius. Taigi esame savo pačių majos-
šaktės nepaliaujamai kuriamo filmo belaisviai. Kai tik 
įsiveliame ir įsipainiojame į gyvybiškai svarbius, aistras 
sužadinančius dalykus, turime reikalą su savo pačių pro-
jekcijomis. Tai ir yra majos kerai.“105 Šiaip ar taip, Maitri	
upanišadoje (4.2) tarp daugybės kitų palyginimų sakoma, 
jog šis pasaulis yra „lyg fokusininko pokštas, sudarytas 
iš iliuzijos, lyg s a p n a s , netikra regimybė“ (indrajālam	
iva	māyāmayam,	 s v a p n a 	 iva	mithyādarśanam) ir t. t.106 
Teoriškai bene nuodugniausiai požiūris į pasaulį kaip 
sapną rutuliojamas Vedantoje. Žymaus komentuotojo 
Gaudapados žodžiais: „Kaip sapną ar iliuziją, kaip die-
višką gandharvų miestą visatą regi vedantos žinovai.“107 

Panašiai pasak kito Vedantos klasiko, Šankaros: „Visa su-
dėtinga regimoji būtis laikoma tikra tik tol, kol dar negimė 
žinojimas Brahmaną esant visa ko Patį, kaip kad sapno 
pavidalai laikomi tikri, kol nenubudo sapnuotojas“; taigi: 
„Šis atvejis prilygsta sapnuojančiam žmogui, kuris sapne 
regi daugybę dalykų ir ligi pat nubusdamas yra įsitiki-
nęs, kad jo mintys remiasi tikru suvokimu, nė neįtarda-
mas, kad jo suvokimas tėra vien regimybė.“108 Vedantos 
kompendiume Advaita	bodha	dypika (97–98) pabrėžiama: 
„Pačiame sapne patirti regėjimai atrodo neabejotini ir 
tik ri, tuo metu visai neatrodo, kad jie būtų netikri. Pana-
šiai patiriant ovyje šis pasaulis irgi atrodo neabejotinas 
ir tikras. Tačiau nubudus tavyje tikrajai prigimčiai, jis 
irgi pasirodys buvęs netikras.“109 Žymus XX a. Vedantos 
atstovas atsiskyrėlis Ramanas Maharšis atitinkamai aiš-
kina: „Tačiau, kol sapnuojate, jums yra tikras sapnų pa-
saulis. Kol sapnas tęsiasi, viskas, ką jame matote, jaučiate 
ir t. t., yra tikra. <...> Kitaip sakant, sapnas kaip sapnas 
nesuteikia jums galimybės suabejoti jo tikrumu. Lygiai 
taip jūs negalite suabejoti pasaulio tikrumu būdrauda-
mi. Kaip gali p r o t a s , kuris pats s u k ū r ė  p a s a u l į , 
laikyti jį netikru? Tokia yra būdraujant patiriamo pasau-
lio ir sapnų pasaulio palyginimo reikšmė. Jiedu abu yra 
p r o t o  k ū r y b a “, užtat „pasaulis, kurį vienintelį dabar 
suvokiate, yra toks pat netikras kaip ir tas, kuriame gyve-
nate sapnuodamas“110. Neovedantos patriarchas Svamis 
Vivekananda prisipažįsta, jog po jaunystėje jį ištikusio 
stipraus patyrimo „pasaulis pradėjo atrodyti... kaip sap-
nas“, užtat paskui moko: „Kaip taip gali būti? Dievas, 

grynoji Dvasia pavirto pasauliu? Taip, akivaizdžiai taip. 
To, ką visi neišmanėliai regi kaip visatą, iš tikrųjų nėra. 
Kas esame jūs ir aš, ir visi šitie mūsų regimi daiktai? Vien 
savihipnozė. Tėra vienintelė Būtis, begalinis, amžinai pa-
laimingas Vienis. Šioje Būtyje mes sapnuojame visus kuo 
įvairiausius sapnus“, todėl galų gale pasiekę Išsivadavi-
mą suvoksime, „kad šis pasaulis tėra sapnas“111. XX a. 
naujojo hinduizmo žymūno Šri Aurobindo mokyme irgi 
„iš tikrųjų materija – ne kas kita kaip Dvasios sapnas“112.

Ne mažiau ryškus toks požiūris budizme, ypač ma-
hajanos ir vadžrajanos. Pasak mahajanos budizmo kla-
siko Vasubandhaus: „Gyvenimo veikla primena sapno 
potyrius“, užtat „nepabudęs žmogus nesuvokia percep-
cijos objekto sapne nerealumo.“113 Lankavatara	sūtroje aiš-
kinama: „Daugio pasaulis randasi iš pasąmoninių polin-
kių ir vaizdijimo samplaikos. Nors šitai kyla iš sąmonės, 
žmonės tai laiko išoriniu dalyku, o aš vadinu tai sąmo-
nės atspindžiu. Išorės nėra iš tiesų, visa regimybė – vien 
s ą m o n ė s  k ū r i n y s .“114 „Tarsi žmogus sapnuotų šalį, 
pilną vyrų ir moterų, dramblių, žirgų, vežėčių, pėsčiųjų, 
kaimų, miestų ir prekyviečių, karvių, jaučių, miškų, gi-
raičių, pasipuošusią kalnais, upėmis ir ežerais. <...> Visai 
taip pat kvaili prastuoliai, sugelti klaidingų pažiūrų ir 
suvedžioti klaidatikių, nesuvokia, kad visa, ką jų menta 
regi, tėra kaip sapnas“115. Aštasahasrikoje (II.39–40) legen-
dinis vienuolis Subhūtis moko: „Šitos būtybės yra kaip 
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apžavų iliuzija, kaip sapnas. Apžavų iliuzija ir būtybės, 
sapnas ir būtybės – ne du skirtingi dalykai. Visa kas yra 
kaip apžavų iliuzija, kaip sapnas. Net skirtingi pasieku-
siųjų lygmenys, nuo vos įžengusio srautan ligi paties 
Budos, irgi tėra kaip apžavų iliuzija, kaip sapnas“; ne-
gana to: „Netgi nirvana, sakau, tėra lyg apžavų iliuzija, 
lyg sapnas. Juo labiau visa kita!“116 Mongolijos ir Tibeto 
rašytinėje budizmo tradicijoje sapną įprasta pasitelkti 
kaip tuščiavidurės, iliuziškos šio pasaulio prigimties 
pavyzdį117. Antai tibetietiškojo dzogčeno Didžiojoje	slap-
tojoje	 Saulės	 ir	Mėnulio	 jungties	 tantroje sakoma: „Kūną 
turinčių būtybių gyvenimas netvarus kaip sapnas“, taigi 
žmogaus „kūnas yra panašus į tą, kokį jis turi sapne“118. 
Viduramžių Indijos Tantrinio budizmo vadžrajanos di-
džiūnas, tapęs vienos iš tibetietiškų jo gijų pradininku, 
Tilopa savo mokinį Naropą mokė (Mahamudra	upadeša): 
„Įsižiūrėk į šio pasaulio prigimtį, netvarią kaip mira-
žas arba sapnas.“119 Todėl ir šiuolaikinis tibetietiškosios 
vadžrajanos atstovas Sogjalas Rinpočė savo įkvėptoje 
Tibetiečių	gyvenimo	ir	mirties	knygoje120 pataria „įžvelgti, 
kad visi reiškiniai tėra į sapną panaši iliuzija. Šis gilė-
jantis kūno iliuzinės prigimties suvokimas yra viena 
geriausių ir efektyviausių priemonių visko atsisakyti. 
Kai mirdami susidursime su faktu, jog kūnas tėra iliu-
zija, šio žinojimo įkvėpti ir juo apsiginklavę galėsime be 
baimės pripažinti kūno iliuzinę prigimtį, ramiai išsiva-
duoti iš prisirišimo prie jo ir noriai, net su dėkingumu 
bei džiugesiu apleisti kūną, dabar jau žinodami, kas jis 
yra“121. Čia persakomi ir žymaus vienuolio, Dalai Lamos 
mokytojo Dilgo Kjencė Rinpočės priešmirtiniai žodžiai: 
„Man jau septyniasdešimt aštuoneri, ir savo gyveni-
me mačiau daug. Tiek daug mirė ir jaunuolių, ir mano 
amžiaus žmonių, ir visiškų senolių. Tokia daugybė iš-
kilusiųjų nusmuko ir nusmukusiųjų iškilo. Šitiek daug 
šalių pasikeitė. Visame pasaulyje vyko aibė tragedijų, 
neramumų, siautėjo daugybė karų, marų ir baisių su-
griovimų. Tačiau visos šios permainos – ne tikresnės už 
sapną“; išties, priduria Sogjalas Rinpočė: „Argi visa, ką 
anksčiau darėme, dabar neatrodo kaip sapnas: draugai, 
su kuriais kartu užaugome, mėgstamos vaikystės vietos, 
pažiūros ir nuomonės, kurių kadaise tvirtai laikėmės, 
o dabar jau esame išsižadėję? Dabar, šią akimirką, šios 
knygos skaitymas jums atrodo visiškai realus. Tačiau net 
šis puslapis netrukus tebus prisiminimas“, tad „iš tiesų 
mūsų protas yra tuščias, nepastovus ir kintantis lyg sap-
nas“, užtat ir Buda Samadhiradža	sūtroje moko: „Žinoki-
te – visi daiktai panašūs į miražą, pilį debesų, sapną ir 
vaiduoklį“; Sogjalo Rinpočės patikinimu, „šio tikrovės 
panašumo į sapną kontempliacija jokiu būdu nepavers 
mūsų bejausmiais, neatims vilties, nepripildys pagiežos. 
Priešingai – ji gali atskleisti mumyse šiltą humoro jaus-
mą ir pažadinti švelnią atjautą“, užtat ir kitas mokyto-
jas, Čagdud Tulku Rinpočė, patarė: „Visada atpažinkite 
sap ną primenančias gyvenimo savybes ir silpninkite 
prie raišumą bei antipatiją. Būkite geri visoms būtybėms. 
Kad ir ką kiti jums darytų, mylėkite juos ir atjauskite. 
Kai į viską žvelgiate lyg į sapną, pasidaro nelabai svar-
bu, kaip kiti su jumis elgiasi. Svarbiausia – sapnuojant 
puoselėti gerus ketinimus. Toks yra tikrasis dvasingu-
mas“; ir Celė Nacokas Rangdrolas, vienas labiausiai pri-

tyrusių XVII a. Tibeto mokytojų, aiškino: „Šią begalinę 
regimybių įvairovę suvokite kaip sapną, vien kaip savo 
proto iliuzines, nerealias projekcijas“122. Pagaliau juk ir 
pats Budos vardas, kaip bendrinė sąvoka, „įvardija kie-
kvieną visiškai prabudusį iš nežinojimo miego“, o esmi-
nis būdas tam pasiekti yra meditacija, nes: „Meditacija 
pažadina jumyse supratimą, kokia iliuzinė ir panaši į 
sapną yra visų daiktų bei reiškinių prigimtis“123. Vaka-
rietis budologas Herbertas Giunteris pritaria: „Sapnas 
yra itin tinkamas ir ego jausmo, ir iš jo kylančio subjek-
tyvumo įvaizdis. Užtat pažodinė [sanskrito] šaknies 
budh reikšmė yra ‘nubusti’, iš jos kaip tik ir padarytas 
Budos vardas Buddha ‘nubudusysis’.“124 Apie Sidhartai 
Gautamai suteiktą šį vardą vienas iš padavimų byloja:

Sudžata sudėjo delnus ties krūtine ir, gavusi leidi-
mą, paklausė: „Esi atbudęs, taigi tas, kuris moko, 
kaip gyventi įsisąmoninus savo būtį. Ar galime 
Tave vadinti Atbudusiuoju?“ Sidharta linktelėjo: 
„Tai man labai patinka.“ Sudžatos akys švytėjo. 
Ji tęsė: „Atbusti Magadhoje tariama budh. Atbudęs 
žmogus vadinsis buddha. Ar galime vadinti Tave 
Buda?“ Sidharta linktelėjo.125

Taigi pats budizmo pavadinimas mena pasaulį ir 
gyvenimą pasaulyje esant sapną ir šia samprata iš es-
mės remiasi.

Nuo seniausių laikų toks požiūris į šį pasaulį ir 
gyvenimą jame žinomas Artimuosiuose Rytuose. Štai 
senovės Babilono epo herojus Gilgamešas savo gyveni-
mą įvertina taip: „Matyt, pramiegojau visus tuos metus 
aš!“126 Senovės Egipte vyriausio žynio Neferhotepo kape 
aptiktas įrašas, kuriame jo arfininko vardu, be kita ko, 
sakoma: „Tasai laikas, kurį mes praleidžiame žemėje, – 
tai sapnas.“127 Vėliau sapnui gyvenimas prilyginamas 
islame, bent jau senovės persų tradiciją perėmusių šii-
tų bei ypač sufijų, pavyzdžiui, Ibn al Arabio: „Tad argi 
nematote, jog Pranašas jutiminio suvokimo objektą pri-
lygino sapnui, o šį sapną – vaizduotei? Žmonės mie-
ga, – sakė jis, – tik numirę jie atsibunda.“128 Taigi, pasak 
Algio Uždavinio: „Šiapusybės nereikia griauti, ją reikia 
teisingai interpretuoti: išaiškinti, kaip aiškinami miglo-
ti sapnai, turintys juos pranokstančią simbolinę pras-
mę. Komentuodamas tarp sufijų populiarų hadisą: ‘Visi 
žmonės miega, tik numirę jie atsibunda’, Andalūzijos 
šeichas pabrėžia, kad jutimais suvokiamą pasaulį Prana-
šas prilygina interpretacijos reikalaujančiam sapnui.“129

Europoje požiūriu į gyvenimą kaip į sapną galima 
įtarti jau Hėrakleitą, ben jau sprendžiant iš rekonstruoto 
jo fragmento (8): „Miegantieji yra to, kas vyksta pasau-
lyje, dirbėjai ir bendradarbiai.“130 Paskui Platonas Valsty-
bėje (534.c–d) apie nemąstantį, nesugebantį mąstyti žmo-
gų sako: „Toks žmogus leidžia dabartinį savo gyvenimą 
snausdamas ir sapnuodamas ir, nespėjęs pabusti šiame 
pasaulyje, atsidurs Hade ir ten visiškai užmigs.“131 Taip 
pat Sokrato	 apologijoje (31.a), kur šis jį teisiantiems atė-
niečiams prikiša: „Vis dėlto labai galimas daiktas, kad 
jūs, pykdami panašiai kaip žadinami snaudaliai, lengvai 
mane nužudysite, patikėję Anitu ir man smogę, o vėliau 
visą likusį gyvenimą praleisite miegodami.“132 Požiū-
riu į gyvenimą ir pasaulį kaip į sapną Antikoje garsėjo 
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Anaksarchas133. Vėliau blogam sapnui gyvenimas šia-
me pasaulyje prilyginamas gnostikų, netgi pasitelkiant 
bib linį mitą: pasaulis esąs pirmažmogio Adomo sapnas, 
prasidėjęs jam rojuje užmigus134. Pasak Džozefo Kemp-
belo: „Iš tiesų aukštesnės sąmonės nuosmukis į pasąmo-
nės [tiksliau, nesąmoningumo] būseną yra tiksli biblinio 
Nuopuolio vaizdinio reikšmė. Sąmonės suvaržymas, dėl 
kurio mes nematome visuotinės galios šaltinio, o tik 
reiškinių pavidalus – tos galios atspindžius, aukštesnę 
sąmonę paverčia pasąmone ir kartu tuoj pat sukuria pa-
saulį. Atpirkimas yra aukštesnės sąmonės sugrįžimas ir 
kartu pasaulio išnykimas.“135 Atkreipsime dėmesį, jog ir 
aptartoje sakmėje apie žemės atsiradimą Dievui miegant 
tai atlieka velnias, taigi pasaulis iškyla kaip tamsos at-
stovo velnio išplėtotas užmigusio Dievo sapnas.

Daugiau mažiau ryškiai ši pasaulio kaip sapno sam-
prata atpažįstama per visą Vakarų minties istoriją. Ge-
rardas van der Leuvas primena mums Prospero žodžius 
iš Šekspyro Audros: „Mes esame iš tos pat medžiagos, / 
Iš kurios padaryti sapnai, ir mūsų gyvenimėlis / Įsuptas 
į sapną.“136 Viena iš ispanų dramaturgo Pedro Kalde-
rono dramų pavadinta Gyvenimas	–	 tai	 sapnas137. Blezas 
Paskalis atkreipė dėmesį į tuos atvejus, kai „sakome: 
‘Atrodo, lyg sapnuočiau’. Mat gyvenimas yra šiek tiek 
mažiau nepastovus sapnas“; ir toliau savo įžvalgą plė-
tojo taip, kad „žmogus nėra tikras, ar jis budi, ar miega. 
Juk sapnuodami mes taip stipriai tikime nemiegą, tarsi 
iš tikrųjų nemiegotume. Tikime matą erdvę, pavidalus, 
judesius, jaučiame bėgant laiką, jį matuojame – žodžiu, 
elgiamės taip pat, kaip nemiegodami. Tad pusė gyve-
nimo praeina miegant, kai, mūsų pačių prisipažinimu, 
nors ir kaip mums atrodytų, visai nežinome, kas tikra. 
Jei visi mūsų išgyvenimai ten yra iliuzijos, kas žino, ar 
ta kita gyvenimo pusė, kai manomės nemiegą, nėra kitas 
miegas, šiek tiek skirtingas nuo pirmojo, ir iš jo pabunda-
me, kai manome užmiegą?“; „Pagaliau, kadangi dažnai 
sapnuojame, jog sapnuojame, kraudami sapną ant sap-
no, ar negali būti, kad ta pusė gyvenimo, kai manome 
nemiegą, taip pat yra sapnas, į kurį įskiepyti kiti; kad iš 
jo mes pabundame mirties valandą, o jos metu taip pat 
mažai teprieiname prie tiesos ir gėrio principų, kaip ir iš 
tiesų miegodami?“138 Pasak Džordžo Berklio, „bus prieš-
taraujama, kad iš tikrųjų daiktus matome šalia arba nu-
tolusius nuo mūsų tam tikru atstumu; vadinasi, prote jų 
nėra, nes būtų neįtikėtina, kad daiktai, kuriuos matome 
už keleto mylių, būtų taip arti kaip ir mūsų pačių mintys. 
Į tai atsakysiu: norėčiau atkreipti dėmesį į tai, jog sap-
ne dažnai suvokiame daiktus tarytum labai nutolusius 
nuo mūsų, nors visi pripažįsta, kad daiktai egzistuoja 
tik p r o t e “139. O štai kaip Arturas Šopenhaueris aiški-
na lemtį: „Dar viena analogija, galinti visai kitu aspektu 
padėti suvokti nagrinėjamąjį transcendentinį fatalizmą, 
yra sapnai, su kuriais gyvenimas išvis turi seniai pripa-
žintą ir gana dažnai išsakomą panašumą – ir dar tokį, 
kad net Kanto transcendentinis idealizmas gali būti lai-
komas aiškiausiu tos mūsų į sapną panašios sąmoningos 
būties savybės išdėstymu; tai mintis, kurią išsakiau savo 
Kanto	 filosofijos	 kritikoje. Kaip tik šita analogija įgalina 
mus pamatyti, nors irgi tik per miglotą tolumą, kaip ta 
slėpininga galia, valdanti ir vairuojanti su mumis susi-

jusius ir savo tikslų siekiančius išorinius procesus, vis 
dėlto galėtų turėti šaknis mūsų neišaiškinamos esmės 
gelmėje. Taip pat ir sapne susiduria aplinkybės, kurios 
čia pat tampa mūsų veiksmų motyvais, kaip išoriniai ir 
nuo mūsų nepriklausomi, net mūsų niekinami kaip gry-
nai atsitiktiniai dalykai, tačiau vis dėlto tarp jų esama 
paslaptingų ir tikslingų sąsajų, kur slapta galia, kuriai 
sapne paklūsta visi atsitikimai, vienintelė pati tvarko ir 
vairuoja mūsų atžvilgiu tas aplinkybes. Bet keisčiausia 
čia tai, kad ši galia negali būti niekas kita kaip mūsų pa-
čių valia, tačiau taip, kad ji nepatenka į mūsų sapnuo-
jančią sąmonę“; „Tad ar likimas tikrovėje ir planingumas, 
kurį galbūt kiekvienas žmogus pastebi savo paties gyve-
nime, negali būti susiję su aplinkybėmis, analogiškomis 
toms, kurias atskleidėme sapnuose?“; „Tai yra didžiulis 
sapnas, kurį sapnuoja ana viena esybė, bet taip, kad visi 
jos amenys jį sapnuoja drauge. Todėl viskas tarpusavyje 
susipynę ir viskas prie visko prisiderinę“; „Turint visa tai 
galvoje, į gyvenimą galima žiūrėti kaip į sapną, o į mir-
tį – kaip į pabudimą.“140 Į šią tradiciją atkreipė dėmesį 
ir Chosė Ortega i Gasetas: „Gėtė priskiria pasaulio šlovę 
‘amžinai neramiai, amžinai jaunai Jupiterio dukrai Fan-
tazijai’. Leibnicas sumažina realybę iki monados, kurios 
esmę sudaro spontaniško reprezentavimo galia. Kantas 
priverčia savo sistemą suktis aplink Einbildungskraft, 
vaizduotę, tarsi aplink durų vyrį. Šopenhaueris sako, 
kad pasaulis yra mūsų reprezentavimas, didžioji fantas-
magorija, nereali vaizdų, projektuojamų slaptos kosmi-
nės jėgos, uždanga. Jaunasis Nyčė aiškina pasaulį kaip 
teatrinį nuobodžiaujančio dievo žaidimą. ‘Pasaulis yra 
sapnas ir dūmai amžinai nepatenkintoms akims.’“141

Šią tradiciją Vakaruose tęsė ir psichologai. Karlas 
Gustavas Jungas apie išorinio pasaulio suvokimą yra 
pasakęs: „Panašiai ir sapnas mums atrodo esąs tikrovė 
tol, kol nepabundame iš miego.“142 Jungo sekėja Ma-
rija Luiza fon Franc su šia pasaulio kaip sapno sam-
prata pagrįstai susiejo jungiškąją sinchroniteto sąvoką 
(vok. Sinchronizität, angl. sinchronicity). Anot jos, „jeigu 
pažvelgsite į savo gyvenimą simboliškai ir atkreipsite 
dėmesį į sin chronistinius įvykius, nutikusius išorėje, 
pamatysite... kad daugelį išorinių įvykių galima laikyti 
esant tos pat rūšies kaip sapnų siunčiami ženklai“; nes 
„paprastai materiją mes siejame su išore. Šią knygą suvo-
kiame kaip esančią ‘išorėje’. Tai materialus daiktas. Sielą 
mes paprastai grosso	modo suvokiame kaip esančią ‘vidu-
je’, o štai šį materialų stalą priešais – kaip esantį ‘išorėje’. 
Taigi galima tarti, kad jeigu sinchronistinio įvykio atveju 
šis stalas priešais ima elgtis kaip mano paties psichė, tai 
išorė ir vidus sutampa. Imkime pavyzdį, dr. Jungo mini-
mą jo straipsnyje apie sinchronitetą: ten pacientė pasisa-
ko susapnavusi skarabėją. Dr. Jungas paaiškina, jog ska-
rabėjas – tai sąmonės atsinaujinimo simbolis. Ir tą pačią 
akimirką į kambarį įskrenda skarabėjas ir nutupia prie 
pacientės. Susidaro įspūdis, kad tai, kas nutiko išorėje, 
yra tarsi sapnas. Kartais galima išgirsti žmones sakant: 
‘Pasitryniau akis, nes pamaniau, kad sapnuoju.’ Išorėje 
staiga nutinka kažkas tokio, kas priklauso vidui ir kas iš 
tikrųjų turėtų būti vidinis įvykis. Tuomet žmogus pasa-
ko: ‘Po galais! Ar išorinis pasaulis tėra mano sapno da-
lis?’ Tą akimirką jų neįmanoma atskirti“143. „Tai reiškia, 
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kad pažvelgę į savo gyvenimą simboliškai, atsižvelgda-
mi į tuos sinchronistinius įvykius, kurie nutinka išorėje, 
išvystumėte... kad netgi daugelį išorinių įvykių galima 
laikyti tos pačios kategorijos įvykiais kaip sapne.“144 Ne 
mažiau iškalbingai šiuo klausimu yra pasisakęs kitas 
Jungo sekėjas, archetipinės psichologijos pradininkas 
Džeimsas Hilmanas: „Iš tikrųjų mes esame padaryti iš 
tos pačios medžiagos kaip sapnai. Kadangi tiesiogiai ir 
betarpiškai mes tepatiriame vaizdinius ir iš šių vaizdi-
nių kuriame savo pasaulius, vadindami juos tikrove, tai 
iš tikrųjų gyvename pasaulyje, kuris nėra nei ‘vidinis’, 
nei ‘išorinis’. <...> Paradoksalu, tačiau tuo pat metu ir šie 
vaizdiniai yra mumyse, ir mes gyvename tarp jų. Psichi-
nis pasaulis empiriškai patiriamas kaip esąs mūsų vidu-
je, ir vis dėlto jis supa mus savo vaizdiniais. Aš sapnuoju 
ir sapnus patiriu savo viduje, ir vis dėlto tuo pat metu 
vaikštinėju po savo sapnus ir pats esu viduje jų.“145 Už-
tat, pasak Viktoro Franklio, „kasdienybės žmogus nuolat 
klaidingai suvokia mirtį. Kai sučirškęs žadintuvas išgąs-
dina mus, nutraukdamas sapno giją, žadintuvo dirgiklį 
suvokiame kaip siaubingą įsiveržimą į sapno pasaulį: 
sap no užliūliuoti nenumanome, kad jis žadina mus tikra-
jai mūsų būčiai, dienos pasauliui. Ar ne panašiai nutinka 
mirštančiajam? Ar mes, mirtingieji, irgi neišsigąstame 
mirties? Ar neklystame nesuvokdami, kad ji pažadina 
mus tikresnei, realesnei mūsų pačių tikrovei?“146

Galiausiai ši sava Vakarų tradicija susiliejo su bu-
distine Rytų, ir šiuolaikinis amerikietis psichoterapeu-
tas, medicinos mokslų daktaras Džonas Kabat-Zinas 
sako: „Iš budizmo perspektyvos mūsų įprasta būdrau-
jančios sąmonės būsena regima kaip smarkiai suvaržyta 
ir varžanti, daugeliu atžvilgių veikiau primenanti tebe-
sitęsiantį sapną, o ne būdravimą“; mat: „Kartais mūsų 
mintys veikia kaip kokie sapno akiniai. Kai mes, juos 
užsidėję, matome aplinkui savo sapnuojamus vaikus, 
sapnuojamą vyrą ar žmoną, sapnuojamą darbą, sapnuo-
jamus kolegas ir partnerius, sapnuojamus draugus. Ga-
lime gyventi savo sapnuojamoje dabartyje sapnuojamos 
ateities vardan. Patys to nežinodami, mes viską savaip 
nuspalviname, viskam primetame savą atspalvį. Nors 
įvykiai sapne gali keisti vienas kitą ir sudaryti gyvos 
tikrovės iliuziją, vis dėlto tai tėra sapnas, kuriame įstri-
gome. Tačiau jeigu mes nusiimtume tuos savo akinius, 
galbūt – tik galbūt! – šiek tiek aiškiau išvystume, kas iš 
tikrųjų čia dedasi“; o „kaip lengva yra pramiegoti ir taip 
prarasti didžiąją dalį savo gyvenimo, pasakojant sau gra-
žias istorijas apie tai, kas esame ir kur link einame!“147

Požiūrio į tikrovę kaip į sapną užuominų galim ap-
tikti ir liaudies tradicijose. Pasak rytų slavų priežodžio: 
Только	во	сне	сдалося,	будто	на	свете	жилося „Tik sapne 
pasirodė, kad pasaulyje gyventa“148. Lietuviai pasako: 
Gyvenimas	 slenka	 kaip	 sapnas:	 atsipeikėt	 nesuspėjai,	 o	 jau	
mirtis	su	dalge	prieš	akis	stovi (Tauragnai, Utenos r.); Gy-
venimas	 prabėga,	 kaip	 sapnas	 praslinksta (Merkinė, Varė-
nos r.); Buitis	kaip	sapnas	–	greitai	praskrenda (Dieveniškės, 
Šalčininkų r.); Teip	 praėjo	 gyvenimas	 lygu	 sapnys (Lėnas, 
Ukmergės r.)149 ir pan.

Iš tautosakos nelabai galima daugiau ir gilesnių to-
kio pobūdžio įžvalgų tikėtis, vis dėlto viena kita pasitai-
ko ir pasakose. Pavyzdžiui, viename paplitusios pasakos 

Našlaitė	šulinyje (ATU 480) variante iš Jono Basanavičiaus 
rinkinių ši pasilenkė į šulinį įkritusios verpstės ir įpuolė 
vidun: Kaip	tik	inpuolė,	teip	ir	nuskendo.	Ji	 k a i p 	 i š 	 m i e -
g o 	 p a b u d o .	Žiūri,	kad	ji	vaikščioja	po	žalią	pievą ir t. t.150 
Vadinasi, prieš patekdama į aną pasaulį – gyvendama 
šiame, ji tarsi miegojo, sapnavo. O Antanas Baranauskas 
yra užrašęs žemaičių pasaką apie girtą artoją, kuriam ku-
nigaikštis iškrėtė pokštą: liepė perrengti kunigaikščiu ir 
nubudus elgtis su juo kaip su kunigaikščiu, o kitą naktį 
vėl perrengti jo drabužiais ir palikti toje pačioje vietoje. 
Nubudęs artojas savo vakarykštį nuotykį palaikė sapnu. 
Pasaka turi didaktišką pabaigą: Ar	 nepasirodys	 visiems	
galingiausiems	 pasaulio	 valdytojams	 jų	 ponavimas	 puikiu	
s a p 	n u ,	kada	stosis	prieš	Aukščiausią	Teisėją?	Mes	visi,	kurie	
ieškom	pasauly	 šlovės,	 turtų	 ir	malonumų	 ir	mums	pavyks-
ta	anuos	užpelnyti,	–	kas	gi	iš	to	mums	paliks	po	mirties?	O	
Dieve,	niekas	kitas,	kaip	tiktai	 tuščias	pamėklas,	 lygus	anam	
saldžiam	 s a p n u i ,	 kuriuo	 tenkinosi	 artojas.151 Sudėjus su 
anksčiau išnagrinėta sakme apie Dievui miegant sukurtą 
pasaulį, vis jau šis tas.

Prie tautosakos galima būtų prišlieti ir pokario Lie-
tuvos laisvės kovotojų Tauro apygardoje 1948 m. vasa-
rio 16 d. paskelbtą atsišaukimą, kuriuo siekta kariams 
palaikyti viltį:

Baisus	ilgas	 s a p n a s…	Masiniai	žudymai,	lavonų	iš-
niekinimai,	žiauriausios	kančios	kalėjimuose,	geležiniai	
pančiai…	Sibiras,	skausmas,	sielvartas,	badas…	Visam	
brangios	tėvynės	veide	kruvini	budelių	pėdsakai,	siau-
bas…	Tos	 b a i s i o s 	 n a k t i e s 	 tamsa	 jau	 brėkšta	 ir	
jau	galima	pradėti	skaičiuoti	valandas,	kada	prašvis	ir	
užtekės	Laisvės	Ryto	Saulė.152

Taip pat eilutes iš tremtinių dainos:

Kas	ranką	pagalbos	nelaisvėj	išties	mums,
Pažadins	iš	 s a p n o 	 k l a i k a u s ?153

Suprantama, ypač siaubingomis aplinkybėmis nuo-
jauta gyvenimą esant tik sapną turi ir guodžiamąją, drą-
sinamąją paskirtį. Kaip, beje, ir filosofija pirmine savo 
prasme. Tad ir tokiomis aplinkybėmis pasaulio kaip 
sap no samprata nepraranda savo filosofinės, metafizi-
nės reikšmės.

Prie tautosakos priglustų ir Kazimieros Kairiūkšty-
tės-Galaunienės 1955 m. vasario 24 d. laiškas iš tremties, 
itin įtaigiai perteikiantis negalimybę sapne jo atskirti nuo 
tikrovės, pabrėžtą ne vieno Rytų ir Vakarų mąstytojo:

Mylimi mano namiškiai, ir vėl šiąnakt Jus sapna-
vau. Rodos, grįžau namo ir ėjau jau iš stoties. Ir 
taip skubėjau, taip skubėjau namo. Praėjau nesu-
stodama net pro Aušros Vartus. Štai jau Didžioji 
[gatvė], jau matau ir mūsų namus, jau Arūnėlis 
su Giedrute bėga manęs pasitikti, jau ir Judu 
matau... Ir taip dreba, dreba širdis, kad tik tai 
nebūtų sapnas. Bet, rodos, ne: aš juk taip aiškiai, 
aiškiai matau tą gana judrią mūsų gatvę, matau, 
ir kaip eina pro mane žmonės, jų tarpe išskiriu 
net pažįstamųjų veidus; aš apžiūriu save pačią, 
čiupinėju tą savo žieminį paltą, kuriuo, rodos, 
aš apsivilkusi... Ne, ne – tai ne sapnas... Bet ir 
šį kartą buvo sap nas... Ir vėl išbudau savo antro 
aukšto lovelėje.154
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Iš negausių lietuvių mąstytojų pirmas ir nepranok-
tas šiuo atžvilgiu yra Vydūnas. Jo žodžiais, „grįžimas 
žemesnės srities į aukštesnę prilygsta atsigavimui, pabu-
dimui, grįžimui į gyvesnį gyvumą. Visumos įsikūrimui 
esant lyg dvasios įmigimui“155. Paprasčiau pasakius, pa-
saulio sū(si)kūrimas yra lyg dvasios įmigimas į sapną, 
iš kurio nubusti ir taip sugrįžti į tikrąjį save – esminis 
žmogaus pašaukimas gyvenime. Būtent: „Dvasia-siela 
nelygiai gyva visuose žmonėse, nors ji visur tos pačios 
esmės. <...> Žemiausiojo laipsnio žmogų galima vadin-
ti miegančiuoju“; paskui „jis gyvena jau ant antro savo 
sielos kultūros laipsnio. Jis jau nebe tik miega. Jis jau ir 
sapnuoja“; paskui siela jau yra „užkopusi ant budimo 
laipsnio. Čia tai sielos bunda, bet nėra dar pabudusios. 
Iš tikrųjų jos dar sapnuoja, bet jau labai gyvai, kaip žmo-
gus, kurs netrukus apleis sapnus“; užkopęs ant ketvirtojo 
savo dvasinės raidos laipsnio žmogus „jau jaučiasi sielos 
miego slegiamu. Ir dabar jis patsai stengiasi pabusti. <...> 
Gyvu būti jam reiškia tiek, kiek sąmoningesniu tapti. 
<...> Todėl jis ir stengiasi, kiek tik įmanydamas, visame 
būti sąmoningu. <...> Tokiu būdu šio laipsnio žmogus 
stengiasi pabusti. Tačiau jis dar nėra tikrai pabudęs. <...> 
Aukštesnis už jįjį yra pabudusiojo žmogaus laipsnis. 
Žmogus čia yra jau savo gyvybės šaknis suvokęs savo 
esmėje. Jis žino esąs dvasia-siela.“156

Šią gyvenimo kaip sapno sampratą Vydūnas yra 
pabrėžęs ir literatūriniuose savo kūriniuose, kaip ir pri-
klauso žanrui, daug paprasčiau bei aiškiau. Taip įtaigiai, 
kad Vilius Kalvaitis net į savo sudarytą lietuvių liaudies 
dainų rinkinį yra įtraukęs „laumių giedojimą“ iš Vydū-
no (R. Mano slapyvardžiu) dramos Išsiilgimas	 pasekėjo: 
Sapnas	musų	gyvastis, / Sapnas	visas	buvis157.

Lietuvių literatūroje ši pasaulio-sapno tema iškyla 
nuo pat pradžių ir ryškia gija banguoja be paliovos, tuo 
liudydama rašytojų sąmoningumo svyravimą tarp tre-
čiojo ir ketvirtojo budimo laipsnio. Donelaičio Metuose 
(Rudens	gerybės 25–27) skaitome:

Lyg	kaip	 s a p n a s 	koks,	kurį	miegodami	matom,
Ogi	pabudę	jo	po	tam	trumpai	paminėjam,
Lygiai	taip	prašoko	mums	su	 v a s a r a 	džiaugsmas.158

Kadangi ir apskritai, visuotinai, ir būtent Donelai-
čio poemoje keturi metų laikai atitinka keturis žmogaus 
gyvenimo tarpsnius (pavasaris – vaikystė ir jaunystė, 
vasara – branda, ruduo – senatvė, žiema – mirtis), va-
sara atstoja visą brandų, sąmoningą, pajėgų žmogaus 
gyvenimą ir čia yra aiškus gyvenimo metonimas159. To-
liau tiktų Jonas Biliūnas, dar ir dėl to, kad irgi pasitelkia 
metų laikų metaforą: O	jaunosios	dienos	mano!..	Žiūriu	į	jus	
pralėkusias,	kaip	į	sapną	gražų,	ir	matau	tik,	kad	jau	artinas	
ruduo	gyvenimo	mano.160

Gyvenimas prilyginamas sapnui Kristijono Gotlybo 
Milkaus sudarytame lietuviškame bažnytiniame giesmy-
ne: Iš	amžių,	Dieve,	tu	buvai /	ir	būsi	vėl	be	galo, / bet	mūsų	
čėsas	mums	greitai /	 kaip	 sapnas	pasivalo, t. y. prabėga161. 
Požiūrio į visą pasaulį kaip kosminį sapną užuomina pa-
sirodo antrame Maironio eilėraščio Poeta posme:

Nebuvo	žodžių	nei	dejonės;
Nebiro	ašaros,	oi	ne!

Tiktai	 p a s a u l i s 	ir	jo	žmonės
Išrodė	kaip	 s a p n ų 	 s a p n e !162

Toliau – Oskaras Milašius (originale prancūziškai): 
„Nes kada nors priglusime prie Širdies, / Kuri mus – sap-
nus, kokie buvome, / Vienu žodžiu pavers tikrove“; „Tu 
menkai mane pažinojai tenai, po bausmės saule, / Kuri 
jungia žmonių šešėlius, bet niekados – jų sielų, / Toje 
žemėje, kur miegančių žmonių širdis / keliauja vieniša 
per tamsą ir siaubą ir nežino, į kokią šalį“163; „Apšviesk 
mane, pažadinki mane, / Nes tuosius dalykus mačiau 
sapne! / O! iš tikrųjų aš miegu...“164 Jurgis Baltrušaitis 
(lietuviškai): Gal,	išminčiau,	tu,	nubudęs	rytą, / Tik	sapnuoji	
tamsų	sapną	kitą; (rusiškai): „Ir ten, kur klostės, supdamas 
vilnis, / Spalvotas žemės sapno audinys“165. Metų laikų 
sąsają su žmogaus gyvenimo tarpsniais toliau vėl itin 
plėtojo Salomėja Nėris:

Praėjo	gėlėtas,	tylusis	gegužis,
Praslinko	birželis,	saulėtas	gražuolis,
Ir	liepos	jau	šiltosios	baigiasi	dienos.
Antai	jau	kai	kur	ir	baltuoja	rugienos.

O	vasara,	vasara	– 	 s a p n a s 	 s a p n u ž i s…
Jau	nyksta…	Ir	 s a p n o 	lieki	sužavėtas…
Ir	vėlei	šaltasis	ateis	rudenėlis,
Beskleisdamas	 m i r t į 	po	mišką	ir	sodą;

Paskui dar: Ir	 vasara	 kaip	 sapnas	mums	praėjo; Nebėr	
vasaros, / Nebėr	 sapno166. Ir apskritai, su visomis esmi-
nėmis filosofų įžvalgomis: Gyvenimas	mano	 –	 tai	 sapnas	
klaikus; O	visas	mano	gyvenimas	–	sapnas, / Sunkus	sapnas	
<...> Aš	negaliu	atskirti	gyvenimo	nuo	sapno / Ir	sapno	nuo	
gyvenimo...; Bijau,	oi,	bijau	iš	to	sapno	nubusti. / Praverčiau	
akis	–	reiktų	mirtį	pajusti; Mūsų	gyvenimas	–	sapnai; Sapno	
tuštumą	tik	nubudęs	pastebi; Mano	gyvenimas	–	sapnų	laive-
lis,	meilės	bangų	supamas; Mano	gyvenimas	–	sapnas,	saldus,	
mielas	rojaus	sapnas...	Bet...	paskui...	paskui,	kai	nubusiu	–	jis	
virs	realybe,	virs	Amžinu	Džiaugsmo	Rytu; Jei	nori	gyventi	–	
sapnuoki!	Nubudęs	 prakeiksi	 ir	 savo	 sapną,	 ir	 savo	 klaidą	 –	
nedalią.	Bet	kitas	sapnas	vėl	žuvusį	pakeičia,	vėl	tave	grąžina	
naujam	gyvenimui,	iki	užges	kaip	meteoras.167

Toliau – Vincas Mykolaitis-Putinas:

Vedi	tu,	bedugnėmis	kelią	man	tiesdamas,
Kaip	vergą	per	drėgnus	ir	juodus	urvus,
Vylingais	miražais	 g y v e n i m u i 	šviesdamas,
S a p n a i s 	į	nežinomas	tolumas	kviesdamas,
Kol	siela	prie	 k a p o 	ir	kryžiaus	 p a b u s .168

Vytautas Mačernis: Ir	 lyg	spalvotas	 sapnas	dar	vaide-
nasi pasaulis.169 Bernardas Brazdžionis: Jei	gyvenimas	sap
nas…	ir	vėlei / Reiks	pabust	ir	gyvent	ne	sapne, / Jei	mūs	die-
nos	tik	blankūs	šešėliai,	– / Kas	tai	nakčiai	užmigdė	mane?.. // 
Kas	užmigdė	mane	šiam	pasauly, / Kad	klajočiau	kaip	vaikas	
žieduos; Dabartis	kaip	baltas	sapnas / Tavo	širdį	supa...; Mes	
regėjom	–	daug	nuvyto	čia	vainikų, / Mes	regėjom	–	prakelia-
vo	daug	pro	mus, / Mes	regėjom,	kaip	jų	žemės	sapnas	nyko / 
Ir	kaip	rado	jie	čia	amžinus	namus.170 Ir Bronius Krivickas 
rašinyje apie Brazdžionį pabrėžia, jog „poetas be nusimi-
nimo stebi nesustojantį gyvenimo tekėjimą mirtin, nes tai 
yra tik artėjimas į naują būtį, nes žemės gyvenimas yra 
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tik s a p n a s . Žmogus šiame pasaulyje yra tarytum už-
burtas, u ž m i g d y t a s , bet tikrasis jo buvimas turi būti 
ne toks ir ne čia, žemėje, turi jis pasireikšti“171. Čia tiks 
ir paties Krivicko prozos ištrauka, šiek tiek primenanti 
Platoną: Juk	ar	ne	tiesa,	ponai,	jūs	norite,	kad	visas	jūsų	lai-
kas	būtų	užimtas	kokiais	nors	mažmožiais.	Jūs	norite,	kad	jis	
praslinktų	kaip	sapne.	Jūs	norite	miegoti	ilgai.	Aš	manau,	rytą	
nubudę	gailitės,	kad	žmogus	tiek	maža	tegali	išmiegoti.	Bet	jūs	
miegate	ir	tada,	kai	esate	nubudę...172

Paulius Širvys: Gal	iš	viso	nebuvo	gyventa? / Gal	tik	sap
ną	akių	mėlynų	– / Mėnesienų	sidabro	prisemtą, / Meilę	sau-
gantį	langą	menu?173 Kazys Bradūnas: Ar	gyvenam,	ar	sapną	
sapnuojam	– / Kaip	svajonė	nuėjo	diena; Dangus	ir	žemė	praei-
na, / Kaip	trumpas	Viešpaties	sapnas.174 Pastarajame pavyz-
dyje nurodytas tikrasis mūsų „gyvenimo sapno“ sapnuo-
tojas, numanomas ir Marcelijaus Martinaičio eilutėse: Kur	
praregėjom	gyvenimą,	kaip	neįmanomą	sapną, / įmanomas	buvo	
tik	Dievas.175 Ir ankstesniame verlibre, pavadintame Nuodė-
minga	Kukučio	dvasia, ši, trumpam išėjusi iš kūno paklajoti, 
netrukus Pavargus	sugrįžta	atgal	pro	Kukučio	akis	ir,	griežda-
ma	dantimis,	užmiega	ilgam	gyvenimo	miegui176.

Jonas Juškaitis: Kai	susapnuoju	–	šventė / Nubust...	Iš-
pūs	lyg	svetimą. / Turiu	sapnu	gyventi. / O	sapnavau	gyveni-
mą...; Vakar	atrodė,	kad	viskas	sapnuotis	žadėta. / Šiandien	–	
kad	viskas	lyg	sapnai	praeina.	Ryt	stebins	protą, / Kad	viskas	
buvo	kaip	sapnas177. Justinas Marcinkevičius: Ar	tikrai	gyve-
ni,	ar	sapnuojiesi	sau / ilgam	ir	keistam	sapne?; Laiką	nešiotis:	
kaip	sėklą / pačios	žemiškiausios	formos. / Sykį	nubusti	–	kaip	
daigui	– / perskelti	 ją	 ir	 išeiti.178 Vladas Braziūnas: gyveni-
mas	–	šuoliavimas	ant	sielių / kol	nemigą	užlieja	pabudimas; kai 
nubusiu	ergo	išnyksiu / o	išliks	nekraujuota	dvasia; Vieta nei 
laikas	nesvarbu	–	pabusk.179 Jonas Strielkūnas: Kai	per	miegą	
laukiau	sapno	tikrojo	– /	To	gyvenimo,	kurio	taip	ir	nebuvo180. 
Rimas Burokas: noriu,	girdi,	noriu	pabust	iš	gyvenimo / nors	
neturiu	jėgų / bandau	pabėgt	švininėm	kojom	<...>	įtūžus	liū-
tis / kaip	motina	talžo	per	veidą / sūnau	atsipeikėk,	ir	rauda, / 
aš	bėgu	švininėm	kojom, / mane	vejas	mano	šešėlis / aš	noriu	
pabust	iš	gyvenimo181. Almis Grybauskas: O	gal	nieko	nėra	
tik	sapnuoju	save / ir	aplinkui	spektakliai	šekspyrai	– / iš ma-
terijos	tos	nuausti?182 Ir pabaigai Rimvydas Stankevičius:

Antai	užmigsi,	o	atrodys,	kad	nubudai,
Atrodys	–	spardaisi	dabar	vidury	palatos
Šviesos	ir	vystančių	gėlių	vystykluos,	ir	pirmas
Vaizdas,	kurį	pamatai	–
Moteris	baltu	chalatu,
Kišanti	tau	panosėn	aštriakvapį
Visatos	gniutulą…183

Šiaip ar taip, pasaulio kaip sapno samprata, nuojau-
ta, net jeigu vien metafora, vis tiek neišvengiamai mena 
jį esant atsiradusį sąmonėje, ar veikiau mentoje, mintyse, 
kaip aiškiai pabrėžiama kai kuriuose iš pateiktų pavyz-
džių, ypač hindų ir budizmo. Mums dabar svarbiausia 
tai, jog ir šia, psichine, prasme pasaulis gali būti supran-
tamas kaip sutvertas – susitvėręs pirmapradėje dieviškoje 
Sąmonėje kaip sapnas. Panašų vaizdą kaip tik piešia sa-
kinys iš Juliaus Janonio vaikystės prisiminimų apie mo-
tinos jam sektas pasakas, Lietuvių kalbos žodyne, beje, 
pateiktas kaip tik prie veiksmažodžio tvérti reikšmės 

‘kurti’: Sėdžiu	ramiai,	nesijudindamas,	o	mano	 m i n t y s 	toli,	
o	mano	 v a i d e n t u v ė 	 t v e r i a 	–	gamina	gražiausius	vaiz-
dus184. Vaizduotė nuo sapno iš esmės tesiskiria sąmonės 
intensyvumu, ji yra tarsi sapno prieangis (abiejų esminį 
tapatumą liudija daugelyje kalbų vienas bendras žodis, 
žymintis ‘sapną’ ir ‘svajonę’: la. sapnis, vok. Traum, angl. 
dream, pranc. rêve ir kt.). Pasak Antano A. Jonyno, nors	
ne	 sapnas	 gimdo	 baimę / baimės	 s u t v e r i a 	 s a p n u s 185. 
Galima tarti, jog vaizduotėje, svajose, sapne regimi pa-
vidalai tveriasi nelyginant ūkanos danguje ar rūgpienis 
ąsotyje, o įsisvajojus ir galiausiai įsisapnavus, įmigus, – 
visai susitveria į miglą, tirštą kaip varškė. Rasi šitaip 
pasaulis ir bus susitvėręs Dievo sąmonėje, arba Dievo 
mintimi sutvertas.

5 .  PA S AU L I S   –  N U B U D I M A S
Minėtasis Daizetsas Teitaras Sudzukis biblinį pasaulio 
sutvėrimą aiškina taip: „Kai Dievas išvydo šviesą, sušvi-
tusią jo paliepimu, jis pamatė, kad toji ‘šviesa buvo gera’ 
(Pr 1.4). Šis Dievo sprendimas reiškia pirmąsyk pasauly-
je nubudus sąmonę, iš esmės – tikrąją pasaulio pradžią. 
Vien tik šviesos ir tamsos atskyrimas – tai dar ne pra-
džia. Pasaulis prasideda tik tada, kai atsiranda sąmonė, 
kuri gali jį įvertinti, taigi kritine savimone pasižyminti 
sąmonė.“186 Vadinasi, pasaulis iš tikrųjų atsiranda tada, 
kai prasimerkia jį reginti ir suvokianti sąmonė. O tokia 
sąmonė kartais gali nubusti ir žmoguje.

Aptardamas Rigvedos himną (X.90) apie pasaulio su-
kūrimą iš pirmažmogio milžino Purušos, Karlas Gusta-
vas Jungas sako: „Akivaizdu, jog čia turima omenyje ne 
fizinė, bet psichinė kosmogonija. Pasaulis atsiranda tada, 
kai žmogus jį atranda. O atranda žmogus pasaulį tik 
tada, kai paaukoja... savo pirmykštį nesąmoningumą.“187 
Užtat „kosmogoniniai mitai iš esmės yra bundančios są-
monės simboliai... Priešaušriai atitinka pasąmonę. Alche-
miniais terminais kalbant, tai chaosas, massa	confusa arba 
nigredo. Būtent per darbą, opus, kuris pašvęstajam atstoja 
pasaulio sukūrimą, randasi albedo, arba įvyksta dealbatio, 
išbalinimas, kartais įvaizdijamas mėnulio pilnatimi, kar-
tais – tekančia saule. Tai [alcheminį] darbą lydintis nu-
švitimas, sąmonės prasiplėtimas“188. „Išaušusi sąmonė 
kiekvienąsyk yra kūrybos aktas, ir būtent iš šio psichinio 
patyrimo yra kilę visi mūsų kosmogoniniai simboliai.“189 
„Žmogus, aš, neregimu kūrimo veiksmu suteikdamas 
pasauliui objektyvų egzistavimą, užbaigia jį ir padaro to-
bulą“, taigi „žmogus yra būtinas kūrinijai užbaigti, kitaip 
tariant, jis – antrasis pasaulio kūrėjas, vienintelis, sutei-
kęs pasauliui objektyvią prasmę... Tai žmogaus sąmonė 
sukūrė objektyvią būtį ir prasmę ir per tai žmogus sau 
rado nepakeičiamą vietą didžiajame tapimo procese.“190 
Užmigusio Dievo sapne nubunda žmogus ir nubudęs 
randa aplink save pasaulį ir save pasaulyje. 

Panašiai Jungo sekėjos Marijos Luizos fon Franc su-
pratimu, nagrinėjant kosmogoninius mitus ir vaizdinius, 
„kartais būna tiesiog akivaizdu, kad jie mena nesąmo-
ningus bei iki-sąmoningus vyksmus, kurie nusako ne 
mūsų pasaulio atsiradimą, o tai, kaip žmogus pradėjo jį 
sąmoningai suvokti“; apskritai: „Prieš mėginant suprasti 
mitus apie sukūrimą, reikia atminti dar vieną dalyką – 
būtent, kad mes išvis negalime kalbėti apie jokią kitą 
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tikrovę nei mūsų sąmonės turinys. Vienintelė tikrovė, 
apie kurią galime kalbėti, – tai tikrovė, kurią suvokiame“; 
užtat: „Sukūrimo mitų motyvus aptinkame visuomet, 
kai tik užsąmonėje ima bręsti esminis, žymus sąmonės 
ūgtelėjimas“; kitaip tariant: „Kai tik auganti sąmonė pri-
bręsta didesniam šuoliui, pasirodo parengiamieji sapnai, 
paprastai pasižymintys sukūrimo mitų motyvais“; nes: 
„Kiekvienąsyk, kai tik žmogus sąmonėdamas padaro 
rimtą pažangą, evoliucinį šuolį į aukštesnį sąmoningu-
mo lygmenį, jam pasikeičia visas pasaulis – pasikeičia 
santykiai, pasikeičia požiūris į išorinį pasaulį ir į savo 
padėtį. Pasaulis iš pagrindų atgimsta“191.

Kaip tik šitaip aiškinami ir būdingi kosmogoniniai 
simboliai, kaip antai pirmykštis vandenynas ir iš jo iški-
lusi, jame susitvėrusi primoji žemės sala. Pasak Jungo, 
„vanduo yra labiausiai paplitęs užsąmonės simbolis“192. 
Arba: „Pirmapradžių chaoso vandenų psichologinis ati-
tikmuo yra užsąmonė.“193 Užtat: „Sąmonė, kad ir kaip 
plačiai aprėptų, visuomet yra pasmerkta likti mažes-
niuoju ratu didesniame užsąmonės rate, savotiška sala, 
apsupta jūros“; savo ruožtu „sala – tai sąmonės prie-
globstis, paskutinis įtvirtinimas, ginantis ją nuo grės-
mingo užsąmonės glėbio“194. Kaip tik šitaip iš pirmykš-
čių vandenų iškilusią kosmogoninę žemės salą suprato 
Ananda Kūmarasvamis – kaip žmogaus sąmonę, vidinį 
sąmoningumą, iškilusį iš neįžvelgiamo užsąmonės van-
denyno ir jo palaikomą195.

Panašiai psichiškai sutvėrimo simboliką aiškino 
Vladimiras Toporovas: „Kaip archajiniuose kosmogo-
niniuose bei antropogoniniuose mituose, prieš atsiran-
dant žmogui, vidur skysto chaoso sukuriamas tvirtas 
materialus pagrindas, paprastai žemė (įdomiausiuose 
šiuo atžvilgiu variantuose – iš putos, dumblo, purvo ir 
t. t.), ir tasai pagrindas toliau sutvirtinamas, išplečiamas, 
ištobulinamas bei užpildomas objektais, – taip žmogaus 
sąmonės radimosi istorijoje svarbiausiu uždaviniu tam-
pa padėti dvasinį pagrindą ir toliau jį plėtoti bei ugdyti. 
Visose žinomose kultūrose tokiu pagrindu žmogus deda 
prasmę.“196

Galima paminėti ir senovės indų kosmogoninę kait-
rą, įkarštį tapas. Kadangi pasaulio Kūrėjas yra aukščiau-
sioji Sąmonė, tai ir jo kūrybinė kaitra tapas turi būti su-
vokiama kaip d v a s i n i s  įkarštis ar užsidegimas. Todėl 
suprantama, kad nuo pat vedų laikų jis rodo ne tik Dievo 
Kūrėjo, bet ir žmogaus kūrėjo – poeto, dainiaus, regėtojo, 
žynio dvasinį kūrybinį įkarštį ar užsidegimą, kaip štai 
Rigvedoje (VIII.59.6):

índrāvaruṇā yád r̥ṣíbhyo manīṣā́ṁ vācó matíṁ śrutám 
adattam ágre
yā́ni sthā́nāny asr̥janta dhī́rā yajñáṁ tanvānā́s 
t á p a s ā b h y  àpaśyam

Indra-Varuna, kai rišiui išmintį, žodyje mintį 
girdimą davėte pradžioje,
Vietas, kurias žyniai aukodami pagimdė, vidiniu 
į k a r š č i u  regėjau.
(Dar plg. X.154 ir kt.)

Užsiminus apie „regėjimų vietas“, bus suprantama, 
kad to paties vidinio įkarščio tapas galia randasi sap-
nai197. Ilgainiui su šiuo vidiniu įkarščiu, ar užsidegimu, 

Indijoje susiejama visokeriopa mistinė, joginė, asketi-
nė – taigi dvasinė, psichinė, vidinė veikla198. Sarvepalio 
Radhakrišnano apibrėžimu, trumpai drūtai, „tapas – tai 
kūrybinė formuojamoji galia, sutelktas m ą s t y m a s “199. 
M. L. fon Franc jį psichologiškai apibūdina kaip „sąmonės 
perė́jimą“, ją „šildant“ sutelkta libido energija, ir pažymi, 
kad nuo pirmųjų upanišadų vertimų į anglų kalbą tapas 
atstojantis žodis brooding, pažodžiui ‘perė́jimas’ bei ‘su-
simąstymas (dėl ko nors), svajojimas (apie ką nors)’, irgi 
jungia savyje abi šias sąvokas – šilumos ir meditacijos200.

Beje, kosmogoninis kiaušinis – irgi būdingas, arche-
tipinis bundačios sąmonės simbolis: „Kai tik pasirodo 
kiaušinio vaizdinys, jis visuomet yra susijęs su koncen-
tracijos idėja: su tapas, su perė́jimu, su intelekto užgimi-
mu. <...> Su tuo esu susidūrusi praktiškai, analizėje, kur 
kiaušinio motyvas labai dažnai pasirodo būtent tada, kai 
žmogus, galima pasakyti, pirmą sykį patiria savistabos, 
savimonės galimybę“, todėl „kai sapne pasirodo kiauši-
nis, galite būti tikri, kad laikas artėja, kad sąmoningu-
mui, savimonei gimti mažų mažiausiai jau yra susida-
riusi galimybė.“201

VA L E R I J A  V I J A  T A R A B I L D I E N Ė. Rudens	lygiadienis	I, 2011
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Kitas Jungo sekėjas, Erichas Noimanas, šiai sąmonės 
radimosi ir jį lydinčių simbolių temai paskyręs ištisą vei-
kalą, daro mums svarbią apibendrinamąją išvadą: „Tai, 
kad auštanti sąmonė ir pasaulio sukūrimas yra lygiagre-
tūs procesai, sužadinantys tą pačią simboliką, reiškia, jog 
pasaulis iš tikrųjų egzistuoja tik tuo mastu, kuriuo jis yra 
ego suvokiamas.“202

Taigi ir šia, psichologine, prasme būtent sąmonė – tik 
šįsyk ne Dievo, o žmogaus sąmonė – tveria savo pasau-
lį. Vadinasi, pasaulio sutvėrimą sąmonėje, mentoje, ar 
mintyse, galima suprasti ne tik „mistiškai“, kaip aukš-
čiausios dieviškos Sąmonės sapną, bet ir psichologiškai, 
kaip žmogaus bundančios sąmonės atpažintą, jos šviesa 
iš nebūties „išplėštą“ tikrovės sritį.

Galima tai suprasti ir dar kitaip – fenomenologiškai. 
Štai kaip Tomas Sodeika perpasakoja filosofinės fenome-
nologijos pradininką Edmundą Huserlį:

Taigi p a s a u l i s  qua	 cogitatum [kaip mąstinys] 
pasirodo esąs savotiškas s ą m o n ė s  p r o d u k -
t a s , jos įprasminančios veiklos rezultatas. <...> 
Pažiūrėkime, kaip E. Huserlis supranta šią veiklą.
Stebėdamas kokį nors daiktą, pavyzdžiui, stalą, 
prieš kurį dabar sėdžiu, aš matau jį tik iš vienos 
pusės ir tik vienu aspektu, priklausančiu nuo 
mano padėties šio stalo atžvilgiu. Jei atsistojęs 
apeisiu stalą ir apžiūrėsiu jį, tai vis tiek kiekvie-
nu atskiru momentu mano regėjimo lauke bus tik 
vienas stalo aspektas. Apėjęs stalą aš gausiu ištisą 
seriją dalinių to paties stalo vaizdų, savotiškų jo 
„profilių“, kurie man judant pereina vienas į kitą, 
jungiasi vienas su kitu, vienas kitą papildo. Įvai-
rūs stalo „profiliai“ susilieja į vieną to paties stalo 
vaizdą. Jie visi parodo man tą	patį stalą, bet kiek-
vienas naujas stebėjimo aspektas parodo naują, iki 
šiol nematytą to stalo pusę. Stebėdamas stalą rytą 
ir vakare, ryškiai apšviestame kambaryje ir prie-
blandoje, iš arti ir iš toli, stebėdamas jį tapytojo, 
staliaus, žaidžiančio vaiko žvilgsniu, aš kiekvieną 
kartą pamatau jį naujai ir, galima sakyti, kiekvie-
nas toks pamatymas leidžia man vis labiau, visa-
pusiškiau jį pažinti. Tačiau kad ir kaip ilgai tęsčiau 
savo stebėjimus, kad ir kiek įvairių stebėjimo pa-
dėčių ar būdų išbandyčiau, man liks dar be galo 
daug neišnaudotų galimybių, be galo daug stalo 
„siluetų“ liks nepamatyta, nesuvokta. Mano ste-
bėjimas niekados nepasieks tokio tobulumo, kad 
galėčiau tvirtinti visiškai pažinęs to daikto būtį.

Anot E. Huserlio, kiekvienas realus daiktas 
mums duotas per daugybę savo „profilių“, o vie-
ną esminių jo savybių sudaro tai, kad tokio daik-
to mes niekados negalime patirti absoliučiai, nes 
visuomet lieka tam tikras neapibrėžtumas, naujų 
aspektų, naujų prasmių pasirodymo galimybė iš 
pažiūros gerai pažįstamame daikte.

Dėl to kyla klausimas, kokiu gi būdu mes 
nustatome, kad taip įvairiaprasmiškai ir neapi-
brėžtai pasirodantis daiktas mums vis dėlto yra 
„tas pats“ daiktas? Kas sieja tą apraiškų įvairo-
vę ir neleidžia jai virsti c h a o s u ? Kokiu būdu 
„profilių“ sraute gali pasirodyti realiai egzistuo-
jantis daiktas? <...> P a s a u l i o  (taigi ir kiekvieno 
atskiro daikto) vienybė – tai sąmonės akto vieny-
bė, sąmonės sintezuojančios veiklos produktas. 
„Grynosios sąmonės“ intencionalinis gyvenimas 
savo sintezuojančia galia sujungia įvairius to pa-

ties daikto „profilius“, suteikdamas jų įvairovei 
tapatumą, stebėjimo aspektų daugybę paversda-
mas „tuo pačiu daiktu“. Tačiau sintezė niekados 
nebūna užbaigta. <...>

Stebėdamas namą, aš aktualiai matau tik jo 
fasadą. Bet tai, ką aš matau, turi fasado prasmę 
tik dėl to, kad stebėdamas aš „primąstau“ dar 
ir namo šonus, kurie man dabar nėra aktualiai 
duoti, aš „primąstau“ ir užpakalinę namo sie-
ną, kurios taip pat nematau. „Primąstomas“ yra 
ir mano aktualiame stebėjime, mano pojūčiuose 
neatsispindintis namo vidus ir t. t. Visi šie „pri-
mąstymai“ (Mitmeinungen) sudaro vieną esminių 
sąmonės konstitutyvinės veiklos sričių. Jų pagal-
ba „plokščias“ aktualios duotybės „profilis“ įgyja 
reljefiškumą, tūrį...

Tačiau gali atsitikti, kad tai, ką mes palaikėme 
namu, iš tikrųjų yra teatro dekoracija. Tada, užėję 
iš šono ir tikėdamiesi pamatyti šoninę namo sieną, 
būsime priversti nusivilti, nes paaiškės, kad tai, ką 
mes laikėme namu, nėra namas: mūsų konstituota 
prasmė šiuo atveju „sprogs“ ir jos vietą užims kita 
prasmė – „teatro dekoracija“. Dabar, stebėdami tą 
pačią sieną tuo pačiu rakursu kaip anksčiau, mes 
jau nebeįžiūrėsime namo, nors pati siena niekuo 
nepasikeitė, bet „primąstant“ kitus  horizontus ji 
įgijo mums visai kitą prasmę. <...> Tai, ką mes da-
bar matome, yra ne namas, o dekoracija. Ir nors 
betarpiška duotybė liko nepasikeitusi (abiem atve-
jais matome tokią pačią sieną), tačiau jos pagrindu 
konstituojamos prasmės skiriasi.

...vienintelis bet kokios prasmės šaltinis esanti 
sąmonė. Tik sąmonė suteikianti daiktams, jų eg-
zistavimui būtiną apibrėžtumą, taigi dovanojanti 
jiems būtį. <...> Todėl daikto prasmės susidary-
mas ir jos egzistavimas tampa visiškai priklauo-
mas nuo sąmonės konstitutyvinių aktų atlieka-
mos sintezės. <...> Analizuodami konstitutyvinius 
sąmonės aktus ir atskleisdami šių dviejų prasmių 
konstituciją, mes atrandame sudėtingą daugelio 
prasmių tarpusavio sąryšį, kuris galiausiai atve-
da prie totalinio bet kokios prasmės horizonto – 
„pasaulio“ prasmės. Taigi s ą m o n ė  tampanti 
savotišku p a s a u l i o  k ū r ė j u , jo ontologiniu 
pamatu.203-

Visas tris – mistinę pasaulio kaip Dievo sapno sam-
pratą, psichologinę ir galiausiai fenomenologinę – ga-
lima būtų suderinti ir sujungti tarus, kad pirmapradė, 
aukščiausioji dieviškoji Sąmonė užminga ir sutveria 
pasaulį kaip savo sapną, o tada šiame Dievo sapne il-
gainiui nubunda, prasimerkia ir susivokia žmogaus 
sąmonė, taip atrasdama aplink save Dievo sapnuojamą 
pasaulį. Šią, psichologinę, pasaulio kaip sapno sam-
pratą galima būtų susieti su Vydūno klasifikacijos an-
truoju sąmonėjimo laipsniu, kai žmogus liaujasi kietai 
miegojęs aklinoje tamsoje ir, jo sąmonei pakirdus bei 
prasimerkus, aplink save regi Dievo sapno pavidalus. 
O tokia fenomenologinė įžvalga jau mena trečiąjį są-
monėjimo laipsnį, kai žmogus pradeda atpažinti, kad 
jo aplinkui regimas pasaulis yra sąmonės kūrinys, ir, 
vadinasi, suvokti, jog iš tikrųjų gyvena sapne. Iš šio 
suvokimo kilęs troškimas nubusti savaime pakylėtų 
žmogų į ketvirtąjį sąmonėjimo lygį. Tik penktasis abe-
jotinas, veikiausiai ketvirtojo išsvajotas: nes jam ištikus, 
nebeliktų kam juo prisipažinti.
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Rausvas	su	salota, 2009–2011

E g l ė  S t r i o g a i t ė

Prakalbintos gėlės
Apie Justinos Puidokaitės tapybos parodą „Florebit“ Vlado Vildžiūno galerijoje

Menininkė jau penkiolika metų tapo pa-
veikslus, savitai interpretuodama floristi-
nio natiurmorto žanrą. Įkvėpimo semiasi 

iš senųjų flamandų ir italų meistrų tapybos, liaudies 
meno, gamtos gaivališkumo. Pasak dailėtyrininkės 
Ritos Mikučionytės, Justinos paveikslai nutapyti la-
bai tikroviškai, tarsi būtų tapę baroko natiurmortų 
meistrai, kita vertus, jos kompozicijos primena sim-
bolinius viduramžių millefleurs (tūkstančio žiedų) 
gobelenus. Dar būtų galima pridurti, kad ant tam-
saus ar spalvoto pagrindo „atausti“ ir „sunarplio-
ti“ ryškiaspalvių augalų motyvai (ištapyti iš pačios 
auginamų gėlynėlių) siejasi su liaudies tapyba ant 
baldų ar ant tamsaus audinio išsiuvinėtomis dzūkių 
prijuostėmis, margaspalvėmis močiučių skarelėmis.

Parodos pavadinimas ataidi iš 91(92) psalmės 
13 eilutės – „Iustus ut palma florebit, sicut cedrum 
Libani multiplicabitur“ („Teisusis žydės kaip palmė, 
augs kaip Libano kedras“). „Florebit“ reiškia ne tik 
„žydės“. „Floreo“ (lot.) – tai ir „klestėti, žibėti, sek-
tis, būti labai geroje padėtyje, turėti gerus santykius, 
gerą vardą“. Pasak parodos autorės, gamtos klestėji-
mas, žibėjimas, žydėjimas kalba apie pilnatvę, dos-
numą, nuolankumą, trapumą, amžinybę. Jis apibū-
dina teisumo vaisius – teisusis lyg palmė žydės, tarsi 
kedras kerosis. Ši psalmės eilutė, įrašyta garsiajame 
Arkikatedros Šv. Kazimiero Trirankio portrete, pri-
mena Venerabilis	 Icon simboline tapusią dosnumo, 
gausių malonių dalijimo prasmę. 

Gamtos reiškinių ir žmogaus moralinių savy-
bių paralelės būdingos žmogiškajai pasaulėžiūrai. 
Jos atsispindi ir liaudies mene (augalo kaip gyvy-
bės medžio simbolis), ir krikščioniškoje simbolikoje, 
kurie menininkei dažnai tampa įkvėpimo šaltiniu, o 
augalo tema įvairiomis interpretacijomis gula į ryš-
kiaspalves drobes. 

„Studijuodama restauravimą, „atradau“ tam-
sius ir spalvotus gruntus, senųjų meistrų naudotus 
bent kelis šimtmečius, todėl dažnai tapau ant tam-
saus pagrindo. Tamsus fonas mane nuteikia jaukiau, 
natūraliau, o ryškūs žiedai ant tamsaus dugno atro-
do dar ryškesni“, – taip menininkė paaiškina lietu-
vių tapybai nebūdingo kolorito pasirinkimą. 

O augalų tema ar išsemiama? Pasak autorės, ga-
lima ir išsemti. „Kūrėjas semiasi medžiagos ir kalbos 
įvairioms temoms iš savo vidaus gelmių. Taigi, gal 

ne tema išsisemia, o kūrėjas, kai neberanda sąšaukos, rezo-
nanso su savo vidumi. <...> Mane kalbina augalai, aš kalbinu 
drobes, jos kalbina žiūrovą, žiūrovas jas kalbina. Kiekvienas 
mato aplinkoje tai, ką mato savyje. Mato ir tai, ko savyje ne-
nori matyti. Tiesiogiai žiūrovui ne tik kad nenoriu, bet, mano 
giliu įsitikinimu, net ir negaliu pasakyti. Aš tarpininkauju kal-
bėdama tam tikra, šiuo atveju tapybos, kalba“, – sako Justina 
Puidokaitė (E. Striogaitė. Gėlės	 –	 sielą	 ir	 gamtą	 siejanti	 gija // 
Kauno	diena, 2012 m. birželio 16 d.) 

Autorės meninė kalba susiformavo studijuojant tapybą 
VDA, senąsias tapymo technikas Palazzo Spinelli restauravi-
mo institute Florencijoje, tapybos restauravimą VDA. Paro-
doje eksponuojami per pastarąjį dešimtmetį sukurti tapybos 
darbai.
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Su	keletu	tamsių	našlaičių, 2015

Su	dviem	bulvėm, 2016–2017

Su	tulpių	puokšte, 2011



Vasarop, 2016

Su	varnalėšos	lapu, 2013
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Portalas

   bala drumsto vandens stiklas varlių vitrina 
sekliam dugne nukainoti akmenys vitamininga žolė dumblinas alus
saugi riba nubrėžta troleibuso ratais stabilia konteinerių talpa
   šalin kanalizacijos grotas gerkime rūgštų lietų dugne visi lygūs ir laisvi
pamiršę kietą asfaltą įžengsime į pelkę sugausime pavargusį lapą 
laimingą bilietą skrendantį virš liūno pastumsime supuvusį kelmą 
atkelsime vartus į tolimus žvaigždynus kur sukasi planetos į kitą pusę 
   iškulsime matricoje langą į šalį pastumsime linksmus atomus 
krisime ne kampu o tiese nubrėžta per du musmirės taškus
ir skrydis bus trumpas nesuprasime ar krentame ar tik miegame žolėje

Šviesa

   sunku sutarti su besistumdančiais minčių stulpais 
vis dar norisi ramybės pasaldintos gurkšniu arbatos 
žvilgsniu sušildytos sienos švelnaus pušų ošimo 
   apšviesti mėnulio ir kiauro dangaus lietaus vamzdžiai 
geria vyną išpilstytą į aukštas dangoraižių stiklines 
šalti asfalto gurkšniai ištįsta judriomis balų upėmis
skardiniais blynais juodais laivyno makaronais 
   pabeldę į kopūsto galvą išgirsime tik stogo skardą 
miesto portretas ilgas raikytas batonas apipelijusi klaviatūra
lagaminas vėliava piliakalnio fortui nepaskandinama čerpė
   kai surimtės varnos ir tuščiame lauke neliks rasos
bejėgė tvora jau nesuturės link stadiono bėgančių sraigių  
ir bus vėlu atbuline data išvykti iš baltų ledynų 
   apraudoti vandentiekio bokštų
ištuštėsime lietumi praskrieję virš oro uostų  

Parkas

   sūpuoklėse svaigsta linksmas vėjas 
jau neįdomu be tikslo lakstyti gatve 
smėlio dėžėje statyti pilį kibirėliu kepti šaltas bandeles 
   nepasigedę šuns sugrįšime į parką kur loja skylėta tvora 
čia lengva skaičiuoti varnas pasvirti nuo vėjo aplenkti vabalą 
nuspirti sukirmijusį grybą ir laukti žaislinio autobuso 

A l g i m a n t a s  L y v a 

Minčių stulpai
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Apsvaigimas

   ieškodami stebuklingo pieštuko atradome surūdijusį kastuvą
apakę nuo ryškių spalvų į tranzitinius rėmus kalėme sidabro vinis
kad drobėse liepsnotų derlingi rugiai 
ir užtvankų ašaros skalautų vyno plantacijas
   pasidžiaugę medine molberto drąsa
it šernai iškniskime pastoralines pievas
kad gausiai užderėtų haliucinogeniniai grybai 
ir neatauštų baloje išvirtas mėnulis

Šalia pilies

   pajuodo bangos tolimi atsivėrimai užtemdė upės vingius 
įtaigiai rūdija iš vakarų atridentas vamzdis 
   sunku pavyti griūvančias sienas į tamsą tolstančius žingsnius 
delsia giedoti stogai ir kai nukris paskutinė čerpė 
nepakaks draugiškų palinkėjimų išsapnuotų pasvertų
atvirose pievose liks tik akmenys prarasti ženklai 
   ant smėlio žuvėdros pėda it valtis ištraukta į krantą
vanagas sparnais pjauna dangaus stiklą 
akių dugne tas pats smėlis rūkas paklydęs miške 
   sunku pametus seną sapną sugrįžti namo

Liepsnojantis teatras

   užgaląsti nuoskaudų dilde atšimpa jausmingi dalgiai 
minčių dumble tą pačią melodiją įkyriai kvaksi varlės 
ir kai sunkiasvoriai uodai pramušę automobilių skardą siurbs benziną 
jau bus vėlu surūdijusiu laistytuvu gaivinti svajonių gėles
   sutaupę valandą arbatai nusipirksime laimingą spektaklio bilietą
ir lauksime kada naują veiksmą pradės greitoji sirena
   žvilgsniu pastūmę debesis šalin nuviję lietų grožėsimės bala 
ir lauksime kada mieguistos tvoros praras ankstyvas rytmečio spalvas 
   žiūrėdami į sceną negalvosime apie žvaigždes pamiršę kaukolę 
skeletą už teatro kulisų ieškosime trečiosios mėnulio akies 
   liausimės bijoti (vis vien nesužinosime kas stovi už dekoracijos) 
ir kai pageltęs vynas smėliu užlies parketą ir dulkės siurbs aplodismentus
suprasime kad nedera tuščiu kibiru grasinti lietui 
be teleskopo žvelgti į saulę ir melo detektoriumi tikrinti paradines duris 
   gėlių plantacijoje nuskynę paparčio žiedą 
atrasime paklydusį taką ir vėjo pamestą pieštuką 
   vakare lietus nupieš liūdną veidą lange vėjas atplukdys debesis 
ir tu beviltiškai lauksi kada pušys pakvies tave į šilą dainuoti



N O M E D A  S A U K I E N Ė. Apreiškimas, 2016. Drobė, aliejus, 180x140 cm
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A LV Y D A S  S T A U S K A S . Žydėjimo	metas, 2018. Popierius, akvarelė, 55x75 cm

A LV Y D A S  S T A U S K A S .  Ankstyvas	pavasaris	Dusetose, 2017. Drobė, aliejus, 50x70 cm
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Dusetų dailės galerijos kūrimosi pradžia – 1972-
ieji. Tais metai Dusetų Kazimiero Būgos viduri-
nėje mokykloje (dabar Dusetų Kazimiero Būgos 

gimnazija) mokytojo, dailininko, vėliau mokyklos di-
rektoriaus pavaduotojo ir direktoriaus Raimondo Gap-
šio rūpesčiu buvo įvestas sustiprintas dailės mokymas. 
Miestelyje susibūrė gabių dailės mokytojų, atsidavusių 
ne tik pedagogikai, bet ir kūrybai, branduolys. Dailinin-
kų pedagogų Romualdo Pučeko, Eugenijaus Raugo ir Al-
vydo Stausko iniciatyva, pritariant tuometiniam Zarasų 
rajono merui Benjaminui Sakalauskui ir miestelio seniū-
nui Stanislovui Vėgneriui, 1995 m. liepos 6 d. seniūnijos 
patalpose buvo atidaryta bene pirmoji mažame Lietuvos 
mieste profesionalaus meno galerija ir surengta pirmoji 
Dusetų krašto dailininkų kūrybos paroda.

Svarbiausias galerijos tikslas – suburti Dusetų kraš-
te gimusius, gyvenančius ir kuriančius dailininkus, fo-
tografus, pristatyti jų kūrybą organizuojant parodas ne 
tik Dusetose, bet ir kituose Lietuvos miestuose bei už-
sienyje. 

Menas yra visur
Dusetų dailės galerijos direktorių dailininką Alvydą Stauską  
kalbina redaktorė Audronė Daugnorienė

Per dvidešimt penkerius Dusetų galerijos gyvavimo 
metus susiklostė įvairios tradicijos. Užaugo kelios meni-
ninkų kartos.

Vienas Dusetų meno galerijos kūrėjų dailininkas Ro-
mualdas Pučekas per 25-mečio minėjimą kalbėjo: „Mes 
buvome kūrėjai, mums rūpėjo savo meną kažkur pa-
rodyti. Tad senuosiuose, mediniuose, kultūros namuo-
se buvo surengta paroda. Ten pat, kur vykdavo šokiai. 
Buvo baisoka, ar nesuniokos, ar nesunaikins. Bet taip 
nenutiko.

Tada pradėjome galvoti, kad reikia pasikviesti 
daugiau menininkų. Tačiau jie atvažiuodavo, pagyven-
davo dvejus trejus metus, išsisukdavo nuo sovietinės 
kariuomenės ir dingdavo. Tada sumąstėme, kad reikia 
užsiauginti savus žmones, išsiugdyti menininkų pa-
tiems. Kad jie po mokyklos pastudijavę grįžtų namo. 
Tai pasitvirtino. Jie grįžta ir neleidžia Dusetų meno 
ugnelei užgesti.“

Dusetų krašto dailininkų bendruomenė per Dailės galerijos 25-mečio šventę, 2020, liepos 4. A U D R O N ĖS  D A U G N O R I E N ĖS  nuotrauka
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Gerbiamas	galerijos	direktoriau,	gal	pradėkime	nuo	prisimini-
mų	apie	vaikystę.
Man likimas taip lėmė, kad teko mokytis pirmoje laidoje 
su sustiprintu dailės mokymu. Sustiprintas dailės moky-
mas Dusetų mokykloje įvestas 1972 metais. Tai sugalvojo 
dailės mokytojas Raimondas Gapšys kartu su kolegomis 
iš Vilniaus ir kitų miestų. Tuo metu Lietuvos miestuose 
buvo kelios mokyklos su sustiprintu dailės mokymu, o 
regione mes buvome vieninteliai. Raimondas Gapšys su-
kūrė programą ir mokiniai mokėsi dailės nuo pirmos iki 
paskutinės klasės turėdami po  5–6 savaitines pamokas. 
Klasės buvo dalijamos į dvi grupes. Atranka į sustiprin-
tos dailės klasę vykdavo prieš rugsėjo pirmąją ir ją atlik-
davo būsimieji dailės mokytojai. Mes gaudavome tokį 
išsilavinimą kaip Japonijoje, nes japonai sako, kad mate-
matika svarbu, bet dailė – ne mažiau. Taigi moksleiviai 
gaudavo visapusišką dailės išsilavinimą. Mokytojai ne-
turėjo tikslo parengti būsimus dailininkus, tačiau norėjo 
ugdyti visapusiškai išsilavinusius žmones, gerbiančius, 
jaučiančius ir mylinčius kultūrą ir meną.

Mūsų pirmoji laida su sustiprintu dailės mokymu bu-
vome 23 moksleiviai, tačiau dailininkais tapome tik dviese, 
dar du artimų menui profesijų atstovai. Tačiau mūsų kla-
sė ypatinga tuo, kad vienuolika grįžo gyventi į Dusetas. 
Daugelis baigę aukštuosius mokslus. Tai beveik neįtikėtina.

Gaila, kad reorganizuojant vidurinę mokyklą į gim-
naziją, įvedus profilinį mokymą, sustiprintos dailės kla-
sės nebeliko. Tačiau – ir vėl – atsirado entuziastas moky-
tojas Romualdas Pučekas, kuris prie Muzikos mokyklos 
inicijavo įsteigti dailės skyrių. Taigi turime meno mokyk-
lą – muzikos ir dailės.  

Kaip	vykdavo	dailės	pamokos?
Man teko viską pajusti savo kailiu, kaip sakoma, nes 
teko mokytis, o paskui dėstyti. Mokykloje dirbo 5–6 dai-
lės mokytojai. Buvome pasiskirstę pagal specializacijas: 
kompozicija, tapyba,  piešimas ir taikomoji dailė: skulp-
tūra, keramika, tekstilė ir pan. Pusę metų akademinis 
piešimas, pusę metų – tapyba. Šešios pamokos per savai-
tę. Nuo 7-tos klasės meno istorija, kurią dėstė Raimondas 
Gapšys. Ir dabar, nors ir pensininkas, jis vis parengia 
populiarių videopaskaitų apie dailę Dusetų bendruome-
nei. Seniau žiūrėdavome reprodukcijas iš knygų, o kai 
atsirado kompiuteriai, prasiplėtė galimybės. Unikalus 
žmogus, visiškai atsidavęs menui.

Ar	 pagrindinis	mokytojų	 užsiėmimas	 buvo	 tik	 dėstymas,	 ar	
jie	dar	ir	kūrė	patys?
Įdomiausia, kad mokytojai ne tik mokė, bet patys kūrė, 
dalyvavo parodose. 

1995 metais galerija atsirado dėl to, kad mokytojai 
norėdavo parodyti savo darbus. Pradėjome rengti pa-
rodas. Vaikams reikia pamatyti to profesionaliojo meno. 
Ugdėme pagarbą ir meilę menui. Vaikai pasižiūrėdavo, 
papaišydavo. Ragindavome vaikus domėtis. Norėdavosi 
praplėsti vaikų interesus. 

Taip pat labai svarbus pačių menininkų susibūrimas. 
Daug vizijų atsirado, perspektyvų. Vokiečiams ir kitiems 
buvo įdomus postsovietinis menas, tad manėme, susi-
bursim į grupę ir nustebinsim Europą...

Iš pradžių buvome gal aštuoniese. O dabar mūsų 
bene trisdešimt. Buriame visus menininkus, kurie susiję 
su Dusetų kraštu. Ir fiziškai, ir dvasiškai. Kad būtų sava 
mūsų žemė. 

Menininkų įvairovė didelė. Įvairiausių pakraipų: 
ne tik realistai, ne tik abstrakcionistai... Yra skulptorių, 
fotografų. Džiugu, kad vis atsiranda jaunų, susijusių su 
mūsų kraštu.

Pavyzdžiui, tautodailininkas, medžio drožėjas Eri-
kas Čipas yra mūsų mokyklos mokinys. Jo jauniausia 
dukra taip pat menininkė, studijuoja Vilniaus dailės aka-
demijoje grafiką.

Bene žymiausi mūsų krašte Nomeda ir Šarūnas Sau-
kos, kurie įsikūrė čia prieš trisdešimt metų. Jie taip pat 
prisidėjo prie Dusetų galerijos atsiradimo. Čia gimė ir 
užaugo jų vaikai, kurie irgi nepabėgo nuo meno. 

Manau, menininkams labai tinka gyvenimas gamtos 
apsuptyje. Gamta teikia daug įkvėpimo kūrybai.

Kiek	menas	svarbus	žmogui	apskritai?	Ar	gali	žmogus	gyven-
ti	be	grožio?
Kai dirbau pedagogu (apie 30 metų), vaikams dažnai 
turėdavau atsakyti į šį klausimą. Be meno mes negyve-
name nė dienos. Kiekvieną dieną susiduriate su daile. 
Pavyzdžiui, knyga irgi yra dailininko darbas. Puode-
lis – irgi menas. Saldainio popierėlis – irgi menas. Pa-
puošalai – irgi menas ir t. t. Mus visada lydi muzika. Ir 
dailė – visur ir visada. 

Mokykla turėtų rengti ne tik meno kūrėjus, bet ir 
meno vartotojus. Būtina lavinti vaikus. Kai aplinkui 
daug kičo, visokios subkultūros, žmogus turi susigau-
dyti ir atsirinkti. Todėl būtina mokykloje ugdyti meno 
suvokimą. Apie literatūrą galbūt kalbama daugiau, apie 
vizualiuosius menus – mažiau. O nederėtų... Būtinas vi-
sapusiškas estetikos lavinimas. 

Dabar	yra	 atsiradęs	posakis	 „meno	vartojimas“,	 kaip	 žiūrite	
į	jį?
Aš prastokai žiūriu. Tai – supaprastinimas, nuvertini-
mas. Vartotojiškumas užgožia daugybę dalykų. Nebe-
lieka pakylėjimo virš kasdienybės. Aiškios spragos švie-
time. Mokykla apleido estetinį lavinimą. Tik užimtumas 
būreliuose. Nerimtas požiūris. Laisvalaikio leidimas.

Atsiranda meno kokybės klausimas. Jeigu apsukrus 
vadybininkas parašo projektą, jis gauna finansavimą ir 
kuriamas abejotinos estetinės vertės menas. Labai popu-
liarūs aprašai prie meno kūrinių, kad viskas būtų aišku. 
Žiūrovui nebepaliekama erdvės pačiam suprasti, įsijaus-
ti ir vertinti.

Labai populiarus trumpalaikis menas – greitai suku-
riamas, greitai peržiūrimas ir sunaikinamas. Maždaug: 
pakabės fotografija ar koliažas, ar reprodukcija metus ant 
sienos ir išmesime. Arba kokios instaliacijos, performan-
sai... Nesakau, kad jų nereikia. Tačiau reikia ir to tradici-
nio, ilgai išliekančio, iš kartos į kartą perduodamo meno. 
Kitaip prarandamos vertybės. O vertinti vertybes reikia 
mokyti vaikus nuo mažumės.

Dėkoju	už	pokalbį	ir	linkiu	Dusetų	dailės	galerijai	ilgų	gyva-
vimo	metų.



ŠA R ŪN A S  S A U K A . Žiūrintys	į	šitą	paveikslą, 2018. Drobė, aliejus, 180x200 cm

E U G E N I J U S  R A U G A S . Dusios	pamąstymai	apie	dangų, 2015. Drobė, aliejus, 
73x61 cm

M Y K O L A S  S A U K A .  Valentina, 2014–2017. Poliesteris, 
stiklo pluoštas, bronzos šlakas, h – 140 cm
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R O M U A L D A S  P U ČE K A S . Pirmoji	kelionė, 2018. Drobė, akrilas, 80x80 cm

R E M I G I J U S  K R I U K A S . Dykumos	gėlės, 2020. Stiklas
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Dešimtoji prozininkės Silvijos Peleckienės knyga Ne-
užmiršk	 manęs... panyra į žmogiškosios būties gelmes, 
bandydama įminti jos tragiškumo ir didybės paslaptį. 
Pagrindinė romano herojė Jolė, kamuojama sunkios li-
gos, ligoninės palatoje kontempliuoja savo ilgą ir prieš-
taringą gyvenimą, o vienintele jos prisiminimų ir apmąs-
tymų klausytoja tampa nematoma ir paslaptinga ponia 
Mirtis. „Ligoninėje vyrauja kasdienis paprastumas. Čia, 
rodos, yra viskas, ko reikia, kol Jolei nieko nereikia. Jos 
lova kiek įdubusi, bet minkšta. Išgulėtas matracas šva-
rus, užklotas balta paklode. Galvūgalį galima pakelti. 
Šoninės lovos sienelės, kad naktį versdamasi ant šono 
neiškristum, ištraukiamos. Norint atsisėsti, pakeliamas 
galvūgalis, tada gali matyti langą, pro kurį spindi šilta 
gelsva šviesa.“ (p. 10)

Autorė pradeda savo knygą Jolės mirtimi, tarsi pa-
brėždama, kad herojės gyvenimas tuo nepasibaigia, ir 
prisiminimai tėra tik būsimo gyvenimo preliudija. „Kar-
tais būna per vėlu ką nors daryti – pavėlavai ir laikas 
sustojo. Jolė išėjo.“ (p. 8)

Dabar madinga įkyriai kartoti: gyvename tik vieną 
kartą. Ir net atmetus reinkarnacijos idėją, pamirštama, 
kad gyvensime ir toliau: gal rojuje, gal skaitykloje, o gal 
pragare... Taigi, gyvensime, todėl garsioji Arvydo Šlioge-
rio replika Negimk! griaudėja beprasmiškai ir vaikiškai 
naiviai. Jeigu esame – tai ir būsime, ir niekas negali nei 
įveikti, nei paneigti Būties. „Gulint lovoje pasaulis tar-
si priartėjo, prigludo ir kaskart atsiskleidžia vis giliau. 
„Koks jis, tas anas pasaulis?“ – tyliai mąsto Jolė...“ (p. 15)

Būtis – tai gyvenimas ir mirtis, laimė ir kančia, sva-
jonės ir netektys – vienu metu, čia ir dabar.... Plaukda-
ma prisiminimų upe, Jolė suvokia, kad visi jos gyveni-
mo įvykiai buvo ne padriki ir chaotiški, o turėjo gerokai 
gilesnę prasmę. „Paskui Jolė įsižiūri į pasaulį, esantį už 
lango, į aukštą mėlyną dangų, ieškodama paslapties. 
Taip norisi jį suvokti, bet dangų ne taip paprasta pažin-
ti. Vos pastebėjusi kokį neįprastą dalyką, kaskart džiau-
giasi...“ (p. 15)

Jolės gyvenimas buvo paprastas, ir tarsi nereikšmin-
gas, bet tik mirties akivaizdoje nuoskaudos, išdavystės ir 
nusivylimai įgauna gilesnę, sakralią prasmę. „Jolė jautė 
paprastumo ir saiko vienybę, todėl susitaikė su savimi 
ir pagaliau pajuto spindesį tos tylios sielos šviesos. Su-
vokė, kad laimingu gali būti tik būdamas savyje.“ (p. 24)

Balta palata, balta lova tarsi peilio ašmenys, kuriais 
į nenusakomą ateitį nedrąsiai žengia knygos herojė. Ir 
šiame sunkių išbandymų kelyje reikia įgyti naujų jėgų, 
naujos vilties ir išlikti. Ir dabar Mirtis nėra pabaisa, o pa-

A l g i m a n t a s  L y v a

Prie gyvenimo slenksčio

lanki mokytoja, nes tik kritinėje situacijoje žmogus gali 
pažinti savo Tikrąją prigimtį. Kai žmogus laimingas, jis 
nenori keisti savo gyvenimo, nenori dvasiškai tobulėti, 
nes jam to nereikia. Deja, Jolei jau nėra kito pasirinkimo, 
nes nėra alternatyvos sunkiai, nepagydomai ligai, belie-
ka tik kisti, transformuotis ir tapti jau kita nežemiška 
būtybe. Stojiška pozicija iškėlė heroję į naujas aukštu-
mas, dabar ji, nesusaistyta religinių dogmų, prietarų ir 
baimių, yra labai arti Dievo. Amžinybė ir palaima tapo 
nauja Jolės savastimi, ir kai ištirps ligotas kūnas, ji taps 
tokia, kokia visada ir buvo. „Jolė pajuto turinti sielą, patį 
svarbiausią dalyką, kurio negali įveikti jokia baisi liga. 
Kas bebūtų, siela yra svarbiausia. Mirtis jai buvo slenks-
tis, kurį lengva peržengti, o kas už jos ten, anapus, sten-
gėsi suvokti.“ (p. 59)

Tragiška situacija sugrąžina Jolę į pradinį Paslapties 
tašką, į šventą Nežinojimą. Ir šis taškas yra pagrindinė 
žmogaus tragiškumo prasmė ir esmė. Gyvenimo ir mir-
ties priešprieša neabejotinai yra  tragiška, nes čia paslėp-
tas galutinis amžino gyvenimo garantas. Šiame įstabia-
me taške sukoncentruota visa Būties esmė, ir žmogus 
vienas, be jokios pagalbos turi įžengti į šį tašką – tik toks 
yra atsakymas ir vienintelis sprendimas. Šią nuoširdžią ir 
įtaigią knygą sudaro 12 skyrių, tarsi laiptelių, vedančių 
iki galutinio Gyvenimo ir Mirties misterijos tikslo.

Autorė puikiai valdo žodį ir aiškiai dėsto savo min-
tis. Ši knyga neabejotinai priskirtina prie klasikinės lie-
tuvių literatūros lobių.

Silvija Peleckienė. 
Neužmiršk	ma-
nęs... – Neoprintas, 
Šiauliai, 2020
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tai Valdo Kukulo, rašiusio apie Danutės Paulauskaitės kū-
rybą, pastebėjimai. Pirmasis jos poezijos rinkinys – Gatvė	
vėjuotą	dieną išleistas 1980 metais, už antrąjį – Sezono	užda-
rymas (1989) –  buvo paskirta S. Nėries premija, trečiasis – 
Dviese	su	namais (2001) – V. Daujotytės pastebėjimu kny-
goje Parašyta	moterų (2001) – „vienas geriausių pastarojo 
meto lietuvių poezijos rinkinių“. Rinktinėje Prie	pietvakarių	
sienos publikuoti ir nebaigto poetės rinkinio Kaip	Katedra	
ir	Kvazimodas	eilėraščiai. Didesnioji dalis D. Paulauskaitės 
poezijos su ypač ryškiais mirties, išėjimo, tylos, vienatvės 
motyvais – tarsi dramatizmo kupinas sielos dienoraštis. 
Poezija, kurią, rodos, norėtum priglausti, sušildyti, pa-
guosti. Kaip ir pačią poetę, beje. Skaudžiausi, nebūties 
nuojautos persmelkti, buvimu jau nebe čia alsuojantys pas-
kutinieji eilėraščiai. Tie Balsai	nuo	kapinių... Kai jau „Gyve-
nimas seniai pavirto prieblanda / ir liko jo nedaug“, kai tik 
„Surinksiu nukritusius obuolius / Dar ugnį užkursiu / Kad 
aiškiai matyčiau ironišką tiesą / Daugiau nesuspėsiu“, kai 
„Tikrovė savo valdišku pirštu / Jau palietė mane. Ji sako / 
Jau muša paskutinė valanda“. Tik, rodos, dar nebylus pra-
šymas: „Aplankyk mane, Saule / Kaip gyvieji numirusius 
lanko“. Ir jau paskutinysis: „Taip viską atiduoti ir išeiti / 
Taip niekad nieko nepaprašius sau“...

Danutė Paulauskaitė buvo rasta negyva klūpanti prie 
savo lovos 2004 m. kovo 1 d. Ši diena ir laikoma jos mir-
ties data. Prieš tai keliais užraktais užsisklendusi nuo visų. 
Mėginusių jai padėti – irgi. Netgi nuo ilgamečio bičiulio 
Stasio Jonausko.

     

O n u t ė  B r a d ū n i e n ė

Pasirinkusi atskirtį 
ir vienišystę
Danutės Paulauskaitės 75-mečiui

Gimė 1945 m. rugpjūčio 11 d. Luknėje, Skuodo ra-
jone, studijavo VU, baigė Maskvos M. Gorkio lite-
ratūros institutą, dirbo keliose redakcijose, išleido 

tris eilėraščių rinkinius, po mirties buvo išleista rinktinė 
Prie	pietvakarių	sienos – tai tik keletas enciklopedinių faktų 
apie poetę Danutę Paulauskaitę. „Pernelyg depresyvu“, – 
kartą girdėjau vienos pažįstamos repliką. Ir išties nelen-
gvas kelias į šios poetės pasaulį. Per didžiulį skausmą ir 
išskirtinę vienišystę. Į poetinį taip pat.

Pirmasis mano sąlytis su Danute Paulauskaite – 1992-
ųjų rudenį, po poeto A. Kalanavičiaus mirties, jos atsisveiki-
nimo laiškas buvusiam bendrakursiui Respublikoje. Tos Pas-
kutinės	šios	vasaros	rožės	ant	poeto	Antano	Kalanavičiaus	kapo... 
Su šiltais prisiminimais apie keistuolį kurso draugą, išraiš-
kingai deklamuodavusį keistus savo eilėraščius. Su didele 
širdgėla, kad „Lietuvoje buvo palaidotas gyvas Poetas“, 
su skaudžiu sarkazmu: „Dabar mes trepsėsime ant Tavo 
kaulų, Antanai Kalanavičiau“. Ir tarsi bendrų išgyvenimų, 
panašios lemties pajautimu: „Bet gerai žinau, kokie painūs 
ir skaudūs yra gyvenimo pamestinukų ryšiai su plačiuoju 
pasauliu ir namais, su svetimais ir artimaisiais“. O ir vėliau, 
skaitydama apie šį žemietį poetą, ne kartą rasdavau pami-
nėtą ir Danutę Paulauskaitę. Juos siejamus kaip vienišystėj 
gyvenusius, kaip nuošalėj kūrusius. Prof. Viktorija Daujo-
tytė yra akcentavusi, kad poetinius jų likimus siejo įdomus 
vertybinis ryšys, t. y. „visiškas pasišventimas poezijai“.

Kiek vėliau poetės Danutės Paulauskaitės link ėjau per 
rinktinę Prie	pietvakarių	sienos (2007). Iš	Dienoraščio – tai pir-
masis skyrius, į kurį įnikau atsivertusi šią knygą. Panirau 
į itin skaudžius, atsivėrimo ir tragizmo kupinus poetės iš-
gyvenimus mirus mamai 1995-ųjų liepą. Su nenumaldomu 
ilgesiu ir visa apimančiu savigraužos dėl motinos mirties 
jausmu. Buvimu su motina, kai jos jau nebebuvo: „Kalbėki-
mės, mama. Aš daugiau neturiu su kuom kalbėtis“ (Dieno-
raštis, 1996, birželio 20). Po motinos mirties tėvų namuose 
Skuode poetė gyveno dar beveik dešimtmetį. Stiprėjanti 
liga, didžiulis ir fizinis, ir sielos skausmas, skurdus mais-
tas. Vis labiau užsisklendžiama ir atsiribojama nuo visų, 
nyrama į vienišystę: „Labiausiai reikia vengti žmonių, nes 
parsinešu namo tuos svetimus, vulgarius veidus ir ilgai ne-
galiu jų atsikratyti“ (Dienoraštis, 1995, spalio 22). „Serganti, 
vieniša ir atkakliai ginanti savo – talentingos kūrėjos – iš-
skirtinumą“ (Marytės Kontrimaitės pastebėjimas atsimini-
muose apie buvusią bendrakursę). Tik poezija jai „buvusi 
išeitis, kai nebėra jokios išeities“. Tik knygos, literatūriniai 
personažai, poetei artimi kūrėjai. Ir malda: „Priešpaskuti-
nė liepos diena, mama. Visi mane apleido... valgyti nebėra 
ką. Reikia melsti Dievo malonės ir atleidimo. Reikia melsti 
Dievo malonės tau, mama“  (Dienoraštis, 1996, liepos 30).

„Viską, ką ji parašė, parašė savo gyvenimu ir mirtimi“, 
„dargi paliudijo, kaip gyvenama, gyvenasi... po mirties“, – 



Kristalai, 2019. Plieninė armatūra, poliesteris, LED lempos, plotas – 12 m2. 
Paryžius, Artenpartage	asociacija

Kosminis	personažas, 2019. Plieninė armatūra, agroplėvelė, 
LED lempos, h – 3 m. Paryžius, Artenpartage asociacija

Aušros	medis, Juodkrantė, 2019. Nendrės, plieninė viela, medis, h – 5 m

A U Š R A  J A S I U K E V I Č I Ū T Ė



Dviese, 2016–2019. Bronza Lietuvninko	sodyba, 2014. Bronza

D A U M A N T A S  K U ČA S , A U ŠR A  J A S I U K E V I ČI ŪT Ė. Kirai, 2015, Juodkrantė

D A U M A N T A S  K U Č A S
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Į mano gyvenimą teatras atėjo labai anksti. Nežinau, 
ar jau lankiau mokyklą, bet atsimenu, kaip su mama 
ėjome į teatrą (dabar Nacionalinis dramos teatras) 

ir žiūrėjome spektaklį Berniukas	 ir	sviedinukas. Nežinau, 
kas labiau pakerėjo: berniukas ar sviedinukas?.. Turbūt 
teatro uždanga su laiveliu...

Paskui, jau lankydama pirmą klasę, pati tapau „ak-
tore“ – vaidinau Statybininkų rūmuose (1969 m.) vove-
raitę pikčiurną spektaklyje Trys	mažytės	voverytės. Kodėl 
sakau: tapau aktore? Dėl to, kad vaidindavome Naujųjų 
metų spektakliuose kitiems vaikams, kurie ateidavo į va-
dinamąsias „eglutes“. Mūsų spektaklis netgi buvo nufil-
muotas ir dūla Lietuvos televizijos archyvuose... Vaikų 
ir jaunimo teatro būreliui tuo metu vadovavo režisierius 
Valentinas Algirdas Kaliūnas (1971–1978 metais Statybi-
ninkų rūmų liaudies teatro režisierius). Gabus buvo va-
dovas – įskiepijo meilę teatrui visam gyvenimui. 

O paskui sužinojau dvi kitas pavardes: Valerija Ka-
ralienė ir Dalia Tamulevičiūtė. Valerija Karalienė vado-
vavo vaikų ir jaunimo dramos būreliui, kuris rinkdavosi 
tuometiniuose Profsąjungų rūmuose ant Tauro kalno. 
Pas Valeriją Karalienę vaidinti neteko, o pirmąją Da-
lios Tamulevičiūtės inscenizaciją Profsąjungų rūmuose 
Mergaitė	ir	pavasaris mačiau. Buvau sužavėta ir dar ilgai 
niūniavau dainas iš to nepaprasto spektaklio. Kad aš 
ir mano klasiokai patekome į tą spektaklį, turime būti 
dėkingi dar vienam teatrą mylinčiam žmogui – mūsų 
mokykloje (Vilniaus 35-a vidurinė, dabar – Mindaugo) 
lietuvių kalbą ir literatūrą dėsčiusiai Violetai Rukšaitei-
Tapinienei. 

Nuo tada teatras mano gyvenime tapo bažnyčia. Gal 
dėl to, kad tikroji bažnyčia mano jaunystės metais buvo 
draudžiama. O gal dėl paslapties, tylos, scenos dulkių 
kvapo... Ir to neapsakomo jausmo, kuris apima atsidūrus 
kitų žmonių gyvenimuose.

Bebenčiukas, Škac,	mirtie – legendiniai Jaunimo teatro 
spektakliai – neatsiejamai susiję su Dalia Tamulevičiūte. 
Dievinau ją, nors niekada nebuvau gyvai sutikusi. Tad 
noriu  nors neakivaizdžiai pakalbinti tuos, kuriems nu-
sišypsojo laimė būti šalia jos.

Keletas jos pirmojo vadovauto kurso – garsiojo Ta-
mulevičiūtės dešimtuko – ir kitų kursų studentų1 bei 
kitų teatro žmonių prisiminimų fragmentų iš Ramunės 
Marcinkevičiūtės knygos Patirčių	realizmas2.

Kaip į žmogaus gyvenimą 
ateina teatras
Šiemet	minime	lietuvių	teatro	legendos	–	režisierės	ir	dėstytojos	Dalios	Tamulevičiūtės	80metį.	
Siūlome	šiek	prisiminimų	fragmentų	ir	pasakojimą	apie	jau	dešimtmetį	Varėnoje	rengiamą	
Dalios	Tamulevičiūtės	profesionalių	teatrų	festivalį.

S AU L I U S  Š A LT E N I S
Kurgi slypi Dalios Tamulevičiūtės narsa, iš kur tas pasi-
šventimas, ar išsipildė jos gyvenimo lūkesčiai?

Aišku, ji buvo talentinga, nepralenkiama Mokytoja 
(nors jos garsiojo dešimtuko artistės Dalia Storyk, dar 
viena bendravardė Dalia Overaitė ar Irena Kriauzaitė 
atkakliai tebevadina ją Dėstytoja, lyg Dalia joms kaip 
dėstė, taip ir dėsto toliau). Ji pasakodavo man apie savo 
auklėtinius lyg apie geriausius draugus bendraamžius ir 
kartu lyg apie savo vaikus, vis sergančius kiaulytėmis, 
tymais. Didžiavosi, kokie jie puikūs ir talentingi. Tuo 
tikriausiai įkvėpė pasitikėjimą net tiems, kurie gal ir ne-
buvo tokie talentingi...

Jeigu reikėtų dabar išryškinti, kietai sudėlioti į vie-
ną daiktą Dalios pedagoginę sistemą, tai jos prigimtinis 
širdingumas, gilus teisingumo jausmas ir buvo toji klas-
ta, toji labai paprasta ir labai efektyvi kūrybos laisvės 
sistema.

K R I S T I N A  K A Z L AU S K A I T Ė
Viešpatie, taigi Dalia – mano specialybės dėstytoja! Ką 
gavau, tai tik iš jos.

Ji buvo labai griežta, labai reikli, tačiau visada su-
prasdavai jos pastabas, ko ji iš tavęs tikisi. Tai nereiškia, 
kad padarydavai viską taip, kaip ji reikalavo, kartelę ji 
kėlė labai aukštai. Kuo aukščiau kelia, tuo aukščiau ir tu 
lipi. Pati iš savęs labai daug reikalavo, dirbo kaip žvėris 
ir iš mūsų spaudė sultis be jokių išlygų.

Bijojau jos be proto, bet ir mylėjau ją be proto. Visą 
laiką jaučiau baimę, bet ji neužgoždavo meilės jausmo. 
Vieną kartą teatro kavinėje šiek tiek išgėrusi įsidrąsinau 
ir paklausiau: „Dėstytoja, kodėl aš sėdžiu, ilgiuosi, į jus 
žiūriu, o jūs  einate pas tuos, kurie ant jūsų loja, šalin 
nuo savęs varo?“ O ji atsakė, kad su manimi viskas aiš-
ku, o ten kontaktą reikia surasti. Štai taip, su manimi – 
viskas aišku.

Jos meilę ir rūpestingumą pajusdavau kitaip. Sun-
kiais gyvenimo momentais. Skyrybos, krizė, nėra kur 
gyventi. Dėstytoja man vieno kambario butą iškovojo. O 
kai sūnus sunkiai sirgo... Dalia padėjo, kaip galėjo. Dar-
be ji buvo negailestingai griežta, o ištikus bėdai, pirmoji 
puldavo padėti. Ačiū jai. 

K O S TA S  S M O R I G I N A S
Apie Dalią tarsi labai daug ką galiu papasakoti, bet lyg 
ir stabdo kažkas, atrodo pernelyg asmeniška. Ji mūsų 
kurso žmonių gyvenimuose giliai įsišaknijusi.
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Kai Jaunimo teatras ėmė byrėti, Tamulevičiūtė išėjo. 
Ji skaudžiai reagavo į kalbas, kad žuvis pūva nuo galvos. 
Įtampa buvo tokia didelė, kad nė vienas iš mūsų dešim-
ties su ja nepasikalbėjome. Tai ji įvertino kaip išdavystę. 
Bet niekada nesiskundė. Aprimus aistroms, mūsų san-
tykiai atsinaujino.

Ryšiai su dėstytoja niekada nenutrūko. Vieni ben-
dravo daugiau, kiti mažiau... <...> Beje, kad ir kaip būtų 
keista, mūsų dešimtukas labai ilgai į ją kreipėsi dėstytoja. 
Ji leido vadinti ją vardu, bet vis tiek liko dėstytoja.

A R Ū N A S  S T O R P I R Š T I S
Studijos pas Dalią man buvo vienas iš šviesiausių etapų. Ir 
ne todėl, kad įprasta sakyti, esą, kai jauni buvome, ir saulė 
kitaip švietė, ir moterys gražesnės buvo. Ne, iš tikrųjų tai 
buvo nuostabus laikas. Dalia įnešė naujumo į užsistovė-
jusius pedagogikos vandenis. Ta kūrybingos laisvės atmo-
sfera, repeticijos, bendravimas iki paryčių, bėgimas į gas-
tronomą, kol neužsidarė, nusipirkti kefyro ir batono. Net 
leidimas nuo antro kurso rūkyti per repeticijas... Tai buvo 
fantastiška. Visai nepanašu į įsigalėjusį autoritarizmą.

Humoras mus gelbėjo ir nuo to, kas dėjosi aplinkui. 
Kai atėjau į Jaunimo teatrą, pamačiau, kaip Daliai sun-
ku. Kaip reikia laviruoti, jei nori ką nors vertingo sukur-
ti. Teatro vyriausiasis režisierius formuoja repertuarą. Ir 
susiduria su daugybe kliūčių. Juk ne vienas mūsų teatro 
spektaklis patekdavo į sceną tik po keleto peržiūrų Kul-
tūros ministerijos ir ideologinio skyriaus darbuotojams. 
Ezopo kalba sovietmečiu buvo iš tikrųjų unikali meno rū-
šis. Buvo galima steigti Ezopo kalbos studijų fakultatyvą. 
Daliai tikrai buvo nelengva, ji juk buvo protinga moteris.

R E M I G I J U S  V I L K A I T I S
Pastaruoju metu daug galvoju apie Dalią, gal todėl, kad 
2o1o m. rugsėjo 3o d. ji būtų šventusi septyniasdešimt-
metį. Norisi šią datą pažymėti, įamžinti, trafaretiškai 
kalbant. Norisi, kad būtų jos vardo teatras ar bent kul-
tūros centras Lietuvoje, nors ne visi teatro žmonės šiai 
idėjai pritaria. Manau, pavyko sukurti neblogą Dalios 

Tamulevičiūtės konkurso projektą, kuris labai teisingai 
išreiškia jos dvasią.

Kai įstojome į Konservatoriją ir patekome pas Dalią, 
turbūt visi patyrėme didelį stresą gerąja to blogo žodžio 
prasme: buvome priversti suvokti, kad aukštasis menas 
yra paprasčiausias reiklumas sau, be jokių nuolaidų, be 
jokių išsidirbinėjimų, svarbiausia ne formos įmantrumas, 
bet sugebėjimas įsigilinti į esmę. Toks buvo Dalios princi-
pas. Ji sužadindavo žmoguje glūdinčias kūrybos galis, o 
jis savyje atrasdavo keistus, iki tol nepažintus gebėjimus, 
negalėdamas patikėti, kad tai gali būti paprasta. Bet tai, 
patikėkit, nelengva, nes negali leisti sau jokios savigai-
los. Atsimenu Dalios žodžius: „Pats baisiausias teismas, 
kai žmogus teisia pats save.“ Ir dabar, kai mane kas nors 
neteisingai puola, sakau, kad nebijau, nes baigiau gerą 
mokyklą tarp aukštų profesionalų.

Dalia dorai ir azartiškai nugyveno savo gyvenimą, 
pripažino klaidas, kurių padaro kiekvienas žmogus, bet 
ne kiekvienas pripažįsta padaręs. Net ir klaidas ji darė 
giliai tikėdama, kad taip iš tikrųjų reikia, kad tai teisinga.

Dalia kaip režisierė buvo gili išskirtinė asmenybė. 
Lietuvos režisierių moterų likimai ganėtinai dramatiški. 
Irena Bučienė juk irgi gilus žmogus buvo. Tačiau teatras, 
kaip ir pats gyvenimas, reikalauja tam tikros diktatūros, 
o Bučienei tai buvo visiškai svetima. Ji buvo pernelyg 
gera, pernelyg liberali, kad įstengtų iš aktorių išreikalau-
ti tai, ko reikia. Ir jei nemažai jos spektaklių, kaip sako-
ma, pusiau pavykę, dėl to kaltas tik artistų pasipūtimas 
ir profesinė paranoja. O Daliai, matyt, kliudė pedagogi-
nis talentas, nes nustelbė joje režisierę. Ji negalėjo liautis 
mokiusi. Bet kai repetuojamas spektaklis, mokyti žmogų 
jau per vėlu, jis turi pats mokytis. Nors būtent tai, kad 
ji kantriai, nuosekliai, net aukodama meninį rezultatą 
10–20 kartų kartodavo tą pačią sceną, aiškindavo, kol 
aktorius įkvėpdavo, lėmė, kad iš jų išaugo artistai.

Tas laikas tolsta ir skaudu matyti, kad nėra su kuo 
Dalios palyginti, nothing	 compared	 to	 you. Eina metai, 
Kartos keičiasi, o kito tokio pedagogo kaip Dalia nėra. 
Yra daug pedagogų, kurie ne vien aktorių kursą išleido, 

Namelis Senojoje Varėnoje, kuriame 
gyveno Dalia Tamulevičiūtė
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bet tokio pedagogo kaip Dalia nėra. Ir negali būti, nes 
tai nepakartojama kaip lemtis. Tėvo, nušauto pokariu, 
netektis, badas ir nuolatinė baimė naktimis, paskui ke-
lionė iš mažo miestelio į svetimą didmiestį, reikėjo visa 
tai patirti ir iškęsti, buvo lemta sutikti gilios sielos, gilaus 
proto, aukštos kultūros ir inteligencijos dėstytoją Mariją 
Knebel, perimti jos pamokas, kad blykstelėtų kiti – Šan-
čių padaužos ar kaimo vaikai.

D A L I A  O V E R A I T Ė
Režisierės darbo pradžia buvo kaip naujo vėjo gūsis te-
atre. Gaivus, energingas, stiprus kaip ir jos charakteris. 
Dar nebūdama studentė pamačiau pirmąjį jos spektaklį 
Mergaitė	 ir	 pavasaris. Rodos, kiek kartų jį vaidino, tiek 
kartų ir ėjau... Režisierė turėjo gerą savybę – ji pati labai 
ilgai viduje buvo jauna. Gyvenime, darbe maksimalistė. 
Bėgo metai, keitėsi situacija ir teatre, ir gyvenime, tačiau 
jaunatviškumą ji ilgai išsaugojo, nors ir atsirado kūrybi-
nis nuovargis. Gal net ne nuovargis... Kai Jaunimo teat-
re pradėjo dirbti Eimis, ji pajuto jo asmenybės ir talento 
mastą. Turėjo retą Dievo dovaną – leisti skleistis kitam.

E I M U N TA S  N E K R O Š I U S
Tai, kad aš esu čia, teatre, tik Tamulevičiūtės dėka. Vie-
nareikšmiškai. Kai ji išėjo, pajutau, kad to žmogaus tik-
rai trūksta.

Studijuoti į Maskvą išvažiavau nedvejodamas, ne-
galvodamas apie tai, į kurį teatrą sugrįšiu. Tamulevičiūtė 
pasiūlė diplominį spektaklį statyti būtent Jaunimo teatre. 
Ir tai buvo savaime aišku.

Nežinau nė vieno kito atvejo, kad teatro vyriausiasis 
režisierius taip rūpintųsi aktoriais. Tie laikai buvo sudėtin-
gi, sunkūs... Kiek ji išsprendė ne tik dešimtuko, bet ir dau-
gelio kitų aktorių gyvenimiškųjų problemų. Ji eidavo ir 
eidavo, prašydavo ir prašydavo. Už visus. O pati gyveno 
labai kukliai. Mes reikia ar nereikia naudojomės jos geru-
mu. Ji neturėjo savanaudiškumo nė krislo. Kiek Tamulevi-
čiūtė, kaip teatro vyriausioji režisierė, yra savo aktoriams 
padėjusi, kitas per šimtą metų nė dalelės to nepadarytų.

Bet mes galvojome, kad taip ir turi būti. Reikėjo pra-
žilti, kad įvertintume. Tamulevičiūtė gyveno tarsi pagal 
stačiatikių vienuolės principus.

Ji dažnai kartojo žodį „dūšia“ – „dūšia“ ir „dūšia“. 
Ar per repeticijas, ar šiaip kasdienybėje. Tas žodis jai 
buvo tarsi svarstyklės. Tai buvo jos matas. Ir teatre, ir 
gyvenime. Todėl ir jos kuriamas teatras krypo į dūšią. 
Visu procesu. Kiek kartų ji yra ištarusi šį žodį. Jos teatre 
šis žodis yra didelis.

Su Tamulevičiūte tarsi nugyvenau ilgą bendrą gyve-
nimą – Konservatorija, Jaunimo teatras, o ir vėliau mes 
nuolat susitikdavome, ne tik tada, kai ji ateidavo į mano 
spektaklius. Buvo daug ilgų vakarų. O jei jos nebūdavo 
šalia, vis tiek žinojau, kad ji yra. Ji buvo iš tų, kuriais 
pasitikėjau.

Tamulevičiūtė leido mums daryti tai, kas kituose teat-
ruose nebuvo priimta. Dvasios laisvė buvo. Ji man padė-
davo, aš ateidavau į jos repeticijas. O gražiausia buvo tai, 
kad ji viską sakydavo atvirai. Tada ir man, ir aktoriams tai 
ne visada patikdavo. Ji galėjo įžeisti. Ir įžeisdavo. Vien jos 
žodis „piemuo“ užvoždavo. Tokį atvirą savo nuomonės 
dėstymą Tamulevičiūtė išsaugojo iki pat mirties. Ji galėjo 

bet kam pasakyti: tu blogai dirbi. Nesu girdėjęs, kad kas 
nors būtų atsikirtęs. Net ir į labai kandžią pastabą. Dabar 
kaip tik to labiausiai ir trūksta. Ne nuomonės, bet jos ne-
gudrumo būti atvirai. Tai didelė didelė vertybė.

D A L I A  I B E L H AU P TA I T Ė
Paauglystėje mano didžiausi idealai buvo Nekrošiaus 
spektakliai ir Dalios Tamulevičiūtės dešimtukas. Kaip 
žmogus išaugau Jaunimo teatre. Tada ėjimas į šių režisie-
rių spektaklius buvo ne šiaip ėjimas į teatrą, o ėjimas kaip 
į bažnyčią. Nors esi paauglys ir nesuvoki visų prasminių 
sluoksnių ir klodų, tačiau jauti, kad spektaklis yra kažkas 
daugiau, nes atveria tavo sielą, plečia tavo mastelį, lei-
džia tau galvoti ir tave augina kaip žmogų. Todėl būriai 
jaunų žmonių stovėdavo naktimis prie Jaunimo teatro 
bilietų kasos. Žinoma, tai buvo visų pirma Nekrošiaus 
teatro trauka, tačiau jo spektakliuose vaidino dešimtuko 
aktoriai ir jie, mano manymu, buvo visiškai išskirtiniai 
ano meto aktorystės kontekste. Kituose teatruose maty-
davau pavienius žmones, kuriančius spektaklius, o Jau-
nimo teatre išvydau kūrybingą kuriančiųjų bendriją, vi-
siškai kitokią bendravimo, partnerystės kokybę scenoje. 
Čia jautėsi išskirtinė atmosfera, naujas darbo metodas.

Tas teatro idealas, kokį Dalia sukūrė auksiniais Jau-
nimo teatro laikais, vis dar yra tai, ko ir aš siekiu su bo-
hemiečiais. 

A N D R I U S  B I A L O B Ž E S K I S
Tamulevičiūtė – unikalus žmogus. Man ji – pedagogikos 
etalonas. Nežinau, ar šiandien tokių dėstytojų dar yra? 
Ko gero, ne. Mūsų dėstytoja buvo autoritetas, ji vien savo 
buvimu Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje kėlė šios 
aukštosios mokyklos prestižą. O kaip ji mokėjo girdėti ir 
suvokti kitą žmogų! Per specialybės paskaitas dėstytoja 
kiaurai permatė mus – mūsų silpnybes ir privalumus. 
Turėjau įprotį į kiekvieną pastabą tuoj pat karštai ir 
energingai reaguoti. Dėstytoja nestabdė, laukė, kol pats 
suprasiu pastabos esmę. Ir suprasdavau, ir įvertindavau. 
Taip individualiai dėstytoja dirbo su kiekvienu iš mūsų. 
O juk buvome tokie skirtingi...

A LV Y D A S  Š L E P I K A S
Kai mums vadovauti ėmė Dalia Tamulevičiūtė, tarsi 
įkvėpėme gryno oro. Turbūt ne aš vienas galėčiau sakyti, 
kad tai ji suformavo mūsų pasaulėvoką, požiūrį į teatrą, 
į meną apskritai, išmokė individualiai dirbti, atskleidė 
improvizacijos esmę.

Apie Dėstytoją dažnas galėtume parašyti knygą – 
apie mūsų bendravimą, apie ilgus pokalbius, apie repe-
ticijas, apie kuriozus, apie džiaugsmą ir liūdesį.

Aš asmeniškai esu dėkingas, kad paskatino mane 
rašyti, baigti režisūrą. Ir už jos pasitikėjimą, motinišką 
meilę, griežtumą.

R O L A N D A S  K A Z L A S
Dabar, kai teatre esu beveik dvidešimt metų, galiu pasa-
kyti, kad nei aktoriaus profesijos, o juo labiau šios spe-
cialybės mokytojos nepasirinkau pats. Kažkas man pa-
rinko... Kažkas man, abiturientui, visai nesuvokiančiam, 
kuo jis norėtų ir turėtų būti, pakišo laikraštį su skelbimu, 
kad Valstybinėje konservatorijoje bus renkamas dramos 
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aktorių kursas. Kažkas mane Vilniuje, pabūgusį stojamų-
jų, einantį atgal į stotį, sustabdė, kažkas pravėrė sunkias 
auditorijos duris ir kažkas, mane pamatęs, nustebo. Tas 
kažkas buvo mano dalia arba – Dalia. Leisiu sau pajuo-
kauti, kartais dalia turi ir pavardę: Tamulevičiūtė. <...> 
Tačiau dėstytoja (taip mes ją visada vadinome), matyt, 
jau tada įžvelgė manyje tai, dėl ko aš vis dar esu teat-
ro pasaulyje. Šitaip sutvirtindama mano tikėjimą, kad 
dalis gyvenimo gėrybių tau yra dovanojama, o didesnę 
dalį turi susikurti pats. Ne visai pats... Tarytum kažkas 
tave vestų, tarsi akląjį ir tyliai kuždėtų: Štai čia... Tai yra 
Tavo... Mokykis, tai yra tavo mokytojai... Atmink, čia tai, 
ko reikia tavo sielai, klausyk, matyk, pajusk, nepavark.

Kuo ypatinga Dalios Tamulevičiūtės mokykla? Visų 
pirma dėstytoja reikalaudavo kurti charakterį, personažą. 
Ne „Aš“ tam tikromis aplinkybėmis, o „Jis“, t. y. persona-
žas, gyvenantis savitą gyvenimą, turintis kitokį mąstymą, 
elgseną, balsą, plastiką... Pasirodydamas scenoje persona-
žas atsineša savo pasaulį, nuotaiką, savo istoriją, kurios 
nėra pjesėje. Jai visada buvo svarbus antras planas, tai, 
apie ką herojus nekalba, ką slepia, todėl elgiasi paradok-
saliai, netikėtai, įdomiai... „Kas vyksta su žmogumi?“ – 
dažnai klausdavo. Kaip velnias kryžiaus bijojo stereotipų, 
štampų (kaip pati sakydavo), banalumo, seklumo, maty-
tų dalykų, juos iš karto demaskuodavo ir tam nelaimin-
gam etiudo atlikėjui kliūdavo nestereotipiškai skaudžiai, 
tačiau visada etiškai, konstruktyviai ir geranoriškai.

Daugybė žmonių vis dar ateina teatrą, žiūri spektak-
lius, su virpuliu laukia, kada atsivers uždanga, juokiasi, 
verkia, tiki tuo, ką mato, keičiasi. Teatras dar gyvas, o jei 
taip – gyva ir Dalia Tamulevičiūtė, nes teatras jai buvo 
viskas: namai, šventovė, kelias ir žiūrėjimas iš tamsos į 
šviesą... Vadinasi, tokia jos dalia, ir mūsų visų – vis dar 
mylinčių teatrą – Dalia.

J O N A S  J U R A Š A S
Kartais iš praeities ūko atsklinda per anksti mus paliku-
siųjų balsai. Tai primena spiritistinį suartėjimo seansą vis 
nykesnėje „čia ir dabar“ dykvietėje.

Dažnai prisimenu tolstantį savo kolegės ir draugės 
Dalios balsą, mistiškai atpažįstamą, daug kam tapusį 
priešnuodžiu nuo veidmainingos epochos pataikūniško 
melo, jos žodžius, kurie padėdavo išvengti ir nuodingų 
gandų, ir tuščių iliuzijų pinklių.

Labai norėčiau vėl išgirsti jo gyvą, sodrų, smilkstan-
čios cigaretės dūmais kvepiantį balsą, užkrečiamą juoką, 
atvirus, dažnai sarkastiškus samprotavimus apie teatrą, 
jo bėdas, džiaugsmus ir rūpesčius. Ak, tas dūminis Da-
lios balsas! Gal, jei būtų paklausiusi įkyrių pamokslavi-
mų ir labiau tausojusi sveikatą, mes vėl sėdėtume drau-
ge, gėrėdamiesi amžinybėn plaukiančiais Nemuno ir 
Merkio vandenimis, dzūkės papratimu Dalia klajotų po 
mišką rinkdama žemuoges, iš verandos, lyg nuo kapito-
no tiltelio, komanduotų man, kaip geriau įkalnėn stumti 
žoliapjovę... Deja, kaip rašė poetas: „Pernykščiai žodžiai 
pernai ištarti, o būsimieji laukia kito balso.“

Važiuodami su Aušra per dzūkų žemę, kartais su-
stojam prie senų kapinaičių, kur po tvirtomis Varėnos 
pušimis, šalia plačios Tamulevičių giminės kapų taip 
netikėtai buvo supiltas ir Dalios kapas. Jį nuolatos lanko 
žmonės, užburti jos sielos šviesos. Ypač jaudina gėlės, vis 
dar adresuojamos „Mūsų mylimai dėstytojai“, „Teatro ir 
gyvenimo Mokytojai“.

Galiu paliudyti, kad Dalia dėstė ne tik teatro meną, 
ji nuosekliai diegė esminius gėrio, tikrumo principus, 
rodydama doro, drąsaus ir paprasčiausiai sąžiningo gy-
venimo pavyzdį.

Dalia niekados nevengė kandžiai išjuokti apsime-
tėlių, arogantiškų pasipūtėlių, dvasios skurdžių, už-
tvindžiusių teatrą. Krimtosi, kad sutrikusią ir suskilusią 
visuomenę pakirto ciniško godumo virusas. Galiu tik 
„privieryti“, kaip ji sakydavo, kad tai karti tiesa. Labiau-
siai ji neapkentė savęs demonstravimo, nenuoširdumo 
teatre ir gyvenime. Daliai pasitraukus iš negausaus kuk-
lių teatro riterių būrio, šiapus ir anapus rampos gerokai 
sumažėjo tauraus idealizmo.

Vienas patraukliausių Dalios būdo bruožų buvo drąsa 
reikšti savo nuomonę, pasikliauti vidiniu balsu tiek profe-
siniame, tiek asmeniniame gyvenime, atmesti konvencijas, 
nepaisyti miesčioniško skonio ir iškreiptų nuostatų.

Vienas profesorius, dėstęs ir man, ir Daliai, mėgdavo 
sakyti, kad studentas nėra indas, kurį mokytojas turi pri-
pildyti, jis yra deglas, kurį reikia uždegti. Dalios tikslas 
buvo uždegti kuo daugiau tokių deglų.

Kai žvelgiu atgal, suprantu, kad Dalia Tamulevičiūtė 
visų pirma buvo tikra Lietuvos patriotė. Žmogus, tvirtai 
stovintis ant gimtosios žemės ir neįsivaizduojantis savęs be 
jos. Tai mačiau, kai nuvažiuodavome į jos gimtąją Varėną, 
nueidavome į šeimos kapines. Dabar ji pati ten. Tarp savų.

Parengė A U D R O N Ė D A U G N O R I E N Ė

1 Dalia Tamulevičiūtė parengė septynias teatro aktorių laidas: 
1971–1975, 1975–1979, 1987–1991, 1988–1992, 1992–1996, 1995–
1999,2000–2004.

2 Patirčių	realizmas.	Dalios	Tamulevičiūtės	kūrybinės	biografijos	studija (su-
darytoja ir autorė Ramunė Marcinkevičiūtė). – Kultūros	barai, Vilnius, 
2011. Visi aktorių ir režisierių prisiminimai paimti iš šios knygos.

Dalios Tamulevičiūtės kapas Senojoje Varėnoje
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Pasibaigus režisierės Dalios Tamulevičiūtės teatri-
nės veiklos laikotarpiui, tarsi po kometos skry-
džio, liko asmenybės vidinės ir kūrybinės šviesos 

šleifas, kuriame vis dar tęsiasi atradimų stebuklas. Lyg 
vėduoklė skleidžiasi patirtis per kitų kūrėjų talentus, iš-
radingumą, pastangas, patriotines nuostatas. To įvairia-
spalvio švytėjimo dalis – ir Varėnos Dalios Tamulevičiū-
tės profesionalių teatrų festivalis.

Nors dėl jo buvo nemažai abejonių ir skeptiškų nuo-
taikų, 2019-aisiais jau palydėtas dešimtmečio jubiliejus. 
Per tą laiką Varėnos kultūrinėje erdvėje atsiradusius 
ryšius pateikus grafiškai, būtų nuostabus vaizdas – te-
atrinių susitikimų, sugrįžimų ir atsigręžimų į praeitį 
tinklas, kurio meninių, kūrybinių linijų sankirta tapo ir 
šis nedidelis Lietuvos pakraščio miestelis. Festivalio ini-
ciatorius – aktorius, buvęs Dalios Tamulevičiūtės moki-
nys Remigijus Vilkaitis, 2008–2010 metais ėjęs Kultūros 
ministro pareigas. Pasiūlytą idėją palaikė ir festivalių 
renginiams, šventėms buvo dėmesingi visi tą dešimtmetį 
dirbę Varėnos merai: Vidas Mikalauskas – 2009–2011 m. 
ir 2013–2015 m., Elvinas Jankevičius – 2011–2013 m., Al-
gis Kašėta nuo 2015 m. iki šiol. 

Vienas ryškesnių teatrinio judėjimo akcentų − Res-
publikos	 nacionalinių	 vertybių rinkimuose Dalia Tamule-
vičiūtė 2012 m. pripažinta NACIONALINE VERTYBE 
kategorijoje ŽMOGUS AMŽININKAS. Parašyti straipsnį 
Respublikai	pasiūlė varėniškis Gediminas Jakavonis, bu-
vęs LR Seimo narys.

Rengdama straipsnį, dar turėjau galimybę pakalbėti 
Senojoje Varėnoje ir su Dalios mokytoja Marija Bakana-
vičiene.

D A L I O S  A D E L Ė S  TA M U L E V I Č I Ū T Ė S 
Š V I E S A
Kiek likimų, kiek siužetinių linijų per laiką vilnija vieš-
keliais ir klystkeliais, išsisklaidžiusios atomais... Tik tada 
tampa matomos, kai, susilietusios lyg elektros laidai, 
blyksteli... Pasklinda žiežirbos, kitiems nušviesdamos 
tamsoj pranykstantį takelį...

Kiekviena žiežirba yra reikšminga tiek, kiek ji tampa 
svarbi kaip žiburėlis kieno nors kelyje. O retsykiais tos iš-
krovos būna tokios stiprios, kad pasklidusios kibirkštys 
suliepsnoja. Taip ir Dalios Adelės Tamulevičiūtės būties 
linija – blykstelėjusi ji nepasklido dzindromis kaip kala-
mas metalas, o sušvito lyg deglas daugelio kelyje. Tokia 
kibirkštis išskilo, kai susikryžiavo dviejų talentų keliai: 
į būsimosios režisierės gyvenimą atėjo pedagogė Marija 
Bakanavičienė, mokyklos dramos būrelio vadovė. 

Šiandien mokytoja kalbėtų ir kalbėtų apie savo mo-
kinę: tokį stiprų įspūdį padarė žvali mergaitė, o vėliau – 
brandi asmenybė.

J o a n a  G r i g a i t i e n ė

Dešimtmečio susitikimai
– Kaip atradote Dalią?
– Aš dėsčiau geografiją ir pastebėjau, kad jeigu tema 

patikdavo, Dalia net apie dalyką labai išraiškingai kalbė-
davo. Tada ir pasiūliau ateiti į Meškos	trobelę... Ir neapsiri-
kau: kai ji uždainavo savo labai gražiu žemu balsu, salė 
nuščiuvo – tiesiog kvėpavimo nebuvo girdėti. Tuomet ir 
pagalvojau: „Va, kaip aš pataikiau parinkti karalienę!..“

– Vaidmenis ji rinkdavosi pati ar sutikdavo su jūsų 
sprendimu?

– Ne, niekada nesirinkdavo. Ką duodavai, tą ir vai-
dindavo. Aš jai pasiūlydavau pasiskaityti, pagalvoti. Ji 
priimdavo viską... Ir priklausomai nuo vaidmens, nuo 
teksto jos veidas pasikeisdavo. Bet kokiai frazei ji su-
teikdavo spalvą... Ir daug vėliau sakydavo, kad ne vaid-
muo svarbu, o kaip jis bus įprasmintas. Visada ieškojau 
veikalų, parašytų gražia lietuvių kalba. Dalios beveik 
nereikėdavo taisyti, tad ir palikdavau jai pačiai įsigilin-
ti. Ji tik prašydavo: „Kol kas man nieko nesakykit... Per 
repeticiją pažiūrėkit, ar aš teisingai kalbu, ar tinkama 
kryptimi einu.“ 

Dabar, žinoma, nėra svarbu, ar tokia stipri buvo 
mokytojos nuojauta, ar pedagoginė patirtis, tačiau pasi-
rinktas bendravimo būdas leido skleistis prigimtiniam 
laisvės troškimui − pasirinkimo galimybė režisierei visa-
da išliko kaip didžiulė vertybė: dirbdama Lietuvos mu-
zikos akademijos Teatro ir kino fakulteto profesore, ypač 
džiaugėsi: „Kadangi dabar pagrindinis mano darbas su 
studentais, galiu pasirinkti, ką, kada ir kur statyti.“

– Pagal tokią jos nuostatą peršasi išvada, kad turėjo 
būti labai atsakinga...

– Taip. Dalia buvo labai atsakinga, darbšti. Ypač reik-
li sau. Kai pamačiau, kad ji nepalyginamai gabesnė už 
kitus, ir rūbais pasiūlydavau pasirūpinti. Žinot juk, kad 
tais laikais buvo sudėtinga ir aprengti, ir apsirengti. Ji 
kažkaip susirasdavo, pasisiūdavo, suderindavo... Dažnai 
labai netikėtai, tačiau visada pataikydavo. Ypač įstrigo į 
atmintį toks vienas momentas: kur gauti drabužius Snie-
go karalienei? Ateina ji su suknele iš baltu šilku atausto 
užtiesalo! Tikrai įspūdingai atrodė!

– O kokie buvo jos santykiai su kitais – draugais, 
mokytojais, kaimynais? Ar ji nesididžiavo, pajutusi, su-
vokusi, kad yra talentinga?

– Nee... Niekada. Net ir būdama jau iškili asmeny-
bė, vyriausioji Valstybinio jaunimo teatro režisierė, tarsi 
ir savotiška tų namų šeimininkė, pagaliau išgarsėjusi, ji 
išliko tokia pati Dalia, kokia buvo, – labai paprasta, nuo-
širdi. Pajusdavai tą kontaktą, pozityvų požiūrį į žmogų, 
kai ji žvelgdavo į tave, − rodos, ji regėjo širdimi... Tokie 
reikalavimai buvo ir studentams – aktorius turi širdimi 
ir kalbėti... Jos asmenybė su kūryba ėjo viena linija: tu 
matei gyvą žmogų, gyvą širdį... Kodėl ne visi aktoriai 
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įtaigūs? Žiūrovas vidinio balso negirdi... Vaidyba būna 
tik poza... O Daliai visada buvo itin svarbu, kad ja tikė-
tų ir pasitikėtų. Ir kaip režisierė, ir kaip aktorė, ji kitokio 
kontakto su žmogumi, su žiūrovu nepripažino, todėl ne-
sunku atpažinti jos režisuotus spektaklius. 

Žinot, kas mane visada žavėjo? Dalios patriotizmas: 
ji nepaprastai mylėjo ir savo gimtinę, ir Tėvynę. Baigu-
siai Lunačiarskio teatro meno institutą Daliai primygti-
nai siūlė pasilikti Maskvoje, tačiau ji griežtai atsisakė: 
„Dirbsiu tik Lietuvoje ir Lietuvai.“ Kaip Stalino vaikai-
čio žmona, ji galėjo nuolatos naudotis turtais, prabanga, 
vilomis pamaskvėje ir Kryme, tik turtai jos nedomino: 
rūpėjo lietuvių kultūra, lietuvių teatras – rūpėjo keisti, 
pasiūlyti kitą kryptį, kilstelėti į aukštesnį lygį... 

...Stoviu prie namo (tiksliau – namelio), kuriame 
1940-ųjų rugsėjo 30 dieną atėjo į pasaulį vienturtė Tamu-
levičių duktė. „Dabar kiti tenai gyvena / ir semia vandenį 
iš seno / šulinio...“ − peršasi Alfonso Maldonio eilėraš-
čio žodžiai, taip puikiai nusakantys šiandienę buvusių 
Dalios namų situaciją. „Dalios jau seniai nėra...“ − sako 
namų šeimininkas, manydamas, kad jos ieškau. „Ži-
nau, − sakau. – Aš norėčiau nufotografuoti...“ Tada jis 
išdidžiai pareiškia: „Nufotografuokit ir mane. Tai aš šitą 
namelį aptaisiau – būtų visai žemėn susmegęs.“

Suprantama, kad jis aptaisė dėl savęs, bet vis tiek 
gerai, kad dabar žiūri į gatvę švariais langais tokia balta 
graži trobelė. Ir gėlių kieme daug. Tik man taip trūksta 
lentelės kur nors ant sienos su užrašu, kad kaip tik čia 
gimė būsimoji režisierė, čia ji praleido vaikystę, iš šio na-
melio bėgo į Senosios Varėnos vidurinę mokyklą, skubė-
jo į Vilnių studijų metais...

O gal ir nereikia? Ji dar tokia gyva visų atmintyje... 
Ypač savo mokinių. „Ji mus visus sieja, − sako aktorius 
Dainius Gavenonis, − mes visi esame toje terpėje, kurią 
ji sukūrė – ji tartum ištirpo savo mokiniuose.“

Tokia gyva, kad jos kaimynė ir giminaitė Danutė 
Pet rauskienė nė neklausinėjama pasakoja pasakoja...

−	 Papasakoti apie Dalią? Daug kas bando tai pa-
daryti, bet paviršiumi nuplaukia. Vargu ar įmanoma ją 

apibūdinti. Man teko su ja gyventi viename bute. Labai 
sudėtinga, spalvinga asmenybė buvo. Ir drauge tokia 
paprasta, tokia sava, be jokios pompastikos, be jokio 
falšo, be jokio dirbtinumo net smulkmenose. Su visais... 

Vertybė jai buvo tik tai, kas tikra. Socialinė padėtis 
jokio įspūdžio nedarė. Visiems stengėsi padėti, jei tik 
prireikdavo jos pagalbos, − tai pensija, žiūrėk, pasirūpi-
no, tai vaistų parvežė. Dėl kito galėjo ir į CK nueiti. Dėl 
savęs – niekur. Draugiška, nuoširdi. Be lauktuvių nieka-
da negrįždavo. Varėniškiai nuolat akcentuodavo: „Na, 
jau Dalia kokia maloni.“ „Maryte, − sako, − leisk Danutę 
Klaipėdon pas mane. Kad jūrą pamatytų. Jai reikia šito.“ 
Rūpinosi visais, tačiau savimi pasirūpinti nemokėjo...

Darbštumas jos neapsakomas − turbūt iš motinos 
paveldėtas. Ji labai didžiavosi savo mama, savo namais. 
Būdavo, traukiniu į Kauną, į spektaklį, traukiniu atgal ir 
dar iki išnaktų su studentais... Ką pradėjo, turėjo atlikti 
iki galo – žodžio žmogus buvo, galėjai visada pasikliauti. 
„Kiek gali, nedaryk niekam bloga – anksčiau ar vėliau 
vis tiek sumokėsi“, − su tokiu priesaku Dalią į gyvenimą 
išlydėjo jos motina. „Dalia, suimk save į rankas!“ – saky-
davo sau sunkią minutę. Kai susiėmė, tai ir nepaleido – 
labai savikritiška buvo. 

Kas labiausiai Dalią džiugintų? Kad čia vyksta pro-
fesionalių teatrų festivalis. Tik ne dėl to, kad jos vardo, 
o kad – Varėnoje.

Tik ne visada lengva su tuo, kuris neša ateities deg-
lą, − ne visi suspėja, ne visi supranta užmačių ir iššūkių 
esmę ir prasmę, ne visi tiki pasirinkto (arba parinkto) 
kelio teisingumu ir kryptingumu. O tikriausias teisėjas 
visada yra laikas. Jis buvo palankus Daliai Tamulevi-
čiūtei: sėkminga karjera, surežisuotas 41 spektaklis Vil-
niaus, Kauno ir Klaipėdos teatruose. Anksti išskridusi 
iš gimtinės, ji tapo tokiu šviesuliu, kuris rodo kryptį į 
jos tėviškę Varėną iš didžiųjų miestų: Kauno, Klaipėdos, 
Šiaulių, Panevėžio, Marijampolės, Alytaus ir net pačios 
sostinės Vilniaus... Į Dalios Tamulevičiūtės profesionalių 
teatrų festivalį iš miestų keliauja spektakliai, iš miestelių 
ir kaimų plūsta žiūrovai, kuriems labai reikia dvasinio 

Prizai Dalios Tamulevičiūtės 
profesionalių teatrų 
festivalio laureatams. 
Dailininkės − Teresė 
Petraitienė ir Rūta 
Indrašiūtė. R ŪT O S 
AV E R K I E N ĖS  nuotrauka
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peno. „Ir taip džiugu, kad dabar, susitikęs gatvėje pa-
žįstamą, gali kalbėtis ne tik apie bites, grybus ar bulves, 
bet diskutuoti ir apie teatrą“, − sako Marius Galinis, Va-
rėnos kultūros centro direktorės pavaduotojas, skelbda-
mas spektaklio pradžią. Kiek daug tebegyvenančių jos 
asmenybės šviesoje!..

„Visus telkia ta šviesa, kuria degė žymi teatro reži-
sierė, profesorė... Tas traukos stebuklas yra lyg režisie-
rės palikimas (irgi kaip paslaptis), apėmęs jos žemiečių 
dvasią, ir mūsų svarbiausias tikslas – išlaikyti tą teatro 
magiją festivalių metu“, − teigia Regina Svirskienė, Va-
rėnos savivaldybės Kultūros skyriaus vedėja.

Kiekvienas žmogus yra nacionalinė vertybė, bet pats 
brangiausias tautos turtas yra tas, kuris pagrįstas huma-
niškumo kriterijais, praplečia ir išryškina grožio bei gė-
rio kontūrus, įtvirtina tikėjimo ir pasitikėjimo bei vilties 
pajautas, praturtina meno ir asmens pasaulį...

Jis pralenkia laiką.

I Š K I L I O S  M E N I N I N K Ė S  P R A M I N TA I S 
TA K A I S
Didis žmogus dėl to yra didis, kad jis turi savo būties 
programą. Tai ne fatališka, o laisvai pasirenkanti asme-
nybė. Toks asmuo stiprios valios, didelės vidinės jėgos, 
mato grėsmę didžiosioms vertybėms, geba įžvelgti nau-
jus būtiniausius visuomenės poreikius, į kuriuos atsilie-
pia asmenine veikla, nors dažnai savo asmeninio gyve-
nimo neturi − rūpinasi krašto kultūra. Taip vertintina ir 
Dalios Tamulevičiūtės asmenybė, tapusi sektinu teatri-
nės veiklos pavyzdžiu.

 

L R  K U LT Ū R O S  M I N I S T E R I J O S  Į S T E I G T O S 
Š V I E S AU S  AT M I N I M O  R E Ž I S I E R Ė S  D A L I O S 
TA M U L E V I Č I Ū T Ė S  P R E M I J O S  L A I M Ė T O J A I
Dalios Tamulevičiūtės premiją Remigijaus Vilkaičio pa-
stangomis už geriausius profesionalių teatrų spektaklius 
įsteigė 2009 m. LR kultūros ministerija, siekdama pagerbti 
Lietuvos iškilios teatro pedagogės ir režisierės atminimą.

Lietuvos Respublikos kultūros ministro Remigijaus 
Vilkaičio 2009 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. ĮV-297 
(2010 m. gegužės 20 d. įsakymo ĮV-296 redakcija) patvir-
tinti Dalios Tamulevičiūtės premijos skyrimo nuostatai, 
pagal kuriuos „I. 3. Premijos tikslas – inicijuoti scenos 
meno kūrinių pagal klasikinę ir šiuolaikinę lietuvių li-
teratūrą eskizų/ištraukų sukūrimą (toliau – scenos kūri-
nys), skatinant scenos meno kūrinių iniciatyvą ir meninę 
saviraišką, ugdyti lietuvių literatūros ir teatro tarpusavio 
ryšius. Premija skiriama už einamaisiais metais sukurtą 
scenos kūrinį.“

Komisiją sudaro 5 nariai.
III. 23. Komisija, vertindama scenos meno kūrinius, va-

dovaujasi šiais kriterijais:
23. 1. scenos meno kūrinio aktualumas;
23. 2. literatūros kūrinio interpretacijos aktualumas;
23. 3. režisūrinių priemonių novatoriškumas;
23. 4. režisūrinio ir aktorinio meistriškumo dermė;
23. 5. atliekamo scenos kūrinio lietuvių kalbos gry-

numas ir taisyklingumas;
23. 6. scenos meno kūrinio išliekamoji, meninė ir 

edukacinė vertė;
23. 7. scenos meno kūrinio poveikis ugdant pa-

garbą lietuvių kalbai ir nacionalinei literatūrai, 
puoselėjant bendražmogiškas etines ir estetines 
vertybes.

Nuo 2016 m. šiai premijai laimėti vyksta scenos 
meno kūrinių konkursas.

Premijas yra laimėję šie režisieriai: 
2010 m. – rež. Ieva Stundžytė už spektaklį Antigonė	

(ne	mitas) (teatro laboratorija Atviras	ratas);
2011 m. – rež. Cezaris Graužinis už spektaklį Nutolę	

toliai pagal P. Širvio kūrybą (teatras Cezario	grupė);
2012 m. – rež. ir pjesės autorė Inesa Paliulytė už 

spektaklį Liūdnas	Dievas (Kauno valst. dramos teatras);
2013 m. – rež. Valentinas Masalskis už spektaklį 

Paukštyno	bendrabutis (Klaipėdos jaunimo teatras);
2014 m. – rež. Eglė Kazickaitė už spektaklį Uroboras 

(Klaipėdos Apeirono teatras);
2015 m. – rež. ir Pojūčių	teatro įkūrėja Karolina Žer-

nytė už spektaklį Akmuo.	Vanduo.	Geluonis;
2016 m. – spektaklio-koncerto Neišmoktos	 pamokos	

kūrėjas Aleksandras Špilevojus (Lietuvos rusų dramos 
teatras);

2017 m. – rež. Artūras Areima už spektaklį Virimo	
temperatūra	5425 (Artūro Areimos teatras);

2018 m. – rež. Gildas Aleksa už spektaklį Zygfrydas 
(J. Miltinio teatras);

2019 m. – rež. Paulius Markevičius už spektaklį Al-
binosai (asociacija Meno	ir	mokslo	akademija).

Laimėjęs premiją spektaklis parodomas pirmąją fes-
tivalio dieną – tai tartum startas teatriniam spalio mėne-
sio maratonui Varėnoje. 
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F E S T I VA L I O  R E N G I N I Ų  S PA LV O S
– Varėnoje Nekrošius? Jūs juokaujate? 

– Taip! – dabar galima atsakyti. − Teatro magu ir ge-
nijumi laikomas Eimuntas Nekrošius – tikrai Varėnoje. Ir 
dargi ne vieną kartą! 2017 m. aplodismentai nuskambėjo 
spektakliui pagal Franzo Kafkos apsakymą Bado	meistras, 
o šiųmetį (2019 m.) − jo režisuotą Jobo	knygą su pagrin-
dinio vaidmens atlikėju Remigijumi Vilkaičiu kai kas 
vadina apskritai Varėnos festivalio viršūne. Jobo	knyga – 
Senojo Testamento dalis. Ar verta tokios tolimos praeities 
problemas kelti šiandien? Betgi ateina vis naujos kartos, 
jie vis kiti gyvenimo mokiniai, ieškantys istorinės tiesos, 
humaniškumo sampratos pagrindų. Teatras bando pasa-
kyti įvairiomis formomis, įvairiais pavidalais pramušti 
kartais atsirandančią nesupratimo ir nesusipratimų sie-
ną. Neabejotina, kad Nekrošiaus Jobo	 knyga − vienas iš 
tų spektaklių, kurie įsirašo į atmintį, nuolat primindami 
skaudulius – visuomeninius ir asmeninius.

Per visą festivalio dešimtmetį susitikimų būta labai 
įvairių: įsimintinų, įspūdingų ir paviršutiniškų, tuojau 
pat užmirštamų. O kūrėjo išgyvenamas pasitenkinimas 
(arba ne) savo veiklos rezultatu – dar ne viskas. Kur kas 
svarbiau, kaip priima publika, kokia žiūrovo nuomonė, 
kokia menininko vieta teatrinio judėjimo žemėlapyje. Va-
rėnos festivalis vienu aspektu yra greta pasaulinio teatro 
scenų – varėniškiai gėrėjosi pastatymais, kurie žinomi 
toli už Lietuvos sienų. Oskaro Koršunovo „spektakliai 
pažymėti beveik visuose pasaulio teatro festivaliuose. 
Jis aukščiausiai vertinamas žymiausiame iš jų – Avin-
jono festivalyje Prancūzijoje (čia pasirodė net 9 kartus, 
kaip joks kitas teatras). Jo meno įtaka jaučiama visame 
pasaulyje – tiek Europoje, tiek Azijoje, tiek Amerikoje. 
Neįtikėtina tokiai mažai tautai, tokiai valstybei“, − tei-
gia Donatas Katkus. (Bekultūrė	Lietuva, LRT, 2019) Proga 
priminti Japonijos olimpiadą, kur Koršunovo spektaklis 
apie Romeo ir Džuljetą rodytas aštuonis kartus. 

Lygiai taip neįtikėtina tokiame mažame miestely-
je − Varėnoje gėrėtis Oskaro Koršunovo teatro menu, 
ir vėlgi – ne vienąsyk. Žiūrovus nudžiugino išskirtiniai 
pastatymai: Antono Čechovo Žuvėdra, Maksimo Gorkio 
Dugne, Šokis	 Delhi pagal Ivano Vyrypajevo pjesę, mo-
nospektakliai Paskutinė	Krepo	 juosta pagal šio pavadini-
mo airių dramaturgo Samuelio Becketo pjesę (pastarasis 
kūrinys aktoriaus Juozo Budraičio suvaidintas Gruzijoje, 
Ispanijoje, Italijoje, Kroatijoje, Ukrainoje ir kt.) bei pagal 
Nikolajaus Gogolio apsakymą Pamišėlio	užrašai sukurtas 
Pamišėlis, kuriame vaidmenį atliko Eimantas Pakalka. Pa-
mišėlį matė Prancūzijos (Avinjono festivalyje), Ukrainos, 
Katalonijos, Rusijos ir kt. publika. Tai ne tik malonumas 
pamatyti meninę Koršunovo raišką, bet ir svarbi pažin-
tis orientacijai apie Lietuvos ir pasaulio teatrinio meno 
santykį bei lygį.

Pasauliniame teatro kontekste ne mažiau žinoma ir 
Birutė Mar, aktorė, monodramų kūrėja. Ji gretinama su 
Oskaru Koršunovu. Varėnos žiūrovai matė šios meni-
ninkės spektaklius Unė, Jis	ir	Ji, Dostojevskio	angelai, Lie-
tuviškoji	Nora, Buda	palėpėje. Pastarasis darbas – aktorinės 
ir režisūrinės brandos atspindys. Stebėtinas Birutės Mar 
talentas atrankos principu itin jautriai prisiliesti prie is-
torinių faktų, prie individo gyvenimo ir išgyvenimų, 
akcentuoti esminius žmogaus būties dalykus, kuriuos 
ypatingai išryškina jos aktorinis pasirengimas: tiesiog 
tobulas kiekvienas sceninis judesys, kalbos švara, apmąs-
tytas intonacijų taiklumas ir visų svarbiausia − vidinė as-
menybės šviesa. Taip tauriai išgryninama moters lemtis 
istorijos pervartose.

Monodrama nėra tik Birutės Mar teatrinės kūrybos 
pagrindinis būdas. Varėnos festivalio publika matė ir 
daugiau pastatymų, kuriuose visa informacijos perteiki-
mo „našta“ tenka teatro solistui. Nepamirštamas Rolan-
do Kazlo monospektaklis Geležis	 ir	 sidabras Vlado Šim-
kaus poezijos motyvais. Apie jį pats aktorius yra pasakęs 

Solo teatro aktorė Birutė 
Mar − Geriausia	festivalio	
aktorė už vaidmenį jos 
pačios režisuotame 
monospektaklyje pagal Julie 
Otsuka romaną Buda	palėpėje 
ir Remigijus Vilkaitis – 
Geriausias	festivalio	aktorius 
už Jobo vaidmenį Eimunto 
Nekrošiaus režisuotame 
spektaklyje Jobo	knyga 
(teatras Meno	fortas), 2019. 
R ŪT O S  AV E R K I E N ĖS  
nuotrauka
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taip: „Atradęs Vlado Šimkaus poeziją, atradau tai, ko 
laukiau ir ko slapta tikėjausi.“ Iš tiesų ne tik pats atrado, 
padėjo ir klausytojui pasinerti į poeto ieškojimų pasaulį, 
pilkoje kasdienybėje pamatyti sidabro šviesą, geležies, 
betono ir sidabro sandūroje išskirti sidabro švytėjimą, 
kitaip tariant, perprasti, įspėti lyrikos metafora užslėp-
tą prasmę ar idėją. „Kiekvienas darbas, kurį tu pasiūlai 
kitiems, turi būti motyvuotas, gerai apgalvotas, padary-
tas iš širdies ir su atsakomybe.“ (Rolandas	Kazlas	švenčia	
50metį, Bernardinai.lt, 2019) Turbūt nė vienas žiūrovas 
nesuabejotų, kad ir kiti festivalyje pateikti jo spektakliai 
sukurti, laikantis minėtų principų, − ir Atrask	save, ir Ne	
pagal	šio	pasaulio	madą, ir Daktaras	Glasas. Visada preciziš-
kai pasvertas humoro ir rimties santykis, kuris suteikia 
ypatingo patrauklumo, nes aktorius geba drauge ir at-
likti vaidmenį, ir vertinti savo vaizduojamą veikėją, tarsi 
žvelgdamas iš šalies.

O ypač džiuginantis faktas – režisierių dėmesys 
lietuvių autorių kūrybai. Ir, reikia manyti, neatsitikti-
nis – juk Dalia Tamulevičiūtė yra pasakiusi: „Dirbsiu 
tik Lietuvoje ir Lietuvai.“ Pasirodo, nesibaigianti versmė 
teatriniam menui – klasika. Publika „vaikščiojo“ Kris-
tijono Donelaičio gyvenimo keliaĩs drauge su fantazi-
jos Ne	pagal	 šio	 pasaulio	madą autoriumi ir režisieriumi 
Rolandu Kazlu. Jono Biliūno ir jo žmonos Julijos Janu-
laitytės laiškai tapo medžiaga epistolinio žanro Birutės 
Mar kūriniui Jis	 ir	 Ji. Net keturis kartus į sceną sugrą-
žinta Žemaitė. Naisių	vasaros	teatro pastatymas Locna	lai-
mė.	Žemaitė (rež. Regina Steponavičiūtė) − kilnus gestas 
taip pasitikti Julijos Žymantienės-Žemaitės gyvenimo ir 
kūrybos jubiliejinius metus: gimimo – 170 metų (1845), 
santuokos – 150 metų (1865) ir pirmojo kūrinio publika-
cijos – 120 metų (1895).  

Locna	 laimė.	 Žemaitė – monumentalus kūrinys me-
džiagos apimtimi, faktų svarba, pateikimo bei perteiki-
mo būdais. Ir, regis, pasirodęs pačiu laiku, kai visuotinio 
vartojimo metu žmogui iš po kojų slysta fundamentalūs 

būties dalykai, kuriuos Žemaitė savo prozoje įprasmino, 
pateikdama įtikinamus vaizdus bei dramatiškus žmo-
nių likimus. Spektaklis informatyvus – po truputį at-
skleidžiama rašytojos gyvenimo ir kūrybos panorama. 
Tai pažintinė pasirodymo vertė, kuri yra ypač aktuali, 
kad prisiartintume prie Žemaitės kūrybos aukštumų ir 
gelmių, kad suvoktume daugiasluoksnę jos asmenybės 
ir interesų plotmę, kuriai aprėpti reikėtų ir atitinkamų 
gebėjimų, ir atidžių studijų. Pabrėžtina etinė pastatymo 
funkcija, ir dargi dviem aspektais: pirma, išlaikyta pa-
garba istoriniam ir buitiniam kontekstui, rašytojos as-
menybei, patvirtinta žemaičių tautinė tapatybė, niekas 
nemoderninta ir nederinta prie mados ar šiandieninio 
žiūrovo įgeidžių; antra, iškeliamos moralinės vertybės ir 
pagrindžiamos kaip universalios, nes jos svarbios visais 
laikais, − tai meilė, ištikimybė, santarvė, tautinė savimo-
nė. Veikėjos paveikslas atribotas nuo kasdienių darbų, 
buitinių nesklandumų, o socialinei padėčiai atskleisti 
pakanka gana santūrios, netgi šykščios butaforijos.

Žinoma, kitas požiūris į Žemaitę − Laimos Adomai-
tienės šokio teatro pasirodymas Trys	mylinčios pagal ko-
mediją Trys	mylimos, Algirdo Latėno režisuota komedija 
Trys	 mylimos	 ir Gabrielės Tuminaitės spektaklis pagal 
apsakymą Marti.

Paklausì ir Juozo Tumo-Vaižganto kūryba: vėlgi 
Tuminaitės – pagal apysaką Dėdės	 ir	 dėdienės bei Jono 
Vaitkaus impresija Nebylio motyvais, tapusi Žiūrovų	spek-
takliu. Vinco Krėvės Raganius irgi stebėtas du kartus: Pa-
nevėžio teatro Menas (rež. Albertas Vidžiūnas) bei Aly-
taus miesto teatro dzūkų tarme (rež. Dalia Kimantaitė).

Dusyk parodyta Kazio Binkio kūrybos interpretaci-
ja: su keturvėjininkų poezijos motyvais spektaklis Ketu-
riais	vėjais (rež. Tomas Jašinskas) bei stiprų įspūdį palikęs 
Cezario	grupės inscenizuotas Tamošius	Bekepuris, laimėjęs 
žiūrovų simpatijas; Sauliaus Šaltenio pjesę Škac,	mirtie,	
visados	škac... suvaidino Naisių	vasaros	teatro aktoriai (rež. 
Regina Steponavičiūtė), o spektaklį pagal apysaką Rie-

Geriausias antrojo plano 
vaidmens aktorius – 
Rolandas Kazlas už 
pastoriaus Gregorijaus 
vaidmenį jo paties 
režisuotame spektaklyje 
pagal Hjalmaro 
Söderbergo romaną 
Daktaras	Glasas (Vilniaus 
teatras Lėlė), 2019. 
A G N ĖS  V I L B I K A I T ĖS  
nuotrauka
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šutų	duona pastatė Keistuolių	teatro režisierius Aidas Gi-
niotis; taip pat Just. Marcinkevičiaus poemos tapo įspū-
dingais vaidinimais vaikams: Grybų	karas (rež. Algirdas 
Mikutis) ir	Voro	vestuvės	(rež. Valentinas Masalskis).

Verta paminėti ir daugiau atsigręžimų į lietuvių lite-
ratūrą, tautos istorijos pamokas, jaudinančias būties pe-
ripetijas: Knygos	teatro pastatymas Prabangos pagal Jurgio 
Savickio noveles, Klaipėdos jaunimo teatro suvaidinta 
Mindaugo Nastaravičiaus pjesė Man	netinka	tavo	kostiu-
mas ir Kauno kamerinio teatro spektaklis Diena	ir	naktis 
pagal Daivos Čepauskaitės pjesę Duobė. Pastarasis kūri-
nys – tai ir žiūrovo sugrąžinimas į istorinę koliziją, į kurią 
buvo patekusios lietuvių ir žydų tautos, kiti – į skaudžių 
išgyvenimų akimirkas, į gerokai primirštus arba kai kam 
visai nežinomus tekstus. 

Valentinas Masalskis pastatė jauno lietuvių drama-
turgo Mindaugo Nastaravičiaus pjesę Man	netinka	 tavo	
kostiumas. Labai paprasta, lyg ir buitiška frazė iš tiesų 
slepia kur kas daugiau – ja apibendrinami vertybinių ne-
atitikimų motyvai. Pjesės veiksmas vyksta už šarvojimo 
salės sienų – laidojimo namų poilsio kambaryje. Aktorius 
Valerijus Jevsejevas abejojo spektaklio sėkme: „Iš tiesų 
maniau, kad šios pjesės pastatyti neįmanoma. Tačiau vis 
labiau pradedu tikėti Dievu, nes kartais stebuklai tikrai 
įvyksta.“ Ir toms abejonėms iš tikrųjų yra pagrindo: tema 
labai „slidi“. Į laidotuves žvelgiama ne iš vieno regos 
taško – Sūnaus ir Tėvo mintys, jausena bei laikysena, 
atėjusiųjų velionio pagerbti elgesys, „giedotojų“ nusitei-
kimas, laidotuvių organizatorės perdėtos pastangos − ir 
visų žvilgsniai bei veiksmai nukreipti į tą patį reiškinį. 
Tačiau reikia pripažinti, kad išlaikyta pusiausvyra tarp 
rimties ir komiškumo, tarp paradiškumo ir nuoširdumo, 
o žiūrovas skatinamas atsigręžti į savo nuostatas bei elg-
seną, įvertinti pačią laidotuvių ceremoniją.

Įdomų ir originalų spektaklį Prabangos parodė Kny-
gos	teatras (režisierius Alius Veverskis). Prabangos pelnė 
apdovanojimą Sėkmingiausias	teatro	debiutas bei už tiesos 
pojūtį – istorinės ir literatūrinės. Teatro trupei iškilo ne-
lengvas uždavinys, nes jie pateko į dviejų meno krypčių, 
dviejų kultūrų sandūrą Jurgio Savickio kūryboje, bet 
jiems pavyko tą uždavinį išspręsti. Norėtųsi dar pabrėžti 
ir eleganciją, kuri buvo tokia būdinga pačiam rašytojui ir 
jo kūrybai, o režisierius ir aktoriai ne tik skaitė, tačiau ir 
perskaitė Jurgį Savickį. Meninė literatūrinė užuomina 
liko ir išradinga scenine užuomina − tai puikus režisū-
rinis sprendimas, paliekantis pakankamai peno žiūrovo 
vaizduotei pagal jo patirtį ir išprusimą. 

Apie Kauno kamerinio teatro spektaklį Diena	ir	nak-
tis, sukurtą pagal Daivos Čepauskaitės pjesę Duobė, pati 
autorė yra pasakiusi: „Norėjosi kažko didelio ir principi-
nio, kažko drąsaus ir stipraus...“ (Bernardinai.lt) Galima 
tik pridurti, kad iš tiesų spektaklis stiprus ir buvo pavei-
kus tiek, jog atsirado keista gija, tarsi emocinis tiltas, sun-
kiai paaiškinamas, tačiau jungiantis žiūrovą su autore. 

Kaip tik šis pastatymas yra proga dar sykį prabil-
ti apie apnuoginimą ir apsinuoginimą scenoje. Jis yra 
itin jaudinantis ir motyvuotas, nes dviejų jaunų žmonių 
meilė saugoma duobėje po grindimis, jie nuolat tarsi 
akistatoje su mirtimi ir bet kuri bendra jų valanda gali 
būti paskutinė... Mizanscena nepaprastai įtaigi, subtiliai 

atlikta abiejų aktorių, pabrėžianti ir jausmo, ir būties 
trapumą, o ypač Aleksandro Rubinovo veiksmai – tar-
tum siekimas apsaugoti ir moterį, ir meilę, ir suartėjimo 
momentą. Tai atvejis, kai viskas gražu. (Pjesės situacija 
primena Ernesto Hemingway’aus romano Kam	skambina	
varpai veikėjų likimą – jiems ta naktis gali būti paskutinė: 
ryte į žygį, ir neaišku, ar kas iš jo grįš...)

Ir bene rimčiausia teatrinė retrospektyva – Gyčio 
Padegimo dokumentinis spektaklis Alksniškės apie Lie-
tuvos prezidentą Kazį Grinių. Reikia manyti, kad ne 
vienas žiūrovų susimąstė, ar nereikėtų dažniau atsiversti 
savo krašto istoriją, o grįžtamoji publikos reakcija buvo 
tiesiog nepakartojama: atsisveikinimo scena ir graudi, ir 
tauri – kai kas su ašaromis akyse nedrąsiai pritarė ak-
toriams „Lietuva, tėvyne mūsų...“ Spektaklis baigiasi 
stipria patriotine gaida. Tai aukščiausios klasės tautinės 
savivokos pamoka. 

Visi autoriai svarbūs, jų kūryba reikšminga. Juozas 
Erlickas, Gintaras Grajauskas, Romualdas Granauskas, 
Juozas Grušas, Jurga Ivanauskaitė, Vytautas Kernagis, 
Saulius Tomas Kondrotas, Jurgis Kunčinas, Jurgis Savic-
kis, Renata Šerelytė, Paulius Širvys, Petras Vaičiūnas – 
šių rašytojų kūrinių motyvais pastatyti spektakliai buvo 
parodyti festivalyje. Tokio skaičiaus ryškių asmenybių, 
scenos meistrų aktorių, režisierių darbų niekada nebūtų 
galėjusi pamatyti didžiausioji žiūrovų dalis. 

Varėnos Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų 
festivalis turi ir išskirtinių bruožų. Per festivalio pabaigos 
iškilmes Remigijus Vilkaitis pabrėžė, kad, jo žiniomis, va-
rėniškis − vienintelis profesionalių teatrų festivalis Lietu-
voje susijęs su bažnyčia, ir dargi taip glaudžiai, nes prasi-
deda Senosios Varėnos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje 
Šv. Mišiomis ir klebono Pranciškaus Čivilio palaiminimu. 
Šį Varėnos festivalio išskirtinumą yra pripažinęs ir reži-
sierius Povilas Gaidys: „Tikrai simboliška, kad festivalis 
prasideda bažnyčioje. Juk iš esmės ir bažnyčia, ir teatras 
yra panašūs. Čia žmonės ateina, kad dvasiškai apsivalytų, 
taptų geresni, ieško gyvenimo prasmės.“

Panašią mintį išsakė aktorius Ainis Storpirštis: „La-
bai gerai, kad festivalis prasideda bažnyčioje. Nes tikė-
jimas ir meno šventykla yra glaudžiai susiję. Nors yra 
vienas skirtumas: bažnyčia yra gailestingesnė. Teatro 
menas yra negailestingas ir aktoriams, ir žiūrovams, ku-
rie ateina atverti savo širdį. Tiek teatras, tiek bažnyčia yra 
būtini šiais laikais, nes ir vienur, ir kitur ateinama nusira-
minti, pabūti su savimi, atleisti. Nėra kitos vietos, kurioje 
būtų galima taip stipriai įsigilinti į savo skausmą, vidinį 
šauksmą. Esu užaugęs teatre, tad jis – tema, apie kurią 
man nuostabiausia kalbėti. Užtat labai apmaudu, kad 
menininkai dažnai tampa godūs kažkam, tik ne teatrui. 
Bet kad ir kiek šiandieniniai teatrai būtų susiskaldę, kaip 
valstybės valstybėje, tokie festivaliai yra didelė atgaivos 
būstinė. Čia susirenkama su prigimtine misija – švęsti 
teatrą atvira siela. Dėkingas esu ir organizatoriams, ir 
žiūrovams, kad šis festivalis egzistuoja.“

„Festivalio atidarymo metu viskas būna jautru ir 
tikra – ir režisierės kapo lankymas, ir Dalios Tamulevi-
čiūtės studentų prisiminimai, ir nuostabios melodijos, 
kurias atlieka žymūs Lietuvos muzikai. Jau sunku įsi-
vaizduoti Varėnos kultūrinį gyvenimą be šio festivalio – 
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tai didelė dvasinė atgaiva, nes suteikiamos ypatingos 
progos pamatyti talentingiausių Lietuvos teatralų kūry-
bą. Be to, festivalio metu Dalios Tamulevičiūtės vardas ir 
jos kūrybos aidas Varėnoje skamba tiek daug kartų, kad 
galime drąsiai sakyti, jog tai vienas tinkamiausių būdų 
mūsų žymiajai kraštietei „sugrįžti“ į gimtinę“, − pripa-
žįsta Varėnos meras Algis Kašėta.

Aktorė Viktorija Kuodytė teigia renginio moterišku-
mą: „Ne veltui. Festivalis skirtas talentingos moters gar-
bei atminti. Viskas čia spinduliuoja nuoširdumu, skoniu, 
paprastumu, inteligencija, išmintimi.“

Ar pavyksta susitikimas su publika, priklauso ne 
tik nuo aktoriaus. Žiūrovas turi būti irgi atitinkamai 
pasirengęs priimti jam siunčiamą informaciją. Varėnos 
festivalio situaciją galėtume vertinti teigiamai – žiūrovų 
netrūko. Vien 2019-aisiais spektaklius žiūrėjo apie šešis 
tūkstančius teatro lankytojų.

VA R Ė N O S  D A L I O S 
TA M U L E V I Č I Ū T Ė S  P R O F E S I O N A L I Ų 
T E AT R Ų  F E S T I VA L I S  S K A I Č I A I S
Varėniškiai galėjo pamatyti apie 1090 vaidmenų, 193 
spektaklius, iš kurių 29 vaikams;
festivalyje dalyvavo 42 teatrai;
teatro lankytojų per 10 festivalio metų – 45 424;
spektaklius kūrė per 100 režisierių, iš jų − 42 moterys;
daugiausia pastatymų parodė Aidas Giniotis – 9, Arvy-
das Lebeliūnas – 8, Agnius Jankevičius – 6, Birutė Mar, 
Valentinas Masalskis, Regina Steponavičiūtė – po 5, Ce-
zaris Graužinis, Gildas Aleksa, Rolandas Kazlas, Agnė 
Sunklodaitė, Gabrielė Tuminaitė – po 4; 
5 spektaklius pastatė kitų valstybių režisieriai: Latvijos – 
2, Lenkijos, Rusijos ir Vengrijos po vieną;

scenos judesio mokė 31 choreografas, iš jų Sigita Mika-
lauskaitė – 10, Vesta Grabštaitė – 7; 
sceną spektakliams apipavidalino 111 dailininkų ir sce-
nografų, iš jų daugiausia Ramunė Skrebūnaitė – 13, Lau-
ra Luišaitytė – 12, Sergejus Bocullo – 9, Artūras Šimonis – 
9, Neringa Keršulytė – 8;
muziką pasirodymams sukūrė ar pritaikė 143 kompozi-
toriai bei muzikantai, iš jų daugiausia Faustas Latėnas – 
13, Jonas Jurkūnas – 7, Martynas Bialobžeskis, Antanas 
Kučinskas, Giedrius Puskunigis – po 6;
vaizdo projekcijas demonstravo 21 specialistas 30-tyje 
spektaklių; 
scenos šviesas įvairiuose spektakliuose reguliavo 23 šios 
srities žinovai, dirbo 8 garso specialistai;
teatrai parodė 84 spektaklius, pastatytus pagal lietuvių 
autorių kūrinius;
7 sėkmingi teatriniai debiutai;
per festivalį išdalinti 167 apdovanojimai: 14 festivalio 
nominacijų komisijos diplomų, 8 Dalios Tamulevičiūtės 
giminių prizai ir 145 specialūs teatro prizai.

Analitinis, emocinis, intelektinis, tegul ir iliuzinis 
žmogaus būties suvokimas teatre – vis vien pamažu 
kaupiamas kaip dvasinis, kultūrinis kraitis. „Varėna – 
viena iš nedaugelio vietų, kur puikiai realizuojama 
idėja turėti regioninę kultūrą. Puikus meno festivalis, 
toks įkvepiantis profesionalumo susitelkimas vienoje 
vietoje patrauks ir jaunąją kartą, teiks įkvėpimo ir vie-
tiniams kolektyvams. Čia juntama ta geroji energija, čia 
mezgasi daugybė kūrybinių asmenybių, kurie savo ta-
lentais dar nustebins Lietuvą“, − teigė festivalio svečias 
Arūnas Gelūnas.

2014 metų festivalyje (iš 
kairės) Varėnos meras 
Vidas Mikalauskas, 
režisierius Oskaras 
Koršunovas, aktorė, 
režisierė Elena 
Savukynaitė, Varėnos 
savivaldybės Švietimo, 
kultūros ir sporto 
skyriaus vedėja Regina 
Svirskienė, festivalio 
nominacijų komisijos 
pirmininkas 2012–2019 
metais Algimantas 
Pociūnas. R ŪT O S 
AV E R K I E N ĖS  
nuotrauka 
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Grožėdamiesi plačiašakiu lapojančiu medžiu, ne-
labai susimąstome, kaip nematomos šaknys že-
mės syvais maitina gamtos papuošalą. Ar ne 

iš panašių šaknų išaugo ir kosminių tyrimų „gyvybės 
medis“, kurio šaknys – tai visų amžių ir kartų kūrėjai. 
Tarp kitų garbinga vieta turėtų tekti ir Lietuvos bajorui 
Kazimierui Semenavičiui. Vėlesniais amžiais kai kurios 
jo idėjos ir techniniai sprendimai buvo primiršti, iš naujo 
atrasti kitų, pavymui ėjusių išradėjų, jiems nė nenuvo-
kiant, kad mina jau kadais eituosius takus. Užmirštieji ir 
primirštieji dirbo ne veltui, tai įrodo Semenavičiaus fo-
liantas Didysis	artilerijos	menas. Šį XVII a. knygos meno 
pavyzdį taip ir maga pavadinti Lietuvos istorinės ir tech-
ninės literatūros Stelmužės ąžuolu. Parašyta lotynų kal-
ba, prieinama to meto intelektualiai Europai ir vėlesnių 
amžių skaitytojams. 2018 m. pagaliau šis veikalas prabilo 
ir lietuviškai, reikia manyti, autoriaus tėvų ir prosenių 
kalba. Ar tikrai taip yra, mūsų mokslo istorikams dar 
teks įrodyti. Garbingas iššūkis, kurį privalu prisiimti ir 
Lietuvos valstybei, nelaukiant geresnių laikų, kurie gali 
ir neateiti.

Būtų gerai, jeigu į atradimus vestų Semenavičiaus 
išsakyta ir mėginta įgyvendinti nuostata: net rašyda-
mas veikalą apie, atrodytų, galingiausią savojo amžiaus 
ginklą – artileriją ir raketas, jis sugebėjo skaitytoją vesti 
ne į karo dievo Marso irštvą, o į meilės deivės Veneros 
viešpatiją. Šią mintį teigia ir veikalo pavadinimas, tar-
si tvariame marmure iškaltas šūkis: Didysis	 artilerijos	
menas. Ne į kiekvieno pilkąsias smegenų ląsteles šautų 
toks pavadinimas. Net ir pavadinimu Semenavičius tei-
gia, kad žmonijos išmintis nukreipia ne griauti, ne kalti 
neapykantos kalavijus ir retežius kitaip mąstantiems, bet 
skatina statyti ir kurti, puoselėti kilnumo, taurumo ir ar-
timo meilės jausmus. Taip, jis moko liedinti patrankas, 
bet tik tam, kad blogis žemėje mažėtų. Jo deklaruojami 
ginklai – ne savaiminis tikslas, bet priemonė pasiprie-
šinti blogiui, apginti savąsias vertybes, savo gentainius 
ir valstybę. Pagarba epochai, baroku vadinamai, kuri iš-
ugdė tokį plataus ir jautraus mąstymo dvasios riterį. (Ba-
joras kitose kalbose yra riterio sinonimas.) Savo suvoktų 
tiesų argumentavimui mūsų kraštietis telkiasi Antikos 
poetus, meniško žodžio ir išminties korifėjus, kuriuos 
cituoja dažniau už žymiausius karo vadus. Jeigu šiuos ir 

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

Pabūklo šūviais 
pašlovinta Kazimiero 
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prisimena, tai ne už karingus pareiškimus, bet už kilnu-
mo apraiškas, sektinos išminties ir taurumo pavyzdžius. 
(Deja, mūsų kartai primirštos vertybės, net ir tokių sąvo-
kų nerasime šiandienos rašiniuose.) Ar nereiktų ir mums 
dažniau prisiminti Semenavičių ne vien kaip griausmin-
gų ginklų kūrėją ir propaguotoją, bet ir kaip amžinomis 
tiesomis bylojusį prakilnų vedlį?

Siekėme parodyti, kaip XVII a. raketinės technikos 
idėjos toliau buvo plėtojamos net ir XX a., taip pratęs-
damos pirmtakų indėlį. Mūsų serialo ašimi išlieka Kazi-
mieras Semenavičius – jeigu ir ne tiesiogiai, tai per kitų 
šalių raketų kūrėjų darbus, išradybos kolizijas, dažnai 
primename, kad ne visada iš savo tėvynainių tie kūrė-
jai sulaukdavo deramo palaikymo. Per visai kitos epo-
chos atšvaitą, įvesdami tam tikras analogijas, kartais ir 
emocinę koordinatę, norime prisiminti ir vertinti kartu 
ir mūsų tėvynainio indėlį. O jis gyvas, kalbinamas pra-
byla. Tik reikia ir tuos mūsų kalbintojus padrąsinti, ug-
dyti, nes niekas už mus pačius to nepadarys. Gal ir ne 
iki laimingos pabaigos įvykdomas uždavinys, bet kodėl 
nepabandžius?

Kas sieja XVII ir XX a. pirmos pusės asmenybes, atsi-
davusias panašioms kūrybinėms užduotims? Skirtingos 
epochos, kartais ir žemynai, jiems tekusių gyventi vals-
tybių sistemos, technikos ir technologijų galimybės, žmo-
nių gyvenimo būdai. Tačiau keista, kad jų veikloje iškil-
davę sunkumai buvo kažkuo panašūs, tarsi susišauktų, 
keistos lemties vedami atsilieptų skirtinguose istoriniuo-
se laikuose. Taip teigti skatina lietuvio bajoro Kazimiero 
Semenavičiaus ir amerikiečio fiziko ir išradėjo Roberto 
Hutchingso Goddardo (1882–1945) likimai, keisti sutapi-
mai ir pasikartojimai kūrybiniuose labirintuose bei san-
tykiuose su kitais žmonėmis. Išeitų, kad, nepriklausomai 
nuo daugelio gyvenimiškų skirtybių, žmonių santykiuo-
se būna keistų sutapimų, nepriklausančių nuo istorinio 
laiko, geografinės gyvenamosios vietos ir kitų aplinky-
bių. Matyt, veikia profesiniai veiksniai ir objektyvios įta-
kos, formuojančios sprendimų pasirinkimus ir poelgius. 

Jeigu tenkintumės žiniomis apie Robertą Goddardą 
iš populiarios spaudos, gali susidaryti ne visai teisingas 
mokslininko įvaizdis, veikiau vienpusiškas. Daugiausia 
minimos jo sukurtos raketos, ir tai panašu į mūsų Kazi-
miero Semenavičiaus atvejį. Lietuvių bajoras savo tau-
tiečių atmintyje taip pat pirmiausia iškyla kaip raketų 
kūrėjas, tik vėliau kaip artilerijos reikalų žinovas, na, dar 
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fejerverkų išmanytojas. Galėtume pasiginčyti, ar tikrai 
tokia seka turėtų būti išdėstyti Lietuvos bajoro profesi-
nės veiklos prioritetai, o gal juos reikėtų sudėlioti kito-
kia tvarka? Iš Semenavičiaus veikalo Didysis	 artilerijos	
menas lotyniško originalo 284 puslapių (neskaitant auto-
riaus kreipimosi į skaitytoją, dedikacijos, skyrių, priedų 
ir papildymų sąrašui skirtų nenumeruotų puslapių) ra-
ketoms skirto Trečios knygos skyriui su iliustracijomis 
tenka vos 28 puslapiai. Lygiai dešimtoji veikalo dalis, 
o Semenavičius kone visose publikacijose visų pirma 
apibūdinamas kaip raketų kūrėjas. Tai panašu daugiau 
į meninę tiesą (taip pat savaip vertingą), bet mažai ką 
bendro turinčia su realia asmenybe. 

Panašiai ir su R. Goddardu. Jo biografijoje dažniau-
siai pabrėžiami išradybiniai gebėjimai, į šešėlį nuslysta 
jo kaip fiziko ir kosminių skrydžių tyrinėtojo ir propa-
guotojo veikla. O juk mokslo baruose ne mažesne jėga 
skleidėsi stebėtinos jo įžvalgos ir vaizduotės galia. Ne-
stebina, kad šios tyrinėjimų sritys skaitytojams mažiau 
žinomos (arba beveik nežinomos), kadangi ne itin buvo 
viešinamos. Ir ne vien dėl slaptumo reikalavimų. Tokia 
buvo ir paties mokslininko valia. Susidarančios moksli-
nės ir kūrybinės biografijos properšos, nors ir dėl skir-
tingų priežasčių, kažkuo primena Semenavičiaus atvejį. 

AT E I T I E S  V I Z I J A   –  E L E K T R A 
VA R O M A  R A K E TA 
Dar studijų metais (1904–1908) Vusterio politechnikos 
institute Goddardas susidomėjo elektros reiškinių tyri-
mais ir judėjimo problematika. Puikus fizikos ir inžine-
rijos sandūros pasirinkimas, žinant, kad XX a. pradžioje 

nemažoje dalyje Amerikos miestų dar tik pradėta tiekti 
elektra. Elektros varikliai tapo ta jungiamąja grandimi, 
per kurią abi Goddardą dominusios kryptys susijungė. 
Jis užsibrėžė elektrą pritaikyti judėjimo užduotims spręs-
ti. Nauja, perspektyvi, tam laikui netgi labai moderni 
tema, žinant, ko iš tikrųjų siekė Robertas. O siekė jis su-
kurti variklį, tinkantį kosminių kelionių raketai. Elektros 
energiją susieti su raketiniu judesiu – štai pagrindas, į 
kurį remsis tolesni jo tyrimai ir eksperimentai. 

Šiandien mums gal nelengva patikėti, kad ne iš pri-
pažinto mokslo švietalo, bet iš politechnikos studento 
Roberto Goddardo prieš šimtą su kaupu metų sklido tos 
drąsios idėjos. Jam buvo lemta gyventi amžių sandūroje, 
kiekviena jų tarsi pagreitindavo laiko tėkmę, įliedavo į 
jaunas širdis naujos energijos ir viltingo pokyčių dvelks-
mo. Ne išimtis buvo ir ką tik triukšmingai pasitiktas 
naujasis, dvidešimtas amžius. Ką jis atneš? Jaunos sielos 
gyveno kosminių kelionių vizijomis, kurių žadintojais – 
ne paslaptis – buvo fantastinių knygų autoriai. Goddar-
das buvo viena iš tų naujo amžiaus „aukų“. O drauge 
ir vienu žmonijos kelio į kosmosą tiesėjų. Tai vertinimas 
iš šimtmečio nuotolio, kartu ir pakylos. Taigi tas jaunas 
vyras buvo vienas iš didžiavyrių kohortos. Tos pačios, 
kuriai priklauso Kazimieras Semenavičius, Hermanas 
Oberthas, Werneris von Braunas, Sergejus Koroliovas 
ir daugelis kitų, tarp kurių aptiksime ir nepelnytai pri-
mirštų.      

Nuo 1906 m. Goddardas bando atsakyti į sau išsi-
keltą klausimą: kas nutiktų su elektronais, jei privers-
tume juos judėti šviesos greičiu? Savo užrašų knygelėje 
klausimą plėtoja: sukūrus pakankamai aukštą įtampą ir 
elektronus išlaisvinus, šviesos greičiu, toliau didinant 
įtampą, ar didėtų elektronų reakcija? Jei taip, kiek ir ar 
atsirastų radioaktyvumas? Kokio dydžio elektrostatinio 
potencialo tam prireiktų?.. Goddardui rūpėjo kiekybiniai 
atsakymai, padėsiantys išsiaiškinti, ar panaudojus elek-
trostatinį elektronų greitinimą įmanoma sukurti praktiš-
kai pritaikomą reaktyvinės traukos variklį. Suprantama, 
vėliau jį patobulinus panaudoti kosminei raketai. O tam 
buvo svarbu išsiaiškinti elektronų pluošto greitinimo ga-
limybes ir ribas, kurias įmanoma pasiekti. 

1906 m. jam pavyko išnagrinėti įelektrintų dalelių 
elektrostatinio pagreičio pritaikymo galimybes reakty-
viajai traukai sukurti. Ne į visus išsikeltus klausimus 
rado atsakymus, nors gal ne dėl savo kaltės. XX a. pra-
džioje panašius klausimus kėlė daugelis fizikų. Kai kurių 
darbai, regis, Goddardui buvo žinomi, tik vargu ar jam 
į rankas 1905 m. buvo patekęs žurnalas Fizikos	analai su 
jame paskelbtu A. Einsteino straipsniu Apie	judančių	kūnų	
elektrodinamiką. Tais metais žurnale buvo išspausdinti net 
trys Einsteino straipsniai, dėl kurių 1905-ieji fizikų vėliau 
buvo pavadinti Annus	Mirabilis	–	Stebuklų	metai.	Mums 
labiausiai rūpi būtent paminėtas straipsnis, nes jame pa-
teikta specialioji reliatyvumo teorija. Tuo metu ši teorija 
dar nebuvo plačiau žinoma, o ir susipažinusieji toli gražu 
ne visi ir ne iš karto jai pritarė. Iš kitų fizikų darbų God-
dardas žinojo, kad elektrono greičiui artėjant prie šviesos 
greičio, jo masė vis didėtų, kol pasiektų artimą begalybei 
dydį. Jeigu taip, toliau elektrono greitinti nebebūtų įma-
noma. Jis gali priartėti prie šviesos greičio (vakuume), 

Bene žymiausias JAV raketų ir raketinės technikos kūrėjas – fizikas, 
inžinierius Robertas Goddardas, išgarsėjęs tiktai po mirties
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bet jo nepasieks. Bent jau mums įprastoje atskaitos siste-
moje. Kai materialus kūnas priartėja prie šviesos greičio, 
toliau jo (taigi ir elektrono) greitis nedidėja, o didėja kūno 
masė. Tokia specialiosios reliatyvumo teorijos išvada. Ar 
Goddardas ją siejo su Einsteino vardu, sunku pasakyti. 
Šią teoriją pasitelkiant ligi šiol analizuojami masės, im-
pulso, greičio ir visų formų energijos santykiai, neišski-
riant ir elektromagnetinės.

Goddardo noras gilintis ir atkaklumas teikė jam jėgų 
priešintis net ir pripažintų autoritetų išvadoms. Paklusti 
teorijai jos nepatikrinus, susitaikyti su ribojimais? Jam 
tai nebuvo priimtina. Jis pasikliovė eksperimentu, kaip 
teorijos teisingumo kriterijumi, buvo įtikėjęs, kad eks-
perimentai patvirtins jo spėjimą, jog, pasiekus tam tikrą 
įtampą, elektronas gali būti pagreitintas iki šviesos grei-
čio. Kodėl Goddardui tai buvo svarbu? Teoriniai sam-
protavimai jam buvo svarbūs pirmiausia kaip atspirtis 
žinioms pritaikyti praktiškai.

S T U D I J O S   –  N E  T I K S L A S ,  O  T I K 
P R I E M O N Ė
Stebina fizikinių problemų visuma, dominusi Goddardą 
studijų metais. Jo užrašų knygelė yra geriausia tų intere-
sų liudininkė: jis svarstė apie išcentrinę jėgą, radijo ban-
gas, saulės ir atominę energiją, jonus, magnetinę reakciją. 
Aprašyti visi kylantys klausimai ir gauti atsakymai. Ne-
atsitiktiniai, bet į užsibrėžtą tikslą nukreipti klausimai. 
Goddardas iš esmės ėmėsi tirti raketos skrydžio į kos-
mosą galimybes. Jau po metų, 1907-aisiais, jis išspaus-
dino knygą Apie	judėjimo	galimybę	tarpplanetinėje	erdvėje. 
Politechnikoje įgijęs bakalauro laipsnį, 1909 m. Klarko 
universitete Vusteryje pradėjo fizikos studijas. Jautė, kad 
išsikeltiems uždaviniams spręsti būtinos fundamenti-
nės fizikos žinios. Atsineštas į Universitetą kraitis – 20 
išspręstų reikšmingų užduočių – geras pagrindas imtis 
ateities planų (nors šio žodžio jis tikriausiai nevartojo). 

Studijos – ne tikslas, o tik priemonė siekti mokslo 
aukštumų. Bent jau Goddardo požiūriu. Jis eksperimen-
tuoja ir su paraku varomomis raketomis. Pradėjo nuo 
efektyvaus raketinio kuro paieškų. Įsitikino, kad paraku 
varomų raketų naudingumo koeficientas neprašoka 2 
proc. Panaudojęs Lavalio tūtą, efektyvumą sugebėjo pa-
kelti iki 40 proc., bet to per maža. Keisdamas tūtos profi-
lius, gavo 63 proc. efektyvumą ir 2134 m/s išmetamų dujų 
srauto greitį. Ir tai išspaudė iš kieto kuro variklio! Vei-
kiausiai tai – pasaulio rekordas, jei kas būtų fiksavęs. Tik 
Goddardui ne rekordai rūpėjo. Jis suprato, kad paraku 
varomos raketos kosminiams skrydžiams neturi ateities. 

Skaičiavimai rodė, kad su skysto kuro varikliu ga-
lima pasiekti 50 proc. efektyvumo. Tad be gailesčio at-
sisveikino su kieto kuro raketos kūrimu ir ėmėsi ban-
dymų su skysto kuro varikliais. Išsiaiškino, kad daug 
priimtinesnis benzinas ir skystas deguonis kaip oksida-
torius. O užvis geriausia – skystas vandenilis ir skystas 
deguonis. Skystas kuras turės vesti į kosmosą. Ši išvada 
užrašų knygelėje atsirado 1909 m. vasario 2 dieną. Maža 
to, Goddardas sukūrė suskystintais vandeniliu ir deguo-
nimi varomo variklio veikimo teorinius pagrindus. Tai 
buvo drąsus žingsnis į raketų mokslo ateitį, ligi šiol šios 
idėjos neatsisakyta.

K A I P  K U RTA  J O N I N I O  VA R I K L I O 
K O N C E P C I J A
Iš Goddardo užrašų matyti, kad nuo 1906 iki 1912 metų 
elektrinės raketos variklio sukūrimo idėja jam buvo ker-
tinė. Kuo šie varikliai pranašesni? Cheminiu kuru varo-
mų raketų varikliuose traukos jėgą ir reaktyvinį pagreitį 
sukuria karštomis dujomis virstantis degantis kietasis 
arba skystasis kuras, išsiveržiantis iš degimo kameros. 
Elektrinės raketos reaktyvinė stumiamoji jėga sukuriama 
elektriniu arba magnetiniu lauku greitinant įelektrintas 
daleles ar plazmą. Suprantama, reikia tas daleles sukurti. 
Taikomi įvairūs būdai energijai į variklį tiekti. Gali būti 
naudojamos fotoelementų plokštės su užtvariniu sluoks-
niu. Į jonizavimo kamerą tiekiamos dujos (tarkime, kse-
nono), kurioje elektromagnetinis laukas iš dujų atomų 
išlaisvina elektronus, sudarydamas plazmą. Jos teigiami 
jonai, įgreitinti elektrinio lauko tarp dviejų tink linių elek-
trodų, didžiule jėga traukiami prie neigiamo elektrodo, 
pritvirtinto raketos variklio paskuigalyje. Susidaranti 
didžiulė traukos jėga sukelia reaktyvinį judesį priešinga 
kryptimi – bloškia raketą į priekį. 

Lyg ir paprasta, jeigu nebūtų sudėtinga. Dar studijų 
metais, 1907 m. kovo 9 d., Goddardo užrašų knygelėje 
fiksuojama problema. Iš kosminio aparato variklio išle-
kiantys teigiami jonai sukuria savo „antipodą“, paskui 
save palieka lygiai tokio paties dydžio neigiamą krūvį, o 
šis pasižymi „bjauriu charakteriu“ – traukia atgal išlėku-
sius teigiamus jonus. Tad raketa, kiek reaktyvinės jėgos 
stumiama lėkti į priekį, tiek pat bus stabdoma neigiamo 
krūvio. Kokia išeitis? Kartu su teigiamais jonais reikia iš-
skraidinti tokio pat krūvio elektronų kiekį. Tenka įdiegti 
kompensavimo mechanizmą, eliminuoti besikaupiantį 
neigiamą krūvį. Teigiamų ir neigiamų dalelių krūvis turi 
būti taip subalansuotas, kad kosminis aparatas išliktų 
elektriškai neutralus. Siekiant neutralizuoti reaktyvinio 
srauto pakitusį elektrinį krūvį, į jonų srautą suleidžia-
mi elektronai. Esama būdų, kaip tuos papildomus elek-
tronus gauti. Kosminis aparatas, išlikdamas elektriškai 
neutralus, reaktyvinės traukos nuostolių išvengia, – to 
ir siekiama. 

Goddardo atlikti skaičiavimai rodė, kad elektra va-
romų raketų variklių pranašumai, lyginant su cheminio 
kuro varikliais, buvo neabejotini, tačiau vienas daly-
kas teorija ir visai kitas – praktinis jos įgyvendinimas. 
Iš pradžių pirmenybę Goddardas teikė greitinamiems 
elektronams, bet po truputį ėmė linkti prie jonų. Jonai 
daug didesnės masės už elektronus, sunkiau įgreitinami, 
tačiau sukuria galingesnį išlekiančių dujų srautą. Tiesa, 
elektrinių raketų varikliai sukuria mažesnę traukos jėgą 
už cheminį kurą naudojančius variklius, tačiau pasižymi 
kitu pranašumu: sunaudodami tą patį kuro masės kiekį, 
jie išjudina kosminį aparatą iki gerokai didesnio greičio, 
nors tą padaro per gerokai ilgesnį laiko tarpą. Užtat nau-
dojant tą patį kuro kiekį (pagal masės dydį) galima veikti 
gerokai ilgiau ir ekonomiškiau. Trumpuose kosminiuose 
skrydžiuose labiau pasiteisina cheminės raketos, o toli-
muose tarpplanetiniuose (apie tarpžvaigždinius buvo 
per drąsu užsiminti), kai greitinamasis pagreitis nėra 
esminis pranašumas, pirmenybė neabejotinai priklauso 
elektrinėms raketoms. 
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I Š T I K I M Y B Ė . . .  U Ž R A Š Ų  K N Y G E L E I
Trumpam palikime ramybėje Goddardo eksperimentus 
ir prisiminkime mokslinius jo laimėjimus. 1910 m. jis jau 
Klarko universiteto magistras, 1911 m. filosofijos dakta-
ras (Ph. D.). Metus laiko šiame universitete dėstė fiziką, 
tyrinėjo radijo bangų įtaką izoliatoriams. 1912 m. išrado 
vakuuminį elektroninį vamzdelį, veikusį kaip signalo 
stiprintuvas, už kurį 1915 m. gavo JAV patentą. Sukūrė 
metodą apskaičiuoti raketos vertikalaus skrydžio padėtį 
ir greitį atsižvelgiant į raketos ir kintančią degalų masę, 
dujų srauto išmetimo greitį. Atrodytų, tipiškas taikomo-
jo pobūdžio uždavinys, bet jam tai dar vienas žingsnis 
aukštųjų atmosferos sluoksnių tyrimams skirtos raketos 
kūrimo link. Per daug nesigarsindamas apie tikrąjį siekį, 
jis nuolat mąsto apie kosminėms kelionėms skirtą raketą. 
Slapukauja? Mažai kas Amerikoje tikėjo kosminių kelio-
nių realumu, o ypač skeptiški buvo Goddardo kolegos. 
Drąsesnes svajones geriau laikyti anapus užvertų durų, 
kaip privatų reikalą.

1912 m. Goddardas kviečiamas į Prinstono univer-
sitetą vadovauti fizikiniams tyrimams, o tai akivaiz-
dus jo kompetencijų pripažinimas. Pradžia pavydėti-
nai sėk minga: jis toliau tyrinėja radijo bangų poveikį 
izoliatoriams, sukuria originalią generatorinę lempą su 
spindulių nuokrypiu radijo bangoms generuoti. Už pas-
tarąjį išradimą 1915 m. jam patvirtinamas JAV patentas 
1 159 209, beje, jau ne pirmasis. 

1913-ųjų pradžioje užgriuvo neganda – sunki tuber-
kuliozės forma. Jau ir taip negalėjęs pasigirti gera svei-
kata, dabar atsidūrė medikų rankose. Nedaug trūko, kad 
žemiškoji talentingo mokslininko kelionė būtų pasibai-
gusi. Gydytojai skėsčiojo rankomis, vėliau stebėjosi, kaip 
nepagydomas ligonis sugebėjo atsistoti ant kojų. Jis pats 
baksnojo į savo užrašų knygutę – štai jo gelbėtoja. Ro-
bertą buvo apnikusi panika, kad dėl baisingos rašysenos 
niekas neperskaitys jo užrašytų minčių, visa tai dings, o 
jų vertę mokslui jis neabejotinai suvokė. Tik pats ir galėjo 
iššifruoti tuos savo hieroglifus, todėl privalėjo gyventi. 
Veikiausiai tas nepaprastas noras gyventi padėjo įveikti 
ligą. Tačiau su Prinstonu teko atsisveikinti.

Grįžo į Klarko universitetą, tarsi antrą kartą užgi-
męs. Iš pradžių jo darbo diena trukdavo vos valandą, 
bet net ir gydymosi dienos lovoje buvo kūrybingos. Pa-
rengė paraišką patentui iš raketų technologijos, kurią 
Goddardo tėvas nunešė į patentų biurą. 1914 m. Robertas 
gavo du JAV patentus, bene svarbiausius jo mokslinėje 
veikloje. Esame minėję, bet neprošal priminti. Pirmasis 
už išradimą daugiapakopės raketos, veikiančios kietos 
sprogstamosios medžiagos pagrindu. Su šiuo išradimu 
amerikietis „įsibrovė“ į Kazimiero Semenavičiaus dau-
giau kaip prieš pustrečio šimtmečio atliktų tyrinėjimų 
erdvę. Lietuvio bajoro darbai kartu su jo knyga Didysis	
artilerijos	menas Europoje jau buvo gerokai primiršti, o 
JAV veikiausiai išvis nežinomi, tad Goddardas gavo JAV 
patentą 1 102 653 už daugiapakopės raketos išradimą. 
Net jeigu Semenavičiaus išradimas Amerikoje ir būtų 
buvęs žinomas, vargu ar tai būtų kliūtis Goddardui, nes 
juk lietuvių bajoras savo išradimo nepatentavo. (Nors 
precedentų Europoje būta, pirmuoju patentų teisės aktu 
laikomas 1474 m. Venecijoje priimtas dekretas, skirtas 
išradimų apsaugai, o 1623 m. Anglijoje priimtas Mono-
polijų įstatymas.) Antrasis tais metais Goddardo JAV 
patentas 1 103 503 gautas už raketą, varomą kietu arba 
skystu kuru (benzinu ir skysto azoto oksidu). Šie atra-
dimai raketų mokslui ir praktiniam taikymui suvaidino 
didžiulį vaidmenį ir ligi šiol neprarado vertės.

Goddardas sunkiai stojosi ant kojų, nors vartant jo 
mokslinės ir išradybinės biografijos puslapius ligos gal 
nepastebėtume. Stebėtinas žmogaus kūrybiškumas ir 
darbštumas, sustiprintas teoretiko žiniomis ir inžinie-
riaus talentu, kaip pamatysime, ir toliau brėžė ryškius 
pėdsakus mokslinėje ir kūrybinėje jo biografijoje. Kar-
tu spartino technologijų pažangą, dėl kurios kosminiai 
skrydžiai tapo įmanomi. 

J O N I N I O  VA R I K L I O  I Š R A D I M O 
P R I O R I T E TA S 
Dar 1913 m. Goddardas buvo įteikęs paraišką JAV paten-
tui gauti už išradimą įelektrintoms dalelėms generuoti. 
Paraiškoje išdėstė, kaip, pritaikius magnetinį lauką, iš-

1914 metais patvirtintų R. Goddardo gautųjų 
JAV patentų brėžiniai. JAV patentą  
Nr. 1 102 653 jis gavo už daugiapakopės 
raketos išradimą, nors K. Semenavičius tokių 
raketų brėžinius pateikė dar 1650 m. savo 
knygoje Didysis	artilerijos	menas. JAV patentas 
Nr. 1 103 503 gautas už Goddardo raketą, 
varomą kietu arba skystu kuru.
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laikyti dujose elektronus ir taip padidinti jonizuojančių 
susidūrimų su neutraliomis molekulėmis tikimybę. (Ar 
ne panašiai pritaikoma šiuolaikinėse jonizacijos kame-
rose?) Deja, šiam Goddardo išradimui patentas nebuvo 
išduotas. 1916–1917 m. susitelkęs ties eksperimentinių 
joninių variklių kūrimu jis vis dėlto savo tikslą pasiekė. 

1917 m. pateikė antrą paraišką Elektrinių	dujų	purkštukų	
gamybos	būdas	ir	priemonės JAV patentui gauti (patvirtin-
tas 1920 metais). Paraiškoje pasiūlė tris aparato varian-
tus, iš kurių trečiasis jam pelnė joninio variklio išradėjo 
vardą. Ši paraiška – tai pirmasis pasaulyje dokumentas, 
kuriame aprašytas elektromagnetinio jonų greitintuvo 
veikimo principas. Pasiūlytas jo pritaikymo būdas ra-
ketos varikliui sukurti. Goddardas numatė, kad joniniai 
varikliai taps svarbiausia šio išradimo taikymo sritimi, 
ir neapsiriko. Buvo įsitikinęs, kad šie varikliai ypač pra-
vers kosmose, o jų pranašumai atsiskleis ilgose kelionėse.

Taip Goddardas tapo šiuolaikinio joninio variklio 
idėjos pradininku ir vieno sėkmingiausių elektrinio re-
aktyvinės traukos metodo įgyvendintoju. Joniniams va-
rikliams skirtuose straipsniuose šiai autorystei paminėti 
dažnai užtenka vienos eilutės su Goddardo pavarde, ir 
tai neretai lyg tarp kitko. Tokia tad vienos eilutės kaina 
išradybos istorijoje. O ir jos galėjo nebūti, jei ne Smith-
sono instituto (Smithsonian Institution) Goddardui laiku 
suteikta parama. 

Jo sveikata po truputį taisėsi, ir laboratorijoje God-
dardas galėjo užsibūti vis ilgiau. Blogiausia, kad ekspe-
rimentams nepakako dėstytojo atlyginimo, o universite-
tas pinigų nežarstė. Goddardas buvo priverstas ieškoti 
rėmėjų. Jeigu ne Smithsono institutas, gal daugelio jo 
išradimų ir inžinerinių sprendimų nebūtų. Priminsime, 
kad ši JAV mokslinė institucija šiuo metu vienija bene 13 
mokslo centrų ir tyrimo stočių, jai priklauso ir muziejų 
kompleksas. Institutas įkurtas 1846 m., pavadintas visą 
savo turtą jos įkūrimui paaukojusio anglų mokslininko 
Jameso Smithsono garbei. 

Taigi materialių sunkumų priremtas prie sienos, 1916 
m. Goddardas kreipėsi į Smithsono institutą dėl finansi-
nės paramos savo darbams, skirtiems mokslinių matavi-
mų aparatūrai raketa iškelti į oro balionais nepasiekia-

Roberto Goddardo gimtasis Vusteris 
svarbus miestas ir Amerikos 
lietuviams. Nuotraukoje Lietuvos	
pripažinimo	paroda užfiksuotos 1922 m. 
rugpjūčio 5 d. lietuvių bendruomenės 
eitynės Vusteryje sulaukus Lietuvos 
pripažinimo. Būtinas papildomas 
komentaras: 1922 m. liepos 28 d. 
Rygoje, Taline ir Kaune tų šalių 
Užsienio reikalų ministerijoms JAV 
konsulai perdavė JAV Prezidento 
Warreno G. Hardingo pranešimą 
šiais žodžiais: „Jungtinių Valstijų 
Vyriausybė pripažįsta Estijos, Latvijos 
ir Lietuvos vyriausybes.“ Išeitų, 
kad JAV pripažino ne šias Baltijos 
valstybes, o jų vyriausybes. Suprask – 
kaip atsvarą bolševikinei Rusijai. JAV 
tuo metu tris Baltijos valstybes dar 
traktavo kaip demokratinės Rusijos 
autonomines dalis. Deja, demokratinės 
Rusijos laikas jau buvo pasibaigęs kartu 
su 1918 m. sausio 6 (19) d. bolševikų 
surengtu Steigiamojo susirinkimo 
paleidimu.

Robertas Goddardas po sunkios ligos Klarko universitete (Vusteris) 
1915–1916 metais vėl tęsė savo eksperimentus. 
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mus aukštuosius atmosferos sluoksnius, kur atsivertų 
nauja meteorologinių tyrimų galimybė. Prašyme pateikė 
nuodugnų savo atliktų teorinių ir eksperimentinių darbų 
aprašymą, nepamiršo pristatyti ir savo 1914 m. gautųjų 
JAV patentų iš raketų kūrimo. Goddardo įdirbis ir moty-
vacija Smithsono instituto ekspertams padarė įspūdį, jam 
skirta 5 tūkst. dolerių finansinė parama. Dar 3,5 tūkst. 
pridėjo Klarko universitetas. Svarbiausia, kad su institu-
tu užsimezgė bendradarbiavimas, kuris tęsėsi visus to-
lesnius jo mokslinės karjeros metus iki pat mirties 1945 
metais. Smithsono institutas tapo svarbiausia Goddardo 
atrama, o jos labai reikėjo kone visais jo veiklos etapais. 
Jeigu ne šis institutas, apie jo darbus fizikos ir kosminių 
tyrimų srityse žinotume tik pagal atskiras nuotrupas. 

Abipusį pasitikėjimą patvirtina, o mums svarbios in-
formacijos suteikia keturios Goddardo ataskaitos Smith-
sono institutui, datuotos 1920 metų kovo, 1923 metų rug-
pjūčio, 1924-ųjų kovo ir 1929-ųjų rugpjūčio mėnesiais. 
Siųstos paties Goddardo iniciatyva, institutui net ir ne-
reikalaujant. Gal ne itin įdėmiai tos ataskaitos net buvo 
perskaitomos, išimtį sudaro Goddardo geradarys prof. 
Charlesas Abbotas, Smithsono astronomijos observatori-
jos direktorius. Goddardas prašė šių ataskaitų neskelbti, 
vildamasis, kad institute išliks saugios, bent mokslo is-

torijai nežus. Smithsono institutas šių sąlygų laikėsi. Tik 
1970 metais, praėjus 25 metams po mokslininko mirties, 
tos ataskaitos buvo išspausdintos R. Goddardo raštų 
tritomyje The	 Papers	 of	 Robert	 H.	 Goddard. Remdamie-
si tomis ataskaitomis, pabandysime šį tą priminti, taip 
pat ir apie neviešintus jo darbus. Iš jų turėtų susidaryti 
tikresnis įspūdis apie Goddardo mokslinius užmojus ir 
nepaprastai platų jo tyrimų horizontą. 

R .  G O D D A R D O  ATA S K A I T O S 
S M I T H S O N O  I N S T I T U T U I 
Pradėkime nuo pirmosios 1920 m. ataskaitos, pavadintos 
Ataskaita	apie	tolesnį	kosminės	erdvės	tyrinėjimo	įdirbį	rake-
tomis. 23 mašinraščio puslapiuose išdėstomi skrydžio 
į Mėnulį ir ateities tarpplanetinių kosminių skrydžių 
principai, pateikta žinių apie raketas, taip pat ir apie bū-
simas. Pateikti startiniai kosminių aparatų svoriai, vietos 
skirta ir idealiam raketų kurui – skystajam vandeniliui ir 
skystajam deguoniui. Patikslinta, jog šis kuras tiktų tuo 
atveju, jeigu aplankytos planetos grunte būtų pasiekia-
mas kristalizuoto pavidalo vanduo. Su saulės energija 
paprasčiau, jos kone visur turėtų pakakti, nebent dėl 
galingų vėjų kiltų problemų Veneroje. Goddardas pasi-
remia išvadomis su savo atliktais bandymais: panaudo-

1917 m. R. Goddardo pirmojo pasaulyje 
elektrostatinio jonų greitintuvo, pritaikyto 
varikliui, išradimo schema. (JAV išradimo 
patentas Nr. 1 363 037, išduotas 1920 m. 
gruodį.) Raketinis kuras įpurškiamas 
per vamzdelį T3, elektrinis krūvis 
suteikiamas srauto iš katodo kaitinimo 
siūlui F1, kuris yra sraute, o anodą sudaro 
metalinė plokštelė P. Kaitinamasis siūlas 
maitinamas iš elektros šaltinio B2. Visą 
konstrukciją apgaubia metalinė sfera 
M, kurioje esantį labai didelį potencialą 
palaiko maitinimo šaltinis B1. Metalinės 
sferos M elektrinis krūvis yra to paties 
ženklo kaip ir jonų srauto greitintuve, tai 
užtikrina galingą jonų srauto atostūmį nuo 
greitintuvo ir reaktyvinį judėjimą srautui 
priešinga kryptimi.

Mūsų laikų joninio variklio skerspjūvis
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jus parabolinę anteną, saulės spindulius jam pavyko su-
koncentruoti ant kvarco, padengto gyvsidabriu. Vanduo 
kaisdavo, elektros generatorius veikdavo, tad kosmoso 
sąlygomis neturėtų kilti didesnių sunkumų dėl saulės 
energijos panaudojimo. 

Rašoma apie elektra varomą raketą, vieną iš jos 
rūšių – jo paties išrastą joninę, kaip ekonomiškiausią 
ilgiems skrydžiams į kitas planetas. Siekiant sukurti ra-
ketos reaktyvinės traukos jėgą, svarbus dėmesys ataskai-
toje tenka jonizuotų dujų srauto gavimui ir jo elektrosta-
tinio pagreičio užtikrinimui. Minimi jonizuojamų dujų, 
teigiamų ir neigiamų jonų, gavimo metodai. Pateikiama 
remiantis bandymais, kuriuos 1916–1917 m. pats God-
dardas buvo atlikęs Klarko universitete. 

Pirmoji ataskaitos dalis autoriaus pavadinta Tyrinėji-
mai,	atliekami	be	operatoriaus. Vėlesni tyrinėtojai, rašę apie 
Goddardo darbus, tą dalį pasiūlė pervadinti: Dirbtiniai	
tyrimų	palydovai	ir	tarpplanetinės	automatinės	stotys. Skam-
ba daug informatyviau, net labai šiuolaikiškai. Autorius 
pabrėžia, kaip svarbu fotografuoti Mėnulį ir Saulės siste-
mos planetas, raketose siūlo naudoti giroskopus ir ma-
žus raketinius variklius skrydžio trajektorijos korekcijai, 
šiluminę apsaugą, kai aparatai, prietaisai ar pati raketa 
pateks į tankią atmosferą, pagaliau kaip užtikrinti radijo 
ryšius su kitomis planetomis ir pan. 

Antroji ataskaitos dalis Tyrinėjimai,	atliekami	su	opera-
toriumi (kitų tyrinėtojų sumoderninta į Pilotuojamas	kos-
minis	skrydis). Joje nagrinėjama, kaip aparatą nutupdyti 
planetoje ir nuo jos pakilti. Atkreiptas dėmesys į raketos 
nešėjos (kalbama apie skysto kuro raketą) svarbą ir jai 
reikalingo kuro kiekį. Dėmesys telkiamas į raketos stab-
dymo variklio darbą ir Žemės atmosferos pasipriešinimą 
raketai grįžtant. 

Ataskaitoje siūloma naudoti elektros variklius, sau-
lės energijos turbogeneratorių, veidrodinį kolektorių 
saulės energijai gauti. Mėnulyje šiam reikalui esą geriau-
siai tiktų šiaurės ir pietų poliai, ten esantys kadaise vei-
kusių vulkanų krateriai. Saulės apšviestoje kraterio pu-

sėje Goddardas siūlo statyti saulės energijos įrenginius. 
Krateriuose turėtų būti neišgaravusio kristalinio pavida-
lo vandens, kurį galima naudoti ištirpintą. Suprantama, 
svarbu atsižvelgti į meteoritų keliamą pavojų, kai kurias 
įrangos dalis apsaugant gal net po gruntu. 

Tokios tai Klarko universiteto fiziko Goddardo min-
tys Smithsono institutui, išdėstytos lygiai prieš 100 metų, 
ir tai ne fantastinio romano ištrauka. 

Antroji R. Goddardo ataskaita Smithsono institutui 
(1923 m. rugpjūtis) skirta įvairiems jo sukurtos raketos 
principams ir galimybėms aptarti. Pusketvirto puslapio 
(iš aštuonių) skirta H. Obertho knygai Raketa	 kosminei	
erdvei aptarti. Kaip prisimename, tais metais Goddardas 
šią knygą gavo dovanų iš autoriaus, prasidėjo vaisingas 
jųdviejų bendradarbiavimas.

R. Goddardas į paleidimo įrenginį 
deda 3 colių skersmens raketą, 1918 m. 
lapkričio 6–7 d.

1919 m. Smithsono instituto darbų rinkinyje išspausdinta R. Goddardo 
knyga Metodas	pasiekti	ekstremalių	aukštumų. 1920 m. išėjo atskira knyga, 
be kurios būtų sunku įsivaizduoti JAV kelią į kosmosą.
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Trečioje 1924-ųjų kovo Papildomoje	 ataskaitoje	 apie	
paskutinius	 tyrinėjimus Goddardas nagrinėja technines 
tarpplanetinių kelionių aktualijas, pradėtas aptarinėti 
pirmoje ataskaitoje. Autoriui rūpi raketos degalų van-
denilio pagrindu komponentai, kurie padėtų sumažinti 
dujų temperatūrą degimo kameroje. Pateiktos rekomen-
dacijos, kaip saugiai gabenti skysto vandenilio ir de-
guonies talpas, numatyti temperatūrų režimai talpose 
ir konstrukciniai jų ypatumai, padėsiantys išvengti tal-
pose galimos mechaninės įtampos. Siekiant stabilumo 
skrydyje, netgi siūloma degalų talpoms suteikti sukimo 
judesį. Buvo numatęs, kad raketa nuo Žemės turi kilti 
4,8 g pagreičiu (g – laisvojo kritimo pagreitis Žemėje), 
apskaičiavęs minkšto nusileidimo Mėnulyje subtilumus. 

Jei ateityje vyktų skrydis į Mėnulį su žmonių ekipažu, 
buvo numatęs 545 kg masės stebėjimo kabiną. Jos kons-
trukcijai siūlė naudoti litį – kaip tinkamiausią metalą. 
O pasiekus Venerą, kosminio aparato pakilimui skristi 
atgal į Žemę siūlo pasinaudoti ten kylančių stiprių vėjų 
keliamąja jėga.

Ketvirtoji Goddardo Ataskaita	 apie	 sąlygas,	 užtikri-
nančias	 minimalią	 raketų	 kuro	 masę (1929 m. rugpjūtis) 
skirta ekonomiškiausiam tuo metu raketos kurui aptarti. 
Tam Goddardui prireikė 13 puslapių pagrindinio teksto, 
dviejų puslapių priedo ir keturių puslapių su 18 pastabų. 
Jos skirtos pirmoje ataskaitoje iškeltoms idėjoms įgyven-
dinti ir gautiems naujiems rezultatams aptarti. Pristato-
mas kosminio aparato paleidimo įrenginys. Tai gali būti 
lėktuvas skaidriais sparnais arba už orą lengvesnis diri-
žablis, kurio apvalkalas taip pat skaidrus. Po dirižablio 
apvalkalu ir lėktuvo sparnuose įtaisytas saulės kolek-
torius ir energijos jėgainė. Prieš šimtą ir daugiau metų 
Goddardas mąstė, kaip raketai suteikti pagreitį, kurio 
pakaktų antrajam kosminiam greičiui (11,2 km/s) išvys-
tyti. Jis projektavo ir tam reikalingą įrangą, o tai stebina 
net ir mūsų dienomis. 

Pasiekus antrąjį kosminį greitį, toliau raketos įsibė-
gėjimą Goddardas siūlė tęsti mažesniu pagreičiu, tam 
pasitelkiant joninį variklį, pateikė keletą tokių variklių 
pavyzdžių. Nuo kelionės pusiaukelės tektų lėtinti ra-
ketos greitį, antrą kelionės dalį stabdant iki priimtino 
greičio. Tuo metu Goddardas mąstė, kad tolimame kos-
miniame skrydyje geriausias būdas išgauti reikalingą 
traukos jėgą – atstumiant mažo greičio elektronus, taip 
pat teigiamiems metalų jonams atsistumiant nuo neigia-
mo elektrodo. Goddardas naudojasi proga priminti, kad 
tuos dalykus jis buvo išdėstęs 1917 m. išradimo paraiš-
koje JAV patentui gauti. Penki ataskaitos puslapiai skirti 
pastaboms apie raketinius ir kosminius variklius iš God-
dardo 1906–1912 m. užrašų knygelės. 

N E I Š S I P I L D Ę  PAT R I O T I N I A I 
G O D D A R D O  U Ž M O J A I
Kaip Smithsono institute buvo sutinkamos novatoriškos 
Goddardo ataskaitos? Gal vienintelis, kas jas bent kiek 
įdėmiau skaitė, buvo Charlesas Abbotas. Jam, kaip as-
tronomui, Saulės spinduliuotės tyrinėtojui, tikriausiai 
buvo įdomu. Perskaitęs pirmąsias dvi ataskaitas, jis gal 
kiek ironiškai, o gal ir drąsinamai pareiškė nekantraująs, 
kad kolegai pavyktų paleisti savo pirmąją raketą į erdvę. 
Atsargiai pridūrė, kad tarpplanetinė erdvė jam, Abbo-
tui, tapsianti artimesnė, kai Goddardo raketą pamatys 
pasiųstą bent į 11 ar 12 km aukštį. Deja, į dvi paskutines 
atskaitas Abbotas atsakė lakoniška fraze, esą darbas pa-
dėtas šalia kitų Goddardo eksperimentus aprašančių už-
rašų. Net ir šiam jo nuolatiniam užtarėjui ir palaikytojui 
Goddardo kosmologiniai svarstymai, net jei ir atrodė pa-
trauklūs, neatrodė savalaikiai. Abbotas tikriausiai neįsi-
vaizdavo, kad Goddardo idėjos gali turėti praktinę vertę. 

Klaidinga manyti, kad Goddardas buvo visai ati-
trūkęs nuo realybės. Kad ir toks pavyzdys. Europoje, tę-
siantis Pirmajam pasauliniam karui, Goddardas prabilo 
apie galimybę sukurti kovinę tolimojo nuotolio raketą 
ir šį pasiūlymą pateikė JAV karinių jūrų ir JAV sausu-

Smithsono instituto sekretorius Ch. Abbotas bene geriausiai suprato ir 
palaikė R. Goddardo mokslinius darbus bei išradimus. Šia nuotrauka 
Ch. Abbotas su gautais Saulės spinduliavimo tyrimų duomenimis 
pagerbtas jau garbaus amžiaus, 1968 metais.

R. Goddardo pirmosios 1926 m. išbandytos skysto kuro raketos schema
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mos pajėgų vadovybėms. Kartu diegė mintį, kad vien 
karo tikslams taikomas šis išradimas būtų nuostolingas 
mokslui. Klarko universiteto padalinyje Goddardas net 
buvo pasamdęs septynis darbuotojus ir įrengęs dirbtuvę 
šiam projektui įgyvendinti. Išskyrus Karinio pašto tarny-
bą, karinių pajėgų viršūnėms tos idėjos didesnio įspū-
džio nepadarė. Užtat apsireiškė verslus pramonininkas, 
ėmęsis žygių išslaptinti Goddardo darbus ir siekęs gauti 
užsakymą kovinėms raketoms gaminti. Jeigu ne griežta 
Smithsono instituto pozicija, palaikiusi Goddardą, dar 
nežinia, kuo tai būtų baigęsi. Smithsono institutas buvo 
svarbiausias jo projektų globėjas. Tačiau juos įgyvendinti 
lėšų neatsirado.

Priminsime ir kitą projektą. Europoje vis dar siau-
čiant Didžiojo karo (vėliau pervadintas Pirmuoju pasau-
liniu karu) viesului, Smithsono instituto remiamas, God-
dardas ėmėsi kurti prieštankinį reaktyvinį granatsvaidį. 
Ties šiuo išradimu nemažai eksperimentavo. 1918-ųjų 
pabaigoje JAV sausumos pajėgų artilerijos tarnyba net 
pareikalavo pademonstruoti praktinį granatsvaidžio pri-
taikymą. Bandymai vyko Aberdino poligone (Merilen-
das). Raketiniai granatų užtaisai buvo leidžiami iš God-
dardo pritaikytų lengvų vamzdinių įtaisų ir padarė gerą 
įspūdį artilerijos žinovams. Tačiau po dviejų dienų Eu-
ropoje pasirašyta Versalio taikos sutartis užbaigė Pasau-
linį karą. Taigi ant Goddardo išradimo, kaip netekusio 
aktualumo, buvo padėtas kryžius. Karo žinybų susido-
mėjimas šiuo ginklu kaip greit užsiplieskė, taip staigiai 
ir atvėso. Goddardas su savo raketiniu ginklu pavėlavo. 
Visi rengėsi gyventi taikos sąlygomis, tad šventiški fejer-
verkai užpūtė kūrybinę žiežirbą. 

Tačiau žiežirbos, net ir užpūstos, turi savybę įsideg-
ti iš naujo. Antrojo pasaulinio karo metais taip nutiks ir 
šiam Goddardo išradimui. Jis atgis, bus patobulintas ir 
pagarsės bazukos (angl. bazooka) pavadinimu. Dar bus 
proga tai prisiminti. 

Ž M O G U S ,  P R A L E N K Ę S  L A I K Ą . . .
Akivaizdu, kad Goddardas visa galva buvo paniręs ne 
tik į mokslines ir technines problemas, bet mintyse visu 
rimtumu rengėsi būsimam kosminiam skrydžiui. Pasiek-
ti Mėnulį jam atrodė realu ir neišvengiama, tad būtina 
ruoštis iš anksto. Šią savo idėją ir praktinius žingsnius 
ją įgyvendinti jis pristatė ir knygoje Metodas	pasiekti	eks-
tremalių	 aukštumų (A	Method	of	Reaching	Extreme	Altitu-
des). 1919 m. ši studija išspausdinta Smithsono instituto 
darbų rinkinyje, o 1920 m. išėjo ir atskira knyga. Ligi šiol 
neprarado savo reikšmės, svarbi ne vien mokslo istorijai. 
Joje atlikti teoriniai ir inžineriniai sprendimai tebetaiko-
mi raketų moksle ir praktikoje iki šiol.

Žmogus, pralenkęs laiką... Šis apibūdinimas God-
dardui tinka labiau nei kam kitam. Kartu išryškina ir 
kai kuriuos jo būdo bruožus – tam tikro nusivylimo 
apraiškas ir iš to kilusį uždarumą, nenorą siekti rekor-
dų, bet viską daryti iš pagrindų ir nuosekliai, kaip dera 
mokslo atstovui, o ne avantiūristui. Jo keliamos idėjos 
buvo tokios drąsios, kad net tarp mokslo autoritetų ir 
kai kurių kolegų atrodė gal ir patrauklios, bet visiš-
kai nesavalaikės, kai kam net keistuolio svaičiojimais. 
Goddardą teisingai įvertinti galėjo nebent Smithsono 
institutas, tačiau gana nuosaikiai. Kai kalbame apie 
institutą, dažniausiai mintyje turime Smithsono astrofi-
zikos observatorijos direktoriaus pavaduotoją Charlesą 
Abbotą, kuris nuo 1928 m. tapo ir Smithsono instituto 
sekretoriumi. 

Ką apie tai manė plačioji Amerika? Pamėginkime 
įsivaizduoti prieš šimtą metų pragmatišką JAV mokesčių 
mokėtoją. Ar pultų jis remti ar bent palaikyti Goddardo 
idėjas? Labai abejotina. Geriausiu atveju – vertintų kaip 
Juleso Verne’o ar Herberto Wellso fantazijų tęsinį. Gal to-
dėl Goddardas ir neskubėjo pernelyg plačiai piršti savo 
idėjų, buvo pasiryžęs geriau jas „marinuoti“ Smithsono 
instituto archyve. 

R. Goddardo dienoraščio įrašas, 
skirtas jo pirmosios skysto 
kuro raketos eksperimentiniam 
paleidimui tetulės Effie ūkio 
lauke. Įrašas atliktas kitą dieną 
po sėkmingo paleidimo, 1926 m. 
kovo 17-ąją. Profesoriaus raštas jau 
aiškesnis negu ankstesni įrašai jo 
užrašų knygelėje. Po sunkios ligos 
Goddardas rūpinosi, kad raštas būtų 
įskaitomas ir būsimiems jo darbų 
tyrinėtojams. Dienoraštis saugomas 
Klarko universiteto archyve.
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Kaip vėliau pamatysime, Goddardo darbais ir atei-
ties vizijomis vieni pirmųjų susidomės Vokietijos raketų 
kūrėjai. JAV vadovybė, kad ir kaip keista, net ir kari-
nė, susidomėjimo neparodė. Įsitikinsime, kad Wernhe-
ris von Braunas uoliai skaitydavo Goddardo straipsnius 
moksliniuose JAV žurnaluose, jiedu bendraudavo telefo-
nu. Pradėjęs dirbti Penemiundės raketų centre, Braunas 
net pasišaus vykti į JAV, kur svarbiausias jo tikslas bus 
susitikti su Goddardu ir aptarti abiems rūpimas proble-
mas. Net buvo nusipirkęs bilietą kelionei... Tačiau ne-
greitinkime ir taip greit bėgančio laiko, prie tų įvykių 
sugrįšime, kai dėmesį sutelksime į Brauno veiklą. 

D I D Ž I O J I  M A R S O  O P O Z I C I J A  I R 
M Ė N U L I S 
Ne paslaptis, kad didžiausias žmonių susidomėjimas 
dangaus reiškiniais išauga laukiant Saulės užtemimo, 
prie Žemės pavojingai artėjant milžiniškam asteroidui ar 
liepsnauodegei kometai, na, dar didžiosios Marso opozi-
cijos metais. Būtent pastaruoju astronominiu reiškiniu ir 
nutarė pasinaudoti Goddardas, siekdamas priartinti be-
pilotį raketos skrydį į Mėnulį. Šią idėją Goddardas puo-
selėjo nuo jaunystės, net nuo 1901 metų. Po 20 metų jau 
buvo tikras, kad teoriniai ir principiniai raketos sukūri-
mo klausimai išspręsti. Skysto kuro raketos dar nebuvo 

R. Goddardo skysto kuro raketų 
tobulinimo raida: a) 1927 m. raketa, 
išbandyta liepos 20 d., išvysčiusi iki 91 kg 
trauką; b) 1928 m. gruodžio 26 d. paleista 
raketa Hoopskirt; c) 1929 m. liepos 19 d. su 
naudingu kroviniu paleista raketa.

Šia transporto priemone R. Goddardas 
veždavo į paleidimo vietą Rosvelo 
vietovėje savo nuolat tobulinamas 
raketas
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sukonstravęs, bet gali niekad nepastatyti, jeigu nebus 
reikiamos motyvacijos ir finansinės paramos. Atrodė, 
kad iki 1924-ųjų dar yra laiko, turėtų pakakti visuome-
nės dėmesiui sužadinti ir raketai sukurti. Kuo tie metai 
ypatingi?

Marsu besidomintieji žino, kad kas 26 mėnesiai ši 
planeta skrieja arčiausiai Žemės, tada ji ryškiai mato-
ma. Šis reiškinys vadinamas Marso opozicija. Viduti-
niškai kartą per keturiolika metų Marsas dar artimiau 
bičiuliaujasi su Žeme, nes ne tik priartėja, bet ir atsidu-
ria Saulei artimiausiame taške (perihelyje). Tai didžioji 
Marso opozicija. Tuo metu jis ryškiausias, todėl senovė-
je lietuvių vadintas Žiezdre. 2018 m. liepos 27 d. Marsas 
buvo atsidūręs vos už 58 milijonų kilometrų nuo Žemės 
ir tuo pat metu artimiausiame Saulei taške – įvyko di-
džioji Marso opozicija. Dar arčiau Marsas buvo priartėjęs 
2003-iųjų rugpjūtį, kai jį nuo Žemės skyrė tik 54 milijo-
nai kilometrų. 

Astronomai rengėsi nemiegoti ir 1924 metų Marso 
didžiosios opozicijos naktimis. Šio įvykio negalėjo pra-
leisti ir Goddardas, ne vienus metus svajojęs įgyvendin-
ti bepilotį raketos skrydį į Žemei artimiausią dangaus 
kūną. Kada dar, jei ne tuo metu, kai pasaulio dėmesys 
sutelktas į „raudonąją“ planetą. Svajoti apie skrydį į 
Marsą buvo per anksti, o štai Mėnulį pasveikinti iš Že-
mės nusiųsto parako ar magnio miltelių blyksniu atrodė 

pats palankiausias metas. Pakaktų nedidelį šių medžia-
gų kiekį nugabenti į Žemės palydovą, sutartoje vietoje 
ir sutartu laiku uždegti, o daugelio šalių astronomai tą 
blyksnį jau sugebės užfiksuoti. Būtų Žemės gyventojų 
pasveikinimas mūsų dangaus kaimynui ir priminimas 
apie būsimą žmogaus išsilaipinimą Mėnulyje. Taigi ar-
tėjanti didžioji Marso opozicija turėjo įkvėpti visų pirma 
amerikiečius, o kartu ir visą žmoniją pirmajam simboli-
niam susitikimui su dangaus kūnu. 

Reikėjo visai nedaug (Goddardui atrodė): sukons-
truoti tinkamą skrydžiui į Mėnulį raketą, ištobulinti 
skrydžių tikslumą, pirmiausia pataikant į žemės taiki-
nius. Ir ne į bet kokius, o nutolusius per šimtus ir dau-
giau kilometrų. Iš raketų srities darbų Goddardas buvo 
gavęs mažiausiai šešis JAV patentus, kurie bemat buvo 
įslaptinti. Vaizduotės ir drąsos buvo į valias, o šiandien 
kai kas pasakytų, jog pakako ir naivumo, išskiriančio iš-
radėją iš vidutinybių minios. Mums šiuo atveju rūpi ne 
išradėją kritikuoti ar stabdyti, o priminti, kaip lengva iš 
butelio paleisti džiną ir kaip sunku jį atgal sugrąžinti. 
Būtent taip ir atsitiko, nors ne dėl Goddardo kaltės.

Ne itin profesionalių žurnalistų rašiniuose Goddar-
do mintis pasveikinti Mėnulį šviesos blyksniu, išvirto 
realia raketa ir mokslininko rengimusi ekspedicijai į Mė-
nulį. Skaitytojai bemat pasidalijo į dvi stovyklas: vieni 
šaipėsi iš „nevykėlio“ sumanymo, kiti karštai palaikė bū-
simą kosminę kelionę. Spaudos leidiniai įsitraukė į lenk-
tynes, kasdien plyšavo vis naujomis šokiruojančiomis 
sensacijų antraštėmis. Straipsniai buvo kupini vis naujų 
pramanų. Neatsiliko ir kitų šalių spaudiniai, noriai per-
sispausdindavę „žinias iš įvykio vietos“, nelabai vargin-
damiesi tikrinti faktus. Pasipylė šimtai savanorių laiškų 
nelaimingam idėjos autoriui su prašymais ir net reikala-
vimais įtraukti juos į kosminę kelionę. Į klampų spaudos 
masalą įklimpo net vienas prancūzų teorinės kosmonau-
tikos  pionierių Robert’as Esnault-Pelterie (1881–1957), 
per spaudą kreipęsis į Goddardą, kad šis netupdytų ra-
ketos Mėnulyje, bet jį apskrietų, nes mokslui svarbiausia 
nufotografuoti nematomą jo pusę. Dar juokingiau nutiko 
Maskvoje, kur parodoje buvo demonstruojama „God-
dardo Mėnulio raketa“, kurią visiems knietėjo pamatyti 
ir prisiliesti. Visus apėmė masinė psichozė. 

Ne visi pasidavė mistifikacijoms, bet dėl to Goddar-
dui nebuvo lengviau. Prieš mokslininką ir jo augimvie-
tę Klarko universitetą prasidėjo pikti puolimai, nors nei 
vienas, nei kitas čia niekuo dėti. Ko Goddardui mažiau-
siai reikėjo, tai šitokios reklamos ir nepelnytos „šlovės“. 
Ir taip jau uždaro būdo mokslininkas visai užsisklendė 
ir nuo pašaipūnų, ir nuo nuoširdžių gerbėjų. Jam tiesiog 
buvo gaila laiko teisintis ir aiškintis. 

Didžioji Marso opozicija atėjo ir praėjo, o raketos 
skrydžio į Mėnulį kaip nėr, taip nėr. Ir negalėjo būti, nes 
raketos ne tik skrydžiui į Mėnulį, bet ir bent šiokiam to-
kiam dėmesiui sukelti Goddardas neturėjo. Didžiosios 
Marso opozicijos metu jis dar tik tęsė stendinius savo 
pirmojo skysto kuro variklio bandymus. Publikai nu-
raminti buvo išspausdintas spaudos pranešimas, kad 
skrydis įvyks artimiausiais metais, truks 186–200 valan-
dų, o pasirengimas jam užtruks trejus metus. Tiek laiko 
prireiksią pagaminti raketą.

Aiškesnis raketos Hoopskirt vaizdas
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Po metų Goddardo pavardė vėl šmėstelėjo spau-
doje, bet apie skrydį nė žodžio. Spėliota, kad karinių 
pajėgų departamentas Goddardą pasitelkė tobulinti to-
liašaudžių karinių raketų sviedinius. Gal taip ir buvo, 
nors daugelyje solidžių publikacijų rašoma, kad karinės 
institucijos kaip sykis mažiausiai prisidėjo prie Goddar-
do darbų, neįvertino talentingo mokslininko. Amerika 
turėtų pripažinti pražiopsojusi didį savo talentą. Pats 
Goddardas ir toliau vengė viešinti savo darbus, mat 
kartą nusvilęs ir į šaltą pučia. Žinome tiek, kad vaisin-
giausias mokslinės ir eksperimentinės jo veiklos perio-
das – tai XX a. trečias dešimtmetis, o reikšmingiausiai 
jo kūrybinę biografiją papuošė įvykis, apie kurį dabar 
papasakosime. 

T E T U L Ė S  E F F I E  Ū K I O  L AU K E
Nepavyko įspūdingai pasveikinti Mėnulio, bet netrukus 
Goddardo vardas bus įrašytas į raketų mokslo istoriją. 
Tai įvyks jo tetulės Effie ūkio lauke. Ne tokia garbinga 
vieta kaip Mėnulis, bet asociacijoms erdvės pakanka. 

1926 metų kovo 16 diena. Profesorius Robertas God-
dardas su žmona Esther Christine ir keliais kitais asmeni-
mis atvažiavo į Oberną, Masačusetso valstija, kur turėjo 
išbandyti savo pirmąją skystu kuru varomą raketą Nell. 
Nedidelė žmogaus rankos ilgio raketa, varoma benzinu 
ir skystu deguonimi kaip oksidatoriumi. Raketa svėrė 
2,6 kg, kartu su skystais degalais – 4,7 kg. Prieš tai moks-
lininkas kelerius metus atlikdavo stendinius šios raketos 
variklio bandymus ir tobulinimus, o pirmąjį atliko bene 
1923 metais. Kai kuriose publikacijose minimas 1922-ųjų 
kovas, kai stende pirmą kartą išbandytas dar netobulas 
Goddardo skysto kuro raketos variklis. 

Žurnalistai sužinojo apie numatytą raketos palei-
dimą ir atbildėjo iš paskos. Net ir šį išskirtinį bandymą 
Goddardas mielai būtų nuslėpęs nuo nereikalingų praša-
laičių. Prisistatė ir policija, iš pradžių pasiryžusi užkirsti 
kelią nesankcionuotam ir gal net pavojingam bandymui. 
Mat nuolat gaudavo skundų iš gyventojų, kad per tuos 
keistus profesoriaus bandymus, sprogimus ir keliamą 
triukšmą, jie neturi ramybės.

Taip rašyta ne vienoje publikacijoje, tarsi įliejant aly-
vos lašą kitą į negęstantį įtemptų fizikos profesoriaus ir 
spaudos santykių laužą. Visai galimas daiktas, kad tų 
rašinių spalvos gerokai sutirštintos. Neretas atvejis, kai 
vaizdingiausiai kokį nors įvykį aprašydavo išvis vyksme 
nedalyvavusieji rašančiosios brolijos nariai. Taip būdavo 
seniau, pasitaiko ir nūdien. Atleidus pentinus vaizduotės 
žirgams, galima pripaistyti ir ne tokių dalykų, ką ir matė-
me iš sufantazuoto Goddardo pasirengimo kelionei į Mė-
nulį. Tokia klastūniška išvada šių eilučių autoriui peršasi 
dėl dviejų priežasčių. Mat jeigu į tetulės Efie ūkio lauką 
būtų sulėkę smalsaujantys žurnalistai, raketos paleidi-
mas būtų užfiksuotas daugelyje nuotraukų. To nebuvo. 
Net pirmasis raketos paleidimas nebuvo užfiksuotas dėl 
apmaudaus atsitiktinumo. Raketos kilimą turėjo filmuoti 
ir fotografuoti Goddardo žmona Esther, bet kino kame-
roje lemtingą akimirką kaip tyčia juosta baigėsi. Rake-
ta nušvilpė nelaukusi, o pakartotinai nufilmuoti buvo 
neįmanoma, nes iš raketos liko tik apdegę likučiai. Tad 
istorijai išliko nufotografuotas mokslininkas su raketa 
rankose prie paleidimo konstrukcijos.

Dabar apie antrą priežastį. Paleidžiant pirmąją skys-
to kuro raketą, be paties Goddardo ir jo žmonos Esther, 
dalyvavo išradėjo komandos šefas Henry Sachsas ir 

1931 m. R. Goddardas 
(antras iš dešinės) 
su padėjėjais ir 
bendraminčiais rengiasi 
paleisti patobulintą 
raketą
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Percy M. Roope’as. Pastarasis buvo Goddardo studen-
tas Klarko universitete, o nuo 1921 iki 1967 m. – fizikos 
profesorius toje pačioje Alma Mater. Žurnalistai Goddar-
do užrašuose išvis nepaminėti  (gal jų ir nebuvo, kaip 
ir policininkų). Tačiau visai galimas daiktas, kad buvo 
fiksuojami tik artimi ir bandymu labiausiai suinteresuo-
ti asmenys, tarp kurių spaudos atstovų galėjo ir nebūti.

Neatrodo, kad pats bandymo „kaltininkas“ God-
dardas šį įvykį būtų vertinęs kaip išskirtinį raketų kūri-
mo istorijai, nes jo užrašų knygelėje tėra kuklus įrašas: 
„Atvažiavome į Auburn, tetos Effie ūkį apie 1 valandą 
dienos, raketą paleidome 2 val. 30 minučių. Per 2,5 se-
kundės raketa pakilo į 12,5 m aukštį ir nusileido ant že-
mės. Likučius parvežėme į laboratoriją.“ Iš jau kitą dieną 
padaryto išsamesnio aprašymo žinome, kad maždaug 
po 20 sekundžių nuo paleidimo, raketa be pastebimos 
vibracijos, dūmų ir liepsnos padidėjimo pakilo, sparčiai 
greitėdama ir padariusi lankstą, nukrito 56 m nuo palei-
dimo vietos. Tokią skridimo kreivę nulėmė pradegusi ir 
nukritusi apatinė tūtos dalis. Pasiektas vidutinis raketos 
greitis 111 km/h, matuota chronometru. Variklis sukūrė 
9 svarų (40 niutonų) trauką. 

Goddardui nebuvo kada gerti šampano, tad, parsi-
vežęs raketos likučius, vėl įniko į rutininį darbą. Suma-
žino tūtos ilgį, padidino dujų veržimosi skersmenį, įvedė 
kelias technines naujoves ir po kurio laiko (balandžio 3 
dieną) vėl paleido raketą. Tobulinimus kartojo visą ba-
landį, bet degimo kameros sienelės kaskart išdegdavo. 
Perkomponavo mazgus taip, kad sutrumpėtų degalų 
padavimo kelias iki degimo vietos, sumažino raketos 
svorį. Gegužės 4 d. surengtas bandymas pagaliau paten-
kino išradėją, tad gegužės 5-ąją jis pateikė savotišką šių 
bandymų ataskaitą savo geradariui Smithsono institute 
profesoriui Ch. Abbotui. Išsamiau apibūdino kovo 16 d. 
pirmąjį skysto kuro raketos bandymą. Pateikė raketos 
duomenis su trumpu aprašymu. Laiškas Abbotui bai-
giamas apibendrinimu: „Šie bandymai labai svarbūs, nes 

pirmą kartą raketa veikė skysto kuro pagrindu, varoma 
energijos, kuria buvo aprūpinta.“ Raketa Nell buvo va-
roma benzinu ir skystu deguonimi kaip oksidatoriumi. 

Veikiausiai tą 1926 metų gegužės 4 dieną paleis-
tą raketos variantą Goddardas padovanojo Smithsono 
institutui, ją galima išvysti instituto muziejuje drauge 
su gerokai didesnėmis jo vėliau sukurtomis raketomis. 
Goddardo raketų klasifikacijoje ji vadinama Goddard1. 
Šią savo pirmąją raketą jis kūrė septyniolika metų, o ra-
ketos judėjimą tyrinėti pradėjo dar 1903 metais. Tokia 
išradimo kaina.

Nemažai vandens nutekės, kol bus pripažinta, kad 
1926-ųjų kovo 16-osios įvykis tetulės Effie ūkyje žmo-
nijos istorijai ne mažiau svarbus kaip ir brolių Wrightų 
diena, kai jie pakėlė savo aeroplano sparnus Kitti-Hok 
vietovėje. Kad tai būtų įsisąmoninta, prireikė laiko ir 
amerikiečių tyrinėtojams. Pats Goddardas net ir savo pir-
mojo skysto kuro raketos bandymo neviešino, pasaulis 
apie jį sužinojo tik 1936 metais, kai Goddardas išspaus-
dino kai kuriuos savo darbus. Tik tada apie šį bando-
mąjį skysto kuro raketos skrydį sužinojo ir H. Oberthas, 
vienas artimiausių Goddardo bičiulių. Ligi tol Oberthas 
manė esąs pirmojo skysto kuro raketos pasaulyje kūrėjas, 
kai ją paleido 1930 m. liepos 23 d. su Vokietijos kosminių 
skrydžių draugijos nariais. 

Nepaisant visai nepribloškiančių Goddardo pirmo-
sios raketos rodiklių, JAV ir daugelyje šalių jis laikomas 
skystu kuru varomos raketos sukūrimo pradininku. Šis 
lyg ir kuklus laimėjimas laikomas kosminio amžiaus 
pradžia, – teigiama vienoje NASA Goddardo kosminių 
skrydžių centro publikacijų. Būtent nuo šių eksperimen-
tų, kad ir kaip kukliai jie atrodytų šiandien, prasidėjo 
JAV kelias į raketų ir dirbtinių Žemės palydovų kūrimą, 
pagaliau ir į būsimas kosmines keliones. Mes šį vertini-
mą puikiausiai galėtume pritaikyti ir K. Semenavičiaus 
atvejui, mintyje turėdami jo daugiapakopės kieto kuro 
raketos išradimą.

Robertas Goddardas su žmona 
Esther Goddard. Tai ji po vyro 
mirties susiorientavo jo brėžiniuose 
ir dokumentacijoje, papildomai 
pateikė 131 paraišką patentams gauti. 
Pats Goddardas buvo radęs laiko 
apiforminti ir gauti 83 patentus.
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Pažvelgti į šių dienų Pakruojo krašto kryždirbys-
tės panoramą paskatino Šiaulių apskrities Povilo 
Višinskio viešosios bibliotekos (ŠAVB) darbuoto-

jų surinkta kraštotyros medžiaga. Biblioteka jau trečius 
metus vykdo Lietuvos kultūros tarybos ir Šiaulių miesto 
savivaldybės finansuojamą projektą – kraštotyros eks-
pediciją, pavadintą lietuvių poeto ir dramaturgo Vinco 
Mykolaičio–Putino žodžiais „Kur liūdi kryžiai pakelėm“ 
(vadovė Sigita Vaitkaitytė). Surinkta medžiaga sugula į 
kraštotyros darbus, kuriuos apibendrina kryždirbystės 
tyrinėtojai. 2017 m. ekspedicijoje Šiaulių krašte surinktos 
medžiagos pagrindu parengtą kraštotyros darbą analiza-
vo ir apibendrino dr. Alė Počiulpaitė1 ir Dalia Jakaitė2, 
2018 m. ekspedicijos Akmenės r. savivaldybėje medžiagą 
apžvelgė Jolanta Zabulytė3. 

Apie Pakruojo krašto kryždirbystę rašyta nedaug. 
Bene vienintelį konkrečiai šio krašto – Pašvitinio apylin-
kių sakralinę mažąją architektūrą nagrinėjantį straipsnį 
yra paskelbusi šių eilučių autorė4. Pakruojo krašto pa-
minklų savitumai yra minimi Šiaurės Lietuvos kryždir-
bystės paminklus aptariančiuose straipsniuose5. Apie 
XIX a. II pusėje – XX a. I pusėje Šiaurės Lietuvos regio-
ne dirbusius dievdirbius ir kryždirbius, jų kūrybą rašė 
ne vienas autorius (Juozas Petrulis, Zita Žemaitytė, Juo-
zas Šliavas, Skaidrė Urbonienė, Marija Kuodienė, Stasys 
Latonas)6, paminėdami ir iškilesnius Pakruojo krašto 
meistrus Joną ir Ksaverą Danauskus, Petrą Liačą, Joną 
Remeiką, Adomą Trumpį.

Šiame straipsnyje remiamasi 2019 m. ŠAVB ekspedi-
cijoje Pakruojo rajono savivaldybėje surinkta medžiaga – 
didžiulės apimties (565 puslapių) kraštotyros darbu, su-
darytu Vidos Grigaliūnienės. Aptariant jame suguldytą 
medžiagą, rūpėjo pažvelgti, kokių pavidalų paminklus 
stato pakruojiečiai, kaip juos puošia, ar meistrai išlaiko 
krašto tradicijas, ar pasineria į naujas tradicinių pamin-
klų interpretacijas. Taip pat – ir kokiomis progomis, in-
tencijomis jie statomi. Tad iš pradžių – apie paminklus, jų 
pavidalus, formas, puošmenas ir simbolius. Straipsnyje 
aptariamos tik medinių kryždirbystės paminklų meni-
nės ypatybės.

K R Y Ž I A I
Kryžių Pakruojo krašte, kaip ir visoje Lietuvoje, buvo ir 
yra statoma daugiausia medinių. Senųjų kryžių jau ma-
žai belikę: medis – neilgaamžė medžiaga, o ir nepalan-
kūs istoriniai vėjai daugelį praeities sakralinių vertybių 
sunaikino...

S k a i d r ė  U r b o n i e n ė

Pakruojo krašto 
kryždirbystė šiandien 

Pakruojo rajono savivaldybės teritorijoje, kaip ir 
kitur Šiaurės Lietuvos regione, nuo seno buvo stato-
ma nemažai kuklios puošybos kryžių. Tokių saikingai 
puoštų kryžių tradicija išliko ir iki mūsų dienų. Kai ku-
rie meistrai kryžius puošia tik profiliuodami kryžmų 
galus arba dar siluetą paįvairina stiebo ar jo briaunų 
profiliavimu. Toks yra Laipuškių kaimo kryžius, 1991 
m. padirbdintas meistro Romualdo Valterio. Monumen-
talaus Ūdekų kaimo kryžiaus, pastatyto 2005 m. ir pa-
dirbdinto Pranciškaus Miežio, vienintelės puošmenos – 
stambūs rutulio formos kryžmų galai ir dekoratyvumo 
statiniui suteikiantis didelis, puslankio formos stogelis 
virš Nukryžiuotojo skulptūros. Kai kurie kryžiai puoš-
ti tik geometrinių arba augalinių motyvų spinduliukais 
kryžmų tarpuose, kaip antai Adolfo Paniulaičio 1997 m. 
padirbdintas kryžius Janiškaičių kaime, Vidmanto Ra-
čio 2011 m. drožtas Kauksnujų k. kryžius ir daugelis 
kitų įvairiu laiku pastatytų kryžių. Monumentalumu ir 
santūrumu išsiskiria Augustino Vambuto sodyboje De-
gučiuose stovintis medinis kryžius (2014 m.). Statinys 
tarsi ir be ypatingų puošmenų, bet žavi saikingu deko-
ru: siluetą pagyvina trilapio formos kryžmų galai dengti 
skarda, kurios kraštas iškarpytas trikampėliais, taip pat 
ir kryžmos centrą akcentuojanti koplytėlė, papuošta te-
kintomis kolonėlėmis, riestėmis ir stogelį vainikuojančiu 
skardiniu monstrancijos motyvu.

Ekspedicijos dalyviai užfiksavo nemažai visai pa-
prastų, be jokių puošmenų kryžių. Dažnai tokie kryžiai 
yra senesni, statyti tarpukariu ar Antrojo pasaulinio karo 
metu, pokariu (Juknaičių, Jasaičių, Litkūnų, Miklajūnų, 
Vilūnaičių, Šukionių kaimų kryžiai, Barvainių kapinių 
kryžius ir kt.). Vienas kitas toks be papuošimų kryžius 
pastatomas ir nuo pirmojo atkurtos nepriklausomybės 
dešimtmečio iki dabar (Rubaičių ir Striukų kaimuose, 
Pašvitinio, Pamūšio ir Linkuvos bažnyčių šventoriuose). 

Vis dėlto esama ir puošnesnių kryžių, dekoruotų 
spinduliais, supančiais kryžmos centrą ir geometrinių 
ar augalinių motyvų drožiniais ant stiebo bei kryžmų. 
Antai aukštas kryžius Beinoraičių kaime puoštas spin-
duliais, profiliuotomis aplikacijomis ant stiebo ir kryž-
mų plokštumų. Dekoratyvumo jam suteikia ir atvira 
didoka koplytėlė kryžmoje. Panašūs ir Lauksodžio bei 
Žeimelio bažnyčių šventoriuose stovintys kryžiai (1990 
ir 1987 m.), o Lygumų bažnyčios šventoriaus kryžiui, 
skirtam Lietuvos krikšto 600 metų jubiliejui atminti, 
puošnumo suteikia nedideli augalinių motyvų spindu-
liai kryžmų tarpuose, profiliuotos briaunos ir pridėtiniai 
drožiniai ant stiebo plokštumos. Pasitaiko ir originaliai 
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papuoštų kryžių. Štai Paliečių kaime nufotografuotas 
kryžius, kurio ornamentai išdėlioti iš akmenukų.

Šio krašto kryždirbystės tradicijas mena vienas ki-
tas išlikęs kryžius, padirbdintas tarpukariu dirbusių 
kryždirbių. Tai saikingu dekoru pasižymintys pamin-
klai, dažnai turintys tik vieną kitą puošybos elementą, 
o neretai pagrindinė puošmena – tai reljefu raižyta stie-
bo ar kryžmų plokštuma, profiliuotos stiebo briaunos, 
kartais ir koplytėlė ar niša ant stiebo. Paminėtinas Jono 
Balnionio sodyboje Bališkiuose stovintis kryžius, kurio 
autorius, pasak sodybos šeimininko – žymus šio kraš-
to dievdirbys Jonas Danauskas (1861–1937). Tai visai 
paprastas kryžius, kurio vienintelės puošmenos – trila-
piai kryžmų galai ir skardos stogelis karpytu pakraščiu, 
dengiantis metalinę Nukryžiuotojo figūrėlę (Danausko 
drožtoji nebeišliko) bei stiebo apačioje negilioje nišelėje 
įstatytas autentiškas Danausko drožtas Pietos bareljefas. 
Paminėtinas ir kryžius (1947 m.), stovintis Julijos ir Pra-
no Stočkūnų sodyboje Kareiviškio kaime7. Kryžių pada-
rė garsus šių vietų kryždirbys pakruojietis Jurgis Šaknys 
(1887–?). Analogišką kryžių jis pastatė Pakruojo kapinė-
se, bet pastarasis neišliko. Vieną šio meistro kryžių gali-
ma išvysti Lietuvos nacionalinio muziejaus ekspozicijoje. 
Šaknio dirbdinti kryžiai labai panašūs – stiebo ir kryžmų 
briaunos išryškintos iškiliu reljefu, tarpkryžmiuose įtvir-
tinti nedideli spindulių pluoštai, kryžmų galai užbaigti 
rutuliais. Kryžmos centrą meistras išryškindavo iškiliai 

išdrožtu kryžiumi, ant kurio pritvirtindavo didoką Nu-
kryžiuotojo skulptūrą, o kitoje kryžmos pusėje vaizduo-
davo Apvaizdos akies trikampyje reljefą. Be to, statinio 
siluetą paįvairindavo stiebo apačioje iš abiejų pusių iš-
drožtomis gana puošniomis koplytėlėmis su šventųjų 
skulptūrėlėmis. Virš koplytėlių ant stiebo visada relje-
fiškai išdroždavo tris bokštelius su kryželiais, įrėždavo 
pastatymo datą, žemiau koplytėlių pritvirtindavo relje-
finę angelo galvutę.

Kraštovaizdyje išsiskiria kryžiai, kurių kryžmos cen-
tras apsuptas spindulių aureole. Tokie „sauliniai“ kry-
žiai nebuvo šio krašto ypatumas ‒ jie būdingi Vidurio 
Lietuvai, tačiau juos pamėgę dirbdinti šiuolaikiniai kryž-
dirbiai išplatino šio pavidalo paminklus visoje Lietuvo-
je, ne išimtis ir Pakruojo kraštas. Antai išlakus, apie 5 m 
aukščio kryžius džiugina Guostagalio kaimo gyventojus. 
Statinys grakščių proporcijų, jo kryžmų galai užbaigti 
nedideliais piramidės formos profiliais, kryžmos centrą 
supa spindulių aureolė. Darniai įkomponuotas ir Nukry-
žiuotojo skulptūrėlę dengiantis puslankio formos stoge-
lis, atkartojantis viršutiniuose tarpkryžmiuose įtvirtintų 
puslankių ritmą. Kryžių 1992 m. padirbdino kryždirbys 
P. Miežis vietoj kadaise stovėjusio Pavasarininkų kry-
žiaus (1938 m.). Beje, senasis kryžius neturėjo spindulių 
aureolės, o buvo dekoruotas santūriais reljefiniais orna-
mentais ir turėjo nišelę su skulptūrėle stiebo apačioje. At-
kurdamas kryžių P. Miežis neprisilaikė pirmavaizdžio ir 
nesistengė išlaikyti regiono specifikos, o sukūrė puošnes-
nį, visai Lietuvai būdingo dekoro kryžių. Labai panašaus 

Gedimino Ališausko sodybos kryžiaus pietvakarinė pusė, Striukų 
kaimas. E .  P A K A L N I O  nuotrauka, 2019

Guostagalio kaimo kryžius. Z .  V E N C L O V I E N ĖS  nuotrauka, 2019
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pavidalo „saulinį“ kryžių šis meistras 2011 m. pastaty-
dino ir Degučių kaime. Saulės pavidalo aureole dabintą 
kryžių Pašvitinio miestelio centre 1998 m. padirbdino ir 
Algis Pažarauskas. Na, ir dar keletas „saulinių“ kryžių 
puošia sodybas Bešonių, Preičiūnų, Vaitkūnų kaimuose.

Seniesiems krašto kryžiams būdingas puošimo bū-
das buvo kryžmos išryškinimas nedideliais ažūriniais 
stačiakampio, rombo ar ovalo pavidalo skydeliais, de-
koruotais kiaurapjūviais augalinio ar geometrinio or-
namento motyvais. Tokios puošybos paminklų būta ir 
kituose Šiaurės Lietuvos vietovėse: Radviliškio, Šiaulių 
kraštuose. Kaip pastebėjo Ilona Burinskaitė, šis kryžmos 
akcentavimo būdas gali būti laikomas kiek supaprastin-
tu Vidurio Lietuvai būdingų sodria ažūrinių drožinių 
aureole puoštų kryžių atitikmeniu8.

Gaila, kad šio dekoravimo būdo šiuolaikiniai krašto 
kryždirbiai nebenaudoja, mieliau kryžius puošia saulės 
pavidalo aureole. Bene vienintelis šiek tiek atliepiantis 
minėtą tradicinį puošimo būdą yra Triškonių k. kryžius 
(2018 m., meistras Egidijus Impolis) – jo tarpkryžmiuose 
įkomponuoti spindulių lankai primena šį Šiaurės Lietu-
vai būdingą kryžmos puošybos siluetą. Gaila, kad grakš-
čią paminklo kompoziciją suardo apatinėje stiebo dalyje 
neproporcingai išdidinta mergelės skulptūra.

Paminėtini regione paplitę karavyko arba šv. Be-
nedikto kryžiai – dviejų, rečiau trijų kryžmų, paprastai 
labai aukšti. Jie būdavo puošti itin kukliais augalinių 
motyvų drožiniais palei stiebo ir kryžmų kraštines arba 
tik augaliniais spinduliais kryžmų tarpuose, kai kurie ir 
visai be jokių dekoro elementų. Karavyko pavadinimas 
kilęs nuo Karavaka miestelio Ispanijoje, kur, anot legen-
dų, 1231 m. stebuklingai dviejų angelų nešamas ant alto-
riaus bažnyčioje atsiradęs dvikryžmis kryžius. Nuo tada 
į bažnyčią pradėjo plūsti piligrimai, kryžiui imta priskirti 
daugelį stebuklų, tikėta, jog jis turi gydomųjų galių ir 
galintis apsaugoti nuo įvairių nelaimių ir pavojų9. Nuo 

XVI a. ėmė plisti jo, kaip saugotojo nuo maro, sampra-
ta, Europoje ypač išplitusi XVII a., tada imta dvikryž-
mius kryžius statyti lauke10. Šv. Benedikto kryžiais jie 
pavadinami dėl šio šventojo sudarytos maldos pirmųjų 
raidžių, raižomų ant kryžiaus stiebo ir kryžmų plokštu-
mų (bet taip pavadinami kryžiai ir neturintys raidžių) ir 
todėl, kad šventasis liaudies pamaldume laikytas gelbė-
toju nuo piktųjų dvasių ir užkrečiamųjų ligų, todėl kar-
tais jo statulėles įkeldavo į dvikryžmius ar trikryžmius 
kryžius – tokių būta Šiaurės Lietuvoje (apie Joniškį) ir 
Žemaitijoje11. Lietuvoje karavyko kryžiai dažnai stovėjo 
kryžkelėse, aukštesnėse vietose, idant iš toli būtų matyti, 
nes žmonės tikėjo, kad keliaudamas maras, pamatęs ka-
ravyko kryžių, prie jų kaimo nesiartins12. Karavyko kry-
žių stiebe ir kryžmose būdavo išpjaustytos (ar iš skardos 
iškirptos ir pritvirtintos) 18 raidžių, o tarp jų 7 kryželiai 
(nors būdavo ir be raidžių). Tai yra maldelės prieš marą 
žodžių pirmosios raidės. Tos maldelės su paaiškinimais 
buvo spausdinamos atskirais leidinėliais ir platinamos13, 
kad žmonės, esant reikalui, žinotų, kaip melstis. Nors to-
kie kryžiai tradiciškai buvo statomi apsaugai nuo maro 
ir kitų epidemijų, ilgainiui funkcijos prasiplėtė iki apsau-
gos nuo įvairių kitų didelių nelaimių, kaip antai – ap-
saugai nuo karo ir jo sukeliamų negandų. Ekspedicijos 
medžiagoje užfiksuoti net 4 išlikę senieji karavyko kry-
žiai, tiesa, gerokai apnykę, ne ant visų belikę maldelės 
raidės. Trys stovi Noršonių, Stačiūnų, Paliečių kaimuose, 
vienas – prie kelio Lygumai–Dargužiai. Nors karavykus 
žmonės dažniausiai statydavo pakelėse, tačiau jų pasi-
taikydavo ir sodybose. Antai Noršonių kaime ūkininkų 
Zuokų sodyboje karavyką 1902 m. pastatė kryždirbys 
Jonas Remeika (1884–1969). Dabar sodybos jau nebėra, 
tad kryžius rymo pakelėje. Vienas tradicinio pavidalo, be 
papuošimų, bet su maldos raidėmis, karavyko kryžius 
2018 m., minint kaimo 350 metų jubiliejų, iškilo Stačiūnų 
Šv. Lauryno bažnyčios šventoriuje. 

Buvęs Guostagalio 
kaimo 
Pavasarininkų 
kryžius, kurio 
vietoje dabar 
atstatytas kaimo 
kryžius, 1938. 
Nuotrauka iš 
Pakruojo rajono 
savivaldybės Juozo 
Paukštelio viešosios 
bibliotekos archyvo
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Šiuolaikinės visuomenės mobilumas, gyventojų ir 
meistrų migracija lemia ir tradicinės kryždirbystės bruo-
žų maišymąsi. Kas buvo būdinga dar XX a. pradžios vie-
no ar kito regiono paminklams, dabar gali būti pastebi-
ma ir kituose regionuose ar net tapti to krašto specifika. 
Jau minėti kažkada Vidurio Lietuvai būdingi „sauliniai“ 
kryžiai dabar paplitę visuose regionuose. Migruoja ir 
Rytų Aukštaitijai būdingo pavidalo kryžiai su altorė-
liais kryžmose. Tai monumentalūs statiniai, dažniausiai 
trilapiais kryžmų galais, kurių stiebai karnizais suskai-
dyti į du ar tris tarpsnius, o kryžmos centre iš abiejų 
pusių suformuojama koplytėlė-altorėlis. Tokių kryžių 
stiebo briaunos, stiebo ir kryžmų plokštumos yra gau-
siai puošiamos drožiniais, o tarpkryžmiuose įtvirtinami 
augalinių ornamentų spinduliai. Tokie kryžiai pastatyti 
Poškiečių, Preičiūnų, Morkakalnio kaimuose. Jų autoriai 
ekspedicijos medžiagoje nenurodyti, bet tokios stilistikos 
kryžius, tęsdami vietines tradicijas, dirbdina Utenos, Ro-
kiškio, Anykščių kraštų meistrai. 

Vis dėlto, nors šiuolaikiniai meistrai ir neatkartoja 
kai kurių kraštui būdingų tradicinių puošybos elementų 
ar kompozicijų, tačiau „šiaurietišką“ puošybos santū-
rumą ir subtilumą dauguma išlaiko. Be jau aptartų, dar 
paminėtini santūraus dekoro Stasio Motiejūno dirbdinti 
kryžiai (2013 m. Balsių k.; 2014 m. Ritos Variakojienės 
sodyboje Linkuvoje). Taip pat ir Alytuje gyvenančio tau-
todailininko, kryždirbio, kilusio iš Rozalimo, Sauliaus 
Lampicko kryžiai (Miškadvario ir Rozalimo miškinin-
kams atminti; prie kelio Smilgiai–Pakruojis; Visman-
tų koplyčios šventoriuje), puošti spindulių aureolėmis, 
tačiau išlaikantys šio krašto kryžių dekoro santūrumą.

Norėtųsi išskirti savito braižo kryždirbį Romualdą 
Valterį. 1991 m. jo dirbdintas Laipuškių kaimo kryžius 
priskirtinas prie santūriausių šio krašto puošybos tradi-
cijų. Tai aukštas grakštus kryžius, kurio siluetą paįvairi-
na tik rutulio formos su raižytomis gėlėmis kryžmų galų 
užbaigos ir į tris tarpsnius suskaidytas stiebas, kurio vie-
nintelė puošmena – įrėžti pastatymo metai, apsupti lelijų 
motyvais. Kiti du, taip pat ankstyvuoju periodu (1990–
1991 m.) Valterio dirbdinti kryžiai jau daug puošnesni ir 
savo pavidalu primena akmeninius ar betoninius kry-
žius. Jie neaukšti (apie 2 m aukščio), sudaryti iš pamin-
klo kompozicijoje dominuojančios cokolinės dalies ir iš 
jos iškylančios kryžmos. Cokolinę dalį meistras dar skai-
do į dvi dalis, apatinėje aukštesnėje vaizduoja besimel-
džiantį angelą ar palieka lygią, tik su nedideliais gėlių 
šakelių motyvų reljefais, o viršutinę dalį drožia apskrito 
medaliono formos, puošia augalinių motyvų reljefais, 
viduje įkomponuoja angeliukų galvutes (kryžius Roza-
limo senosios klebonijos kieme) arba Gedimino stulpus 
ir pastatymo metus (kryžius Danutės ir Vlado Janeliūnų 
sodyboje Pakruojyje).

S T O G A S T U L P I A I 
Stogastulpių šiame krašte buvo statoma daug mažiau 
nei kitose Aukštaitijos dalyse – čia labiau mėgti koplyts-
tulpiai. O patys stogastulpiai buvo daug lakoniškesni, 
santūresnio dekoro palyginti su itin išpuoštais šios rūšies 
paminklais rytinėse regiono vietovėse. 

Vienas seniausių Pakruojo krašto stogastulpių iki 
1977 m. išstovėjo Augustavo dvaro sodyboje, šalia kelio į 
Lašmenpamūšį. Jis buvo pastatytas 1857 m., sovietmečiu 
įtrauktas į Kultūros paminklų sąrašą14, bet dėl prastėjan-
čios būklės 1977 m. perkeltas nuolatiniam saugojimui į 
Žeimelio Žiemgalos muziejų. 1997 m. tuometinis sodybos 
savininkas ėmėsi iniciatyvos atstatyti stogastulpį. Jį dro-
žė kryždirbys R. Valteris. Meistras gana tiksliai atkūrė 
dviaukščio paminklo pavidalą, vainikavo jį puošnia kal-
tine viršūne, labai artima senajai. Meistras suteikė stati-
niui puošnumo profiliuodamas stiebą ir papuošdamas jo 
plokštumas pridėtiniais drožiniais (senojo stogastulpio 
stiebas nedekoruotas). 

Daugiau senųjų ar restauruotų/atkurtų stogastul-
pių ŠAVB ekspedicijos medžiagoje neužfiksuota. Ta-
čiau yra keletas naujų paminklų, gana artimai atlie-
piančių šio krašto ir viso Aukštaitijos regiono tradicijas. 
Tai 1991 m. pastatytas aukštas stogastulpis rezistencijos 
aukoms atminti Pakruojo Atžalyno gimnazijos kieme. 
Jo autorius – panevėžietis medžio meistras Kazimieras 
Nemanis (1923–2002). Panašios formos stogastulpių Ne-
manis yra pastatęs ir kitose Lietuvos vietose15. Jo kurti 
stogastulpiai išlaiko tradicines aukštaitiškų stogastulpių 
formas ir grakščias proporcijas. Meistro stogastulpiai 
dažniausiai dviaukščiai, vainikuoti ornamentuotais ge-
ležiniais kryželiais, stogelių pakraščiai puošiami kiaura-
pjūviu drožinėtomis lentelėmis, pastogėles remia lenk-
tos augalinių motyvų atramos. Pastogėlėse iš visų pusių 
tvirtinamos skulptūrėlės. Stiebą meistras taip pat pa-
dekoruodavo raižyba ir briaunų profiliavimu. Išskirti-
nis Nemanio statinių bruožas – cokolinėje stiebo dalyje 
bareljefiškai išdrožtos religinių ar pasaulietinių siužetų 

Stogastulpis prie kelio Linkuva–Pakruojis, Kalpokų k.  
S .  U R B O N I E N ĖS  nuotrauka, 2011
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skulptūros. Pakruojo gimnazijos stogastulpyje keturių 
skulptūrų, išdėstytų aplink stiebą kompozicija vaizduo-
ja į mišką išeinantį partizaną, liūdinčią moterį (motiną/
žmoną/seserį) su prie jos besiglaudžiančiu berniuku ir 
žuvusį partizaną. 

Panašios kompozicijos, tik kito meistro – Romual-
do Valterio, 2005 m. drožtas stogastulpis stovi Kalpokų 
kaimo ribose, prie kelio Linkuva–Pakruojis. Kaip ir Ne-
manio, taip ir šis Valterio padirbtas paminklas yra dvi-
aukštis, jo stogelius remia lenktos atramos, pastogėlėse 
įstatytos skulptūrėlės. Cokolinėje stiebo dalyje išdrožta 
didelė priklaupusio ir besimeldžiančio angelo skulptūra. 

Aukštaitiškas tradicijas atliepia ir Sauliaus Lampic-
ko sukurti stogastulpiai. Vienas jų stovi Draumėnų kai-
me. 2011 m. sukurto stogastulpio su Jėzaus Nazariečio 
skulptūrėle kompozicijoje dominuoja stoginė su lenkto-
mis atramomis ir labai išilginta stogelio smaile, užbaigta 
ornamentuotu saulės pavidalo kryželiu – viršūne. Kitas 
šio kryždirbio panašios kompozicijos su dominuojančia 

smaile, užbaigta ornamentuotu mediniu kryželiu, sto-
gastulpis (1995 m.) stovi Vismantuose. 

Tradicinių formų ir pavidalo stogastulpį sukūrė ir 
Egidijus Impolis. Jį 2000 m. pastatydino Rozalimo mo-
kyklos kieme. Paminklas vienaukštis su keturšlaitį sto-
gelį remiančiomis lenktomis riestais galais atramomis, 
vainikuotas geležine saulės pavidalo viršūne. Stiebą į du 
tarpsnius skaido karnizėlis, aukštesniosios stiebo dalies 
briaunos drožinėtos pynutės ornamentu, apatinės puoš-
tos profiliuotomis lentelėmis. Pastogėlėje iš visų keturių 
pusių yra pritvirtintos šventųjų figūrėlės: Rūpintojėlis, 
Dievo Motina su Kūdikiu, šv. Kazimieras ir šv. Cecili-
ja. Kitas Impolio 2015 m. drožtas stogastulpis Angelės 
Vyskupaitienės sodyboje Rimšonių k. struktūra ir pa-
vidalu tęsia aukštaitišką tradiciją, tačiau šiame statinyje 
meistras jau laisvai interpretuoja puošybą, naudodamas 
sakraliniam paminklui visai nebūdingus dekoro moty-
vus. Šiame grakščiame stogastulpyje stogelį remiančias 
atramėles jis išdrožė „žirgelių“ pavidalo, būdingu gyve-
namųjų namų puošybai ir niekad nenaudotu tradicinėje 
kryždirbystėje. Be to, paminklo stiebą gausiai išdrožinėjo 
reljefiniais ornamentais. Toks stiebo puošimo būdas ne-
būdingas kryždirbystės objektams, tačiau suteikia šiam 
paminklui savitumo ir išskirtinumo.

Naujų interpretacijų į tradicinę stogastulpio kompo-
ziciją įveda ir minėtas kryždirbys S. Lampickas. Rozali-
mo Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčios šventoriuje 
1995 m. jis pastatydino stogastulpį, skirtą dievdirbio 
Jono Danausko 140-osioms gimimo metinėms paminėti. 
Tautodailininkas išlaikė aukštaitiškų stogastulpių struk-
tūrą – kompozicijoje dominuoja dvi stoginės su labai 
išilginta stogelio smaile, užbaigta mediniu kryželiu. Pir-
mojo aukšto stoginėje įtaisyta Švč. Mergelės Marijos su 
Kūdikiu skulptūrėlė (atliepianti bažnyčios titulą), antroji 
stoginėlė labiau primena koplytstulpio koplytėlę, joje – 
Lietuvos globėjo šv. Kazimiero skulptūrėlė.

K O P LY T S T U L P I A I
Antroje XIX a. pusėje Šiaurės Lietuvoje buvo statomi 
dekoratyvūs aukšti koplytstulpiai, kurių konstrukcijos 
pagrindą sudarė keturkampio skerspjūvio stiebas, o jo 
viršuje buvo formuojama išraiškinga atvira koplytėlė, 
dengta keturšlaičiu ar kryžminės formos stogeliu su 
profiliuota smaile ir geležiniu ornamentuotu kryželiu. 
Kryždirbiai koplytėlės keturias atskiras nišas atitverda-
vo ažūriškai pjaustinėtomis sienelėmis arba profiliuotais 
skydeliais. Vienoje iš nišų visuomet kabodavo Nukry-
žiuotojo skulptūra, kitose buvo įkurdinamos kitų siuže-
tų Jėzaus Kristaus, taip pat įvairių temų Švč. Mergelės 
Marijos bei šventųjų globėjų skulptūros. Koplytėlės pa-
vidalas proporcijomis ir konstrukcija primena žemaitiš-
kų koplytstulpių formas, tačiau kitaip nei žemaitiški, 
šio tipo koplytstulpiai būdavo neįstiklinti. Be to, šių 
koplytstulpių koplytėlės buvo daug labiau išpuoštos 
drožiniais – nišas skiriančios sienelės ar skydeliai bei 
karnizų apvadai pjaustomi kiaurapjūviu, augaliniais mo-
tyvais dekoruojamos sienučių briaunos, kabinami medi-
niai varpeliai. Visi šie elementai paminklams teikė leng-
vumo ir dekoratyvumo įspūdį, artino juos prie gausiai 
puošiamų aukštaitiškų stogastulpių. Tokio tipo koplyt-

XIX a. pabaigos gausiai kiaurapjūviais drožiniais ornamentuoto 
koplytstulpio su šv. Jono Nepomuko ir Nukryžiuotojo skulptūromis 
fragmentas Pakruojo Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios šventoriuje. 
R .  L I VA N I E N ĖS  nuotrauka, 2019



N A U J O J I  R O M U V A ,  2 0 2 0 ,  N R .  3  ( 6 1 2 )  77

stulpiai plito ne tik Pakruojo, bet ir Biržų, Šiaulių, Joniš-
kio apylinkėse, siekė ir Panevėžį bei Radviliškį. 

Keletas šio tipo senųjų koplytstulpių, statytų antroje 
XIX a. pusėje, pasiekė ir mūsų dienas, jie buvo įtraukti 
į Lietuvos kultūros paminklų sąrašą. Tai koplytstulpis 
G. Bitinaitės sodyboje Bučiūnų kaime, kurį 1882 m. pa-
statė Juozas Bitinas, o 1986 m. restauravo Petras Bitinas. 
Jį padirbdino meistras Ramonas16. Paminkle buvo Pietos, 
Jėzaus Nazariečio, Švč. Mergelės Marijos ir nenustatyto 
siužeto šventojo skulptūrėlės. Dabar skulptūrėlės pakeis-
tos naujomis.

Kitas iš XIX a. išlikęs koplytstulpis, 1877 m. fun-
duotas Juozapo Alekseriūno, iki 1976 m. stovėjo Gedmi-
nių kapinių centre. Koplytstulpį 1993 m. atkūrė medžio 
drožėjas Pranas Miežis. Nuo senojo paminklo ant jo 
perkelta skardos plokštė su iškalinėtu įrašu „Fundato-
ris ta kryžios Jozaps Alekseriūns miatų 1877“. Senasis 
koplytstulpis buvo įtrauktas į Kultūros paminklų sąra-
šą17. Jame buvo Nukryžiuotojo, Švč. Mergelės Marijos 
Skausmingosios, Jėzaus Nazariečio, šv. Jono Nepomu-
ko skulptūros, bet XX a. aštunto dešimtmečio pradžio-
je skulptūrėlės pradingo18. Senasis paminklas 1976 m. 
perduotas Žeimelio „Žiemgalos“ muziejui19. Atkurtame 
koplytstulpyje įkeltos keturios, siužetais besiskiriančios 
nuo originaliųjų, skulptūros: Rūpintojėlis, Švč. Mergelė 
Marija su Kūdikiu, Pieta, šv. Jurgis. 

Tipiškas Šiaurės Lietuvai koplytstulpis, įtrauktas į 
Kultūros paminklų sąrašą20, stovi ir Medikoniuose Ani-
ceto Jaramino sodyboje. Jis buvo pastatytas XIX a. pa-
baigoje, ne kartą remontuotas, nupuvus stiebo apačiai, iš 
naujo įkasamas į žemę, todėl stiebas gerokai sutrumpė-

jęs. Koplytėlės viduje keturios skulptūrėlės: Nukryžiuo-
tasis, šv. Jurgis, šv. Kazimieras, šv. Florijonas.

Dar du išvaizdūs šiam kraštui būdingi koplytstul-
piai tebestovi Klovainių ir Pakruojo bažnyčių švento-
riuose. Klovainių koplytstulpį su Nukryžiuotojo, Švč. 
Mergelės Marijos, Šv. Juozapo ir nenustatyto siužeto 
šventosios statulėlėmis21 XIX a. pabaigoje padirbdino jau 
minėtas dievdirbys Jonas Danauskas. Šio meistro drožti 
koplytstulpiai labai panašūs – kvadratinio skerspjūvio 
stiebas su išplatinta cokoline dalimi, keturšonė iš visų 
pusių atvira, uždengta piramidiniu stogeliu su profi-
liuota smaile bei kaltiniu metaliniu kryželiu viršūnėje 
koplytėlė, kurios sieneles suformuoja įvijos kolonėlės, 
o nišas atskiria augalinių motyvų drožiniai. O Pakruojo 
bažnyčios šventoriaus koplytstulpį XIX a. pabaigoje ne-
žinomas kryždirbys taip pat gausiai išpuošė kiaurapjū-
viais drožiniais; jame išlikusios šv. Jono Nepomuko ir 
Nukryžiuotojo skulptūros22.

Gaila, kad nebuvo laiku susirūpinta išsaugoti 
1861 m. statytą koplytstulpį Lauksodžio Šv. Aloyzo baž-
nyčios šventoriuje. Dabartinė jo būklė itin prasta, greitu 
laiku jo neliks... Iš kelių belikusių drožinių matyti, kad 
tai buvo toks pat puošnus šiam kraštui būdingas pamin-
klas, kaip ir anksčiau aptartieji. 

Be senųjų koplytstulpių, paminėtini keletas nau-
jesnių, vienaip ar kitaip krašto kryždirbystės tradicijas 
atliepiančių koplytstulpių. Tai Girbutkiuose Žilvino Do-
bilo sodyboje stovintis koplytstulpis, padirbdintas bu-
vusio sodybos savininko, dievdirbio Juozo Spalgenos 

Medinis karavyko kryžius kelyje Lygumai–Dargužiai.  
R . M I ŠK ŪN I E N ĖS  nuotrauka, 2019

Kryžius Linkuvos Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčios 
šventoriuje. N .  L I P I N S K I E N ĖS  nuotrauka, 2019
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apie 1960 metus. Paminklas yra būdingo Šiaurės Lietu-
voje paplitusių koplytstulpių pavidalo: ant keturkampio 
stiebo iškelta didoka stačiakampė iš keturių pusių atvi-
ra koplytėlė dvišlaičiu stogeliu, kurį vainikuoja orna-
mentuotas kaltinis geležinis kryžius. Koplytėlė papuoš-
ta kolonėlėmis ir profiliuotomis lentelėmis, koplytėlės 
apačioje pritvirtinti drožtiniai segmentinių žvaigždžių 
motyvai. Skulptūrėlės jau nebeišlikusios ir kraštotyri-
nėje medžiagoje neužfiksuotos, matyt, iš pasakotojų at-
minties išdilusios... Prie tradicijos tąsos priskirtinas ir 
Mikoliškio kaime Jono Janulio sodyboje stovintis koplyt-
stulpis su Švč. Mergelės Marijos skulptūra, išsiskiriantis 
gausiai vingiuotų augalinių motyvų drožiniais puošta 
koplytėle. Kiek kitokios konstrukcijos, labiau stogastulpį 
primenantis koplytstulpis Nadaukių kaimui atminti, pa-
dirbdintas P. Miežio, savo pavidalu artimas jau pietinei 
Žemaitijos daliai – Raseinių apylinkėse dar XX a. pirmo-
je pusėje statytiems paminklams. Tai lakoniškų formų 
statinys, sudarytas iš stiebo ir atviros koplytėlės viršuje, 
kurioje įstatyta stambi Rūpintojėlio skulptūra. Taip pat 
žemaitiškiems koplytstulpiams artimas skverelyje prie 
Rozalimo bažnyčios stovintis koplytstulpis su šventosios 
Rozalijos skulptūra (2018 m., autorius S. Lampickas). Tai 
neaukštas paprastų formų statinys – ant trumpo stiebo 
iškelta didoka iš vienos pusės atvira koplytėlė dvišlaičiu 
stogeliu, vainikuotu geležiniu ornamentuotu kryžiumi. 
Tautodailininkas stiebą ir koplytėlės kolonėles pagražino 
raižytais tulpės motyvais. Šv. Rozalijos skulptūra parink-
ta dėl sąsajų su miestelio pavadinimu. Nors Rozalimo 
pavadinimo kilmė nėra aiški, tačiau viena iš versijų tei-
gia, kad 1755 m. Padubysio dvarą paveldėję Adomas ir 
Rozalija Drabišiai įsteigė bažnyčią, o aplink ją pradėjusį 
kurtis miestelį Drabišius savo žmonai Rozalijai pagerbti 
pavadino Rozalimu23. 

K O P LY T Ė L Ė S
Nedidelės koplytėlės skirtos kabinti į medžius buvo 
paplitusios visoje Lietuvoje. Jų būta ir Pakruojo krašte. 
Dabar taip pat dar galima išvysti vieną kitą koplytėlę 
medyje. Jos paprastų formų – stačiakampė dėžutė (įstik-
linta arba ne) su dvišlaičiu stogeliu ir viduje įdėta Nu-

kryžiuotojo ar Švč. Mergelės Marijos skulptūra. Tokias 
koplytėles ekspedicijos dalyviai užfiksavo ant ąžuolų 
Gikonių kaime ir Rauklaukio miške.

Koplytėlės, stovinčios ant žemės, beveik išimtinai 
buvo paplitusios Žemaitijoje, Šiaurės Lietuvoje jų pasi-
taikydavo viena kita. Paminėtina išsiskirianti Voronių 
koplytėlė su aukštu kryžiumi viršuje. Ją 1901 m. pasta-
tė kaimo jaunimas, greičiausiai siekdamas įamžinti Di-
dįjį jubiliejų ‒ 1900-uosius Bažnyčios jubiliejaus metus. 
1993 m. ją šiek tiek paremontavo meistras Sigitas Gasė-
nas. Koplytėlė turi keturias dideles nišas iš visų pusių 
ir dar papildomai suformuotas nedideles nišeles prie 
sienelių briaunų. Koplytėlė dengta kryžminio plano sto-
geliu, kurį vainikuoja aukštas kryžius su nedidele nišele 
papėdėje. Visose nišose buvo skulptūrėlės, kurios iki šių 
dienų neišliko. 1927 m. nuotraukoje iš dailininko Adomo 
Varno rinkinio matyti, kad pagrindinėje koplytėlės ni-
šoje buvo Švč. Mergelės Marijos skulptūra, jos frontone 
yra Švč. Mergelės Marijos monograma. Kitų skulptūrė-
lių siužetus sunku įžiūrėti24. 1979 m. Jono Treškevičiaus 
fotografijoje matyti šv. Juozapo su kūdikėliu Jėzumi ant 
rankų skulptūra, buvusi priešingoje koplytėlės pusėje25. 
1993 m. remontuojant šį paminklą, į pagrindinę nišą 
buvo įdėta Nukryžiuotojo skulptūra26, tačiau 2006 m. šio 
teksto autorei lankantis Voroniuose tos figūros nebebu-
vo, o pati koplytėlė vėl buvo pradėjusi irti. Kaip galima 
spręsti iš ekspedicijos dalyvės Jovitos Martišienės nuo-
traukos, gana prastos būklės ji ir dabar.

Dar paminėtina viena koplytėlė Balsių kaime, pasta-
tyta ant iš lauko akmenų sumūrytos pakylos. Joje įstatyta 
dievdirbio Jono Danausko skulptūra Švenčiausioji	Mergelės	
Marijos	Širdis. Sodybos savininkei Vidai Šumskienei kop-
lytėlę padovanojo Liucija Taunienė iš Rimšonių kaimo. Ji 
pasakojo, kad medinę skulptūrėlę jos tėvui, kaip atlygį už 
darbą, padovanojo pats J. Danauskas. Gaila, kad skulptūra 
negrabiai perdažyta, negailestingai užtepant storą dažų 
sluoksnį, paslepiantį meistro drožybos ypatumus.

Be aptartų tradicinių formų mažosios sakralinės ar-
chitektūros statinių, statomi ir kitokie mediniai tauto-
dailininkų sukurti paminklai. Tai vadinamoji liaudies 

Preičiūnų kaimo 
kryžiaus fragmentas. 
R .  ČE P U L I O N I O  
nuotrauka, 2019
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monumetalistika. Pavadinimas siejamas su aštuntame 
XX a. dešimtmetyje atsiradusiomis naujomis apraiško-
mis kryždirbystės tradicijoje, kurias inspiravo 1972 m. 
iškilęs Ablingos memorialas. Ablingos statiniai susilaukė 
įvairiausių pakartojimų ir variantų, kurie ir įgavo liau-
dies monumentalistikos pavadinimą (dar pavadinami 
„Ablingos stiliaus“ paminklais ar skulptūriniais stulpais, 
stulpinėmis skulptūromis). Pasak dailėtyrininkės Gra-
žinos Marijos Martinaitienės, naujasis „ablinginio tipo“ 
statinys persikėlė į skulptūros sritį, tuo iš esmės atsiskir-
damas nuo tradicinių liaudies memorialinių paminklų27. 
Ablingos įtakoje kuriamų statinių konstrukcija yra stul-
pas, kuriame per didžiąją kamieno dalį išdrožiama vie-
na ar kelios skulptūros, paliekant neaukštą postamentą. 
Tokios skulptūros viršus dažnai pridengiamas nedideliu 
stogeliu, tačiau tai nepakeičia statinio struktūros – juose 
vyrauja skulptūra, kurios siužetai dažnai nebe religinės, 
bet pasaulietinės temos (buitinės, mitologinės, istorinės). 
Tokio tipo paminklų Pakruojo krašte yra sukūrę tauto-
dailininkai ir medžio meistrai Egidijus Impolis, Pranciš-
kus Miežis, Saulius Lampickas. Tačiau tai jau nebe šio 
straipsnio objektas. Aptarimo nuošalyje liko ir iš patva-
rių medžiagų – akmens, betono, metalo – padirbdinti 
kryžiai, kurių Pakruojo krašte yra nemažai. Tebūnie tai 
kitų tekstų tema. Tačiau paminklų iš patvarių medžiagų 
statymo vietos ir priežastys nesiskiria nuo medinių kryž-
dirbystės objektų, todėl jie bus minimi paminklų statymo 
priežasčių ir intencijų aptarime.

PA M I N K L Ų  S TAT Y M O  V I E TA , 
I N T E N C I J O S ,  P R I E Ž A S T Y S
Mažosios sakralinės architektūros paminklai buvo stato-
mi sodybose, kaimų pakraščiuose ar viduryje, miestelių 
aikštėse, pakelėse, šventoriuose, kapinėse. Paminklus 
statėsi pavieniai žmonės, šeimos ar žmonių grupės (kai-
mo bendruomenė, parapijos nariai), taip pat bendruo-
menės grupės (jaunimas, moterys, vyrai) ir organizaci-
jos (pavasarininkai, šauliai). Pavienių žmonių ar šeimos 
statyti paminklai buvo skirti individualiems poreikiams 
tenkinti, šeimos gyvenimo įvykiams atminti, o bendruo-
menių ar grupių statyti paminklai turėjo bendresnes in-
tencijas ar priežastis, atliepė kolektyvinius poreikius ar 
buvo skirti ypatingiems kaimo, parapijos, valstybės ar 
Bažnyčios istorijos įvykiams atminti.

Pavienis žmogus ar šeima dažniausiai paminklą 
statydavo sodyboje ar pakelėje, taip pat ir kapinėse kaip 
atminimo ženklą mirusiam artimajam. Individualiai pa-
statytų paminklų priežastys buvo be galo įvairios, nes 
įvairūs atskiro žmogaus poreikiai, norai, siekiai, prašy-
mai. Antai motyvai ir progos pastatyti sodyboje pamin-
klą apimdavo svarbiausias kasdienio gyvenimo sritis, 
susijusias su šeima, namais, ūkine veikla (įvairūs prašy-
mai ir įžadai dėl sveikatos, nuo nelaimių, gaisrų, audrų 
ir kt., padėkos už prašymų išpildymą; vestuvių, vaiko 
gimimo, krikšto, įkurtuvių progos; mirusių šeimos narių 
atminimas ir pan.). 

Pakelėse ir kryžkelėse paminklai iškildavo prašant 
sveikatos ar apsaugos nuo nelaimių, piktųjų dvasių, 
vaiduoklių; atgailaujant ir prašant malonės; pažymint 

Koplytėlė medyje Rauklaukio miške. J .  M A R T I ŠI E N ĖS  nuotrauka, 2019
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žmogaus žūties vietą; pakelėse prie ganyklų ir dirbamų 
laukų – kaip riboženkliai, prašant Dievo gero derliaus, 
sveikatos gyvuliams ar pažymint tas vietas, kur, ariant 
lauką, rasta žmonių kaulų. Ypač dažnai pakelėse pamin-
klą pastatydavo pildydami duotą įžadą. Įžadai buvo kuo 
įvairiausi – susiję su sveikata (tokių daugiausia), socia-
liniu-politiniu gyvenimu (pavyzdžiui, jei nepaims į ka-
riuomenę, jei liks gyvas kare ir pan.).

Pakruojo krašte tokios paminklų statymo priežastys 
vyravo iki XX a. vidurio, dabar jų gerokai sumažėjo, bet 
pagrindinės tęsiamos ir dabartyje, tiesa, atsirado viena 
kita nauja tendencija. Ir dabar tradiciškai žmonės stato-
si kryžius prie savo namų įvairiems šeimos gyvenimo 
įvykiams atminti (vedybų sukakties minėjimas, artimojo 
jubiliejus) ar norėdami turėti religinį simbolį prie namų, 
kad galėtų pasimelsti, o kartu užsitikrinti Dievo palaimą 
ir globą sau ir artimiesiems. Tą byloja užrašai ant pa-
minklų: „DIEVE / SAUGOK / MŪSŲ / ŠEIMĄ“ (kryžius 
Arūno ir Dalės Valantinų sodyboje Grikpėdžiuose); „DIE-
VE, GLOBOK / PAMERNECKIŲ / GIMINĘ / 2000 07 29“ 
(Pamerneckių giminės kryžius Bešonių k.). Nemažai so-
dybinių paminklų pastato vaikai savo tėvams atminti, 
kaip kad Antanas Valašinas sodyboje Skėrių k. 2009 m. 
pastatė kryžių savo tėvo, buvusio politinio kalinio, Juozo 
Valašino garbei. Arba kryžius yra dovana tėvui ar motinai 
jubiliejaus proga. Štai Aušrio Vinčerausko 2015 m. Gedmi-
nių k. pastatytas kryžius – dovana mamai 85 metų jubi-
liejaus proga. Taip pat paminklai iškyla mirusio šeimos 
nario atminimui, pavyzdžiui, kryžius mirusiai žmonai P. 
Augės sodyboje Kutaičių kaime. Atgimimo ir pirmaisiais 

atkurtos nepriklausomybės metais sodybose išdygdavo 
paminklai, skirti Lietuvos Atgimimui, nepriklausomybei 
atminti. Kartais paminklas pastatomas turint kelias inten-
cijas – derinami šeimos ir valstybės įvykiai, pavyzdžiui, 
Simonaičių sodybos kryžius Gačionių k. skirtas tėvams ir 
atgimusiai Lietuvai atminti (įrašai: „LIETUVA / IŠKEN-
TUS / GOLGOTOS / METUS / BŪK / PALAIMINTA / 
1991 M.“ ir „BRANGIEMS / TĖVELIAMS / KAZIMIE-
RAI / IR / KAZIMIERUI / SIMONAIČIAMS / ATMINTI“).

Visoje Lietuvoje, taip pat ir Pakruojo krašte, pastebi-
ma tendencija statyti paminklus kaip atminimo ženklus 
sunykusios sodybos vietoje. Dažnai tokie kryžiai ar kito 
tipo paminklai turi įrašus ar dedikacijas. Pavyzdžiui, 
kryžius (2009) prie kelio Pažvėrynė–Tirkšlioniai su įrašu 
„ČIA BUVO / NORVAIŠŲ / SODYBA“; kryžius prie kelio 
Žiurkiai–Getautai su dedikacija: „K. P. Šiburkių / šeimai 
atminti / Žiurkiai“.

Tradiciškai prie namų žmonės pasistatydavo kryžių 
ir tuomet, kai duodavo įžadą dėl sveikatos. Ši tradicija 
išliko gyva net ir sovietmečiu. Antai Konstancija Ka-
siulienė savo sodyboje Dargužių k. kryžių pastatė apie 
1971 metus, kai sunkiai susirgo jos dukra Anelė.	Tokius 
įžadus tikintys žmonės duoda ir šiandien. Štai Elena 
Stuogienė sodyboje Guostagalio kaime 2004 m. pastatė 
kryžių, kad pasveiktų tuo metu sunkiai sirgęs jos vyras. 

Įžadus duodavo jauni vyrai išeidami į karą – jei svei-
kas grįš namo, atsidėkodamas Dievui už malonę, pasta-
tys kryžių. Tokių įžadinių kryžių, kuriuos tarpukaryje 
pastatė iš Pirmojo pasaulinio karo sugrįžę vyrai, yra iš-
likę iki šiol. Antai Barvainių kaimo laukuose, buvusios 
Gudirgių sodybos vietoje stovi mūrinis kryžius, statytas 
1934 m., pildant dar 1915 m. duotą įžadą, kurį atskleidžia 
įrašas: „DIDŽIOJO / KARO 1915 M. / PASIŽADĖJIMAS / 
P. GUDIRGIS. 1934 M. / P. S.“ Pasakojama, kad Gudir-
giai buvę ištremti į Sibirą, o grįžę į savo sodybą ir radę 
tebestovintį kryžių, džiaugėsi, kad Dievas juos saugojo ir 
Sibiro tremtyje. Vienas kitas kryžius, pildant įžadą, kad 
sveiki grįš iš Antrojo pasaulinio karo, prie namų išdyg-
davo ir pokario bei vėlesniais sovietmečio metais. Antai 
Jurgio Šaknio išdrožtą kryžių 1947 m. Stočkūnai pastatė 
savo sodyboje Kareiviškio kaime pildydami įžadą, kai 
visi giminės vyrai iš Antrojo pasaulinio karo grįžo gyvi 
ir sveiki. Metalinį kryžių Tyliuose pastatė Juozas Janulis, 
kai sveikas grįžo iš Antrojo pasaulinio karo (1979 m. šis 
kryžius perkeltas į Stačiūnų k., kur iki šiol stovi Janulių 
sodyboje). Vytautas Puzinas iš Trumpakojų k. pasižadė-
jo pastatyti kryžių, jei grįš gyvas iš Antrojo pasaulinio 
karo – įžadą išpildė. Petras Stašelis iš Steigvilių kaimo, 
eidamas į karą, davė sau priesaką, jei grįš gyvas, pasta-
tys kryžių. Įžadą išpildė 1958 m., ant kryžiaus iškalė žo-
džius: „DIEVE / PALAIMINK / MŪSŲ / NAMĄ / IR / 
MŪSŲ / ŠEIMĄ. / P. STAŠELIS / 1958 metai“.

Paminėtinos ir trys įžadinės, susijusios su stebuklais 
vietovės Pakruojo krašte, kuriose žmonės yra pristatę 
kryžių, pakabinę koplytėlių medžiuose. Tai spontaniškai 
susiformavusios sakralinių paminklų sankaupos, me-
nančios seną tradiciją, kai žmonės įžadus vykdydavo pa-
statydami kryžius stebuklais garsėjusiose vietose (ypač 
prie šaltinių, didelių akmenų ar medžių), į toje vietoje 
augančius medžius įkeldavo koplytėles, ten nešdavo au-
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kas, votus. Viena tokia vieta yra prie kelio Linkuva–Pa-
švitinys, Rauklaukio miške, kur ant dviejų šalia augan-
čių ąžuolų pritvirtintos medinės koplytėlės ir medinis 
kryželis. Legendos ir pasakojimai byloja, jog dar Pirmojo 
pasaulinio karo metais toje vietoje žmogus stebuklingai 
išsigelbėjo nuo plėšikų. Išlikęs gyvas, atsidėkodamas pa-
kabino kryželį. Nuo to laiko ten ir kiti žmonės prikaldavo 
koplytėles ir kryželius, pildydami įžadus ar atsidėkoda-
mi Dievui už malones.

Kita vieta – vadinamoji Marijos	 žemė, esanti netoli 
Peleniškių kaimo, Satkūnų kapinaičių vietoje. Ten sto-
vi raudonų plytų koplytėlė, apsupta įvairiais kryžiais 
ir aptverta metaline tvora. Pasak vietinių žmonių, šioje 
vietoje, 1984 m. rugsėjo 7 d. 4 val. apsireiškusi Švč. Mer-
gelė Marija, todėl vieta laikoma šventa ir stebuklinga. 
Nuo to laiko žmonės Marijos	žemėje stato kryžius, palie-
ka šventus paveikslėlius, tikėdamiesi Dievo užtarimo ar 
atsidėkodami už malones. ŠAVB kraštotyrinėje medžia-
goje užfiksuota, kad 2019 m. Marijos	žemėje iš viso buvo 
87 kryžiai – 72 mediniai, 13 metalinių, 2 betoniniai.

Trečioji vieta – tai Zigmantiškių akmuo. Jis guli 
brūzgynuose apie 2 km į šiaurės vakarus nuo Rozalimo, 
netoli Zigmantiškių kaimo. XIX a. pabaigoje čia buvo 
kapinės. Anot padavimo, ant akmens piemenims pasiro-
džiusi Švč. Mergelė Marija, todėl jis laikytas šventu, prie 
jo melsdavosi ligoniai. Šiuo metu šalia akmens pastatyta 
nemažai įvairiausių kryžių – nuo meistrų padirbdintų iki 
paprastučių, vietoje surištų iš pagaliukų.

Dabar pakelėse pastatyti paminklai dažniausiai žen-
klina eismo įvykių vietas, kaip antai kryžius prie kelio 

Laimučiai–Gačioniai žuvusiam jaunuoliui atminti (1995). 
Arba jie skirti keleivių apsaugai (2009 m. P. Miežio pa-
dirbdintas kryžius prie įvažiavimo į Lygumų miestelį). 
Tokiems paminklams parenkami intencijas atliepiantys 
siužetai. Antai kryždirbys R. Valteris, 2005 m. dirbdin-
damas stogastulpį prie kelio Linkuva–Pakruojis, stiebo 
apačioje išdrožė stambią klūpančio ir besimeldžiančio 
angelo figūrą ir įrėžė žodžius: „Globok mus, Dieve“, nes 
užsakovai – Kalpokų kaimo bendruomenė – šį paminklą 
skyrė žuvusiems šiame kelyje pagerbti, taip pat ir siek-
dami apsaugos – kad Angelas Sargas saugotų nuo skau-
džių eismo nelaimių. Kryždirbys Vidas Skinderskis taip 
pat panaudojo angelo motyvą kryžiuje (1992), skirtame 
žuvusiam vaikui atminti (prie kelio Grikpėdžiai–Aukš-
tadvaris, netoli Striukų kaimo).

Atgimimo laiku įvairiose vietose ėmė rastis atmini-
mo ženklai žuvusiems partizanams, tremties ir soviet-
mečio aukoms ir kančioms atminti, pavyzdžiui, koplyts-
tulpis (1991 m., aut. K. Nemanis) rezistencijos aukoms 
Pakruojyje; Plaučiškių kaimo kryžius (1989) su dedikaci-
niu įrašu „1940–1989 M. / AUKOMS / IR / KANČIOMS / 
ATMINTI“.

Dauguma atgimimo laiku ir pirmuoju atkurtos ne-
priklausomybės dešimtmečiu padirbdintų paminklų turi 
pavaizduotus valstybingumo ženklus (dažniausiai Gedi-
mino stulpus), kai kurie dar puošiami ąžuolo lapų moty-
vais (1989 m. P. Miežio padirbdintas kryžius Starkonių 
kaime; 1993 m. tremtiniams skirtas akmeninis koplyts-
tulpis Klovainių bažnyčios šventoriuje; atminimo kry-
žius Išdagiečių kaime pokario metais žuvusiam partiza-
nui Antanui Daukšai-Klevui). Per šiuos simbolius buvo 
išreiškiamos patriotinės nuotaikos ir nepriklausomybės 
atgavimo viltis, valstybingumo susigrąžinimo džiaugs-
mas, pagarba už laisvę kovojusiems ar režimui pasiprie-
šinusiems žmonėms.

Nuo seno kryždirbystės paminklais buvo įamžinami 
ir svarbūs tautai, valstybei, parapijai ar kaimui įvykiai. 
Tai ir bažnyčių jubiliejai, šventųjų metų ir misijų minė-
jimai, Lietuvos krikšto jubiliejus, Vytauto Didžiojo me-
tinės, Lietuvos nepriklausomybės sukakčių minėjimai, 
miestelių, kaimų įkūrimo datos, organizacijų, įstaigų 
jubiliejai. Tai bendruomeninės paskirties paminklai, ku-
riuos statyti susiburdavo bendruomenė ar bendruome-
nės grupė ir kuriems vieta parenkama pagal progą ar 
intenciją – dažniausiai ten, kur gali susiburti daugiau 
žmonių, nes prie tokių paminklų vyksta bendruomenės 
ar parapijos religinių švenčių apeigos, įvairūs minėjimai. 
Tokie paminklai statomi miestelių ar kaimų aikštėse, 
šventoriuose ar prie kokio visuomeninės paskirties pas-
tato (mokyklos, seniūnijos ir pan.), kapinėse. 

Iškilmingai švęstas Lietuvos nepriklausomybės de-
šimtmetis 1928 m. ir dvidešimtmetis 1938 m. paliko ne 
vieną šiems jubiliejams skirtą paminklą. Keletas jų išliko 
iki šių dienų ir Pakruojo krašte. Dauguma šių paminklų 
buvo suniokoti sovietmečiu, bet daug jų atstatyta prasi-
dėjus Sąjūdžiui ir pirmaisiais atkurtos nepriklausomybės 
metais. Išlikęs nuo 1928 m. medinis kryžius stovi Rozali-
mo bažnyčios šventoriuje. Jo intencijas liudija dedikacinė 
lentelė su tekstu „LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS / 
10 metų sukaktuvėms ir J. E. Panevėžio / Vyskupo Kazi-
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miero Paltaroko / pirmajai vizitacijai paminėti / 1928 m. 
birželio 26 d.“. Tebestovi Pavasarininkų kuopos 1938 m. 
Tulminių kaimo kryžkelėje pastatytas mūrinis kryžius, 
skirtas Lietuvos nepriklausomybės 20 metų jubiliejui ir 
550 metų Lietuvos krikštui atminti. O Titonių k. 1928 m. 
vietos šaulių pastatytas paminklas (akmenų piramidė 
su kryžiumi viršuje) buvo atstatytas 1991 metais. Grei-
čiausiai ir Guostagalio k. pavasarininkų 1938 m. pasta-
tytas aukštas medinis kryžius buvo skirtas Lietuvos ne-
priklausomybės 20 metų jubiliejui atminti. Jis nuvirto 
1975 m., o 1992 m. medžio meistras P. Miežis jį atstatė, 
tiesa, kiek kitokio pavidalo.

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, nuo 1990 metų 
visoje šalyje ėmė dygti kryžiai ir kitų formų sakraliniai 
paminklai, skirti šiam įvykiui įamžinti, dažnai turin-
tys įrašus, žyminčius šią datą ar prašančius Dievo glo-
boti Lietuvą, pavyzdžiui, „TĖVYNĖS / ATMINČIAI / 
1991 M.“ (kryžius Kutaičiuose); „ATGIMSTANČIAI / 
LIETUVAI / 1991“ (kryžius Morkakalnio k.); „Apsau-
gok / aukščiausias / mūs / mylimą / šalį /1991 m. / Gi-
koniečiai“ (kryžius Gikonių k.); „NEAPLEISK / AUKŠ-
ČIAUSIAS / MŪSŲ / IR / BRANGIOS / TĖVYNĖS, / 
MALONINGAS / IR / GALINGAS / PER / VISAS / 
GADYNES. / MAIRONIS“ (kryžius Žeimelio bažny-
čios šventoriuje). Nepriklausomybės sukaktis žymin-
tys paminklai statomi iki šiol. Štai 1998 m. Pašvitinio 
miestelio centre, prie seniūnijos pastatytas medinis 
kryžius, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės 80-mečiui 
paminėti, buvo perstatytas 2014 m., pridedant įrašą: 
„DIEVE, GLOBOK / LIETUVĄ / 2014“. 2018 m. Lietu-
vos 100-mečiui paminėti tautodailininkas kryždirbys 
Sauliaus Lampickas pastatydino jau anksčiau aptartą 
koplytstulpį su šv. Rozalijos skulptūra skvere prie Ro-
zalimo bažnyčios, o rozalimietis medžio meistras Liu-
das Kernagis ‒ medinį jubiliejinį kryžių su įrašu „LIE-
TUVAI / 100“ Rozalimo bažnyčios šventoriuje.

Keletas Pakruojo krašte išlikusių akmeninių pamin-
klų mena tarpukariu plačiai Lietuvoje minėtas Vytauto 
Didžiojo 500 metų mirties metines. Ta proga paminklus 
statė įvairios organizacijos, kaimų ir miestelių bendruo-
menės. Užfiksuoti du tokie paminklai, statyti 1930 m. 
pavasarininkų kuopelių. Vienas akmeninis kryžius stovi 
Bunčių kaime, įrašas jame nurodo jo paskirtį: „Dievo gar-
bei / Tėvynės meilei Minint / Vytauto Didžiojo 500 metų 
jubiliejų 1430–1930 / Lietuvos „Pavasario“ kuopelė“. Ki-
tas granitinis kryžius, pastatytas vietos pavasarininkų 
kuopelės narių iniciatyva, tebestovi Tarvydų kaime (įra-
šas jame: „Dievo garbei – / Tėvynės meilei / VYTAUTO 
DIDŽIOJO / jubiliejui / 1430 – 1930 / paminėti / Tarvy-
dų k / Pavasario kuopelė“).

Įvairiems parapijos, Bažnyčios istorijos įvykiams, 
asmenybėms įamžinti kryžiai dažniausiai buvo ir yra 
statomi šventoriuose. Išskirtinai daug memorialinių pa-
minklų bažnyčių šventoriuose buvo pastatyta minint 
Lietuvos krikšto 600-ąsias metines 1987 metais. Ne iš-
imtis ir Pakruojo kraštas – tai akmeninis kryžius Klovai-
nių bažnyčios šventoriuje; mediniai kryžiai Lygumų ir 
Pašvitinio bažnyčių šventoriuose. O minint krikščiony-
bės 2000 metų jubiliejų, medinis kryžius 2000 m. pasta-
tytas Stačiūnų bažnyčios šventoriuje. Taip pat statomi 

koplyčių, bažnyčių sukaktuves ženklinantys paminklai. 
Pavyzdžiui, Vismantų koplyčios 240 metų jubiliejui at-
minti 1995-aisiais buvo pastatytas S. Lampicko drožtas 
stogastulpis, o 250 metų jubiliejui paminėti – to paties 
autoriaus kryžius. Šventoriuose kaimų bendruomenės 
pastato ir kaimų sukaktuves įamžinančius paminklus. 
Antai karavyko kryžius Stačiūnų bažnyčios šventoriuje 
mini kaimo 350 metų jubiliejų (2018). 

Bendruomenės iniciatyva taip pat statomi kryžiai 
kaimo gyventojams atminti, palaiminti, globoti ir sau-
goti. Tokie kaimų kryžiai dažnai turi įrašus, nurodan-
čius kaimo pavadinimą ir pastatymo datą, pavyzdžiui, 
„BALSIAI / 2013“, „LAIPUŠKIEČIAI / 1990“, „DIEVE / 
GLOBOK / UDEKIEČIUS“, „DRAUMĖNŲ / KAIMO / 
ATMINIMUI“. Ūdekų kaimo kryžiaus istorija mena 1934 
metus, kai vietos pavasarininkai pastatė kryžių, skirtą 
saugoti kaimą nuo nelaimių. Jis nuvirto sovietmečiu, 
tuomet nedrįsta jo atstatyti. Tik 1990 m. kaimo gyven-
tojų iniciatyva kryžius atstatytas, iškilmingai pašventin-
tas ir išstovėjo iki 2004 m., kai praūžusi vėtra jį sulaužė. 
Trečiąkart kryžius atgimė 2005 m. kaimo bendruome-
nės iniciatyva, jį padirbdino meistras P. Miežis. O štai 
1992 m. atstatytas Poškiečių kaimo kryžius yra skirtas 
garbiam kraštiečiui kunigui, istorikui, kraštotyrininkui 
Antanui Juozapavičiui (1872–1940) atminti. Tai byloja ir 
ant kryžiaus pritvirtinta dedikacinė lentelė: „ANTANAS 
JUOZAPAVIČIUS / KUNIGAS ISTORIKAS / KRAŠTO-
TYRININKAS / GIMĖ 1872 M POŠKIEČIUOSE / MIRĖ 
1940 M VARNIUOSE / 1992“.

Voronių kaimo koplytėlė. J .  M A R T I ŠI E N ĖS  nuotrauka, 2019
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Bendruomenės ar tam tikros įstaigos darbuotojai 
paminklais įamžina savo specialybės žmones ar įstaigos 
sukaktis. Antai Rozalimo mokyklos kieme stovi medi-
nis stogastulpis (autorius E. Impolis), pastatytas 2000 m. 
minint mokyklos jubiliejų. Buvusios Miškadvario gi-
rininkijos vietoje 2018 m. pastatytas kryžius (autorius 
S. Lampickas) miškininkams atminti. Pamūšio Šv. An-
tano Paduviečio bažnyčios šventoriuje medinis kryžius 
2010 m. iškilo globos namų veiklos dešimtmečiui pami-
nėti. Paminklai taip pat skiriami ir tam tikroms bendruo-
menės grupėms apsaugoti, antai Pakruojo nevalstybinio 
katalikų lopšelio-darželio Varpelis kieme stovi medinis 
kryžius su įrašu, nurodančiu jo paskirtį – tai prašymas 
globoti vaikus („DIEVE, / SAUGOK / MŪSŲ / VAIKUS“).

Išnykusių kaimų gyventojai dažnai susiburia ir pa-
stato kryžių ar kitą sakralinį paminklą kaimui atminti. 
Antai kryžius buvusiame Janiškaičių k. 1997 metais pa-
statytas sovietmečiu sunaikintam kaimui ir gyventojams 
atminti (meistras A. Paniulaitis). Medinis koplytstulpis 
(meistras P. Miežis) prie plento Stačiūnai–Radviliškis, 
skirtas buvusiam Nadaukių kaimui atminti (įrašas jame: 
„ŠV. LAURYNAI / GLOBOK / MŪSŲ / TĖVIŠKĖLĘ. / 
NADAUKIŲ / KAIMO ATMINIMUI / 2002“). Kryžius 
Sidaugų kaimui atminti statytas tik atkūrus Lietuvos ne-
priklausomybę, 1991 metais, todėl jame įpintas ir valsty-
bingumo ženklas – Jogailaičių kryžius ir ąžuolo šakelės 
(įrašas: „ĄŽUOLAI / KVIEČIA GRĮŽTI, / ŠAUKS / TĖVŲ 
KAPAI. ČIA SIDAUGAI“). Sunykusiems kaimams at-
minti statomi ir kitokie paminklai. Tai natūralūs dideli 
rieduliai, ant kai kurių pritvirtinamas metalinis orna-
mentuotas kryželis arba akmens plokštė su įrašu. Tokie 
paminklai žymi išnykusius Barvainių, Višeikių, Žiurkių 
kaimus.

* * *
Sudėliota Pakruojo krašto sakralinės mažosios architek-
tūros paminklų mozaika rodo, kad ten, kaip ir XIX a. 
pabaigoje – XX a. I pusėje, statoma daugiausia kryžių, 
mažiau koplytstulpių ir stogastulpių, pasitaiko koply-
tėlių, kabinamų į medžius. Vienur kitur išdygsta kiek 
kitokios formos statinys – jau tolstantis nuo tradicinių 
formų ir priskirtinas prie vadinamosios liaudies monu-
mentalistikos. Žmonės stato paminklus savo sodybose, 
šventoriuose, atstato buvusius kaimų kryžius, žymi tam 
tikras memorialines vietas bei stato kaip antkapinius pa-
minklus kapinėse.

Keletas išlikusių senųjų paminklų vis dar liudija se-
nąsias krašto kryždirbystės paminklų puošybos tradici-
jas. Ir nors naujieji meistrai stengiasi padirbdinti savitus 
paminklus, vis dėlto dauguma statinių liudija pastangas 
išlaikyti Šiaurės Lietuvos kryždirbystės tradicijas tiek 
pavidalo, tiek ir dekoro prasme. Vyrauja šiam kraštui 
būdingi tradicinių formų kryžiai ir koplytstulpiai, su-
kuriamas ir vienas kitas stogastulpis. Jų puošyba kukli, 
santūri (ypač kryžių ir stogastulpių). Net ir puošniųjų, 
„saulinių“, kryžių dekore vengiama naudoti pernelyg 
daug ornamentų, pasitenkinama gana kuklia kryžmą 
supančia spindulių aureole. Tikėkimės, kad šiuolaikiniai 
Pakruojo krašto meistrai tęs šiaurietišku santūrumu per-
smelktą kryždirbystės tradiciją. 
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M E N I N I S  L A I K A S ,  E R D V Ė  I R 
S U V O K I M O  L A I K A S
Idealistinės ir materialistinės filosofijos atstovai skirtingai 
suvokia ir traktuoja laiką ir erdvę. Aptardama I. Kanto 
požiūrį į laiko ir erdvės kategorijas, filosofė K. Rickevi-
čiūtė rašė: „Abi šios sąvokos, anot I. Kanto, yra grynai 
subjektyvios, būdingos žmogaus pažinimui. Jutiminį pa-
žinimą esą apsprendžia erdvė ir laikas. Jų dėka jutiminiai 
duomenys grupuojami erdvėje vienas šalia kito ir laike – 
vienas paskui kitą. Tačiau sugebėjimas suvokti reiškinius 
erdvėje ir laike, I. Kanto požiūriu, yra tik žmogaus sąmo-
nės aktyvumo išdava, kuri nieko nepasako apie tai, kokie 
daiktai yra iš tikrųjų.“1 Tai tik vienas filosofiškas laiko ir 
erdvės kategorijų aiškinimas. Visiškai priešingai mano 
materialistai. „Pripažinęs objektyvų materialaus pasau-
lio egzistavimą, L. Feuerbachas gynė materialistinį er-
dvės ir laiko, būtinumo, dėsningumo ir priežastingumo 
supratimą. Erdvė ir laikas, jo supratimu, yra pagrindinės 
materijos egzistavimo formos. Jis kovojo su kantišku ir 
apskritai idealistiniu erdvės ir laiko aiškinimu, pripažino 
šių būties formų objektyvumą.“2 Kaip matome, filosofijo-
je yra du skirtingi, vienas kitam priešingi laiko ir erdvės 
kategorijų aiškinimai. Išskyriau ir pabrėžiau juos todėl, 
kad rašytojo kūryboje visada atsispindi jo pasaulėžiūra, 
gyvenimo patirtis, jo epochos dvasia, jo laiko idėjos ir 
problemos. Tai glūdi ir rašytojo pasąmonėje, ir jo įgy-
tas auklėjimas, ir pasaulio suvokimo tiesos darys įtaką 
jo kūrybai. Žinodami Mariją Pečkauskaitę buvus kata-
likiško auklėjimo ir ją pačią gyvenusią pagal tą moralę 
ir pasaulėžiūrą, negalime šio svarbaus fakto užmiršti ir 
nagrinėdami erdvės ir laiko sąvokas jos apysakose. Todėl 
naudosiuosi kai kuriomis Jono Griniaus estetikos pagrin-
dų tiesomis, bent jau krikščioniškąja meno prigimties 
samprata. Daugiau dėmesio nusipelno Vakarų filosofų 
B. Croce’s, P. Teilhard’o de Chardino, G. Bachelard’o ir 
kitų erdvės ir laiko koncepcijos.

Specialiose meno studijose laiko ir  erdvės kategori-
jos ilgai buvo nagrinėjamos atsietai. Tačiau daugelis meno 
kūrinių, išreikštų erdviškai, taip pat yra  susiję su laiko tė-
kme. Prof. J. Grinius nurodo erdvės menus, „kur turime 
reikalo su tūriais, o ne tiek su spalvomis ir garsais“3. Tai 
architektūra, skulptūra. Muzikos kūrinius jis įvardija lai-
ko arba garso menais. Literatūra yra šias dvi kategorijas 
susiejanti grandis. Kartais literatūroje gali vyrauti laiko 
pojūtis (istorinė kronika, memuarai), kartais erdvės paju-
timas (kelionių aprašymai). B. Croce, erdvę ir laiką laiky-
damas intuicijos formomis, mano, kad jas sieja skaitytojo 
sąmonė: „Vienose intuicijose galima rasti erdvę, o laiko – 
ne, kitose – priešingai, laiką, o erdvės – ne. Bet net ir ten, 

K ę s t u t i s  S u b a č i u s

Erdvė ir laikas 
Šatrijos Raganos apysakose

kur randame abi šias kategorijas, jų apercepciją sudaro tik 
vėlesnis apmąstymas.“4 Dar neseniai literatūros teorijoje 
erdvės ir laiko kategorijos buvo nagrinėjamos atskirai. 
Šios sąvokos siejamos pasirodžius struktūralistų darbams. 
A. Gurevičius laiko ir erdvės kategorijoms nustatyti varto-
jo vieną terminą – laiko ir erdvės kontinuumas, o M. Bach-
tinas įvedė „chronotopo“ terminą. Chronotopu jis vadina 
„esminius laiko ir erdvės tarpusavio santykius, meniškai 
įprasmintus literatūroje“5. Šis terminas bus naudojamas 
ir čia. Bus pasinaudota ir A. Masionio įvesta terminolo-
gija straipsnyje Laiko	pojūtis	lyrikoje6. A. Masionis  išskiria 
socialinį-istorinį laiką, kurio matmenys aprėpia amžių, 
istoriją, epochą, kartą, gamtinį-kalendorinį (metų laikas, 
mėnesiai, paros ciklas) ir individualų laiką, kuris „iš es-
mės sutampa su žmogaus gyvenimo tėkmės jutimu, kur 
svarbus vaidmuo tenka intelektualiam pasaulėvaizdžiui 
bei psichologiniams ir biologiniams procesams“7.

Nagrinėjant chronotopą, galima išskirti keturis skir-
tingus literatūros kūrinio taškus: 1) laikas ir erdvė, apie 
kuriuos rašoma; 2) kokio laiko pozicija remiantis rašoma 
ir vertinama; 3) įvairūs santykiai pačiame kūrinyje; 4) 
skaitytojo laikas ir erdvė, iš kurių jis vertina. Chronoto-
po funkcija literatūros kūrinyje turi svarbią reikšmę skai-
tytojo-suvokėjo sąmonei. Pasak A. Zalatoriaus, „nuo to, 
kaip rašytojas traktuoja erdvę ir laiką, priklauso ne tik 
kūrinio struktūra, bet ir jo sugestyvumas“8. Kalbėdamas 
apie rašytojo santykį su skaitytojais, A. Zalatorius teigia: 
„Erdvės ir laiko modelis kūrinyje priklauso nuo erdvės 
ir laiko kategorijų interpretacijos apskritai, nuo kūrėjo 
išradingumo. Pažinti tą modelį –  tai ne vien kūrinio 
kompoziciją suprasti, bet įžvelgti ir rašytojo koncepcijos 
esmę.“9 Kalbant apie Šatrijos Raganos kūrybą, jos san-
tykis su skaitytoju geriausiai nusakytas dar J. Tarvydo: 
„Šitas Pečkauskaitės pavyzdys, jos dvasia ir idėjos iš Ži-
dikų sklido po visą  Lietuvą  (dvasinės vertybės nepažįs-
ta laiko ir erdvės ribų).“10

F I L O S O F I N I S  C H R O N O T O PA S 
A P Y S A K O S E
Krikščioniškąją Šatrijos Raganos pasaulėžiūrą ugdė šei-
ma (motinos poveikis), studijos Ciuricho universitete 
(be kitų dalykų, ji klausė ir religijos filosofijos paskaitų). 
Todėl teisus prof. J. Grinius, teigdamas, kad „Šatrijos Ra-
gana – idealistinio auklėjimo ir krikščioniškosios pasau-
lėžiūros suformuota asmenybė, nudažiusi ir jos kūrybą, 
ypač pagrindinį veikalą Sename	dvare, kurio tema – šei-
mos lizdas ir jo centras motina“11.

Šatrijos Raganos apysakų veikėjams iškyla religi-
nių-filosofinių žmogaus būties, jo paskirties gyvenime, 
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žmogaus laikinumo žemėje, sielos nemirtingumo bei 
amžinybės klausimų. Nuo to, kaip veikėjai suvokia šiuos 
dalykus, priklauso jų veiksmai ir poelgiai, vidiniai iš-
gyvenimai. Dauguma Šat rijos Raganos veikėjų gyvena 
pagal krikščioniškus principus. Jiems, kaip ir mamatei, 
šis gyvenimas „nėra kažkokia laimės duodamoji įstai-
ga, bet sunki, varginga tarnystė“ (Sename	dvare)12. Jiems 
gyvenimas tėra laikinas, jį reikia nugyventi taip, kad 
užsitarnautum pomirtinį amžiną gyvenimą. Apysakų 
veikėjų gyvenimas suskyla į  žemiškąjį pasaulį (žemiška 
buitis, kasdieniai rūpesčiai, socialiniai santykiai, moralės 
normos) ir transcendentinį (sapnai, religiniai simboliai, 
aliuzijos į pomirtinę karalystę)13. Šis „pasaulio dualiz-
mas“ juntamas visose apysakose. Pasak A. Zalatoriaus, 
gyvenimo dalijimasis į „šį“ ir „ne šį“ gyvenimą sudaro 
opozicijas: „realybė–svajonė, kūnas–dvasia, kasdienybė–
idealas“14. Šie klausimai nuolat jaudina Viktutę. Kada 
ponas Jonas jai aiškina apie žmogaus anatomiją, ji mąsto: 
„Jis rodo kokį kaulą, ima aiškinti, iš ko jis sudarytas, kaip 
sujungtas su kitais kaulais ir t. t., o aš tuo tarpu, žiūrėda-
ma į tą kaulą, vis mąstau sau: kas buvo tas žmogus, kaip 
praėjo jo gyvenimas, ką veikė, kuo džiaugės...“ (Viktutė, 
p. 50) Ir toliau apibendrina savo mintis: „Ką padarysiu, 
kad žmogaus siela man įdomesnė už kūną.“ (Ten pat, 
p. 50) Realybė Viktutei tėra tik akimirka, kuri niekada 
nebepasikartos: „Kaip pasaulyje viskas greit praeina! 
Lauki lauki kokios nors dienos, ateina, –  akimirksnis 
ir jau nutekėjus į amžinybę.“ (Ten pat, p. 107) Todėl šis 
gyvenimas, jo laikinumas sukelia Viktutei liūdnų min-
čių, kartais jai būna sunku apie tai mąstyti: „Šiandien 
kunigėlis pabarstė mums galvas  pelenais: „Pelenas esi 
ir pelenu pavirsi“. Nelabai tenoriu tai atsiminti dabar ir 
sunku man apie tai mąstyti.“ (Ten pat, p. 95)

Vincuko sąmonėje irgi kyla žemiškojo ir transcen-
dentinio pasaulio konfliktas. Žemiškame gyvenime pa-
daręs nuodėmę – pasisavinęs beržinį pagalį, Vincukas 
naktį susapnuoja, kad jis atsidūręs Šveicarijoje, kurioje 
nėra vagių, ir dar sapne pajunta didžiulę ir nevaldomą 
jėgą, sąžinės balsą15. „Vincukas mažne verkdamas no-
rėjęs jiems pasakyti, kad jis nieko nesąs savo gyvenime 
pavogęs, kad berželį tuojau atgal nuvešiąs į mišką...“ 
(Vincas	Stonis, p. 156) Vincuko sapne atsispindi jo pasą-
monėje įsitvirtinusi krikščioniškosios moralės nuostata: 
už visus poelgius reikės atsakyti. Ir todėl veikėjų poel-
gius ir darbus koreguoja žinojimas, kad kitame pasaulyje 
būtinai reikės atsiskaityti už žemėje nugyventą gyveni-
mą, kad kitame pasaulyje teks susitikti su čia, žemėje, gy-
venusiais žmonėmis ir pažvelgti į juos su kaltės jausmu. 
Todėl Vincukas Stonis stengiasi garbingai ir dorai elgtis 
ir gyventi, kad jam nebūtų gėda prieš Lietuvos praei-
ties didvyrius: „Numirę turbūt pamatysim juos visus 
antrajame pasaulyje... Atėjus mūsų sieloms tenai, gal jie 
paklaus: „Mes gynėme tėvynę visą amžių, o kaip jūs jai 
tarnavot?“ Neduok Dieve, kokia gėda būtų, kad reikėtų 
atsakyti: „Nei mes žinojome, kas ta tėvynė, nei mes tar-
navome!“ O Jergutėliau! Ne! Jis jau tos gėdos nenori!..“ 
(Ten pat, p. 187) Apysakų veikėjai, norėdami įprasminti 
savo egzistenciją, noriai tarnauja kitiems, mielai auko-
ja savo išgales, ir tik dėl šios kilnios priežasties Viktutė 
norėtų būti turtinga: „Norėčiau būti turtinga, kad galė-
čiau daug gero daryti. Dabar, nors ir trokštu, nieko ne-

galiu, arba labai labai mažai.“ (Viktutė, p. 60) Krikščio-
niška rašytojos pasaulėžiūra, žmogaus būties problemų 
sprendimas juntamas visoje jos kūryboje, bet itin ryškiai 
pastebimas apysakoje Sename	dvare. Labiausiai rašytojos 
pažiūros atsiskleidžia mamatės paveiksle. Iš mamatės 
pokalbių su vaikais išryškėja jos krikščioniškos nuosta-
tos, žmogaus pareigos ir atsakomybės už save ir kitus 
suvokimas, žmogaus gyvenimo trapumo, laikinumo ir 
pomirtinio gyvenimo amžinumo samprata. Mamatė aiš-
kina Irutei, „jog tiktai žmogaus kūnas temiršta, o siela 
yra nemari“ (Sename	dvare, p. 247). Tik dorai nugyvenus 
šį žemiško gyvenimo tarpsnį, patenkama į rojų, į amžiny-
bę: „Ir jei ji (siela – K.	S.) buvusi gera, tai Dievas vedąs ją 
į savo rojaus sodnus, kur ji matanti tokių grožybių, kokių 
niekas žemėje nesąs matęs ir nepamatysiąs, kad ir visą 
pasaulį iškeliautų, ir girdinti tokią puikią muziką, ko-
kios niekas nesąs girdėjęs šioje žemėje.“ (Ten pat, p. 247) 
Mamatei šio gyvenimo teikiami malonumai neturi jokios 
vertės, nes tai tik saviapgaulė: „Kodėl žmogus, nutvėręs 
tai, ką buvo vijęsis, apsivylęs sako: ne, tat ne tai!“ (Ten 
pat, p. 257). Jai padeda pakelti būties negandas šio že-
miškojo gyvenimo laikinumo suvokimas: „Viskas  pra-
eina –  štai mintis, kuri man daugiausia padeda pakelti 
visus gyvenimo nemalonumus. Kieno sielos ta mintis yra 
leitmotyvas, tas nebegaudo laimės valandų.“ (Ten pat, 
p. 367) Todėl ir žmogaus būtis žemėje mamatei tėra tik 
praeinantis sapnas, „kas praėjo, tas jau tampa sapnu“. 
(Ten pat, p. 351) Žemiškasis gyvenimas mamatei yra pa-

Šatrijos Ragana prie avilių, Užventis, 1896, liepa.  
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siruošimas amžinajam, ir todėl jį reikia nugyventi dorai, 
garbingai, kad galėtum ramia sąžine atgimti: „Viskas čia 
žemėje tik sapnas, o tikrenybė – ne čia. Amžinojo užmi-
gimo valanda – tai pabudimo valanda.“ (Ten pat, p. 351)

Nors mamatė ir bodisi gyvenimo kasdienybe, jau-
čia žemiškojo gyvenimo laikinumą, ilgisi amžino grožio 
tėvynės, tačiau ji kartu moka pasidžiaugti maloniomis, 
džiugiomis gyvenimo akimirkomis (gėlėmis, knygomis, 
muzika, bendravimu su vaikais). Mamatė stipriai jaučia 
laiko tėkmę, dabartį ir ateitį. Ji labai myli savo vaikus, 
džiaugiasi galėdama jais rūpintis, juos myluoti. Mama-
tė norėtų pristabdyti laiką, kad galėtų kuo ilgiau būti 
drauge su savo brangiais vaikučiais: „Norėčiau kartais 
sustabdyti tą beširdį laiką, vaikeliai, kad ilgiau būtumėt 
tokiais mažais paukšteliais ir ilgiau galėčiau jus laikyti 
apgūžusi.“ (Ten pat, p. 421) Tačiau ji suvokia, kad vaikai 
paaugs ir paliks mielą šeimos lizdelį: „Bet ateis laikas – 
laikas taip greit lekia! – ir išskrisite iš lizdelio... ir tuščias 
paliks lizdelis...“ (Ten pat, p. 420)

Žmogaus būties, jo gyvenimo žemėje laikinumo su-
vokimas ir gilus tikėjimas jo sielos nemirtingumu daž-
nai jaučiamas mamatės monologuose, filosofiniuose jos 
apmąstymuose (Mamatės	 užrašai). Mamatė savo dieno-
raštyje prisipažįsta: „Ir žavi mane mirtis...“ (Ten pat, p. 
349). Mirties temai apysakoje skiriama daug dėmesio. 
Pasak prof. J. Griniaus, tai – „praeinamybės motyvas. 
Mirtis rodo laimės trapumą. Ji čia virsta lyg vienu svar-
biųjų veikėjų. Mirtis suprantama krikščioniškai – vienas 
etapų į amžinybę. Kapinių motyvas, tikrovės ir iliuzijos, 
suliejimas, nakties motyvas, ilgesys, grožis kaip Dievy-
bės at spindys“16, – viskas tarnauja vienam tikslui – paro-
dyti šio pasaulio trapumą ir nereikšmingumą. Apysakos 
Sename	dvare veikėja mamatė, kapinių ramybės paveikta, 
apmąsto palaidotų žmonių likimą, giliai jaučia nesulai-
komą laiko tėkmę. Ji pati stebisi, iš kur joje toks stiprus 
amžinybės pojūtis: „Jaučiu savyje amžinybę ir begalę, 
jaučiu savyje galią nepabaigiamąją ir nepraeinamąją, 
kuri visus tuos išbarstytus po pasaulį atomus kada nors 
vėl surinks į tą patį pavidalą, amžiną, vienintelį, kokio 
nebuvo ir nebus. Iš kur manyje, pelene ir dulkėje tarp 
pelenų ir dulkių, tas amžinybės jausmas?“  (Sename	dva-
re, p. 365). Pamažu Šatrijos Raganos apysakose ryškėja 
filosofinio chronotopo kontūrai. Jei šis gyvenimas tėra 
laikinas, jei juo tik nusipelnome kitą, amžinąjį, tai ir rei-
kia jį pragyventi dorai, remtis krikščioniškosios pasaulė-
žiūros nuostatomis. Viskas šioje žemėje laikina ir kinta, 
žmogaus gyvenimas – tik akimirka, mažas jo sielos eg-
zistavimo visatoje tarpsnis: visatos laikas ir erdvė – kos-
minė, begalinė, amžina su jos Kūrėju Dievu. Apysakose 
vaizduojama tikrovė, dvasinis veikėjų pasaulis parodyti 
remiantis religine rašytojos pasaulėžiūra ir pasaulėjauta.

C H R O N O T O P O  F U N K C I J A  A P Y S A K Ų 
K O M P O Z I C I J O S E
Laiko ir erdvės kategorijos yra glaudžiai susijusios su kū-
rinio kompozicija. Juk tai, kokiame laike, kokioje erdvėje 
rašytojas išdėsto savo kūrinio įvykius, kada ir kaip parodo 
savo veikėjus, jų išgyvenimus, lemia kūrinio kompoziciją.

Apysakai Viktutė rašytoja pasirinko dienoraščio for-
mą, o tai, pasak P. Česnulevičiūtės, „leido laisvai kons-
truoti kūrinį, betarpiškai reikšti savo pergyvenimus ir 
mintis“17. Apysakos veiksmas trunka apie vienerius me-

tus, įvykiai, atskiri epizodai, scenos čia dažniausiai iš-
dėstomos chronologiška tvarka (pasitaiko tik viena kita 
digresija, pavyzdžiui, Viktutė prisimena mokymąsi Pe-
terburge). Apysakoje nėra peržengta dvaro ir jo apylin-
kių riba, o tai lėmė įvykių išdėstymą, palyginti siauroje 
erdvėje nubrėžti tam tikri kontūrai personažams veikti.

Visus apysakos fragmentus sieja meilės tema, jos 
evoliucija: nuo pirmo susižavėjimo vienas kitu iki gi-
laus meilės jausmo. Palyginti nedidelėje laiko atkarpoje 
parodyta dinamiška jo raida. Viktutės ir daktaro Antano 
meilė sulydo dienoraščio formos statinį į brandų išbaigtą 
kūrinį. Į akis krinta nevienodas kūrinio komponavimas. 
Faktiškai visa apysakos medžiaga pateikiama taip, kad 
labiau išryškintų Viktutės charakterio bruožus, atskleis-
tų vidinius jos  išgyvenimus. Meilės scenose rašytoja 
telkia dėmesį į vidinį veikėjų pasaulį, į psichologines 
jų būsenas, pastebėdama net jautriausius jausmų niu-
ansus. Čia pasakojimas gyvas, dinamiškas, paįvairintas 
dialogais, psichologinėmis detalėmis. Tačiau tuose epi-
zoduose, kuriuose pasakojama apie Viktutės kasdienę 
veiklą, buitinius rūpesčius, pastebime statiško apraši-
nėjimo, sausų žinių. Lokali apysakos Viktutė veiksmo 
vieta (dvaras ir jo apylinkės), palyginti trumpa laiko 
trukmė (nepilni metai), tačiau intensyvus vidinis jau-
nos merginos gyvenimas, platus interesų ratas, gyvas, 
nuoširdus reagavimas į ją supantį pasaulį, matyt, ir bus 
lėmęs dienoraštinę kūrinio formą. Vinco	Stonio kompo-
zicija yra laisvesnė, net, galima sakyti, padrikesnė, nors 
ją irgi riboja trumpas aprašomojo laiko tarpas ir griežtai 
apibrėžta veiksmo erdvė. Tą padrikumo įspūdį sudaro į 
apysakos audinį įterptos istorinės legendos, pasakojimai 
iš Lietuvos praeities. Tų praeities pasakojimų apysakoje 
daugybė. Kadangi apysakos paskirtis didaktinė (joje sie-
kiama ugdyti vaikų meilę tėvynei), tad gausus legendų 
naudojimas iš dalies gali būti pateisintas. Kaip teisingai 
yra pastebėjusi J. Žėkaitė, apysakoje „nėra nė vieno pa-
sakojimo, kuriame ne tik siužetu, bet ir tiesiogiai autorė 
neragintų visomis išgalėmis mylėti tėvynę“18. Taigi švie-
tėjiška-didaktiška apysakos paskirtis lėmė ir fragmentiš-
ką jos  kompoziciją. Realistinius kasdieniškos kumečių 
buities ir romantinius Lietuvos praeities vaizdus į darnią 
visumą susieja pagrindinio apysakos veikėjo Vinco Sto-
nio paveikslas ir rašytojos karštai propaguojama tėvynės 
meilės idėja. Šioje apysakoje labai prasiplečia laiko ri-
bos. Pagrindinis veiksmas vyksta dabar, tačiau istoriniai 
pasakojimai skaitytoją nukelia į tolimą Lietuvos praeitį. 
Todėl į nuosekliai rutuliojamą veiksmo eigą apysakoje 
retkarčiais įsiterpia kompozicinės nuokrypos – savaran-
kiški istoriniai siužetai, kurie gerokai suardo meninį kū-
rinio audinį, blaško skaitytojo dėmesį.

Skirtingai nuo Viktutės, kur veiksmas plėtojamas 
dvaro aplinkoje (vyrauja uždara erdvė), apysakos Vin-
cas	Stonis veiksmas perkeliamas į kaimą, į atvirą erdvę, 
kurioje matome Stonių sodybą, lauką, kuriame Vincukas 
aria, mišką, kuriame jis kerta žabus. Dvaras Vinco	Stonio 
apysakoje ne pagrindinis dalykas. Galima konstatuoti, 
kad Viktutės kompozicijos ašis – dvaras, o apysakos Vin-
cas	Stonis – Stonių troba ir jos aplinka. Apysakos Sename	
dvare veiksmo vieta – vėl dvaras. Norėdama kuo geriau 
pavaizduoti dvaro gyvenimą, rašytoja laisvai kompo-
nuoja apysakos įvykius. Todėl apysaka atrodo fragmen-
tiška, laisvai sudėliota iš atskirų epizodų, kuriuos vienija 
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vienoks ar kitoks išorinis vyksmas. Kaip pabrėžia I. Žė-
kaitė,  „Sename	dvare nėra jokio įprasto apysakai medžia-
gos dėstymo – užuomazgos, kulminacijos, atomazgos. 
Beveik kiekvienas epizodas čia egzistuoja savarankiškai, 
kaip gražus, momentinis, nepajungtas bendresnei idėjai 
savitumo demonstravimas“19.

Apysakos epizodus sieja joje vaizduojamas metų lai-
kų ciklas. Vaizduojamo laiko tarpas (nuo  pavasario iki 
rudens) yra ir vienijantis apysakos kompoziciją, įvykius 
surikiuojantis dalykas. Apysakos padrikumo įspūdį su-
daro dažnai keičiama veiksmo vieta, vaizduojamų įvykių 
erdvė. Veiksmas vyksta ne vien dvare ar jo apylinkėse, 
bet neretai perkeliamas tai į Kalnėnus pas bočelį, tai į kle-
boniją, tai pas močiutę, jos pasakų karaliją. O personažų 
pasakojimų veiksmo vieta nukeliama dar toliau: Šmul-
kos kelionė į Londoną pas sūnų, dievdirbio Levanardos 
tarnavimas rekrūtu Kaukaze, pono Tarvydo pasakojimas 
apie Paryžių ir Belgiją. Kai kiekviena iš čia minėtų veiks-
mo vietų turi dar savo įvykių, įvairių situacijų grandinę, 
sudaro atskirą pasakojimo siužetą, tai ir sukelia apysakos 
fragmentiškumo įspūdį. Šį įspūdį  sustiprina į apysaką 
įterpti du Mamatės	dienoraščio frag mentai. Savo dienoraš-
tyje mamatė atkartoja, permąsto kai kuriuos jau anksčiau 
Irutės pastebėtus įvykius. Mamatės	užrašai suteikia apysa-
kai daug prasmių, išryškina jos sluoksniškumą, bet kartu 
ir suskaido ją. Visas meninis apysakos audinys įvairiais 
rakursais nušviečia taurų mamatės paveikslą, atskleidžia 
jos dvasingumą, iškelia gėrio ir grožio idealus, kuriais 
gyveno ir pati rašytoja. Apysakos įvykius ant vieno siūlo 
suveria pačios autorės laikas, paremtas vaikystės prisi-
minimais, motinos meilės ir brangaus šeimos lizdelio il-
gesys (tai matyti iš lyrinės įžangos ir lakoniškos eleginės 
pabaigos, kur autorė prabyla savo vardu).

Šalia meninio laiko yra dar vienas apysakos kom-
pozicijos komponentas, savotiška jo ašis –  tai dvaro ir 
jo aplinkos erdvė. Rašytojai dvaras – tai lizdas, kuriame 
„šilta ir miela kaip kregždelėms lizdelyje, kur neužpučia 
vėjas ir neužlieja lytus“ (Sename	dvare, p. 286). Dvaro, kaip 
jaukaus ir mielo šeimos lizdo įvaizdis dažnai pasikartoja 
apysakoje ir įgyja ne tik simbolinę, bet ir filosofinę pras-
mę. Rašytojai šis lizdas – tai saugumo, šilumos, šeimos 
tvirtumo simbolis. Jai graudu prisiminus mielą šeimos 
lizdelį, kurį gyvenimo viesulas išdraskė, ji apgailestauja, 

kad jai brangūs žmonės iš to lizdelio išlėkė į dausas. „Ir 
praėjo viskas, ir prabėgo... Praėjai ir tu, o motin, mano, 
į dausas išlėkusi iš lizdo. Bet pirmiau dar išlėkė paukš-
teliai. O lizdelį viesulas sudraskė...“  (Ten pat, p. 422). 
Tokia minorine gaida baigiama apysaka. Įdomią lizdo 
įvaizdžio simbolinę prasmę nurodo filosofas Gastonas 
Bachelard’as: „Lizdas, kaip kiekvienas poilsio, ramybės 
vaizdinys, tiesiogiai asocijuojasi su paprastų namų vaiz-
diniu. <...> Į juos sugrįžtama, svajojama į juos sugrįžti, 
kaip paukštis sugrįžta į lizdą“; ir kiek toliau pabrėžia, kad 
„lizdui ir namams artimuose vaizdiniuose skamba gilus 
ištikimybės komponentas.“20 Kaip visa tai artima Šatrijos 
Raganos apysakos Sename	dvare potekstei! Atrodo, kad ir 
šios G. Bachelard’o eilutės būtų skiriamos pačiai Šatrijos 
Raganai: „Bet norint taip švelniai palyginti namus ir liz-
dą, ar nereikia būti praradusiam laimės namus?“21 Kaip 
visa tai primena pačios Šatrijos Raganos gyvenimą ir jos 
apysakos eleginį finalą! Šatrijos Raganos dvaras – lizdas 
yra kartu ir ta erdvė, kuri sulydė visą apysakos meninį 
audinį, susiejo visus apysakos epizodus į visumą, sukūrė 
romantinę atmosferą, nuspalvino elegine nuotaika.
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Tiek daug poetų Kapčiamiesčio miestelis bei seniū-
nija dar nematė. Rugpjūčio 1 d. Vainežerio dvaro 
parke vyko tradicinis Naujosios	Romuvos renginys 

Poezijos	pavasario programoje, šiemet kartu su asociacija 
Slinktys. Savo kūrybą jame skaitė per 30 poetų iš visos 
šalies. Šventę suorganizavęs kapčiamiestietis, žinomas 
kultūros darbuotojas ir poetas, asociacijos Slinktys vado-
vas Juozas Žitkauskas pasirūpino, kad poetai ne tik pri-
statytų savo kūrybą, bet ir susipažintų su įsimintinomis 
Kapčiamiesčio vietovėmis. 

Šeštadienio rytą iš visų šalies kampelių suvažiavusius 
poetus Kapčiamiesčio aikštėje pasitiko Kapčiamiesčio se-
niūnijos darbuotoja Vida Vaškevičienė bei Kapčiamiesčio 
bendruomenės komiteto pirmininkė Raminta Karauskie-
nė. Svečiai aplankė E. Pliaterytės kapą, šios 1831 metų 
sukilimo dalyvės vardu pavadintą muziejų, senovinę gy-
venvietę Pinčiaragį, pasivaikščiojo po Vainežerio dvarą.  
Šiame parke renginį Poezija	–	kaip	gyvenimo	būdas:	„Naujoji	
Romuva“,	 „Nemunas“,	 „Slinktys“ vedė Juozas Žitkauskas 
bei žurnalo Naujoji	Romuva redaktorius Andrius Konickis. 

Pradedant poetų skaitymus J. Žitkauskas atsklei-
dė, kodėl sumanė vieną iš poezijos pavasario renginių 
vasarą surengti savo gimtinėje – Kapčiamiesčio krašte: 
„Visų pirma sužinojęs faktą, kad poezijos pavasario ren-
ginių nuo 1965 metų Kapčiamiestyje nebuvo, nuspren-
džiau ieškoti būdų jį suorganizuoti. Kiekvienais metais 
tokį renginį organizuodavome Varėnos rajone, Salovar-

tės kaime, tačiau šiemet dėl pandemijos jis neįvyko, todėl 
norėdamas, kad ši tradicija nepabėgtų iš Dzūkijos, pa-
siūliau žurnalo Naujoji	Romuva redaktoriui  A. Konickiui 
tokį poetų sąskrydį organizuoti Kapčiamiesčio krašte.“ 

Juozas Žitkauskas sakė, kad labai norėtų, jog toks 
renginys Kapčiamiesčio krašte taptų tradicija ir kiekvie-
nais metais čia atvyktų poetai, kurie vis skirtingose vieto-
se skaitytų savo poeziją, pavyzdžiui, kitais metais galėtų 
rinktis į Pinčiaragį.

Susirinkusiuosius istorinėje vietovėje Vainežery, 
prie to paties pavadinimo ežero, pasveikino rajono sa-
vivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas 
Saulius Petrauskas – linkėjo poetams dažniau lankytis 
rajone, o šventės organizatoriams įteikė saldžių dovanų.  
Vainežerio parke poeziją skaitė poetas, asociacijos LAT-
GA vadovas Jonas Liniauskas, turintis sodybą Varviš-
kės kaime ir čia leidžiantis savaitgalius, poetė iš Kelmės 
Ona Jautakė, kauniečiai Gvidas Latakas ir Alfas Pakėnas 
(daugelio knygų apie poetus autorius), poetai iš Vilniaus: 
Alvydas Jegelevičius, Tadas Žvirinskis, iš Gegutės kaimo 
kilęs Alvydas Valenta, filosofas Naglis Kardelis, matema-
tikas Giedrius Alkauskas. Savo kūrybą pristatė jaunieji 
poetai Aistis Žekevičius, Greta Ambrazaitė, Dominykas 
Norkūnas. Kęstučio Navako kūrybą skaitė aktorė Olita 
Dautartaitė. Taip pat savo poeziją skaitė ir vietiniai lite-
ratai: Kęstas Sukackas, Gintarius Vžesniauskas, Nijolė 
Nalivaikienė, Aldona Mikalonienė.  

Poezijos pavasaris Dzūkijoje

Centrinėje miestelio aikštėje su Kapčiamiesčio bendruomenės atstovais 
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Apie Lietuvos ir Lenkijos poetų bendradarbiavimą 
pasakojo bei savo eilėraščių paskaitė vertėjas, Lenkijos 
instituto Lietuvoje direktorius Pawełas Krupka, savo 
kūrybos eilėraščius lenkiškai ir lietuviškai skaitė jaunos 
poetės Dominika Olicka, Kristina Užėnaitė. 

Renginį paįvairino muzikos mokytojos Irenos Gu-
debskienės buvusių auklėtinių akordeonistų Mangirdo 
Kundroto, Vidmanto Laudos ir Tautvydo Mikelionio 
atliekama muzika. 

Tradicinį anoniminio eilėraščio konkursą laimėjo 
Ona Jautakė, Pawełas Krupka ir Tadas Žvirinskis.

Prie Emilijos Pliaterytės kapo 

Pinčiaragyje prie Baltosios Ančios vingio Dėkojame Lazdijų bibliotekos vadovei Renatai 
Rudienei už bendradarbiavimą 
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O n a  J a u t a k ė

Pokalbis turgelyje su močiute

– Daug uodų šiemet, kaip pašėlę kanda.
– Taigi nebuvo žiemos, neįšalo.
– Ir grambuolių pilna ant šaligatvio.
– Tai kad nebuvo žiemos, neįšalo.
– Ir žmonių gatvėse kiek, lyg nebuvo to karantino…
– Taigi aš ir sakau: nebuvo žiemos, neįšalo.
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P a w e ł  K r u p k a

Vikingų laivas

Kai aplinkui spūstys
prisėdu ant laiptelio ir užsimerkiu
įspraustas riešuto kevale išplaukiu į vandenis
Vėl esu Vikingas
Minčių vandenynas sūpuoja mano sielą
nuo dorybės iki nuopuolio pakaitomis
Manosios ir svetimos nelaimės
paslėptos ir atviros
pranašauja naujus laikus
o gruodį net vidudienį tamsu
ir – sako – pataisys
tik kitame tūkstantmetyje
Tačiau Helijas nuo pat aušros man rodo
kaip kalaviju išsklaidomos tamsumos
Tad plaukiu į Saulę
Poseidonas moko mane
lavink akį nėr prarasi kryptį
lavink raumenis nes prarasi jėgas
lavink širdį nes prarasi drąsą
Tad plaukiu bangų keteromis tai atsipalaidavęs
tai įsitempęs kaip Artemidės lankas

piktžodžiauju ir springstu jūros puta
meldžiuosi ir irklai patys skrodžia mėlio gelmę
taip kad net sunku juos laikyti rankose
Įvykių vandenynas sūpuoja mano kūną
nuo tikslo iki skendimo
ir kai mano įgula pradingsta bangų tamsoje
jaučiu tik dilgtelėjimą krūtinėje
ir iškart stoja nauji kariai
nors neatpažįstu nei jų herbų nei kalavijų
pakanka kad jų žvilgsnis tyras ir šypsosi jie kaip nugalėtojai
tad plaukiu į Saulę
nes senoliai pasakė čia Europoje
Aštuoni Vėjai vienos pilies griuvėsiuose
neturi kuo kvėpuoti
Kaip Jūs senieji keliautojai atplaukėte vieniši
be fanfarų ir saliutų be sostų ir konstitucijos
jūsų Vado vardas išliko tik
ant alaus butelių
Tad plaukiu bangų keteromis tai atsipalaidavęs
tai įsitempęs kaip Artemidės lankas
ieškodamas naujo laiko ir naujos erdvės
palikau pilyje kalendorius ir žemėlapius
kai atplauksiu nubraižysiu naujus
kai atplauksiu iki tos Žemės kuri man nepažadėta
apie kurią skaičiau Knygose
ir savo vaizduotės dugne

Iš lenkų kalbos išvertė ŽILVINAS NORKŪNAS
Anoniminių eilėraščių vertintojos Audronė Daugnorienė 
ir Neda Letukytė
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Ta d a s  Ž v i r i n s k i s

Lyg ir filosofinis

Pavėluotas, ak, pavėluotas,
Tu, pavasari, vėjų valdove...
Beskęstąs gyvenimo luotas,
Lėtos upėj mazgosime kojas.

O po to dar brisim per Stiksą,
Kad pasiektume Hado šešėlių
Teatrą. Jame pasiliksim –
Balagano vaikai susivėlę.

Gi branda, kurios nesulaukė
Susivėlę vaikai balagano,
Slepias sau po juokdario kauke
Ir išminčiai toliau neišmano,

Kur pradžia yra, kur finalas,
Kur iliuzijos kuria tikrovę.
Mūsų protų girnose malas
Kasdienybės pilka negerovė.

K ĘS T U ČI O  S V ĖR I O  nuotraukos


