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Pradėkime	pokalbį	nuo	pirmojo	Jūsų	teatrinio	patyrimo	–	kas,	
kur	ir	kada	tai	buvo?

Pirmieji mano teatriniai įspūdžiai dvejopi. Tai visiškai 
kitas, stebuklingai švytintis pasaulis Kauno muzikinio 
teatro scenoje spektakliuose Josifo Kovnerio Akulina (rež. 
R. Andrejevas), Franzo Schuberto Trijų	 mergelių	 namai 
(rež. R. Andrejevas), bet ir slegiantis, iki šiol iš emocinės 
atminties išnyrantis kaip nevilties ženklas: labai anksty-
voje vaikystėje su močiute Alytaus kultūrnamyje maty-
tas vaidinimas apie socialinės nelygybės žeminamus ir 
naikinamus žmones. Manau, kad tai galėjo būti gastro-
linis Vilniaus akademinio dramos teatro spektaklis Gie-

Teatras – mylimi gimti namai
Režisierių Bernardą Gytį Padegimą kalbina Elvina Baužaitė

2020-aisiais	minėtas	profesionaliojo	Lietuvos	teatro	šimtmetis.	Šia	proga	kalbamės	su	
režisieriumi,	aktoriumi,	teatro	pedagogu,	lektoriumi	Bernardu	Gyčiu	Padegimu,	kuris	jau	
penkias	dešimtis	metų,	galima	sakyti,	gyvena	teatre.	Iš	tiesų	šis	gyvenimas	labai	intensyvus,	
turiningas,	prasmingas	ir	vertingas,	tai	byloja	kūrybinis	turtas	–	B.	G.	Padegimas	yra	sukūręs	
šimtą	penkiolika	spektaklių.	Naujausias	ir	žymintis	šį	kūrybinio	viseto	skaičių	–	„Pirmeiviai“	
(premjera	–	Nacionaliniame	Kauno	dramos	teatre	2020	m.	rugpjūčio	21	d.,	pjesės	autorius	–	
B.	G.	Padegimas):	žvilgsnį	į	XX	a.	pradžią,	kada	atgimstant	ir	besikuriant	Lietuvos	valstybei,	
kartu	kėlėsi	ir	kūrėsi	profesionalusis	teatras.	Apie	visa	tai	–	pjesę	ir	spektaklį	„Pirmeiviai“,	
profesionaliojo	Lietuvos	teatro	retrospektyva	ir	perspektyva	–	pokalbis	su	B.	G.	Padegimu.

da	gaideliai (rež. A. Kernagis) pagal Juozo Baltušio pjesę. 
Šis įvykis parodo, kaip svarbu parinkti vaikui tinkamą 
spektaklį, nes jis yra labai pažeidžiamas, o kita vertus, 
gal kaip tik šis spektaklis ir buvo man pirmoji empatijos 
pažemintiesiems	ir	nuskriaustiesiems pamoka...

Mano mokykla buvo Laisvės alėjoje, netoli visų Kau-
no teatrų, tad neužmirštamas pirmasis mokytojas Jurgis 
Kalėda mus, pradinukus, dažnai į visus juos ir vesdavo. 
Puikiai prisimenu pirmąjį tik ką įsteigto Kauno lėlių te-
atro spektaklį Stebuklingas	Aladino		žibintas (rež. S. Ratke-
vičius), suvaidintą dabartinės Filharmonijos salėje, arba 
ekskursiją į Muzikinio teatro užkulisius, kur mane ap-
stulbino teatre, tokioje meno šventovėje, mezganti choro 
artistė... Ausyse tebeskamba su niekuo nesupainiojamas 
Vyriausio brolio – Laimono Noreikos – balsas iš Dvylikos	
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brolių	juodvarniais	laksčiusių (rež. I. Bučienė)... Neužmirš-
tama ir tame spektaklyje debiutavusi Gražina Balandytė 
bei taip pat vaidinę pirmųjų spektaklių dalyviai: Anta-
nina Vainiūnaitė, Petras Kubertavičius, Juozas Laucius... 
Teatrų vitrinos Laisvės alėjoje su spektaklių nuotrauko-
mis bei repertuaru, tada išrašytu ant medinių lentelių, 
man buvo tarsi magiški veidrodžiai... 

Tėvai medikai, kaip ir daugelis sutiktų šios profesi-
jos žmonių, buvo teatralai, ir vakarais nekantriai laukda-
vau jų grįžtančių po spektaklių suaugusiems ir besidali-
nančių įspūdžiais. Paaugęs tetos Irenos ir dėdės Juliaus 
dėka pamilau operą. Teta – mamos giminaitė operos 
solistė Irena Žukaitė, o dėdė – jos vyras, anksti miręs 
muzikologas Julius Špigelglazas, per Operos ir baleto 
teatro gastroles vesdavosi mane į spektaklius, koncer-
tus bei paskaitas filharmonijoje. Surinkęs namuose visas 
lėles, statulėles ir davęs jiems operos solistų pavardes, 
vakarais rengdavau operos spektaklius. Tai buvo ir gera 
dingstis ilgai neiti miegoti. Atsiradus pirmiesiems televi-
zoriams, kovodavau už galimybę žiūrėti operų translia-
cijas. Nusižiūrėjęs teatrinius leidinius – parašiau Valen-
tino Adamkevičiaus kūrybinį portretą. Rusiškai skaityti 
išmokau iš leidinių Театральный	Ленинград, kuriuos iš 
to miesto man parveždavo ten studijavęs tėčio brolis.

Pasidalinkite	 savo,	 jau	 kaip	 kuriančiojo,	 pirmosiomis	 teatri-
nėmis	patirtimis.

Apžavėtas teatro pasaulio, dar ankstyvoje vaikystėje pats 
panorau jį kurti. Aukštojoje gatvėje, kur augau pas sene-
lius Alytuje, nebuvo mano amžiaus berniukų, bet užtat 
mielų mergaičių pulkelis mielai pasiduodavo mano re-
žisūrai. Jau tada teko susidurti ir su cenzūra močiutės as-
menyje – ji laiku spėjo pastebėti ir iš bekietėjančio molio 
gniaužtų išvaduoti nuo galvos iki kojų moliu užlipdytą 
Molio Motiejuko1 vaidmens atlikėją... Kaune, besimo-
kant vyresnėse klasėse, su bendraklasiais bėgiodavome 
į tada vis populiarėjančius skaitovų Monikos Mironaitės 
ir Laimono Noreikos vakarus; apstulbę buvome nuo pa-
gal Kazio Sajos groteską Jono Jurašo pastatytos Mamutų	
medžioklės bei kitų novatoriškų jo spektaklių; žavėjomės 
Modrio Tenisono pantomima ir pačiais pilkoje minioje 
ryškiai išsiskiriančiais jo aktoriais...

Kai mokykloje pagal tradiciją atėjo laikas statyti 
šimtadieniui skirtą spektaklį, mūsų klasėje atsirado gu-
vus Muzikinio teatro choro artistas, atsinešęs raudoną 
vėliavą ir besiruošiantis režisuoti su  mumis kažkokią 
idėjinę kompoziciją. Mes jį tiesiog išvijome, o aš su kla-
sės draugu, dabar jau mirusiu būsimu architektu ir kelių 
spektaklių režisieriumi Antanu Dirda parašėme poetinio 
spektaklio Apie	žmogų	–	juodą	ir	baltą	–	70 scenarijų, kurį 
aš ir pastačiau. Spektaklyje pagal įvairių poetų eiles da-
bar žinomas medikas Limas Kupčinskas vaidino Juodą-
jį žmogų, man teko Baltasis, o pas hipius į Meilės salą 
bangomis ateinantį Frédéricą Chopiną vaidino dabar 
žinomas kompozitorius, o tada Juozo Gruodžio aukš-
tesniosios muzikos mokyklos (dabartinės Kauno Juozo 
Gruodžio konservatorijos) studentas Mindaugas Urbai-
tis. Spektaklis turėjo pasisekimą, o jį stebėjęs aktorius Al-
gimantas Voščikas pasakė, kad turiu režisūrinių gabumų 
ir pakvietė užeiti į teatrą, kur mane pristatė ilgamečiam 
teatro direktoriui Romualdui Tumpai ir Jonui Jurašui.

Pastarasis iškart mane suėmė į nagą – pareikšdamas, 
jog režisierius turįs būti geras, nes blogas režisierius 
esąs kančia – aktoriams, šeimai ir pačiam sau... Kad įsi-
tikintume mano režisūrinio potencialo kokybe, mano 
mentorius, lyg Žilvinas Eglei, skyrė atlikti tris darbus – 
parašyti tris veikalų režisūrines eksplikacijas, prieš tai 
gavęs mano pažadą, kad jeigu jis pasakys, jog šiai pro-
fesijai netinku, tai ir nebandysiu ten kišti nosies... 

Parašiau nei daugiau, nei mažiau Williamo Shakes-
peare’o Hamleto, Eugène Ionesco Naujojo	 nuomininko ir 
savo Žmogaus... eksplikacijas; buvau Jono Jurašo palai-
mintas ir išvykau į Maskvą, įstojau į GITIS, garsų teat-
rinio meno institutą, kurio abreviatūra sutapo su mano 
senoviniu pagonišku vardu, surinkęs aukščiausią balą 
iš visų šimtų stojančiųjų. Stoti į šį institutą paskatino tė-
tis, sakydamas: „Jeigu jau joti į pragarą, tai joti ant gero 
arklio“, po to, kai jam nepavyko mano teatrinės aistros 
užgesinti lyg netyčia suorganizuotais susitikimais su ke-
liais teatralais, kuriems nepasisekė ir kurie turėjo atgra-
syti mane nuo pavydo ir intrigų kupino teatro pasaulio.

Studijų Maskvoje metai sutapo su vadinamuoju Atši-
limo laikotarpiu, tad teko matyti ir gudriai sovietinę cen-
zūrą apgavusį Maurice’o Béjart’o baletą, šokantį Adomo 
kostiumais pagal Pink	 Floyd muziką Akademinio teatro 
scenoje, ir garsiąją parodą Paryžius–Maskva, ir daugybę ne-
legalių, buldozeriais sugriautų parodų, ir dar labai daug 
ką... Kultūrinis gyvenimas Maskvoje tuo metu virte virė, o 
GITIS dar dėstė senieji rusų teatro meistrai, perdavę savo 
studentams neįkainojamų žinių bei patirties... Ko verta 
vien jau visą gyvenimą besitęsusi mano draugystė su my-
lima dėstytoja Nina Stanislavovna Suchockaja, kuri buvo 
garsiojo Kamerinio teatro įkūrėjo Aleksandro Tairovo auk-
lėtinė ir šio teatro žvaigždės Alisos Koonen dukterėčia. Su 
pastarąja ir kita Ninos Stanislavovnos drauge – garsiąja 
Faina Ranevskaja taip pat teko bendrauti. Studijuodamas 
atradau tada draustą ir man tapusį vienu iš esminių kū-
rybinio bei pedagoginio darbo instrumentų Michailo Če-
chovo kūrybinį metodą. Tik pradėjus studijuoti, J. Jurašas 
Sovremenike statė W. Shakespeare’o Makbetą.

Ne kartą teko traukiniu kartu važiuoti į Maskvą, 
laukti oro uoste atidėto skrydžio, bet į repeticijas tame 
garsiame teatre, kurios vyko nervingoje ir priešiškoje 
atmosferoje, patekti taip ir nepavyko. J. Jurašas sakė, kad 
laukia manęs savo vadovaujamame teatre kaip antrojo 
režisieriaus, tačiau, kai 1973 metais, jo pakviestas, būda-
mas trečiakursis, atvykau į Kauno dramos teatrą statyti 
savo pirmojo spektaklio, mano mokytojas jį buvo tik ką 
palikęs. Teatre vyko remontas, žiūrovų salėje buvo kei-
čiamos grindys, bet fantastiškasis teatro butaforas Alber-
tas Šatkus jaunajam režisieriui pirmai repeticijai iš savo 
valdų atbogino paauksuotą ampyrinį staliuką ir tokią 
pat milžinišką peleninę, o išgirdęs: „Ačiū, aš nerūkau“, 
režisieriumi mane pripažino tik po daugelio metų, kai 
1981 metais sulaukė didelės sėkmės Kauno valstybinio 
dramos teatre mano pastatytas spektaklis pagal Augusto 
Strindbergo dramą Kreditoriai...

Aš ką tik Žemėje pradėjau keturiasdešimt aštuntuo-
sius savo teatrinės odisėjos metus, o visi mano pirmojo 
spektaklio – Mikio Mikverio estiško miuziklo vaikams 
Karlsonas	ir	vėl	pokštauja (1973) – aktoriai jau vaidina dan-
giškajame	teatre...
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Dabartinis	 Nacionalinis	 Kauno	 dramos	 teatras	 –	 bent	 jau	
institucine	 prasme	–	 yra	 vieta,	 kur	 prasidėjo	 profesionalusis	
Lietuvos	teatras.	Jūsų	spektaklio	„Pirmeiviai“	kontekste	–	kas	
Jums	 asmeniškai	 įdomiausia	 ir	 įstabiausia	 galvojant	 apie	 šį	
ypatingos	 prasminės	 vertės	 įvykį	 teatro	 menui,	 visai	 mūsų	
šalies	kultūrai?

Nacionalinis Kauno dramos teatras nuo Dramos vai-
dyklos įsteigimo 1920 m. iki šiandienos kartu su visais 
Lietuvos žmonėmis nuėjo ilgą ir prieštaringą kelią. Vi-
sais laikais stengdamasis būti artimas savo žiūrovams, 
atspindėti jų problemas ir lūkesčius, jis buvo, yra ir, 
manau, ateityje bus tikras lietuvių teatrinės kultūros 
pirmeivis. Čia pradėjo formuotis pasaulines aukštumas 
pasiekusi lietuvių teatro mokykla, čia buvo įtvirtinamos 
tradicijos ir kuriamos sceninės novacijos; šiame teatre su-
brandinti aktoriai ir režisieriai kūrė kitus šalies teatrus. 
Per šimtmetį būta visko – šio teatro istorija dar laukia 
savo tyrinėtojų. 

Pristatant spektaklį Pirmeiviai, buvo akcentuojama 
šviesioji teatro kūrimo pusė: pirmųjų jo kūrėjų entuziaz-
mas, pasiaukojimas dirbant sunkiomis sąlygomis, tačiau 
spektaklyje parodyta ir skaudi pirmojo režisieriaus Juo-
zo Vaičkaus drama, kai jis, įkūręs teatrą, tuoj pat turėjo jį 
ir palikti, negalėdamas pasidžiaugti viso savo gyvenimo 
triūso vaisiais. Šis vedlio išėjimas tapo tarsi archetipiniu, 
periodiškai pasikartojančiu visą teatro organizmą vis su-
purtančiu veiksmu. Dramatiškas buvo vieną po kitos ke-
lias kūrybines nesėkmes patyrusio simbolingojo teatro kū-
rėjo Antano Sutkaus pasitraukimas 1927 metais. Iki šiol 
neaišku, ar jis nesugebėjo savojo teatro modelio įtvirtinti 
todėl, kad, kaip priimta sakyti, jis buvo daugiau teoreti-
kas negu praktikas, ar dėl to, kad tuometinė realistinio 
meno tradicija dirbanti trupė nepriėmė jo Vilkolakyje labai 
sėkmingai taikyto improvizacinio teatro metodo. Ar galų 
gale jis turėjo palikti teatrą todėl, kad neįtiko po pervers-
mo į valdžią atėjusioms politinėms jėgoms?

Ar savo Šarūnu modernaus teatro erą mūsų teatre 
pradėjęs Andrius Oleka-Žilinskas 1934-aisiais turėjo pa-
likti teatrą, ir, kaip anksčiau J. Vaičkus, išvykti iš Lietu-
vos į Ameriką laimės ieškoti vien todėl, kad neva į teatrą 
per daug prikvietė rusų menininkų (tarp jų ir pasaulinio 
masto teatro reformatorių Michailą Čechovą) ir buvo 
apkaltintas bolševikine propaganda, ar ir dėl savo su-
dėtingo, išlaidauti mėgstančio charakterio? Na, ir visai 
apgailėtinai teatro analuose atrodo iki šiol nutylėtas ir 
nacių, ir bolševikų persekioto dar vieno svarbaus mūsų 
teatro novatoriaus Romualdo Juknevičiaus pasitrauki-
mas iš teatro, kai į jį iš Maskvos 1952 metais sugrįžo taip 
režisieriaus lauktas, jam savo kūrybine metodika artimas 
gitisiečių kursas. Ar jau apčiuopiamoje praeityje teatrą 
atnaujinusio Jono Jurašo išėjimą ir išvykimą į tą pačią 
Ameriką lėmė tik kova su cenzūra, ar ir didelės trupės 
dalies konformizmas? (Taip pat ir kito Jono – Vaitkaus 
atvejis?) Ar Borisas Dauguvietis būtų visiškai atskleidęs 
savo gaivalingą talentą, o ne likęs dažniausiai, pasak 
Balio Sruogos, eilinių teatrinių blynų	 kepėju, jei publika 
būtų priėmusi ir parėmusi jo novatoriškai pastatytus 
spektaklius XX a. trečiojo dešimtmečio pabaigoje? Ko-

kius naujus vėjus į teatro gyvenimą būtų įnešę sėkmingai 
debiutavę Algirdas Jakševičius ir Juozas Monkevičius, 
jeigu jų, vos perkopusių trisdešimtmetį, gyvybių Antro-
jo pasaulinio karo metais nebūtų pasiglemžusios: pir-
mojo – choleros epidemija, o antrojo – piktadario kulka? 
Taigi būtų šaunu, jeigu paminėję mūsų pirmojo dramos 
teatro šimtmetį, antrojo šimtmečio pradžioje sulauktume 
dėmesingų jo istorijos, jame vykusių procesų tyrinėjimų.

Kauno	dramos	teatro	pavadinimas	daug	kartų	keitėsi,	bet	esmė	
liko	ta	pati.	Kokia	 ji	 Jums?	Papasakokite	savąją	 istoriją	atra-
dus,	pažinus	ir	jau	daugybę	kartų	kūrus	šiame	teatre,	kuriam	
ir	vadovavote	1993–1999	metais.

Nepaisant visų per šimtą metų pasiektų pergalių ir pa-
tirtų pralaimėjimų, mane labiausiai stulbina visų per tą 
laiką teatre dirbusių žmonių sutelktomis pastangomis 
įtvirtintas kūrybinio proceso nenutrūkstamumas. Juk 
tik rai, kad ir koks būtų lauke oras tikrąja ir perkeltine 
prasme, teatras repetavo, rodė savo spektaklius žiūro-
vams. Manau, kad ir karo, ir ypač pokario metais, pažy-
mėtais žiaurios cenzūros ir ideologinio diktato, aktoriai 
ir režisieriai iš visų jėgų stengėsi išlaikyti profesionalu-
mo kriterijus, neleido nuslopti jau užsimezgusiai žiūro-
vų teatro meilei. Nekalbant jau apie vėlesnius metus, kai 
į teatrą verždavosi tiesos ir grožio ištroškusios minios 
iš visos Lietuvos. Štai ir dabar, sudėtingomis karantino 
sąlygomis, teatre vyksta repeticijos, išmoningai kuriami 
virtualūs teatriniai įvykiai.

Mano paties likimas šiame teatre gana prieštaringas. 
Man iki šiol sunku suprasti, kodėl vieni spektakliai įėjo 
į teatro aukso fondą, kiti praslydo nepastebėti, o dar kiti 
patyrė kūrybinę nesėkmę, nors visi, atrodo, buvo repe-
tuoti su visišku atsidavimu ir kūrybine ugnele... Aš šia-
me teatre nuo vaikystės buvau žiūrovas, vėliau – etatinis 
režisierius, sunkiais pirmaisiais tik atkurtos Nepriklau-
somybės metais vadovavau jam, o dabar kartkartėmis 
esu kviečiamas statyti spektaklių.

Kad ir kokį statusą jame turėčiau, esu suaugęs su Na-
cionaliniu Kauno dramos teatru. Jis mane formavo ir kaip 
žmogų, ir kaip profesionalų menininką, o aš, būdamas 
režisieriumi, stengiausi su jo aktoriais ir žiūrovais dalintis 
tuo, ką sukaupiau geriausio savyje, perduoti įgytas žinias 
ir patirtį Aktorinio meistriškumo teatro mokyk los auklė-
tiniams. Visada jaučiuosi atsakingas dėl teatro likimo, 
visad jį mylėsiu taip, kaip mylimi gimti namai.

Ž M O G I Š K O  V E I D O  R E Ž I S I E R I U S

Kaip	regite	jaunąją	aktorių	kartą,	ką	manote	apie	aktorių	trupę,	
su	kuria	realizavote	spektaklio	„Pirmeiviai“	idėją,	ir	apskritai	
apie	dabarties	jaunuosius	teatro	meno	įprasmintojus?

Mano spektakliuose visada vaidina daugiau ar mažiau 
jaunų aktorių, nuolat dirbu su studentais, tačiau, eida-
mas į pirmus susitikimus su būsimaisiais Pirmeivių vaid-
menų kūrėjais, visu į Nacionalinį Kauno dramos teatrą 
neseniai įsiliejusiu kursu, jaudinausi, galvodamas, ar ra-
sime bendrą kalbą, ar suprantamos jiems bus prieš šim-
tmetį teatrą kūrusiųjų bendraamžių godos. Juolab, kad 
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su jų kurso vadovu Algirdu Latėnu, dar pats būdamas 
studentas, repetavau tuometėje konservatorijoje (dabar 
Lietuvos muzikos ir teatro akademija) jų kurso diplomi-
nį spektaklį, o kitas kurso vadovas, Vidas Bareikis, dar 
besimokydamas Nacionalinėje M. K. Čiurlionio menų 
mokykloje, debiutavo mano statytame miuzikle Ugnies	
medžioklė	su	varovais (2004)... Labai greitai paaiškėjo, kad 
jaunieji, pasak V. Bareikio, nepaliesti cinizmo, o ir istori-
jos pamoka juos sudomino. Prisipažinsiu: viena iš mano 
paskatų, ir rašant pjesę, ir jau statant spektaklį, buvo 
troškimas sudominti jaunuosius aktorius seniausio šalies 
teatro praeitimi, bent maža dalele įkvėpti jiems pagarbos 
ir meilės šiam teatrui, noro kurti jame savo aktorinį gy-
venimą, o ne išsivaikščioti kas sau.

Istorija rodo, kad teatras atsinaujindavo tada, kai į 
jo trupę įsiliedavo visas būrys viena metodika ir viena 
teatrine etika išugdyto jaunimo. Teatro kūrybinei gy-
vybei palaikyti tai yra taip pat svarbu, kaip brandžiam 
medžiui naujas skiepas. Tik sėkmingas tradicijos ir no-
vacijos derinys garantuoja visavertę kūrybinę apykaitą 
sudėtingame teatro mechanizme. Jau kurį laiką naujoms 
teatrinėms kartoms pritaikoma filosofo Zygmunto Bau-
mano įžvalga, kad anksčiau žmonės labiau vertino sau-
gumą visose gyvenimo srityse, o dabar labiau vertina 
laisvę bet kokia kaina. 

Prieš keletą metų Lietuvos muzikos ir teatro aka-
demijos aktorių kurso jaunųjų kolegų, kuriems dėsčiau, 
paklausiau, ar jie norėtų dirbti teatruose etatuose, ar būti 
laisvai samdomi. Neatsirado nė vieno, kuris norėtų susi-
saistyti su kuriuo nors teatru pastoviais ryšiais. Jaunimas 
nori išbandyti visas atsiveriančias galimybes, vienu metu 
dirbti čia, ten ir dar kažkur. Tai, aišku, veda į profesinį 
tobulėjimą įgyjant vis naujos vertingos patirties, tačiau 
ir kyla paviršutiniškumo grėsmė: greitai judant iš vie-
no projekto į kitą, prie nieko neprisirišant, į nieką kaip 
reikiant neįsigilinti... Aš juokauju, kad dėl tokio aktorių 
judumo (labai nemėgstu šio naujadaro – jis man atrodo 
padarytas iš žodžio „juodas“) teatre man lengviau pasta-
tyti patį spektaklį negu sudaryti jo repeticijų tvarkaraštį... 
Kita vertus, pats turbūt buvau vienas pirmųjų šalies re-
žisierių, dar sovietmečiu pradėjusių dirbti pagal sutartis 
įvairiuose teatruose. Turbūt amžina ir neišsprendžiama 
teatrinio gyvenimo dilema: kas geriau, ar teatras-namai 
su pastovia trupe, kurią režisierius meistras ugdo lyg 
rūpestingas sodininkas sodą, ar darbas kino principu pa-
gal šūkį „labas ir sudie“, kai susitinkama tik konkrečiam 
darbui? Vienareikšmio atsakymo čia negali būti. Na bet 
grįžkime, kaip sakoma, „prie savo puodų“.

Paskirsčius vaidmenis, paaiškėjo, kad daugumos 
jaunųjų aktorių veido bruožai nepaprastai panašūs į jų 
įkūnijamų pirmtakų. Šią Dievulio	 dovaną	 teatro vadybi-
ninkai išradingai panaudojo spektaklio reklamoje. O aš 
dar gegužę perskaičiau aktoriams pjesę, apdalinau juos 
literatūra apie jų kuriamus personažus ir liepos pirmo-
siomis dienomis, pasitelkę M. Čechovo metodo prati-
mus, darbą su pjese, kurį labai palengvino tai, kad akto-
riai išugdyti tuo pačiu metodu ir supranta vienas kitą iš 
pusės žodžio, pradėjome mano sodyboje Dzūkijos miške. 
Aišku, mes netapome neišskiriamais draugais, nes man 
po repeticijų norėjosi miško ramybės, o jaunimas mie-
liau liedavo savo energiją triukšminguose žaidimuose; 

tačiau gamta, bendra buitis padarė savo – susikūrė tar-
pusavio supratimo, pagarbaus draugiškumo atmosfera. 
Gera pradžia – pusė darbo. Jį sėkmingai tęsėme teatre. 
Juolab, kad visą laiką galėjome repetuoti scenoje, nes te-
atre nevyko spektakliai. Tačiau teko nemažai paplušėti 
derinant repeticijų tvarkaraščius, nes kūrybingi jaunuo-
liai turėjo nemažai ir kitų įsipareigojimų. Nuogąstavau, 
kad aktoriai, daug vaidinantys postmodernistiniuose 
spektakliuose, turės sunkumų kurdami Pirmeiviams bū-
tinus charakterius, tačiau pasirodė, kad jie puikiai geba 
scenoje įkūnyti savo kuriamus personažus. Premjeroje 
labiausiai nudžiugino kurso vadovų žodžiai, kad auklė-
tiniai jų neapvylė ir kad spektaklyje akivaizdus profesi-
nis jų augimas. Darbas su šiais jaunosios kartos aktoriais 
man suteikė didelį kūrybinį džiaugsmą, stengiausi kiek 
įmanydamas dalintis su jais savo teatrine patirtimi, isto-
rinėmis žiniomis, darbo metodikos praktika. Tiesa, ka-
dangi dirbome sparčiai, skubėdami išleisti spektaklį tarp 
dviejų pandemijos bangų, o aš dar buvau ir autorius bei 
režisierius viename asmenyje, kuris tiksliai įsivaizduoja 
spektaklį ir žino, kur veda aktorius, tad buvo nedaug 
laiko diskusijoms, įvairių variantų bandymams. Manau, 
kad jauniesiems kolegoms, vis labiau įprantantiems prie 
kolektyvinės kūrybos, ar ir patiems režisuojantiems, tai 
galėjo sukelti tam tikrų nepatogumų. O apskritai kal-
bant apie mūsų jaunuosius aktorius, žavi jų emocinis 
paslankumas, sceninė laisvė, iniciatyvumas, dažniausiai 
puikiai įvaldyta kūno plastika. Gal tik galėčiau palinkėti 
ankstyvesnės intelektualinės brandos ir savo kūrybinės 
idėjos išsigryninimo.

Jūsų	 spektaklyje	 „Pirmeiviai“	 kalbama	 apie	 režisieriaus	 ir	
aktorių	kūrybinį	santykį.	Dabartinis	Lietuvos	teatras	vadina-
mas,	 laikomas	režisieriaus	 teatru,	nors	galbūt	 ši	pozicija	 jau	
besikeičianti,	 nueinanti.	 Kaip	 spektaklio	 repeticijose	 kuriate	
režisieriaus	ir	aktorių	tarpusavio	santykį?

Per savo netrumpą režisieriaus gyvenimą lietuvių teatre 
man teko laimė dirbti su daugybe mūsų teatro žvaigž-
džių, veteranų, debiutantų. Visada norėjau būti režisie-
riumi	 su	 žmogišku	 veidu, nors jau pats mūsų profesijos 
pavadinimas, kilęs iš lotynų kalbos, suponuoja tam tikrą 
galios impulsą (žodis rego lotyniškai reiškia vadovauju, 
valdau). Niekada neleidau sau manipuliuoti aktorių emo-
ciniu pažeidžiamumu, repeticijų procese naudotis jų psi-
chologinėmis traumomis. Su nemažai įvairaus amžiaus 
aktorių tapome draugais. Tačiau ne visi buvo patenkinti 
pagarbiu, lygiaverčiu santykiu. Kai kuriems priimtinas 
paternalistinis požiūris, noras režisierių, ypač dar jeigu 
jis ir teatro vadovas, matyti lyderį, vadą, turintį stiprią 
ranką, o jeigu toks nesi, nenori būti, tai gali susilaukti 
paniekos ir priešiškumo. Manau, kad bent jau kūrybi-
nėje erdvėje režisierius tikrai turi būti vedlys, žinoti, ko 
nori, ir sugebėti savo viziją įgyvendinti, padėdamas ak-
toriams, įsiklausydamas į jų pasiūlymus. Nemanau, kad 
režisierių, ateinantį į repeticiją lyg baltas	lapas ir kviečian-
tį aktorius kartu ieškoti, ko nepametė, nesiūlant ieškoji-
mų krypties, galima vadinti profesionalu. Tai vis dėlto 
skirtingos profesijos, ir man artima Anatolijaus Efroso 
frazė, kad ,,režisierius yra situacijos, o aktorius – veiks-
mo meistras“.
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Dar režisūros priešaušryje rusų teatro kritikas kurio-
ziška pavarde Aleksandras Kugelis rašė: ,,Juk turi būti 
kažkoks centrinis, vienintelis aiškintojo protas, panašiai 
kaip vienas protas kuria kūrinį. Negalima leisti, kad 
kiekvienas iš aktorių, ir dekoratorius, ir apšvietėjas, ir 
kostiumininkas aiškintų ir spręstų apie pjesę. Tai daro 
režisierius.“ Tačiau labai greitai, išsigandęs teatre augan-
čio autoritarizmo, tas pats autorius perspėjo: ,,Centrinė 
režisieriaus valdžia, kad neuždusintų atskirų talentų 
individualybės ir neįsteigtų vietoj meninio ansamblio 
kareivinių drausmės.“ XX a. buvo palankus autoritariz-
mo klestėjimui ir politikoje, ir teatre. Mūsų laikais, libe-
ralėjant papročiams ir keičiantis visuomenės požiūriui, 
režisieriaus vaidmuo spektaklio statymo procese, kai visi 
šio proceso dalyviai paklūsta jo valiai, o paties proceso 
tikslas – įkūnyti vienatinę režisieriaus viziją, vis dažniau 
kvestionuojamas, kreipiant kūrybos vektorių į bendros 
kūrybos pusę. Ką gi, jei ši tendencija gilės, išliks tik atski-
ros režisūrinio teatro salos, kaip autorinis kinas. Teatras 
daug amžių vertėsi be režisieriaus, tad nieko nuostabaus, 
kad ir vėl gali ateiti toks metas, kai šio teatrinės sintezės 
meistro profesija gali tapti perteklinė.

T E AT R A S  G Y V Y B Ė S  K U LT Ū R O S 
A K I VA I Z D O J E 

Jūsų	 parašytoje	 pjesėje	 „Pirmeiviai“	 yra	 keletas	 užuomi-
nų,	nuorodų	 į	Antono	Čechovo	„Trijų	 seserų“	 fragmentus,	
pasitelkiu	 kelias	 ištraukas:	 Veršininas:	 „Man	 rodos,	 viskas	
žemėje	 turi	 pasikeisti	 pamažu	 ir	 jau	 keičiasi	 mūsų	 akyse.	
Po	dviejų,	 trijų	 šimtų,	 o	gal	po	 tūkstančio	metų	–	ne	 laiko	
trukmė	 svarbu	 –	 ateis	 naujas,	 laimingas	 gyvenimas.	Daly-
vauti	 tame	gyvenime	mums,	žinoma,	neteks,	bet	mes	dėl	 jo	
gyvename	dabar,	dirbame,	na,	kenčiame,	mes	kuriame	jį	–	ir	

tik	čia	vienintelis	mūsų	būties	tikslas	ir,	jei	norite,	mūsų	lai-
mė.“2	Tuzenbachas:	„Ne	tik	po	dviejų	trijų	šimtų,	bet	 ir	po	
milijono	metų	gyvenimas	paliks	toks	pat,	koks	buvęs;	jis	ne-
sikeičia,	išlieka	pastovus,	jis	vyksta	pagal	savo	dėsnius,	kurie	
mums	nė	kiek	nerūpi	arba	bent	kurių	jūs	niekad	nesužinosite.	
Paukščiai	keleiviai,	gervės,	pavyzdžiui,	skrenda	ir	skrenda,	ir	
kokios	tik	mintys,	didelės	ar	mažos,	neklaidžiotų	po	jų	galvas,	
jos	vis	tiek	skris	ir	nežinos,	kodėl	ir	kur.	Jos	skrenda	ir	skris,	
nors	 ir	 kokių	 filosofų	 tarp	 jų	 atsirastų;	 ir	 tegul	 filosofuoja,	
kaip	nori,	kad	tiktai	skristų...“3 

Įdomi	Jūsų	paties	pozicija,	nuomonė	–	ar	mes	dalyvauja-
me	naujo	gyvenimo	kūrime,	patys	jį	kuriame,	ar	visgi	niekas	
nesikeičia,	gyvenimo	vyksmo,	proceso	dėsniai	mums	nežinomi	
ir	nesuvokiami,	viskas	vyksta	savaime,	tad	mes	esame	tik	kaip	
tos	gervės,	kurios	skrenda	ir	skris?

Gyvenimas per trumpas, kad žmogus galėtų asmeniš-
kai įminti didžiąsias būties paslaptis, tačiau žmonija, 
sugerdama visų gyvenusių išmintį bei faustiškąsias pa-
stangas atkakliai vis greičiau juda pirmyn, vis mažiau 
besidairydama atgal. Kitas klausimas, kur ta sudievinta, 
vis greitėjanti pažanga veda. XX amžiaus pabaigoje buvo 
madinga sakyti, kad XXI amžius arba bus humanitari-
nis, arba jo išvis nebus. Dar buvo kalbama apie planetinį 
mąstymą, kuris leistų visoms valstybėms, visiems pilie-
čiams solidariai pasirūpinti pasaulio išlikimu ginklavi-
mosi varžybų, klimato kaitos bei naujų, dar nežinomų 
iššūkių akivaizdoje. Deja, globalizacija įvyko tik ekono-
miniu lygmeniu, o mąstymas darosi vis labiau atavisti-
nis, kai Greta Thunberg, kaip kažkada Jeana d‘Arc, dau-
gelio apšaukiama beprote, o JAV prezidentas Donaldas 
Trumpas, kaip kažkada Romos imperatorius Neronas, 
genijumi... Kas belieka? Būti Sizifu ir kantriai risti savo 
gyvenimo akmenį, bent jau stengiantis nepastumti šalia 
esančio, o pagal galimybes jam ir padėti.

Spektaklio 
Pirmeiviai 
aktorių trupė ir 
režisierius Gytis 
Padegimas. 
M A R I A U S 
J A D K A U S K O  
nuotrauka
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Sakoma,	 jog	 teatras	 gyvenimą	 ne	 tik	 atspindi,	 bet	 ir	 savitai	
formuoja,	keičia,	rodydamas,	koks	jis	yra,	koks	galėtų,	turėtų	
būti	–	tai	viena	teatro	meno	ilgaamžiškumo	ir	netgi,	sakyčiau,	
amžinumo	priežasčių.	Kas	 Jums	yra	 teatras?	Kaip	 įžodintu-
mėte	jį,	jo	prasmę	ir	reikšmę	žmogui?

Ir dabar tikiu dar jaunystėje parašytame straipsnyje Gai-
vinantis	bendravimas suformuluotomis nuostatomis, kad 
teatras yra galingas žmonių bendravimo instrumentas. 
Lyg koks dvasinis	parlamentas, kuriame susitinka įvairių 
laikotarpių mintys, idėjos, pasaulėjautos, o tame emoci-
nių ir intelektualinių iškrovų žaizdre kristalizuojasi po 
truputį tobulesnis, kilnesnis homo	sapiens	pasaulio ir sa-
vęs suvokimas. Iš prigimties pats žmogus ir jo būtis pa-
saulyje netvari. Destruktyvios jėgos pakankamai gajos ir 
galingos ir žmogaus viduje, ir išorėje, tad dėl paties žmo-
giškumo reikia nuolat ir įtemptai kovoti. Teatras, kuris 
jau savaime yra labai skirtingų žmonių telkimo vieta, gali 
būti puiki empatijos mokykla, humanizmo tvirtovė šia-
me beprotiškame, vis labiau į virtualybę grimztančiame 
pasaulyje. M. Čechovas per vieną iš savu pamokų Vals-
tybės teatro studijos auklėtiniams Kaune yra sakęs, jog 
kiekvienas žmogus, o ypač menininkas, turi sąmoningai 
tapti gėrio adeptu, nes, jeigu to nepadarys, nesąmoningai 
atsistos į blogio pusę.

Mane džiugina, kad po ilgai vyravusių realiaty-
vistinių nuostatų, kai mūsų teatro menininkai tvirtino 
tik kelią klausimus ir nežiną jokių atsakymų į gyveni-
mo keliamus iššūkius, vis dažniau atsisakoma infanti-
lios pozicijos ir bandoma vienaip ar kitaip ieškoti savo 
autentiškų atsakymų į tuos klausimus. Visas žmogaus 
gyvenimas yra iššūkis, ir teatras gali būti tas draugas, 
nuolatinis palydovas, kuris žmogų palaiko ir padeda 
išgyventi sunkiausiose situacijose. Tam, kas nuo mažu-
mės pripranta vaikščioti į teatrą, nereikia vaikščioti pas 
psichoanalitiką. Savo studentams aš nuolat kartoju, kad 
teatre galima rodyti ir kalbėti apie viską, bet negalima 
rodyti tokių kūrinių, kurie atima viltį.

Pasidalinkite	giliausiais,	ryškiausią	pėdsaką	Jumyse	palikusiais	
asmeniniais	teatriniais	išgyvenimais	esant	žiūrovų	salėje,	ste-
bint	kitų	kūrėjų	spektaklius,	taip	pat	sukurtus	ir	Jūsų	paties?

Didžiausią įspūdį teatre nuo vaikystės man daro akimir-
ka, kai salėje gęsta šviesa, o tavo esybėje gimsta susitiki-
mo su kita realybe nuojauta. „Kaip grožio paieška, kas-
dienybę pranokstančios vaizduotės vaisius, menas savo 
prigimtimi yra savotiškas kvietimas į slėpinį“, –  laiške 
menininkams įžvalgiai rašė ne iš nuogirdų, bet iš savo 
praktikos teatrą pažinojęs Jonas Paulius II, kurio šim-
tąsias gimimo metines, kaip ir profesionaliojo Lietuvos 
teatro, taip pat minėjome 2020 metais. Aš esu laimingas 
ta prasme, kad kiekvieną spektaklį galiu žiūrėti ne prie-
kabiai kritiškai kaip viskuo persisotinęs teatralas, o kaip 
eilinis žiūrovas. Ir tada, pasak Konstantino Stanislavskio, 
net ir nevykusiame spektaklyje gali surasti kad ir nedi-
delį perliuką.

Giliausius pėdsakus manyje paliko vaikystėje, jau-
nystėje matyti spektakliai, net jeigu jie ir nebuvo geriau-
si. Nei atskirų spektaklių, nei mane giliai paveikusių 

aktorinių darbų nesinori vardyti, nes tai užimtų labai 
daug vietos. Savo spektaklius žiūrėti man yra labai sun-
ku. Labai jaudinuosi, kelis kartus, bežiūrėdamas savo 
spektaklį, buvau net išbertas. Gydytojas sakė, kad tokia 
reakcija pasitaiko labai retai. Juokaudamas sakau, kad 
man lengviau pastatyti naują spektaklį negu žiūrėti seną. 
Nors vykstant spektakliui, jei tik galiu, būnu teatre. Ir 
nežiūrėdamas jaučiu jų pulsaciją.

Žvelgdamas	 į	mūsų	 teatrinę	dabartį,	 kaip	manote,	 ką	mes	 ir	
kaip	apie	save	bylosime	ateityje,	kas	bus	suvokiama	apie	mus	
iš	mūsų	teatrinės	dabarties?

Puikiai žinome, kad teatras pats efemeriškiausias menas, 
vykstantis tik čia	 ir	dabar. Bet koks bandymas jį atkurti 
laike, kad ir tobuliausiomis technologijomis, visada bus 
tik konservų, o ne šviežio maisto gamyba. Čia teatro 
meno tragedija, bet ir žavesys. Ar mes taip žavėtumė-
mės jūros banga, jeigu ji, tik pasirodžiusi ir sudužusi 
prie mūsų kojų, nebūtų niekada nepakartojama? O de-
besimis, jeigu jų formos būtų sustingusios ir apčiuopia-
mos? O šerkšnu, jeigu jo piešiniai liktų ant mūsų lango 
visam laikui? O ir pati gyvenimo akimirka	žavinga čia pat 
atsiranda ir dingsta... Kartais visai džiaugiuosi, kad nėra 
mano garsiausių praeities spektaklių įrašų, o ir esamų 
niekada nežiūriu. Kadangi teatras yra laiko menas, o 
laiko strėlė nestovi vietoje, teatro menas, kaip ir jo kū-
rėjai, deja, sensta. Koks pompastiškas ir juokingas pasi-
rodė daugiau nei prieš šimtą metų nufilmuotas sceninės 
tiesos ir organiško aktoriaus buvimo scenoje apaštalo 
K. Stanislavskio spektaklio Dugne gabaliukas. Manau, 
kad ir dabartinis, labai šiuolaikiškas, mūsų mentalite-
tą atspindintis ir šiandienos realijas užčiuopiantis labai 
talentingas šios pjesės pastatymas susilauks tokio pat 
likimo. Todėl manau, nors gal ir klystu, kad ateities kar-
toms mūsų teatrinė dabartis bus aktuali kaip meninis 
estetinis vyksmas, o mūsų realybės supratimo jie semsis 
iš kitų šaltinių. Kartais sugildo prisimintas Leonardo da 
Vinci posakis: ,,Neverta kurti meno, kuris nepergyvena 
paties kūrėjo...“

Pokalbio	pabaigoje	palinkėkite	ko	nors	teatro	menui	kaip	reiš-
kiniui	apskritai,	taip	pat	būtent	Lietuvos	teatrui,	jo	kūrėjams	
ir	patyrėjams,	 ir,	 žinoma,	 tarkite	žodį	Nacionaliniam	Kauno	
dramos	teatrui,	o	kartu	ir	sau	–	teatro	meno	asmenybei,	reži-
sieriui,	pedagogui,	žmogui,	vardu	Bernardas	Gytis...

Norėčiau palinkėti visados atsiminti vieno giliausių šio 
ir ano amžių sandūros mąstytojo Popiežiaus Jono Pau-
liaus II žodžius: ,,Net ir tirdami tamsiausias sielos gelmes 
ar labiausiai sukrečiančius blogio aspektus, menininkai 
tam tikra prasme tampa visuotinio troškimo būti išgany-
tiems balsu“ ir visa savo esybe tarnauti gyvybės	kultūrai.

1 Lėlių teatro spektaklis pagal Kosto Kubilinsko to paties pavadinimo 
eiliuotą pasaką

2 Anton Čechov. Vyšnių	 sodas.	 Trys	 seserys.	 Dėdė	 Vania.	 Žuvėdra (iš 
rusų kalbos vertė Balys Sruoga). – Alma	littera, Vilnius, 2006, p. 178.

3 Ten pat, p. 179.
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Riša jungtys, dalo skirtys. Nei tų, nei kitų betvarkystėje 
nebūna. Jei būna – tik tada, kai	dalys tvirčiausiu raiščiu 
suporuotos. Riba kaip prisilietimas, slenkstis kaip su-
lietis.

Tad kas gi skiria žemaičius nuo kalnėnų? Ar supras-
tų Simonas su Simonu, kokia galybe Smalaūsis su Straz-
deliu kvėpavo? Jei nesuprastų, tarytum nuo tos galybės 
būtų atsieti, tai juk jungtųsi su be-galybe?

Begalybė! Artėji, net kai tolsti. Negi ne? Taip: ir er-
dvės kryptys susibėga, ir laiko. Štai pavyzdys: niekur 
nėra tiek koplytėlių ir šventųjų inkilėlių, kiek senamel-
diškoje Žemaitijoje. Toks tad religinis oksimoronas.

Sakytum tiesės, lyg neeuklidiniai apsireiškimai, už-
sidaro. Ir iš tiesų: jeigu uždavinys – slenkstis kaip kliūtis, 
tuomet baroniškas triūsas išmatuoti tūrį neišmatuojamo 
pragaro – slenkstis kaip kelias, slenkstis kaip maistas. 
Neeuklidinio proto davinys.

Žemaitija... Aukštaitija... Kokia priešprieša! Meška 
prieš arklį; akirėptis prieš regėjimą; tinkas prieš molį; 
baltas prieš raudoną.

Taip! Vienbokštė Šv. Antano Paduviečio katedra bal-
tuoja prie Masčio; dvibokštė Šv. Mato Evangelisto bažny-
čia raudonuoja prie Šventosios, gremėzdiška lyg Molio 
Motiejus. Betgi kokia keistybė: pirmoji – bendravardė 
vyskupui Antanui iš Anykščių; antroji bendravardė vys-
kupui Motiejui iš Nasrėnų.

Tik nebe keista, nors ir sùkeista.
Taip, priešprieša! Karingas lokys ir taikingas arklys. 

Tik abudu sujungė geležies jungas. Taip pat – Pagaunė. 
Baltas vaikytojas raudoname	lauke.

G i e d r i u s  A l k a u s k a s

Waykitoia Wieszpatia
Antra dalis

Poemą WAYKITOIA	WIESZPATIA sudaro keturi ratu sujungti ciklai, kiekviename kurių – 
penkios dalys. Pirmasis ciklas skirtas meilei ir mitui. Beveik neįmanomas derinys mūsų 
sakmėse, bet poemos rėmuose tai gerai apgalvota. Pirmajam ciklui sukantis, buriama ir už-
kalbama Apuolėje, po to keliaujama į Telšius, vėliau – į Anykščius (kelionė prasideda per 
Rasas, baigiasi per Žolinę po keturiolikos mėnesių), į Šiaurę (prasideda iškart po to, rug-
pjūčio pabaigoje; išspausdinta Naujojoje	Romuvoje, 2019, Nr. 4), pagaliau, iš ten – į Vilnių. 
Pateikiama antroji ciklo dalis.

A U T O R I U S

Taip, priešprieša! Zenitą aukštoją Kałnai	 unt	 kałnu	
perkerta žemaitiškas horizontas Už	kalno	kalnas. Perker-
ta, tarytum nukryžiuoja. Tačiau – ir sukryžmina. Vėlgi, 
kokia su-keistybė!

Ir dar tokia viena: šv. Matas juk ir yra už	kalno	kal-
nas: bokštu į Jurzdiką, bokštu į Janydžius. Šv. Antanas 
juk ir yra kalnas	ant	kalno: ant Insulos kalvos tįsta kuoru 
į paskliautę. Tokia tad religinė metatezė!

Betgi ne, ne priešprieša. Šis žodis dvigubai neigia, o 
matematikui Baronui du sukryžminti minusai yra pliu-
sas. Priešais	 prieš juk yra šalia. Ir neeuklidinis Barono 
protas įrodo:

Priešprieša	yra	Šalis
Betgi svarbiausia: Žemaitiją ir Aukštaitiją jungė ir 

jungs tai, kas jungia baltą pieną su raudonu krauju. Kūno 
jaunystė! Ir ne tik:

Kalnus	iškirsčiau,	sodus	išgenėčiau,
Kad	aš	savo	mergužę	kasdien	pamatyčiau.
Nėra	gražesnės	anei	patogesnės
Kaip	tik	mano	mergužė	balta	bei	raudona.

Abidvi šaleles sujungia jaunystė dvasios. Nesgi tik-
rai tikrai mums buvo apreikšta:

Dvasios	Jaunystė	yra Meilė

Molinukė keliauja nuo Masčio Telšiuose  
iki Anykščių šilelio ir ieško laimės  

Robertai
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MOLINUKĖS KELIONĖ

Baltoji molinukė 
Išėjo. Švito akys. 
Rainiuos apuokai ūkė, 
Padūkę Luokėj plakėsi

Naguotieji iš Šatrijos 
Širdin. Raini. Pajuodę. 
Paparčiai kaustė žadą, 
Pražydę Lauko Sodoje.

Ar šildys savo letenom 
Tie, kur baiduokliais rodosi? 
O lydė baimės keteras 
Net ynis Tėvo sode.

Ar siaus saulėtą galvą jos 
Atgaivios, giedros pagavos? 
...Pilnijos gijos skeldėjo 
Šešėliais. Siautė raganos...

Naktelės žiedas – dausos, 
Mėnuliaspalvės brastos! 
...Šikšnosparniai virš Tausalo, 
Klaiki tamsa virš Mastupio...

Te Jono panos ganosi! 
Tvanu į sapną – Telšē 
Ir šventykla Antano: 
Ant kalno kalnas. Veržiasi

Dangun it beržas baltas, 
Lyg raitelis į mūšį, 
Lyg į ramybę – valtis, 
Į draugę – šilo pušys.

II

Taip slinko pro peizažą, 
Pajuodusį, nekaltą, 
Tik nešės viltį mažą, 
Rankas sudėjus maldai,

Kur vien griaustinis plūkiasi, 
Tešviečia Paukščių Takas... 
Baltoji molinukė 
Ieškojo šilo mago.

Tvirtėjo. Tik iš lėto, 
Lyg stingtų gintarėlis, 
Lyg kriptoj amuleto 
Prabustų senos vėlės.

„Taip, takas paukštužėlių!“ – 
Į laimę laumės vijo. 
...Miškais iš šukų žėlė 
Kalvelės Žemaitijos...

Virš liepų – it liepsnelė, 
Kai Varniuos ėmė brėkšti, 
Pametus šviesų kelią, 
Virš Kražių lėkė kėkštu.

Varnėnu – virš Virvytės, 
O meleta – per Ventą, 
Pro Tytuvėnus – vyturiu, 
Šiluvoje pašventino

Skrajūnę piligrimas, 
Priklupęs link Troškūnų. 
Troškimas sielos rimo, 
Lyg grįžtų palaidūnas

Sūnus į Tėvo trobą; 
Bet dar kažkiek sopėjo, 
Nes molinukei rodėsi, 
Kad iriasi prieš vėją.

Pašventupiuos ieškoti? 
Nuneštų Dievo luotas, 
Kur vien kalnai kelmuoti  
Nykios pūstynės plotuose,

Raudonžemis ir šlynas, 
Smėlynai link Molėtų, 
Tai dryksta dykros plynos, 
Tai – lajos amalėtos.

III

Pavasaris atėjo, 
Saulutė žydi, rieda, 
Lyg žiestų rankos vėjo – 
Taip molis krauna žiedą,

Taip užsidaro ratas. 
Bet kur šventa pakrantė? 
Tik tekančius – net vakarą! –  
Tik kylančius – lyg Ventėje! –
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Žieduoja šilo burtai. 
Bet būna, sumeluoja: 
Ne taip gamtos sukurta, 
Jog vaisiai nužieduoja

Žiedus. Dažniausiai – šalnos. 
O kartais – laiko votys. 
Karys be skydo, šalmo, 
Vis vien privalo joti

Tolyn link šilo rūmo, 
Gilyn į miglą tirštą. 
...Trys Traupio upės sruvo, 
Bet drumzlės ėmė viršų...

Šviesa vagas apleido, 
Lyg Triupį  – jo vardas. 
...Pilnaitis kumpo veido 
Dumble it gumbas vartėsi...

Nevėžio gilią mintį 
Nešiojo plėnim vėjas. 
Tamsybėse brandintą 
Raganiai atkerėjo

Raguvoje paliepę 
Nusekti Jono naktį. 
Bet beržą gožė liepa: 
Varpais pradėjo plakti

Šventos Onos širdužė, 
Metus nuo guotų pūtė, 
Kol Sirvyduos, Dabužiuose 
Paliko ir gegutė.

Mergelei balto molio 
Ne tie šventieji mojo... 
Kol pagaliau, per Žolinę, 
Pamojo ir Šventoji.

IV

Už Ramuldavos miško 
Kerai – du kuorai matosi: 
Ugnim į dangų trykšta 
Ramovė švento Mato.

„Net jei užkeiktų – rasčiau, 
Žinau: už kalno kalnas!“ 
Kitaip negu prie Masčio. 
Ten – raitelis. Čia – balnas.

Saulėlydin, į vakarus, 
Skaidrus Antano tolis, 
O gal pratęstų pasaką 
Įdegęs Mato molis?

Kai kautis skyrium puolama – 
Paskirtas vienas kraitis, 
Bet smėlin sminga uolos, 
Kuomet ant žirgo raitelis.

Būrys pralaimi kovą, 
O karą laimi dviese. 
Kada pušis išgriovė, 
Nulaužė jauną giesmę,

Skeveldros sielon skverbėsi 
Lyg maldos į smūtkelį, 
Iš lėto lietos, verktos, 
Pražydo dvi giesmelės.

Galia, trūnėsiais kimusi, 
Paliko žemėj plynę; 
Bet kiek aukščiau užgimusios, 
Tarytum sutartinei

Giesmelės susibėgo 
Lyg kalvos į vainiką 
(Ant Anykščių uždėtą 
Galingo giesmininko),

Kaip vytys į pintinę, 
Maldyną – kritę lapai, 
Lyg spalvos į gimtinę, 
Slopiais sapnais ištapomą.

„Gal kirvarpos sienojuose? 
Aidais vaitoja upė? 
Gal žiežmara piktoji 
Kerais keroja, ūbauja?

Žaltvykslės pėdas mėto, 
Širdelė gelia, niūkia?!“ 
...Šilelio apžavėtojo 
Ieškojo molinukė...

2020, kovas–birželis
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K O M E N TA R A I
Eilėraštis skirtas ypatingam Telšių–Anykščių kultūriniam ry-
šiui: Karolina Praniauskaitė, Klemensas Kairys, Vytautas Šerys, 
Romualdas Inčirauskas (jungiantis ne tik miestus, bet ir abiejų 
šventovių vartus), Osvaldas Neniškis, Vytautas Mačernis (kurio 
sužadėtinė Bronė Vildžiūnaitė buvusi anykštėnė). Yra dar dau-
gel gijų, kurias žinau ar sužinosiu. Ir dar daugiau, kurios taip ir 
liks neatsiskleidusios per trumpą (tik vieną!) žmogaus gyvenimą. 
Mano paties takelis smarkiai atkartoja Baranausko kelią: esu gi-
męs tame pačiame Jurzdike, pirmus šešerius gyvenimo metus 
nešiojau (patikėkite!) Baranausko pavardėlę, krikštytas Antanu 
Kriaunų bažnyčioje 1985 metais. O mano įkvėpėja ir žmona – 
telšiškė. Kaip kad iš Telšių buvo Praniauskaitė. Kas tai, jei ne 
Anykščių šilelio gaivalystė?

Anykščių	šilelis – Molinukės kelionėje šios poezijos protokano-
no eilutės (kurių iš viso 342) susišaukia: 1, 16, 17, 169, 171, 243, 
275, ir dvi paskutinės:

Màt,	tój	patì	galýbe	kũ	miszkùs	sugráuże,
Szírdy,	dûsziū	apgriũwo,	iŕ	gíesmy	nułáuże.

Aprašyta geografija nėra atsitiktinė: ji atkartoja ir asmenines 
keliones šiuo maršrutu (dviračiu, pėsčiomis ar autobusu – čia 
praslenka dar ir Vaiguva, Užventis, Kelmė, Raseiniai, Kėdainiai, 
Šėta, Taujėnai, Levaniškis, Vepriai, Žemaitkiemis, Nuotekai, Še-
riai ir t. t.), ir Baranausko kelionę kinkiniais iš Anykščių į Vainu-
tą (J. Riškus. Lietuvių	literatūros	chrestomatija.	XIX	a.	pirmoji	pusė, 
Mokslas, 1986).

Du Simonai ir Smalaūsis – Daukantas, Stanevičius ir Bara-
nauskas. Pirmąkart Šilelis pasirodė 1861metų L. Ivinskio kalen-
doriuje; autoriaus pseudonimas Jurksztas	Smałausis (smalaūsis – 
poeto pravardė vaikystėje).

Begalybė  – A. Baranauskas matematiniais metodais norėjo su-
skaičiuoti pragaro tūrį; tokių impulsų kilmė bei ryšiai su Anykš-
čių	šileliu iš gelmės aptariami Sigito Gedos (Man	gražiausias	klebo-
nas	–	varnėnas, Vaga, 1995). Matematikoje frazės (prielaidos arba 
išvados) „artėti į begalybę“ bei „tolti į begalybę“ yra sinonimai.

Neeuklidinis protas  – „Ir dabar atsiranda geometrų ir filosofų, 
netgi iš nuostabiųjų, kurie abejoja, jog visa kūrinija, netgi erdvė 
sukurta pagal Euklido geometriją. Jie netgi teigia, kad dvi lygia-
grečios tiesės, kurios, anot Euklido, niekada nesusikerta Žemėje, 
susikirs kažkur ten begalybėje. Jei aš tokių dalykų nesuvokiu, tai 
kaip man suvokti Dievą? Mano protas euklidinis, žemiškas mano 
protas“, – Ivano Karamazovo žodžiai Aliošai F. Dostojevskio ro-
mane. Turimi omeny XIX a. pirmoje pusėje Nikolajaus Lobačevs-
kio ir Janošo Bolyai sukonstruoti geometrijų modeliai, kuriuose 
galioja alternatyva penktajam Euklido postulatui. Kaip žinoma, 
Baranauskas ne tik turėjo didžiulį matematinį talentą, bet ir su-
kūrė daug įsitvirtinusių geometrijos bei aritmetikos terminų.

Balta ir raudona  – daug kartų istorijoje pasikartojusi kova: 
XV a. Anglijos pilietinis karas, raudonrožis Lankasteris prieš bal-
tarožį Jorką, vėliau sujungti į baltai raudoną Tudorų rožę; XX a. 
Rusijos pilietinis karas; 1863-ųjų Lietuvos ir Lenkijos sukilimas, 
trintis tarp baltųjų ir raudonųjų sukilėlių, tarp Jurgio Geištoro ir 
Kosto Kalinausko. Galima prisiminti ir Romualdo Granausko au-
tobiografinę apysaką Raudonas	ant	balto. Ir dar (S. Geda. Op.	cit., 
p. 145) Saulius Šaltenis sako Gedai: „Juk nuo kūdikystės laikų at-
eidavo Baranauskas kaip Šventoji Dvasia per Kalėdas, kai stalas 
būdavo uždengiamas balta	su	raudonom monogramom jo staltiese.“

Gremėzdiškas Molio Motiejus – Pasak Algirdo Sabaliausko 
(Iš	 kur	 jie?	Pasakojimas	 apie	 žodžių	 kilmę, 1994, p. 231), frazeolo-
gizmas Molio	Motiejus įsitvirtino tik dėl skiemenų mo-mo tapatu-
mo. Bet kaip tyčia Anykščių bažnyčia (konsekruota 1914 m.) yra 

aukščiausia Lietuvoje: bokštų aukštis siekia 79 m (iki Pirmojo 
pasaulinio karo buvo 84 m).

Geležies jungas  – dar vienas protokanonas, Simono Stanevi-
čiaus Arklys	ir	meška:

Sztay	yr	dabar	winôky	mus	łayma	sutyka:
Mûn	lenciùgas	ant	kàkła,	tâu	pântey	palyka.

Už	kalno	 kalnas – Vytauto Stulpino eilėraštis: Už	kalno	kalnas.	/	
Kalva.	Bažnyčia.	/	Slėnys	–	lyg	džiaugsmas	/	kažkaip	netyčia.	Taip pa-
vadintas ir Žemaičių kūrybos almanachas (Naujoji	Romuva, 2018).

Jurzdikas, Janydžiai – Senoji Anykščių miesto dalis, kur Ba-
ranauskas gimė, bei rajonas kitapus upės Niūronių, Jono Biliūno 
gimtinės, link.

Lauko Soda – Lauksoda, bažnytkaimis tarp Viešvėnų ir Žarėnų. 
Įšventintam vyskupu Antanui Baranauskui (1884), kaip sufraga-
nui, atiteko Viešvėnų dvaro valda, kur ir atsikėlė jo brolis Anup-
ras (1841–1928), vėliau persikraustęs į Lauko Sodą. Ten Anupro 
šeima ir palaidota, ten saugomas jo giminės archyvas.

Tausalas, Mastupis – atitinkamai ežeras į šiaurę nuo Telšių ir 
Masčio intakas. Prie kito Masčio intako Durbinio buvusio Padur-
binio dvaro gimė Praniauskaitė.

Miškai iš šukų – J. Basanavičiaus tautosakos biblioteka, t. 8. 
Ožkabalių pasakos ir sakmės. Pasaka AT 313H*: „O	toj	mergina	
pridėjo	ausį	prie	žemės	–	pajautė,	kad	vėl	atsiveja	netoli.	Toj	metė	šu-
kas	–	iš	tų	šukų	pasidarė	baisi	giria.	Pribėgo	[ragana]	prie	tos	girios	–	
graužė	graužė,	išsigraužt	negalėjo	ir	liko“.

Brėkšti  – žemaitiška prasme; t. y. temti aukštaitiškai.

Žydėti, žiesti, žiedas – šie žodžiai kilę iš tos pačios šaknies. 
„Molis krauna žiedą“ atrodo kaip pusmetaforė. Juk išties žiedė-
jo rankose puodynė vis panašėja į užmaunamą piršto papuoša-
lą. Tačiau metafora gali ir visai sunykti: (molinė) krosnis – žodis, 
kildinamas iš krauti (A. Sabaliauskas. Op.	cit., p. 387) Daukantui 
krosnis yra tik (sukrauta) akmenų krūva, kaip kad mums krūsnis.

Sirvydai – mažas kaimelis tarp Ažuožerių ir Dabužių, iš kur 
greičiausiai kilo Konstantinas Sirvydas.

Smėlynai link Molėtų – Liudiškių kalvos, vadintos „Anykščių 
Sachara“, baranauskiškieji smėliakalniai; dar perlaidojant Joną 
Biliūną (1953 m.) jos buvusios plikos.

Amalėtos lajos – gal irgi užkerėtos vietos, nes amalas dar 
laumšluote vadinamas.

Triupis – toks, pasak Česlovo Kudabos (Č. Kudaba. Kalvotoji	
Aukštaitija, Mintis, 1988), galėjo būti pirminis Traupio vardas. Ir 
iš tiesų, prie Traupio suteka Nevėžis, Nevėžė ir Pienės upelė. 
Tik Nevėžis ten, o ir ties Raguva, dar ne toks, kokį pavaizdavo 
prelatas Jonas Mačiulis protokanone Lietuva	brangi – tam reikia 
pasroviui bent iki Kėdainių nukakti.

Šv. Onos atlaidai – liepos 26 d. Anykščių miesto šventė; gegu-
tės Lietuvos platumas palieka liepos pabaigoje.

Vainikas Anykščiams – Maironio Poema Lietuva (1888), de-
dikuota Antanui Baranauskui: Kada	 viltį	 tėvynės	 /	 Ledais	 apkalė	
vėjai,	/	Tu	vainiką	nupynęs	/	Ant	Anykščių	uždėjai.	Trečiame posme 
po šio minimos upės Jūra bei Venta. Ir dar: kaip kad Heraklei-
tas kalbėdamas apie Saulę, Maironis nuostabiai įžvalgiai pagavo 
ugnies logiką: „Yra	tai	kai	kurių	labai	talentuotų	asmenų	gyvenimo	
tragizmas,	kad	jie	nieko	nedaro	šaltai,	bet	kadangi	karštis	nepastovi,	tai	
ir	jų	darbai	neužbaigti“ (Maironis. Paskaita	apie	vysk.	Ant.	Baranaus-
ką // Raštai, t. III, knyga 2. – Vaga, 1992, p. 750). 
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Valentinai,	kas	gi	 tas	 redaktorius?	 Jo	niekas	nemato,	nežino,	
nebent	 kolegos.	O	 vertimuose	 dažnai	 redaktorius	 tampa	 vos	
ne	bendravertėju.

Na, dabar jau turbūt yra knygų, kurios išeina be redak-
toriaus, nes matyti, kad nei kalba prižiūrėta, nei leidinio 
struktūra, nei išorinis ir vidinis vaizdas, todėl manau, 
kad yra leidėjų, kurie šiuo reikalu visiškai nesirūpina. 
Gana pamatyti, kaip rašomas žodis tesėti arba kokia abuo-
jo reikšmė. Tačiau, ačiū Dievui, yra ir tokių, kurie rūpi-
nasi. Redaktorius knygos gyvenimui, mano manymu, 
yra labai svarbus. Skirtingais laikotarpiais viskas buvo 
ir yra šiek tiek kitaip. Dabar leidėjai neturi didelio bū-
rio darbuotojų, redaktorius samdo. Leidykloje dirbantis 
redaktorius daugiau ar mažiau susijęs su vienu leidėju, 
tuomet redaktorius turi užsiimti ir tuo, kas vadinama 
leidybos vadyba – galvoti, ką leisti, ko neleisti, kaip ta 
knyga turėtų atrodyti, pažiūrėti, ko vertas tekstas, kokia 
jo visuma. Jeigu tai novelių ar poezijos rinkinys, ar visus 
tekstus verta leisti – tai yra kūrinių vertinimas. O toliau – 
stiliaus ir kalbos priežiūra. Taigi gana daug čiuptuvų turi 
būti paleista į darbą, kai knyga rengiama spaudai. Daug 
ką reikia mokėti, daug ką žinoti, ir vadybą išmanyti, ir 
jausti kūrinių vertes. Kai imiesi kokio nors rašytojo rank-
raščio, pravartu pasidomėti ankstesniais jo kūriniais: 

„Nėra autoriaus, kurio
nereikėtų redaguoti“
Pokalbis su literatūros kritiku ir ilgamečiu redaktoriumi  
Valentinu Sventicku. Kalbino Audronė Daugnorienė.

kaip jie buvo vertinami, ar kokie recenzentai kokių pa-
stabų yra parašę arba pasiūlymų. Be to, redaktorius turi 
skaityti, matyti, ką Valstybinė lietuvių kalbos komisija 
pareiškė ar prigalvojo, kokie pokyčiai skyrybos pasauly-
je. Daugelis rašytojų nėra girdėję apie tokį dalyką, kaip 
pasirenkamosios skyrybos taisyklės. Jeigu rimtai žiūrima 
į teksto parengimą spaudai, jis darosi komplikuotesnis 
negu ankstesniais laikais. Dabartinėje visuomenėje yra 
tam tikro šalaputrizmo: kaip parašiau, taip tegu ir būna. 
Sakyčiau, netgi savigarbos stoka. Aš prisimenu tokių ra-
šytojų, kuriems garbės reikalas buvo parengti tekstą taip, 
kad net uodas snapo neįkištų. Dabar tokių autorių sutik-
ti – didelė retenybė. Dauguma daug laisviau žiūri į kalbą, 
į kalbą ateina daugiau naujesnių dalykų. Aš kalbu apie 
gatvės kalbą, didesnį barbarizmų, slengo srautą, keiks-
mažodžius ir panašius dalykus. Pirmą kartą tekstą skai-
tantis žmogus turi stebėti ir faktus, realijas, ar nėra ko-
kių faktinių nesąmonių, klaidingų datų, pavardžių. Visa 
tai redaktoriui tenka sužiūrėti ir atsakyti už savo darbą.

Kokių	savybių,	būdo	bruožų	reikia	redaktoriui?

Manyčiau, redaktoriui pirmiausia reikia gebėjimo susi-
kaupti, susitelkti, atsiriboti nuo pašalinių dalykų ir atsi-
dėti tekstui. Mano galva, pageidautinas tam tikras pe-

Valentinas Sventickas VU Sarbievijaus kieme per baigiamąjį Poezijos	pavasario vakarą, 2009, gegužės 31. 
V L A D O  B R A Z I ŪN O  nuotrauka
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dantizmas. Nors šis žodis nelabai teigiamai konotuotas, 
bet pedantiškumo reikia įvairiais knygos parengimo eta-
pais. Ypač visai pabaigoje, kai, atrodo, kūrinys įvertintas, 
suredaguotas ir maketas padarytas, rytoj jau reikia eiti į 
spaustuvę, o dailininkas viršelį atnešė tik šiandien. Tada 
daugeliui leidėjų atrodo, kad liko smulkmenos: knygos 
aprašas, bibliografinė kortelė, autorių teisių ženklai. Čia 
yra labai didelis klaidų pavojus. Girdėjau ar skaičiau, 
kad viena garsi ambicinga Europos leidykla užsispyrė 
išleisti knygą be jokių klaidų. Tada dirbo būrys žmonių, 
vienas tikrino, kitas paskui jį ir tikrai parengė tekstus 
ir vaizdus tobulai, o klaida liko kur? Viršelyje. Prisime-
nu atvejį, kai galiniame aplanke atsirado ne tos knygos 
tekstas. Autoriaus pavardė su klaida knygos nugarėlėje. 
Aišku, tokius dalykus leidėjai slepia, tarpusavyje išsiba-
ra, išsiaiškina, kas čia kuo dėtas, ir tada imasi veiksmų, 
kad tos klaidos būtų pataisytos pigiausiu būdu, o kaip 
tai daroma, negalima pasakoti. 

Žinoma, redaktoriui būtinas puikus kalbos mokėji-
mas, gebėjimas dirbti su žodynais ir enciklopedijomis, 
žinynais, kitais informacijos šaltiniais. Be to, dar vienas 
svarbus dalykas: redaktoriui tenka bendrauti su auto-
riumi. Tarkim, redaktorius, perskaitęs tekstą, pasižymi 
kokių pastabų, klausimų, kaip jis galėtų būti tvarkomas, 
tada laukia pokalbis su autoriumi. Redaktorius turi jaus-
ti, su kuo jisai kalbasi: kokio tai charakterio žmogus, kaip 
jis gali reaguoti, su kuo reikia kalbėti labai šaltai, profe-
sionaliai, dalykiškai, o su kuo galima kalbėtis draugiš-
kai, pusiau juokais, nerūpestingai. Apie tą kiekvieną au-
toriaus ir redaktoriaus susitikimą galima būtų parašyti 
romaną, bet ir su nutylėjimais. 

Vadinasi,	psichologijos	ir	diplomatijos?

Neabejotinai. Būtinai reikia šių savybių.

O	kaip	tampama	redaktoriumi?

Kiekvienas atvejis kitoks, bet neabejotinai tai turėtų būti 
humanitarinio, filologinio išsilavinimo žmogus. Arba 
toks talentingas savamokslis, koks yra Donaldas Kajo-
kas. Jeigu žmogus nėra studijavęs lietuvių kalbos, skai-
tęs to, kas atrodytų nebūtina: giesmynų, postilių, Šven-
tojo Rašto vertimų, nesimokęs istorinės lietuvių kalbos 
gramatikos ar leksikologijos, jisai ir negalėtų dirbti šio 
darbo arba tiktai dėtųsi, kad tą darbą dirba, padarytų jį 
prastai. O paskui tą filologinį išsilavinimą įgijusį žmogų 
veda Likimo ranka. Vienas nueina mokytojauti, kitas – į 
institutą, trečias – į žurnalistinį darbą, tik kai kurie pa-
suka redaktoriaus keliu. Ar patys pajutę šį potraukį, ar 
kieno kito pastebėti, pakviesti. Žinoma, yra skirtumas, 
ar darbuotis kokio dienraščio, ar savaitraščio redakci-
joje, ar knygų leidyboje. Niekas redaktorių specialiai 
nerengia. 

Tuo metu, kai buvau Rašytojų sąjungos pirmininku, 
esu du tris kartus kalbėjęs su akademine bendruomene 
ir raštų rašęs švietimo ministrui ir Vilniaus universitetui, 
kad nuo kurio nors kurso galėtų būti redagavimo specia-
lizacija. Juolab baigusiam filologijos studijas darbą rasti 
nelengva. Jeigu jis nenori mokytojauti, negauna kokio 
pasiūlymo, dažniausiai vargsta.

O	koks	buvo	Universiteto	atsakymas?

Joks. Na, žiūrėkim, jeigu iš kiekvienos grupės po keletą 
studentų specializuotųsi redagavimo darbui, jie tikrai 
gautų darbą. Ir tai būtų naudinga ir žiniasklaidai, ir lei-
dėjams, toks žmogus galėtų būti kviečiamas ir į savival-
dybę ar ministeriją. Deja, mano pasiūlymai nesulaukė 
dėmesio, nors man atrodė, kad tada, prieš keliolika metų, 
jie buvo savalaikiai, nes tada patyrusių puikių kalbos re-
daktorių buvo daug daugiau nei šiandien yra likę. O į 
tuos mokymus turėtų būti įtraukti redaktoriai praktikai. 
Tuomet jų buvo, išugdytų leidyklų, daugiausia Vagos. Ir 
aš mačiau, kai šioje leidykloje dirbau, kaip jaunesnieji 
buvo ugdomi vyresniųjų. Jaunasis būdavo subičiuliau-
jamas su vyresniu ir tokiu būdu įgydavo unikalių, reikš-
mingų žinių, patirties, įgūdžių. Deja, tokių redaktorių 
vis mažiau, nors dar yra, ir jeigu kas imtųsi redaktorius 
ruošti, tikrai nepraloštų.

Sovietiniais	metais	knygų	leidyba	buvo	sutelkta	keliose	leidyk-
lose,	o	iškovojus	nepriklausomybę,	leidyklų	atsirado	begalė.

Taip. Kas stebi tuos procesus, sako, kad naujose leidyklo-
se iš pradžių ir buvo pasitelkti žmonės iš senųjų leidyklų 
išugdytų kadrų. Jie ir patys yra įsteigę leidyklų.

Tačiau	jų	neužteko.		

Neužteko.

Redaguoti	atėjo	žmonės	tiesiai	po	Universiteto,	be	jokios	patir-
ties.	Man	tai	sunkiai	suvokiama,	nes	aš	pati	ilgai	mokiausi	iš	
patyrusios	redaktorės	dirbdama	šalia	jos.	Manau,	būtina	bent	
metus	padirbėti	šalia.

Taip. Yra daug paslapčių. Reikia užsiauginti daug čiup-
tuvų. Reikia daug praktikos. Kai jau bandai kažką daryti 
ir abejoji, parodai vyresniam, pasitari, tada darosi švie-
siau ir aiškiau. Sunkus darbas. 

Dabar	 dar	 norėčiau	 pakalbėti	 apie	 redaktoriaus	 ir	 autoriaus	
santykius.	Aš	 prisimenu,	 kad	Romualdas	Granauskas	 turėjo	
pasirinkęs	vieną	redaktorę.	Tai	gerai	ar	blogai?

Nelabai. Pliusų, žinoma, daug. Nusibostų čia juos ir var-
dinti. Bet atsiranda štai koks minusiukas. Tais atvejais, 
kai rašytojas vaikšto kalbos taisyklingumo paribiais, re-
daktorius yra susitaikęs ir juos palieka, nieko nebekeis-
damas. Nieko čia baisaus, bet kita akis, budresnė, gal ir 
pagerintų tą tekstą. Paskutiniu jo kūrybos laikotarpiu jau 
ne vienas redaktorius buvo. Prisimenu, vieną iš knygų jis 
pageidavo, kad redaguotų tikra kalbininkė, Aldona Ka-
luinienė. Apie kai kurias pasakė: „Tai pats suredaguok.“ 
Tai aš jas ir redagavau. Duburį, Kai	reikės	nebebūti, Rūką	
virš	slėnių. Tokie atvejai, kaip Romualdo Granausko – pa-
lyginti paprasti. Jo kalba iš esmės švari, įdomi, turtinga. 
Kai pasakojimo būdas, stilistika iš esmės yra gera, aukšto 
lygio, tu, kaip redaktorius, tuo autorium tiki ir pasitiki. 
Būdavo, kad dėl kokio žodžio ar posakio pasikalbam ir 
jis prisipažįsta ko nors nežinojęs, sutinka taisyti. Bet kai 
kuriais atvejais sako: „Aš suprantu, kad čia nelabai gerai, 
bet palikim...“ Žinojau, kad jis labai rūpinosi savo kalba, 
tad kartais susitaikydavau su kokiu paribiu. Čia galim 



14N A U J O J I  R O M U V A ,  2 0 2 1 ,  N R .  1  ( 6 1 4 )  

prisiminti tam tikras mokyklas. Daug labai gero galim 
kalbėti apie Vagos redaktorius ir jų darbą tuo laiku, bet 
sovietiniais metais būta štai kokios laikysenos, kada re-
daktorius sako: „Čia klaidos nėra, bet geriau būtų taip.“ 
Aš taip nedarau. Tu parašei, tu ir atsakyk už savo para-
šymą. Nebent pasakydavau autoriams, su kuriais mano 
santykiai draugiški. O su kuriais santykiai būdavo oficia-
lūs, nesakydavau nieko. Aš suprantu, kokiu būdu atsira-
do šita laikysena. Sovietiniais laikais būdavo tokių rašy-
tojų, kurių gabumai nedidukai, bet jie jau įsitvirtinę, jau 
Rašytojų sąjungos nariai, jau išleidę knygų... Štai atneša 
naują rankraštį, o stilius ir kalba nekas... Esu matęs, kur 
mėlyno redaktoriaus rašiklio daugiau nei juodo mašin-
raščio. Matyt, buvo neįmanoma išvengti tokio santykio 
su autoriumi, bet redaktorius tokiu elgesiu apsinuodija 
ir pradeda taikyti jį visaip kaip. Kas nors galėtų rašyti 
disertaciją apie Antano Vienuolio tekstų redakcijas. Kai 
Rašytojų sąjungos leidykla leido Antano Vienuolio raš-
tų knygą serijoje Lietuvių	 literatūros	 lobynas.	XX	amžius, 
sąmoningai įdėjome prieš karą publikuotų tekstų re-
dakcijas. Štai kokia istorija: tuo metu, kai Vienuolis rašė 
romaną Puodžiūnkiemis, kur buvo pageidaujamas miesto 
vaizdavimas, o jam tai nesiseka, Valstybinė grožinės lite-
ratūros leidykla prisegė jam redaktorių, tikrą komunistą, 
parengtą Maskvoje, Iciką Gurvičių: tai jisai pasiekė ne-
įtikėtiną lygį, kad koks ketvirtadalis to romano yra pa-
rašyta ne Vienuolio, o jo. Kai netrukus buvo leidžiami 
Antano Vienuolio Raštai, jisai irgi juos redagavo ir ko 
netingėjo, to pridarė: tai čia per daug gamtovaizdžių, tai 
minimos religinės šventės, tai per daug patriarchalinės 
Lietuvos vaizdų... Neduok tu Dieve. Tada literatūrinio 
pasaulio leidėjų visuomenė šią istoriją, kuri nebuvo vie-
ša, žinojo. Aleksandras Žirgulys apie tai yra rašęs. Ir tada 
visus vėlesnius Antano Vienuolio apsakymų leidimus ir 
kiti redaktoriai, rodos,  „tobulino“. Žinojo, kad jis prisi-
leido tokį redaktorių, kad sutinka, verkia, bet sutinka, 
ir tada redaktorius, jeigu jam atrodo gražiau, tai ir daro 

gražiau. O Antano Vienuolio tikroji kalba labai graži, 
tekanti... Tad iškasti tikrą Vienuolį – kai ką įmanoma, o 
kai ko jau nebe. Taigi mes savo mokyklos metais skaitėm 
Vienuolį ne tokį, koks jis buvo, o koks buvo padarytas. 
Kai kam jis toks paglaistytas labiau patinka.

O	kaip	redaguojant	poeziją?	 Jums	daugiausia	 ir	 teko	poeziją	
redaguoti.

Taip. Ir taip susiklostė dėl vienos labai paprastos prie-
žasties. Pirmas dalykas, nedaug yra mūsų kolegų, kurie 
galėtų poeziją redaguoti, nes reikia turėti supratimą apie 
poeziją, kas ko verta, apie poezijos meną išmanyti, ir apie 
vertes, ir apie kompoziciją, kas leista poetui, kas neleis-
ta. Man, kaip literatūros kritikui, rašančiam apie poeziją, 
kai kas žinoma. Tai drąsino mane taip elgtis. O buvo dar 
viena paprasta leidybinė aplinkybė, kad pačiam su savim 
lengviau susitarti dėl darbo padarymo nustatytu laiku. 
Leidybiniame darbe yra tokių aplinkybių, kai viena ar 
kita knyga turi būti išleista numatytu laiku: ar Poezijos	
pavasariui, ar Druskininkų	 rudeniui... Ar pagaliau pagal 
gautos paramos paraiškos nustatytą laiką. Jei nesiseka su-
rasti redaktoriaus, imiesi pats. Ir tikrai nemažai poezijos 
knygų esu redagavęs: nuo klasikų iki jaunimo. Ir Justino 
Marcinkevičiaus, ir Sigito Gedos, ir Marcelijaus Martinai-
čio, ir jaunesnės kartos: Aido Marčėno, Donaldo Kajoko. 
Kai, kaip kritikas, pažįsti to poeto kūrybą, žinai ankstesnes 
knygas, esi ką nors rašęs, kalbėjęs, galvojęs apie tai, tau per 
tą naują rankraštį bristi yra paprasčiau negu samdytam re-
daktoriui, kuris gal ką ragavęs iš to poeto kūrybos, gal ko 
ir neragavęs. Ir, be to, aš galėjau su jais kalbėtis. Žinojau, 
kaip kalbėti su vienu ar kitu. Taip, poeziją redaguoti – čia 
ne juokas. Neseniai buvau pamalonintas. Debiutuojantis 
poetas paprašė leidyklos, kad jo knygą redaguočiau aš.

Ir	net	Justino	Marcinkevičiaus	poezijoje	rasdavote	ką	pareda-
guoti?

Prezidentas Valdas 
Adamkus leidyklos 
stende, Frankfurto knygų 
mugė, 2002, spalio 8. 
D ŽO J O S  G U N D O S 
B A R Y S A I T ĖS  nuotrauka 
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Taip. Nėra tokio autoriaus, kurio nereikėtų redaguoti. 
Nėra. Vis tiek kas nors yra. Ir savo knygoms pageidau-
davau redaktoriaus.

O	poetas	poetą	gali	redaguoti?

Gali. Ir mes Rašytojų sąjungos leidykloje pasitelkdavo-
me poetų, kurie savo kolegas redaguodavo. Paprastai 
būdavo, kad poetas autorius prašo redaktoriaus kito 
poeto. Tada vertybiniai dalykai, kas palikta, kas išmesta, 
knygos struktūra pakoreguota ar skyrių pavadinimai, ar 
knygos – tokie dalykai įvykdavo, nes redaguojantis po-
etas laisvas, jis turi savo fantaziją, savo požiūrį, gal jisai 
drąsos turi daugiau, ir jeigu jie susikalba – viskas gerai. 
Bet kaip vyriausiasis leidyklos redaktorius poeto reda-
guotą poezijos rankraštį aš perskaitydavau ištisai, nes 
dažnai kalba, skyryba nebūdavo prižiūrėta. Nes poe-
tui atrodo, kad čia smulkmenos. O poezijai kablelis ar 
žodžio forma labai svarbi, ir į tokius dalykus irgi reikia 
žiūrėti. Prisimenu Vytauto Bložės poezijos knygas, ku-
rias teko leisti – jisai buvo labai preciziškas, reiklus, prie-
kabus. Pats sutvarkydavo savo nestandartinę ir kalbą, ir 
eilutės struktūrą, ir skyrybą: kur yra ženklai, kur nėra – 
viskas apgalvota. Ko jisai pats iki galo neapgalvodavo, 
užbaigdavo su savo žmona Nijole Miliauskaite, kuri irgi 
buvo tokia pedantė, preciziška, prižiūrinti ne tik savo 
poeziją, bet ir jo. Kartą buvo toks anekdotiškas atvejis, 
neužsirašiau, tad negaliu tiksliai pasakyti, bet leidžiant 
vieną knygą viename eilėraštyje Bložei reikėjo, kad vie-
nas žodis būtų su rašybos klaida. Na, tokie sprendimai, 
kad ir nestandartiniai, savo funkciją poezijoje atlieka. Tai 
buvo gal dar fotorinkimo laikai. Atiduodamas rankraštį 
kolegoms, paraštėje parašiau, kad čia sąmoninga klai-
da ir korektorę perspėjau. Ir ką jūs sau manot: kas tik 
prisilietė prie teksto – visi taisė ir taisė. Ir išsigelbėjom 
tik dėl to, kad aš atsitiktinai užėjau į kompiuterinę pa-
vartyti jau spaudai parengto maketo, kuris po valandos 
iškeliauja į spaustuvę, atsiverčiu tą puslapį – ir ką jūs 
sau manot – ištaisyta. Taigi tik atsitiktinumas išgelbėjo. 
Norom nenorom tenka pasakyti, kad redaktorius kas-
dien mokosi – tai nenutrūkstamas mokymasis. Vienas 
dalykas, kad jis susitinka su labai įvairiais tekstais, kitas 
dalykas – kada leidykla imasi kokių nors projektų, kurie 
susiję su tau nelabai, tik apytikriai žinoma zona. Tarkim, 
kai ėmėmės serijos Lietuvių	literatūros	lobynas.	XX	amžius 
ir nusprendėm remtis patikimiausiais šiuo metu žino-
mais leidimais, autentiškiausiais tekstais, teko gilintis į 
kiekvieną autorių, kiekvieną konkretų atvejį. Trumpai 
tariant, aš turėjau iš naujo atsidėti tekstologijos studi-
joms. Buvau tų dalykų skaitęs, žinojau, negalėjau apsi-
eiti be literatūros palikimo studijų, nes leidybos darbe to 
buvo nemažai, bet čia teko pasigilinti nuodugniau, kad 
nebūtų kokių nesąmonių, kurių gali atsirasti dėl nežino-
jimo. Tai pasidarė atskira redakcinio darbo zona. Buvo 
sunkumų susidūrus su išeivijos autoriais – su už Atlanto 
išleistomis mūsų rašytojų knygomis: ar poezijos, ar pro-
zos, ar literatūros tyrinėjimų. Jeigu autorius rašo gerai, 
jo kalba švari, tada viskas nesudėtinga. Mat tų leidinių 
kalbą, stilių retai kas beprižiūrėjo – knyga išeidavo to-
kia, kokią autorius parašė. Lietuvoje Valstybinė lietuvių 
kalbos komisija ir kiti kalbos normintojai kalbą vis dėlto 

tvarkė, tad, paėmus už Atlanto išleistą knygą, reikėjo su-
taikyti su dabartinėmis kalbos normomis ir susitarti su 
autoriumi. O kai tik prasidėdavo kalbos su mūsų išeivi-
jos autoriumi apie kokį paredagavimą, dažnas sakyda-
vo: „Ką? Vis dar galioja cenzūra?!“ Žinoma, įvairių buvo 
žmonių, įvairių reakcijų, bet dažnas požiūris, kad už 
Atlanto viskas gerai išspausdinta. Taip neišėjo, vis vien 
teko rasti bendrą kalbą. Gal buvo vienas kitas atvejis, 
kai dėl ramybės turėjome nusileisti. Pats redagavau pas-
kutinę Liūnės Sutemos knygą Tebūnie,	joje liko šiek tiek 
negerų kalbos dalykų, ir liko tik dėl to, kad ji nesutiko, 
ir viskas. Ir aš pasidaviau. Tada apie šį redagavimą 2008 
metais parašiau pasakojimą žurnalui Gimtoji	 kalba, nes 
pagalvojau, kad panašių atvejų gali pasitaikyti ir kitiems. 
Manau, tokius dalykus reikia fiksuoti, nes jie apibūdina 
autoriaus nuostatas, principus. Tokios tat įdomybės ir tas 
nuolatinis mokymasis. 

O	koks	Jūs	skaitytojas?	Jeigu	paimate	kokį	kitos	leidyklos	ro-
maną	paskaityti	savo	malonumui?

Aha. Pieštukas po ranka ir...

Profesinė	liga?

Profesinė liga. Pati ranka išsitiesia, ir net korektūros klaidą 
išsitaisai. Na, taip, neprižiūrėtos kalbos daug. Aš supran-
tu: kartais tokių dalykų atsiranda ne vien dėl neišmanymo 
ar nepaisymo. Rinkos ekonomikos sąlygomis, paraiški-
nio programinio gyvenimo sąlygomis leidėjams atsiranda 
skubėjimo, o kur paskubėjai, ten ir pasišiukšlinai. Tokių 
dalykų tikrai daug. Bet dažniausiai, ko gero, yra neprie-
žiūra. Tai labai blogas dalykas. Mes gi dabar kalbamės 
seniausia gyva indoeuropiečių kalba. To niekada neturim 
pamiršti. Nepaisyti šūkaliojimų, kad ji kasdien turi keistis, 
reikia įsileisti naujoves, viską tuoj liberalizuoti... Aš ma-
nau, kad mes turime tos kalbos tikrąją tikrovę, jos turtus 
išsaugoti bet kokiomis sąlygomis ne tik sau, bet ir pasau-
liui. Kodėl gi didieji pasaulio kalbininkai domisi lietuvių 
kalba? Tad mes turime ja rūpintis. Čia matau vieną svar-
biausių redaktorių misijų. Jie praktikai. Jie gali ją išsau-
goti. Kartais kalbininkai dėl kokio nors posakio ar žodžio 
pradeda diskusiją, kuri tęsiasi metus, dvejus, trejus... O 
redaktorius turi spręsti šiandien, ir turi pasikliauti savimi.

Labai	gerai,	kai	turi	šalia	žmogų,	su	kuriuo	gali	pasitarti.

Taip, be abejonės. Kai tik man kildavo abejonių, visada 
tardavausi. Geriausias patarėjas buvo Bronys Savuky-
nas. Taip pat Jonas Strielkūnas. Nelabai kas žino, kad jis 
puikiai mokėjo kalbą, ne tik kalbą, bet ir literatūrą labai 
gerai pažino.

Mane	labai	piktina,	kai,	nežinodama,	kaip	rašyti,	paskambinu-
si	į	Lietuvių	kalbos	komisijos	konsultaciją,	sulaukiu	atsakymo:	
„Palaukite,	tuojau	pažiūrėsime	žodyne.“	Ačiū,	žodyne	aš	jau	
pati	pažiūrėjau...

Taip, tokių patirčių aš irgi turiu. Kai paklausi konsultan-
tų ar kokio atsargiau mąstančio kalbininko, – aš neretai 
skambindavau Literatūros	ir	meno stilistei, su kuria seniai 
buvau pažįstamas, – dažniausias atsakymas: pažiūrėsiu, 
pagalvosiu, pasitikrinsiu, tada pasakysiu. O Savukynas 
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sakydavo iš karto. Aišku, žodynas redaktoriui visada 
turi būti po ranka. Internetiniais patarimais ne visada 
gali pasikliauti. 

Popierinis	žodynas	yra	patikrintas	redaktoriaus.

Taip. Aš turiu Didįjį lietuvių kalbos žodyną. Visada po 
ranka kalbos praktikos patarimai, skyrybos taisyklės...

Nebeišleidžia	niekas	naujų	kalbos	praktikos	patarimų...

Taip, įklimpo dabar. Tenka remtis tais, kurie yra, ir savo 
nuojautomis. Tie žmonės, kurie daug metų redaguoja, 
labai moka naudotis žodynu. Pažiūrėkit į kolegas: jiems 
susirasti žodyne žodį – vienas juokas, pirštai patys atver-
čia tą 171-ą puslapį... O naujokui reikia pavargti. 

O	dabar	konkretus	pavyzdys:	mane	labai	jaudina	vienas	žodis.	
Jį	 labai	mėgo	 profesorius	 J.	A.	Krikštopaitis.	Aš	 ilgai	 su	 juo	
kovojau,	 bet	 paskui,	 pamąsčiusi,	 pradėjau	nebetaisyti.	Kalbu	
apie	žodį	„žingeidus“.	Kaip	Jūs	į	jį	žiūrite?

Aš jo nepeikčiau. Susiduriame su žodžiais, kuriuos dau-
guma kalbininkų peikia, bet pagalvojus... Pavyzdžiui, 
„grubus“. Irgi taisomas žodis. Kaip aš elgdavausi? Jeigu 
kūrinys šiaip sau, ir autoriaus kalba šiaip sau, tuomet 
siūlydavau taisyti. O jeigu geras rašytojas, gera kalba, ir 
jam reikėjo parašyti „grubus“ – nieko nesakau ir palieku. 
Na, „žingeidus“ – tvarkingai padarytas žodis. Nesupran-
tu, kas čia blogo. 

Sako,	negeras	žodis	„geisti“.

Tai gal geisti galima tik moters?.. 

Dabar	norėčiau	pokalbį	kiek	pakreipti	filosofijos	link.	Per	vieną	
diskusiją	filosofas	Naglis	Kardelis	pasakė:	„Žodis	–	tai	mintis.“	
Sakinys	 taip	 pat	 yra	mintis.	Vadinasi,	 jei	 tvarkau	 žodžius	 –	
tvarkau	mintis?	Jeigu	aš	nesuprantu	sakinio	minties,	vadinasi,	
sakinys	negeras?

Kodėl viską reikia suprasti? Visai nebūtina. Na, taip, 
galėtume čia prisisofistikuoti, kad kiekvienas sakinys 
yra mintis. Bet tikrai ne kiekvienas. Intencija, apie kurią 

kalba Naglis Kardelis, didinga, liečianti esminius daly-
kus, o kūriniuose mes susiduriame su įvairiais sakiniais, 
pastraipom, vaizdais, kuriuose gana, kad pajunti kažko-
kią nuotaiką, jausmą, įspūdį. Na, tvarkant kokį filosofi-
nių apmąstymų tekstą ar mąstančio autoriaus eseistikos 
tekstą, reikia elgtis labai atsakingai. Ten kiekvienas žodis 
pasvertas. Jeigu, tarkim, pradėtum kaišioti žodžius į kokį 
Arvydo Šliogerio tekstą, būtų visiška nesąmonė, keistų 
reikalo esmę. Pačia bendriausia prasme su Nagliu Kar-
deliu reikia sutikti ir net jo mintį pratęsti, kad kalba labai 
dalyvauja formuojantis žmogaus sąmonei, charakteriui, 
jausenai, galvojimo būdui. Čia žodis ir visa tai, kas plau-
kia į sąmonę, labai susiję dalykai. Kai susitinki su tokiu 
tekstu, turi būti labai apdairus, kiekvienu žodžiu pasi-
džiaugti, pasigėrėti ir palikti.

Va, vienas iš svarbiųjų redaktoriaus principų. Labai 
sunkus tai darbas, ir atsakingas. Susitikai su kokiu po-
sakiu ar labai transformuotu vaizdu, – poezijoje, kartais 
novelistikoje, – kai vaikštoma taisyklingumo paribiais, 
traška, braška, norėtųsi tvarkyti, bet kažkas stabdo. Rei-
kia tokius sakinius ar pastraipas pasidėti dienai ar kele-
tui, savaitei, ir jeigu tavo ilgo galvojimo rezultatas yra 
palikti, kaip yra, tai geras rezultatas. Atiduoti daug darbo 
tam, kad paliktum, kaip yra. Bet čia turi rasti motyvaciją.

Mane	mokė,	kad	reikia	netaisyti	to,	ko	nereikia	taisyti,	o	jeigu	
taisai,	turi	turėti	motyvaciją,	kodėl.

Taip. Čia vienas svarbiausių principų. Nekišk nagų, kur 
nebūtina. 

Bet	 kaip	 surasti	 tą	 aukso	 viduriuką:	 kada	 kišti	 nagus,	 kada	
nekišti?..

Na, kas iš filologų lauko yra atsidėjęs redagavimui, daro 
tai ilgesnį laiką, tas tampa savotiškos rūšies menininku.

Vadinasi,	redagavimas	yra	menas?	

Taip. Redagavimas yra ir menas. Menas pasitarnauti gar-
bingai literatūros kelionei į viešumą.

Dėkoju	už	pokalbį.
      

Diskusija Poezija: skaitymo	
malonumas Rašytojų sąjungoje, 
2008, gegužės 29. V L A D O 
B R A Z I ŪN O  nuotrauka
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Vienkiemio upė

Žiema,
žiema, po sniegu 
pažįstamos šaknys. 
Susiraitė sodyboje upė.  
Dabartis pasitraukia, 
palieka salas – 
lyg mokyklinius suolus. 
Juos užpusto ranka 
nepasiekiamos snaigės.
Palikuoni sraunios 
giminės ir žilų trobesių,
kur traukdavo tuopos, 
kardažolės, lanksvos,
būreliai praplikusių gluosnių.
Niekada nebebūsi 
džiaugsmingai liūdnas
po šnaria lapija,
po plačiaisiais klevais,
nepatyręs žūties
artimiausio žmogaus.
Susiraitė sodyboje
vienkiemio upė.
Dabartis pasitraukia
skubotu žingsniu,
paliejus spalvas:
mėlynos nepranoko 
dar niekas, regėjimų 
laumės. Violetinė – 
tai mylimoji,
su žalia ji plevena
aukščiau už naktį.

Susitinkam retai,
lyg svečiai,
susitinkam trumpai,
pro spalvas 
įsiplieskus garsams,
pro melodiją – spalvai.
Ką sakysi,
kad nematei
nė vieno,
nė vieno lauko
be minoro?
Ką sakysi,
kad supratai negalįs
baigti to,
ką seniausiai 
pradėjai?

V y t a u t a s  S t u l p i n a s

Ankštys

Kas, kad mėnulis
riestas, kad užvakar
snigo kąsniais,
kad sniegas gali pravirkt,
sausos ankštys šiugždėjo
ir šiugždės, neleis 
pasinerti į pusnį
marinančio miego.
Čia visur priaižyta 
margų šabalbonų.

Kai flandriško kvapo
skliautuotam name
užbaigsi parapinę klasę,
tuopų alėjos likučiai
išleis mokytis meistraut,
šlifuoti Spinozos lęšių,
tapyti įdiržusias ankštis
ir vaiskią kaip šerkšnas
melodiją viržių laukui.

Ore

Prasilenki su oreiviais,
matytais ir ne, o liepos,
kaštonai šlama.
Paminklas poetui žalias kaip žiogas.
Skrisk, bitine, skrisk, 
ežere vienintelė sala,
po juosvu debesim didelės bangos.
Sala nenori niekur keliaut, 
dienas leidžia viena,
o aplink, 
kužda Stephenas H., 
tvyro daugel juodųjų ertmių.
Valia – nusiavus laivus – 
nusiauti kai ką daugiau 
ir keliaut,
kur niekas 
tavęs nematė.

Skrisk, bitine, skrisk. 
Raktai guli pasklidę ant stalo.
Namo, tik namo, 
pas savus.
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Ore daug saulės.
Laikrodis tyli,
nutilo švytuoklė –
moters veidas 
ant ciferblato.

Namai

Einu tarp properšų,
tarp negirdėtų,
nevertas
saulėto medžio,
šviesos ant žolės.
Gailu net sodininkaut.
Rytas, praradęs drevę,
nyra iš tamsos.
Tavo balsas
atgyja žodžiuos,
kurių nespėjau ištart.
Iš žinomo įžengei į nežinomą.
Laikas aprėpė visą pakrantę,
metai kaip lapės
bėga atsisukę,
bet nė už ką
negrįš.

Einu tarp properšų,
tarp nematytų.
Įkandin tylutėlio balso.
Į namus.

Kilimas iš vietų

Varnos labai neramios.
Duburkis gilus.
Ištvinusios upės verpetuos –
nieko švelniau banguoto.
Medžiai švokščia vieni kitiems,
iš šešėlio išnyra dievai,
tarsi įgiję kūnus.

Ji buvo nėščia,
tik neaišku, nuo ko.
Jis buvo nešinas,
tik nežinojo kuo.

Koronė

Miestas tarsi išguitas –
galabija liepas.
Žvilgsnis kliūva 
už gatvės kloakų.
Žemė verpė medžių šaknis,
augalotus skverus ir lapiją, 
kedenamą vėjo, – 
nors imk ir skaityk 
praeinančiam žmogui
patologijos kursą apie koronę:
virusas žudo.
Tai miestelėnai,
naujieji sėbrai,
šviesūs nebent sau
ir tiems, kurie neša 
jiems virdulius 
ant padėklų.

Šiandien paukščiai neskris –
žiojėja paukštidės.
Sparnuočių turgus be sparnuočių –
kranksi medžių, medelių šakos.
Klaupkas persmelkė navos,
akla būsimybė. Pro pravertas 
bažyčios duris – 
senamiesčio upė.

Nebeskambink, 
pana Kvazimoda,
savo tarškynės: 
ne tas yra tas,
kas yra tas.
Šis miestas išguitas.
Drėgmė smelkia kaulus.
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Pakopos

Būna. Kaip nebus.
Aišku. Erdvu. Aukšta.
Paprasta. Ir vėsu.
Mažosios koplyčios 
kalnas brėkšta vakare,
kai saulė šalta, sustingus.
Nors medis pasviręs,
pažinkim paukščius,
kurie ulba.

Negirdėti 
žvyruoto kelio
nei mąstymo apie jį.
Kur būtum, keliautum,
kur koptum 
ar slinktum žemyn,
kur grįžtum sugriautas
iki paskutinio, 
toliau savo pojūčių – 
niekur. Niekur
toliau nenužengsi.

Audringa baltoji dulksna.
Vilnija per ežerą vėjas.
Pažinkime paukštį,
jo giminę, lizdą.
Pažinkime brolius 
medžius.

Pakopos be laiptų –
kaip laiptai be jų –
pakopų.

Ilgainiui

Sakai trumpai, rašai laiku.
Rašai – sakai, sakai – rašai,
kad šiandien striuka,
ankstybėj temsta, kad laikas
virpa kaip laumės smakras.
Kad Kūčios šaltos, Velykos
baltos. Vieni nemato,
kiti negirdi.

Vaizdo įrašas

Vakaroji 
su paupio medžiais,
su apsnigtais kamienais.
Upė po ledu, stojo tamsa.
Upė teka tykiai, nieko 
lygaus prie jos.

Vingiavai strofas,
tęsdamas ilgus balsius,
keldavai lyg savanoris
sužeistą ranką.
Sniegas apklojo tiltą.
Ant tilto kitaip nekopsi,
tiktai prasibrovęs 
pro blindes.

Davei žodį laužui,
kad esi žagaras, –
laužas rusena,
tavęs neklauso.

Matysena

Plunksna darbšti.
Plunksna kaskart rašo.
Plunksną vedžioja pirštai.
Saulėgrąžos lygiai taip pat 
seka viena kitą
kaip sakmę. 

Metus būtina švęsti:
buvo nebuvo.
Ramius kaip žolė metus
reikia švęsti tyliai.
Ant marių kranto,
kurį stebi kirai.
Vieną šlamią dieną,
trečiais nesavais metais,
iškritus plunksnai iš rankų,
pišorius palenda po žeme.
Esamas tampa nesamu.
Gana vieno skliauto,
vieno staigaus vyrio,
lengvo vėjelio nuo marių
į marias.
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Smėlio laikrodis

Nesi atsiskyręs:
laikas įstengia 
garuot lyg dvasia,
pranykti tyloj 
lyg garsas.
Taip lekia mintis,
gaubiama visybės,
tyko melodijos,
pačios tyliausios,
taip mezgas 
siaubūnė mirtis, –
žmogus sprunka,
veja ją šalin, bėga 
ir pasitinka, 
lyg žinotų,
kuo ji įdaryta.

Kas uždelsta, 
ar pranyko,
bus buvę: 
sakų gabalėlis
medaus spalvos, 
atspindėjęs pusiadienio 
šviesą tamsus akivaras, 
skubūs debesys už kluono, 
skardingai plytėjusios kalvos,
sena būsimybė
už tų kalvų.

Smėlio laikrodis
švelniai stropus.
Trečia vertus,
stropus iki galo.

Keliauninkas

Nebeduokit man patarimų.
Kelias apjuosė sklidiną daubą.
Neberasiu nieko pilkesnio
už kaulą pilkuos pelenuos.
Jei norite ir smalsu,
pažvelkit į kantaplius,
jų dienos seniai
suskaičiuotos.
Jas gervės sules
ir sparnuočiai,
kuriuos vadinau 
vardais.
Kėdė išsėdėta,
tachta išgulėta,
šventės atšoktos.
Gyvenimas 
nugyventas.

Žemaičiuos žiema, –
atsisveikinu su žeme,
jos keliais keleliais,
su čiabuviais, su viskuo,
ką keliauninkas mylėjo.
Visos nueitos pėdos
staiga pasivijo –
liko žvilgsnis
ir keletas žingsnių
į sekmą 
vėjingą  kalvą.

Plikšala

Sugirgžda
juodi kaip varnėnai
mokyklos suolai,
juos meni
apgraibom, –
suplasnoja
visais atvartais.

Plikšala
vejas šaltį.
Telšės mažylio
blėkinis krūziukas,
krūzas arbatai, –
rišamas su mazgu
prie portfelio kabės –
niekur nedings,
neprapuls 
iš papaikusių minčių,
kol jos – mintys.
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M Į S L I N G A S  Š I Z O F R E N I J O S 
VA I Z D I N I Ų  PA S AU L I S
Daug metų detaliai tyrinėjęs įvairias psichikos patologi-
jos formas ir pirmiausia šizofreniją, K. Jaspersas paste-
bėjo, kad šizofrenija nesuteikia menininkui kūrybinės 
jėgos, nes tik nedaugelis šizofrenikų yra kūrėjai. Ji taip 
pat nesukuria nei asmenybės, nei talento, nes tai išryš-
kėja dar iki ligos įsigalėjimo, tačiau jos apraiškos yra 
kur kas nekaltesnės. Šizofrenija tokioms asmenybėms 
tampa vėlyva prielaida (priežasties–pasekmes prasme) 
jų gelmių atsiskleidimui. „Kaip ligota kriauklė pagimdo 
perlą, – rašė jis, – taip šizofreniškas procesas gali pagim-
dyti nepakartojamus dvasinius kūrinius. Kaip mažai tas, 
kuris žavisi perlu, galvoja apie kriauklės ligą, taip pat 
mažai tas, kuris sugeria jam gyvenimą kuriančią meno 
kūrinių jėgą, galvoja apie šizofreniją, kuri galbūt yra jų 
atsiradimo priežastis.“1

Iš tikrųjų, įdėmiau pažvelgę į žmonijos kultūros ir 
meno istoriją, nesunkiai įsitikinsime, kad psichologai, 
analizuodami daugelio genialiausių kūrėjų gyvenimą ir 
kūrybą, aptinka amžininkų liudijimuose ir rašytiniuose 
šaltiniuose užfiksuotų faktų, patvirtinančių glaudų ge-
nialumo ir psichikos sutrikimų, dažniausiai būtent ši-
zofrenijos, ryšį.

Šizofrenija, aiškina Jaspersas, – visai ne griežta, ta-
čiau labai turtinga sąvoka, įvairiose kontekstuose įgau-
nanti skirtingas prasmes. Ji gali reikšti visus negrįžta-
mus procesus, netapačius pažįstamiems organiškiems 
smegenų sutrikimams arba epilepsijai, ji gali reikšti psi-
chologiškai ir fenomenologiškai aprašomą išgyvenimų 
tipą – ištisą pasaulį keistos dvasios būties, kuriai surasta 
daugybė griežtesnių siauresnių sąvokų, tačiau kurios 
taip ir nepavyko patenkinamai apibūdinti. Šią siaubingą 
tikrovę specialistas atpažįsta ne pagal paprastus ir aiš-
kius objektyvius požymius, tačiau kaip kažin kokį dva-
sinį totalumą (apie kurio gyvavimą dažnai daro išvadas 
vis dėlto pagal atskirus jam pažįstamus „požymius“), 
tačiau negali būti tikras dėl savo išvadų tol, kol jam ne-
taps aiški visuma.2

J. Lacano sekėjas prancūzų psichoanalitinės pakrai-
pos psichiatras Jeanas Oury, kelis dešimtmečius greta 
teorinės veiklos dirbęs psichiatrijos klinikoje, taip pat 
atkreipė dėmesį į šizofrenija sergančių menininkų są-
monėje vykstančių procesų sudėtingumą ir įvairiakryp-
tiškumą. Jis pabrėžė, kad kiekvienu konkrečiu atveju 
išryškėja „tam tikra konkreti forma, ritmas, gylis, fonas, 
pavidalas, kuriuo ji skleidžiasi“3.

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

Menininkų genialumas 
ir psichikos sutrikimai    

Šizofrenija ir kai kuriomis kitomis psichikos ligomis 
sergantiems menininkams yra vienodai būdingas pa-
brėžtinas konceptualumas, sugebėjimas pasinerti į smul-
kiausias juos sudominusių daiktų ir reiškinių detales bei 
visiškai priešingas kitais atvejais išsiblaškymas, išplau-
kiantis iš nesugebėjimo valdyti savo mintis, mąstymo 
nenuoseklumas, nemotyvuoti poelgiai, manieringumas, 
netikėti lakios vaizduotės ir fantazijos polėkiai, impul-
syvumas trukdantis prisitaikyti supančioje aplinkoje ir 
todėl neišvengiamai stiprėjanti socialinė izoliacija. Kartu 
kūriniuose silpnėja turinio bei kuriamų siužetų kryptin-
gumas, menininkas nutolsta nuo realių socialinių santy-
kių, grimzta į pojūčių stichiją, o gilėjančių krizių atvejais 
vis labiau skęsta depresijų, nusivylimo, liūdesio būseno-
se, ryškėjančios haliucinacijos ir kliedesiai tampa jo kū-
rybos teminėmis linijomis.

Kita vertus, kūriniuose dažnai susiduriame su „as-
menybės susidvejinimu“, mįslingais sunkiai iššifruoja-
mais siužetais, polinkiu į neišbaigtumą, fragmentišku-
mą, perkrovimą neesminėmis detalėmis.

K. Jaspersas netgi teigė, kad sergantiems šizofre-
nija tarsi atsiveria ypatinga metafizinė juos supančio 
pasaulio reiškinių gelmė. „Susidaro įspūdis, – rašė jis, – 
kad šiems žmonėms kažin kaip staiga netikėtai atsivėrė 
naujos galios, kurios kelia susižavėjimą, dievobaimingą 
jaudulį, palaimą, kad vėliau paliktų kai kurias reminis-
cencijas, kurios užsibaigia nepagydoma silpnaprotyste. 
Ne kartą buvo pranešama, kad sutrikimo pradžioje šie 
žmonės taip nuostabiai grojo fortepijonu, kad klausantie-
ji buvo priversti pripažinti, kad nieko panašaus neišgy-
veno anksčiau. Atsiranda ir meniniai poezijos ir tapybos 
kūriniai – beveik visuomet, beje, nereikšmingi, tačiau 
tyrinėtojui tai yra ženklas giliai išgyvento susijaudinimo. 
Pati gyvenimo tėkmė tampa aistringesnė, beatodairiška, 
afektuota, nesuvaldoma ir natūrali, tačiau kartu ir labiau 
neprognozuojama, demoniška. Tarsi kažkoks meteoras 
jis švysteli šiame siaurio žmogiško horizonto pasauly-
je, ir anksčiau nei supantieji spėja visiškai atsigauti nuo 
nuostabos, šis demoniškas egzistavimas jau pasibaigia 
psichoze arba savižudybe.“4

Gvildendami šizofrenija sergančių menininkų savi-
tumą, vieni mokslininkai plėtoja jų psichikos archajišku-
mo teorijas (Enrico Morselli, Vasilijus Giljarovskis), kiti 
sieja su vaikų kūriniais (P. Nekke), tarsi pabrėždami šios 
kūrybos pirmapradiškumą, genetinį ryšį su sudėtingais 
pasąmonėje vykstančiais simbolizavimo procesais.

Personalinės psichoanalitinės teorijos šalininkas 
Harry Stack Sullivanas knygoje Šizofrenija	kaip	žmogiškas	

Pabaiga. Pradžia – Naujoji	Romuva, 2020, Nr. 4.
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procesas	(Schizophrenia	as	a	Human	Process, 1962) atkreipė 
dėmesį į psichikos ligonių mąstymo ir kalbos neįprastu-
mą, netradicinius požiūrius į mums įprastas problemas 
ir regi šiuose bruožuose panašumą į genialių meninin-
kų kūrybą. Panašias mintis išsakė ir Silvano Arieti, ku-
ris taip pat tarp genialių kūrėjų ir šizofrenija sergančių 
psichikos ligonių įžvelgia daug stulbinančių pasaulio 
suvokimo ir mąstymo būdo panašumų.

Austrų psichiatras Leo Navratilas, detaliai tyrinėjęs 
įvairias progresuojančios šizofrenijos poveikį menininkų 
kūrybai, atkreipė dėmesį į tai, kad kartais liga akivaiz-
džiai išsekina gyvybinius bei energinius kūrėjo išteklius 
ir, įsigalėjus pasyvumui, jis nustoja kurti. Tačiau daugu-
moje atvejų liga palieka ryškių padidintos energetinės 
raiškos pėdsakų sutrikimų pažeistame tikrovės suvoki-
me, netgi sąlygoja naujų ekstensyvių ir įtaigių bruožų 
atsiradimą meninės kūrybos stiliuje. Šias stilistines me-
tamorfozes jis vaizdžiai iliustruoja pasitelkdamas švedų 
tapytojo Frederiko Hillo ir vokiečių romantinės poezijos 
korifėjaus Hölderlino slinktis meninės kūrybos stiliuje5. 
Hölderlinui iš tikrųjų, kaip dažniausiai ir būna šios ligos 
atveju, dar jaunystėje (1800) išryškėjo ankstyvosios šizo-
frenijos požymiai, o 1802 m. jos raiška jau tapo akivaizdi 
visiems. 1806 m. Hölderliną prievarta paguldė kliniko-
je, o 1807 m. šeima jį vėl paėmė namo ir jis išgyveno iki 
1843 m. Šio poezijos genijaus gyvenimo ir kūrybos kelyje 
visiško sąmonės užtemimo tarpsnius keitė įstabūs poe-
tiniai nušvitimai. Jaunystės eilėms būdingus skaidraus 
grožio ir harmonijos motyvus keitė liūdesio ir nerimas-
ties kupinos elegijos, kurioms būdingos sielvartingos 
nuotaikos, didingų gamtovaizdžių motyvai, žmogaus 
būties laikinumo apmąstymas ir amžinybės ilgesys.

Šizofrenijos paveiktas ispanų dailės genijus F. Goya 
iki ligos paūmėjimo kūrė stebėtinai harmoningus gaivių 
spalvų kūrinius, žanrinius paveikslus ir įstabiu psicho-
logizmu dvelkiančius portretus. Jie puikiai tiko tuome-
tinės pakilimą išgyvenusios ispanų tapybos tradicijos 
kontekste. Tačiau progresuojant iš motinos paveldėtai 
ligai (dvi jo seserys taip pat gydėsi Saragosos psichiatri-
nėje ligoninėje) ir pasineriant į ilgiau jį kamavusios de-
presijos būseną, jo kuriamų meninių vaizdinių pasaulis 
pasikeitė iš esmės, atsirado ankstesniems vaizdiniams 
nebūdingi niūrūs, šalti ir tamsūs tonai. Vėliau, šizofre-
nijai sparčiai progresuojant, Goya vis labiau kentėjo nuo 
psichozių, haliucinacijų, išgyveno gilius depresijos ir 
sąmonės aptemimo tarpsnius, per kuriuos jį persekiojo 
klaikios pabaisos ir vaiduokliai – jie išnyra daugybėje jo 
grafikos kūrinių.

Dailininko psichikos būsenos savitai atsispindi gar-
siajame vadinamųjų „Juodųjų paveikslų“ cikle, nutapy-
tame ant vidinių namo sienų. Ryškiausiai šios vizijos 
atsiskleidė jo 80 spaudinių akvatintos ir ofortų technika 
atliktame grafikos cikle Los	caprichos	(keistybės), kuris iš-
vydo dienos šviesą 1799 m. Ciklas kupinas baisių raganų 
ir kitų tamsos pasaulio vaizdinių su baisiomis grimaso-
mis. Jame taip pat daug negatyvių tuometės Ispanijos 
socialinio gyvenimo reiškinių, politikų, bažnytininkų 
veidmainystės, prostitucijos satyros. Čia nemažai ir psi-
chiatrinių klinikų herojų liguistos vaizduotės vaizdinių. 
Daug panašių tikrovės deformacijos motyvų regime ir 

angliškojo romantizmo pirmtakų W. Blake’o tapybos ir 
grafikos kūriniuose.   

Modernėjančios Vakarų dailės genijui V. van Goghui 
skirtingų psichiatrų nustatyti ir šizofrenijos, ir maniakinės 
depresijos simptomai. Jis nuo jaunystės linko į vienatvę, 
saviizoliaciją ir kartu jautė aštrų artimo dvasinio bendra-
vimo ir žmogiškos meilės poreikį. Kasdieniame gyvenime 
tapytojas buvo rimtas, melancholiškas, tačiau jei juokėsi – 
nuoširdžiai. Visą gyvenimą gyveno išlaikomas rūpestin-
go brolio. Jam buvo būdingos ekstatiško susijaudinimo 
akimirkos, visiškai neatsakingi poelgiai. Tačiau jį, kartu 
su Cézanne’u  ir Gauguinu, iš daugelio kitų postimpre-
sionistinės generacijos dailininkų aplinkos skyrė nepa-
prastas darbštumas ir atsakingas požiūris į savo tapytojo 
pašaukimą nepaisant užsitęsusio nepripažinimo. Jis pa-
sižymėjo tiesiog fanatišku pasišventimu kūrybai, dirbo 
tarsi apkvaitęs, visiškai paskendęs savo meninės kūrybos 
procese, alino savo gyvybines jėgas. Išryškėjus ligos krizei 
jis stengėsi nepasiduoti ir kovoti su ja.

1889 m. rugsėjį broliui Teo jis rašė: „Aš iš visų jėgų 
kovoju, kad tobulai įvaldyčiau savo darbą, ir aš sakau 
sau, jei aš laimėsiu šį mūšį, tai bus geriausias žaibolaidis 
mano ligai; aš viešpatausiu virš jos.“ Šio jautraus, emo-
cionalaus ir impulsyvaus kūrėjo charakteris atsispindėjo 
ir jo nervingoje tapymo manieroje su ryškiomis spalvo-
mis, kontūrais ir išraiškingais emocionaliais potėpiais. Jo 
tapiniuose greta ryškių, ekspresyvių rėksmingų ir inten-

F R A N C I S C O  G O YA . Kaip	protas	miega,	gimsta	pabaisos, apie 1797 m.
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syvių spalvų, plačiai naudojami spontaniški taškai, lini-
jos, potėpiai. Į akis pirmiausia krinta ypatingas tapymo 
manieros jautrumas ir nervingumas.

Remdamasi van Gogho gyvenimo ir kūrybos faktais, 
įtakingiausia nūdienos prancūzų meno sociologė Natha-
lie Heinich atskleidžia slaptus naujos modernaus meni-
ninko sampratos formavimosi mechanizmus, kai drąsiai 
laužantis nusistovėjusius oficialiojo meno kanonus, visų 
niekinamas ir į meninio gyvenimo paribius išstumtas 
autentiško menininko tipas tampa visuotinio žavėjimo-
si, garbinimo objektu, o atėjęs pripažinimas paverčia jį 
legendine asmenybe, klojančia pamatus šlovinimui jau 
po mirties. Tekste detaliai aptariami šio naujo meninin-
ko tipo santykiai su visuomenine aplinka, jo kūrybos 
recepcijos ypatumai, išryškėjantys visuomenės požiūrių 
į socialinį menininko statusą poslinkiai.

Įvairiais aspektais gvildendama van Goghą supantį 
socialinį kontekstą, Heinich parodo, kad tragiškų mo-
tyvų prisodrintos menininko legendos atsiradimas ir 
funkcionavimas visuomenėje suteikia jam išskirtinumo 
aureolę. Kita vertus, žavėjimasis legendiniais paverčia 
netgi banalius biografijos įvykius, tokius kaip margi-
nalumas, originalumas, asketiškumas, begalinis atsida-
vimas kūrybai, keistumas, beprotybė. Šioms sąlyginės 
visuomeninės normos ribas peržengiančioms savybėms 
suteikiama išskirtinė estetinė vertė ir jos tiesiogiai susie-
jamos su menininko kūrybos ir jo sukurtų meno kūrinių 
autentiškumu.

Vadinasi, žavėjimasis šiais legendiniais kūrybos 
bruožais įtvirtina tokio tipo menininko išskirtinumą 
meno istorijoje ir iškelia jį virš kitų menininkų masės ir 
kartu paverčia jo kūrinius išskirtiniais meno rinkos pro-
duktais, nes legendomis apipinta tragiška originalaus 
menininko biografija skatina nuolatinį ažiotažą dėl jo 
asmenybės ir nuolatinį jo kūrinių kainos kilimą.

Iš tikrųjų jautrų šizofrenijos paveiktą kūrėją užliejęs 
jausmų antplūdis gali sukelti sąmyšį, jis gali būti po-
zityvus, suaktyvinantis gerus, džiaugsmingus, dvasią 
pakylėjančius išgyvenimus, o gali būti ir negatyvus, su-
keliantis skausmingų išgyvenimų ir liguistas kūno bei 
dvasios būsenas. Šis glaudus psichikos struktūrų ir kūno 
ryšys neišvengiamai atsispindi ne tik kūrėjo kasdienia-
me gyvenime, bet ir  kūrinių vaizdinėse sistemose, jų 
kompoziciniuose bei formaliuose santykiuose ir kituose 
plastinės kalbos elementuose, kuriuos galime traktuo-
ti kaip savotišką konkrečios asmenybės psichogramą. 
Utrechto universiteto profesorius Johannesas Herbertas 
Plokkeris, daug dėmesio skyręs šizofrenija sergančių 
žmonių kūrybai, rašė: „Naudojamos spalvos tampa vis 
tamsesnės, linijos šiurkštesnės, piešinyje atsiranda tam 
tikras sąstingis, išsigimstanti kompozicija prastėja, tam-
pa neaiški ir chaotiška; paveikslas dažnai užmetamas jo 
taip ir neužbaigus.“6

Analizuojant žymių dailininkų vaizdinių sistemas, 
kyla natūralūs klausimai: ar normalios psichikos žmogui 
gali gimti vaizdiniai, kokius regime, pavyzdžiui, Hugo 
van der Goeso, Bruegelio, Boscho, Blake’o, Goya, Chirico, 
Ernsto, Delvaux, Dalí ir daugybės kitų didžių menininkų 
kūriniuose? Pavyzdžiui, iš rašytinių šaltinių žinoma, kad 
psichine liga ilgai sirgęs Goesas (g. 1435), gyvenimo sau-

lėlydyje išprotėjo. Tačiau kur yra ta jautri sunkiai nubrė-
žiama riba tarp normos ir psichikos patologijos?

Prie būdingiausių šizofrenijos paveiktų kūrėjų meno 
psichologas José Guinmonas priskiria F. Kafką, kurio kū-
ryboje, jo žodžiais tariant, „reiškėsi jo šizoidinės asmeny-
bės bruožai“; jų atspindžiai regimi liguistos vaizduotės 
pagimdytuose, tarsi iš siaubingų nakties košmarų atkly-
dusiuose keisčiausiuose vaizdiniuose. Jo apsakymams 
būdinga niūri melancholijos ir totalinio susvetimėjimo 
atmosfera. Pagrindinė jo kūrybos ištaka yra daugybės fo-
bijų ir psichologinių kompleksų bei daugybės asmeninių 
patirčių paveiktas pasąmonės pasaulis, kuriam įtakos 
turėjo ir jo aplinkoje vyravusios ekspresionizmo esteti-
kos principai. Romanuose ir apsakymuose jis vaizduo-
ja įvairius autsaiderius, atstumtuosius, pasmerktuosius, 
kuriems nėra vietos normaliame biurgeriškame pasauly-
je. Juos persekioja košmarai, paradoksalios, absurdiškos, 
groteskiškos situacijos, jie priversti blaškytis, išnyksta ri-
bos tarp gėrio ir blogio, tikrovės ir fantazijos.

Psichikos sutrikimų poveikio įvairių meno sričių 
genijų kūrybai pavyzdžiai dažniausiai yra labai nepa-
našūs vienas į kitą. Tačiau šių požymių raiškos formų 
skirtingumas tik patvirtina tiesiog neįtikėtiną psichikos 
sutrikimų tėkmės ir jos formų įvairovę. Todėl psichopa-
tologams dažniausiai taip sunkiai sekasi įsprausti šizof-
renijos meninės raiškos formas į bemaž tikrovę atitin-
kančias apytikres klasifikacines psichikos ligų schemas.

P S I C H I K O S  S U T R I K I M Ų  P O V E I K I O 
K Ū R Y B A I  Y PAT U M A I
Analizuodami įvairius psichikos ligų poveikio kūrybai 
aspektus, psichopatologai logiškai daro vis akivaizdesnę 
išvadą, kad ligos	paveiktos	menininko	smegenys,	jo	psichika	
nėra	nuo	viso	 kūniško	 organizmo	 izoliuota	 struktūra. Kiek-
vieno menininko psichika, nepaisant konkrečios psichi-
kos sutrikimų formos, daugybe nervų sistemos ryšių yra 
glaudžiai susijusi su kūnu ir jo gyvybinėmis funkcijomis, 
o per jusles siejanti kūrėją su jį supančiu pasauliu, pas-
tarąjį suvokiant remiantis įvairiomis meninių vaizdinių 
sistemomis. Vadinasi, menininko kūne išraizgytais ner-
vų sistemos kanalais kūrėjo fizinis gyvenimas yra nuo-
latos veikiamas daugybės sąmonėje ir pasąmonėje vyks-
tančių psichikos procesų.

Jausmų antplūdis gali sukelti sąmyšį, jis gali būti 
pozityvus, aktyvinantis gerus, džiaugsmingus dvasios 
pakilumo potyrius, o gali būti negatyvus, sukeliantis 
skausmingus išgyvenimus ir liguistas kūno būsenas. Šis 
psichikos struktūros ir kūno ryšys skleidžiasi ne tik kūrėjo 
gyvenime, bet ir kūryboje. Visi išskirtinio talento genijaus 
įgimti ir meninės kūrybos procese išpuoselėti kūrybinio 
potencialo elementai yra svarbūs savo integralioje visu-
moje. Tačiau vienų ar kitų elementų, charakterio savybių 
vyravimas turi tiesioginį poveikį pagrindinei genijaus kū-
rybinei orientacijai. Iš integralios kūrybinio potencialo sa-
vybių visumos meninėje veikloje ypatingą svarbą įgauna 
temperamentas, kuris yra puikus autentiško kūrybingu-
mo sklaidos instrumentas. Gyvybingumas, lankstumas, 
energija skatina vaisingą daugybės kitų genijaus kūrybi-
nio potencialo segmentų, kartu ir intelektualių, sklaidą, 
padedančią jam sukurti vertingus meno kūrinius.
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Neurozių ir stiprėjančios psichikos ligos eigą gali 
skirtingai veikti įvairūs veiklos ir supančios aplinkos as-
pektai, individualūs kūrybinio potencialo bruožai, juos 
siejančios integracinės ar dezintegracinės jėgos. Jos gali 
turėti teigiamą harmonizuojantį poveikį kūrėjui ar prie-
šingai – gramzdinti kūrėją į melancholijos ir depresijos 
būsenų liūnus. Todėl, siekiant geriau pažinti šiuos su-
dėtingus psichikos sutrikimų poveikio kūrėjui procesus, 
vertingas sistemingas klinikinis paciento kūrybos as-
pektų tyrinėjimas, skirtingų dvasinių sutrikimų sugre-
tinimas su kūrybinės veiklos rezultatais. Vadinasi, kom-
pleksiškai aiškinantis, kiek klinikiniai pokyčiai formuoja 
kūrėjo meninės veiklos pobūdį, rezultatus ir sintezuojant 
šiuos požiūrius galima daryti labiau motyvuotas hipo-
tetines išvadas apie psichikos struktūrų raiškos formas 
dviejose jos apraiškose – klinikinėje ir meninėje.

Genialumas realiame menininkų gyvenime dažniau-
siai išsiskleidžia savo spalvų ir formų įvairove anksčiau 
nei liga; todėl daugelis genialių asmenybių pajunta šių 
ligų poveikį tuomet, kai jau surado savo gyvenimo kelią 
arba susiformuoja kaip menininkai. Gyvenimo faktai ir 
kūriniai liudija, kad dauguma jų atkakliai kovojo su liga, 
siekė ją apvaldyti ir ši kova dažnai buvo ne tik sėkminga, 
bet ir kūrybiškai produktyvi.

Neabejotinai yra esminių skirtumų tarp menininkų, 
kurie patiria destruktyvų psichikos patologijų povei-
kį ankstyvajame kūrybinio stiliaus tapsmo etape, ir tų, 
kurie jį išgyvena vėliau, brandos amžiuje, kai jau būna 
susiformavę savo meninės kūrybos stilių. Tuomet netgi 
ryškių krizių atvejais (progresuojant psichikos ligos po-
žymiams ar yrant sąmonės stabilumui) atsiranda gali-
mybė ilgiau išsaugoti anksčiau įgytus ir kūrybinio kelio 
eigoje išpuoselėtus bei įtvirtintus profesinius įgūdžius. 
Daugelyje psichiatrų aprašomų genialių menininkų kū-
rybinės evoliucijos lyginamosios analizės atvejų regime 
išoriškai panašią, o kartais ir gerokai skirtingos simp-
tomatikos ligos eigą. Po paaštrėjimų ir įvairių krizių 
tarpsnių atsparesniuose ligai menininkų organizmuose 
įsijungia ir pradeda veikti skirtingi apsauginiai psichikos 
mechanizmai. Kylantys iš giliausių gyvybingų kūrėjo 
psichikos sandaros versmių, jie jungia savyje ir bioso-
cialinį asmenybės vientisumą, kuris atsiranda jaučiant 
vienybę su supančiu pasauliu ar artimai bendraujant su 
gydančiomis gamtos galiomis.

Dažnai subtilias psichopatologinių kūrybos aspektų 
problemas tyrinėjantys mokslininkai užmiršta vidurinės 
grandies svarbą sistemoje „asmenybė – aplinka – meni-
nės kūrybos produktas“, o būtent ji jautrios psichikos 
menininkui turi galingą terapinį poveikį. Šis trijų glau-
džiai susijusių segmentų ryšys liudija ne tik apie išskirti-
nę asmenybę harmonizuojančių santykių su žmogų pri-
glaudžiančia gamtine aplinka, tačiau kartu ir su savimi 
svarbą. Sisteminiai šios trinarės struktūros ryšiai iš dalies 
niveliuoja destruktyvų psichikos ligos poveikį menininko 
kūrybai. Jie ne tik padeda psichikos ligomis sergančiam 
menininkui išsaugoti turimus profesinius įgūdžius, bet ir 
leidžia toliau juos sėkmingai plėtoti tobulėjimo kryptimi. 
Tiesa, šie profesinio meistriškumo sklaidos procesai gali 
būti pristabdomi įvairiais remisijos (laikino ligos atoslū-
gio) tarpsniais, o vėliau vėl sėkmingai plėtotis.

Nėra abejonių, kad psichikos ligos tėkmė visuo-
met neišvengiamai palieka daugiau ar mažiau ryškių 
pėdsakų ligos pažeisto genijaus meninės kūrybos pro-
duktuose – meno kūriniuose. Daugelis su sudėtingomis 
psichikos ligų formomis susijusių menininkų psichikoje 
vykstančių procesų turi dėsningą negrįžtamąjį pobūdį, 
todėl ligos eigoje dažniausiai silpnėja individualios kū-
rėjo sąmonės ryšys su visuomenine sąmone. Nors psichi-
kos ligų pažeisti asmenys kuria remdamiesi tais pačiais 
dėsningumais kaip ir sveikieji, o kūrybos proceso me-
chanizmai irgi yra tie patys, tačiau skirtingos psichikos 
sutrikimų formos reiškiasi savitais stereotipiniais pavi-
dalais, būdingais simptomais ir vaizdinių sistemomis.

Tikrovėje daugybė skirtingų su išskirtinio talento ar 
„genijaus“ sąvokomis siejamų įgimtų menininko kūrybi-
nio potencialo elementų yra svarbūs integralioje visumo-
je. Tačiau vienų ar kitų jo elementų, konkrečių charak-
terio savybių įsivyravimas neišvengiamai turi tiesioginį 
poveikį pagrindinei psichikos patologijos pažeisto me-
nininko kūrybinei orientacijai. Iš integralios asmenybės 
kūrybinio potencialo savybių visumos meninėje veiklo-
je ypatingą svarbą įgauna temperamentas, vaizduotė, 
fantazija, kompozicinio mąstymo savitumas, tai yra tie 
veiksniai, kurie pirmiausia apnuogina potencialius ligos 
požymius, kūrybingos asmenybės gravitaciją tolyn nuo 
sąlyginės normos brėžiamų ribų.

F R A N C I S C O  G O YA . Pasmauktasis, apie 1780 m.
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Tiesą sakant, pabrėžtinas jautrumas ir šioks toks 
nukrypimas nuo vadinamosios „normos“ yra neišven-
giama daugelio išskirtinio talento asmenybių kūrybinės 
raiškos sąlyga, nes joms būdingas begalinis atsidavi-
mas idėjai, kūrybiniam dvasios polėkiui, neįtikėtinas 
darbštumas reikalauja ypatingos fizinių ir dvasinių jėgų 
koncentracijos, užaštrina jusles, gimdo pabrėžtinai sub-
jektyvų, vos ne liguistą tikrovės suvokimą. Nenuosta-
bu, kad jautriausi, subtiliausi kūrėjo psichikos struktū-
ros elementai, patyrę didžiulį išorinį spaudimą, tampa 
psichikos ligų pažeidžiami ir deformuojasi, o tai lemia 
kūryboje alogiškas ir chaotiškas vaizdines sistemas, be-
siribojančias su psichikos anomalijomis. Tai siejasi su 
daugelio didžių kūrėjų gyvenimą lydinčiais akivaiz-
džiais kūrybinės energijos nuosmukiais, išplaukiančiais 
iš trumpiau ar ilgiau užsitęsiančių depresijos ir melan-
cholijos būsenų.

K O N K R E Č I Ų  P S I C H I K O S  S U T R I K I M Ų 
M E N I N Ė S  R A I Š K O S  Y PAT U M A I
Psichikos sutrikimų poveikis kūrybingumo raiškai sklei-
džiasi savitais meno kūrinių formaliais bruožais – meni-
nių vaizdinių sistemų neįprastumu, netikėtais kompo-
ziciniais ir spalviniais sprendimais, vaizduojamų kūnų 
disproporcijomis, vaizdinių sistemų deformacijomis, jų 
hibridizacija, keisčiausiais vaizduotės polėkiais. Taip pat 
ryškėjančiu polinkiu kartoti tuos pačius motyvus, akcen-
tuoti būdingas meninės išraiškos priemones ar motyvus. 
Skirtingų psichikos sutrikimų požymiai kūryboje neretai 
keisčiausiai susipindavo, o tai keldavo daug sunkumų 
psichoterapeutams tiksliau diagnozuojant psichikos su-
trikimų formas.

Pavyzdžiui, F. Goya ir W. Blake’as kentėjo nuo 
psichozių, haliucinacijų, regėjo keisčiausias vizijas, van 
Gogho tapiniuose viešpatavo ryškios, ekspresyvios ir 
rėksmingos spalvos, reiškėsi ypatingas tapymo manieros 
nervingumas. O štai E. Muncho drobėse ir grafikoje vieš-
patavo iš tragiškų asmeninių išgyvenimų plaukianti niū-
rios melancholijos ir susvetimėjimo atmosfera, perteikta 
išraiškingais simboliais, kontrastuojančiomis spalvomis 
ir dramatiškomis kontūrinėmis linijomis.

Pasak psichiatrų ir literatūros istorikų, psichikos 
sutrikimai su periodiškai pasikartojančiais manijos ir 
depresijos epizodais kamuodavo ir du rusų romantinės 
literatūros genijus A. Puškiną ir J. Lermontovą, o pasta-
rojo kasdienybė buvo prisodrinta gilaus nusivylimo savo 
egzistencija bei keičiančiais vienas kitą pykčio ir entuzi-
astingo džiaugsmingumo priepuoliais. Rusų realistinės 
literatūros atstovas N. Gogolis, greta gydytojų jam di-
agnozuotos šizofrenijos ir hipochondrijos, kentėjo nuo 
įvairių psichozių, haliucinacijų bei klaustrofobijos, kuri 
paskiruose šio rašytojo kūriniuose padėdavo jam sukurti 
nepaaiškinamą slėpiningumo atmosferą.

Didis prancūzų novelės meistras Maupassant’as, ku-
rio motina sistemingai išgyveno neurozes, o jaunesny-
sis brolis medikas baigė savo gyvenimą psichiatrinėje 
ligoninėje, taip pat paveldėjo šią giminę persekiojusią 
nelaimę, bandė žudytis, gydėsi psichiatrinėse ligoninė-
se. Nepaisant išskirtinio novelisto talento, jis ilgai ne-
drįso skelbti savo kūrinių. Įžengus į trečiąjį gyvenimo 

dešimtmetį, jį ėmė varginti hipochondrija, kliedesiai ir 
haliucinacijos. Tik atkakliomis artimu bičiuliu tapusio 
G. Flaubert’o pastangomis pavyko perlaužti Maupas-
sant’o nepasitikėjimą savo kūrybinėmis galiomis. Jo jau-
traus psichologizmo prozoje savitai atsispindėjo pabrėž-
tinas meninio stiliaus emocionalumas ir sugebėjimas 
pasinerti į žmogiškos sielos gelmes.

Alkoholiu ir opiumu piktnaudžiavęs E. Poe elgėsi 
visiškai neadekvačiai, regėjo klaikias haliucinacijas, ku-
rias įprasmino savo kūryboje. Jo kūriniai neretai glumi-
no amžininkus, kurie negalėjo suprasti, ar jam sutrikusi 
psichika, ar jis tiesiog subtiliai tyčiojasi iš patiklių skaity-
tojų. Tačiau jis, kaip ir F. Dostojevskis, F. Nietzsche, visą 
gyvenimą atkakliai gilinosi į tamsiausias žmogaus sielos 
gelmes. Kitas amerikiečių „prarastosios kartos“ poezijos 
genijus, maištingas imažinizmo krypties kūrėjas, išgarsė-
jęs kolaboravimu su Italijos fašistais ir orientalistinėmis 
nuostatomis Ezra Poundas gydytojų buvo traktuojamas 
kaip „nepagydomas beprotis“. Nesaikingai alkoholį ir 
kvaišalus vartojęs E. Hemingway’us ilgainiui vis daž-
niau panirdavo į gilios depresijos būseną, sirgo perse-
kiojimo manija, periodiškai pasikartojantys psichikos 
sutrikimai skatino polinkį į savižudybę, kuria ir pasibai-
gė šio išskirtinio talento rašytojo gyvenimas. Britų mo-
dernistinės literatūros atstovė V. Woolf visą sąmoningą 
gyvenimą kentėjo nuo periodiškai ją apvaldančių depre-
sijos ir hipomanijos priepuolių, iš kurių siekė išsivaduoti 
pasinerdama į kūrybą. Šios dramatiškos kovos pėdsakai 
atsispindėjo psichologizuotoje jos kūrinių atmosferoje, 
nervingame egzaltuotame rašymo stiliuje eksperimen-
tuojant su sąmonės srauto rašymo maniera ir įvairių 
pasakojimo formų hibridizacija. Galima būtų pažerti 
gausybę kitų pavyzdžių, rodančių glaudų konkrečių ra-
šytojo ir menininkų psichikos sutrikimų ryšį su vyrau-
jančiomis jų pasaulėžiūroje ir stilistikoje tendencijomis.

Tokios konkrečios psichikos sutrikimų poveikio me-
nininko kūrybai pavyzdžiu galime pasitelkti anoreksija 
su šizofrenijos požymiais sirgusio Giorgio de Chirico 
kūrybą. Ankstyvuosiuose dailininko paveiksluose vieš-
patavo jo pamėgta rudens Viduržemio jūros pakrantėje 
atmosfera, kai giedrą dieną po pietų dėl žemesnio saulės 
sukimosi lanko šešėliai tampa ilgesni nei vasarą ir suku-
ria paslaptingą nostalgijos žavesį. Chirico, kaip ir vėlyva-
sis „metafizinio periodo“ Čiurlionis, susitelkė į mįslingą 
metafizinės būties esmės pažinimą. Italų tapytojas savo 
kūriniais ir teoriniais išvedžiojimais siūlė tolintis nuo iš-
orinio pasaulio sumaišties į laiko poveikiui nepaklūstan-
čių „aukščiausių absoliučių idėjų“ ir „grynų“ metafizinių 
vertybių pasaulį, kur viešpatauja amžinas grožis. Kaip 
ir Čiurlionis, jis ieškojo nežemiškos spalvos simbolikos, 
pajėgiančios perteikti metafizinę būties esmę. Tikras 
metafizinis menas, pasak Chirico, remiasi paslaptingo-
mis mistinėmis asociacijomis apie „pasaulį be gyvybės“, 
kuriame statulos ir architektūros elementai byloja apie 
žmogaus būties apraiškas. Pabrėžtinai statiška, rimties 
ir mistinio paslaptingumo kupina metafizinė Chirico 
tapyba buvo nukreipta prieš futuristinį gyvenimiškojo 
srauto, dinamizmo kultą.

Vos ne klasikiniu paranojinės psichozės pavyzdžiu 
su dėl klausos praradimo užplūdusiomis ilgalaikėmis 
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psichikos krizėmis ir depresijomis galime laikyti Beetho-
veno kūrybinę evoliuciją. Jį klausos problemos pradėjo 
varginti sulaukus vos 27 metų ir kėlė jam, kaip atlikėjui ir 
kompozitoriui, vis sudėtingesnių meninės kūrybos prob-
lemų. Su vienomis iš jų, pasirenkant naujas kūrybines 
strategijas, sekėsi tvarkytis lengviau, su kitomis sunkiau. 
Dar po kelerių metų muzikos kūrėjas visiškai apkurto; 
tai, žinoma, stipriai paveikė jo psichiką. Dėl klausos pra-
radimo silpnėjo Beethoveno atlikimo virtuoziškumas, 
dėl dramatiškų išgyvenimų vis akivaizdžiau pradėjo 
reikštis paranojinės psichozės požymiai. „Kurtumas tai 
vaiduoklis, kuris persekioja mane visur, – rašė jis 1800 m. 
vienam savo bičiulių, – aš vengiau žmonių apsimesda-
mas mizantropu, koks niekuomet nebuvau.“ Paskutinį 
kartą Beethovenas kaip pianistas publikai nesėkmingai 
pasirodęs 1814 m. išgyveno gilią depresiją ir galvojo apie 
savižudybę. Kai kurie mokslininkai įsitikinę, kad jis dar 
kentėjo nuo bipolinių psichikos sutrikimų, nes gaivališko 
kūrybinio įkvėpimo tarpsnius jam periodiškai netikėtai 
pakeisdavo visiškos apatijos periodai. Tačiau jis ir to-
liau rašė muziką: svarbiausi darbai buvo sukurti būtent 
tais gyvenimo periodais, kai jis išgyvendavo gaivališko 
kūrybinio pakilimo tarpsnius. Deja, progresuojanti liga 
darė savo ir ilgainiui vis akivaizdžiau ryškėjo parano-
jos bruožai. Dėl kurtumo keliamų daugybės problemų 
Beethovenas darėsi ne tik irzlus, piktas, nervingas, bet 
ir patologiškai įtarus – kompozitoriui atrodė, kad jį ap-
gaudinėja, apvaginėja, dėl to nuolatos keitė tarnus ir 
namų darbuotojus.

G E N I J Ų  I R  S U T R I K U S I O S  P S I C H I K O S 
A S M E N Ų  PA N A Š U M A I
Daugelis genialių įvairių kraštų ir epochų kūrėjų sirgo 
lengvesnėmis ar sunkesnėmis psichikos ligomis, kurios 
neišvengiamai formavo jų kūrybą. Kita vertus, šie kūrė-
jai neretai buvo savotiški aktualiausių kultūros ir meno 
raidos tendencijų skleidėjai ir savotiški seismografai, 
kondensuotu pavidalu sugėrę ir savo kūriniuose atsklei-
dę pagrindines epochos idėjas. Neurozės ir ilgainiui jas 
pakeitusi depresija, nuo kurios dažniausiai prasidėda-
vo genijų kova su grėsmingesnėmis psichikos ligomis, 
buvo „nekalčiausia“ ir „švelniausia“ normalaus psichi-
kos funkcionavimo pažeidimo forma. Ši kankino gausy-
bę aistringai atsidavusių kūrybai, naujų kelių ieškojusių 
kūrėjų maksimalistų, kurie dėl savo kūrybinių polėkių 
neįprastumo, konfrontacijos su nusistovėjusiais moksli-
nėje bendruomenėje ar meninėje aplinkoje idealais sun-
kiai kovojo dėl savo siekių pripažinimo ir neretai ilgai 
likdavo nesuprasti.

Šie neįprasto ekscentriško elgesio psichikos sutriki-
mų paveikti genijai savo gaivališka kūrybine energija, 
neįprastu, o kartais netgi šokiruojančiu mąstymo būdu, 
revoliucingomis idėjomis atvėrė žmonijai nepastebėtus 
reiškinių aspektus. Žmonijos kultūros istorijoje jie daug 
nuveikė įtvirtindami pažangias tendencijas visose kū-
rybinės raiškos srityse, nes pakeitė pasaulį nuostabiais 
išradimais, unikaliais vaizduojamosios dailės, muzikos, 
poezijos šedevrais. Dėl sutrikimų poveikio jų kūryba 
neretai įgaudavo ypatingą  intymumą, išraiškingumą, 
originalumą, padėdavo pro išorinio pasaulio skraistę įsi-

skverbti į kitiems nepasiekiamas gelmes. Iš čia plaukia 
gilus Kierkegaaed’o, Flaubert’o, Dostojevskio, Nietzs-
che’s, Maupassant’o psichologizmas, galingas energe-
tinis Beethoveno, Schumanno, Wagnerio muzikos už-
taisas, vidinis Soutine’o, Kafkos kūrinių dramatizmas, 
van Gogho, Ensoro, Kirchnerio ekspresija, Hölderlino, 
Prousto ir Rothko intymumas.

Dar Schopenhaueris, o vėliau Galtonas, Lombroso 
ir daugybė kitų mąstytojų įžvelgė daug genialių žmonių 
ir psichikos ligonių gyvenimo ir kūrybos panašumų, ku-
rie neretai išryškėjo fizinėje kūno sandaroje, tačiau dar 
ryškiau būdingiausiuose psichologiniuose asmenybių 
bruožuose. Neabejotina, kad daugelis didžiųjų genijų 
kategorijai priskiriamų menininkų turėjo akivaizdžių 
psichikos sutrikimų požymių, kuriuos fiksavo portretai, 
amžininkų, gydytojų liudijimai, jų epistolinis palikimas, 
išlikę kūriniai.

Įvairiais aspektais analizuodami genialių asmeny-
bių fizinę kompleksiją, psichiatrai pastebėjo, kad jie retai 
būna harmoningo sudėjimo, atletiški, aukšti. Čia nieko 
nuostabaus, nes ypatinga intelektinės ir kūrybinės ener-
gijos koncentracija genijų smegenyse, jų intensyvaus 
maitinimo būtinybė neretai palieka mažiau energinių 
išteklių kitoms organizmo sistemos dalims ir šis stygius 
vėliau suponuoja neproporcingą ar deformuotą atskirų 
fizinio kūno dalių sandarą. Todėl daugelis genialių asme-
nybių, kaip ir psichikos sutrikimų turintieji, dažniausiai 
buvę menko kūno sudėjimo, išsiskyrė gležna ir liguista 
fizine konstitucija, didžiule ir neretai asimet riška galva. 
Tai suprantama, nes neretai pagrindinis asmenybės taps-
mą skatinančios energijos srautas, taikliu dar Voltaire’o, 
pastebėjimu jau nuo ankstyvos vaikystės nuteka į smege-
nis, o ne į kūno fiziologiją. Todėl, kaip nurodė žmogaus 
kūno fiziologijos žinovas Philippe’as Brenot, daugelis 
genialių asmenybių išsiskyrė tam tikrais fiziniais trūku-
mais ir negaliomis kaip, pavyzdžiui, Paganini, Byronas, 
W. Scottas, H. Toulouse-Lautrecas, trapia sveikata ir aki-
vaizdžiu liguistumu (Proustas, Chopinas), smulkiu kūno 
sudėjimu (Aristotelis, Montaigne’is, Mozartas, Spinoza, 
Balzacas, Napoleonas, Talleyrand’as), netvirta pažeidžia-
ma sveikata (Newtonas, Descartes’as, Voltaire’as, Pasca-
lis). Tačiau kai kurie išskirtinio talento psichikos sutri-
kimų paveikti kūrėjai, pavyzdžiui, Goethe, Hugo, buvo 
puikaus fizinio kūno sudėjimo.

Lyginant genijus ir psichikos sutrikimų turinčiuo-
sius, galima vis dėlto įžvelgti nemažai panašumų. Į akis 
krinta jiems būdingi: 1) vidinis psichikos, dvasinio pa-
saulio sudėtingumas ir tam tikras psichikos struktūros 
nestabilumas; 2) psichikos prieštaringumas ir dinamiš-
kumas, tiesiogiai susijęs su nuolatine prieštaringų ten-
dencijų kova; 3) nepasitenkinimas supančiu pasauliu, 
jame vyraujančiomis socialinėmis konvencijomis, verty-
binėmis nuostatomis ir šio nepasitenkinimo paakintas 
nusivylimo pasauliu ir kančios jausmas; 4) nepriklau-
somumas nuo socialinių visuomenės konvencijų, verty-
binių nuostatų, elgesio normų ir nenoras daryti tai, kas 
nedomina; 5) jautrumas, imlumas įvairiems kitų nepas-
tebimams išorinio pasaulio, žmonių elgesio įspūdžiams 
ir dvasios pažeidžiamumas; 6) elgesio impulsyvumas; 
7) narcisizmas, savęs iškėlimas vertybinėse nuostatose; 
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8) įnoringumas ir komplikuotas bendravimas su arti-
maisiais bei kitais žmonėmis; 9) naivumas ir keistas dro-
vumo, nedrąsumo susipynimas su drąsa, ryžtu, netgi 
agresyviomis saviraiškos formomis; 10) stebėtinai greitas 
sugrįžimas prie vaikiško kaprizingo elgesio stereotipų 
(tačiau kitaip nei psichiškai nesveikos asmenybės, išskir-
tinių kūrybinių sugebėjimų žmonės savo meninėje veik-
loje kūrybingai panaudoja ir brandaus elgesio formas).

Iš tikrųjų daugelio genijų elgesio manieros sponta-
niškumas, vienų vienpusiškai išplėtotų, o kitų užslopin-
tų juslių bangavimas, neadekvačios reakcijos į išorinius 
dirgiklius primena keistą ir neadekvatų psichikos li-
gonių elgesį. Didelis sąmonės, intelekto ir kitų kūrybi-
nių galių sutelktumas  bei galingos kūrybinės energijos 
iškrovos meninės kūrybos procese kaip kompensaciją 
skatina energijos atoslūgius, kūrybines pauzes, visišką 
asmenybės išsiblaškymą, atsiribojimą nuo paprastam 
žmogui svarbių dalykų. Štai kodėl genijai, spręsdami 
sudėtingiausias problemas, kartais nepajėgia daryti ele-
mentarių dalykų. Tuo nuolatos skųsdavosi Einsteino 
žmona, sakydama, kad dažnai, norint, kad jis suprastų, 
ko iš jo reikalaujama, tekdavo kartoti po kelis kartus.

Kita vertus, daugeliui genijų būdingas hipertrofuo-
tas savigarbos jausmas, savęs, savo požiūrių į pasaulį, 
nuopelnų sureikšminimas, galinga pasąmonės veikla, 
susijaudinimas dėl menkiausių dalykų, atitrūkimas nuo 
tikrovės į lakios vaizduotės ir fantazijos pasaulius, ga-
lingi kūrybinės dvasios polėkiai, egzaltacija, mąstymo 
originalumas, sugebėjimas įtaigiai perteikti subtiliausius 
dominančių reiškinių atspalvius. Greta gali skleistis ir 
šizofrenikams būdingas pabrėžtinas konceptualumas ar 
nekritiškas vienos vyraujančios idėjos sureikšminimas, 
t. y. dėmesio sutelkimas į konkrečius jį dominančius 
dalykus, visiškai neregint kitų. Perdėtas emocinis jaut-
rumas, psichikos pažeidžiamumas skatina išskirtinio ta-
lento kūrėjų terpėje paplitusį piktnaudžiavimą įvairiais 
sąmonės dirgikliais (kvaišalai, alkoholis) ir todėl ilgus 
melancholijos ir depresijos priepuolius, kūrybinį bejė-
giškumą, tuštumos ir gyvenimo beprasmybės jausmus, 
neretai atvedančius prie gilių dvasinių krizių ir minčių 
apie savižudybę.

Genijai, kaip ir psichikos sutrikimų turintieji, yra lin-
kę į netvarką, chaotišką impulsyvų gyvenimo būdą, daž-
nai visiškai ignoruoja daugelį praktinio gyvenimo aspek-
tų, kurie jiems tampa visiškai neįdomus ir nereikšmingi 
lyginant su jų svajų sukurtais iki kosminių mastų su-
reikšmintais pasauliais. Genijų juslės (vienų vienpusiš-
kai išplėtotos, kitų – visiškai užblokuotos, užslopintos) 
tampa jų keisto elgesio, primenančio psichikos ligonius, 
priežastimi. Tačiau susitelkiant į konkrečių, netgi siaurų 
problemų lauką, gyvos vaizduotės turtingumas, aistrin-
gas susijaudinimas ir visiškas pasinėrimas į sudominusią 
sritį, atsiribojimas nuo aplinkos poveikio, išlavinta intu-
icija, žaibiškos asociacijos ir metaforinio mąstymo galia 
padeda jiems neįtikėtinai lengvai kurti eiliniams žmo-
nėms nepasiekiamus originalius kūrinius.

Galiausiai – daugeliui genialių žmonių būdingi at-
skiri hipertrofuotai imlūs suvokimo organai, banguo-
janti ekstazės ir atonijos, t. y. susijaudinimo, kūrybinių 
jėgų antplūdžio ir jų nuosmukio kaita. Tai tiesiogiai su-
siję su fiziologinėmis žmogaus kūno funkcijomis. Į akis 
taip pat krinta ne tik pabrėžtinas psichikos sutrikimų 
paveiktų genijų konceptualumas, bet ir įvairios idée	fixe, 
užslėptų reiškinių prasmių ieškojimas, padidėjęs aistrin-
gumas ir seksualumas arba visiškas indiferentiškumas, 
charakterio ir aistrų impulsyvumas, liguista vaizduotė, 
išsiblaškymas, nuolatinė netikėta nuotaikų kaita, klajo-
nių manija.

Kyla esminiai klausimai: ar iš tikrųjų minėti ir dau-
gybė kitų neišvardytų didžių kūrėjų geriausiai atspindi 
tą jų grupę, kuriuos mes vadiname sąvokomis „išskir-
tinio talento“ ir „genialūs“? Ar iš tikrųjų yra tiesioginė 
psichikos ligos ir išskirtinių gabumų, netgi genialumo 
raiškos priklausomybė? Ar psichikos liga ir atskiri jos 
daugiau ar mažiau akivaizdūs požymiai sustiprina kūry-
binį menininko potencialą, estetinį imlumą, sugebėjimą 
pasinerti į kitiems neregimas gelmes?

Į šiuos klausimus nėra ir negali būti vienareikšmio 
atsakymo. Kiekvienu atveju susiduriame su tam tikru 
menininko sąmonės ir pasąmonės pasauliu, įgimta ir 
perimta kultūrine patirtimi, individualiomis charakterio 
savybėmis ir aibe kitų svarbių veiksnių, kurių sąveika 
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nulemia menininko kūrybinio darbo rezultatus. Antroje 
XX a. pusėje Vakaruose įsiplieskusiose diskusijose apie 
psichikos ligos poveikį van Gogho kūrybai įvairių sričių 
specialistų nuomonės išsiskyrė, tačiau didžioji jos daly-
vių dalis buvo įsitikinusi, kad sutrikimas vis dėlto su-
vaidino teigiamą vaidmenį jo savito talento sklaidai, nes 
tapo svarbiu kūrybinės energijos stimulu, pavertusiu jo 
meninės kūrybos procesą intensyvesniu.

Pirmiausia, akivaizdu, kad tai, ką psichiatrai kva-
lifikuoja kaip sąlyginį „nukrypimą nuo normos“ ar pa-
tologiją, kartais tampa menininkui svarbiu papildomu 
pažinimo instrumentu, padedančiu kitaip arba giliau 
pažvelgti į reiškinių esmę. Menininkai neretai pajėgia pa-
naudoti savo sutrikimą meniniams tikslams įgyvendinti. 
Dostojevskio, Flaubert’o ar Nietzsche’s epilepsija padėjo 
jiems kitaip pažvelgti į žmogiškos dvasios gelmes, jau-
triausius vidinius asmenybės išgyvenimus.

Genialių menininkų terpėje nuolat susiduriame su 
skirtingo atsparumo psichikos sutrikimams organiz-
mais, taip pat ne visuomet vienodai skleidžiasi vieno 
ar kito psichikos pokyčio eiga, nes greta ramių tarpsnių 
kūrėjai patiria įvairaus stiprumo potvynių ir atoslūgių. 
Daugelio jų psichikos ligų tėkmė dar visiškai neužvaldo 
kūrėjo sąmonės (Hölderlinas, Strindbergas, van Goghas) 
ir nesuteikia tyrėjams teisės nuvertinti kūrybinės meni-
ninko veiklos rezultatų ir traktuoti jų kaip nereikšmingų.

Iš tikrųjų talentingas net nuožmaus psichikos sutri-
kimo paveiktas menininkas tol kuria prasmingus kūri-
nius, kol pajėgia valdyti savo pasaulėjautą, sąmoningai 
kontroliuoja savo meninės kūrybos procesą ir jo rezul-
tatus. C. Moriacas taikliai pastebėjo, kad Dostojevskis 
„per trisdešimt metų per pertraukas tarp epilepsijos ir 
kitokių priepuolių, sukūrė tokių dalykų, kurių ir vienos 
pastraipos nebūtų gebėję parašyti visa virtinė autorių, 
besidžiaugiančių nuostabia sveikata“.

Pagaliau kūryba jautriems ir pažeidžiamiems meni-
ninkams neretai tampa savotiška terapija, psichoanali-
tiniais terminais kalbant, sublimacija, padedančia išsiva-
duoti iš negatyvių ar destruktyvių asmenybę iš vidaus 
griaunančių polinkių ir aistrų. Gogolis prisipažino, kad 
jis atsikratė trūkumų ir neigiamų potraukių apdalindamas 
jais savo kūrinių veikėjus. Mülleris-Freienfelsas teigė, kad 
Shakespeare’as ir Dostojevskis netapo nusikaltėliais, nes 
negatyvius savo bruožus ir ketinimus perkėlė į kūrybą.

G E N I J AU S  I R  P S I C H I K O S 
S U T R I K I M Ų  S Ą LY Č I A I
Galėjome įsitikinti, kad genialumo ir psichikos sutriki-
mų santykių tyrinėjimo laukas yra sudėtingas ir nevie-
nareikšmis. Jame susipina tiek daug skirtingų sunkiai 
apčiuopiamų normą ir įvairius psichikos patologijos 
veiksnius siejančių gijų, kad atskirais atvejais nepapras-
tai sunku aiškiau nubrėžti bet kokias skiriamąsias lini-
jas. Neatsitiktinai Jaspersas paskutinėje savo Bendrojoje	
psichopatologijoje atvirai konstatavo išsamaus žmogaus 
pažinimo negalimumą, prakalbo apie pažinimo eigo-
je iškylančias neišsprendžiamas mįsles ir tris svarbius 
barjerus, trukdančius tokiam pažinimui. Tai yra: 1) be-
galybė – žmogus kaip tyrinėjimo objektas, iškylantis ne-
aprėpiamos daugybės kombinacijų pavidalu; 2) indivi-

dualus nepakartojamumas – individualumas negali būti 
„aprėptas“ kaip visuma, nes yra neišreiškiamas; 3) neob-
jektyvuotumas – žmogus niekuomet netampa objektu, 
tačiau įtraukia į save ir kuria visus objektus, tampa „ap-
rėpiančiuoju“7.

Kiti teoretikai, analizuodami šias problemas, atkrei-
pė dėmesį į tai, kad įspūdingiausius kūrinius sukūrė 
asmenybės, kurioms buvo priskiriamos vienokios ar ki-
tokios psichikos sutrikimų formos. Šioje lyg ir paradok-
salioje mintyje neabejotinai slypi racionalus grūdas, nes 
fanatiškas, daugybę biologinių, dvasinių žmogaus ištek-
lių išsunkiantis ir gyvenimo būdą pritaikantis kūrybinei 
raiškai menininko darbas dažnai sąlygoja asmenybės 
charakterio deformaciją ir beveik neišvengiamą jos nu-
tolimą nuo masinei sąmonei būdingos normos sampratos.

Iš tikrųjų, peržvelgę žmonijos kultūros istoriją ir gi-
lindamiesi į daugelio genialiausių dailininkų, rašytojų, 
poetų, muzikų, mąstytojų gyvenimiškas ir kūrybines 
biografijas, aptiksime faktų, patvirtinančių glaudų genia-
lumo ir psichikos patologijos ryšį. Vertėtų nepamiršti, 
kad psichikos sutrikimais pasižyminčių asmenų kūryba 
turi tas pačias psichologines prielaidas ir ištakas kaip ir 
normalių menininkų, todėl ir jų ryšys yra visai natūralus.

Dažnai subtilesnes genialumo ir psichopatologinių 
kūrybos aspektų problemas tyrinėjantys mokslininkai 
užmiršta vidurinės grandies asmenybė–aplinka–meninės	
kūrybos	produktas svarbą sistemoje. Šis glaudus trijų kū-
rybos proceso segmentų ryšys liudija apie išskirtinės 
svarbos santykius ne tik su supančia socialine ir gamtine 
aplinka, bet ir su savimi. Visi šie sisteminiai asmenybės 
ryšiai, kai skleidžiasi harmoningai, dažniausiai sėkmin-
gai niveliuoja destruktyvų sutrikimo poveikį kūrybai ir 
net psichinės negalios paveiktam menininkui padeda iš-
saugoti profesinius įgūdžius ir juos toliau sėkmingai plė-
toti meistriškumo tobulinimo kryptimi. Tiesa, profesinio 
meistriškumo sklaidos procesas čia gali būti pristabdo-
mas įvairiais remisijos tarpsniais, o vėliau vėl sėkmingai 
plėtotis konkrečia kryptimi.

Akivaizdu, kad įtemptas fizines ir protines jėgas 
alinantis kūrybinis darbas periodiškai reikalauja psicho-
loginės kompensacijos. Tačiau gilėjančių psichikos su-
trikimų atvejais šis emocinių krūvių bangavimas dažnai 
įgauna vis ryškesnį patologišką pobūdį. Kita vertus, ir 
genijams, ir psichinių sutrikimų varginamiesiems būdin-
gas hipertrofuotas jausmingumas, savęs ir savo požiūrio 
į pasaulį sureikšminimas, susijaudinimas dėl menkiau-
sių išorinių poveikių, atitrūkimas nuo tikrovės, o kartais 
ir pabrėžtinas konceptualumas. Kitaip sakant, dėmesio 
sutelkimas į konkrečius dalykus, neretai beveik visiškai 
neregint kitų, kurie dėl kokių nors priežasčių iškrenta iš 
dėmesio lauko.

Krizinėje fazėje nepaprastai svarbi tampa kūrėjo va-
lia, menininko nepasidavimas ir atkakli kova už būvį, 
kuri daro pozityvų poveikį kūrėjo sąmonėje vykstan-
tiems psichikos procesams ir kūrybinei raškai. Pažįstant 
konkrečius ligos tėkmės procesus, krizių atvejais vertin-
gu tampa sistemingas ir nuolatinis klinikinis skirtingų 
paciento meninės veiklos aspektų stebėjimas ir simetriš-
kas įvairių dvasinių sutrikimų sugretinimas su kūrybi-
nės veiklos rezultatais.
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Nors genialių žmonių ir psichikos ligonių panašumai 
regimi fizinėje kūno sandaroje, ryškiausiai jie atsisklei-
džia vidiniuose psichologiniuose asmenybės bruožuose. 
Tai sąlygoja minėtas genialumo ryšys su psichikos san-
daros trapumu, hipertrofuotu jausmingumu, užaštrintu 
nervingumu. Toks požiūris, įdėmiau pažvelgus į dauge-
lio genijų gyvenimo ir kūrybos istoriją, turi visiškai realų 
pagrindą. Taiklus subtilaus psichologo Prousto pastebėji-
mas, kad būtent ši negausi itin jautri nervingiausia žmo-
nijos dalis yra tikroji žemės druska, turi didžią prasmę, 
nes būtent ji darė svarbiausius kūrybinius proveržius ir 
sukūrė vertingiausius kūrinius. „Viskas didinga, – pate-
tiškai rašė jis, – ką mes žinome, ateina mums iš jų. Jie, ir 
niekas kitas, sukūrė religijas ir klasikinius kūrinius. Nie-
kuomet pasaulis nesužinos visko, už ką yra jiems dėkin-
gas, ir to, ką jie iškentė, kad suteiktų jam tai.“

Tragiškas filosofijos genijus Nietzsche pagrįstai pa-
stebėjo subtilios genijų psichikos struktūros trapumą 
tarsi paaiškindamas, kodėl vidiniai genialių kūrėjų iš-
gyvenimai taip dažnai neišlaiko išorinio pasaulio spau-
dimo ir jiems palūžus balansuoja psichikos patologijos 
paribiuose. Iš tikrųjų genialus menininkas – tai ypatinga 
kūrybine energija, vaizduote, juslėmis ir daugybės kitų 
galių visuma iš aplinkos išsiskiriantis kūrėjo tipas, ne tik 
savotiškas savo epochos, bet ir amžinybės aktualijų seis-
mografas, kuris savo su kosminėmis galiomis susijusią 
energiją išlieja kūriniuose.

Amerikiečių psichologas Jonas Love’as Karlssonas 
knygoje Kūrybinio	 intelekto	palikimas	 (Inheritance	of	Crea-
tive	Intelligence, 1978) daug dėmesio skyręs genialumo ir 
šizofrenijos sąsajų tyrinėjimui, teigė, kad išskirtinio ta-
lento ir genialiems žmonėms sutrikimo šia liga pavojus 
yra nepalyginti didesnis nei paprastiems mirtingiesiems. 
Jo įsitikinimu, kas šeštas žmogus turi šizofrenijos geną, o 
tarp genialių žmonių ši proporcija yra kur kas didesnė. 
Apvalyti žmonijos genofondą ir sukurti genetiškai „šva-
rių“ genijų kastą, jo įsitikinimu, yra neįmanoma, todėl 
trumparegystė, šizofrenija, alkoholizmas yra ta kaina, 
kurią žmonija moka už išskirtinio talento žmones, be ku-
rių neįmanoma pažanga8. Jo įsitikinimu, daugelis aukš-
čiausio lygio kūrėjų turėjo šizofrenijos geną.

Tarp jų, pavyzdžiui, Newtonas, Goethe, Hugo, 
Nietzsche, Einsteinas. Pirmojo jis išryškėjo artimuose 
giminaičiuose, antrojo – tėve, kuris senatvėje išprotėjo, 
trečiojo – mylimoje dukteryje Adelėje, kuri sukėlė tėvui 
begalę išgyvenimų, penktojo – sūnuje. Kiti psichiatrai tą 
patį teigė apie daugybę kitų genijų, kurių tėvai ar artimi 
giminės patyrė psichikos sutrikimų ir turėjo dažnai sun-
kiau pastebimą ar latentiniu pavidalu gyvuojantį šizofre-
nijos geną. Rašant, pavyzdžiui, apie Einsteiną, prisime-
nama nuo vaikystės stipriai deformuota galva, tai, kad 
jis vėlai pradėjo kalbėti, buvo emocingas, konfliktiškas, 
išgyveno stiprių pykčio priepuolių, po kurių sekė atos-
lūgių tarpsniai ir susilpnėjusi reakcija.

Dabar į genialumo ir psichikos sutrikimų santykių 
problemas dėl sparčios mokslų pažangos jau žvelgiama 
visiškai kitaip nei XIX ir XX a. sandūroje. Pavyzdžiui, šizof-
renijos ir genialumo ryšys dabar jau autoritetingų moks-
lininkų yra pripažįstamas molekuliniame lygmenyje. Jo 
nešėju žmogaus smegenyse laikomas natūralus organizme 

gaminamas cheminis junginys, būtent neuromediatorius 
dopaminas, kuris vadinamas laimės hormonu, nes, būda-
mas atsakingas už malonumo ir dvasinio pasitenkinimo 
būsenas, aktyviai, kaip narkotikai, jausminiai malonūs kū-
niški erotiniai pojūčiai, skanus maistas, sukelia pozityvias 
emocijas ir skatina kūrybingumo ir vaizduotės sklaidą.

Tačiau joks sutrikimas, kuris dar visiškai neapvaldė 
kūrėjo sąmonės, nesuteikia teisės nuvertinti menininko 
kūrybinės veiklos rezultatų ir traktuoti jų kaip nereikš-
mingų. Šiandien genialumo ir psichikos patologijos san-
dūroje besiskleidžiančios kūrybos formos dėl radikalių 
postmodernistinės meninės kultūros virsmų tapo kaip 
niekuomet problemiškos, nes ir estetikoje, ir meno prak-
tikoje prarado savo svarbą daugelį šimtmečių viešpata-
vę kriterijai ir vertybinės nuostatos. Daugelis psichiatrų 
ppalaiko dabartinėje humanistikoje vis tvirtesnes pozi-
cijas įgaunantį požiūrį, kad psichozės neretai ne tik kad 
neturi negatyvaus degeneratyvinio poveikio kūrybinei 
asmenybės raiškai, bet kartais netgi skatina intensyvią su 
vidinio pasaulio ekspresija susijusią kūrybinę veiklą, kuri, 
vyraujant kitokioms gyvenimo aplinkybėms, dažniausiai 
liktų emociniu požiūriu jautriai ir kūrybingai asmenybei, 
balansuojančiai psichikos patologijos ribose, „užsklęsta“ 
ir „apribota“ daugybės visuomenėje įsigalėjusių sociali-
nių konvencijų, estetinių normų bei vertybinių nuostatų.

Apibendrindami galime išsakyti pamatinį teiginį, 
kad genialumas ir išskirtinio talento asmenybei būdin-
gas begalinis atsidavimas kūrybai, persitempimas, kaip 
ir bet koks kitas neatsakingas savo kūrybinių galių eik-
vojimas, visiškai natūraliai formuoja įvairias psichikos 
sutrikimų formas, nes konkrečių netgi didžiulį poten-
cialą turinčių genijų psichologiniai, gyvybiniai ir ener-
giniai ištekliai yra riboti. Todėl tai, kas yra ploniausia, 
jautriausia ir labiausiai pažeidžiama žmogaus psichi-
koje, neišvengiamai pradeda trūkinėti, lūžinėti ir veda 
į psichinę destrukciją. Vadinasi, genialumas yra ne liga, 
o galinga kūrybingumo raiška, kuri ne visuomet yra su-
sijusi su nuoseklia ir logiška menininko kūrybinio po-
tencialo sklaida. Menininkui, kaip ir eiliniam žmogui, 
gyvenimo kelyje tenka susidurti su įvairiais negatyviais 
ir destruktyviais veiksniais, kuriuos jis yra priverstas 
įveikti. Kartais jų spaudimas būna toks stiprus ir trau-
muojantis ar netgi palaužiantis, kad šios kovos pėdsakai 
neišvengiamai atsispindi menininko asmenybėje, psi-
chikos sandaroje ir meninės kūrybos produktuose. Čia 
susiduriame su tokia gradacijų įvairove, kad realiame 
gyvenime riba, skirianti tai, ką mes suvokiame ir įvar-
dijame kaip „normą“, ir lengvesnes sunkiai pastebimas 
ne specialistui psichikos patologijos formas, neretai yra 
sunkiai fiksuojama.

1 K. Jaspers. Strindberg	 et	 Van	 Gogh,	 Swedenborg–Hölderlin.	 Etude	
psichiatrique	 comparative. – Minuit, Paris, 1970, p. 170.

2 Žr. ten pat, p. 223–224.
3 J. Oury. Création	 et	 shizophhrénie. – Galilée, Paris, 1989, p. 42.
4 K. Jaspers. Op.	 cit., p. 163–164.
5 Žr.: L. Navratil. Schizophrénie	et	art. – Complexe, Paris, 1978, p. 45.
6 J. H. Plokker. Le	 créateur	 schizophrène. –	Mouton, Paris, 1968, p. 2.
7 Žr.: К. Ясперс. Общая	психопатология.	–	Практика,	Москва, 1997, 

c. 901.
8 J. L. Karlsson. Inheritance	 of	 Creative	 Intelligence.	 –	 Nelson–Hall,	

Chicago, 1978, p. 173.
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Vienos vaikiškos dainos atsikartojimais...

aviža prašė
      gražai apakėc,
o rugys – 
      gražai aps c 
nuog kraštuko
      ligi pakraštuko,
kad akmenys
      nerastų kelio namo,
kad žoliūgė
      nupilkėtų lig dugno,
nuog kranto 
      prieg kranto,
nuog rumbės
      prieg rumbės
gerai susiūtos
      prieg stalinės lempos
juodais siūlais
      geros medžiagos

nuog kranto prieg kranto,
nuog rumbės prieg rumbės
mes grįžtam namo
savų pelų prasijoc – – –  

Bandymas sugrįžti

laukai laukeliai
nutaškuoti krūmais,
mėlyno rašalo dėmėmis
prasiplėskit, padarykit kelią
sugrįžti iš paraščių,
sugrįžti į eilutes: 
pirmas, antras ir
baigiamąsias pastraipas,
kad rašalas ilgai nenudžiūtų,
kad zuikiakrūmiai ilgai žaliuotų

* * *

cik ailukės
     be Anel’kutės,
cik vėpūcinukai
     be varlukės
kap be sąžinės

ir be susgraudzinimų,
kap be znoko
ir be žinojimo – – – 

nei ailukės
     be Anel’kutės,
nei bluostuko
     be savo varlukės
ba takas nuveis
     ir negrįš,
ba sodai nudzus
     ir nežys – – –

* * *

kaip išsivaduoti
          nuo prisiminimų,
nuo slogaus jų
          kvaitulio
grįžti į dabartį,
          į laiką
kai zylė kala
          langą snapu
kaip vėjas šiurena
          astankinį lapą

kaip išsivaduoti
          iš gaisrų
vis dar deginančių
          žydėjusias šakas,
kaip jas iš naujo
          suželdinti
ir įskiepyti
          gyvybę
išsivaduojančią 
          iš vakar
sustatytos rietuvės
          malkų

kaip išsivaduoti
          iš savęs,
žaidimų už
          uždangstytų užuolaidų,
kurie jau niekam
          neįdomūs,
atgrasūs ir man 
          pačiam
įstrigusiam nostalgijos 
          vadavietėje

J u o z a s  Ž i t k a u s k a s
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Aniuolas palinkusiu sparnu 

aniuolas palinkusiu sparnu
skaito poezijų,
nesupilniavoja ailėraščio vagų,
išsimuša iš ritmo – 
rimai saniai nurasojį
per rugius, pamiškes,
ligi padangės už arciausio – 
Šuralio? – kalno ligi šaknų,
pro katrų gumbus šoka
vilnios vilnydamos
derinamais žodzais,
širdzies mušimu,
metaporos gliaudzinimu

– nesunku, ale raikia jėgos
net ir angelu su palinkusiu sparnuku,
tupincam sanos grūšos viršūnėn

Poezijos skaitymas

žinau, kad visko
jau nespėsiu perskaityti,
todėl renkuosi
eilėraščius, poetus, laiką,
po pusvalandį kas rytą,
diena dienon
ir mėnesiui dylant
jaučiu, kaip pusvalandžiai
pilnėja, artindamiesi
iki prozos ribos

Iš dūlkės atsiradis...

iš ūžancos skalbykłės
išłėkė raudoni grumulukai
r kiancys vaikucai
dūlkėlių susrinkc
dūlkėlių susrinkc
užpyl’c karštu vandiniu
ir mynkyc mynkyc
kol’ iš tų dulkėlių 
susdaris čirščimas 

tokia płėvė an kacino
galvos nuslais
dangus paraudonuos
šėpukėn stovincis vynas
išdžius susisuks in takų
ir laižis savo liežuvuku
tavo veidų kojas beigi
rankas siekiancas 
geltonos pieskės
prieg iškastos duobės

Pabėgęs nuo ciklo

du maliukai
pirdžiukai
priskreto laiptinėj
prie durų

vienas – 
dešiniojo buto

kitas – 
kairiojo

kantriai
laukė,
kentėjo,
sulaukė

vienas
smagiai
įsiropštė
atėjusiam

kitas
nesulaukė
neatėjusio

atėjęs 
buvo išvežtas

neatėjęs
taip 
niekada
ir negrįžo

Iš spaudai rengiamos poezijos knygos Dubeltavo	išpažintys, 
kurią šiemet išleis Naujoji	Romuva
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Arvydas Kašauskas: netgi visiškame 
realizme pradėjau jausti kažkokią 
siurrealistinę mistišką sudedamąją

„Šiuo	metu	(o	taip	buvo	ne	visada)	norisi	perkelti	supančio	pasaulio,	kaip	aš	jį	matau,	atspin-
džius	į	drobę	–	tam	tikra	supančio	pasaulio	interpretacija.	Spalvinių	santykių,	faktūrų,	piešinio,	
potėpių	pagalba	sukurti	kažkokį	originalų	daiktą,	kuris	vadinasi	paveikslas.	Užkoduoti	jame	tam	
tikrą	informaciją,	emocijas,	dvasines	būsenas,	kurios	kažkur	nuo	sienos	skleistų	energiją	ir	tada,	
kai	manęs	nebebus	tarp	gyvųjų“,	–	pasakoja	tapytojas	Arvydas	Kašauskas.	

Neseniai	vyko	paroda	„Tapyba“	Pylimo	galerijoje.	Kokia	proga	
ją	 surengėte?	Ar	mėgstate	organizuoti	personalines	parodas,	
dalyvauti	grupinėse	parodose?

Paroda Pylimo galerijoje buvo viena iš kelių mano perso-
nalinių parodų 2020 metais. Aš gal dešimt metų pažįs-
tamas su šia galerija, tai, matyt, atėjo laikas joje surengti 
parodą. Buvo sumanymas parodyti visuomenei 2020 
metų antros pusės paveikslus. 

Didžiausias personalinių parodų derlius buvo 2019 
metais. Tada surengiau daugiau negu dešimt personali-
nių parodų. Gal keturias Vilniuje – galerijoje Arka, Rašy-
tojų sąjungoje, Užsienio reikalų ministerijoje, viešbutyje 
Kempinski	 Vilnius, dar dvi parodas Klaipėdoje, paroda 
Kaune, Anykščiuose, Talsi miestelyje Latvijoje, Zagrebe 
Kroatijoje ir kitur. 

Nepriklausomai nuo to, mėgstu organizuoti ar ne, 
personalinės parodos yra neatsiejama ir būtina mūsų 
specialybės dalis. Tam tikras pasitikrinimas, ar teisingai 
darai tai, ką nori padaryti. Šiaip aš niekur nesisiūliau, 
patys organizatoriai pakvietė. Neatsisakau ir grupinių 
parodų, jei kas pakviečia ir jei parodos koncepcija ati-
tinka mano vizijas.

Vienoje	 laidoje	 sakėte,	 kad	„gilių	kažkokių	filosofinių	minčių	
nekoduojate“.	Tad	kas	svarbiausia	Jums,	tapant	paveikslą?	

Kas svarbiausia, ne taip paprasta atsakyti, juk čia suei-
na daug sudedamųjų dalių, kurios yra surištos viename 
mazge. Šiuo metu (o taip buvo ne visada) norisi perkelti 
į drobę supančio pasaulio, kaip aš jį matau, atspindžius – 
tam tikra supančio pasaulio interpretacija. 

Tam tikra konvertacija, tas pat, kaip išversti tekstą 
iš arabų kalbos į kinų. Spalvinių santykių, faktūrų, pie-
šinio, potėpių pagalba sukurti kažkokį originalų daik-
tą, kuris vadinasi paveikslas. Užkoduoti jame tam tikrą 
informaciją, emocijas, dvasines būsenas, kurios kažkur 
nuo sienos skleistų energiją ir tada, kai manęs nebebus 
tarp gyvųjų.

Kaip	atskirti,	kas	yra	gera	tapyba?	Kas	jums	yra	tikras	menas?

Tikras menas tai yra labai aukšto profesionalumo pro-
duktas, sukurtas neeilinės, originalios asmenybės, tik, 
deja, aš ir mano darbai kol kas ne visada atitinkame 
šiuos kriterijus

Esate	sakęs,	kad	„peizažas	tik	pretekstas	abstrakcijai	ar	tiesiog	
gerai	tapybai“.	Tad	Jums	nėra	svarbu	užfiksuoti	konkretų	pei-
zažą,	jį	uždokumentuoti?

Faktiškai bet kuris paveikslas, peizažas ar kas kita, visų 
pirma yra abstrakcija, tam tikras organiškas ir harmo-
ningas spalvinių dėmių, linijų, potėpių rinkinys. Kai su 
visu tuo tvarka, tai galima įvesti įvairias detales, tada 
darbas darosi realistinis, o jei palieki neįvestas, bus geras 
abstrak tus paveikslas.  

Juk kartais gamtoje galima pamatyti kažkokių ne-
tikėtų dalykų, kokių specialiai nesugalvosi, tai logiška 
tuo pasinaudoti, kad palengvintum sau gyvenimą. Šiaip 
darbas dirbtuvėje, kažką spaudžiant iš savęs, veda į tam 
tikrą pasikartojimą, įvairias dirbtines schemas, o atsivėri-
mas į supantį pasaulį praplečia ribas iki begalybės.

Kaip	 „parsivežate“	 peizažus	 į	 dirbtuvę?	Ar	 eskizuojatės,	 ar	
fiksuojate	 fotografijose	 vaizdus,	 ar	 vien	 tik	 galvoje	 –	 atsimi-
nimuose?

Kalbant apie darbo metodus, man vertingiausi darbai 
iš natūros, jie padaromi lengviausiai, išlieka šviežumas, 
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emocija, bet kartais nukenčia išbaigtumas. Kartais darau 
piešinius, kartais naudoju fotografiją

Pastarasis pats blogiausias variantas, nes dažnai au-
toriai daro ne paveikslą, o perpiešinėja nuotraukas ar 
vaizdelius iš kompiuterio, kita vertus, dailininkai pra-
dėjo naudotis fotografija jau kitą rytą, kai tik ji atsirado.

Jaunystėje, kai mokiausi freskos studijose, mums 
aiškino, kad reikia naudoti visą įmanomą medžiagą, jei 
tai padeda įgyvendinti kokią nors konkrečią užduotį – 
piešinius iš natūros, fotografijas, medžiagą iš knygų ir 
iš viso to sukompiliuoti kokį nors kūrinį. Aišku, galima 
padaryti gerą realistinį peizažą grynai iš atminties, jei 
turi galvoje kokią aiškią viziją.

Kokių	šalių	peizažai	Jums	įdomiausi,	tinkamiausi	Jūsų	tapy-
bai,	keliantys	įdomiausius	tapybinius	uždavinius?

Šiuo atveju aš neskirstyčiau į atskiras šalis, bet gal būtų 
galima sąlygiškai suskirstyti į grupes. Pavyzdžiui, ko-
kie Italijos, Gruzijos ar Provanso peizažai su savo toli-
momis perspektyvomis, kalnais, mėlynomis jūromis ir 
pan. Pietinėse platumose yra visai kiti spalviniai santy-
kiai, matyt, dėl to, kad šviesa krinta kitu kampu, kitokie 
refleksai, intensyvesnė šviesa ir kt. Kitokie būtų Baltijos 
pajūrio peizažai, esu daug kartų buvęs pleneruose Lie-
tuvos, Latvijos, Rytprūsių pajūryje – ten irgi specifiniai 
spalviniai santykiai, specifinis landšaftas. 

Darant peizažus, svarbus metų laikas. Pats nedėkin-
giausias man metų laikas – vasara. Pernelyg viskas žalia, 
o žalią spalvą sunkiausia paimti, man daug tapybiškiau 
atrodo ruduo, žiema ar pavasaris, taip pat daug tapybiš-
kesnis paros laikas saulėlydis, saulėtekis ar naktis negu 
vidurdienis

Kada,	kaip	ir	kodėl	jos	Jūsų	tapyboje	atsirado	plati	gana	ryš-
kių	spalvų	paletė?

Mums, mokantis freskos studijose, buvo aiškinama, kad 
užtenka minimalaus spalvų kiekio, o paveikslą reikia 
daryti per išraiškingą piešinį ir tvirtą kompoziciją, ko-
loritas ir spalviniai santykiai sienų tapyboje nevaidina 
didelės reikšmės, o ir pigmentų pasirinkimas freskoje 
yra labai skurdus. 

Aš kadaise jaunystėje bandžiau daryti	paveiksliukus, 
naudodamas ribotą spalvų kiekį. Dažnai tai buvo juoda, 
balta ir oranžinė, bet vėliau pradėjau suprasti, kad tapy-
bos pagrindas yra spalva. Norint sudėlioti sudėtingus 
spalvinius santykius, reikia ypatingos spalvinės klausos, 
būtų teisinga ją sulyginti su absoliučia muzikine klausa. 
Bet jei kuris autorius sugeba su tuo susidoroti, tada būna 
įspūdingas rezultatas. 

Ar	freskos	studijos	paveikė	Jūsų	molbertinę	tapybą,	jos	stilisti-
ką?	Ar	ilgitės	freskų	tapymo,	ar	dar	norėtųsi	jas	kurti?	

Freskos specialybės studijos dažnai uždėdavo	autoriams, ku-
rie vėliau tapė, tam tikrus įpročius – kaip anksčiau minėjau, 
spalvinių santykių ignoravimas, bandymas daryti	paveikslą 
per piešinį ir kompoziciją. Tais laikais Dailės institute (da-
bar Dailės akademija) patys geriausi piešėjai buvo monu-
mentalistai ir skulptoriai. Buvo tokia tendencija. 

Mano atveju tai, ką man tada įkalė į galvą, liko ir 
šiandien. Mano studijose įdiegti baziniai dalykai yra da-
lis manęs tokio, koks aš esu šiandien. Ar ilgiuosi freskų 

tapymo? Greičiausiai ne. Čia yra gana plati tema ir ne-
noriu čia per daug plėstis. Esmė ta, kad dabar visai kiti 
laikai ir kitos realijos negu tada, kai aš buvau jaunas. 
Skiriasi kaip dangus ir žemė.

Molbertinėje	 tapyboje	 mėgstate	 didesnį	 ar	 mažesnį	 formatą	
ir	kodėl?	

Aš suformulavęs sau turiu tam tikrus formatų standar-
tus. Dažniausiai 100x90 cm. Arba panašius. Čia grynai 
pragmatiški dalykai. Manau, kad tokio dydžio darbas ir 
kameriniame interjere žiūrisi gerai ir didelėse erdvėse ne-
atrodo kaip miniatiūra. Taip pat nemėgstu visiškai kvad-
ratinių formatų, kažkodėl galvoju, kad tai yra negražu.

Kodėl	plenerai	yra	tinkama	terpė	Jums	kurti?	Ar	netrikdo	tas	
buvimas	 ne	 vienam,	 o	 su	 kolegomis,	 ar	 kolektyvas	 neblaško	
dėmesio?

Aš tokiu užkietėjusiu pleneristu tapau prieš kokius pen-
kiolika metų. Kažkaip pamažu įsitraukiau į šią veiklą, 
pradėjo visur kviesti, dažnai su pleneru organizatoriais 
santykiai nuo darbinių perauga į asmeninę draugystę, 
susidaro tam tikra pleneristų nomenklatūra, tai tuo ir 
naudojuosi. Atsirado draugų įvairiose užsienio šalyse. 
Susipažinau su daugybe naujų autorių. Įvairaus am-
žiaus, tautybės, gabumų, kūrybinių stilių.

Tai labai praplečia akiratį. Atsiranda galimybė pa-
žiūrėti į savo kūrybą ir į savo tėvynės meninį gyveni-
mą lyg iš šalies, lyg iš kitokio taško, tai sukelia įvairių 
minčių ir gerokai praplečia akiratį. Buvau susidūręs su 
tikrai įdomiais ir talentingais menininkais, iš kurių gali-
ma daug ko pasimokyti. Nors tai pasitaiko ir nedažnai. 

Darbas kartu su kolegomis – man ne minusas, o pliu-
sas. Juo labiau, kad nemažai laiko praleidžiu ir vienas 
savo dirbtuvėje. Šiaip yra puikių menininkų, kurie ne-
mėgsta įvairių plenerų, nes tai neatitinka jų darbo metodų, 
ir aš juos suprantu, nes kiekvienas autorius yra unikalus.

Kaip	jaučiatės	per	karantiną?	Ar	tai	kūrybai	parankus	laiko-
tarpis?	Esate	aktyvus	plenerų	dalyvis,	o	keliavimas,	renginiai	
apriboti...

Karantinas iš dalies sujaukė mano planus, bet neatsiti-
ko nieko tragiško. Padariau daugiau negu normaliais 
metais. Nors dalis įvairių renginių įvairiose šalyse neį-
vyko, bet, laikydamasis įvairių apribojimų, 2020 metais 
sugebėjau pakeliauti po Lietuvą ir sudalyvauti įvairiuose 
renginiuose užsienyje: Olandijoje, Vokietijoje, Lenkijoje 
ir kitur.

Kaip	kinta	Jūsų	tapyba?	Gal	pastaraisiais	metais	joje	atsirado	
naujų	spalvinių	derinių	ar	motyvų?	

Greičiausiai mano tapyba pamažu evoliucionuoja be jo-
kių revoliucijų. Jeigu šalia padėtumėm kokių paskutinių 
poros metų darbus, kokių nors didelių pokyčių neįžiūrė-
tumėte, bet jeigu sulygintumėte tai, ką padariau šiandien 
ir prieš dešimt metų, skirtumas būtų akivaizdus. 

Kažkaip lyg tokia evoliucija nuo abstraktesnių dar-
bų prie labiau realistinių, netgi visiškame realizme pra-
dėjau jausti kažkokią siurrealistinę mistišką sudedamąją, 
ko anksčiau nejausdavau.

Susirašinėjo A U S T ĖJ A  M I K U C K Y T Ė-M AT E I K I E N Ė



A R V Y D A S 
K A Š A U S K A S

Vakaras	II.	2020, drobė, aliejus, 100x90 cm

Peizažas. 2020, drobė, aliejus, 90x100 cmNida. 2020, drobė, aliejus, 90x100 cm



Itališkas	motyvas. 2020, drobė, aliejus, 90x100 cm

Ruduo. 2020, drobė, aliejus, 100x90 cm
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Lietuvių tapytoja Meda Norbutaitė – aktyviai ku-
rianti ir rengianti parodas menininkė. Nuo 1997 
metų ji yra dalyvavusi daugiau nei dvidešimtyje 

autorinių parodų, daugelyje grupinių parodų ir projek-
tų. 2020 metais pasirodė albumas Meda	Norbutaitė, kuria-
me surinkti geriausi pastarųjų dviejų dešimtmečių tapy-
tojos darbai, kuriuos lydi dailėtyrininkų ir meno filosofų 
tekstai, o 2020-ųjų vasarą surengta autorinė paroda Dai-
lininkų sąjungos galerijoje, kurioje eksponuoti naujausi 
dailininkės kūriniai. Šiuose tapybos darbuose matyti, jog 
pastaraisiais metais Meda tapyboje vis labiau ima gilintis 
į vidinį ir išorinį kūno kismą. Tapytoją domina materi-
alus kūnas, turintis savo apimtį, formą, faktūrą, spalvą, 
kvapą ir nuotaikas, o sykiu atspindintis emocinę ir dva-
sinę patirtį, mintis. Tapytojai rūpi kūniškas buvimas pa-
saulyje ir kūniško Aš santykis su aplinka.

Apskritai šiandieninėje vaizdo kultūroje kūnas vi-
zualizuojamas kaip visų krizių – migracijos, pandemi-
jos, ekologinių ir kitų pasaulinių nelaimių – simbolis ir 
vaizdinys: būtent kūno pažeidžiamumas tapo pagrindi-
ne meninio aktyvizmo tema ir šaltiniu.

Retrospektyviai žvelgiant į Medos Norbutaitės kū-
rybą, kuri sudėta į albumą, regime, kad joje susipina 
įvairios meninės įtakos. Tapybinė maniera susijusi su 
senųjų olandų tapybos meistryste, kuri regima Jano Van 
Eycko, Rembrandto, Peterio Pauliaus Rubenso, Willemo 
Claeszo Hedos kūryboje. Taip pat galime paminėti XIX a. 
tapytojus Gustave’ą Moreau, Augustą Renoirą, Claude’ą 
Monet bei XX a. pradžios austrų ekspresionistą Egoną 
Schiele’ą, kurių įtakos regimos Medos tapyboje. Ieškoda-
mas sąsajų su lietuvių tapybos tradicija, Antanas Andri-
jauskas išskiria tam tikrą giminystę su Sofijos Veiverytės, 
Dalios Kasčiūnaitės ar iš dalies Šarūno Saukos tapyba1. 
Taip pat galima kaip vieną iš vizualinių įtakų paminėti 
XX a. antrosios pusės lietuvių fotografijos mokyklą – An-
tano Sutkaus ar Rimanto Dichavičiaus fotografijas. Kita 
vertus, tapybine maniera menininkės tapyba gimininga 
Ričardo Filistovičiaus ar iš dalies Henriko Natalevičiaus 
kūrybai, kurią dar XX a. devintojo dešimtmečio vidu-
ryje Alfonsas Andriuškevičius pavadino „fantastine“. 
Jai būdingi iš metaforų, paradoksų, simbolių, citatų ar 
užuominų supinti iliuziniai vaizdai, papildyti sarkazmu 
ar ironija. Laisvas, formų konkretumą tirpdantis Medos 
potėpis, tapybos siužetus  lydintis šviesotamsos žaismas.

B a s i a  N i k i f o r o v a ,  
Ž i l v i n ė  G a i ž u t y t ė - F i l i p a v i č i e n ė

Medos Norbutaitės kūno 
ir sielos žemėlapiai

E U G E N I J A U S  B A R Z D ŽI A U S  nuotrauka

K Ū N A S :  O B J E K TA S ,  D A I K TA S , 
Į R A N K I S  
XX a. pradžioje prancūzų etnologas Marcelis Maussas, 
kuriam žmogaus kūnas tapo sociologinių tyrinėjimų 
objektu, rašė, kad „kūnas yra pirmasis ir natūraliausias 
žmogaus instrumentas. Arba tiksliau, jei nekalbėsime 
apie instrumentą, kūnas yra pirmasis ir natūraliausias 
žmogaus techninis objektas, o kartu ir techninė priemo-
nė“2. Kūno technikas – judesius, pozas, laikysenas ir ki-
tus kasdienius kūno „panaudojimo“ įpročius lemia kon-
krečios kultūrinės ir socialinės tradicijos bei vaizdiniai. 
Galime matyti ne tik pavienių žmonių kūno technikų 
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ypatumus, bet ir kolektyvinius skirtumus: kaip skirtin-
gų visuomenių ir kultūrų atstovai lavinami, ugdomi, 
mokomi, pavyzdžiui, eiti, bėgti, plaukti, elgtis prie stalo 
ir pan. Į kiekvieno žmogaus kūną įsiskverbia – „įsikū-
nija“ – ir apsigyvena istorinė sociokultūrinių santykių 
patirtis, vadinasi, žmogaus kūnas yra socialinė ir kultū-
rinė konstrukcija, simbolinė materija, reprezentacijos ir 
vaizduotės objektas. Kūnas išreiškia ir fizines žmogaus 
galimybes, ir kartu „įkūnija“ socialines, kultūrines, este-
tines ir kitas vertybes.

Viena svarbiausių problemų meninėse kūno repre-
zentacijose yra matomumas. Kūnas yra socialinio mato-
mumo prielaida, nes jis egzistuoja materialiu – daiktiš-
ku pavidalu. Kūnas paverčia mus matomus kitiems, jo 
materialumas sukuria iliuzinį „daiktiškumo“, „prekės“, 
o kartais ir kūno nuosavybės jausmą. Kūno problema  
aptariama meniniu, filosofiniu, sociologiniu ir etnogra-
finiu diskursais, kurie suaktualėjo XX a. antroje pusėje. 
Vaizdo kultūros teoretiko Nicholas Mirzoeffo teigimu, 
„jūsų kūnas nėra pats sau. Taip pat, turėčiau pridurti, 
nėra vien mano. Jį gaubia farmacijos, aerobikos, dietos, 
riebalų nusiurbimo, kalorijų kontroliuojamas, kiberneti-
nis postmodernizmo pasaulis. Kūnas tapo pagrindiniu 
objektu ir akademinėje aplinkoje, ir platesnėje kultū-
roje“3. Regime mažiau estetizuotą, suluošintą, senstan-
tį, sergantį ar irstantį kūną. Australų filosofė Elisabeth 
Grosz pabrėžia, kad „kūno dėka suprantama gyva kon-
kreti, materiali, gyva kūno, organų, nervų, raumenų ir 
skeleto sandara, kuriai duota vienovė, darna ir sandara 
tik per jo fizinę ir socialinę paskirtį... ir darnią visumą. 
Kūnas organiškai/biologiškai/natūraliai yra „neužbaig-
tas“... ir reikalauja socialinio suaktyvinimo, tvarkymo ir 
ilgalaikio „valdymo“4.

Prancūzų filosofas Jean-Lucas Nancy pabrėžia, kad 
kūnai yra ne „pilna“ ar užpildyta, o tarsi atvira erdvė... 
Kūnas-erdvė nėra nei pilna, nei tuščia, nėra nei išorės, 
nei vidaus, nėra dalių, visumos, jokių funkcijų, nesama	
baigtinumo5. Šis pastebėjimas, jog „nesama baigtinumo“ 
suteikia įvairias kūno vaizdavimo galimybes vizualiųjų 
menų kūrėjams. Kūno matomumo problemas paaiški-
na socialinė kūno prigimtis, performatyvios kūno ypa-
tybės ir gebėjimai, kuriuos nuolat formuoja socialinė 
aplinka.

PAVA S A R I S ,  VA S A R A ,  R U D U O, 
Ž I E M A . . .  I R  V Ė L  PAVA S A R I S
Medos Norbutaitės kūryboje regime įvairius žmogaus 
kūniškos raidos etapus ir vystymosi ciklus – tik gimu-
sius kūdikius (Ryšys, 2018), vaikus ir paauglius (Porcelia-
nas, 2018), žydinčius ir brandžius vyrų ir moterų kūnus 
(Viešumoje, 2019) ir senstančio žmogaus kūno (Mergelė	
peteliškė, 2019) atvaizdus. Kūriniuose skleidžiasi kūniško 
žmogaus ryšio su pasauliu pradžia, kūno fizinis kismas, 
santykio su pasauliu ir savimi pokyčiai tampa atsvara 
vyraujančiam vartotojiškam požiūriui į kūną. Požiūris į 
moters kūną ir vizualinis jo tyrinėjimas Medą suartina 
su tomis lietuvių menininkėmis, kurioms svarbūs as-

meninės patirties ir moters tapatumo aspektų apmąsty-
mai – gimimo, brendimo, brandos, motinystės bei savo 
kūno tyrinėjimai. Galima būtų paminėti XX a. pabaigos 
menininkių Eglės Rakauskaitės, Jurgos Barilaitės, Lais-
vydės Šalčiūtės, Violetos Bubelytės kūrybą ar XXI a. 
pradžioje Lietuvos meniniame lauke įsitvirtinusių me-
nininkių Jurgitos Remeikytės, Almos Skersytės, Irmos 
Stanaitytės, Lauros Stasiulytės, Vilmos Šileikienės ar 
Kristinos Inčiūraitės kūrybą. Menotyrininkė Virginija 
Vitkienė pabrėžia, kad „moters pasaulį analizuojančių 
ir probleminių šios srities kūrinių kurta bei eksponuota 
tiek grupinėse, tiek personalinėse menininkių parodose, 
bet feminizmo, kaip ilgalaikės ir sąmoningos ar politiš-
kai angažuotos kūrybinio mąstymo ir veikimo strategi-
jos, tuo metu nepasirinko nė viena Lietuvos menininkė 
ar menininkių grupė“6. Apskritai kalba lietuvių meni-
ninkių kūryboje Vakarų feminizmui būdingi bruožai ir 
problematika (pavyzdžiui, moters kūrėjos pozicija, ki-
tokia nei vyriška moteriškoji saviraiška, lyčių lygybės, 
profesinės diskriminacijos, moters įvaizdžio kūrimo/for-
mavimo klasikinėje dailėje ir šiuolaikiniame mene) nėra 
ryški. Galima būtų tik priminti, kad pastaraisiais metais 
šis klausimas iškilo kino industrijoje ir buvo susijęs su 
metoo judėjimu.

Rafinuoto kūno formavimą, dėmesį fiziniam gro-
žiui ir išorinei elegancijai lemia šiuolaikinės visuome-
nės ir kultūros normos, kuriomis grindžiamas socia-
linio gyvenimo estetizavimas. Žmogus „skatinamas“ 
užsiimti sportine veikla, verčiamas tobulinti kūną ir 
siekti lieknumo idealo ir nepaliaujamai kovoti su kūno 
senėjimu – „senėjimo požymiais“ – ir seno kūno de-
monstravimu, kuris visiems įžūliai primena žmogaus 
buvimo šiame pasaulyje trapumą ir baigtinumą. „Ge-
ros formos ir disciplinuotas kūnas atspindi sėkmingą 
asmenį, turintį valios, energijos, savikontrolės – asme-
nį, kurio nuostatos tinkamos, kuris rūpinasi savimi ir 
tuo kaip atrodo kitiems“7, – pabrėžia Meda Norbutaitė. 
Gražaus ir estetiško kūno vaizdų srautas, užplūstantis 
iš įvairių medijų, „kelia didesnį nepasitenkinimą savo 
kūnu. Vizualinis įvaizdis ima vyrauti Vakarų kultūroje, 
čia ypač vertinama jaunatviška išvaizda“8. Šie sociali-
niai ir kultūriniai vaizdiniai bei normos labiau veikia 
moteris nei vyrus, nes moters kūno „vertingumas“ nu-
statomas žavėjimo ir gundymo ekonomikoje. Nors vy-
ras tarsi išvaduotas nuo šio rūpesčio, – jo kūno senėji-
mas neužgožia ir nenuslopina asmeninio žavesio, – vis 
dėlto daugelis mokslininkų pastebi, jog pastaraisiais 
metais estetiniai gražaus moters ir vyro kūno kriterijai 
supanašėjo ir keičiasi vyriškumo vaizdiniai. „Man pa-
tinka visoks kūnas, man patinka jį tapyti, kūnas vizu-
aliai patrauklus, faktūros, formos...“9 – pabrėžia Meda. 
„Kūną įdomu piešti, tapyti, tačiau kūnu išreiškiu žinutę 
apie sielą, patirtį, asmeninius išgyvenimus. Mano drau-
gų ratas labai įvairaus amžiaus nuo dvidešimt septyne-
rių iki aštuoniasdešimt ketverių metų – su jais paliečia-
me asmenines kūno temas... tačiau temoje įdomiausia 
vidinis pasaulis“10.



Vilniečiai	hipsteriai'19, 2019

Akis	į	akį, 2020

M E D A  N O R B U T A I T Ė

Viešumoje, 2019



Mergelė	Peteliškė, 2019

Separacija, 2018
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M E D O S  N O R B U TA I T Ė S  TA P Y B O S 
J U S L I Š K U M A S
Medos Norbutaitės tapyba pasižymi ypatingomis jus-
linėmis savybės. Jos kūriniuose vaizduojamus vyrų ir 
moterų kūnus galime suvokti ne vien žvilgsniu, bet ir 
pajusti jų skleidžiamą šilumą, virpėjimą ar užuosti jų 
kvapą. Galima būtų paminėti tokius kūrinius kaip Trys	
mylimos (2020), Pilka (2018), Mergelė	peteliškė (2019), Moki-
nė (2018), Menininkės	aktas (2019), Trejetukas (2020), Nak-
tigonė (2019). „Tapyba yra bene pats jusliškiausias iš visų 
menų. Ir ne tik todėl, kad tapybos kūrinį matome (juk 
tam tikru atžvilgiu matome ir poeziją, ir net muziką, su-
žadinančią mumyse kokius nors „sielos akimis“ regimus 
vaizdinius), bet ir todėl, kad paveikslas yra jusliškai in-
dividualizuotas, objektyviai egzistuojantis daiktas. Be to, 
jame pavaizduoti jusliškai individualizuoti daiktai”11, – 
rašė A. Šliogeris, filosofiškai apmąstydamas meno kūri-
nio prasmės ir daiktiškumo klausimus.

Medos plastinei raiškai būdingas ypatingas taktiliš-
kumas, joje svarbus potėpis, faktūra – dailininkės prisi-
lietimo prie drobės akimirka. Tapytoja vaizduoja tikrus 
ir nepagražintus kūnus kūriniuose Mėlyno	kraujo	nešikas 
(2019), Pilkas (2018), Sąlytis (2019), Mergelė	peteliškė (2019). 
Žmogaus amžius jai – tai individualybė, patirtis ir išmin-
ties galimybė, o senas, raukšlėtas ir suglebęs kūnas – tai 
regima ir fiksuojama individo sielos istorija. Meda, nau-
dodamasi įvaldyta rembrantiškąja chiaroscuro (it. švie-
sokaitos) technika, atveria žmogaus kūną, išnyrantį iš 
tamsos. Švytinti figūra atskleidžia vaizduojamo modelio 
individualybę ir pasakoja jo gyvenimo istoriją. Galima 
sakyti, jog tai būties ir gyvenimiškos patirties atvėrimas 
per ypatingą optikos prizmę. A. Šliogeris rašė, kad „bū-
tis visada yra daiktiška. Būties problema sutampa su 
žmogaus atvirumo daiktui problema. Būties daiktišku-
mas nulemtas metafizinės žmogaus prigimties. Kadangi 
žmogus yra baigtinė būtybė, jis pats yra daiktas ir kartu, 
atsiverdamas tam, kas nėra jis pats, taip pat yra pririštas 
prie daiktų“12. Medos paveiksluose išnyrantys kūdikių, 
vaikų, paauglių, suaugusių ir senų žmonių kūnai – tarsi 
autentiškos būties ir patirties salos. Būtent tokius portre-
tinius senų neidealizuotų žmonių atvaizdus kūrė olandų 
tapytojas Rembrandtas, kurio paveikslai tapytojai tapo 
vienu iš inspiracijų šaltinių.

K Ū N O  ( N E ) T O B U L U M A S  I R 
E R O T I Z M A S
Medos Norbutaitės kūno atvaizdams būdinga ypatinga 
emocinė ir jausminė ekspresija, kurioje vaizdai yra tar-
si mediumai. Kūno atvaizdas tampa tarsi dailininko ir 
žiūrovo tarpininku. Žinoma, visuomet kalbėjimas apie 
nuogą kūną ir jo atvaizdą mene veda prie jausmingumo 
ir erotikos klausimų. Žvelgdami į dailininkės kūrinius, 
regime, jog tapytoja neina tiesmukiškos erotikos keliu. 
Darbuose skleidžiasi paties modelio jausmingumas ir 
emocijos. Tapytoja nesistengia modelio vaizduoti pa-
trauklia ar estetiška poza ar gražiai atvaizduoti todėl, 
kad pirmiausia ji pasirinko būtent tą modelį ir tokį kūną, 
kuris yra tarsi jausminis objektas.

Neįmanoma nepastebėti, kad erotizmo, meilės ir 
kūno ryšys kaip vieno iš jo raiškos būdų medijų gyva-
vimo metu yra mintis apie jo „nuolatinę vidinę veiklą“. 
Dominicas Pettmanas knygoje Meilė	ir	kitos	technologijos:	
pritaikyti	Erosą	informaciniam	amžiui (Love	and	Other	Tech-
nologies:	 Retrofitting	 Eros	 for	 the	 Information	 Age, 2006), 
aptardamas Eroso kalbą, tyrinėjo „tektoninius“ šiuo-
laikinės kultūros poslinkius. Meilė ir kūno santykis, jo 
manymu, reiškia priklausymo technikos artikuliavimą: 
būdą atliepti pagrindinę kiekvieno individo dauginę ta-
patybę – procesą, kuris kaip ir medijuota komunikacija 
tampa vis sudėtingesnis.

Medos Norbutaitės aktuose ir paveiksluose, vaiz-
duojančiuose nuogus kūnus, nėra erotikos žanrui (pa-
vyzdžiui, literatūroje ar fotografijoje) būdingos tam 
tikros agresijos, agresyvaus, provokuojančio žvilgsnio – 
neretai būtent su tuo ir asocijuojasi erotika. Tapytojai 
labiau rūpi kūno kitimas įvairiais amžiaus tarpsniais, 
„vidinis ir išorinis kitimas, kaip žmogus jaučiasi.  Me-
ninė kalba įdomi, nereikia visko tiksliai surikiuoti, nei 
erotiškumo nei agresijos neprireikė. Daugiau sarkazmo, 
pavyzdžiui, kūrinyje Sąžinės	 erotika (2017) atsiveria per 
kūną lekiančiomis žiurkėmis“13. Daugelio šiuolaikinių 
menininkų, vaizduojančių nuogą kūną, kūriniuose svar-
bi agresija. Agresija, erotika, skausmas prikausto šiuolai-
kinio žmogaus dėmesį – tai dažnas šiuolaikinės vaizdo 
kultūros (fotografijos, kino, reklamos ir kt.) ar literatūros 
komponentas, sužadinantis žiūrovo dėmesį. Tai labiau-
siai žmogų jaudinančios temos: „Daug atviro, vulgaraus 
kūno labiausiai užkabina, labiausiai pastebima, labiau-
siai sujaudina ar sunervina...“14

Medos Norbutaitės meninei raiškai būdingas non	
finito (it. neužbaigtumas) principas ir savita dinamika, 
kuri primena senąjį kiną – žmogaus figūra pamažu pa-
juda vienam kadrui keičiant kitą. Dailininkės nutapy-
tuose kūnuose tarsi juntama ši judesio galimybė – at-
rodytų galva tuoj pasisuks, kūnas tuoj pajudės. Tokia 
tapyba išreiškia esmingiausius dalykus meninės formos 
neišbaigtumu, estetine užuomina ir neišsakymu, kuris 
tampa svarbia emocinio poveikio priemone jos kūrinių 
žiūrovui. Šioje neišbaigtoje – non	finito – tapymo manie-
roje, kurią naudojo jau Renesanso skulptūros meistrai 
Donatello ir Michelangelo, skleidžiasi Medos tapybinės 
formos esmė ir, kaip taikliai pastebi A. Šliogeris, „didžio-
jo kūrinio misija – pagauti, išsaugoti tą neįtikėtinai sub-
tilią ribą, ties kuria forma eina į beformiškumą, niekada 
į jį nepereidama“15. 

Su šiuo non	 finito	 principu galime sieti ir tai, kad 
dailininkės tapomų žmonių aktuose išryškinami torsai ir 
neretai jie vaizduojami tarsi „beveidžiai“ ar „begalviai“. 
Išnyksta veidas, liudijantis tapomo žmogaus autentiš-
kumą ir tapatybę (Aistrų	kapitonas, 2017, Pobūvis, 2010), 
veidus dengia šešėliai (Viešumoje, 2019), veidai nusukti 
nuo žiūrovo (Menininkės	aktas, 2019). Modelio veidas ir 
žvilgsnis neprovokuoja žiūrovo. Čia galima rasti Medos 
kūrybos dvasinį bendrumą ir su prancūzų filosofo Ema-
nuelio Levino mintimis, kad mene – ypač reprezentuo-
jant veidą – glūdi monstriškumo ir nežmogiškumo ele-
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mentas. Mene veidui suteikiama plastinė forma, pirma, 
jį įkalina bei neišvengiamai paverčia karikatūra, antra, 
veidas meninėje formoje praranda laikiškumą. Tai, kas 
gyvybinga, išraiškinga, yra sulaikyta, nesikeičia, yra ne-
pažeidžiama ir todėl tai nėra etinis Kito veidas.

Non	 finito regimas paveiksluose, vaizduojančiuose 
vyrų kūnus. Tapytoja tarsi stengiasi suminkštinti erotiz-
mą, kuris tokio pobūdžio kūriniuose krinta į akis. Vyrų 
kūnas visiškai atviras „apžiūrėjimui“, stebėjimui, tačiau 
neišbaigtumas suteikia vyriškai figūrai dinamikos. Pas-
taraisiais metais Meda Norbutaitė savo kompozicijoms, 
kuriose yra nuorodų į visuomenines aktualijas ir miesto 
gyvenimo temas, suteikia ironijos ar grotesko elementų. 
Pavyzdžiui, darbe Hipsteriai (2019) ironiškai vaizduoja-
ma barzdotų ir akiniuotų nuogų vyriškių trijulė, kuri 
kelia asociacijų su Edouard’o Manet kūrinio Pusryčiai	
ant	žolės kompozicija. Kūrinyje Pasaulio	tvarkytojai (2020) 
groteskiškai vaizduojama agresyvioje dinamiškoje po-
zoje jauna pora, su kastuvu ir grėbliu pasiruošę keisti 
pasaulį. Meda ironiškai atveria žmogaus bejėgiškumą 
laiko akivaizdoje darbuose Memento	mori (2020), Budelis 
(2020) ar Akis	į	akį (2020), kuriame vaizduojamos prie sta-
lo sėdinčios dvi senos žilos nuogos moterys tarsi mažos 
mergaitės žaidžia su lėlėmis. Kūrinys Separacija (2018), 
vaizduojantis krėsle sėdintį pagyvenusį vyriškį su apsau-
gine kauke ir rankose laikantį lėkštę su pyragaičiu tarsi 
sako, jog atribotas kaukės negali mėgautis viskuo, o py-
ragaitis tampa gyvenimo malonumų simboliu. Kitas kū-
rinys, pasižymintis šia savita dinamika – tai darbas Vie-
šumoje (2019), kuriame vaizduojami paauglių merginų 
kūnai tarsi moteriškumo pažadas. Šis kūrinys tarsi veda 
ir kelia asociacijų su idealaus, lieso kūno, anoreksijos ir 
mados industrijos modelių problema. Senieji moteriško 
grožio kanonai pradingo modeliuose, o vaizduojamas 
kūnas – moteriškumo pažadas. Modeliuose, žengian-
čiuose podiu mu, regimas ne moteriškumas ir kūno gro-
žis, o veikiau agresija ir abejingumas.

Žvelgiant į Medos Norbutaitės kūrinius, matyti, 
kad tapytoja renkasi modelį, kuris savaime atrodytų yra 
„problemiškas“ – pilnas, didelis, senstantis, raukšlėtas 
ar spinduliuojantis „kūniškumu“. Akivaizdu, kad šiam 
žanrui modelis yra labai svarbus – jo išorės ir vidaus 
santykis. „Man įdomus ir svarbus modelis, su kiekvienu 
[atsiranda] kitoks santykis“, – pabrėžia tapytoja. „Tačiau 
kūnas tampa simboliu pasakyti minčiai. Darau eskizus, 
vėliau imu juos, komponuoju ir tada kūnas tampa sim-
boliu minčiai išsakyti: juos imu iš eskizų, žmogus nebe-
veikia kaip žmogus, jis tampa simboliu“16. Pastaraisiais 
metais dailininkė taip pat dalyvauja įvairiose Lietuvos 
vietose rengiamuose pleneruose. Galima paminėti 2019 
metų rugsėjį ir 2020 metų gegužę vykusius aktų plenerus 
Klaipėdoje17, 2019 metų ir 2020 metų rugpjūtį tarptauti-
nis tapytojų pleneras Eglė Druskininkuose18. „Piešiant 
iš natūros pleneruose ar kitose vietose su modeliu ki-
toks santykis <...> tapau esmę, kuri vyksta tarp pozuo-

tojo, drobės ir manęs. Veikia žvilgsnis, bendravimas. 
Pavyzdžiui, paveiksle Mokinė nutapiau modelio vieną 
koją tamsesnę, nes ant jos kelių buvo randas ir apie tai 
šnekėjome“, o patalpoje stovėjęs senas stalas tarsi pa-
sufleravo temą ir pavadinimą: „mokinė“ – „laužoma“ 
gyvenimo“19.

*  *  *
Arvydas Šliogeris yra rašęs, kad „giliausioji, ontologinė 
meno prasmė yra būties fenomeno įrėminimas. Meno pa-
šaukimas – atverti gelmę per paviršių, sukurti meta-fizi-
nę realybę ir pastatyti žmogų esmingosios paslapties aki-
vaizdoje. Meno kūrinys kaip tik ir yra gilus paviršius ir 
paviršiumi tapusi gelmė.“20 Medos Norbutaitės tapyboje 
kuriama meta-fizinė realybė atskleidžia esmingiausius 
žmogaus gyvenimo ir būties virsmus, kurių pagrindinis 
simbolis – žmogaus kūnas. Galime sakyti, kad meninin-
ką prie meno kūrinio atveda daugybė kelių ir jis ryžta-
si paklusti kūrybiniam impulsui ir duoti būtį tam, kas 
anksčiau neegzistavo. Žiūrovui meno kūrinys atsiveria 
kaip jau sukurta ir daiktiškai sustingusi realybė. Tad jis, 
pagautas nuostabos ir netekęs žado, stovi meno kūrinio 
akivaizdoje, kuris atsiveria jam kaip absoliuti, niekada 
nesibaigianti pradžia.
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G i n t a r a s  K u š l y s    

Apie dvi Kauno dailininkes
Šįsyk	pristatysiu	dvi	Kauno	menininkes:	ir	jų	darbuose,	ir	gyvenimiškoje	pozicijoje	matau	ne	
vieną	panašumą,	nors,	žinoma,	yra	ir	skirtumų.

Pirmas	man	čia	kylantis	klausimas	–	ar	pas	mus,	Lietuvoje,	apskritai	egzistuoja	vadinamoji	
„moteriška“	dailė?..

Reikia	pripažinti,	kad	toks	reiškinys	šiandien	Lietuvoje	bent	jau	yra	pastebimas,	be	to,	
galime	atrasti	ir	feministinės	kritikos	apraiškų.	Vis	dėlto,	kita	vertus,	ši	„moteriškos“	dailės	
tema	yra	gana	rizikinga:	feministinė	dailė,	kaip	ir	feministinė	dailės	kritika	(ar	feministinė	
filosofija),	bent	man	asocijuojasi	su	neomarksistine	ideologija	–	galbūt	dėl	to	savo	nepaliaujamo	
(arba	permanentinio)	siekio	pakeisti	pasaulį.	Taigi	iki	šiol	tokio	pobūdžio	temų	kračiausi	kone	
kaip	koks	velnias	kryžiaus...

Bet	vis	dėlto,	pas	mus	dabar	visai	kitokia	situacija,	nei	buvo,	pavyzdžiui,	XIX	amžiaus	
pabaigoje	ar	XX	pradžioje	Prancūzijoje	ar	Jungtinėse	Amerikos	Valstijose,	kai	į	vyrų	tapytojų	
bendriją	–	ir	dar	tik	kokiu	nors	keistu	būdu	–	pavykdavo	patekti	vienai	ar	kitai	moteriškei*.	
O	ką	jau	sakyti,	jog	ir	aplinkiniams	tai	tapdavo	didžiuliu	iššūkiu	(o	kartu,	matyt,	ir	permainas	
bylojančiu	ženklu).

Nesinorėtų	čia	pernelyg	atvirai	vertinti,	juoba,	hierarchizuoti	–	meniškumo	kriterijai	
šiandienos	mene	juk	labai	išplaukę...	Be	to,	nepamirškime	ir	kitų	kontekstų	–	pavyzdžiui,	ar	
nederėtų	pasvarstyti	apie	šių	dailininkių	santykį	su	mūsų	tradicijomis,	tautine	kultūra	ir	pan.	
Beje,	asmeniškai	man	tai	būtų	bene	įdomiausias	aspektas.

D Ž I U L J E TA  R A M I N TA  Č E B AT O R A I T Ė
Džiuljeta Raminta Čebatoraitė gimė 1963 metais Kaune, 
kur iki šiol gyvena ir kuria.

Derėtų atkreipti dėmesį į temines jos tapybos sąsa-
jas su chtoniškąja	pasaulėžiūra, kurią mes, matyt, žinome 
iš Antikos mitų ar bent jau pagal senąsias Baltų sakmes 
bei legendas...

Džiuljeta, man regis, yra kaip tik iš tų dailininkų, 
kuriems itin artima archetipinė (mūsų protėviams tarsi 
savaime suprantama buvusi) pasaulėjauta. Kone kiek-
vienas Džiuljetos darbuose aptinkamas objektas – var-
na, skruzdėlė, vilkas, o ir akmuo, upė, ežeras, žolė – turi 
dvasią. Cituoju dailininkę: „Man panašūs radiniai – kai 
kas daugiau. Kartais juose matau kietoje formoje gyve-
nančias dvasias, kurios nori išsilaisvinti... Idėjos ateina 
iš visur. Gyvenau perskaitytų knygų filosofinėmis min-
timis, domėjausi mistiniais reiškiniais. Daug įdomių kū-
rybinių idėjų sufleruoja gamta. Joje jaučiuosi geriausiai, 
juntu jos subtilybes.“

Pavyzdžiui, tapybos drobei Kas	 aš... idėją pasiūlė 
pajūryje rastas nugludintas medžio pagaliukas. Ir tai tik 
vienas iš daugelio Džiuljetą tapyti skatinančių stimulų...

Sudėtinga būtų įvertinti įvairias šiuolaikines įtakas: 
visos senųjų religijų „rekonstrukcijų“ bangos, pasaulinis 
feminizmo judėjimas ir kita, aišku, labai aktualu ir įdo-

mu, o ir susiję tarpusavy, bet ne mažiau svarbu, matyt, 
kad Džiuljeta savo darbais mums tarsi sako, kad žmo-
gaus ryšys su gamta yra pirmapradė vertybė ir kad taip 
ji norinti paskatinti žiūrovą dažniau susimąstyti apie jai 
taip rūpimus žmogiškosios būties klausimus, t. y. apie 
žmogaus gyvenimo šioje planetoje prasmę.

Šiaip ar taip, iš mitologijos duomenų matyti, kad 
tam tikra dalis baltų mitinių personažų yra chtoniškos 
prigimties, turi specifinių, pasikartojančių ir juos siejan-
čių bruožų. Savo ruožtu tai leidžia manyti, kad kadaise 
egzistavusiam ir tuos personažus telkusiam archajiškam 
chtoninės mitologijos pasauliui priklausė ir tam tikros 
moteriškos mitinės būtybės, iš kurių žinomiausia, be 
abejo, yra Žemės deivė (lietuvių Žemynos, latvių Zemes	
mâte	 atitikmuo). Šioje mitinių figūrų grupėje taip pat 
galėtume aptikti ir visa teikiančią bei gausinančią Deivę 
paukštę, vaizduojamą su paukščio galva ir sparnais bei 
didelėmis krūtimis, arba ir gyvatę, kurios vaizdavimas 
kaulo raižiniuose ryškiai susijęs su pumpurais ir augalo 
šakelėmis (tai greičiausiai simbolizavo kasmet atsinau-
jinančią gyvybės energiją, kaip ir žuvies, ežio ar varlės 
simbolius, asocijuojamus su Atgimimo (Regeneracijos) 
Deive...

Baltų moteriškųjų dievybių kaip visumos, kaip tam 
tikros sistemos samprata raiškiausiai moksliniuose ty-
rinėjimuose buvo pristatyta Marijos Gimbutienės. Šioje 
vietoje pasiremsiu šios itin ryškų pėdsaką pasaulio ci-
vilizacijų istorijos tyrimuose palikusios tautietės autori-
tetu: ji atrado matriarchatinę Senosios Europos kultūrą, 

* Turiu minty, savaime suprantama, prancūzų tapytojas impre-
sionistes Berthe Morisot (1841–1895), Eva Gonzalès (1849–1883), 
Marie Bracquemond (1840–1916) bei JAV menininkę Mary Cassatt 
(1844–1926).
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klestėjusią paleolito ir neolito laikotarpiu – iki nomadų-
raitelių, t. y. indoeuropiečių, antplūdžio. Pasak M. Gim-
butienės, tokias senosios religijos figūras kaip Žemyna, 
Laima, Gabija, Austėja, Laumė, Ragana, Medeina, Žvo-
rūna, Giltinė ir joms giminiškas mitines būtybes reikėtų 
sieti su priešindoeuropine epocha ir vietiniais (ankstes-
nio nei 3–2,5 tūkstantmečių pr. Kr. laikų) baltų žemių 
gyventojais, jų specifine matrilinijine kultūra1.

Betgi visą šią (šių deivių) simboliką randame taip 
pat ir Džiuljetos paveiksluose!..

Pripažinkime, kad galbūt Džiuljeta ir nėra iš tų me-
nininkių, kurios skintų laurus aukštais reitingais išsiski-
riančiuose tarptautiniuose tapytojų forumuose... Bet ar 
tai turėtų reikšti, kad toks pripažinimas yra pagrindinis, 
o juoba vienintelis menininko įvertinimo kriterijus? Juk 
kiekvienas kūrėjas per šį pasaulį keliauja savo indivi-
dualiu – nebūtinai laurais nuklotu ar skambiais pava-
dinimais paženklintu – keliu. Tiesą sakant, manau, kad 
čia ir yra pats smagumas – tarkim, „gyvenimo druska“: 
prisiminkim, pavyzdžiui, kad ir Vincent’o van Gogho 
likimą...

S E R E N A  P E Č I Ū N A I T Y T Ė
Sereną Pečiūnaitytę, gimusią 1976 metais, vis dar tiktų 
vadinti jaunesniosios kartos menininke. Kūryba jai – tar-
si sąmoningai pasirinktas egzistencijos šiame pasaulyje 
būdas. Ji tuo verčiasi ir tuo kvėpuoja.

Mano akimis žvelgiant, jos grafika – tikrai aukščiau-
sios prabos. Leisčiau sau ją laikyti dominuojančia Sere-
nos kūrybos technika. Kita vertus, apžiūrinėdamas kai 
kuriuos Serenos tapybos darbus, pasijuntu tarsi būčiau 
paniręs į naiviojo meno, netikrų freskų (turiu minty Se-
renos tapybą akrilu ant sienos) hiperrealybę. Todėl šioje 
vietoje, tiesą sakant, atvirai prisipažinsiu, kad palieku 
žiūrovui (arba, sakykim, tam galbūt tikrajam, t. y. „tei-
singajam“, meno vertintojui) tarti lemiamą žodį... žavin-
tis ar peikiant – čia jau ne mano reikalas.

Vis dėlto nežadu išsižadėti savojo teiginio, jog Sere-
nos, kaip menininkės, išskirtinis bruožas – jos profesio-

nalumas. Nes vėlgi, kai imu gilintis ir į tokios įspūdingos 
(kaip man iš karto pasirodė) Serenos grafikos stilistiką, 
atrandu, jog dailininkės kuriamų fantastinių sutvėrimų 
spiečiuose tiesiog apstu, pavyzdžiui, Hieronymo Boscho 
bei Pieterio Bruegelio inspiruotų siurrealistinių vaizdi-
nių, lygiai taip pat kaip ir aiškiai atsekamų sąsajų su se-
novės Egipto mitologiniu diskursu – turiu minty, tarkim, 
jog pomirtinio pasaulio dievas Anubis anais ankstyvai-
siais žmonijos civilizacijos laikais egiptiečių buvo vaiz-
duotas kaip žmogus su juodo šakalo galva – o juk tai taip 
artima Serenos pamėgtiems personažams.

Ne mažiau svarbu, mano galva, jog S. Pečiūnaitytė 
dirba teatre, o kartu yra dailės pedagogė ir iliustruoja 
vaikiškas knygeles, arba, be to, pasineria į jos taip pa-
mėgtų gyvūnų – o ypač roplių – globos rūpesčius. Dargi 
papildomai pridėkime, kad Serenos atveju Suvalkija – tai 
tarsi koks visatos centras, ir kad dailininkė nemato skir-
tumo tarp to, kuo užsiima dirbdama, t. y. kokiu būdu per 
kūrybą reiškiasi ir kaip gyvena savo kasdienį gyvenimą. 
Cituojant pamėgtą klasiką,	kiekvienas	tikras	meno	kūrinys	
išreiškia	 ir	save,	 ir	pasaulį	kaip	 individualią	 formą,	o	 indivi-
dualią	formą	kaip	pasaulį2. 

Taip pat, sakyčiau, neapsiriksiu pasakęs, kad dai-
lininkė, bent didžia dalimi, išreiškia save animalistinio 
žanro darbais.	 Šiaip ar taip, faktas, kad Serenos kūri-
niuose apstu ir to kaimu alsuojančio žavesio, t. y. matau 
čia ūkio kiemo gyvūnus, taip traukiančius  žiūrovą savo 
individualumu bei gyvybe, arba ir mūsų tautiniais mitais 
persmelktas scenas...

Tačiau argi čia nerastumėm dar ir ryškių sąlyčio 
taškų su animacijos pirma-praeiviu ir, neabejotina, jos 
genijumi vadintinu Waltu Disney’umi. Aišku, pirmieji 
1923 metais įsteigtos Disney’aus studijos darbai kaip tik 
ir buvo inspiruoti (kasdienės) kaimo aplinkos ir fermos 
gyvenimo būdo (čia sutinkamų gyvūnų – kiaulių, vištų, 
katinukų, arklių ir pan.; žinoma, dailininko ranka bemat 
perkeliamų ant popieriaus lakšto ir taip įgyjančių savitą 
animacinį gyvenimą).

Taigi kalbu apie vidinę harmoniją – dailininkė, vie-
na vertus, myli ir globoja roplius, jai rūpi jų sveikata ir 

Džiuljeta Raminta Čebatoraitė 
tarptautiniame tapybos plenere 
Suvalkuose. Nuotrauka iš 
D. R. Čebatoraitės asmeninio 
archyvo
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Vasaros	totemas, 2013, drobė, aliejus, 60x80 cm 

Romantikės, 2016, drobė, aliejus, 70x90 cm



Metamorfozės, 2005, drobė, aliejus, 80x100 cm. G I N T A R O  K U ŠL I O  nuotraukos 

Sugauta	saulė, 2013, drobė, aliejus, 80x100 cm 

Medituojantys	paukščiai, 2003, drobė, aliejus, 100x130 cm
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pan. Tad jai itin svarbus yra ryšys su gamta. Ir tai išties 
paperka, imponuoja. 

Be to, man regis, ji tuo tarsi deklaruoja, jog dvasiškai 
jai itin artima yra ir Rytų pajauta – žinoma, su visa jos 
pasaulio suvokimo samprata, o tiksliau, jei pagalvosim, 
taip pat ir su dzeno kultūra. Taip yra remiantis Umberto 
Eco, o dzeno mokymui būdingas neintelektualus ir pa-
prastas požiūris – ši filosofija gyvenimą priima ryžtingai 
ir tiesiogiai, nebando suteikti jokių pasaulio paaiškini-
mų, kurie jį sustingdytų, numarintų, trukdydami suvok-
ti jo laisvą tėkmę, pozityvų netolygumą3.

Žinoma, Rytuose nuo seno būta veiksmų, sąmonin-
gai orientuotų į „nenaudingumą“. Daugeliui puikiai ži-
nomas pavyzdys – Tibeto vienuolių (budistų) kuriama 
mandala. Kažko panašaus būta ir Vakaruose, tik gal tai 
ne taip ryškiai atsiskleidė. Ta pačia proga, beje, šioje vie-
toje taip pat paminėčiau ir vieno ryškiausių JAV XX a. 5–6 
dešimtmečio avangardizmo muzikos kūrėjo bei rašytojo 
Johno Cage’o kūrinius 4’33 arba Silence.

Tuo pat metu, pernelyg nedvejodamas, Serenos ku-
riamus (arba jos fantazijos dėka gimstančius) vaizdinius 
galėčiau susieti ir su lietuvių tautiniu folkloru, mūsų se-
naisiais mitais ir sakmėmis.

Nes vėlgi, čia net ir velnias – tai ne vien blogio įsi-
kūnijimas... Beje, spėjama, kad velnias buvo vienas iš 
svarbiausių senovės lietuvių dievų: kad jis globojo mi-
rusiuosius ir gyvulius, kad reprezentavo maginį, sakra-
linį suverenumą, kad buvo įsivaizduojamas vaisingumo, 
turto dievu etc. Pavyzdžiui, pasak Norberto Vėliaus, 
velnio vaizdinys formavosi lietuvių mitinėje sistemoje, 
kuri buvo nulemta mūsų liaudies buities, socialinio gy-
venimo ir pasaulėžiūros, tad šis vaizdinys visų pirma ir 
tiriamas kaip tos nuolat kintančios sistemos dalis4.

Šiaip ar taip, apie velnio vaizdinį (vienaip ar kitaip) 
užsimenama ir daugelyje kitų darbų, skirtų lietuvių mi-
tologijai ir tautosakai aptarti, be to, šį personažą sutik-
sime ir mūsų mitologinėse arba etiologinėse sakmėse, ir 
padavimuose, ir pasakose apie kvailą velnią ar kt.

Taip pat ir įžymus mūsų tapybos klasikas Kazimie-
ras Žoromskis – savo hegzametru prašytoje poemoje Lato	
sakmės, sukurtoje remiantis lietuvių mitologijos fragmen-
tais bei Lietuvos istorija, – irgi daug šneka apie velnią, 
lygiai kaip ir apie velniukus bei velniukes. Pacituosiu 
tik vieną nuotrupą iš ką tik paminėto jo kūrinio Tabakas	
kvepia	rūkau	pypkelę	kiškis	kepa,	taip	ir	rūkom	mudu	pamai-
nom	su	velniu...5

Ir, man regis, yra puiku, kad ir naujausios Serenos 
grafikos lakštuose, (kaip tik toks) velnias yra tarp kitų 
mūsų senųjų mitų personažų. Juolab jog, man kaip tik 
rašant šias eilutes, Antano Žmuidzinavičiaus kūrinių ir 
rinkinių muziejuje, Kaune (kurį dar žinome ir kaip Velnių	
muziejų), Serena jau numačiusi ir šiai temai skirtos savo 
grafikos parodą...

1 Žr. N. Laurinkienė. Motina	Žemyna	baltų	deivių	kontekste // Liaudies	
kultūra, 2007, Nr. 2.

2 Žr. U. Eco. Atviras	 kūrinys.	 Forma	 ir	 neapibrėžtumas	 šiuolaikinėje	
poetikoje. – Vilnius, 2004.

3 Ten pat, p. 215.
4  N. Vėlius. Chtoniškasis	lietuvių	mitologijos	pasaulis.	Folklorinio	velnio	
analizė. – Vilnius, 1987, p. 7.

5 K. Žoromskis. Lato	 sakmės. – Vilnius, 1994, p. 54.

Serena su vėžliu gėlėse. Nuotrauka iš S. Pečiūnaitytės asmeninio 
archyvo

Žilė	galvon	–	kipšas	uodegon, 2021. Sausa adata (estampas), 50x34 cm



Ožka,	tu,	su	karoliais!!!, 2021. Sausa adata 
(estampas), 50x25 cm 

Juodas	arklys, 2021. Sausa adata (estampas), 
50x23 cm 

Apsėdimas (I-as iš trijų), 2020. Sausa adata 
(estampas), 49x12 cm 

Arklys (II-as iš trijų), 2020. Sausa adata 
(estampas), 27,5x23 cm 

Nuotraukos iš S. Pečiūnaitytės asmeninio 
archyvo

S E R E N A  P E Č I Ū N A I T Y T Ė
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Kaip tik dėl šios Oskaro Koršunovo konstatuotos 
priežasties galime kalbėti apie Varėnos Dalios 
Tamulevičiūtės profesionalių teatrų XI festivalį, 

kuris įvyko 2020 metų rugsėjo 30 – spalio 24 dienomis. 
Tas noras tikrai didelis, nes tokių draudimų sąlygo-
mis atrodė kone stebuklas, kad neliko jokio pėdsako 
COVID-19 viruso plitimo istorijoje – nefiksuotas nė 
vienas teigiamas testas nei organizatoriams, nei žiūro-
vams, nei nominacijų komisijai, nors, be abejo, rizikos 
buvo: ,,Trylika ,,pilnametražių“ ir trys vaikams skirti 
spektakliai eilinį kartą užpildė spalio mėnesio kultū-
rinę nišą bei įrodė šio renginio reikalingumą Varėnos 
žiūrovams. Festivalis prasidėjo Vilniaus miesto teatro 
spektakliu Miražas (rež. Paulius Markevičius). Jaunieji 
aktoriai, buvę Eimunto Nekrošiaus mokiniai, sugebėjo 
parodyti aukštą meninį lygį, kuris savo ruožtu supo-
navo keliamus reikalavimus festivalio dalyviams“, − 
primena festivalio nominacijų komisijos pirmininkas 
režisierius Algimantas Pociūnas.

Norą vaidinti liudija teatralų ieškojimai, kaip prabil-
ti žiūrovui, kad aktorius būtų išgirstas. Ir nuolat suran-
dama vis naujų raiškos formų. XI festivalio išvakarėse 
šiek tiek su humoru nuskambėjo frazė, kad daugiau nei 
200 festivalio spektaklių panoramoje visko teko regėti, 
betrūksta aktoriui tik atsistoti ant galvos... Kone aiškia-

J o a n a  G r i g a i t i e n ė

Aktoriai „nori vaidinti, 
o žiūrovai nori matyti...“
      Oskaras Koršunovas

regystė: tokią sceną kaip tik ir teko pamatyti – aktorė 
tokioje pozoje sako visai netrumpą monologą... Ar bū-
tina stovėti ant galvos, siekiant, kad žiūrovas išgirstų 
ir patikėtų sakomu žodžiu? Taigi klausimas ne metafo-
riškas. Kas atsitiko? Ar tokia stipri žodžio devalvacija? 
Kaip tada pasiekti žiūrovo emocijas ir skatinti mąstymą? 

Įdomu išklausyti aktorių nuomonę šiuo klausimu. 
Rolandas Kazlas: ,,Aš už grynąjį, tikrąjį teatrą. Klasikinį: 
aktorius, erdvė, balsas. Žmogus eina pažiūrėti į žmogų. 
Žmogų, sukuriantį iš savęs stebuklą – čia pat, iš savęs. 
Balsas, jausmai, pauzės – nieko nėra įdomiau.“ (Noras	
įminti	 gyvenimo	 paslaptį // Naujoji	 Romuva, 2020, Nr. 1) 
Panašią nuomonę išsako ir Remigijus Vilkaitis: ,,Ir pats 
esu pastebėjęs: jei kalbi apie tai, ką išties gerai žinai, jei 
tau tikrai rūpi tai ir dar sugebi aiškiai artikuliuoti, tuomet 
daugiau nieko ir nereikia, žmonės klausosi ir tiki.“ (Ak-
torius	Remigijus	Vilkaitis:	 ,,Laimi	 tie,	 kurie	 improvizuoja“// 
Kelionė, 2017, Nr. 1) 

XI festivalis tikrai turtingas įvairių pastatymų ir 
meninės raiškos atžvilgiu, ir motyvų, idėjų pasirinkimu. 
Renginio plėtra liudija dvi kryptis: gilyn į istoriją – atpa-
žinti užkoduotą kultūrinę atmintį ir žvilgsnis į futuristi-
nę perspektyvą. Perskaityti, atpažinti, suvokti ir priimti 
publika geba tiek, kiek turi gyvenimiškos ir kultūrinės 
patirties. Kas stipriausiai paveikė publiką? 

XI Varėnos 
festivalio 
atidarymo 
šventėje Dalios 
Tamulevičiūtės 
palikimo 
ambasadorės: 
trečioji iš kairės 
Dalia Overaitė, 
toliau – Dalia 
Storyk ir Violeta 
Podolskaitė. 



N A U J O J I  R O M U V A ,  2 0 2 1 ,  N R .  1  ( 6 1 4 )  51

Pagal balsavimo rezultatus varėniškiams teatro lan-
kytojams priimtiniausias pasirodė Johno Logano Rau-
dona (rež. Valentinas Masalskis, dail. Mykolas Sauka) – 
pastatymas tapo festivalio nominacijos Žiūrovų	spektaklis 
laureatu.

Rodos, nieko ypatingo jame nėra – neįmantrus dra-
mos pateikimas žiūrovui: spektaklio meninės raiškos pa-
grindas – k a l b ė j i m a s, tiksliau − veikėjų dailininko 
Marko Rothko ir jo padėjėjo Keno dialogas; minimali, bet 
funkcionali scenografija – dominuoja dvi spalvos, kaip ir 
Rothko vienos ar dviejų spalvų paveikslai.

„Raudona − kamerinis spektaklis, gvildenantis meno 
vertinimo kriterijus, ryšius tarp kartų, menininko senė-
jimo problemą; jis „užkabino“ ir dar ilgai po spektaklio 
teko diskutuoti šiais klausimais. Nustebino ir sužavėjo ak-
torių duetas: Valentinas Masalskis ir Donatas Želvys. Tai 
aukštas aktorinis pilotažas“, − sako Algimantas Pociūnas. 

Aktoriai spektaklio veiksme pasikeičia emocinėmis 
pozicijomis: pradžioje aktyvus, tvirtas Masalskis, Želvys 
nebylus – kalba tik akys, ir žvilgsnis toks išraiškingas − 
tartum studijuoja aplinką, pašnekovo charakterį, vargu 
ar toje situacijoje balsu pasakytų daugiau. Pabaigoje per-
galingai nuskamba Želvio replikos. 

Raudona – spektaklis be „išradinėjimų“, tačiau taip 
stipriai veikia žodis ieškant atsakymų, kad žiūrovas ne-
pasigenda dažnai šiandieniame teatre siūlomų naujovių. 
Valentino Masalskio nuomone, pjesė Raudona elitinė. 
Turbūt išvada, ką nusiteikęs stebėti žiūrovas, nebūtina. 

Valentinas Masalskis – festivalio nominacijos Geriau-
sias	pagrindinio	vaidmens	aktorius laureatas. 

Juozo Miltinio dramos teatro spektaklis Ivano Vy-
rypajevo Irano	 konferencija	 (rež. Aleksandras Špilevo-
jus). Nors vėlgi tik žodis ir intonacija, tačiau užvaldo 
emocijų ir informacijos srautas, iš kurio negalì ištrūk-
ti, pasipriešinti poveikiui. Minčių voratinklis apraizgo, 
globalios problemos išjudina, regis, jau atsarginėmis ta-
pusias emocijas. Žiūrovas taip glaudžiai įteatrintas, jog 
pasijunta toks neatskiriamas Irano	 konferencijos dalyvis, 
tartum tai būtų reali diskusija; nepajunti veiksmo tru-
kmės – kone trijų valandų... Juolab kad ir per pertrauką 
pasitinka realių konferencijų praktika – kavos ir arba-
tos stalas bendravimui pratęsti. „Nepaisant trukmės ir 
statiškumo, spektaklis rimtai sujaudino žiūrovus. Spek-
taklio sceninė švara, brandūs aktoriniai darbai, garsi-
nis muzikinis apipavidalinimas, nebanalūs, įvairialypiai 
visiems aktualūs klausimai privertė žiūrovus suklusti 
ir susimąstyti apie savo vietą dabartinėje socialinėje er-
dvėje. Pagarba teatrui, įveikusiam tokią sudėtingą ir la-
bai reikalingą pjesę“, – spektaklio poveikį pripažįsta ir 
Algimantas Pociūnas. 

Dėl santykio su kūriniu, kuris pasirenkamas inter-
pretacijai, išskirtinas Meno	 forto	pagal Antono Čechovo 
pjesę Ivanovas	 spektaklis 1+1=1 (… ir vis tiek lieka vie-
nas…). Jauna aktorė Ieva Kaniušaitė ne tik vaidmens atli-
kėja, bet pati ir režisierė. Pjesė ne „pataisoma“, kaip dabar 
dažnai imasi tokios „revizijos“ režisieriai – „šiuolaikina“ 
genialių autorių palikimą. Jauna menininkė pasirenka 
vieną aspektą ir išreiškia autentišką savo požiūrį į pjesės 
veiksmą, kūrinio idėją. Reikia pripažinti, kad toks spren-
dimas yra pagrįstas – Ievos Kaniušaitės gebėjimų diapa-

zonas platus: kalba, kūno plastika, dainavimas, režisūri-
niai sprendimai. Subtili spektaklio komponentų darna: 
nėra įprasto buities ir kasdienybės rekvizito, sudėtingos, 
įmantrios sceninės erdvės – tik minimali Mariaus Ne-
krošiaus scenografija liudija neturinčius ateities veikėjų 
santykius. Etiška, estetiška, artistiška – šie trys atraminiai 
aspektai lemia spektaklio vertę. Ieva Kaniušaitė tapo fes-
tivalio nominacijos Geriausia	jaunoji	aktorė laureate.

Ypač džiugu, kad varėniškiai šiame festivalyje turė-
jo galimybę stebėti pagarbos nusipelniusių kūrėjų dar-
bus – nacionalinės dramaturgijos pavyzdžius, kuriuose 
lietuvių tautos istorijos atspindžiai. Kai kuriems žiūro-
vams − Lietuvos istorijos pakartojimas, kitiems – pirmą 
sykį išgirstos žinios apie tautiečius, patyrusius istorijos 
kataklizmų sukeltas netektis.

Atviro	rato spektaklis Juoda	–	Balta	(rež. Aidas Ginio-
tis) apie vienos kartos – pačių Atviro	rato	aktorių − patir-
tį sovietiniais laikais ir istorinio lūžio metais. Itin įtaigi 
pabaiga – jaudinanti, graudinanti, įtvirtinanti suvokimą, 
ką turi, gali turėti tauta, tinkamai įvertinusi nueitą kelią, 
asmenybių indėlis, jų vieta visuomenės hierarchijoje. 

Informatyvi, intelektuali, spalvinga pjesė (ir doku-
mentika, ir dramos bei komiškojo žanro elementai) Gyčio 
Padegimo sukurtos trilogijos paskutinė dalis – Pirmeiviai,	
dabartinis požiūris į Lietuvos teatro ištakas.

Aktorius Henrikas Savickis albumo Asmenybės	šviesoje sutiktuvėse 
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Tai svarus indėlis į tautinės kultūros istoriją. Spektak-
lis sukurtas Nacionaliniame Kauno dramos teatre. Reži-
sierius ir pjesės autorius sceniniais vaizdais pasakoja, 
kaip atrodė lietuvių teatras prieš šimtą metų: pastatymas 
skirtas Lietuvos profesionalaus teatro jubiliejui (2020 m.). 
Kilnus bandymas – atkurti pirmųjų aktorių lietuvių pa-
veikslus, remiantis jų biografijų faktais, nuotraukomis, 
teatro užkulisių atmosferą, režisūrinius ieškojimus ir 
praradimus. Režisierius Gytis Padegimas apdovanotas 
specialiu festivalio nominacijų komisijos prizu „už išsa-
mią Lietuvos profesionalaus teatro pradžios istoriją Na-
cionalinio Kauno dramos teatro spektaklyje Pirmeiviai“. 

Varėniškiams parodytas Klaipėdos jaunimo teatro 
pastatymas su įspūdinga scenografija − Kristinos Steibly-
tės drama Jūrinės	šviesos	(rež. Jonas Tertelis), kurios pa-
grindas – skirtingų kartų ir socialinių sluoksnių klaipė-
diečių patirti dramatiški ir tragiški praeities momentai, 
akcentuojama pamatinė būties vertybė – bendruomenė, 
kuri dažnai ir išlikimo sąlyga. Nominacijos Geriausia	fes-
tivalio	dramaturgija laureatė – Kristina Steiblytė. 

Teatro trauką liudija jau istorija tapęs Varėnos Da-
lios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalio de-
šimtmetis. Remigijus Vilkaitis, kalbėdamas apie teatrinį 
judėjimą, pabrėžė, jog ir „Varėnoje kryžiuojasi tam tikros 
srovės. Tai įrodymas, kad ir periferija gali tapti impul-
su, centru, čia gali vykti svarbūs dalykai“. Tokia palanki 
Varėnos miestelio situacija pažymėta festivalyje ir trimis 
specialiais renginiais. 

Organizatorių dėka XI festivalis prasidėjo iškilmin-
gu švente − paminklinės lentos, skirtos režisierei, dėsty-
tojai Daliai Tamulevičiūtei, atidengimo ceremonija prie 
namelio, kuriame dabar gyvena kiti... Dalios vardas 
parė jo į jos gimtinę. Reti tokie sugrįžimai, nes jie užtar-
naujami reikšmingais, kilniais darbais savo kraštui. 

Kitas renginys – albumo Asmenybės	šviesoje sutiktuvės. 
Leidinyje – Dalios Tamulevičiūtės gyvenimo ir veik-

los epizodai, aktorių, Dalios mokinių, prisiminimai apie 
režisierę ir Mokytoją, įtaigiausios festivalio dešimtmečio 
istorijos akimirkos, trumpa informacija apie ryškiausias 
festivalio figūras – režisierius, aktorius, scenografus, 
kompozitorius, technikos ir technologijų specialistus, 
kurie padarė stipriausią poveikį ir nuo kurių priklausė 

ne tik atskiro pastatymo, bet ir festivalio sėkmė. Varėnos 
meras Algis Kašėta padėkojo Respublikos teatro ben-
druomenei, kad varėniškius priėmė į teatro šeimą: „Mes 
jaučiamės kaip tos šeimos dalis.“ 

Dešimties metų įdirbis gražus, prasmingas ir vai-
singas, todėl stengiamasi neapleisti kultūrinio lauko: XI 
festivalį Kultūros centras pasitiko fotografijų paroda iš 
ciklo Dalios	 Tamulevičiūtės	mokiniai. Eimuntas	Nekrošius. 
Publikai ją komentavo aktorius Remigijus Vilkaitis.

„Nepaminėti kiti teatrai, atvežę savo nebūtinai ge-
riausius spektaklius, tačiau suvaidinę su nuoširdžiu at-
sidavimu, − apgailestauja ir festivalio nominacijų ko-
misijos pirmininkas Algimantas Pociūnas. − Tikiu, kad 
tolesnis festivalis taip pat bus kupinas pastatymų, vertų 
geriausių teatrų scenų.“  

Teigiama, kad estetinis pabėgimas nuo tikrovės yra 
saviapgaulė, bet ji labai reikalinga, kad žmogus neap-
leistų savo sielos sodo. Vertinant bendruomenės būties 
kontekste, festivalyje žiūrovų netrūko. 

Taip norisi pabaigti Justino Marcinkevičiaus dvieiliu 
apie nuoširdžiai ištarto žodžio vertę: „Tai nuo tavęs čia 
taip šviesu, / Nuo žodžio šitaip pasakyto“ (Didumas	 to,	
kas	mumyse).

Spektaklio Pirmeiviai kūrėjas Gytis Padegimas 

Paminklinės lentos atidengimo 
iškilmių akimirka.  
R ŪT O S  AV E R K I E N ĖS  
nuotraukos
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Pirmiausia noriu pasidžiaugti, kad gyvename pa-
lankiu laiku visiems, kurie nori eiti dvasinio pa-
žinimo-tobulėjimo keliu, nes šiandien bet kokia 

informacija gali būti prieinama ir pasiekiama daug len-
gviau nei bet kada anksčiau, bet tuo pat metu gyvename 
laiku, kai nebeturime idealų, prarandame tikėjimą žmo-
nėmis ir ateitimi...

Dar 1976 metais išleistos Ericho Frommo knygos 
Turėti	ar	būti pavadinime, esantis žodelis „ar“ reiškė pa-
sirinkimo tarp šių sąvokų ir net paties gyvenimo būdo 
galimybę. Tačiau postmodernizmo laikotarpio žmogus 
panaikino tą pasirinkimo galimybę ir tarp šių skirtingų 
sąvokų sugebėjo padėti lygybės ženklą, taigi T U R ĖT I  
tapo tolygu B ŪT I . Žodelį „ar“ pakeitė lygybės ženklas 
ir tapome vartotojų visuomene, kurios dalis esame visi 
mes. Vienas tos visuomenės bruožų yra labai susilpnėję 
žmonių tarpusavio santykiai, kurie tapo paviršutiniški ir 
dažniausiai paremti vien naudos sau kriterijumi... Taip, 
puikiai žinome, kad ribinėse situacijose žmogus daž-
niausiai patiria stresą ir tada išryškėja giluminė užslėpta 
jo agresija, kuri vėliau pereina į apatiją bei depresiją, iš-
virsta nepasitikėjimo savimi jausmu, perspektyvos pra-
radimu, netikrumo ateitimi jausmu ar nuojauta, kad taip 
ir nebuvo surasta savoji vieta pasaulyje, o kartu ir perse-
kiojantis savirealizacijos galimybių praradimo jausmas... 
Stebint iš dangaus besileidžiančias snaiges, apima visai 
kitas jausmas – keistas ramybės pojūtis. Stebiesi, kaip 
tokia jų gausybė, vienu metu besileisdamos ir tolygiai 
užklodamos žemę puriu baltu apdangalu, sugeba leis-
tis taip ramiai, nesigrumdamos, nekovodamos tarpusa-
vy dėl „geresnės“ vietos... ir taip lengvai surasdamos tą 
savo vietą... O žmonės, genami savųjų aistrų, ambicijų, 
grumiasi tarpusavy visomis leistinomis ir neleistinomis 
priemonės dėl tos, jų nuomone, prestižinės ar pelninges-
nės vietos po saule, o juk dėl jos visai nereikėtų grum-
tis – vietos po saule turėtų pakakti visiems, – reikia tik 
susivokti kurgi yra ta tavoji vieta... Panašu, kad mūsų – 
vartotojų visuomenėje ta vieta yra prekybos įstaigose, 
kuriose vadovaujamasi viena nuostata – kaip pažadinti 
poreikį naujam vartojimui – „turėti viską ir tučtuojau“. 
Kaip žinome, tokia yra visų spekuliantų logika, – savo-
tiška apgaulės logika, kuri formuoja iliuziją, kai pirkėjui 
atrodo, kad jis pats renkasi – kad tai asmeninis jo pa-
sirinkimas. Prekijų tikslas yra vienas – pažadinti aistrą 
naujiems pirkiniams, naujam vartojimui ir tam, jų nuo-
mone, yra leistinos visos priemonės, o tos vartotojiškos 
visuomenės nariai – tai yra mes visi, priėmę nuostatą, 
kad T U R ĖT I  tai ir yra B ŪT I , atsirandančią įtampą dėl 

S a u l i u s  Va r n a s

Apie kūrybinių teatro 
darbuotojų atsakomybę

kylančių įvairiausių baimių, stengiamės slopinti, pirkda-
mi naujus drabužius, naujus batus ar butus, naujus pa-
puošalus ir t. t. – viską, ką tik pajėgūs įpirkti, kad bent 
trumpam atgautume nusiraminimą. Kaip rašė Z. Bau-
manas: „vartotojų visuomenėje“ yra siūlomas greitai 
pasiekiamas ir amžinas laimės pojūtis ČI A  ir D A B A R . 
E. Frommas savo knygoje Turėti	 ar	 būti bandė tyrinėti 
įvairias dvasines žmogaus sferas ir bandė ieškoti būdų, 
kaip būtų galima išgydyti šių dienų žmogų. 

Žinoma, teatras negali išgydyti, bet teatras gali pa-
dėti išgyti. Deja, reikia pripažinti, kad šiandien teatras 
neatsilieka – ar bent jau labai stengiasi neatsilikti – nuo 
gyvenamojo meto dvasios, – jis taip pat yra užsikrėtęs 
įvairiausiomis gyvenamojo meto ligomis, ir taip pat daro 
ar – tiesiog – yra nepajėgus išvengti daugybės klaidų:

▪ Siekiama, kad spektakliai, bet kokiomis priemonė-
mis, teiktų kuo didesnį pelną;

▪ Stengiasi prisitaikyti prie žiūrovų skonio bei pri-
traukti kaip galima daugiau žiūrovų;

▪ Spektakliuose skleidžiama vartotojiška pasaulėžiūra 
ir net yra peršama reklama;

▪ Teatras stengiasi įsilieti į vadinamojo „greitojo mais-
to“ kultūros gretas;

▪ Nesiekiama aukštesnio tikslo, o apsiribojama mani-
puliuoti žiūrovų emocijomis tikslu gauti kuo didesnį 
pelną.

Fredrickas Jamesas postmodernistinius menininkų 
ieškojimus įvardijo kaip pastišą ir šizofreniją – kaip tam 
tikrą sintezę: aukštojo, žemojo bei populiariojo meno, ir 
nurodė tam tikrą šio pasaulio suvokimą kaip šio pasaulio 
fragmentaciją į paveikslėlius.

Laimė, kai kuriose šalyse pradedamas suprasti pra-
žūtingas pavojus dėl tokio vartotojiškos visuomenės gy-
venimo būdo. Skandinavai priskyrė teatrą ir visas kitas 
meno rūšis prie tų vienintelių galimų instrumentų, ga-
linčių sumažinti žmonių tarpusavio izoliuotumą bei jų 
atskirtį ir net sumažinti socialinę jų atskirtį. Viena svar-
biausių spektaklių kūrėjų užduočių yra teatrinės kalbos 
paieškos, o kita ne mažiau svarbi užduotis yra kaip su-
rasti kelius ir būdus pritraukti naujų teatro lankytojų ir 
priversti juos M ĄS T Y T I .

Nenoriu labai išsiplėsti ir apkrauti įvairių šalių, da-
lyvavusių šiame projekte, statistiniais duomenimis, bet 
galutinės ekspertų išvados norint pakeisti lygybės ženklą 
tarp sąvokų T U R ĖT I  ir B ŪT I , buvo štai tokios:

Yra išnagrinėta įvairių šalių statistika – pavyzdžiui, 
JAV buvo bandyta įdiegti abonementų sistemą, bet tai 
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nedavė norimų rezultatų, nes buvo suformuotas dar vie-
nas uždaras elitinis klubas. Pagal statistiką JAV valstijose 
menu besidominčių žmonių skaičius nuo 1970 metų su-
mažėjo, o skaičius žmonių, kuriančių meną, išaugo net 
iki 127%, kai bendras darbo rinkos augimas šalyje siekė 
tik 85%. Pagal lankomumo statistiką Europoje ir JAV per 
tą patį laikotarpį – nuo 1970 metų – buvo nustatyta, kad:

▪ Dažnai besilankančių teatre žiūrovų skaičius – 
MAŽĖJO;

▪ Retai besilankančiųjų teatre skaičius – S T A B I L U S ;
▪ Pirmą kartą apsilankiusių žiūrovų skaičius – I ŠA U -

G O .

Taip pat pastebėta, kad išaugo vadinamųjų paskuti-
nės minutės žiūrovų skaičius.

Atsakymai į klausimą, dėl kokių priežasčių sumažė-
jo žiūrovų lankomumas, komisijos išvados buvo tokios:

▪ Sumažėjo programų finansavimas;
▪ Nebuvo politinio palaikymo;
▪ Negalima suprasti to, kas vyksta scenoje;
▪ Praktinės priežastys (kaina, informacijos stoka, ne-

patogi dislokacijos vieta, netinkamas laikas).

Londone į klausimą, dėl kokių priežasčių piliečiai 
nesilanko teatre, atsakymai buvo tokie:

▪ 31% – teatras jų nedomina;
▪ 4% – brangu. 

Siūlomos priemonės pagerinti meno įstaigų lanko-
mumą dėl aukštesnio tikslo, o ne dėl finansinio pelno:

▪ K O M U N I K A C I J A  – naujai susipažinti su savuoju 
žiūrovu;

▪ E D U K A C I J A  – nuoseklus meno kūrinių poreikio 
ugdymas, suteikiant žinių ir nuo pat mažens ug-
dant, iki atsiras poreikis pastoviai dalyvauti meno 
komunikacijose. 

Norint pasiekti teigiamų rezultatų, būtina įtraukti: 
 F O N D U S  – P R O G R A M A S  – P E D A G O G U S

Kad teatras taptų bendravimo vieta – dvasios na-
mais, kad spektakliai taptų suprantami ir taptų poreikiu, 
tam reikia pradėti ruošti vaikus nuo mažens, nes galvoti, 
kad supratimas bei dialogo su meno kūriniais poreikis 
atsiras vėliau pats savaime yra mažai tikėtinas... Galioja 
taisyklė: jeigu tėvai nesiklausė klasikinės muzikos, vaikai 
gal ir klausysis, bet jos negirdės.

Keisti valstybių politiką skiriant finansavimo priori-
tetus kultūrai – tai yra savų piliečių dvasiniam ugdymui 
ir jų atgimimui, o ir pačių menininkų susivokimui bei jų 
atsakomybės suvokimui. Tik tokiu būdu mums gali pa-
vykti pabusti iš to persisotinusio žmogaus ar senatvinio 
snaudulio. Todėl būtina keisti teatrų repertuarinę poli-
tiką, atsisakyti antriprizinių spektaklių, gadinančių žiū-
rovų skonį ir būtina keistis patiems kūrėjams – nuolatos 
būti pažinimo–tobulėjimo kelyje ir padėti eiti tuo keliu 
žiūrovui. Pagaliau gal jau galime susiprasti, kad postmo-
dernas – tai stichija tų agresyvių, dažniausiai negalinčių 
sukurti nieko naujo, vien manipuliuojančių tuo, kas jau 
seniai buvo sukurta kitų, nejaučiančių harmonijos, ne-
sugebančių kurti poezijos erdvėje, kalbant apie teatro 
spektaklius, kuriuose nebeliko vietos metafizikai... Pa-

našu, kad nebesuprantama, kad jos trūksta ir turbūt net 
nebesuprantama, kas ji yra... Nesuprantama, kad me-
tafizika ir yra tai, dėl ko verta eiti į teatrą ir kad tik per 
ją galima prišaukti žiūrovo dialogą su savuoju likimu... 
Jei spektaklis nepakyla iki metafizikos lygmens, jis lieka 
pramoginių ar geriausiu atveju – švietėjiškų renginių 
sąraše. Postmodernistai teigia, kad svarbiausia yra kon-
cepcija, bet juk koncepciją galime įžiūrėti visame kame: 
pavyzdžiui, kai patalpoje dega visos lemputės, bet gali-
ma įžvelgti ir konceptualumą, kai toje pačioje patalpoje 
nedega viena, kelios ar net ir visos lemputės... Visame 
kame galime įžvelgti „koncepciją“ – kiekvienoje kvaily-
bėje galime įžvelgti koncepciją. Todėl priviso tiek daug 
parazituojančių „kūrėjų“, kurie su kūryba neturi nieko 
bendro, ir apmaudu, kad Lietuvos ir ne tik Lietuvos vals-
tybiniuose teatruose apstu bejėgiškos saviveiklos, tačiau 
teatro kritikai, dažniausiai nesuprasdami pačios kūry-
bos prigimties, patys klaidžioja klystkeliuose, ieškodami 
vadinamosios naujos teatrinės kalbos – naujų „vėjų“ ir, 
patys klaidžiodami, klaidina kitus. Vienas mokslininkas 
yra pasakęs: „...kai žmonės žemėje išnaikins vabzdžius, 
su kuriais įnirtingai ir sistemingai kovojama, žemėje iš-
nyks visa, kas gyva, bet jeigu išnyks žemėje žmonija, 
gyvybė žemėje tikrai atsigaus.“

Spektaklio kūrėjui reikia atsakyti į daugybę klau-
simų, bet pirmiausia į tris pagrindinius – K A S , K Ą  ir 
K A I P . Kūrėjo tikslas yra padėti žiūrovui panirti į sa-
vąją tylą, tam, kad jis galėtų atsakyti į pagrindinį savo 
klausimą – kokia jo paskirtis šioje žemėje, ką jis gali at-
likti čia – žemėje – geriausiai, kokia gi yra jo atėjimo į šį 
pasaulį prasmė. Taip, mes privalome mokytis gyventi ir 
dirbti kartu šioje žemėje – pirmiausia to pradedame mo-

P I E R R E -A U G U S T E  R E N O I R . Teatre	(Pirmas	apsilankymas), 1877
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kytis mažajame rate – šeimoje, paskui savo kiemo erdvė-
je, mokykloje, mieste, valstybėje ir galiausiai visos mūsų 
planetos ar net ir visos visatos mastelyje...

Drįstu teigti, kad teatras gali padėti žmonijai atgim-
ti – teatras turi daug poveikio priemonių, galinčių paža-
dinti žiūrovo tylą, kurioje išgirstama tai, kas turėtų būti 
išgirstama ir suvokiama pirmiausia. Teatro spektakliai 
turi tą galimybę – jie gali pasiekti žmogaus pasąmonę, 
nes mizanscenų kaita spektakliuose, spalvų, garsų, ver-
balinių dermių kaita – ta įvairių komunikacijos rūšių har-
monija, kurią galima sukurti scenoje, gali tapti žiūrovui 
jo gyvenimo kelyje lemtinga – jis kaskart iš naujo sugrįš 
prie teatre patirto jausmo, kol galiausiai suras atsakymą 
į jam rūpimą klausimą. Tada nereikės tarpusavyje grum-
tis, tada jis, kaip viena iš tų snaigių, bus tikras savo pa-
sirinkimu ir tvirtas savo kelyje.

Tačiau tam, kad tai įvyktų, reikia Kultūros ministe-
rijos darbuotojams suprasti, kad negalima skirti vado-
vauti valstybiniams teatrams žmonių, kurie niekada to 
net nesimokė, kurie neturi jokio supratimo apie teatro 
repertuarinę politiką – apie to teatro kalba formuoja-
mą pasaulio modelį, nedrąsu net ištarti – apie to teatro 
misiją. Nė vienam valstybiniam Lietuvos teatrui neva-
dovauja toks žmogus, su kuriuo būtų galima bent jau 
kalbėti apie tai. Negaliu turėti jiems priekaištų, nes jie 
to niekada net nesimokė ir neturi elementariausio su-
pratimo – apie tai kalba viskas – esamas teatrų reper-
tuaras, kviečiami atsitiktiniai, mažai įdomūs režisieriai 
iš svetur ir todėl matome visišką Lietuvos profesionalių 
valstybinių teatrų griūtį, o kažkodėl galvojame, kad taip 
gerai, kad taip ir turi būti, kad toks ir turi būti šiandie-
nos teatras, kad pasaulyje ta kryptimi ir vystosi teatras, 
tačiau taip galvoti yra visiškai neteisinga. Problema yra 
ta, kad Lietuvos teatrams vadovauja tam visiškai nepa-
sirengę žmonės – tai ne tik režisieriai, su kuriais būtų 
galima apie tai kalbėti, bet ir aktoriai, ir net teatro kri-
tikos mokslus baigusieji, kuriems pasirodė, kad jie gali 
vadovauti teatrams. Mano studijų laikais jie tyliai sė-
dėdavo repeticijų auditorijoje, jeigu juos įsileisdavome, 
bandydami bent ką nors suprasti tame vykstančiame 
procese... Taip, galiu sutikti, kad aktoriai yra svarbiausi 
žmonės teatre ir be jų spektaklis nevyktų, bet patikėkite, 
jeigu nebūtų režisieriaus ar simfoninio orkestro dirigen-
to, negimtų nei spektaklis, nei būtų sugrotas simfoninis 
kūrinys. Visi Lietuvos valstybiniai teatrai tapo be veido, 
nes juose nebeliko režisierių, kurie galvotų apie tai. Pa-
menu, kai mūsų būrys jaunų režisierių, ką tik baigusių 
studijas, sugrįžome į Lietuvą ir kiekvienas darbavomės 
skirtinguose teatruose – susitikdavome per festivalius ir 
sekėme vieni kitų sceninės kalbos paieškas, planavome 
savojo teatro perspektyvinį repertuarą, mes visi užčiuo-
pėme savo paieškų kryptį, bandėme įrodyti savo tiesą 
spektakliais. Dabar, kai sprendimus teatruose priima va-
dybininkai – aktoriai, kritikai, kurių visai kiti prioritetai 
ir teatro supratimas, esu giliai įsitikinęs, gresia tolesnė 
Lietuvos teatrų degradacija.

Kūrybos įstaigai turi vadovauti kūrybinis darbuoto-
jas, nes jo smegenys visai kitaip formavosi ir visai kitų 
gebėjimų bei kitų proto pastangų iš jo reikalaujama. Pui-
kiai prisimenu, kaip po dešimties metų mano darbo Šiau-

lių dramos teatre, teatrui pradėjo vadovauti buvęs šio 
teatro aktorius. Kai po keleto metų atėjau pažiūrėti šio 
teatro spektaklį, tai, ką išvydau, sukėlė vien didį liūdesį 
ir patvirtinimą to, kad aktoriui reikia vaidinti scenoje, 
o ne imtis pareigų, kurioms jis absoliučiai netinkamas. 
Nors jie ir aktoriai, bet jie negali įžiūrėti kolegų perspek-
tyvų ir vesti jų profesinio tobulėjimo keliu, taip pat negali 
formuoti ir teatro repertuaro – teatro veido... Aš paminė-
jau vieno teatro situaciją, kai skiriamas vadovas aktorius, 
bet lygiai taip pat ir visuose kituose Lietuvos teatruose. 
Atsiprašau, esu tuo tikras. Ir čia Kultūros ministerijos 
problema, nes jų kompetencijoje skirti teatrų vadovus. 
Taip, teatro ūkinis direktorius privalo būtų sumanus 
finansistas, bet teatro kūrybinei – pagrindinei veiklai, į 
kurią turėtų orientuotis ir finansų direktorius, privalo 
vadovauti režisierius. Tiesa, Lietuvoje šiandien atsirado 
nemažai aktorių, kurie bando režisuoti, bet – labai atsi-
prašau – man neteko matyti nė vieno sėkmingo atvejo, 
gal išskyrus pirmąjį A. Latėno spektaklį Duokiškio	baladės. 
A. Latėnas sėkmingai pastatė jį panaudojęs daugelį stilis-
tinių E. Nekrošiaus spektaklių elementų, bet tai ir buvo 
vienintelis atvejis. Taigi, pakeisti esamą situaciją, o tiks-
liau grąžinti ją į poziciją, kaip kad yra buvę Lietuvoje ir 
kaip dabar yra daugelyje pasaulio šalių, reikia politinės 
valios. Politinės valios reikia ir tam, kad Lietuvos teatrų 
aktoriai nebūtų biudžetinių darbuotojų sąrašo penktaja-
me lentelės skyriuje – tarp mažiausiai apmokamų dar-
buotojų – kartu su valytojomis. Juk aktoriaus profesija 
yra vienetinė, be prigimtinio talento reikalaujanti dar ir 
didelių fizinių ir dvasinių pastangų talentui suformuoti 
ir atskleisti. Taigi, sulyginti jį su valytojos darbu, žinoma, 
irgi reikalingu ir gerbtinu, vis dėlto negalima. Aktoriaus 
profesija yra viena iš sudėtingiausių kūrybinių profe-
sijų. Aktoriui tenka scenoje deginti save kas vakarą, ir 
tam reikia aukšto profesionalumo bei didžiulio energi-
jos kiekio. Mokslo jau seniai įrodyta, kad, jeigu žmogus 
įsivaizduoja vieną ar kitą reiškinį, vieną ar kitą daiktą, jo 
smegenyse fiksuojami analogiški simptomai, lyg viskas 
vyktų realybėje, o ne tik jo vaizduotėje. Jam tenka scenoje 
išgyventi ne tik meilės, aistros emocijas, bet ir netektis ar 
mirtį... Ir visa tai jis privalo perleisti per save...   

Taigi, Teatras gali: L I N K S M I N T I ,  N A I K I N T I , 
K U R T I , o gali padėti pasiekti savąją T Y L Ą.

Visų pirma, patys teatro kūrėjai turi išgirsti savąją 
tylą, o paskui padėti išgirsti tą savąją tylą žiūrovui. Vie-
noje Japonijos dailės mokykloje studentų per išleistuves 
duodama priesaika skamba taip: „Pasižadu niekada ne-
imti teptuko į rankas, kol nebūsiu tikras, kad esu pasi-
ruošęs dėl šito būsimo darbo prarasti gyvybę ar net ir 
savąją garbę.“ 

Manau, kad visi kūrėjai turėtų duoti tokią priesai-
ką – kelti panašius reikalavimus saviems darbams, ku-
riuos išleidžia gyvenimui. Man belieka nebent priminti 
klouno istoriją cirke: „Kai klounas cirke šaukia, kad cir-
kas dega, žiūrovai juokiasi, ir juo garsiau klounas šaukia, 
tuo garsiau kvatoja žiūrovai, kol galiausiai visi sudega.“ 
Taigi, patikėkime bent šį kartą klounu ir neprisijunkime 
prie žiūrovų euforijos... Pratęsiant prisiminimus, primin-
siu Johno Lennono dainą  Let	it	be, tik mūsų atveju reikėtų 
įrašyti žodelį „not“ – tai yra „Let not it be“.
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Lietuvos kultūra XVII–XVIII a. yra nepaprastai dau-
gialypė: viena vertus, šalia į Vakarų Europos šalis 
orientuoto karalių, kunigaikščių, magnatų sluoks-

nio, joje ypač ryškų pėdsaką palikusi konservatyvioji ba-
jorija – su savo požiūriu į tai, kas yra gražu ir estetiška, 
kita vertus, šios epochos išskirtinumą reikėtų sieti ir su 
amžininkų pasaulėžiūros poslinkiais, pavyzdžiui, aukš-
tuomenėje jau aiškiai pastebimas žavėjimasis teatru, po-
ezija bei kitomis kūrybinės veiklos sritimis.

Mano galva, akivaizdu, kad baroko laikotarpio sienų 
tapyba – irgi neatsiejama viso to dalis. Nes juk kalbame 
apie reiškinius, kurie tiesiogiai susiję su vaizduojamai-
siais menais. O kur dar iš Europos į šalį atvykstančių 
menininkų – ypač italų – įtaka.

Tačiau net ir sakydami, kad šalies kultūrai tai išskir-
tinis periodas ir kad baroko epocha tai dar ir Lietuvos 
sienų tapybos klestėjimo laikotarpis, neturėtume klysti 
manydami, kad šiuo periodu sukurtų sienų tapybos pa-
veikslų meninė vertė yra vienoda. Reikėtų turėti minty, 
kad šiuo laikotarpiu juos tapė ir talentingi meistrai, ir 
nepatyrę dailininkai.

Be to, visoje aptariamo laikotarpio vietinės Lietuvos 
sienų tapybos raiškos priemonių sistemoje ėmę ryškėti 
labai reikšmingi pokyčiai: antroje XVII a. pusėje jai bū-
dingas nepaprastas medžiagos margumynas ir įvairovė, 
kita vertus, vienas svarbesnių šio periodo reiškinių – 
vaizduojamojo meno žanrų išsiplėtimas, pavyzdžiui, 
greta pakitusios altoriaus kompozicijos arba portreto 
pamažu įsitvirtina dar ir istorinis žanras.

Vertėtų nepamiršti ir fakto, jog Lietuvos bažnyčių sie-
nų tapybai itin reikšmingos buvo XVI a. pabaigoje sparčiai 
plitusios Tridento susirinkimo (1545–1563) idėjos.

Visa tai mums aiškiai byloja, kad šis susirinkimas 
atnaujino katalikų gyvenimą ir formavo baroko dvasią 
atliepusią tam tikrą estetinę programą. Šiaip ar taip, iki 
mūsų dienų Lietuvoje išlikę daugiausia religinio siuže-
to baroko sienų tapybos kūrinių, kurie glaudžiai susiję 
su bažnyčių architektūra. Meistriškumu ši sienų tapyba 
neretai lenkia net ir to paties periodo molbertinės tapy-
bos paveikslus.

G i n t a r a s  K u š l y s

Baroko sienų tapybos 
paveldas Lietuvoje
Mistikas	yra	naudingas	savo	teatrališkumu,	jis	save	demonstruoja.	Bet	tik	įšventintieji	
atpažįsta	vieni	kitus.	Įšventintasis	valdo	jėgas,	kurios	kankina	mistiką.	Šia	prasme	nėra	
skirtumo	tarp	cavalos	apsėdimo	ir	šventos	Teresės	Avilietės	ar	švento	Jono	nuo	Kryžiaus	
ekstazės.	Misticizmas	–	sumenkinta	dieviškojo	ryšio	forma.	Įšventinimas	–	ilgos	proto	
ir	širdies	askezės	padarinys.	Misticizmas	–	demokratinis,	jei	ne	demagoginis,	reiškinys,	
įšventinimas	yra	aristokratinis.1

 

A P I E  S I E N Ų  TA P Y B O S  
T E C H N I K Ų  Y PAT U M U S
Dažnai visa iki XVIII a. pr. datuota sienų tapyba net spe-
cialiojoje literatūroje vadinama freska. Tačiau įvardijant 
patį technikos pavadinimą šio termino nedera vartoti 
kaip sienų tapybos sinonimo.

Pats žodis „freska“ kilęs iš itališko fresco – šviežias 
ir reiškia tapybą, atliktą švariame vandenyje ištirpintais 
pig mentais ant šviežio, drėgno, ką tik užglaistyto tinko. 
Šį tapybos būdą italai taip pat vadino buon	 fresco, t. y. 
tikroji freska, kuri skiriasi nuo fresco	secco2 tuo, kad pas-
tarojoje sausi pigmentai buvo maišomi su gesintomis 
kalkėmis, o tapyta ne ant šviežio, bet ant išdžiūvusio (tie-
sa, prieš pat tapymą gausiai sudrėkinto) kalkinio tinko3. 
Šalyse, kuriose kalbama vokiškai, ši technika paprastai 
vadinama Kalkmalerei – kalkių tapyba. Kai tapoma abiem 
būdais iš karto – mišrioji freska. Al	 fresco	ar buon	 fresco 
tapoma šarmui atspariais gamtiniais pigmentais, sumai-
šytais su kalkių vandeniu arba paprastu vandeniu. Tinką 
sudaro keli sluoksniai: 2–3 apatiniai – arriciato ir viršu-
tinis – intonaco.

Al	 secco	ne tokia patvari kaip al	 fresco, nes tapybos 
paviršiuje nesusidaro apsauginė kristalinė plėvelė. Pig-
mentas maišomas su kalkių skiediniu, į kurį gali būti 
dedama rišiklio – kiaušinių baltymo arba klijų (pavyz-
džiui, kazeino).

Visuose regionuose, kuriuose buvo naudotos minė-
tos tapybos technikos, taip pat žinota ir vadinamoji mišri 
technika, kai pradėtas tikros arba al	secco freskos kūrinys 
būdavo užbaigiamas dažais su organine rišamąja me-
džiaga (kiaušinių trynių ar klijų pagrindu).

Dirbant freskos technika, dažų pigmentai maišomi 
su vandeniu nenaudojant jokių rišamųjų medžiagų, o 
pats pigmentas susijungia su tinku dėl paties tinko, ku-
rio pagrindą sudaro gesintos kalkės (rišamoji medžiaga) 
ir užpildas (smėlis, marmuras, kalkakmenis, sumaltos 
raudonos plytos ar čerpės), ypatybių.

Freskai naudojami smulkiai sutrinti šarmui atsparūs 
gamtinės kilmės pigmentai, kurie gerai jungiasi su kalkė-
mis. Pirmiausia tai ochra (šviesi, auksinė, tamsi), marsas 
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(geltonas, šviesus, tamsus), siena (natūrali ir deginta), 
umbra (natūrali ir deginta), marsas raudonas, kadmis 
(geltonas), kadmis (raudonas), kobaltas (violetinis, tam-
sus), ceruleumas, ultramarinas, žalios žemės – veronos ir 
čekiškoji, dramblio kaulo juodas, kobalto juodas, juodas 
geležies oksidas4.

Pigmentum – lotyniškai dažai. Svarbu atkreipti dė-
mesį, kad pigmentai – smulkiadispersinės kietos dažan-
čios medžiagos, netirpstančios vandenyje, rišikliuose ir 
skiedikliuose. Su rišikliais jie ir sudaro stabilias suspen-
sijas – dažus. Pagrindinės pigmentų savybės: spalva, 
intensyvumas, dengiamoji geba, dalelių forma ir dydis, 
imlumas rišikliui, atsparumas šviesos, temperatūros ir 
atmosferos poveikiams. Pagal kilmę jie skirstomi į or-
ganinius ir neorganinius, o pagal gavimo būdą – į natū-
ralius (gamtinius) ir dirbtinius. Gamtiniai neorganiniai 
pigmentai – tai daugiausia spalvotos žemės, trinti mi-
neralai, metalų arba jų junginių milteliai. Seniausi gam-
tiniai pigmentai – ochra, molis, kreida, gipsas, suodžiai, 
degtas kaulas. Vėliau išrasti pirmieji dirbtiniai pigmen-
tai – Egipto mėlynasis, švino baltasis ir pan.

Kalkių žaliava – klintys, klintiniai tufai, marmuras, 
kreida ir kt. – tai beveik gryni kalcio karbonatai (CaCO3). 
Klintys degamos 900–1200°C temperatūroje. Degimo 
metu vyksta svarbi cheminė reakcija, kurios metu susi-

daręs kalcio oksidas (CaO) yra pagrindinė degtų kalkių 
sudėtinė dalis. Gausiai užpiltos vandeniu, jos gesinasi ir 
pavirsta kalcio oksido hidratu, kuris ir yra pagrindinė 
tinko ir pigmentų rišamoji medžiaga5.

Kalcio oksido hidratas, esantis kalkių tešloje (taigi, 
tinko sudėtyje, o neretai ir pačiuose freskos dažuose), 
prisijungia ore esantį anglies dioksidą ir sudaro tešlos 
masėje kristalinę struktūrą. Ši, prasiskverbdama per visą 
tinko sluoksnį, suformuoja paviršiuje ploną skaidrią plė-
velę, kuri sutvirtina ne tik gruntą, bet ir freskos dažų 
sluoksnį (saugo jį nuo atmosferos poveikio).

Drėgname tinke vykstančią cheminę reakciją galima 
išreikšti taip: Ca(OH)2 + CO2 = CaCO3 + H2O.

Tinkas turi būti šviežias ir drėgnas – tik tuomet gali 
įvykti ši reakcija. Procesas baigiasi tinkui išdžiūvus.

Verta pakartoti, jog al	fresco technika atliktų kūrinių 
tinką sudaro keli sluoksniai: du trys apatiniai arriccia-
to – iš smėlio ir gesintų kalkių, viršutinis intonaco – iš 
gesintų kalkių ir marmuro miltelių arba smulkaus smė-
lio. Paprastai freskos kompozicija pirmiausia buvo pie-
šiama ant kartono, o vėliau piešinys nuo jo perkeliamas 
ant sienos, nusmailintu pagaliuku įspaudžiant kontūrą 
arba sinopitu paryškinant linijas. Ant drėgno intonaco 
sluoksnio buvo tapoma seansais – giornata.

Šimtmečiams bėgant, tradicinė freskos technologija 
pakito iš esmės. Štai šiuolaikinio freskos grunto techno-
logija supaprastinta iki minimumo – dažniausiai naudo-
jami dvisluoksniai kalkių ir smėlio gruntai; paprastai pir-
masis ir antrasis sluoksniai maišomi vienodos sudėties.

Mūsų dienomis, kai naudojamos visiškai naujos, dar 
ir cheminės kilmės medžiagos, dažnai iškyla reali grėsmė 
senosios sienų tapybos paveldui. Pavyzdžiui, itin nepa-
geidautina, kad restauruojant senųjų meistrų sienų ta-
pybos paveikslus vietoj gesintų kalkių būtų naudojamas 
gipsas arba cementas, t. y. dirbtinės kilmės medžiagos 
(nes taip greičiau ar paprasčiau).

Taigi minėtų gruntų išmanymas turėtų būti ypač 
svarbus žmonėms, vienaip ar kitaip susijusiems su sienų 
tapybos restauravimu. Freskoms pavojingi ne tik netei-
singai, neprofesionaliai atlikti konservavimo-restauravi-
mo darbai, kurie gali pakeisti tinko ar tapybinio sluoks-
nio savybes, pavyzdžiui, jų struktūrą, bet ir šiuolaikinių 
pastatų cementiniai bei betoniniai paviršiai – dėl cemente 
esančių medžiagų, gipso ir laisvo kalkių hidrato, tapybos 
paviršiuje sudarančių druskų nuosėdas, kurios pažeidžia 
ir dažų sluoksnį, ir freską saugančią skaidrią plėvelę.

A P I E  V I D AU S  E R D V I Ų  S I E N Ų 
TA P Y B Ą  V I L N I AU S  U N I V E R S I T E T E
Iš istorinių šaltinių ir to, kas išliko iki mūsų dienų, ga-
lima spręsti, jog dekoratyvinė sienų tapyba Lietuvoje 
buvo paplitusi jau XIV–XV a. Pavyzdžiui, tapęs Lenkijos 
karaliumi, Jogaila į Krokuvą pasikvietė lietuvį Žaltį-Jo-
kūbą ir kitus dailininkus; kitaip sakant, 1386 m. Jogailos 
dvare dirbo grupė įvairių tautybių dailininkų (tarp jų ir 
iš Lietuvos), kurie dekoravo Šv. Kryžiaus vienuolyno 
bažnyčią, Jogailos miegamąjį Vavelyje ir kt.

Renesanso ir baroko, t. y. dviejų didžiųjų Naujųjų 
laikų Europos stilių ir ištisų epochų, tėvynė neabejotinai 
buvo Italija. Ši šalis buvo ir visos katalikiškos Europos 

Vilniaus universiteto Pranciškaus Smuglevičiaus salę puošianti 
daugiafigūrė kompozicija Marija	–	mokslininkų	globėja, pirma XVII a. 
pusė (2005)
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dvasinio bei kultūrinio gyvenimo centras. Šiaip ar taip, 
tie laikai visiškai drąsiai gali būti įvardijami kaip Italijos 
dailės bei architektūros klestėjimo metas. Tad tuomet, o 
ir vėliau, žinios apie sienų tapybos technikas – kartu su 
meistrais – dažniausiai į mūsų kraštą keliavo kaip tik iš 
Italijos. Nemenkų įtakų būta ir iš kitų Vakarų Europos 
šalių, tačiau kalba apie sienų tapybos ištakas turėtų būti 
pradedama pirmiausia prisimenant Antiką...

Vilniaus universiteto salių freskos – tai pirmieji žino-
mi baroko sienų tapybos kūriniai Lietuvoje. Universite-
tas yra viena žinomiausių ir seniausių Rytų bei Vidurio 
Europos aukštųjų mokyklų: įkurtas 1579 metais, ilgą lai-
ką jis buvo vienintelė aukštojo mokslo įstaiga Lietuvo-
je ir darė didžiulę įtaką ne tik mūsų šalies, bet ir mūsų 
kaimynų kultūriniam gyvenimui.

Seniausia šios mokslo įstaigos vidaus erdvė – Pran-
ciškaus Smuglevičiaus salė. Įrengta ji pirmoje XVII a. 
pusėje, iki XVIII a. pabaigos čia buvo Universiteto re-
fektorius. Vėliau ši salė paskirta bibliotekai ir viešoms 
paskaitoms.

XIX a. salę dekoravo dailininkas Pranciškus Smugle-
vičius – iš čia jos pavadinimas. Vidurinėje salės skliautų 
dalyje esančią pailgo stačiakampio barokinę freską Mari-

ja	–	mokslininkų	globėja (kitaip dar vadinamą ir Marija,	jėzui-
tų	globėja), Jurgiui Hoppenui rekonstravus klasicistinį salės 
dekorą, 1929 m. restauravo Kazimieras Kviatkovskis.

Smuglevičiaus salė ne tik seniausia, bet ir gražiau-
sia erdvė, papuošta išties neeilinės meninės vertės sienų 
tapyba – daugiafigūre kompozicija Marija	–	mokslininkų	
globėja, vaizduojančia Jogailaičių karūna vainikuotą Švč. 
Mergelę Mariją.

Ne viskas Smuglevičiaus salėje yra išsaugota – pa-
vyzdžiui, anksčiau tarpulangėse buvo ištapyti 12 žymių 
jėzuitų atvaizdai. Panašiai kaip ir šalia esančioje Joachi-
mo Lelewelio salėje – baroko laikotarpiu čia buvo didelis 
ištapytas plafonas, vaizduojantis besimokančio jaunimo 
(novicijų, mokinių ir studentų) globėjo šv. Stanislovo 
Kostkos mirtį. XIX a. pradžioje J. Lelewelio salėje buvo 
Tapybos katedros piešimo studija, o uždarius Universi-
tetą – Valstybinis archyvas. Nuo 1920 m. salė priklau-
sė bibliotekai, 1929 m. į ją perkelta J. Lelewelio knygų 
ir atlasų kolekcija. Kai šią salę restauravo dailininkas 
J. Hoppenas, iš senosios jėzuitų koplyčios jau buvo likę 
tik keletas puošybos fragmentų.

Džiugu, kad minimas J. Lelewelio salės kūrinys 
2017 m. atrastas iš naujo. Baroko stiliaus freska tapyta 
profesionalaus menininko, puikiai išsilaikiusi, nes atlikta 
al	fresco technika – tapyta ant šlapio tinko, todėl yra ilga-
amžė ir tvirta. Tai itin vertingas ir Lietuvoje retas sienų ta-
pybos kūrinys. Manoma, kad ši freska buvo nutapyta pa-
gal žymaus italų tapytojo Antonio Balestros (1666–1740) 
paveikslą Šv.	Mergelė	Marija	su	kūdikėliu	Jėzumi	ir	šventai-
siais, o altoriaus paveikslas sukurtas Trijų Jėzuitų koply-
čios altoriui Venecijos Santa	Maria	Assunta	bažnyčioje6.

K E L E TA S  K I E K  V Ė L E S N I Ų  T O  PAT I E S 
S TAT I N I Ų  K O M P L E K S O  PAV Y Z D Ž I Ų
Pietinio Universiteto korpuso fasade nūdien yra mato-
mi XVIII a. pradžioje sukurti bei pastatų eksterjeruose 
Lietuvoje išties retai aptinkami sienų tapybos kūriniai: 
universiteto steigėjų, mecenatų ir valstybės valdovų por-
retiniai atvaizdai. Visi jie yra reprezentacinio pobūdžio. 
Šeštojo piliastro freskoje itin impozantiškai ir išraiškingai 
pavaizduotas Vilniaus universiteto auklėtinis ir mece-
natas, LDK didysis etmonas, Žemaitijos seniūnas Jonas 
Karolis Chodkevičius.

Tai yra viso ūgio figūros, įkomponuotos barokinia-
me kartuše; al	secco	technika tapyti kūriniai yra siauri, o 
jų viršus – pusapskritis. Dar galima perskaityti pavaiz-
duotus asmenis apibūdinančius lotyniškus užrašus. Juk 
tai – statiniuose įamžinti istoriniai dokumentai...

Pietinio korpuso fasado freskos iš naujo atrastos tik 
1977–1979 m. – kaip tik tada trečio, šešto ir devinto pilias-
trų freskas atidengė ir restauravo (bei iš dalies rekons-
travo) Kęstutis Andziulis, Bronius Meškauskas, Česlovas 
Polonskis, Vincas Stankevičius, Bronius Uogintas.

Nusikeliant į XVIII a. trečiojo ketvirčio pabaigą, dar 
verta priminti, kad 1772 m. Ignatius Eggenfelderis de-
koravo Universiteto observatorijos eksterjerą freskomis, 
imituojančiomis piliastrus, kurių plokštumose įkompo-
nuoti astronomiją simbolizuojantys prietaisai: virš lan-
gų nulipdytuose kartušuose nutapyti Zodiako ženklai. 
I. Eggenfelderis žvaigždynų simboliais ištapė ir Univer-

LDK didysis etmonas, Žemaitijos seniūnas Jonas Karolis 
Chodkevičius, pavaizduotas Vilniaus universiteto pietinio korpuso 
fasado paveiksle (al	secco	technika), XVIII a. pradžia (2005)
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siteto observatorijos salę. Vidurinę stačiakampę jos dalį 
rėmina (kaip ir karnizą imituoja) tapybos juosta, kurios 
mėlyname fone lokaliomis spalvomis (rusvai raudona, 
geltona ir pilka) nutapyti tauro ir skydo žvaigždynų 
simboliai, kurie turėtų būti siejami su Martyno Počobu-
to astronominiais tyrimais; be to, jie turi ir dedikacinę 
paskirtį: skydas ir tauras – valdovų Jono Sobieskio ir 
Stanislovo Augusto Poniatovskio žvaigždynų simboliai.

A P I E  V I L N I AU S  Š V.  J O N O 
B A Ž N Y Č I O S  F R E S K A S
Ne menkesnė yra ir Vilniaus Šv. Jonų bažnyčios baro-
kinio sienų tapybos paveldo sankaupą. Ne tik Vilniaus 
universiteto ansamblyje, bet ir sostinės senamiesčio pa-
noramoje dominuojančios monumentalios – gotikinės 
struktūros bei barokinių formų – Šv. Jonų bažnyčios ir 
aukštos varpinės interjerus puošianti sienų tapyba buvo 
kurta skirtingų dailininkų ir ne vienu metu. Pavyzdžiui, 
Marijos paguodos koplyčios sienos ir skliautai dekoruo-
ti trečiame–ketvirtame XVIII a. dešimtmetyje. Gali būti, 
kad šios koplyčios pirmojo laikotarpio freskas nutapė 
jėzuitas Ignotas Doretis (1703–1768). Manoma, jis taip 
pat ištapė valgomojo Šv. Ignoto vienuolyne sienas bei 
skliautus.

1737 metais, remontuojant Šv. Jonų bažnyčią po 
gaisro, Marijos paguodos koplyčios freskos, išskyrus 
viduriniosios sąramos ir kupolo kompozicijas, buvo už-
tapytos rokokiniais ornamentais. Antrojo laikotarpio de-
korą, kaip spėjama, sukūrė valdovo rūmų tapytojas 
Palendra. Tačiau 1827–1928 m. visas koplyčios sienų ir 
skliautų dekoras buvo uždažytas, o pietinėje jos sienoje 
nutapytas altorius.

Koplyčios freskos atidengtos, konservuotos ir res-
tauruotos 1975 metais. Tuomet čia dirbo restauratoriai 

Aldona Kalitytė, Algis Kupčinskas, Povilas Kuodis ir 
Juozas Pilipavičius.

Turbūt didžiausia ir meniškiausia baroko laikotar-
pio freska – tai tik pastaraisiais dešimtmečiais Vilniaus 
Šv. Jonų bažnyčios Marijos paguodos koplyčios kupole 
aptikta ir restauruota pirmosios XVIII a. pusės nemažo 
dydžio kompozicija Šv.	 Stanislovo	 Kostkos	 pagarbinimas. 
Paveiksle vyrauja raudonų, rudų, juodų, baltų, pilkų 
bei pilkšvai žalsvų spalvinių tonų derinys. Vienoje ver-
tingiausių jos dalių pavaizduotos dvi žmonių grupės: 
Vilniaus akademijos profesoriai ir Lietuvos bajorai. Pas-
tarieji parodyti tarsi grįžtantys iš karo – su vėliavomis ir 
pan. Itin tiksliai perteikti jų tipažai, kruopščiai nutapy-
tos aprangos detalės. Beje, šv. Stanislovas Kostka buvo 
garbinamas kaip studentų globėjas, tad savaime supran-
tama, kodėl freska anuomet papuošė būtent studentų 
kongregacijai priklausiusią koplyčią.

Šv. Jonų bažnyčios navų skliautų freskos nutapytos 
ketvirtame–penktame XVIII a. dešimtmetyje – statinio 
rekonstrukcijos metu. Manoma, kad jų autoriai – jėzuitų 
tapytojai Jonas Salmanas, Jonas Guldfingeris ir Ignotas 
Doretis. Zakristijos plafono freska sukurta nevietinio 
dailininko septintame–aštuntame XVIII a. dešimtmety-
je. 1827–1928 m. rekonstrukcijos metu navų ir zakristijos 
freskos buvo uždažytos.

Atidengtos ir restauruotos jos buvo aštuntame XX a. 
dešimtmetyje – restauratoriai Kęstutis Andziulis, Gied-
rius Kazimierėnas, Algis Kupčinskas, Povilas Kuodis, 
Elimyras Mateiča, Česlovas Polonskis.

Du dideli Šv. Jonų bažnyčios išorinės sienos (žvel-
giant iš Pilies g.) apatinėje dalyje apie 1762–1763 m. ta-
pyti paveikslai priskiriami Antano Špakausko (M. Sluš-
čianskio draugo) teptukui. Septintu–aštuntu XVIII a. 
dešimtmečiu datuojama Oginskių koplyčios freska buvo 

Michele Arcangelo Palloni 
freska, antra XVII a. pusė, 
Pažaislio kamaldulių 
vienuolyno Šventieji vartai 
(2016)
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atnaujinta 1818 metais. 1891 m. iš naujo ją pertapė daili-
ninkai Mošinskis, Sipnevskis ir Trevas. 1976–1978 m. šį 
kūrinį restauravo Kęstutis Andziulis, Algis Kupčinskas, 
Juozas Pilipavičiaus ir Vincas Stankevičius.

1978 m. restauratoriai patikrino šių kūrinių būklę ir 
nustatė, kad freskos yra vidutiniškai apgadintos, tačiau 
jų spalvos – sodrios. Vis dėlto atidengti ar restauruoti šią 
tapybą tada drausta, todėl ir spręsti apie jos meninį lygį 
arba stilių buvo tiesiog neįmanoma.

A P I E  K I T U S  T O  PAT I E S  P E R I O D O 
S I E N Ų  TA P Y B O S  PA M I N K L U S
Sostinėje esančią Šv. Jurgio bažnyčią dekoravo neži-
nomas ano meto dailininkas: beveik identiškai ir taip 
pat puošniai buvo dekoruoti Šv. Teresės ir Verkių Kal-
varijos bažnyčių skliautai. Žnomos net ir kai kurių šių 
bažnyčių dekoratorių pavardės: Motiejus Sluščianskis 
1763–1767 m. freskas tapė Šv. Teresės bažnyčioje, o Pa-
lubinskas – apie 1772 m. – Verkių Kalvarijos bažnyčioje.

Beje, Šv. Teresės bažnyčioje skliautų ir sienų tapy-
bos paveikslai nuo tada ne kartą pertapyti ar „patobu-
linti“, kaip ir Šv. Jurgio bažnyčioje. Tad nenuostabu, 
kad šiandien iš M. Sluščianskio tapybinės substanci-
jos beveik nieko autentiško neliko. Jau nekalbu, kad ir 
Jiezno bažnyčioje italų meistrų tapytus kūrinius analo-
giškai nusaldino, t. y. suniveliavo, ir mūsų dienų „res-
tauruotojai“.

Neabejotina, kad Vilniaus Šv. Teresės bažnyčios 
sienų tapyba – vienintelis išlikęs itin plataus užmojo 
pavyzdys iš meninio buvusios Lietuvos basųjų karme-

litų provincijos paveldo. Bažnyčios sienų tapybos isto-
rija prasideda 1760 m. gegužės pabaigoje Aušros Vartų 
gatvėje įsiplieskusiu gaisru, po kurio (1763) vienuolių 
pastangomis bažnyčia buvo remontuojama ir provinci-
jolo šv. Dionizo Vladislovo (Jewasewicziaus) rūpesčiu 
puošiama freskomis. Beje, jei teigiama, kad Šv. Teresės 
bažnyčia statyta pagal Romos Santa	Maria	della	Scala	pa-
vyzdinį modelį, jos freskos, vienos (man pasitaikiusios) 
šio paveldo tyrinėtojos nuomone, turėjo būti tapytos re-
miantis romietiškaisiais raižinių ciklais. Šiaip ar taip, pa-
grindinės navos sienų tapyba užbaigta 1763 m. rugsėjį, 
o kitais metais veikiausiai dekoruoti ir šoninių koplyčių 
skliautai bei sienos.

Restauruojant interjerą, 1928–1930 m. buvo pradėtos 
tirti ir bažnyčios freskos. Stanisławas Lorentzas Vilniaus 
basųjų karmelitų kronikose pirmasis aptiko įrašą, jog 
„šv. Motinos Teresės gyvenimo paveikslus nepaprastai 
meistriškai nutapė puikus tapytojas P. Motiejus“. To-
dėl ir Stepono Batoro universiteto profesorius Marianas 
Morelowskis iškėlęs klausimą: ar kartu su kitais XVIII a. 
dekoratoriais šaltiniuose minimas Sluszczinskis nėra tas 
pats „tapytojas Motiejus“?.. Po trisdešimt šešerių metų, 
pasirėmęs Acta	 Capituli	 Conventualis	 Carmelitarum	 Dis-
calceatorum, kuriuose minimas Mathiae	Sluszcanski	Picto-
ri	Vilnensis (1767 m. sausio 3 d.), šią prielaidą patvirtino 
Vladas Drėma.

Kad ir kaip būtų buvę, nūdieniai restauravimo dar-
bai čia vykę ne vienerius metus – pavyzdžiui, apie tai 
liudija ir zondų išmarginti Šv. Teresės bažnyčios skliau-
tai. Kita vertus, šiuolaikinį šios bažnyčios sienų tapybos 
restauravimą reikėtų vertinti kaip itin įdomų bei sudė-
tingą procesą, žinoma, reikalaujantį nuosekliausių tyri-
mų ateityje.

Po XVIII a. vidurio sukurtų paveikslų aptiksime 
Vilniuje ne tik Šv. Teresės, bet ir Švč. Jėzaus širdies ar 
Šv. Jurgio Kankinio bažnyčiose; taip pat ir Liškiavos 
dominikonų vienuolyne bei Švč. Trejybės bažnyčioje ir 
Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Dievo Motinos Ėmimo į 
Dangų bažnyčioje, kurios interjeras išsiskyrė Šv. Laury-
no ir Šv. Ivono koplyčių baroko stiliaus dekoru.

Po pietiniu Vilniaus Šv. apaštalų Jokūbo ir Pily-
po bažnyčios bokštu 1727–1737 m. įrengta Šv. Jackaus 
kop lyčia, kuri tuomet garsėjo kryžminiuose skliautuose 
nutapytomis kompozicijomis, vaizduojančiomis šv. Jac-
kaus gyvenimą. To paties periodo freskų tapyba taip pat 
garsėjo ir Pacų statytos Jiezno bažnyčios interjeras – jos 
autorius, kaip spėjama, buvo kuris nors iš XVIII a. italų 
tapytojų.

A P I E  M E C E N AT U S  PA C U S  I R 
PA Ž A I S L I O  F R E S K A S
Prabilus apie didikus Pacus ir apie meistrus, baroko 
laikotarpiu kviestus į mūsų šalį, dera prisiminti neabe-
jotinai žymiausią to meto sienų tapybos paminklą Lie-
tuvoje – Pažaislio kamaldulių vienuolyną ir pripažinti, 
kad paskutinio XVII a. ketvirčio sienų tapybos suklestė-
jimas Lietuvoje akivaizdžiai sutapo su Michele Arcange-
lo Palloni veikla. Vienuolyno architektūros ansamblis yra 
vienas nuostabiausių baroko paminklų Lietuvoje. Tai – 
kontrreformacijos bangos dovana, pasiekusia mūsų šalį 

Vilniaus dominikonų vienuolyno barokinių polichromijų liekanos, 
XVII a. pabaiga –XVIII a. pradžia (2005)
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antroje XVII a. pusėje, kai čia dirbti buvo kviečiami italai 
architektai, freskų tapytojai, stiuko meistrai.

1674 metais, pakviestas Kristupo Žygimanto Paco, 
tapyti freskų Lietuvon atvyksta ir Michele Arcangelo 
Palloni – didelio talento menininkas, liaupsintas Lenki-
jos menotyrininkų7, savo meninį braižą formavęs Romos, 
Florencijos, Venecijos, Bolonijos aplinkoje, freskomis de-
koravęs ne vieno sakralinio statinio interjerus. Iki atvyk-
damas į Lietuvą, meistrystės sėmėsi florentiečio Baldas-
sare Franceschini, vadinamojo Volterrano (1611–1689), 
Romos tapytojo Pietro da Cortonos mokinio Ciro Ferri 
(1628–1692) ir kitų dirbtuvėse. Pažaislyje M. A. Palloni 
sukūrė apie 140 sienų ir skliautų tapybos paveikslų, ku-
riuose pirmiausia siekė išaukštinti Švč. Mergelę Mariją, 
t. y. kuo išsamiau atskleisti Šv. Mergelės Marijos Apsi-
lankymo pas Elzbietą bažnyčios ikonografinę programą. 
1685 m. – po K. Ž. Paco mirties – M. A. Palloni iš Lietu-
vos išvyko.

Vienuolyno Svečių namas – vienas iš architektūros 
ansamblio statinių, kuriame prieš keletą metų duris at-
vėrė svetingumo kompleksas Monte	Pacis. Visomis pras-
mėmis itin vertingas ir reikšmingas sakralinio paveldo 
objektas mūsų akivaizdoje tampa eiliniu pramogų kom-
pleksu, kuriame skambūs istorinių veikėjų vardai ir gar-
baus baroko meistro sukurti sienų tapybos paveikslai 
paverčiami tik fonine dekoracija arba patrauklia detale 
siekiant pritraukti kuo daugiau pinigingų klientų.

Svečių namas, kitaip dar vadinamas Šventaisiais 
vartais arba forestoriumi, – tai dviejų dalių pastatas, pro 
kurį patenkama į šventorių. Šventųjų vartų vakarinė da-
lis siejama su šv. Romualdu, rytinė – su šv. Benediktu. 
Statinio vidaus erdvėse išlikusios net kelios dešimtys itin 
vertingų sienų, paskliaučių ir skliautų freskų8, priskiria-
mų būtent M. A. Palloni teptukui. Ankstesni Šventųjų 
vartų tvarkybos darbai taip pat užima ypatingą vietą Lie-
tuvos kultūros paveldo išsaugojimo istorijoje: pasak pro-
fesionalaus restauratoriaus K. Andziulio, prie Šventųjų 
vartų freskų jau dirbta 1976–1979 metais: restauruota 
dviejų šio statinio patalpų sienų ir skliautų tapyba (tada 
darbams vadovavo Bronius Uogintas). To meto Šventų-
jų vartų freskų restauravimas – vienas pirmųjų paveldo 
tvarkybos darbų pokario Lietuvoje. Jo reikšmė kitų at-
žvilgiu yra išskirtinė.

Pažaislio kamaldulių vienuolyno architektūrinis 
kompleksas Lietuvoje bene labiausiai ir asocijuojasi su 
baroko sudėtingumu bei polinkiu į tapybiškumą bei 
ansambliškumą. Nėra jokių abejonių, kad Pažaislio fres-
kos – žymiausias baroko laikotarpio sienų tapybos pa-
minklas Lietuvoje. Istoriniai šios tematikos aspektai turė-
tų būti atskleisti naujai – atrandant papildomų aktualių 
faktų, anksčiau nežinotų reikšmingų detalių, sudedant 
visa tai į vientisą paveikslą. Aktualu būtų kitaip suvokti 
bei įvertinti faktą, jog M. A. Palloni vardas siejamas ir su 
išskirtiniu interjerų tapybiniu dekoru bei jo ikonografine 

Zigmanto Vazos, Lenkijos karaliaus ir Didžiojo Lietuvos kunigaikščio, 
portretas, XVIII a., Vilniaus Šv. Jurgio Kankinio bažnyčia (2005)

Zigmanto Vazos portretas Šv. Jurgio Kankinio bažnyčioje; KPD 
tinklalapio nuotrauka, 2011
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programa Krokuvos (bielianų) Marijos Ėmimo į Dangų, 
Rytvėnų Apreiškimo Marijai, Švč. Mergelės Marijos Ne-
kaltajam Prasidėjimui dedikuotose Varšuvos bielianų ir 
Vygrių bažnyčiose, kur lygiai kaip ir Pažaislio kamaldu-
lių vienuolyne išliko gausybė Abiejų Tautų Respublikos 
laikais tapytų jo freskų. Pažaislio bažnyčioje, kaip ir vie-
nuolyne, puikiai atskleista Marijos kulto ir kamaldulių 
pamaldumo Dievo Motinai tema. Derėtų išryškinti faktą, 
jog Marijos kulto ir kamaldulių pamaldumo Dievo Mo-
tinai tema visa savo galia atsiskleidusi ne tik Lietuvoje, 
t. y. Pažaislyje. Ir tai juk viena iš Tridento nutarimų pa-
sekmių – ne tik Lietuvoje, bet ir Lenkijoje. Būtent šį reiš-
kinį dabar ir vadiname kamaldulių keliu ATR. Tai viena 
priežasčių, kodėl tarp mūsų paminklosaugininkų sklan-
dė idėja siūlyti įtraukti Pažaislio vienuolyną į UNESCO 
Pasaulio paveldo sąrašą. Tačiau vargu ar taip galėtų at-
sitikti – juolab kad ir Svečių name (forestoriuje), kurį 
pirmąjį išvysta kiekvienas, įeinantis pro pagrindinius 
vartus, jau yra įrengti ir stoglangiai, kurių anksčiau čia 
nebuvo. Ir tai yra romantizmo laikų (XIX a.) paminklo-
sauginio diskurso atspindys, įtvirtinęs įsitikinimą, jog 
restauruoti nereiškia išsaugoti. Žinome, jog kultūros pa-
veldo institucijoms Kaune ir Vilniuje buvo kilę teisinių 
sunkumų derinant šių stoglangių projektą. Galop visgi 
padaryta išimtis, t. y. projektas patvirtintas. Ir toks nu-
tarimas priimtas tik pritarus Valstybinei kultūros pavel-
do komisijai – esą kitaip būtų prarasti Europos pinigai...

Su Pažaisliu susijusiu gyvenimo laikotarpiu M. A. 
Palloni tapė freskas ir Vilniaus Šv. Petro ir Povilo baž-
nyčioje: į centrinės navos plafono skulptūrinę kompozi-
ciją darniai įsiliejanti barokinė sienų tapyba savo menine 
verte išties išskirtinė. Nors po K. Ž. Paco mirties šis flo-
rentietis menininkas buvo palikęs Lietuvą, po septynerių 
metų, t. y. 1692 m., jis jau ir vėl čia: priėmęs Jono Kazi-
miero Sapiegos kvietimą, italų meistras ėmėsi dekoruoti 
Vilniaus katedros Šv. Kazimiero koplyčią – priešprieši-
nes šonines jos sienas ištapęs freskomis, vaizduojančio-

mis stebuklą prie šv. Kazimiero karsto ir  šv. Kazimiero 
karsto atidengimą. Šiuo atveju itin vertinga, kad vienoje 
iš šių freskų, šalia amžininkų portretų, išlikęs ir paties 
M. A. Palloni autoportretas.

O kur dar išskirtinis, itin puošnus architektūrinis 
koplyčios freskų fonas, su daugiafigūrėmis dinamiškų 
judesių ir personažų pozų scenomis kontrastuojantis ko-
lonų ar piliastrų ritmas...

A P I E  K A I  K U R I U O S  K I T U S  I R 
N Ū D I E N  S U N I O K O T U S  S I E N Ų 
TA P Y B O S  PAV E L D O  O B J E K T U S
Vis dar išlikusių ir itin reikšmingų ankstyvojo baroko 
sienų tapybos paminklų turime nemažai.

Vilniuje yra dirbęs Peeteris Danckersas de Rij (1583–
1661), kuris 1625 m. kelias freskas nutapė Šv. Mykolo 
bažnyčioje, o 1637 m. išpuošė Vilniaus katedros Šv. Kazi-
miero koplyčios paskliautes. 1668 m. vietinis dailininkas 
Jonas Janavičius Rykantų (Trakų r.) bažnyčioje irgi tapęs 
freskas: tragiško Kristaus gyvenimo ir kančių scenas jis 
pavaizdavęs vos įžiūrimų architektūros fragmentų ar pei-
zažo fone, be to, nutapęs Trakų vaivados LDK kanclerio 
Marcijono Aleksandro Oginskio ir jo žmonos figūrinius 
portretus – pabrėžtinai reprezentatyvius ir iškilmingus.

Vilniaus Dominikonų vienuolyno bei Šv. Dva-
sios bažnyčios9 koridoriuje išlikusi XVIII a. (apie 1756–
1770 m.) nežinomo autoriaus mišrios technikos sienų 
tapyba: eksterjere – iliuzinė tapyba, interjere (t. y. baž-
nyčios koridoriaus sienoje, centrinės navos, vienuolių 
choro, presbiterijos, šoninių navų skliautuose, kupole) 
kompozicijos – scenų ciklai. Sovietmečiu, t. y. apie 1979–
1980 m., dominikonų sienų tapyba buvo konservuota-
restauruota (tada čia dirbo Juozas A. Pilipavičius, Povilas 
Kuodis, Kęstutis Andziulis ir Algis Kupčinskas). 1982 m. 
bažnyčioje restauruotas centrinės navos skliautas, atnau-
jintos ir kompozicijos virš įėjimų į šonines navas; 1983 m. 
dar restauruota ir kupolo tapyba.

Kauno Šv. Kryžiaus (karmelitų) 
bažnyčia, XVII a. pabaiga datuojami 
sienų tapybos paveikslai (bendras 
vaizdas, kai šios freskos trumpam 
buvo atidengtos), 2010. Nuotrauka 
iš restauratoriaus Kęstučio 
Andziulio asmeninio archyvo
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Apie dalį unikalių kūrinių tenka kalbėti jau tik bū-
tuoju laiku. Vilniaus dominikonų vienuolynas, kadaise 
išsiskyręs tikrai vertinga sienų tapyba, dabartinėmis są-
lygomis – pro kiaurus langus švilpiant vėjui, patenkant 
lietaus vandeniui  – tiesiog negalėjo nesunykti. Tad bu-
vusių paveikslų žymes jo sienose nūdien įžvelgsime ne-
bent pasitelkę kriminalisto gebėjimus.

Dominikonų vienuolyno, prigludusio prie Šv. Dva-
sios bažnyčios, unikalios barokinės polichromijos antra-
me aukšte (16 portalų) buvo iš dalies išsaugotos beveik 
iki pat XX a. pabaigos. Kiekviena jų ankstesniais lai-
kais pasižymėjo ne tik individualiu piešiniu, Nyderlan-
dų manierizmui būdingais augaliniais ornamentais, bet 
ir alegorinėmis dominikonų figūromis10. Tačiau dabar, 
deja, šių spalvingų XVII a. pab. – XVIII a. pr. kūrinių 
buvimo vietas žymi tik blyškūs buvusio grožio fragmen-
tai. O ką jau kalbėti apie visai išnykusią, nors prieš porą 
dešimtmečių sakralinio paveldo tyrėjų dar fiksuotą11, 
tapybos dalį...

Kita vertus, ieškant papildomų šio objekto kritinės 
būklės priežasčių, dera pastebėti ir akivaizdų žmonių 
abejingumą kultūros paveldo likimui. Trumpai tariant, 
dėl aplaidaus ir nedovanotino valdytojų, kaip ir už tai at-
sakingų institucijų požiūrio, t. y. nepriežiūros, nemenkos 
dalies freskų dabar, deja, čia jau nebėra.

Vos įžengus į XXI a., Vilniaus Šv. Jurgio Kankinio 
bažnyčioje teko aptikti, kad nežinia kuriuo metu tiesiog 
vandališkai buvo suniokota unikali XVIII a. barokinė 
freska – Zigmanto Vazos (1566–1632), Vazų dinastijos 
Lietuvoje ir Lenkijoje pradininko portretas. Beje, 2010 m. 
išleistoje solidžioje bei gausiai iliustruotoje knygoje Por-
tretas	Lietuvos	Didžioje	Kunigaikštystėje Marija Matušakai-
tė rašo: „Vilniaus Šv. Jurgio bažnyčioje per XVIII a. re-
novaciją buvo nutapyti keli to meto geradarių portretai, 
įkomponuoti iki tol nepasitaikančiuose ovaluose. Be fun-
datoriaus Mikalojaus Faustino Radvilos, čia būta jau pa-
senusios Barboros Pranciškos Zavišaitės-Radvilienės ir 

jos sūnaus Jurgio IX Radvilos, pavaizduoto kaip galingo 
šarvuoto kario, portretų.“12 Tačiau Zigmanto Vazos nei 
vardo, nei atvaizdo nerandame. Manyčiau, taip atsitiko 
dėl paradoksalaus nesusipratimo: anie trys (iš Radvilų) 
mums svarbūs, o ketvirtasis (iš Vazų) tokio dėmesio ne-
nusipelno. Nevertingas? Antrarūšis?.. Pats savo akimis 
mačiau (tamsiame fone, ovalo formos kartuše) užrašus: 
„SIGISMVND III, [...] REX...“, t. y. Zigmantas III, Dievo 
malone Lenkijos karalius, Didysis Lietuvos kunigaikštis, 
kitų žemių valdovas ar paveldėtojas ir t. t. Apatinėje ei-
lutėje įrašytas lotyniškas skaičius MDXCVI – tai 1596 m., 
viena iš Zigmanto Vazos gyvenimo datų... Tad gal šis 
portretas M. Matušakaitės buvo nuslėptas (arba apeitas) 
todėl, kad taip bjauriai „padailintas“?

Šį valdovo portretą, kažkieno paverstą išties makab-
riška siurrealistine „instaliacija“, gyvai pamačiau dar 
2005 m. pabaigoje, kai įsiprašiau į Šv. Jurgio bažnyčią 
rinkti medžiagą savo disertacijai. Iš šio kultūros paveldo 
objekto valdytojų buvau gavęs visus reikiamus žodinius 
ir raštiškus leidimus – galėjau beveik nekliudomai lan-
džioti po tamsiausius sakralinio statinio, tuo metu pa-
versto knygų saugykla, užkaborius, fotografuoti, filmuo-
ti sienų ir skliautų tapybą. Būtent tada ir aptikau minėtą 
valdovo portretą, dar neapraizgytą baltais bjauriais lai-
dais, be vinių ar varžtų, vėliau žiauriai sudarkiusių ka-
raliaus veidą. O 2011 m. Kultūros paveldo departamento 
tinklalapyje buvo pateikta fotonuotrauka, bylojusi, kad 
XVIII a. datuojamas Zigmanto Vazos portretas sugadin-
tas pakartotinai – balti elektros instaliacijos laidai išve-
džioti kone per patį jo centrą ir įmontuotos tvirtinimo 
detalės. Tokį „aktą“, manyčiau, galėjo atlikti tik apsėstas 
liguistos agresijos žmogus ar kitaip aptemus sąmonei. 
Bent kiek protaujantys žmonės nedrįstų taip „patobu-
linti“ unikalaus baroko laikotarpio kūrinio ir vieno iš 
valstybingumo simbolių!.. Pamačius tai, mane užvaldė 
sunkiai žodžiais nusakomas jausmas, kurį gali iliustruoti 
nebent vieno iš mano mėgstamų autorių mintis: „Planas 

Kauno Šv. Kryžiaus 
(karmelitų) bažnyčia, 
XVII a. pabaiga 
datuojamas sienų 
tapybos paveikslas, kuris 
trumpam buvo atidengtas 
2010 m. Nuotrauka iš 
restauratoriaus Kęstučio 
Andziulio asmeninio 
archyvo
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buvo viešas, bet niekas nebūtų galėjęs jo atspėti, girgž-
dantys nasrai giedotų savo pergalės himną, didžioji or-
gija burnų, virtusių vien dantimis, susirakinusių viena 
su kita spazmiškuose gniaužtuose, lyg visi dantys vienu 
metu būtų iškritę žemėn.“13

Tytuvėnų Švč. Mergelės Marijos Angelų Karalienės 
bažnyčios ir bernardinų vienuolyno ansamblis statytas 
XVII–XVIII a. 2012 m. čia kilęs gaisras – viena didžiausių 
kultūros paveldo netekčių šalies istorijoje, nes su dūmais 
išgaravo pinigais sunkiai įvertinama Lietuvos kilnojamo-
jo kultūros paveldo kolekcija, be to, gelbstint statinius 
nuo ugnies, smarkiai suniokota prieš tai ką tik restau-
ruota sienų tapyba – kūriniai sulieti vandeniu. Panašaus 
masto nuostolių patirta nebent XVII a. viduryje, kai Vil-
nių negailestingai grobstė svetimšaliai grobikai. Tačiau, 
kitaip nei tada, nežinome šios istorijos kaltininkų. Kaip 
oficialiai teigia valstybinės institucijos, gaisras įvyko dėl 
netvarkingos instaliacijos.

Tytuvėnų vienuolyno architektūros ansamblyje 2007–
2009 m. vykdyti XVII a. datuojamos arkinės galerijos-tvo-
ros stogo tvarkybos darbai, o kiek vėliau, apie 2011-uo-
sius, restauruotos ir freskos14. Beje, dar prieš gaisrą teko 
kalbėtis su vienu iš restauratorių, jis užsiminė apie kai ku-
riuos organizacinius nesklandumus: pavyzdžiui, restau-
ruojamų freskų sugadinimus, kurie, kilus šurmuliui, sku-
biai buvo atitaisyti. Atsižvelgus į tai, kyla visokių minčių...

Šis atvejis verčia susimąstyti ir apie kitus – šiuo metu 
tvarkybos problemų slegiamus – Lietuvos barokinės sie-
nų tapybos paveldo objektus. O jų mūsų šalyje, be čia 
paminėtų, dar yra ne vienas.

Štai kad ir Vilniaus misionierių vienuolyno statinių 
ansamblis. Šis kultūros paminklas ilgą laiką nebuvo grą-
žinamas Bažnyčiai, t. y. teisėtam savininkui. Negana to, 
Viešpaties Dangun Žengimo bažnyčia dar ir paversta san-
dėliu – tiesiog šiurpu darosi pagalvojus, kad ir čia, tiesa, 
kiek ilgesniu keliu, buvo einama link Vilniaus dominiko-
nų vienuolyno freskų likimo... Juolab kad čia būta ir ne-
menkos neaiškumo bei nesuprantamų sprendimų mig los, 
gaubiančios vis nesibaigiančius teisminius ginčus.

Ateičiai palikime aptarti 1685 m. Kaune pastatytą, o 
1772 m. basųjų karmelitų ordino nuosavybėn perėjusią 
Šv. Kryžiaus bažnyčią. Nes kaip itin intriguojantį verti-
nu faktą, kad šioje bažnyčioje yra išlikę XVII a. pabaiga 
datuojamų sienų tapybos paveikslų – 17 Kristaus kan-
čią vaizduojančių freskų, kurias, tiesa, dabar „maskuo-
ja“ XIX a. tapyti aliejiniai paveikslai. Be abejo, taip už-
dengtoms baroko laikotarpio freskoms tai nežada nieko 
gero – jokios apsaugos. Ir netgi priešingai: čia be perstojo 
rutuliojasi itin destruktyvūs, procesai. Trumpai tariant, 
tinkas „nekvėpuoja“, kaupiasi drėgmė, ardanti šiuos kū-
rinius, randasi pelėsis.

1 U. Eco. Fuko	 švytuoklė. – Vilnius, 2004, p. 239.
2 Kitaip vadinama al	 secco (it. ant sauso).
3 Л. Фейнберг, Ю. Гренберг. Секреты	живописи	старых	мастеров.. – 

Москва, 1989, с. 259.
4 G. Arlauskaitė-Vingrienė. Al	fresco.	Freskos	technika	ir	technologija. – 

Šiauliai, 2001, p. 27.
5 Ten pat, p. 10.
6 Žr.: https://www.15min.lt/kultura/naujiena/vizualieji-menai/vilniaus-

universiteto-bibliotekoje-rasta-unikali-freska-929-859722?copied 
(2020-12-20)

7 M. Karpowicz. Barok	w	Polsce. – Warszawa, p. 58.
8 Žr.: Šventųjų vartų	 sienų	 tapybos	paveikslo	58	1936	 I	03	d.	KMS	 Ins-
pekcijos	 skyriaus	 pranešimas	 Kauno	 miesto	 burmistrui (KAA, F. 219, 
Ap. 1, B. 1035, L. 31).

9 Bažnyčia statyta 1408 m., rekonstruota 1679–1688 m., atstatyta po 
1748, 1749 m. gaisrų. Vienuolynas statytas 1679–1689 m., atstatytas 
po 1748, 1749 m. gaisrų. 1814 m. bažnyčios kupolo freskos (įrašas 
kupole) perdažytos. 1898–1899 m. XVIII a. tapyba pertapyta ryš-
kesnėmis spalvomis. 1899 m. taip pat pertapyta ir sienų tapyba 
vienuolyno pirmo aukšto. koridoriuje. Nuo 1978 m. visus šiuos 
kūrinius tyrę PRI darbuotojai (D. Klajumienė. XVIII	a. sienų	tapyba	
Lietuvos	 bažnyčių	 architektūroje. – Vilnius, 2004, p. 237).

10 Lietuvos	 vienuolynai (sudarytojos Rūta Janonienė, Dalia Klajumie-
nė). – Vilnius, 1998, p. 320.

11 Buv.	Dominikonų	vienuolyno	Vilniuje,	Garelio	6,	korpuso	„B“	II	aukšto	
koridoriuje	 išlikusios	 sieninės	 tapybos	 tyrimai. – Vilnius, 1984 (VAA, 
F. 5-3458).

12 M. Matušakaitė. Portretas	Lietuvos	Didžiojoje	Kunigaikštystėje. – Vil-
nius, 2010, p. 176.

13 U. Eco. Op.	 cit., p. 635.
14 Ansamblis prieš tai paskutinį kartą buvo restauruotas 1961–1973 m. 

(www.bernardinai.lt/straipsnis/2009-11-11-restauruotas-tytuvenu-
baznycios-ir-vienuolyno-ansamblio-galerijos-stogas-1/35186).
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I Š T R Ū K T I  I Š  L A I K O  C I K L Ų  I R 
P R O V I N C I J O S  E R D V Ė S  G N I AU Ž T Ų
Laikas ir erdvė – bendražmogiškosios būties ir veiklos 
dimensijos. Ir pasakoti apie žurnalą Prie	Nemunėlio, ne-
palietus kultūros ir žiniasklaidos situacijos regionuose, 
būtų nesąžininga. Apibūdinti provincijos kultūrinio gy-
venimo tėkmę labiausiai tinka ciklinė laiko samprata. 
Čia gyvenimas bėga ne amžinu pasikartojančių keturių 
metų laikų, bet kasmetinių kultūrinių įvykių ritmu: nuo 
festivalio iki festivalio, nuo vienos ataskaitinės parodos 
iki kitos. Auštant pavasariui – tarptautinis teatrų festi-
valis Vaidiname	žemdirbiams, vasaros pabaigoje startuoja 
tarptautinis vargonų muzikos festivalis, rudeniop – kla-
sikinės muzikos festivalis. Vasarą – langinių tapybos, 
rudeniop – drožėjų plenerų, Liongino Šepkos konkursi-
nės, ataskaitinių dailės klubo Roda, tautodailės parodų, 
žiemą – prakartėlių konkurso metas. Liudo Dovydėno 
premijos teikimo iškilmė vidurvasarį – literatūrinio ne 

L i n a  D ū d a i t ė - K r a l i k i e n ė

Aktualus žvilgsnis į Rokiškio 
krašto kultūros klodus
Kultūrinė	spauda	–	aktuali	ir	sudėtinga	tema.	Mat	abi	sritys	jau	ilgą	laikotarpį	gyvena	ne	pa-
čiomis	lengviausiomis	sąlygomis.	Ypač	provincijoje.	Žurnalas	„Prie	Nemunėlio“,	gyvuojantis	
penkiolika	metų,	kasmet	du	kartus	lankantis	savo	skaitytojus,	yra	unikalus	ne	tik	ilgaamžiš-
kumu,	svarbus	ne	tik	kaip	rajono	kultūros	metraštis,	bet	ir	kaip	ateities	perspektyvų	pranašas.	
Taupus	žodžiui,	erdvus	minčiai	–	toks	išskirtinis	šio	žurnalo	bruožas.

tik Rokiškio, bet ir visos Lietuvos gyvenimo vienas ryš-
kesnių aukštikalnių, rugsėjui artėjant – poeto Pauliaus 
Širvio kūrybos ir gyvenimo atminties metas. Tarp šių 
kasmetinių įvykių pabarstyta ir knygų sutiktuvių, ir te-
atro premjerų, ir parodų, ir koncertų, ir kiek mažesnių 
vaikų teatro, mėgėjų teatro, šiuolaikinio meno festivalių.

Ciklinis kultūros laikas bent jau iki šiol buvo ramus, 
lengvai nuspėjamas. Tačiau Rokiškio rajono kultūrinia-
me gyvenime, žvelgiant iš žiniasklaidos perspektyvos, 
tokia ciklinė laiko tėkmė teikia pagundą apie įvykius 
pasakoti pagal nusistovėjusių kultūrinių temų apeigyną. 
Ir tapti priklausomiems nuo jo. Tokios priklausomybės 
keliamos problemos atsispindi dabartinėje pandemijos 
situacijoje, kai nuo rudens iki pavasario jokios žymesnės 
kultūrinės veiklos nebuvo, o kartu nebuvo ir kultūros 
aktualijų srauto. Atsiradusios kultūrinio gyvenimo tuš-
tumos, pasidavimas ciklinei laiko tėkmei kartu sukuria ir 
sunkiai įveikiamą iššūkį apie kultūrinius įvykius kalbėti 

Vilniaus rokiškėnų 
klubo Pragiedruliai nariai 
po žurnalo pristatymo 
Rokiškio krašto 
muziejuje
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taip, kad skaitytojams jie netaptų „giesme, daug sykių 
jau girdėta“: nebūtų temų, pašnekovų pasikartojimo. 
Štai, pavyzdžiui, 2019-aisiais Rokiškis buvo Lietuvos 
kultūros sostine. Atrodytų, toks įvykis turėjo atskleisti iš-
tisą kultūrinių temų klondaiką keleriems metams į prie-
kį. Tačiau apie žurnalo Prie	Nemunėlio kūrybinį potencia-
lą liudija faktas, kad jo numeriai netapo kultūros sostinės 
metų renginių kronika ar retrospektyva. Ši tema paliesta 
vos juntamai, elegantiškai, neprisirišant prie proginio 
pasakojimo formato, išvengiant atpasakojimų, ataskaitų.

Pasikartojimas – provincijos spaudos prakeiksmas. 
Kiekvienas provincijos žurnalistas anksčiau ar vėliau 
junta, jog temos išsenka, pašnekovai – iškalbinti. No-
rintiesiems susirasti sostinės kultūrinio gyvenimo temų, 
kaip sako Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų 
centro vadovė, žurnalo Prie	Nemunėlio	 redaktorė Alici-
ja Matiukienė, užtenka tik pereiti Gedimino prospektu, 
pasilabinti su keliais bičiuliais, ir darbo bei idėjų galima 
rasti mažiausiai kelioms savaitėms. Tyrinėtojams atviri 
įvairiausių bibliotekų, archyvų klodai. Provincijos kul-
tūriniame gyvenime temų paieška virsta vaižgantiškųjų 
deimančiukų ieškojimu skersai išilgai, tiesa, dažniausiai 
negiliai išartame lauke. 

Kultūrinis gyvenimas yra nuolatinis regioninės ži-
niasklaidos darbo laukas. Dėmesys kultūrai yra padidin-
tas ne visuomet iš meilės, o ganėtinai dažnai iš praktinio 
išskaičiavimo. Mat prie daugelio straipsnių kultūros, is-

torijos temomis pavadinimų puikuojasi Spaudos, radijo 
ir televizijos rėmimo fondo ženklas. Šis fondas – patiki-
mas, o dažnai ir vienintelis, gelbėjimosi ratas sunkius 
laikus išgyvenančiai regionų žiniasklaidai. O kultūri-
nėmis temomis paremti projektai – laiko patikrintas ir 
patikimas būdas laimėti kad ir ne itin dosnią, bet pati-
kimą paramą. Todėl kultūrinis gyvenimas provincijoje 
nušviečiamas dažnai ir gausiai. O ar visuomet išsamiai 
ir kokybiškai, tai jau kitas klausimas... Ši parama turi ir 
savo juodąją pusę: kassavaitiniai mažiausiai poros pus-
lapių dydžio projektai (kai laikraščiai leidžiami dukart 
per savaitę) tampa didžiuliu išbandymu ir negausiems 
redakcijų kolektyvams, ir skaitytojams.

L A I K O  P E R S P E K T Y V O S 
P R A N A Š U M A I
Tokioje situacijoje kultūros žurnalas yra prabanga. Ko-
kybės prabanga nuo pirmo iki paskutinio puslapio. Jai 
įpareigoja ir Alfonso bei Juozo Keliuočių vardai. Kurie 
neatsiejami ne tik nuo kultūros apskritai, bet ir nuo kul-
tūros žiniasklaidos, įnešę didžiulį indėlį į jos raidą. 

Žurnalas Prie	 Nemunėlio dosnus temų: jų skaičius 
varijuoja nuo vidutiniškai septyniolikos, o neretai per-
žengia ir dvidešimties ribą. Dvidešimt skirtingų žvilgs-
nių, skirtingų preciziškų Rokiškio rajono ir Aukštaitijos 
krašto istorinio, religinio, kultūrinio gyvenimo pjūvių. 
O kasmet skaitytojus aplanko du tokie žurnalai. Taigi, 
dovanojama per keturiasdešimt dosnių įvairių temų ir 
įžvalgų straipsnių.

Žurnalo periodiškumas – dukart per metus – yra tik-
ras išbandymas leidėjų komandai. Laiko perspektyvos 
rėčiu, o kaip mūsų krašte sakoma – sietu, negailestin-
gai atsijojama gausybė straipsnių. Visgi, kaip rodo Prie	
Nemunėlio praktika, laiko perspektyva yra reikšmingas 
įrankis išmaniose rankose, kai gimsta toji išsiilgta koky-
bė. Mat apie kultūrą kalbant kasdienių aktualijų ritmu, 
sunku atsispirti pagundai apdainuoti tai, kas matoma: 
įvyko tas ir anas, tas ir anas kažką pasakė. Laiko perspek-
tyva – maždaug pusmetis – svarbi ne tik atsitolinti nuo 
vienadienių temų, atsijoti kultūrinius grūdus nuo pelų, 
bet ir atskirti unikalius reiškinius, tendencijas nuo kad ir 
kaip išsiilgtų, tačiau kasdienybe nuspalvintų įvykių. Jei 
įvykis ir po pusės metų tebelieka aktualus, vadinasi, jam 
pelnytai skiriamas dėmesys žurnale. Kartu sulaužomi 
ir ciklinės laiko sampratos rėmai, nebelieka priklauso-
mybės nuo kultūrinių įvykių gausos ar stokos. Ir jų trū-
kumas yra ne turinio formavimo (dėl to Prie	Nemunėlio 
leidėjai niekada neturėjo bėdų) problema, o atvirkščiai – 
galimybe be kasdienos triukšmo atsidėti gilesnei įvairių 
šaltinių analizei.

Pusmetis ar ilgesnis laiko tarpas būtinas ir kitu at-
žvilgiu: žurnalo Prie	 Nemunėlio straipsniuose kalbama 
ne aktualijų, ne visažinių ekspertų, o šaltinių kalba. Jų 
paieškoms, tyrimams reikia mėnesių, kartais netgi ke-
lerių metų kruopštaus darbo. Tik taip kuriamas įvykio, 
reiškinio, asmenybės paveikslas tampa įvairiapusis. O 
straipsnis – vertingu šaltiniu ateities tyrėjų startams. 

Visgi tam tikrų dalykų Prie	Nemunėlio iki šiol nebu-
vo ir, tikėkimės, nebus. Tai – temos ir pašnekovai, kurių 
atsiradimas žurnale, kalbant populiariai, taptų „sandėriu 

Žurnalo redaktorė Alicija Matiukienė
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su šėtonu“. Vienas pavyzdžių – provincijos mikropasau-
lėlyje pamėgtos ataskaitos, kurios yra visa naikinantis 
kultūros maras. Ataskaitų forma yra patogus formatas 
kalbėti apie kultūros kiekybę: per metus surengta tiek ir 
tiek renginių bei susitikimų, parengta tiek ir tiek projek-
tų, aplankyta tiek ir tiek parodų, festivalių. Toks kalbėji-
mo ir rašymo stilius leidžia imituoti audringą veiklą bei 
užmaskuoti tai, ko joje pasigendama – kokybės ir turinio. 
Juolab kad dabartinių projektų ir projekčiukų metu, ste-
buklingasis žodis „viešinimas“ yra būtina atsiskaitymo 
visuomenei forma. Todėl projekto paminėjimas tokia-
me solidžiame žurnale tampa viliojančiu, tačiau, laimė, 
nepasiekiamu tikslu. Redaktorė A. Matiukienė neslėpė: 
nors sakyti „ne“ straipsnių autoriams yra labai nemalo-
nu, visgi nuolaidų ir precedentų nedaroma. 

Tokia žurnalo leidėjų nuostata pasiteisino. Mat da-
bar, kai įvykinis kultūrinis gyvenimas dėl pandemijos 
sustojo, ilgametis kokybės, gylio, įdirbio kapitalas ima 
duoti didžiulę grąžą. Netgi tuščias rudens–pavasario 
sezonas neatsilieps nei žurnalo apimčiai, nei temų įvai-
rovei, nei straipsnių kokybei.

Kita „sandėrių su šėtonu“ rūšis provincijoje yra 
politikas kultūros fone. Čia politika ir kultūra susipynę 
pažinčių, ryšių, paramos, paslaugų gijomis, o kultūra 
yra nemenkai priklausoma nuo negausių ir, deja, vis tų 
pačių mecenatų. Visgi per penkiolika metų nebuvo nė 
vieno interviu nei su rajono vadovais, nei su kitais poli-
tikais: nei apie rajono kultūros perspektyvas, nei apie jų 
požiūrį, indėlį. Į politiką žurnalo leidėjai žvelgia tik kaip 
į veiklos lauką, kuriame galima ieškoti temų ir idėjų. Pui-
kus pavyzdys – 2019 metų savivaldos rinkimų kampani-
jos Rokiškio rajone vienu leitmotyvų tapusi „Krošinskių 
pilaitės“ istorija. Istorikas Giedrius Kujelis 2020 m. Prie	
Nemunėlio pirmame numeryje negailestingai paneigė ro-

mantišką šio pastato pavadinimo atsiradimo mitą. Tačiau 
politinės aktualijos tebuvo tik pretekstas pasidomėti šiuo 
įdomiu pastatu, o kartu ir Rokiškio senamiesčio bei dva-
ro raidos istorija.

Y PAT I N G A  M I S I J A  Y PAT I N G O J E 
A P L I N K O J E
Rokiškio kraštas gausus unikalių asmenybių, dosnūs ir 
istorijos, meno klodai. Natūralu, kad palanki kultūrinė 
aplinka formuoja ilgalaikes tradicijas, iš kartos į kartą 
perduodamas žinias, norą ieškoti deimantų pilkokoje 
provincijos kasdienybėje. Tačiau Juozo ir Alfonso Ke-
liuočių palikimo studijų centras ir žurnalas Prie	Nemu-
nėlio ypatingas tuo, kad leidėjai neužsidaro vien rajono 
rėmuose, ir ten, kur kiti mato problemas, jie mato gali-
mybes. 

Dabartinis žurnalas Prie	Nemunėlio – tai jau antrasis 
bandymas Rokiškio rajone leisti kultūros leidinį. 1989–
1997 metais buvo leistas to paties pavadinimo laikraštis. 
Ir po to sekusi beveik dešimtmečio tyla iki žurnalo Prie	
Nemunėlio pirmojo numerio yra iškalbingas ženklas, kad 
geri ir prasmingi norai ne visuomet sėkmingai įgyvendi-
nami. Rodos, intencijos buvo geros: terpė reikštis rajono 
kūrėjams, jų idėjų sklaida, ir pastangų jas įgyvendinti 
būta. Kuo dabartinis žurnalas Prie	Nemunėlio yra koky-
biškai kitoks? Jis jau penkiolika metų sėkmingai įveikia 
įvairiausius iššūkius. Juolab tuomet, kai popierinė spau-
da, ypač kultūrinė, išgyvena ne pačius geriausius laikus.

Jau išvardintų ciklinio laiko ir „sandėrių su šėtonu“ 
vengimas yra vieni kertinių sėkmės akmenų. Tačiau bet 
kokį statinį sudaro ne vien pamatai, kad ir kokie stiprūs 
jie būtų. Pamatai žymi tik vertybes ir statinio erdvės ri-
bas. Tačiau jo formavimas – ilgalaikis kasdienis procesas. 

Kultūrinės spaudos Achilo kulnas yra vadinama-

Kauno rokiškėnų klubo 
nariai žurnalo pristatyme 
Vaižganto muziejuje
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sis elitarizmas: savęs priskyrimas kultūros profesionalų 
bendruomenei. Netgi visos šalies atžvilgiu tokia politika 
yra rizikinga: profesionalų bendruomenė yra labai maža. 
Tai rodo ir nedideli didžiųjų šalies kultūros leidinių ti-
ražai. Provincijos rajone ta profesionalų bendruomenė 
apskritai yra saujos dydžio.  

Prie	 Nemunėlio sėkmės priežastis – dialogas su vi-
suomene. Rašyti visuomenei nereiškia nuleisti kokybės 
kartelę, nuo tyrimų ir įžvalgų pereiti prie beletristikos. 
Anaiptol. Tačiau dialogas su platesne auditorija iš esmės 
reiškia ugdomą ir plečiamą skaitytojų ratą, leidžia jaut-
riai užčiuopti pačias įdomiausias, aktualiausias temas, 
būti pirmeiviais. Nuostabus to pavyzdys – jaunos, tra-
giško likimo rajono poetės Matildos Olkinaitės kūryba. 
Pernai pasirodžiusi jai skirta knyga Matilda	 Olkinaitė.	
Atrakintas	dienoraštis tapo šalies literatūriniu įvykiu. Ta-
čiau pirmą kartą jaunosios poetės dienoraštis dar 2006 
metais buvo išspausdintas būtent žurnale Prie	Nemunė-
lio. Keturiolika metų ši tema nuosekliai buvo gvildenama 
žurnalo numeriuose, o tik dabar išplaukė į didžiuosius 
kultūros vandenis. Kitas įžvalgumo liudijimas – pasku-
tiniame 2020 metų numeryje pasirodęs Gyčio Padegimo 
spektaklio Pirmeiviai tekstas, savaite aplenkęs spektaklio 
premjerą. 

Gebėjimas įžvelgti temų potencialą yra Prie	Nemu-
nėlio stiprybė. Toks pajautimas, įžvalgumas leidžia būti 
ne tik Rokiškio rajono kultūros metraščiu, terpe skleis-
tis vietos kūrėjams, bet ir kultūros reiškinių formuoto-
ju. Prie	 Nemunėlio puslapiuose puikiai galima matyti, 
kaip laiko perspektyvoje idėja plėtojosi, skleidėsi, įgavo 
naujas formas. Puikus to pavyzdys – jau minėtos M. Ol-
kinaitės kūrybos viešinimas: nuo dienoraščių publika-
vimo, meninių programų, spektaklio, knygos gimimo. 
Matyti, kaip ši idėja plito po Lietuvą, įtraukdama vis 
didesnę bendruomenę: nuo profesorių iki mažo mieste-
lio bendruomenės, nuo bibliotekininkų, aktorių iki karių 
savanorių, dievdirbių, kaip ji peraugo Lietuvos ribas ir 
išėjo į platųjį pasaulį unikaliais archeologiniais tyrimais, 
tarptautinių konferencijų temomis.

Tokia temų plėtotė nebūtų įmanoma be unikalios 
leidėjų komandos. Redaktorė A. Matiukienė toli už ra-
jono ribų žinoma drąsiais, laiką lenkiančiais veiklos me-
todais. Dėl plataus akiračio, atvirumo naujovėms ji dar 
2004 metais Rokiškio rajono gyventojų buvo išrinkta 
europietiškiausiu rajono žmogumi. Rokiškio rajono sa-
vivaldybės Juozo Keliuočio viešoji biblioteka, kuriai va-
dovauja A. Matiukienė, viena pirmųjų Lietuvoje pradėjo 
skaitmeninio raštingumo mokymus. Netgi 2020-aisiais, 
paženklintais pandemijos ženklu, J. Keliuočio viešoji bib-
lioteka laimėjo apdovanojimą už itin sėkmingą skaitme-
ninio raštingumo mokymų rengimą. Todėl nenuostabu, 
kad veikli lyderė apie save subūrė tokią pat veiklią, itin 
stiprią redakcinę kolegiją, kurios branduolys išliko iki 
šių dienų: dailininkai, menininkai, istorikai.

Jie dirba ypatingoje kultūrinėje aplinkoje. Apie tai, 
kokio potencialo tai erdvės, liudija faktas, kad Rokiškis 
garsėja prestižine Liudo Dovydėno literatūros premija, 
skiriama už geriausią kalendoriniais metais Lietuvoje 
pasirodžiusį lietuvių rašytojų romaną. Be to, kasmet ski-
riama Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų cen-

tro Juozo Keliuočio literatūrinė premija. Tai rodo, kad 
centras alsuoja ne rajono, o šalies kultūros aktualijomis 
ir tendencijomis.

Apie atvirumą ir novatoriškumą byloja ir 2019 metų 
pabaigoje duris atvėręs atnaujintas bibliotekos pastatas, 
kuriame yra ir Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo stu-
dijų centras. Pastatas po kapitalinio atnaujinimo tapo ne 
tik erdvesnis, jaukesnis. Jis tapo ypatingu įvykiu įvai-
riais aspektais: nuo modernaus, šiuolaikiško pastato, 
naujausių architektūros tendencijų itin sėkmingo įkom-
ponavimo į labai jautrią Rokiškio senamiesčio erdvę, iki 
šios erdvės įsiliejimo į rajono kultūrinį gyvenimą: nuo 
parodų, koncertų iki mokslinių konferencijų. O kur dar 
modernių technologijų erdvės, leidžiančios puikiai iš-
naudoti inovatyviausius darbo su šaltiniais metodus. 
Tad tokioje aplinkoje gimstantis žurnalas Prie	Nemunėlio 
tiesiog negali kvėpuoti būtuoju laiku. Būtent novatoriškų 
žmonių ir novatoriškos aplinkos sinergija lemia unikalų, 
išliekamąją vertę turintį žurnalo turinį.

J AU T R U S  B A L A N S A S
Žurnalo turinys – įvairus. Nė viename numeryje nėra do-
minuojančios temos. Žurnalo turinys – platus straipsnių 
spektras nuo istorinių tyrimų iki erdvės reikštis kūrė-
jams. Pastaroji sritis itin aktuali, ją nuolatos kelia meni-
ninkai, ypač literatai. Prie	Nemunėlio yra bene vienintelė 
galimybė Rokiškio rajono kūrėjams žengti pirmuosius 
žingsnius visuomenės dėmesio ir pripažinimo link. Ži-
noma, visuomet galima bandyti išleisti knygą ar surengti 
personalinę parodą, tačiau kūrėjams, ypač pradedantie-
siems, tam trūksta resursų ir galimybių. Vis dėlto Prie	
Nemunėlio nėra tiesiog automatinė kūrybos publikavimo 
erdvė. Patekti į žurnalo puslapius ne taip paprasta: no-
rėdama išlaikyti aukštą leidinio vertę, redakcinė kolegija 
ne vieną rankraštį, ne vieną straipsnį grąžina autoriams. 
Pasak A. Matiukienės, tai daryti – sunki redaktoriaus mi-
sija, nes kūrėjai jautriai reaguoja gavę žinią, kad kūryba 
netenkina žurnalo kriterijų. Tačiau atsisakius silpnesnių, 
žurnalo standartų neatitinkančių darbų, yra laimima: iš-
laikoma kokybė, be to, stipresnių kūrėjų pavyzdys ska-
tina kitus tobulėti. Geriems darbams, perspektyvioms 
idėjoms skiriama daug dėmesio: nuo analizės Lietuvos 
meno kontekste, iki spalvotų įklijų, leidžiančių perteikti 
visą paveikslų, skulptūrų, nuotraukų grožį...

Rajono meno žmonių kūryba yra būtina, tačiau ne 
vienintelė žurnalo sudedamoji dalis. Kita svarbi dalis – 
Rokiškio rajono istorijos tyrimai. Jos svarbą sunku per-
vertinti. Mat tyrimai šiuo metu yra silpnoji provincijos 
muziejų, apie kuriuos ir telkiasi dauguma istorikų bei 
kraštotyrininkų, vieta. Neretai tokių įstaigų kūrybinio 
potencialo liūto dalis skiriama parodomajai veiklai: ren-
giniams, edukacijoms, turistų užimtumui. Muziejinin-
kai, istorikai, deja, kartais tampa labiau animatoriais, 
istorinių personažų kūrėjais, o ne tyrėjais. 

Rokiškio krašto muziejaus istorikai, kurių pastan-
gomis ir gimsta dauguma Prie	 Nemunėlio straipsnių 
istorijos temomis, visgi sugeba rasti laiko ir skirti pa-
stangų miesto ir rajono istorijos klodams, unikaliems 
istoriniams šaltiniams pristatyti. Jei anksčiau miestų, 
miestelių istorija buvo laikoma „parapijine“, atsidurda-
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vusi tyrimų paraštėse, dabar ji vis aktualesnė, ir žurnalo 
numeriuose atspindimos tendencijos ją tiriant naudoti 
modernius metodus bei paradigmas. Todėl ir Rokiškio 
istorijos tyrimai įvairiais pjūviais yra įdomūs, aktualūs 
ir turi išliekamąją vertę. Straipsniuose atskleidžiamoms 
temoms yra taikomi šiuolaikiniai istorijos tyrimo meto-
dai, šaltinių lyginimas ir kritika, gausu nuorodų į juos, 
įvykiai ir reiškiniai nagrinėjami istorinių to meto ten-
dencijų kontekste, kartais gerokai peržengiant rajono 
ar net šalies ribas. Puikūs tokių publikacijų pavyzdžiai: 
teisininko Mykolo Paskalio Riomerio veiklos analizė re-
miantis garsiaisiais jo dienoraščiais, kryptingas Rokiškį 
formavusių Krošinskių, Tyzenhauzų, Pšezdzieckių gi-
minės. Taigi ieškantiems istorinių duomenų apie Ro-
kiškio rajoną, jo žmones, jų sąsajas su šalies ir pasaulio 
kultūra, žurnalas Prie	Nemunėlio yra patikimas šaltinis. 
Juolab, kad tam žurnalo formatas yra labai palankus, 
mat daugelis įdomių temų yra per mažos apimties, kad 
turėtų potencialo išaugti į atskirus leidinius, bet nuo to 
jos nėra mažiau įdomios, aktualios ar reikalingos. Ir tai, 
kad jų darbai neatgula tik į segtuvus, o tampa prieinami 
visuomenei, istorikus skatina ieškoti naujų galimybių 
tyrimams, ieškojimams.

Ne mažiau reikšmingas ir matomas žurnalo turi-
nyje ir rajono bibliotekininkų indėlis į bendrą kultūrinę 
atmosferą. Jų dėka gimsta įdomūs interviu su rajono 
menininkais ir kraštiečiais, analizuojama ir visuomenei 
pateikiama žinomų rajono asmenybių: dvasininkų, mo-
kytojų, mokslininkų kūryba, paveldas. Tai profesionalus 
žvilgsnis ne tik į tų įdomių, unikalių žmonių veiklą, bet 
ir į kontekstą, aplinką, kuri juos formavo. Tam tikras 
iššūkis yra kalbėti apie plačiai žinomus kūrėjus, kurių 
biografijos, kūryba yra gerokai išeksploatuotos temos. 
Pateikti jas taip, kad būtų ne tik seniai žinomų faktų at-
kartojimas, ankstesnių straipsnių kompiliacijos – daug 
pastangų ir kūrybiškumo reikalaujantis darbas. Tokio 
darbo pavyzdys – 2020 metais minėtos poeto Pauliaus 
Širvio 100-osios gimimo metinės. Kai poeto biografija 
liejosi dešimtimis spektaklių, koncertų, poezijos vaka-
rų, Prie	Nemunėlio komandai teko sudėtingas uždavinys 
kalbėti apie tai, kas tuose renginiuose prasprūsdavo pro 
šalį, ieškoti naujų šios unikalios asmenybės ir kūrybos 
spalvų.

Žurnale neapeinamos ir sudėtingos, specifinių žinių 
reikalaujančios dailės, teatro, muzikos temos. Jos ypač 
svarbios, nes rašomos šios srities profesionalų. Ir šioje 
srityje nenueinama paprasčiausiu keliu – tiesiog aprašy-
ti žymesnius dailininkus, muzikus, aktorius, režisierius. 
Daug dėmesio skiriama šiandienai, šiandienos kūrėjams, 
neapsiribojama tik savojo rajono ribomis, ieškoma sąsa-
jų su kituose miestuose, šalyse kuriančiais kraštiečiais. 

Kai kuriuose žurnaluose net po kelis straipsnius jun-
gia bendra tema, pavyzdžiui, Juozo Tumo-Vaižganto pa-
veldas. Apie kruopštų leidėjų darbą su autoriais liudija 
tai, kad tema nagrinėjama įvairiais aspektais, atskiruose 
straipsniuose, rengtuose skirtingų autorių skirtinguose 
šalies kampeliuose, išvengta faktų ir medžiagos „per-
siklojimų“. Apskritai žurnalas labai taupus žodžiui ir 
erdvus minčiai.

Š VA R U S  I R  TA L P U S
Atskiro pagiriamojo žodžio nusipelno žurnalo stilius. 
Viršelių temos – ilgamečio bendradarbio poeto, foto-
grafo Albino Kuliešiaus kūriniai. Įdomu tai, kad jis su-
geba penkiolika metų Rokiškio krašto grožį perteikti 
išlaikydamas stilistinę vienovę, netgi spalvinę tematiką, 
dominuojančią mėlynais, žaliais, geltonais tonais, kurie 
leidžia skoningai, be kakofonijos, lentynoje eksponuoti 
žurnalų archyvą, bet ir rasdamas įvairiausių žvilgsnio ir 
požiūrio kampų. Štai paskutiniame 2020-ųjų numeryje 
priešlapyje sukomponuotas koliažas iš Rokiškio senųjų 
kapinių vaizdų. Nežinančiam rajono kultūros istorijos 
žmogui – tai tik gražių, nors ir liūdnų, vaizdų rinkinys. 
O žinančiajam... Nuvirtęs kryžius, kuriame įrašytas Elijo 
Djoto vardas... Atrodytų, paprastas lietas kryžius su neži-
nomo žmogaus pavarde... Iš tiesų italas Elijas Djotas yra 
dvaro muzikantas, padėjęs pamatus tai kultūrai, kurios 
ryškiausiu šviesuliu tapo jo įpėdinis – čekas Rudolfas 
Lymanas. Kita nuotrauka – dviejų berniukų, tai vienos 
skandalingiausių tarpukario Rokiškio istorijų pėdsakas. 
Šių berniukų kapą rokiškėnai lankydavo prisimindami 
šeimos tragediją: vaikus nužudė jų tikras tėvas...

Viršelio, priešlapių kokybės pažadas bei intriga ma-
tyti ir žurnalo puslapių dizaine, kuris yra švarus, ramus, 
patogus. Puikiai parinktos, išmoningai sukomponuotos, 
prasmingai naudojamos iliustracijos ir tekstas yra dar-
ni visuma, leidžianti mėgautis skaitymo procesu. Peno 
akims duoda spalvotos įklijos, kuriose lakoniškai, sko-
ningai pateikiama menininkų kūryba. 

Tokie pat švarūs, talpūs yra ir žurnalo tekstai. Juo-
se – nieko nereikalingo. Tik tai, kas praėjo daugiasluoks-
nius kokybės filtrus. Būtent kokybės prabanga, pažadėta 
ir įpareigota Alfonso ir Juozo Keliuočių vardų, yra šio 
kultūros žurnalo gyvybingumo šerdis, kuri skaitytojui 
yra ir atradimo džiaugsmas, ir žinių šaltinis, ir intriga, 
ir tokios pat kokybės pažadas naujam, tokiam pat lau-
kiamam numeriui...

Aleksandravėlės (Rokiškio r.) bendruomenės žmonės  susidomėję krašto kultūrą 
pristatančiu žurnalu. Nuotraukos iš Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų 
centro archyvo
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– Artėja mokslo metų pabaiga ir nė vienas iš jūsų neturi 
įskaitos. Pristatymų padaryti visi nespėsite, teks para-
šyti rašinį.

Mokiniai pradėjo šnabždėtis, keli iš jų garsiai pareiš-
kė nepasitenkinimą.

– Tylos, tylos, – mokytoja pakėlė ranką, palaukė, kol 
šurmulys aprims. – Suprantu, kad etika nėra lietuvių kal-
ba. Bet jeigu mes mokytumės pagal švietimo programą, 
jūs turėtumėt kiekvieną pamoką parašyti po rašinį. O 
dabar tik vieną per pusmetį.

Pasigirdo skambutis, bet ne džeržgiantis, o naujas, 
šiuolaikiškas – Vivaldi pavasaris. Mokiniai pašoko ir ver-
žėsi pro duris užstrigdami staktoje.

– Palaukit, nebėkit! – sušuko mokytoja. Mokiniai su-
stojo, vieni klasėje, kiti koridoriuje (jie bandė slapta pasi-
traukti iš mokytojos akiračio ir sprukti tolyn). – Pamoka 
baigiasi, kai pasakau aš.

– Jau baigėsi? – paklausė raudonplaukis berniukas.
– Ne. Nepasakiau rašinio temos.
Mokytoja nutilo, lyg nežinodama, kokia jo tema.
– Parašykite rašinį apie viltį. Apie šviesesnį rytojų. 
Mokiniai apsisuko ir nubėgo koridoriumi, taip ir ne-

sužinoję, ar pamoka baigėsi.

Per televizorių rodė pokalbių laidą. Besišypsantis vyru-
kas įtikinėjo vedėją, kad pietietės moterys aistringesnės 
už šiaurietes. Papasakojo anekdotą apie čiukčius, apie 
tai, kokios mums nesuprantamos bėdos kyla šalto klima-
to krašte. Auditorija leipo juokais, susigriebusi už pilvų, 
vedėja netgi suplojo delnais. Radvilei suskaudo galvą, ji 
išjungė televizorių. Virtuvėje išsivirė juodosios arbatos, 
užpylė pienu, įsidėjo medaus.

Jokūbėlis dar negrįžo namo, nors pamokos baigėsi 
prieš pusvalandį. Nei krepšinio, nei muzikos šiandien 
nėra. Su draugais kažkur? Kodėl nepranešė? Vaikas dar. 
Gal valgyt padaryt? Mokyklos maistas neskanus, pradė-
jo duot sveiką, nieks nevalgo. Naminių sumuštinių irgi 
nevalgo. Vėl prisipirks čipsų ar kitokio šlamšto, vėl su 
skrandžiu problemos. Bent badu nemirs.

Radvilė lupo obuolius, keps pyragą. Nuneš tėvui. 
Jis, priešingai nei Jokūbėlis, suvalgo viską, ką duodi. 
Suvalgo ligoninės, suvalgytų ir sveiką mokyklos maistą. 
Nes pamiršta, ką jau valgęs. Kaip ir pamiršta, kur esąs 
arba kas stovi prieš jį. Arba savo dukros vardą. Arba tai, 
kad jo dukra yra jo dukra.

Gyvybei nepavojinga.
Į kambarį atšlepsėjo Tufis. Iškišęs liežuvį ir pakėlęs 

juodas akis, pažvelgė į Radvilę. Ji numetė jam obuolio 
riekę. Tufis jos ore nesugavo, tačiau pagriebė nuo grindų 
ir išbėgo iš virtuvės.

K O N K U R S O  V I L N I A U S  V I L T I S  L A U R E A T A I

O r e s t a s  R a z u m a s

Tvirta kaip akmuo
Pasigirdo krebždėjimas, kažkas kišo raktą į spyną. 

Žinoma, tai galėtų būti buvęs jos vyras, spynos ji taip ir 
nepakeitė, bet dabar jis sėdi savo kontoroje ir bendrauja 
su dvidešimčia metų jaunesne sekretore. Ką jau ką, o tai 
jis moka. Bet gal čia tikrai jis? Ne, grįžo Jokūbėlis.

– Kur buvai?
– Mokykloje.
– Ilgai užtrukai.
– Ėjau namo.
– Nusiauk batukus, purvo prineši... – Radvilė mil-

tuotais delnais sugriebė jį už pečių. – Kur buvai?
– Ėjau namo.
– Pažiūrėk man į akis.
Jokubėlis žiūrėjo į grindis.
– Pažiūrėk man į akis. Kur buvai po mokyklos?
– Mes... mes dar pažaidėm šiek tiek.
Radvilė tupėjo, laikė sugriebusi savo sūnų. Ji nieko 

nesakė, nors ir nelaukė, kad jis ką nors pasakytų.
Sudzingsėjo orkaitė – ji įkaito iki reikiamos tempera-

tūros. Radvilė išėjo į virtuvę ir įkišo pyragą vidun.

Tėvas nekramtydamas kišo pyragą į burną, trupiniai biro 
ant grindų. Palatoje jie buvo vieni. Radvilė koja nubraukė 
trupinius po tėvo lova.

Jis paklausė, ar ji atnešė jam istorijos žurnalą. To-
kio jiems neduoda. Čia duoda skaityti tik „propagandinį 
šlamštą“. Radvilė neprieštaravo, nes, kai jis įtūždavo, ypač 
pastaruoju metu, pradėdavo šaukti, aplink lūpų kraštelius 
kaupdavosi putos, o tai priminė jo turėtą vilkšunį, pasiga-
vusį pasiutligę. Jis kibo kaimynei į šlaunį, o kitą dieną jį 
išvežė. Tada tėvas juokavo, kad pasibaigė jo galiojimo lai-
kas, po to sakė, kad įkando šikšnosparnis. Jauna Radvilė 
nežinojo, kas jam nutiko iš tiesų, o dabar jai tai neberūpėjo. 

Į palatą atėjo seselė. Jos liekną figūrą pabrėžė niekuo 
neišsiskirianti ligoninės apranga, o švarus, makiažo tep-
tuko neliestas veidas alsavo gyvybe. Radvilė atsitraukė 
prie lango. Per graži, kad būtų seselė. Kam keisti senių 
pampersus, jei gali puošti žurnalų viršelius? Ji paguldė 
tėvą atgal į lovą ir įjungė lašelinę. Padėkojo Radvilei, kad 
dažnai lanko savo tėvą, daug kas išvis nepasirodo. Arba 
tik per šventes. Radvilė atsakė, kad ir ji galėtų dažniau.

Tėvas užmerkė akis ir sustingo. Dabar su juo kalbėti 
nebegalima, jis guli. Nuo vaikystės negalima jam truk-
dyti gulėti; kad ir kiek jis per tuos metus prarado savęs, 
ši savybė išliko. Seselė linktelėjo Radvilei ir išėjo. Tėvas 
švilpė per nosį. Jei iš jo nesklistų joks garsas, būtų neįma-
noma pasakyti, ar jis gyvas, ar ne, lyg gulėtų pašarvotas 
baltuose pataluose.

Radvilė pasiėmė savo rankinuką ir išbėgo iš palatos. 
Seselė stovėjo koridoriaus gale. Radvilė pasivijo ją.
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– Sakykit, kaip jis laikosi? – paklausė ji.
– Stabiliai.
– Bet negerėja?
– Matot, sunku prognozuoti tokius dalykus.
– Kiek dar viskas truks?
– Negaliu pasakyti. Reikėtų kalbėti su gydytoju. Jis 

dabar, man rodos... – seselė pradėjo akimis ieškoti gy-
dytojo.

– Ne, ne, nekvieskit, nereikia.
– Na, visada reikia tikėtis, kad viskas bus gerai.
– Taip.
Po akimirkos seselė vėl linktelėjo, apsisuko ir nuėjo 

tolyn. 

– Tai kokia pagrindinė mano pasakojimo mintis?
Klasė tyli.
– Tikrai niekas?
Viena mergina pakėlė ranką.
– Kristina.
– Viską reikia priimti vienodai. Be jausmų.
– Na... panašiai, gal ne taip griežtai. Daugiau nie-

kas? – Radvilė apžvelgė klasę. Dauguma žvelgė į savo 
kelius ir kažką maigė. – Taip, stoikai mokė, kad reikia 
iškęsti sunkumus neparodant emocijų. Kad ir kaip blo-
gai – būk tvirtas kaip akmuo. Ar pritariate jiems?

– Žinoma! – sušuko vienas berniukas.
– Ir dabar reaguosite į visus sunkumus stojiškai?
– Taip.
– Nuostabu. Vieną tokį sunkumą jums primenu: dar 

niekas man neatnešė rašinio. Liko dvi savaitės.
Į paskutinį mokytojos komentarą klasė reagavo vi-

sai ne stojiškai. Keli mokiniai nusivylė pasaulio absurdu, 
kiti išklausinėjo rašinio reikalavimus. Suskambo Vivaldi, 
pamoka baigėsi. Visi mokiniai išėjo, išskyrus vieną švie-
siaplaukę merginą.

– Mokytoja...
– Taip, Guste.
– Kitą savaitę mokykloje vyks vakaronė.
– Smagu, jūs jauni, reikia pasilinksmint.
– Bet problema tokia, kad mes negalime jos daryti 

be dviejų suaugusiųjų. Taip sakė pavaduotoja. Biologijos 
mokytoja sutiko, reikia dar vienos.

– Nežinau, aš...
– Jūs tokia jaunatviška...
Gustė nusišypsojo, tačiau jos šypsena neatrodė nei 

nuoširdi, nei dirbtina. Privaloma, kaip dantų parodymas 
odontologui.

– Kuri biologijos mokytoja?
– Na ta... kaip ji... nepamenu pavardės... tamsi tokia.
– Abi tamsios.
– Marija?..
– Marijana.
– Taip, taip... vaje, susipainiojau, net gėda... – Gustė 

vėl parodė dantis ir pradėjo bato galiuku trinti grindis.
– Nieko tokio.
– Tai ar galėsit? Ne šį, o kitą trečiadienį.
Radvilė atsakė, kad pagalvos.

Radvilė gėrė kavą ir žvelgė pro kavinės langą. Žmonės 
spraudėsi siauru skersgatviu, kai kurie iš jų sustodavo 
pažiūrėti į vyninės ar konditerijos langus – moterys ypač 

mėgo sustoti prie batų parduotuvės, – susidarydavo 
spūstys. Iš lauko sklindantis šurmulys maišėsi su kavi-
nėje skambančiu lengvu džiazu. Svaigo galva. Kodėl ji 
būtent dabar atėjo į būtent šią kavinę? Samprotavimas 
bergždžias, kavinę parinko ne ji, o jos draugė.

Kol draugė nepasirodė, Radvilė galvojo apie kasdien 
atidėliojamus gyvenimo nerimus. Tačiau jie netrukus 
susipindavo ir virsdavo nesuvokiamu Gordijaus maz-
gu. Chaosu. Ji pabandė mazgą atrišti nuo vienos gijos. 
Vakaronė. Ji bet kada gali pasakyti, kad dalyvauti nega-
li dėl asmeninių priežasčių. Tai net nebūtų melas. Arba 
kad negali palikti vieno mažamečio sūnaus. Nors jis lai-
mingesnis, kai palieki jį vieną prie savo kompiuterio. Ji 
pati per pamokas juos mokė, kad reikia nebijoti išlįsti iš 
savo komforto zonos. Dažniau sakyti taip. Daug ką sakė, 
jie vis vien neklauso. O ir pakvietė ne bet kas – Gustė, 
mokyklos prezidentė.

Rudenį dėl mokyklos mokinių prezidento posto 
Gustė varžėsi su kita mergina vardu Justė. Jos atrodė 
gana panašios, be akinių Radvilė neatskirtų vienos nuo 
kitos. Jai buvo pavesta moderuoti debatus – ji niekada 
nesugeba išsiprašyti iš tokių renginių. Justė, Gustės var-
žovė, įtikinėjo mokyklos mokinius, pilną aktų salę, mat 
dėl renginio leido praleisti pamokas (prieš porą metų 
prezidentiniai debatai vyko po pamokų ir į juos atėjo tik 
keturi žmonės: Radvilė, abu kandidatai ir valytoja), kad ji 
surengs daugiau švenčių, vakaronių, žaidimų ir poezijos 
vakarų, pakvies įžymių žmonių apsilankyti mokykloje. 
Gustė sakė tą pat, tik šiek tiek rišliau. Galbūt padėjo ir 
tai, kad Gustė gražesnė už oponentę, jau subrendusi, pri-
sirpusi, kelianti fantazijų... Taip pat ji pažadėjo suorga-
nizuoti tarpmokyklinius mainus. Šis pažadas dar neišsi-
pildė. Tiesa, dar trys savaitės iki mokslo metų pabaigos.

Kodėl ji turėtų eiti į tą vakaronę? Niekas jos neverčia. 
Žiūrėti, kaip jie stumdosi ir mušasi. Šoka, vadinasi. Ir su 
Marijana. Jai smirda iš burnos ir ant skruosto didžiulė 
karpa, iš kurios styro ilgas gyvaplaukis. Vieną kartą va-
dovėlyje išvydę Sun Dzi portretą, jie pavadino jį Marija-
na. Nuo tada jai prilipo ši pravardė.

Tikrai, ji neis į tą vakaronę.
Kitiems siūlams atnarplioti nebeliko laiko, pasiro-

dė draugė. Ji atsiprašė, kad vėlavo – siaubingi kamščiai.

Radvilė pakeitė stalinio šviestuvo lemputę, nes ji mirk-
čiojo. Bandė grįžti prie skaitomos knygos, bet kambary-
je zyzė musė, neįmanoma susikaupti. Radvilė pravėrė 
langą, musė trankėsi į stiklą. Kaip ji įskrenda vidun pro 
mažą tarpelį, o pro didžiulį – neranda kelio atgal? Tur-
būt kažkokia metafora, reikėtų prisiminti pamokoje. Jai 
pabodo laukti ir ji sutraiškė musę.

Nusiplovusi rankas, grįžo prie Kanto Grynojo	proto	
kritikos. Dvejus studijų metus praleido namuose, nėjo 
į jokius vakarėlius ar šventes, praleido ir cementofkę, ir 
krikštynas, vien dėl to, kad tobulai išmoktų vokiečių 
kalbą. Mokykloje įsikalė sau į galvą, kad su Kantu gali 
pakeisti pasaulį. Juokėsi iš visų, kurie sakė, kad Platonas 
yra tinkamiausias būdas prieiti prie filosofijos, ji manė, 
kad vienintelis kelias – senas vokietis, beveik lietuvis. 
Ne, jis nerašė sudėtingai, kaip mano daugelis, jis rašė aiš-
kiai, vienintelis, kuris vartoja žodžius pagal konkrečias 
jų reikšmes. Likusius dvejus metus skaitė tris kritikas, 
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tekstus apie metafiziką, politinius traktatus. Tada pasi-
rodė Jokūbėlio tėvas ir Kantas pasitraukė į užkulisius.

Dabar, po dvidešimties metų, Kantas sugrįžo į sce-
ną. Nors pati Radvilė supranta, kokios jos jaunystės sva-
jos naivios ir bereikšmės, kaip prie jų grįžti nenatūralu 
ir šlykštu, kad net ir parašius knygą, jos niekas neišleis 
ir niekas neskaitys, ji vis vien tai daro. Kam? Metų me-
tus praleisti prie tekstų, kurie reikšmingi tik etikos va-
dovėlių sudarinėtojams, neturintiems nieko bendro su 
realybe. Jis moralumo tėvas, iš jo galima pasimokyti, 
kaip reikia elgtis. Ar žinojot, kad mūsų moralės tėvas – 
rasistas? Kelios vykusios įžvalgos pateisina visas abejo-
tinas pažiūras.

Moralės tėvas viename politiniame traktate žmoniją 
prilygina medžiams miške. Jeigu jie auga po vieną – jie 
šakojasi į visas puses, išlinksta, išsigimsta. O jeigu auga 
drauge – besitrindami vienas į kitą, kyla aukštyn, saulės 
link, išsitiesia, išgražėja ir gyvuoja.

Aukštai iškėlęs Tufį, į kambarį įėjo Jokūbėlis. Pa-
prašė mamos, kad padėtų parengti geografijos projektą.

– Ventiliacija čia labai prasta. Matei, kaip langai įdėti? 
Baigia išpūt.

Radvilė pažvelgė į langą. Nematė, kurioje vietoje jis 
baigia išpūt. Šiandien jai atėjus tėvas išsigando, palaikė 
ją nepažįstamu žmogum. Jis pradėjo gražuolę seselę lai-
kyti savo dukra. Kas nepradėtų? Po penkiolikos minu-
čių jis sutiko, kad Radvilė gali būti jo dukra. Dabar, kai 
įsikarščiavo kalbėti apie savo problemas, jam neberūpi, 
ar prieš jį stovi artimas žmogus, ar gražuolė seselė, ar 
vilkšunis, ar pats Sun Dzi.

– Radvile.
– Taip?
– Galvojau, gal reikėtų sode apgenėt antaninę obelį.
– Galbūt.
– Kurį nors savaitgalį nuvažiuot.
– Kurį nors, – Radvilės akys nukrypo į kieme žai-

džiančius vaikus. – Taip, kada nors.
Radvilė sodo sklypą pardavė prieš dvejus metus. 

Ji neturėjo nei noro, nei laiko savaitgaliais važinėti vien 
tam, kad dar daugiau dirbtų – šienautų žolę ar genėtų 
medžius. O jeigu ir būtų obuolių – jie greit pūva, niekas 
jų nevalgo. Kai mama buvo gyva, ji virdavo uogienę. 
Sėdėdavo virtuvėje ant taburetės pražergusi kojas, su 
skara ant kaktos, per radiją nesuprantama kalba plonu 
balsu dainuodavo svetimšalis vyriškis, o ji į stiklainius 
pildavo karštą skystį. Indus, Radvilė nežinojo ir dar da-
bar nežino kodėl, užklodavo rankšluosčiu. Radvilė nuei-
davo žaisti, o kai grįždavo, mama nuimdavo rankšluostį 
ir paduodavo jai. Jis būdavo šiltas. Prisiglausdavo jį prie 
veido. Vieną kartą, kai mama nuėjo į tualetą, nenorėda-
ma laukti, kol ji paduos jai rankšluostį, ji pati pagriebė 
jį nuo stiklainių. Keli nukrito ant žemės, skilo, karštas 
skystis nudegino jai kojas.

Ji niekada nebandė gaminti uogienės.
O ir šiaip antaninių šiemet nėra.
Į pyragą ji sudėjo draugės dovanotus obuolius. 
– Niekas manęs neaplanko.
– Aš čia.
– Nei brolis, nei Elena.
– Ateis.

– Tiek laiko neatėjo, o sakai: ateis. Būtų atėję. Kada 
tai bus?

– Greitai.
Radvilė atsisėdo ant lovos krašto ir suėmė jo delną.

Ant akmens sukryžiavęs kojas sėdi azijietis. Susikau-
pęs, jo netrikdo nei kriokiantis vėjas, nei neapčiuopiama 
vienatvė. Už jo – kalnas. Čia jo šalis, jo kraštas. Tibetas. 
Aplinkui – jo žmonės, jo ožkos, jo pasaulis. Objektyvas 
pritraukia jo veidą. Jis atsimerkia. Juoda. Suskamba ry-
tietiška muzika, pasirodo vardai ir pavardės.

– Ką manote apie filmą? – paklausė Radvilė.
Klasė tylėjo. Vakar Radvilė nepasiruošė pamokai. 

Buvo tokia diena, kuri pasitaiko kartą per kelis mėne-
sius, kai ji suabejoja savo profesiniu pasirinkimu, nori 
viską mesti ir, jei ne išvykti į Tibetą ir tapti vienuole, tai 
bent atsitraukti. Mažiau nervų susigadintų. Tačiau visi 
jie, vaikai, sudribę ant suolų ar žiūrintys į telefonus, pa-
dėtus ant kelių, kažkodėl jai rūpėjo. Pati nežinojo kodėl.

Mergina pakėlė ranką.
– Taip, Juste, sakyk.
– Aš Gustė.
– Taip, dievaži, susipainiojau...
Gustė išsakė savo nuomonę, po to Radvilė išprašė 

pasisakymų iš dar kelių mokinių. Suskambo Vivaldi. 
Mokiniams bėgant iš klasės, Radvilė priminė, kad dar 
nė vienas neparašė rašinio apie viltį.

Tufis pribėgo prie vieno balto šunėko, pradėjo jį uostinė-
ti. Radvilė patraukė už pavadėlio, Tufis letenėlėmis buvo 
įsikirtęs į asfaltą, bet Radvilė už jį stipresnė. Dangumi 
skriejo kirai ir plastikiniai maišeliai. Tufis išsigando di-
desnio šuns, tačiau vis vien lojo ant praeivių. Vienas iš jų 
pasakė, kad visiems šuns privaloma būti su antsnukiais, 
taip nurodo įstatymai. Radvilė nieko neatsakė. Galiausiai 
jis pribėgo prie panašios veislės patelės, pradėjo laižyti 
jai šoną. Radvilė bandė megzti pokalbį su jos savininke, 
bet nepavyko. Kai jie nuėjo tolyn, ji pradėjo gailėtis, kad 
Tufis neiškastruotas.

Parko gale ji pajuto nerimą. Prie jos priėjo vyras.
– Radvile! Negi nepažįsti?
Ji nieko nesakė. Pažįsta.
– Kaip Jokūbėlis? Dar groja fleita? Gal ką nupirkt, 

gimtadienis artėja.
Radvilė negalėjo pažiūrėti savo buvusiam vyrui į 

akis. Nors kažkoks įžūlumas sielos gelmėse ją kaip tik 
skatino įkyriai žvelgti tiesiai į jo vyzdžius ir nė akimirką 
neatitraukti akių. Tačiau ji laikėsi ramiai – į jo klausimus 
numykė neaiškius vieno ar dviejų žodžių atsakymus, ne-
galinčius suteikti jokių vilčių.

– Kas čia per būtybė? – paklausė buvęs Radvilės 
vyras apie Tufį. – Žiurkėnas, ne šuo. Nei apgins, nei ką. 
Sutrypsi, jei po kojom nežiūrėsi. Nereikėjo tokio pirkt.

Radvilė įsivaizdavo, kaip Tufis virsta vilkšuniu ir 
griebia jam už šlaunies ar kitos vietos.

Buvęs vyras pakvietė ją kavos, ji atšovė, kad šiuo 
metu užsiėmusi. Po trumpos pauzės jie išsiskyrė.

Jokūbėlis su Radvile sėdėjo ant kilimo. Vaikas rodė ma-
mai A3 formato lapą.

– Viršuje projekto pavadinimą, apačioje – informaci-
ją. Šonuose dar nupiešiu ledyną ir Antarktidą.
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– Iki kada tai reikia padaryt?
– Iki ryt.
– A. Tai pradėk darbuotis, tuoj reiks eit miegot.
Jokūbėlis padėjo lapą ant stalo ir bandė pieštuku 

užrašyti projekto pavadinimą. Pasaulio atšilimas. Žemės 
vidutinės temperatūros didėjimas. Dėl to tirpsta ledynai. 
Bet jei visi pradėsime kartu dirbti ir stengtis, kaip nors 
išsigelbėsime. Bent taip rašo vadovėlyje. Jokūbėlis pa-
klausė, ar jų spausdintuvas spausdina spalvotai, nes jis 
nori įdėti liūdno pingvino nuotrauką. Ne, jis spausdina 
tik juoda ir balta. Bet juk pingvinai tokie ir yra – juoda 
su balta. Jokūbėlis neatsakė, jis dairėsi aplinkui.

– Ko ieškai?
– Liniuotės.
– Pirkau rugsėjo pirmajai.
– Taip... Kur ji?
– Čia tikrai nebus. Pažiūrėk savo kambaryje.
Jokūbėlis išėjo. Pametęs liniuotę ir pametęs galvą. Ką 

jis joje nešiojasi, kas ten dedasi? Radvilė nežinojo. Ji atse-
gė jo kuprinę. Sąsiuviniai, pieštukai, popierinės nosinės, 
suvalgytų saldainių popierėliai, pustuštis buteliukas. Ji 
išėmė šiukšles ir išmetė į šiukšlių dėžė. Iš kito skyriaus 
ištraukė sumuštinį, kurį jam įdėjo prieš kelias dienas. 
Nepaliestas. Apžiūrėjo jį, pauostė. Atsikando. Sumušti-
nis kaip sumuštinis.

Jokūbėlis grįžo su sena metaline liniuote, nuo ku-
rios išblukę visi skaičiai. Jis pasilenkė virš popieriaus ir 
bandė brėžti raides.

– Ką tu veiksi penktadienį? Neturi kokių planų? – 
paklausė Radvilė ir iškart susigėdo, kad taip kalba su 
savo aštuonmečiu sūnum.

– Į mokyklą eisiu.
– O po mokyklos muzikos nėra?
– Pirmadieniais ir ketvirtadieniais. Ir trečiadieniais, 

bet ten nereikia.
– Galvojau, gal penktadienį nuvažiuojam pas senelį?
– O ko?
– Aplankyt, jis nori tave pamatyt.
– Nežinau.
– Tai gerai, sutariam.
Jokūbėlis nebepiešė, kiek palaukęs išlemeno:
– O gal... o gal... nereikia.
– Kodėl?
Jokūbėlis neatsakė. Jis pasilenkė virš popieriaus 

lapo. Radvilė atsistojo.
– Penktadienį važiuosim pas senelį. Ir man jokių „bet“.
Ji išėjo iš kambario.

Dunksėjo muzika. Trūko oro. Jos laikų vakaronėse, nors 
jų ji ir nelankė, skambėjo muzika, primenanti muziką. 
Žinoma, ne Vivaldi, bet ir ne tai. Ir patalpas vėdindavo. 
Gal jauni žmonės nebekvėpuoja?..

Ji sėdėjo prieš Sun Dzi mokytojų kambary. Jis rūkė 
cigaretę. O galbūt ji – pro dūmus sunku atskirti.

– Kas tokius renginius ir leidžia? – paklausė.
– Vadovybė.
– Bet kam? Kam? Kad pasitrankytų tie balvonai? 

Pertraukų neužtenka? 
– Susipažįsta. Pasilinksmina.
– Galvą prasiskels koks, mes kaltos. Kur tai matyta?
– Karo menas.

Sun Dzi baigė rūkyti. Tarstelėjo, kad spintoje turi 
skysčio. Radvilė būtų pasakiusi ne, bet tas pasakymas 
skysčio, ją sudomino. Ji atkimšo butelį be etiketės, kurio 
viduje buvo rusvo skysčio.

– Žaizdoms dezinfekuoti.
Jos išgėrė.
– Gal mums reikėtų patikrint, ar jiems viskas ge-

rai? – susiraukusi paklausė Radvilė.
– Nei jie, nei mes to nenorim.
Sun Dzi atsipalaidavo, pradėjo pasakoti anekdotus 

ir gandus apie įvairius mokytojus. Pavyzdžiui, kūno kul-
tūros mokytojas ir istorikė ne tik sriubą valgykloje srebia. 
Ką dar – kompotą? Sun Dzi nusišypsojo. Baigusi apkal-
bas, prabilo apie įvairias skirtis tarp dviejų biologinių 
lyčių. Viskas tai elementaru ir seniai žinoma, tik reikia 
žinot, kur skaityt. Vadovėlyje daug ko nėra. Radvilei su-
skaudo galvą, rankinuke ji turėjo tablečių, nors nežinojo, 
ar galima jas vartoti išgėrus.

– Einu įkvėpti gryno oro.
– Nepasprink.
Prieš išeidama į lauką, ji įkišo galvą į aktų salę. Pro-

žektoriai žybsėjo tiesiai jai į akis. Pro tamsą, jaunuolių 
kūnus ir chaosą ji išvydo nežmoniškai besiraitantį žmo-
gaus siluetą ant stalo.

Mėnulis apšvietė kiemą. Pilnatis. Svirpė žiogai, iš 
kažkur atsiradę miesto viduryje. Užsimerkus galima pa-
galvoti, kad esi prie ežero, o tas ūžimas už tavo nuga-
ros – tik blėstantis laužas. Fantaziją nutraukė čepsėjimas.

Radvilė nuėjo pažiūrėti, kas ten dedasi. Už kampo 
du devintokai, atsirėmę į sieną, bučiavosi. Nė vienas iš 
jų neparašė rašinio apie viltį.

Iš lašelinės kapsėjo skaidrus skystis. Ji prijungta prie 
žmogaus, užmerkusio akis ir pravėrusio burną. Netru-
kus jis pradės knarkti. Jokūbėlio jis nepažino. Dukros 
irgi. Pavargęs, nori miego, palikit jį ramybėj.

Radvilė grįžo namo, krito į lovą ir prapliupo verkti. Ji su-
prato savo elgsenos absurdiškumą ir kvailumą, bet nega-
lėjo susivaldyti. Paskutinė mokslo metų dieną. Rašinius 
atnešė tik trys mokiniai, kiti neatėjo arba tylėjo nuleidę 
akis. Visi tyli nuleidę akis. Kažkoks žmogiškumas. Tylus 
žmogiškumas.

Ji paklode nusišluostė ašaras, atsigulė ant nugaros ir 
ištraukė iš rankinuko tris rašinius.

Kristina, tamsiaplaukė devintokė, per visas pertrau-
kas einantį į lauką ir vaikštanti aplink mokyklą, kartais 
viena, kartais su drauge, rašo, kad vilties jai suteikia šei-
ma. Artimieji. Tai, kad turi namus, į kuriuos gali grįžti.

Gustė, devintokė mokyklos prezidentė, rašo, kad 
vilties jai suteikia senas jos kaimynas Antanas, kuris 
kiekvieną rytą bėga krosą, o dieną rūpinasi sergančia 
žmona.

Justas, aukštaūgis raudonplaukis devintokas, tyle-
nis, sėdintis klasės gale, rašo, kad vilties jam suteikia jo 
katė Elžbieta. Ji švelni ir draugiška. Nesikandžioja. Tik 
kartais įdreskia. 

Jokūbėlis atidarė buto duris, ji pamiršo jas užrakin-
ti. Jis priėjo prie mamos ir pasigyrė, kad gavo dešimt už 
geografijos projektą. Radvilė stipriai jį apkabino.

Publikaciją remia Lenkijos institutas Vilniuje
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I .  B Y L A  M .  M . 
Taigi, prieš mus – poeto M. M. bylos bylojimai, pažymė-
ti poeto inicialais, tik šįkart be poezijos, be eilėraščių, be 
ypatingos kalbėsenos, šmaikštaus tono, poteksčių, o giliu 
ir skausmingu poeto rūpesčiu persunktas ir paženklintas 
mums visiems šventas, brangus, svarbus Lietuvos vals-
tybės atgimimo ir Nepriklausomybės gyvavimo tarpsnis, 
tiksliau pavadinus – Iki	ir	po	Sąjūdžio, čia išguldytas raštu.  

Nors dažnam skaitytojui, humanitarui, net ir meno 
žmogui Marcelijus Martinaitis Lietuvoje yra tiesiog ži-
nomas, garsus poetas, spalvingo, šmaikštaus personažo 
Kukučio autorius, dirbęs savo darbus ir niekad nesire-
klamavęs, todėl platesniam skaitytojų ratui gal ne visada 
buvo girdimas ir išgirstas dar kitas, būtent, parašytas ir 
perskaitytas poeto balso tonas, spausdintas įvairiuo-
se praėjusio ir šio amžiaus laikotarpio, apimančio jau 
daugiau nei trisdešimtį metų, leidiniuose, periodikoje, 
knygose, rankraščiuose, dažnai transliuotas įvairiuose 
interviu, pokalbių laidose televizijos ir radijo eteryje... 

Tas kitas, tikrasis, poeto balsas tiesiogiai skambėjo 
įvairiausiuose susitikimuose su skaitytojais visoje Lie-
tuvoje – knygų pristatymuose, Poezijos	 pavasario rengi-
niuose, Vilniaus universitete, kur buvo ypač mėgstamas 
studentų, o ir Mokslų akademijos, Sąjūdžio, Rašytojų 
sąjungos suėjimuose, renginiuose – visur, kur tik reikėjo 
atidaus, pastabaus poeto proto įžvalgų. Pagaliau, net ir 
pokalbiuose su kolegomis, jaunaisiais poetais, M. Marti-
naitis visada kalbėjo jam būdinga greitakalbe šnekta, bet 
su tam tikra rūpesčio gaidele, nebuvo abejingas, išklau-
sydavo, atsakydavo, o klausantis jo minčių, dažnai atro-
dydavo, tarsi atsakingai kalbėtų tautos vardu... Dauge-
liui tų dienų amžininkų šis įspūdis ir pojūtis yra išlikęs, 
deja, prisiminkim – poetas niekada nesiveržė-nesirovė 
scenon prie mikrofono kaip estrados artistas, nors kiti 
jį lenkė (oi, kaip gazuodami), bet akivaizdu, kad tarybi-
nė antrosios laimės (nachališkumo) formulė šiam žmogui 
buvo visiškai svetima ir nepriimtina.

Dauguma su poetu artimiau bendravusių kolegų, 
vyresnės ir jaunesnės kartos bendražygių, draugų, skai-
tytojų, manau, gerai prisimena ir dar ilgai prisimins šią 
unikalią M. Martinaičio figūrą, bet pirmiausia – žmogų, 
lietuvį, žemaitį, poetą, pilietį, turėjusį ne tik savitą, me-
nišką stilių, bet ir poetinį braižą, manierą, kalbėseną, sa-
vitą poziciją, kurioje, nors ir atsispindėjo ryškios Lietu-
vos gyvenimo aktualijos, bet, atrodo, tada joms jau buvo 
per maža vietos poezijoje, tad poetas natūraliai prakalbo 
ir kitu – publicisto, filosofo, eseisto – balsu...

Šio leidinio sudarytojui, redaktoriui, literatūros kri-
tikui, rašytojui Valentinui Sventickui, kalbant apie jo pa-
ties patirtį, tai tikrai ne trečias kartas tyrinėjant, sudarant, 
redaguojant panašius leidinius apie žinomus rašytojus. 
Sugebėjimas konceptualiai aprėpti, apžvelgti M. Marti-

naičio bylos M. M. publicistinį kontekstą ir sudėlioti visa 
tai nuoseklia archyvine tvarka, iš tikrųjų atsakinga ir 
pakankamai solidi darbo studija, o dar senų poeto rank-
raščių ir jų spausdinių neatitikimas (poetas dažnai juos 
taisydavo), dar kompiuterinis M. M. archyvas, datos, 
nuorodos, korektūra, redaktūra, nors... Gal ir nereikėjo 
čia viešint tų redaktūros detalių dėl įsiėdusių svetimybių 
ir vertalų mūsų tarmėse, šnektose... Žinom, suprantam 
tas koleras	(svetimybes), bet negalim paneigti, kad ir raš-
to, ir kasdienėje kalboje jų vaizdingumas kartais tikrai 
gilesnis, išraiškingesnis... 

Tačiau apie knygą, kaip apie publicistikos ir esė rin-
kinį, kaip apie monolitinį ir monumentalų veikalą?.. Ver-
ta pripažinti, kad tai – iš tikrųjų kapitalus, tvirtos rankos 
jotvingiško dzūko V. Sventicko darbas, atliktas jau prieš 
gerus metus (2020-02-01), ūkiškai subudavotas, sudarytas 
trumpai drūtai, aiškiai ir suprantamai. Belieka patvirtin-
ti, kad jis tai puikiai išmano, o kai imasi, tai ir padaro, 
ką reikia. Pratarmėje apžvelgtas, pristatytas ir pabrėžtas 
publicistinis knygos turinys, perpintas Sąjūdžio tema, 
suminėtos visos knygos ir publikacijos nuo 1987 iki 2012 
metų. Turinys vientisas, nors be istorinių epochų apibrė-
žimų, iki–po tarpsnių. Čia svarbiausia – poe to M. Marti-
naičio aktyvios publicistikos to meto panorama ir bendri 
kontūrai su Sąjūdžio gaida, kad ir be datų dažniau-
siai, tačiau bendraujant su poeto žmona Gražina Marija 
(GMM), pateikti nuoseklia tvarka (tikėkim) iki ir po Są-
jūdžio. Knygos sudarytojo žodyje paminėti ir pasitaikan-
tys akivaizdūs skirtumai tarp kai kurių poeto straipsnių, 
esė knyginių ir žurnalinių versijų. Visgi trūksta tų datų, 
kurios padėtų skaitytojui lengviau susivokti M. Marti-
naičio kūrybos vingiuose ir aiškiau atspindėtų Sąjūdžio 
ir vėlesnių Lietuvos Nepriklausomybės gyvenimo laikų 

K N Y G O S

A l v y d a s  A u g u s t i n a s  J e g e l e v i č i u s

Iškilaus lietuvių poeto byla M. M. 

Marcelijus Martinaitis. 
Iki	Sąjūdžio	ir	po	
jo	(publicistika, 
sudarė Valentinas 
Sventickas).	–	Lietuvos 
Rašytojų sąjungos 
leidykla, 2020.
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etapus, tarpsnius bei kronikas. Tikėkimės, skaitytojai pa-
tys išsiaiškins ir supras bylos M. M. esmę.

Žinoma, tokio formato ir apimties M. Martinaičio 
publicistikos knyga (512 psl.) leidėjų galėjo būti perskel-
ta ir į du, tris tomus, skirstant nuo	iki	ir	po  laikotarpius, 
tačiau, sekant vienu mūsų pripažintu klasiku, kuris skai-
tytojams siūlo savo panašios apimties leidiniais kaip blo-
kais kartais pakeisti suirusias plytas namų sienose, kam-
puose... Čia, žinoma, galim nusišypsoti, paprieštarauti ir 
netgi – sutikti, o kas gi čia blogo?.. Trys tomai viename – 
patogu, viskas čia pat – monolitas, blokas, plyta – Sąjū-
dis, Baltijos kelias, Blokada, Kovo 11-oji, o vėliau – Sausio 
13-oji, Medininkai, dar vėliau ir kitos atkurtos Lietuvos 
Nepriklausomybės rūpesčio, skausmo, nevilties, net ir 
nusivylimo plytos mūsų valstybės mūro sienose... Ir visa 
tai sudėta vieno, giliai rūpestingo ir iškilaus poeto publi-
cistikos knygoje?.. Oi, oi, Lietuvėle, sengalvėle...

Tai pripažinkim, kad tarp buvusių, likusių įvairiau-
sių sienų, esant ir kultūros mūro sieną... Manau, kad 
šis V. Sventicko sudarytas monumentalus M. M. bylos 
leidinys bus solidus ir tvirtas blokas valstybės kultūros 
sienoje, vertinant iškilų lietuvių poetą, publicistą, eseistą 
Marcelijų Martinaitį ne tik iki	ir	po epochoje, bet ir kaip 
vieną šviesiausių figūrų lietuvių tautos atgimimo kultū-
ros lobyne.

I I .  B Y L O S  M .  M .  E I G A     
Keliaudami ir paklusdami šios knygos turiniui, turime 
gerai apsižvalgyti – kur keliaujame ir ką norime patir-
ti-sužinoti. Keturi turinio puslapiai siūlo savo aritmeti-
nį kodą 16, 32, 32, 29, kuris, sudėjus visas publikacijas, 
straipsnius, interviu, esė – lygus 109 sumai.  Ir keista, 
kartu simboliška, kad turinio puslapių viršuje tokios 
publikacijų lyderės – Ar	 indas	neišsilieja…, Tiesos	 angelo	
globoje ir Baltijos	 kelias, taigi, apžvalgos laukas su šiais 
orientyrais tampa konkretesnis ir gerokai aiškesnis, ta-
čiau... Skaitytojų dar laukia daugybė netikėtų šios bylos 
M. M. kaltininko minties posūkių, viražų, šuolių, belieka 
kiekvienam išsirinkti savo maršrutus M. M. byloje ir mė-
gautis poeto įžvalgomis ir minčių posūkiais...

Nuo pat pirmų šios knygos tekstų atsiveria itin savi-
ta poeto, mąstytojo sukurta savotiška publicistinio teatro 

erdvė, kurioje lėtai slenka mums žinomas gyvenamasis 
metas su scenoje greitai šen bei ten lakstančiais, pasiro-
dančiais ir dingstančiais, ir mums visiems gerai atpažįs-
tamais, o net ir nežinomais veikėjais. Tiesa, vieni lėčiau, 
iškilmingiau žengia, laiko	pauzę prieš tardami žodį, kiti, 
kariškai žingsniuodami, tokiu tonu ir kalbas diktuoja, 
šūkčioja, treti skubotai velia savo kalbas, gestikuliuoda-
mi ir pacypaudami „o kas, jeigu?..  Ką gali žinoti?.. Gali 
būti, atsitikti...“ O toliau kas  – alasas, sumaištis, balsų 
kokofonija – lipa vienas per kitą su savo manierom, kal-
bom, rūpesčiais, pasiūlymais, reikalavimais ir net grasi-
nimais, kol visus sustabdo ir nuramina vienas in	corpore 
apylinkės įgaliotinis. Net keista – visi trumpam nuščiū-
va, paklūsta, o tada?.. Tada ramiai ir vėl iš pradžių, pa-
lengva greitėdamas sukasi ratas – kultūros funkcionie-
rius aiškina apie kultūros kultūrą, kitas – apie ekologijos 
ekologiją, bet čia pat jų balsus užgožia riaumojantis per 
Lietuvių tautos paveldo objektus ir viską pakeliui traiš-
kantis galingas traktorius...

Toliau apie visa tai detaliau, plačiau – ir apie kul-
tūrosaugos, paminklosaugos valdymą, apie daugiatau-
tį senąjį Vilnių, apie motinas ir vaikus, šeimos ir tau-
tos socialinius dalykus poetas kalba ir nagrinėja tai 
su savo artimaisiais, kolegomis, bendražygiais, kuriuos 
dažnai mini savo straipsniuose, esė, interviu (supraski-
me – myli, gerbia ir tiki-pasitiki jais), ir toliau tęsia savo 
įžvalgius tyrimus kaip politologas ir filosofas.

Temos ir problemos nesibaigia, įvairėja, tęsiasi, vys-
tosi, drumsčiasi, klioka siaurais latakėliais, pinasi į grei-
tesnius srautus ir platesnius vandenis... Tai ir mūsų 
Lietuvos bendros kultūros rūpesčiai, tarpusavio nesu-
pratimai, nutylėjimai ir nepatogumas kalbėti atvirai, 
baimė kritikuoti, tai ir pamažėle augančios, kad ir ne 
visiems matomos Sąjūdžio vidaus problemos, pasistum-
dymai, pasižodžiavimai, pasiįtakojimai „kas ką, kas už 
ką ir prieš“, ir tiesiog atvirai kintančios vertybės, kai Są-
jūdžio pirmeivių gretos pamažu pastebimai retėja, o jas 
užpildo kiti – buvę-nebuvę (nesuprasi)‚ iki	ar	po persitvar-
kymo veikėjai, sumėtę savo interesų kablius į aukščiau-
sius vyriausybės valdymo bokštus ir institucijas... Toje 
porevoliucinės formulės panoramoje, kurioje žinoma 
internacio nalo citata veikė kaip principas „kas buvo nie-

Marcelijus Martinaitis, 
Algimantas Baltakis, 
Justinas Marcinkevičius 
Rašytojų sąjungos 
suvažiavime. Vilniaus 
mokytojų namai, 2007, 
vasario 2. V L A D O 
B R A Z I ŪN O  nuotrauka
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kas, tas taps viskuo“, suveikė tiesiog stebuklingai atvirai 
ir dar daugiau – atvirų atviriausiai. Postų žvejyba ir me-
džioklė vyko su visom	ir	be taisyklėm. Čia liūdnai poetas 
pastebi tada atsiradusią Sąjūdžio rezistenciją, į kurią pa-
mažu pasitraukė ar išėjo daugybė šviesių Lietuvos Ne-
priklausomybės kūrėjų, atėjusių vardan	tos...  

Taigi, šioje jautrioje ir giliu rūpesčiu, giliais poeto iš-
gyvenimais persunktoje M. M. byloje tas rūpestis kartais 
atrodo kaip juodas debesis, temdantis mūsų visų kartu at-
kurtos Lietuvos laisvės ir Nepriklausomybės džiaugsmą. 
Ir tikrai, juk džiaugiamės, švenčiam šventes, ir dar	kaip – 
dreba miestų aikštės nuo fejerverkų, trankios muzikos, 
kad jau esam ES, o ne TSRS šeimoj... Bet šis mūsų poetas-
rūpestėlis, tikro žemaičių krašto rūpintojėlio veidu tarsi 
primena mums visiems ir tyliai sako: „Saugokit, vaikeliai, 
ką esat gražaus sukūrę, nes, nesaugodami ir apleidę, pa-
tys nuvysit...“ „Nesaugodami... Patys nuvysit...“ Kas tai – 
šiaip sau plazdanti mintis, įžvalga ar dvasinės ubagystės 
nuojauta, kai iš praeities Lietuvos sūnums nieko nereikia 
semti, o reikia semti iš dabartinės Lietuvėlės, dabar ir čia... 
Bet ką semti, kur tas dugnas, kai šitiek jau išsemta... Poe-
to širdis dunksi – t-d, t-d, t-d – tada, dabar, tada, dabar... 

I I I .  B Y L O S  M .  M .  R Ū P E S Č I Ų  S PA LV O S
Mano	šalis	–	širdis	mana	ir	kaip	širdis	ji	man	viena...

Ši poeto sukurto eilėraščio eilutė galbūt geriausiai ir at-
spindi, įvardija tą begalinį poeto rūpestį ne tik kultūra, 
laisvės ir nepriklausomybės siekiais, lietuviškų tradicijų 
išsaugojimu, mokyklos ir bažnyčios santykiu, tautinių 
mažumų reikalais, pagaliau ir daugybe kitų, vienodai 
svarių ir svarbių sričių mūsų valstybės gyvenime, kad 
nejučia pradedi galvoti, jog poetas savo meile ir tuo savo 
giliu rūpesčiu tarsi sparnais yra apglėbęs visą Lietuvą, 
šitą, mums visiems brangų širdies formos kampelį, žiūri 
iš aukštai kaip geras šeimininkas ir mato visa, kas čia de-
dasi, vyksta, ko trūksta, kam pirmiausia reikia pagalbos, 
ką skubiausiai reikėtų atlikti – suremontuoti, sutaisyti, o 
kai ką svarbaus ir atstatyti iš naujo... Čia viskas jam vie-
nodai svarbu – ir ūkis, ir buitis, ir žmogus. Taip, poetui 
iš tikrųjų rūpi žmogus kaip valstybės ląstelė, patriotas, 
pilietis, jo reikalai, jo požiūris jo kultūra, kiti bruožai – 
viskas vienodai svarbu ateičiai. Žmogus – dirbantis, ku-
riantis ne tik savo ūkį, šeimos gerovę, bet ir suprantantis, 
kas yra tautos dvasia, tikroji laisvė ir nepriklausomybė, 
kad ir jis yra tautos dalis, kad ir jo darbas vardan tos 
Lietuvos yra svarbus ne tik jam pačiam, bet ir Lietuvai. 

Šis poeto rūpestis yra ne mokymas ar instrukcijų-tai-
syklių kūrimas, tai jo paties gyvenimas nuo mažo iki dide-
lio žmogaus. Taip, didelio žmogaus, be tariamo didumo, 
bet užtat – tikrų tikriausiai išuostinėjusio, iščiupinėjusio 
tėviškės žemę savo rankomis kaip gimtos kalbos žody-
ną-raidyną su visais padargais, tarmių, šnektų, balsų bal-
sais, paukštelių čiulbėjimais, šunelių amsėjimais ir ne tik... 
Daugelis poeto kolegų ir šiaip smalsūs skaitytojai žino tą 
istoriją apie Martinaičių namo perkėlimą nuog Žemaitijos 
Raseinių krašto ing Vilniaus Jeruzalės sodus... Tai iš tikrų-
jų fenomenalus reiškinys, suvokiant ne visai praktišką, o 
giliai menišką žmogaus ir poeto sielą, kai vaikystės laikų 
pastatas perkeliams ne kaip daiktas, o kaip dvasia...

Marcelijaus Martinaičio lietuviškas būdas itin stip-
rus, suvokiant poeto prigimtinį prisirišimą prie tėviškės 

žemės, apylinkių peizažų ir horizontų, o su saule kartu 
kylant ir leidžiantis arčiau žemės, su metais visa tai pa-
justi ir išreikšti tai poezijos posmuose, o štai dabar ir šio-
je fundamentalioje knygoje, kuri gali ir turi būti tiesiog 
pavyzdinė Lietuvos kultūros ir meno panoramoje kaip 
vieno žmogaus – lietuvio, piliečio, poeto virsmas Ne-
priklausomybės kovotoju ir kūrėju, įžvalgiu publicistu, 
eseistu ir filosofu. Manyčiau, kad daktaro ir akademiko 
statusas nepažemintų šio iškilaus mūsų tautos žmogaus, 
bet ar reikia dabar, kai turim šią puikią knygą, su kuria 
galim neskubėdami gyventi ir gilintis, stebėtis kai ku-
riomis dar negirdėtomis poeto įžvalgomis, kurių kadai-
se negirdėjom tiesiogiai iš poeto lūpų, nors – gal jos dar 
nebuvo skelbtos, transliuotos?..  O čia šitiek įdomybių, 
netikėtų rakursų, tuometinės politikos ir kultūros-nekul-
tūros perliukų, apvilktų šmaikščiu poeto tonu...

Tiek to, grįžkim prie knygos kaip savotiško pamin-
klo – atsisėskim, atsiverskim, patylėkim ir – keliaukim 
puslapiais per čia aprašytus poeto minčių sūkurius ir 
mūsų Lietuvėlės Nepriklausomybės kelių vingius. Tai 
mūsų visų, kartu išgyvento gyvenimo Iki	Sąjūdžio	ir	po	jo 
knyga, iš kurios dvelkia mums visiems gerai pažįstamas 
žmogus ne tik poeto, bet ir tikrų tikriausio Lietuvos rū-
pintojėlio veidu – būtent. Tai mūsų iškilusis tautos švie-
suolis Marcelijus Martinaitis, kurio viena posmo eilutė 
„Mano šalis – širdis mana...“ pažadino ir brolį Algirdą 
ir mane sukurti vokalinius kūrinius pagal šį eilėraštį, bet 
ne tik tai svarbu. Šie itin svarbūs žodžiai skamba kaip 
savotiška poeto tikėjimo ir išpažinimo priesaika, vos ne 
kaip pagrindinis gyvenimo ir kūrybos motyvas „kodėl, 
kam, ir vardan ko“?.. 

P O  R A Š I N I O  
Taip. Turbūt nereikia čia nutylėti ir šio rašinio autoriaus 
asmeninės pažinties su  poetu dar nuo praėjusio amžiaus 
devinto dešimtmečio, o šiame amžiuje, su poeto palai-
minimu tapus ir LRS nariu, tačiau ne tik tai – kur kas 
svarbesnė M. Martinaičio asmenybės įtaka bendraujant, 
matant, kalbant, girdint ir klausantis jo balso, minčių ir 
eilėraščių posmų, dalyvaujant kartu literatūrinėse kelio-
nėse, knygų pristatymuose, poezijos vakaruose keliaujant 
po Lietuvą, taip pat ir Vilniaus Jeruzalėje dažnai matyti 
žingsniuojantį į taktą su savo ritmu ir rimais ing savo at-
sivežto tėvų namo, kuris nusėdo Visorių soduose, tačiau, 
kad ir ne tokia jau didelė ta asmeninė bendravimo patir-
tis, įspūdžių ir pojūčių visam gyvenimui pakanka, ma-
nau, kad taip pat ir daugeliui bendravusių su šiuo įžymiu 
poetu, o kartu ir paprastu, liaudišku žmogumi. Ir taip 
dažnai būna, pasitaiko, kai mylint, gerbiant, idealizuojant 
žinomą žmogų kaip ikoną, o netyčia kur nors jį sutikus, 
nors trumpai pabendravus, prisilietus, tas žmogus kartais 
pasirodo visiškai kitokioje šviesoje, gerokai artimesnis, 
nei galvota, tarsi vienas iš mūsų, bet taip ir yra iš tikrųjų, 
nes šis dviem M raidėm pakrikštytas žmogus visada pir-
miausia galvojo, mąstė, kalbėjo ir rašė, tarsi Aukščiausiojo 
įpareigotas, apie patį svarbiausią ir brangiausią dalyką 
gyvenime, kuris dunksėjo jo širdyje, rodos, paprasta-ne-
paprasta, jo paties sukurto eilėraščio eilute „Širdis mana – 
šalis mana ir kaip širdis ji man viena...“

Tai tegu ir mūsų mintyse, bei širdyse nenustoja 
skambėti šie poeto žodžiai, tegu juos kartoja ir su jais 
gyvena mūsų Lietuvos ateities vaikai...

     

      



N A U J O J I  R O M U V A ,  2 0 2 1 ,  N R .  1  ( 6 1 4 )  77

Žmonijos raida amžių audekle neišvengė (o ir buvo pa-
veikta) dėmių, ženklinančių pirminį griaunantį pobūdį 
turinčius reiškinius. Konfliktai, intrigos, kova dėl val-
džios, moterų, teritorijų įvairiose civilizacijose lydi vi-
suomenes tokiu dėsningumu, jog intenciją varžytis ga-
lėtume pagrįstai laikyti svarbia žmogiškosios prigimties 
dedamąja. Smurto, klastos, brutalios jėgos toleravimo 
gausu ir Antikos laikų kūryboje. Žurnalistas, poetas, es-
perantininkas Alvydas Valenta eilėraščių rinkinyje Prie-
rašai	 neegzistuojančioms	 Iliados	 ir	 Odisėjos	 iliustracijoms, 
analizuodamas karo (o ir kovos už būvį kelionės metu) 
priežastis, pasek mes ir reikšmingumą, bando atrasti są-
lyčio taškų tarp šių dienų aktualijų, istorinių įvykių ir 
Homero kūrybos. 

Tarsi patvirtindamos kariavimo neišvengiamumą, 
knygoje pinasi įvairių laikotarpių kautynių scenos, karo 
istorijoje žymę palikusios asmenybės, ginkluotės vardi-
jimas. Skirtingų laikotarpių atributų vartojimas simboli-
zuoja skaitytojui, jog, nepaisant konteksto, kovos intenci-
jų esmė ir destruktyvusis pobūdis užprogramuotas genų 
įdage ir kinta tik techninės proceso detalės. Mentaliteto 
slinktys yra kur kas lėtesnės nei technologinis progresas. 
Juk viskas „įrašyta / gamtos įstatymuose, / genetinėje 
atmintyje, / garbės kodeksuose, / karalių priesakuose, / 
visai kaip pavianai...“ (p. 34). 

Prigimtinį potraukį kariauti pabrėžia eilėraščio Nu-
trauktoji	 kova eilutės: „dievai, sužavėti begalinio žmo-
nių narsumo, / jų beribės meilės kautynių svaiguliui, / 
nusprendžia keletą dienų palaukti / ir šitaip atitolinti 
atomazgą“ (p. 16). Instinktyviojo konkuravimo pobū-
džio viršenybę liudija ir moters vaidmens sureikšmini-
mas: „ten, kur viešpatauja mirtis ir griovimas, / daugelis 
įprastų dalykų netenka vertės, / bet moterys... / Jos turi 
vertę net ten, kur siautėja / iš beprotnamio pabėgęs karo 
dievas, / ypač ten!“ (p. 17). Tarp galimų kovos priežas-
čių ryškėja ir „sienos“ alegorijos svarba bei sociumo san-
klodos esmė („Šiapus – mes, / anapus – jie, / tarp mūsų 
ir jų – / pirmapradis pasaulio principas, / tikroji jo esa-
tis – siena!“ (p. 21). Juk sienų perstumdymas, ribožen-
klių perkėlimas neatsiejamai susijęs su (bent) gabalėlio 
nuosavybės išplėšimu iš svetimos saujos. O tam, aišku, 
reikia pasitelkti arba klastos pinkles, arba brutaliąją jėgą. 
Ribinėse ašmenų sankirtose ištrykšta karo kibirkštys. Iš-
keliama ir išlikimo būtinybės hipotezė, kaip galimo bru-
talumo pateisinimas: „Didvyris kovoja ir laimi ne tam, / 
kad nugalėtų, / o kad paneigtų / parblokšto priešo teisę / 
į savo paties gyvastį“ (p. 36). Dar vienas būdas pateisinti 
ginklą rankoje būtų kautynių priežasties sutaurinimas: 
„Visi karai prasideda dėl moters ir paniekinto svetingu-
mo, – / teritorijos, tuštėjantis valstybės iždas / ar skysta-
sis auksas – nafta – / yra tik antraeiliai, / nežadinantys 
vaizduotės / ir poeto plunksnos neverti dalykai.“ (p. 47)

To m a s  V y š n i a u s k a s

Nemirtingoji destrukcija

Alvydas Valenta. 
Prierašai	neegzis-
tuojančioms	Iliados	
ir	Odisėjos	iliustra-
cijoms. – Asociacija 
Slinktys, Vilnius, 
2020. 

Aukštesnių jėgų vaidmens išryškinimą irgi galėtu-
me laikyti savotišku žmogaus kaltės (dėl karo žiauru-
mų, suktybių, neetiškų veiksmų) užglaistymu. Asmuo 
esąs tik sraigtelis visa apimančiame mechanizme, kai tuo 
tarpu dievai „linksminasi kaip besugalvodami“ (p. 62) 
ir režisuoja vis painesnius ir dramatiškesnius gyveni-
mo siužetus. Kaip skirtis tarp žmogaus ir dieviškumo 
pateikiamas polinkio kariauti atsižadėjimas (ar bent jau 
prioritetų perstumdymas): „žmonės labiausiai mėgsta 
kariauti ir mylėtis, / dievai irgi pykstasi, rengia pervers-
mus ir sąmokslus, / bet labiausiai jiems patinka mylėtis.“ 
(p. 23) Tačiau eilėraštyje Ginklų	kalimas (p. 29) pabrėžia-
mas svarbus dievų vaidmuo brukant ginklus į žmonių 
rankas. Taigi ir paraleliniams pasauliams nesvetimi po-
linkiai į destrukciją. Tik Didysis Žaidėjas linkęs žarijas 
gesinti svetimu krauju. Gal todėl ir „vaikšto pamišę die-
vai tarp žmonių / ir sėja žemėje beprotybės sėklas, / ir 
niekas nežino, / kiek laiko visa tai tęsis“ (p. 33). Tiesa, ir 
dievybės gali būti pažeidžiamos žodžio (ar jo nebuvimo) 
galia: „be Homero ir daugybės bevardžių poetų gies-
mių / nemirtingieji dievai numirtų patys“ (p. 79). 

Jei mitologiją laikytume būties esminių principų ar 
elgsenos modelių rinkiniu, aprengtu fantazijos marški-
niais, ir bandytume ją adaptuoti šiandienai, nori neno-
ri susidurtume su tikrovės ir fikcijos ribos klausimu ir 
reiškinių subjektyvumo problema. Metams bėgant, kinta 
požiūris į brutalumo naudojimo laipsnį ar vyro ir moters 
santykio liberalumą. Tokias dilemas iliustruoja eilėraščio 
Odisėjo	plaustas eilutės: „Girdėjo dešimtis nuostabiausių 
istorijų, / antra tiek jų sukūrė pats, / kol pagaliau ėmė 
nebeatskirti, / kur baigiasi teisybė ir prasideda prama-
nas, / bet visų sunkiausia jam buvo prisiminti, / kas yra 
iš tikrųjų: didvyris, keleivis, meilės kalinys, / nepataiso-
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mas poligamas ar patologinis žudikas?“ (p. 48) Tarsi ne-
iškristalizuota gėrio ir blogio skirtis lemtų ir tapatybės 
trupėjimą. 

Įdomių pasamprotavimų apie skirtingas to paties 
reiškinio (meilės) eigas ir poveikį subjektams (kai žais-
mingumas gali būti lygiai toks pat viliojantis kaip ir pra-
žūtingas, o sugerti visą jausmą gali tik besąlygiškai save 
paaukodamas) skaitytojas gali įžvelgti eilutėse: „Karalai-
tės myli lengvai, / kojomis neliesdamos žemės, / tarytum 
juokaudamos, lyg netyčia / pirmiausia numeta krūmuos-
na kamuolį / ir laukia, kol svetimšalis jį pakels, <... > pir-
mieji nedrąsūs žvilgsniai / pirmosios aistra, išdavyste, / 
mylimojo krauju permirkusios naktys... / Valstietės myli 
rupiai ir godžiai, / kaip žemė, iš kurios pačios yra kilu-
sios, / godžiai geria mylimojo bučinius / ir dievų skirtąjį 
laiką / lyg bedugniai ąsočiai / susiurbia vyro sėklą / ir 
kasmet paleidžia po naują gyvybę, kol pagaliau pačios 
tampa raukšlėtos ir perdžiūvusios / lyg suskeldėjusi Ati-
kos žemė.“ (p. 50)    

Knygoje lyrinis subjektas tarsi ištrinamas ar bent jau 
jo reikšmingumas apribojamas iki stebėtojo vaidmens. 
Viena vertus, tai lemia eilėraščiuose ryškėjanti individo, 
menkai veikiančio aplinkos vyksmą, pozicija. Kita ver-
tus, abstraktaus subjekto jausenos kristalizuojasi kaip 
stebimo vyksmo atspindys. Kūrėjo tvarinijos ir žmo-
gaus rankų kūrybos ribų nyksmą atskleidžia pastangos 
eilėraščių eilutėmis įpūsti gyvybės daiktams: „laivai lyg 
arkliai viską supranta“ (p. 10); „iečių geluonių“ (p. 11); 
„liepsnos <... > lyg vejamos kalnų ožkos“ (p. 22). 

Ieškodamas šiandienos realijų ar istorijos epizodų 
sąšaukos su Homero kūryba, autorius atkreipia dėmesį 
į vietovardžių panašumus (Troja – Tauroja), bendriniais 

tapusius žodžius (Sirenos – sirenos), panašų gyvūnų ar 
reiškinių (žirgas, jautis, kario idealizavimas) panaudoji-
mą Antikos mitologijoje ir tautosakoje. Rinkinio eilėraš-
čiuose tie sąlyčio taškai ryškinami nukreipiant plunks-
ną nuo dekoracijų sureikšminimo į esmės išgryninimą. 
Raiška saikingai estetizuota, neperpildyta gremėzdiško-
mis metaforomis, fantasmagorija (labiau nei dera Ho-
mero kūrinių atspindžiams) ar sudėtingomis minties 
vingrybėmis. Eilėraščiai labiau pasižymi klasikos dvasia 
nei inovacijų diegimu ar paradokso paieška. Tačiau au-
torinės kūrybos rinkinyje, gerąja prasme, daugiau nei 
Antikos dainiaus. Knygoje tarsi „įžeminami“ Homero 
kūrybos prasminiai akcentai koncentruojantis į jų esmę 
ir kertinių idėjų pritaikymo universalumą.   

Alvydo Valentos Prierašai	neegzistuojančioms	 Iliados	
ir	 Odisėjos	 iliustracijoms – knyga, išryškinanti svarbių 
būties dedamųjų (kovos ir kelionės) nenykstantį aktu-
alumą ir kontroversiją. Nupurtę fantastinių dekoracijų 
blizgesį ir nupūtę dulkes nuo artefaktų, atrastume per 
tūkstančius metų nesukrešėjusį kraujo lašą. Kinta tech-
nologijos, taktikos, ginklų letališkumas, bet priežastys, 
žmogiškosios prigimties neatsparumas destrukcijos ir 
varžymosi pagundai išlieka. Kaip ir pavėluotas apmau-
das dėl pernelyg didelės aukos, sudėtos ant progreso (o 
gal viso labo primityvių išlikimo dėsnių) laužo. Mirtis 
yra etapo pabaiga. Kad ir kokia herojiška ji būtų. Jau-
triai asmenybei esatis yra tarytum žiedlapis ant tanko 
vikšro. Gal sutraiškys. Gal suspės nupūsti vėjas. Gal le-
vituos „prieš suplyštant / švento naivumo uždangai, / 
kai galima patikėti / arba tiesiog apsimesti, / kad niekas 
nevyksta / ir nieko nežinai“. Kol kraujo lašas nedunk-
telės į akmenį.  

R a m ū n a s  Č i č e l i s

1990-ųjų Zeitgeist:  
literatūra kaip laiko mašina
Nuo pat XVIII amžiaus, romantizmo laikų, Vakarų ci-
vilizacijos rašytojai, poetai, menininkai rašė ir kalbėjo 
apie tai, kad praeitis yra dabarties pagrindas, kad, gerai 
atsimindami, galime kurti dėmesio vertus eilėraščius, 
romanus ar kitokius meno artefaktus. Taigi, istorija – tai 
ir nostalgijos raiškos būdas. Vis dėlto, skaitant minėtos 
epochos knygas, nepalieka įspūdis, jog tai, kas malonu, 
žmonės atsimena tarytum netiksliai, labiau emociškai nei 
detaliai ir proziškai. 

XX amžiaus antrosios pusės psichoanalizės mokyk-
los teoretikai priėjo prie įdomių išvadų apie nemalonią 
praeitį, kuri mus kankina: norėdami ką nors pamiršti, 
pirmiausia turime labai gerai tą norimą pamiršti įvykį ar 
reiškinį prisiminti. Iš buvusios Jugoslavijos kilęs mąsty-
tojas Slavojus Žižekas veikale Sveiki	atvykę	į	tikrovės	dyku-

mą teigia, kad užmarštis visada yra vizuali – kai ko nors 
negalime nusakyti žodžiais, dažniausiai mūsų tas prisi-
menamas faktas taip giliai jau nejaudina ir neskaudina.

Vilniečio rašytojo, poeto, Tado Žvirinskio knyga Ma-
nuscriptum	discipuli – tai dienoraštinis romanas, sudary-
tas iš neilgų įrašų, kuriuos kiekvieną atskirai įmanoma 
skaityti ir kaip į nurodytą parašymo dieną kreipiančią 
miniatiūrą. T. Žvirinskis ne kartą yra pabrėžęs, jog ro-
manu nesiekė nei perteikti vulgarumo, nei saldžiai ir 
sentimentaliai ilgėtis prabėgusių dienų. Tai – pasakoji-
mas, kuriame esama daugybės rusiškų keiksmažodžių, 
provokuojančių klausti apie jų vartojimo priežastį. Ši 
yra labai paprasta ir kartu sudėtinga, nes primena tuos 
laikus, kai Lietuvos jaunuoliai prievarta buvo verčiami 
tarnauti sovietinėje armijoje. Protagonisto balsu kalbė-
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damas apie šias patirtis, romano autorius tikrai stoja į 
prozos avangardistų gretas: kitaip nei Sigitas Parulskis 
ar keli kiti lietuvių autoriai, T. Žvirinskis išlaiko distan-
ciją su sovietiniu cinizmu ir, tiesą sakant, traumuojančiu 
patirties bagažu, nes knygoje kalba ne savo balsu – die-
noraščio įrašai yra parašyti beveik prieš metus.

Ar įmanoma sukurti dienoraštinį romaną, kuriame 
nebūtų iškraipoma tikrovė, faktai, įvykiai, reiškiniai? 
Amerikiečių autobiografinio rašymo teoretikė Sidonie 
Smith prieš kelis dešimtmečius rašė, kad toks, be tikro-
vės deviacijų, pasakojimas yra neįmanomas. Mokslinin-
kei antrino ir kiti jos kolegos iš anapus Atlanto bei iš 
kelių Prancūzijos universitetų. Lietuvoje humanitarinių 
mokslų daktaro disertaciją apie šią problematiką yra ap-
gynusi literatūrologė Gitana Vanagaitė. Vis dėlto T. Žvi-
rinskis to istorinio tikrumo, autentiškumo pasiekia pa-
radoksaliu būdu, dažnai tiesiog atsisakydamas romano 
puslapiuose vertinti tai, kas vyksta ir kaip keičiasi tikro-
vė. Manuscriptum	discipuli – tai retas lietuvių literatūros 
kūrinys, kuriame dominuoja įvykiai, o ne refleksijos ar 
pasakotojo savistaba. Jei prisiminsime istoriko Timothy 
Snyderio įžvalgas apie Rytų ir Vidurio Europos žmo-
nes kaip negebančius nukreipti savo dėmesio nuo pačių 
savęs dėl to, kad praeities traumos užkerta kelią į Kito 
tikrovę, T. Žvirinskio romaną derės suprasti kaip nuo 
psichologinių traumų laisvo rašytojo pasakojimą.

Nors pats romanas Manuscriptum	discipuli nėra so-
cialinės ir politinės kritikos dokumentas, prisimenančio 
skaitytojo rankose jis gali virsti labai vertingu praeities 
liudijimu – sakytinės istorijos medžiaga, kuri papildo-
ma išgalvotomis įvykių detalėmis, tačiau labai tiksliai 
perteikia bendrąją laikotarpio nuotaiką bei žmonių lai-
kyseną ir elgseną tuo metu, kai buvo atkurta Lietuvos 
valstybės nepriklausomybė, kai rutuliojosi tragiškieji 
Sausio 13-osios įvykiai. Šių istorinių faktų akivaizdoje 
T. Žvirinskio romano protagonistas neužima didingos 

pilietinės pozicijos, netampa didvyriu ar ypatingo dė-
mesio vertu herojumi – jis tiesiog gyvena savo artimos 
aplinkos rūpesčiais, o istorija tėra fonas, lydintis veikėją 
diena po dienos.

Vokiečių filosofas Georgas Wilhelmas Friedrichas 
Hegelis veikale Dvasios	fenomenologija kalba apie specifi-
nę dimensiją – Zeitgeist, arba laiko dvasią. Pozityvizmo 
mąstytojas teigia, kad laiko dvasia yra viena iš didžiausio 
dėmesio vertų problemų: gyvendamas konkrečiu laiku, 
individas yra veikiamas istorijos, nors joje ir nedalyvau-
ja. Masiniai, visuomeniniai įvykiai bei procesai padaro 
labai didelę įtaką žmogaus gyvenimui, biografijai. Tado 
Žvirinskio romanas Manuscriptum	discipuli yra hegelišką 
laiko dvasią atskleidžiantis kūrinys: skaitant šią knygą, iš 
tiesų galima patirti praėjusio amžiaus paskutinio dešimt-
mečio žmonių santykius, saviidentifikacijas, gyvenimo 
tikslingumo ir prasmės klausimų aštrumą. Nuo prozi-
ninko Rimanto Kmitos romanų Tado Žvirinskio kūrinį 
skiria tai, kad Manuscriptum	discipuli neturi pretenzijos 
tikslingai perteikti idėją ar siekiamą pavaizduoti pasau-
lėvaizdį – tas protagonisto gyvenimas yra toks paprastas, 
kad kalbėti apie jį kaip visą laikotarpį siekiantį aprėpti 
kūrinį būtų tiesiog nepagrįsta. T. Žvirinskio pasakotojo 
santykis su laiku yra savaiminis – čia pats protagonistas 
tiesiog nevertina to, kas vyksta. Manuscriptum	 discipuli 
literatūra įvyksta kaip gyvas gyvenimas.

Skaitytojo rankose Tado Žvirinskio romanas virs-
ta ir teikiančiu topofilinio santykio su vieta galimybę. 
Kauno miesto, Vilijampolės ir Centro rajonų protago-
nistas neidealizuoja ir ypatingo meilės ryšio su šia vie-
ta nemanifestuoja, tačiau dažnam skaitytojui topofilui 
(vadinasi, besidominčiam savo mylimos vietos istorija) 
Manuscriptum	 discipuli yra iškalbingas šaltinis apie tos 
vietos praeitį – architektūrą, kasdienybės kultūrą ir žmo-
nių santykius.

Beveik nieko nauja nebūtų pasakyta, tarus, jog po-
ezija, proza ir kitos literatūros rūšys ir žanrai yra savo-
tiškos „laiko mašinos“, nes geba skaitytojus perkelti į 
praeitį ar įsivaizduojamą ateitį. T. Žvirinskio romanas 
šiame kontekste svarbus ypatinga autoriaus kūrybine 
laikysena: neprimesti savojo požiūrio į praeitį ir palik-
ti vadinamojo „atviro kūrinio“ perspektyvą, apie kurią 
yra rašęs prozininkas, eseistas, semiotikas Umberto Eco. 
Ir siužetinis romano finalas, ir subtilus autoriaus santy-
kio su tekstu išlaikymas, ir skaitytojui palikta galimybė 
nustatyti savąją distanciją su skaitiniu liudija žmogaus 
istorijoje ir atsakingą pačios literatūros laisvę.

Manuscriptum	 discipuli visa savo pasakojimo įtaiga 
primena, kad apie 1990-uosius šiandien jau galime kal-
bėtis ne tik virtuvėse, bet ir platesnėje kultūros terpėje. 
Jokia dailės paroda ar tų laikų artefaktų ekspozicija mu-
ziejuose nepakeis verbaline kalba sukurto teksto, nes tik 
jis turi galios pasitikėti mūsų sąmoningumu ir interpre-
tacijų įvairove – tuo, kas mus vis dar išlaiko žmogišku-
mo būvyje.

Tadas Žvirinskis. 
Manuscriptum	
discipuli.	–	
Asociacija 
Slinktys,	Vilnius, 
2021.
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Baltasis beržas
Buvo šimtasis Pauliaus Širvio ruduo. Ir jau penkta de-
šimtis metų, kai poetas po savo vėjuoto, neramaus ir 
sunkaus gyvenimo ilsisi Antakalnio kapinių Menininkų 
kalnelyje dukros Dangės ir žmonos Birutės pasodinto 
beržo pavėsy. Būtent tiek metų pasigendame Pauliaus 
Širvio. Ir pasigesim jo, pasiges jo Lietuva dar daugelį 
pavasarių ir rudenų, kol gyvi bus jo jaunesnieji amžinin-
kai, jį pažinojusieji, bendravusieji su juo. Kai ryškiau už-
sidega žvaigždynai ir lyg dausų lempos nušviečia kelius 
išlekiantiems paukščiams, vis skaudžiau ir giliau pajun-
ti žemėje gyvenusių žmonių išėjimą ten, „kur nusineša 
saulę miškai“. Tada toj tamsoj, „po mirgiuoju žvaigždy-
nų šalmu“ ryškiau išvysti ir Pauliaus dvasios šviesą ir 
tuos lobius, kuriuos jis paliko mums. Tik mokėkime tą 
turtą saugoti ir tausoti, laikyti arti širdies.

Pauliaus Širvio kūryba praėjo visus laiko išbandy-
mus. Jo eilėraščiams jau aibė metų, bet jie nepaseno. 
Sugeba jaudinti skaitytoją – jauną ir pagyvenusį, mo-
terį ir vyrą. Jo lyrika tokia pat gyvybinga, kupina tyros 
aistros ir gyvos meilės, meno energijos. Amžinybė ją ir 
toliau vedasi kartu, nepaleisdama jos žaliuojančios ran-
kos – lyg šviesiaplaukę mergaitę senu, dulkėtu Degučių 
vieškeliu...

Skaitydamas Pauliaus Širvio eilėraščius, tarsi pa-
bundi iš kasdienybės pilkumos, nubrauki nuo akių 
įkyrius buities voratinklius ir staiga pamatai, kad po-
etas – tai nepavargstantis budėtojas mūsų dvasios ka-
takombose, vėsi ranka ant skaudančios tavo kaktos. 
Paulius Širvys, gimęs rugsėjo pradžioje, Aukštaitijoje iš-
ėjęs „aušrų ir žvaigždžių mokyklą“, jau paauglystėje pa-
žinęs ir supratęs šniokščiančius vėjus, gyvenimo gėlą, il-
gesį, ir buvo tas budėtojas, panaktinis su žibintu rankoje, 
meilės, kurios visi taip trokštame, dainius ir liudytojas. 
Iš pažiūros niekuo neišsiskiriantis iš kitų, pilkas žmogus. 
Tačiau jame kažkas švietė ir traukė žmones prie tos švie-
sos. Jį mėgo visa Lietuva. Gal ir dėl to, kad nuo jaunystės 
Paulius buvo džiaugsmingos dvasios, nepaprastos drą-
sos ir ryžto vyras, visur einantis atlapota krūtine ir atvi-
rom akim, pasak jo paties, „visu gyvenimu žaliu“. Buvo 
iš tų retų žmonių, kuriems reikia arba visko, arba nieko.

Eidamas Kauno senamiesčiu, visada sustoju prie 
seno Bazilikos beržo. Nes jis man primena Paulių Širvį. 

Rievėtas ir patamsėjęs kamienas. Kaip Pauliaus veidas. 
Pagalvoju – kaip gražiai ir natūraliai poetas savo gar-
siuoju eilėraščiu įsikūnijo į tą lietuvišką medį. Ne tik tuo 
eilėraščiu, bet ir visa savo siela, visa esybe – be jokios po-
zos. Tas jo sielos skaidrumas, baltumas įsiaudęs į Lietu-
vos žmonių mylimiausio ir skaitomiausio poeto kūrybą, 
mums paliktus jo lyrikos deimantus.

O eilėraštis liko mums tarsi šaukinys tikrai ir vie-
nintelei meilei, romantikai ir kasdienybės grožio pajau-
tai, lyg testamentas ateinančioms kartoms, kurios dar 
skaitys poeziją. Paulius Širvys iki šiol, įžengęs į antrą-
jį savo šimtmetį, tebėra mylimas, dažniausiai minimas 
ir prisimenamas Lietuvos poetas. Jo kūnas seniai virto 
dulkėmis Antakalnio kapinių kalnelyje, o eilėraščiai ne-
sensta, tebežydi, tebesiaučia mažuose tomeliuose lyg 
maldaknygėse, o skaitančiojo dvasioje kelia daugeliui 
pažįstamą širvišką ilgesį. Jie niekados neatsiduos rūsio 
pelėsiais ar mirtimi.

Tikiu, kad ir kitą šimtmetį Pauliaus Širvio kūryba 
veiks skaitančiuosius kaip jaunas vynas. Tad saugokime 
ir mylėkime mūsų poezijos unikumą ir būkime jo eilė-
raščiams naujais vynmaišiais. Nes jauno vyno į senus 
vynmaišius niekas nepila.

Paulius Širvys.	Palik	
tik	dainą	man. – 
Naujasis	lankas, 
Kaunas, 2020


