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

Mokslų, menų 
ir žmonių vienytojas
In memoriam Andriui Konickiui

Yra draugų ir bičiulių, kuriems iškeliavus, jų pa-
keisti tiesiog neįmanoma. Epikūras, teigęs, kad 
mirusį draugą galima pakeisti nauju, tikrai nebu-

vo teisus. Andrius Konickis man ir buvo toks bičiulis, 
kurio neįmanoma pakeisti kitu. Tai buvo tarsi dvasios 
brolis ir sielos draugas – tokiems išėjus, atsiveria baisi 
tuštuma, žiojinti netekties praraja. Aš jau nekalbu apie 
tai, kad Andrius, senajai Vilniaus intelektualų kartai pri-
klausiusios garbingos šeimos atžala, gavo tokį išsilavini-
mą bei išsiauklėjimą ir pats savo pastangomis taip išsiug-
dė savo asmenybę, savo charakterį bei mąstymą, jog tapo 
iš esmės nepakeičiama labai svarbios Lietuvos kultūrinio 
gyvenimo dalies grandimi. Tai sakydamas turiu galvoje 
Lietuvos kultūrinius leidinius, visų pirma Naująją Romu-
vą, kurios vyriausiuoju redaktoriumi Andrius dirbo du 
dešimtmečius, iki pat klastingai nesavalaikės savo mir-
ties, jo draugus, bičiulius ir kolegas užklupusios lyg iš 
giedro dangaus trenkęs žaibas. 

Dėl tiesiog magnetinio savo asmenybės žavesio 
Andrius turėjo daugybę draugų, bičiulių ir kolegų, o 
priešų, mano manymu, jis neturėjo nė vieno, nepaisant 
savo principingumo, gebėjimo ginti savo įsitikinimus 
ir apskritai tvirto moralinio stuburo. Andrius – kaip 
draugas, bičiulis ir kolega – dėl savo nepaprasto takto 
ir delikatumo visiems buvo toks mielas, kad net su juo 
kuriuo nors klausimu nesutikdamas ir su juo ginčyda-
masis tiesiog negalėjai ant jo supykti. Dėl šios priežasties 
aplink Andrių – lyg aplink magnetą – telkėsi daugybė 
labai skirtingoms Lietuvos kultūros sritims atstovaujan-
čių žmonių.

O n a  J a u t a k ė

Haiku Andriui Konickiui

Išėjo artimas mano.
Akys ieško juodų debesų,
Kad verktų kartu.
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Senovės graikai tikėjo, kad kiekviename medyje, 
ypač ąžuole, gyvena – tartum jo dvasia ar siela – nimfa 
hamadriadė: kaip nusako jau pats šis senosios graikų 
kalbos žodis, ši būtybė yra taip glaudžiai susieta su me-
džiu, kuriame ji gyvena, jog medžiui nudžiūvus ji mirš-
ta kartu su juo. Jei Naująją Romuvą įsivaizduotume kaip 
kokio nors švento alko ąžuolą, Andrius ir buvo jo nimfa 
hamadriadė, tik šiuo atveju, užuot, kaip senovės graikai, 
manę, kad medžio nimfa miršta mirus medžiui, mes tu-
rėtume įsivaizduoti, jog mirus medžio nimfai privalėtų 
numirti ir jos gyvenamas medis. Be abejo, aš esu tvirtai 
įsitikinęs, kad Naujosios Romuvos ąžuolas, net ir netekęs 
savo hamadriadės, sėkmingai žaliuos ir ateityje, bet, ma-
tyt, jis dabar augs ir šakosis kiek kitaip, nes Andrius buvo 
žmogus, kuriam vyriausiojo redaktoriaus pareigos buvo 
ne darbas ir ne formali funkcija, o gyvenimo būdas ir net 
aistra. Tokio kalibro kultūrininkų ir kultūrinio gyvenimo 
organizatorių kaip Andrius dabar jau beveik nėra.

Be jokios abejonės, Andrius buvo geriausias ir la-
biausiai šiam leidiniui atsidavęs Naujosios Romuvos re-
daktorius. Tai, kad šis žurnalas, kaip joks kitas lietuviškas 
kultūrinis leidinys, geba aprėpti, sutelkti ir konceptua-
liųjų jungčių lygmeniu suvienyti tiek skirtingų mokslų 
bei menų, tiek skirtingų pažiūrų žmonių, šio įstabaus 
leidinio bičiulių, neabejotinai yra Andriaus nuopelnas. 
Jis, kaip profesionalus filosofas (nors pats, beje, labiau 
domėjęsis filosofais neprofesionalais), gebėjo puikiai, lyg 
žvelgdamas iš viršaus akyla erelio akimi, matyti panora-
miškai plačią Lietuvos kultūrinio gyvenimo visumą ir ją 
atspindėti Naujosios Romuvos puslapiuose. Labai platus 
kultūrinis jo akiratis ir didžiulė erudicija lėmė, kad Nau-
joji Romuva nepavirto, tarkime, tik grožinės literatūros, 
tik dailės ar muzikos, arba tik filosofijos žurnalu. Ypač 
įdomios jam buvo filosofijos ir poezijos jungtys, o sykiu 
ir asmenybės, savo kūryboje gebėjusios šias jungtis at-
spindėti ir taip paliudyti jų gyvastingumą. Viena tokių 

didžiųjų Lietuvos kultūros asmenybių buvo Oskaras Mi-
lašius, o juk Andrius neatsitiktinai ir buvo profesionalus 
jo tekstų tyrinėtojas ir geriausias Lietuvoje jo kūrybinio 
palikimo žinovas. Tad mano atmintyje Andrius visada 
išliks visų pirma kaip skirtingų mokslų, menų ir ypač 
žmonių telkėjas bei vienytojas.

Talentingų jaunųjų poetų globojimas, rūpinimasis jų 
pirmųjų poezijos knygų išleidimu, poezijos konkursų ir 
kitų poezijos renginių organizavimas Andriui buvo veik
la, kurią jis vykdė su didžiausiu atsidėjimu, uolumu ir 
aistra. Reikšmingi ir jo nuopelnai akademinės filosofijos 
baruose tiriant kitų filosofų, Andriaus kolegų Lietuvos 
kultūros tyrimų institute bei Vilniaus universitete, ma-
žiau nagrinėtas filosofines temas, ypač filosofijos sąsajas 
su kitais mokslais ir menais. Būtina atkreipti dėmesį ir 
į tai, kad Andrius gerai išmanė ne tik įvairias humani-
tarikos sritis, bet ir tiksliuosius mokslus, tad į Naujosios 
Romuvos bičiulių būrį gebėjo įtraukti ir nemažai iškilių 
šių mokslų atstovų.

Andriaus nuostatos ir pastangos lėmė, kad Naujoji 
Romuva tapo skirtingų tautybių kūrėjų bendrystės vieta 
ir daugialypę kultūrinę jų veiklą telkiančiu židiniu. Bū-
tent Andriaus dėka šis žurnalas yra virtęs skirtingų tau-
tinių kultūrų susitikimo ir vaisingo dialogo vieta. Kaip 
ir Vilnių, neretai vadinamą Šiaurės Atėnais ir Šiaurės 
Jeruzale, Naująją Romuvą, nežymiai pakeitus jos pava-
dinimą, būtų galima – dialogiško kultūros puoselėjimo 
prasme – pavadinti Naująja Jeruzale ir Naujaisiais Atėnais. 
Didėjančio politinio susipriešinimo ir mūsų visuomenėje 
vietomis teberusenančios tautinės nesantaikos fone tokia 
dialogo patirtis yra tiesiog neįkainojama.

     Tad esu tvirtai įsitikinęs, kad Lietuvos kultūroje 
Andrius paliko labai ryškų pėdsaką, kurio svarbą tinka-
mai suvoksime tik ateityje. Andriaus mums labai trūks, 
mes labai jo ilgėsimes, bet mus guos viltis, kad ištikimai 
einame jo pėdomis ir tęsiame prasmingus jo darbus. 

Naujosios Romuvos 
komanda Salovartėje, 
2018
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Penktadienį, birželio 3 d., Vilniuje anapilin išėjo Andrius 
Konickis, Lietuvos intelektualas ir kultūrinio gyvenimo 
veikėjas.

Mirė 65 metų po ilgos ir sunkios ligos. Iki pat pabai-
gos buvo aktyvus ir energingas, daugiau nei dvidešimt 
metų redagavo kultūros žurnalą Naujoji Romuva – vieną 
pirmų po sovietinės okupacijos naujam gyvenimui pri-
keltą atgimusios Lietuvos leidinį. Kas mėnesį redakcijos 
būstinėje organizuodavo susitikimus įvairiomis su hu-
manistika ir literatūra susijusiomis temomis, dažnai pa-
pildytus muzikos arba poezijos skaitymais. Žiemą susi-
tikdavome sausakimšoje 50 žmonių talpinančioje salėje, 
o vasarą – ramiame kiemelyje prie garsiojo Žaliojo tilto, 
netoli Šv. arkangelo Rapolo bažnyčios.

Be iliustruoto kultūros žurnalo Naujoji Romuva, ver-
tinamo ne tik už labai vertingus tekstus, bet ir už meno 
kūrinių reprodukcijas bei akiai patrauklią grafinę lei-
dinio išvaizdą, Andrius kartu su redaktore Audrone 
Daugnoriene daugiau nei dešimtmetį leido kultūrinio 
gyvenimo žurnalą jaunimui Pašvaistė, kuriame debiuta-
vo daugybė žinomų šiuolaikinių rašytojų ir publicistų. 
Andrius buvo Lietuvos kultūros gyvenimo siela, visi 
Vilniuje jį mylėjo ir gerbė. Taktas, elegantiškas humoro 
jausmas ir didelė širdis vienydavo bičiulius ir bendra-
minčius. Buvo puikus redaktorius ir labai praktiškas, 
idėjų nestokojantis organizatorius. Tačiau viską darė dis-
kretiškai ir švelniai, neišsišokdamas ir neperpildydamas 
erdvės išskirtine savo asmenybe.

Būdamas Lietuvos patriotas, jaučiantis gilų ryšį su 
seniausiomis lietuvių tradicijomis, Andrius Konickis nie-
kad neslėpė lenkiškų savo šaknų. Kalbėjo puikia lenkų 
kalba ir palaikė ryšius su daugybe lenkų intelektualų 
bei rašytojų. Beveik kiekviename Naujosios Romuvos nu-
meryje būdavo koks nors, kad ir simboliškas, lenkiškas 
akcentas. O ypatingomis progomis jų būdavo ir daugiau. 
Paskutinis 2019 metų numeris iš dalies buvo dedikuotas 
Liublinui 260ųjų Liublino unijos metinių proga. Šiame 
numeryje buvo daug istorijos, taip pat ir šių laikų Liubli-
no rašytojų kūrybos. Ankstesniais metais leidinio pusla-
piuose viešėjo kasmet vykstančio festivalio Maj nad Wilią 
(Pavasaris prie Neries) dalyvių kūriniai.

Andrius Konickis buvo filosofas pagal išsilavini-
mą ir veikė savo pagrindinėje akademinėje disciplinoje. 
Daug dėmesio skirdavo ir su filosofija susijusiai publi-
cistikai. Skleidė šiuolaikinių Lietuvos ir užsienio inte-
lektualų mintį. Publikavo ir savo paties atliktus prof. 
Ryszardo Legutkos vertimus. Tačiau visų pirma buvo 
redaktorius ir kultūrinio gyvenimo organizatorius. Tokį 
jį prisimins Vilnius ir Lietuva bei užsienio bičiuliai, su 
kuriais noriai bendravo ir bendradarbiavo. Vilniuje, vie-
noje mažiausių Europos sostinių, kultūrinis gyvenimas 

P a w e ł  K r u p k a

Andriaus Konickio atminimas
nėra taip išsibarstęs kaip didžiuosiuose metropoliuose. 
Tokiose vietose ypač nusipelniusios asmenybės yra ver-
tinamos ir atpažįstamos net be vadinamojo „lindimo į 
akis“. Andrius buvo neįtikėtinai kuklus žmogus, visiška 
„įžymybės“ ir karjeristo priešingybe. Nepaisant to, Vil-
niuje tapo institucija.

Atsisveikiname su Andriumi su giliu liūdesiu. Dau-
gybei Vilniaus gyventojų labai trūks jo šypsenos, švel-
naus ir šilto balso, paprasto ir visaverčio gyvenimo būdo. 
Vis dėlto manau, kad ir Lenkijoje jis bus ilgai bei šiltai 
prisimenamas. Su Andriumi Konickiu į praeitį išeina ir 
kilni senojo Vilniaus dalis, sėkmingai atsispiriančio su-
laukėjimui ir globalizacijai. Jo indėlis į lietuvių ir lenkų 
literatų ir humanistų draugystės vystymą yra didžiulis. 
Dauguma lietuvių bičiulių sutinka, kad Andrius po sa-
vęs paliko tuštumą, kurią bus sunku užpildyti.

Iš lenkų kalbos vertė Dominika Olicka

Su prof. A. J. Krikštopaičiu sodinant ąžuoliuką Lietuvos tautinio 
atgimimo ąžuolyne
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Mielas Andriau,
Sukrėtė mane pavėluotai gauta žinutė, 

kad tavęs nebėra tarp gyvųjų. Rašau tau laiš-
ką tarsi dar būtum mūsų gretose. Liksi manyje (manau, 
ir kituose) ramiai švytinti asmenybė, kaip ir profesoriai 
Juozas Algimantas Krikštopaitis ir Vacys Bagdonavičius, 
kurie anksčiau apleido šį pasaulį.

Rodos, pirmą sykį tave susitikau kartu su Vaidotu 
Dauniu 1989 ar 1991 metais kukliose Krantų ir Naujosios 
Romuvos patalpose antrame aukšte priešais Rašytojų są-
jungos pastatą Vilniuje. 

Lietuvai atgavus Nepriklausomybę, po pirmųjų 
metų suirutės, padėtis palengvėjo. Bandydavau daž-
niau atvykti į Poezijos pavasarį. Organizatorių renginiuo-
se tekdavo pasimatyti ir šiltai persimesti keletu žodžių. 
Bėgant metams, stebėjau tavo laikyseną. Man atrodyda-
vo, kad buvai linkęs klausyti, mažai kalbėti, bet stebėti 
įvykių eiga. Pagalvodavau, kažin kokios Andriaus, kaip 
filosofo, įžvalgos. 

Po nelemtos Vaidoto mirties ir Arvydo Juozaičio 
kelių metų Naujosios Romuvos redagavimo, nugirdau, 
kad perėmei šią atsakomybę. Tuo laikotarpiu, atvykusi 
į Vilnių, pradėjau ieškoti buto. Baigusi profesinį darbą, 
numačiau praleisti daugiau laiko Lietuvoj. 2003iaisiais 
pagaliau pavyko nusipirkti butelį Kalinausko gatvėje, 
netoli Naujosios Romuvos redakcijos patalpų Basanavi-
čiaus gatvėje.

Tekdavo dažnai gatvėje susitikti. Kartais susimąstęs 
skubėdavai. Protarpiais ilgiau pakalbėdavom. Raginda-
vai ką nors atsiųsti žurnalui. Paminėjus ankstesnes eilių 
publikacijas 1997, 2000, paklausiau, ar domintų rašinys 
apie pažintį ir užmegztą draugystę su Marija Gimbu-
tiene. Prieš straipsniui pasirodant spaudoje, tais metais 
(2004, nr. 4) pakvietei atvykti į Basanavičiaus gatvės pa-

talpas atšvęsti sukaktį kartu su Arvydu Juozaičiu, Romu-
aldu Ozolu, Arvydu Šliogeriu ir žurnalo talkininkėmis. 
Mielai sutikau. Praleidome kelias valandas prie vaišių 
stalo linksmai bendraudami su taure vyno, linkėdami 
sėkmingo žurnalo tęstinumo. Man įstrigo tavo tikrumas 
bei rami, nedominuojanti natūra pokalbių eigoje. 

Vėliau, tais pačiais metais, teko dalyvauti ir viešame 
Naujosios Romuvos sukakties minėjime su bičiuliais, atvy-
kusiais iš tolimesnių Lietuvos vietovių. Kartu su poetu 
Viktoru Rudžiansku nusifotografavome.

Beveik visada, atskridusi iš toli, nueidavau į kitus 
Naujosios Romuvos suėjimus. Visada būdavo įdomu ir 
malonu išgirsti žmonių pasisakymus ir pabendrauti su 
jais. Aplankydavau tave kitose patalpose, rodos, laiki-
nai Vilniaus gatvėje ir Rašytojų sąjungos pastate. Tuose 
trumpesniuose ar ilgesniuose pokalbiuose ar susirašinė-
jimuose, aptardami numatytas publikacijas, neprimes-
davai tik savo sprendimo, bet mandagiai ir draugiškai 
aptardavai siūlomus keitimus, kartais prie pamėgto rau-
donojo vyno taurės. Apskritai buvai atkaklus. Supranta-
ma, ne visada nuomonės sutapdavo. Kartą prasitarei dėl 
l a i k o iliuzijos, bet telefono skambutis sutrukdė tavo 
tolesnes išvadas.

Sėdėdama prie lango tolimoj Adelaidėj, Rostrevo-
rio priemiestyje, mėgaudamasi žiemos saulutės šiluma, 
galvoju apie tave ir laiką. Ar jis egzistuoja kaip mestos 
strėlės kryptis į nebesugražinamą linkmę ar laiką, kuria-
me gyvename, turėtume suvokti ne nuosekliai, o sam-
būviškai. Juk garsusis fizikas Einsteinas prasitarė, kad 
skirtumas tarp praeities, dabarties ir ateities yra iliuzija.

Gal tavo energija, patekusi į kosmosą, įskiepys ma-
nyje atsakymą. Laukiu,

L I D I J A  ŠI M K U T Ė

Andrius Konickis, Audronė Daugnorienė, Romualdas Ozolas, Lidija Šimkutė, Viktorija Šilgalienė ir Arvydas Šliogeris redakcijoje, 2009
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Niekaip negaliu prisiminti, kaip ir kada susipažinau su 
Andriumi Konickiu. Sėdėdamas šermenyse, vis apie tai 
galvojau ir, deja, nei tikslaus laiko, nei aplinkybių ne-
prisiminiau. Vien prielaidos, kad gal tai galėjo būti man 
dirbant Vilniaus mokytojų namuose ir organizuojant ten 
knygų mugę Knygų pavasaris, kurioje jisai dalyvaudavo, 
regis, kaip Regnum fondo atstovas... Turbūt šios mugės 
metu Andrius man padovanojo naująjį kurį nors Nau-
josios Romuvos numerį... Juk tikrai taip galėjo būti, juk 
ne vienas esame paženklinti panašių Andriaus dovanų, 
o jaunam kultūros darbininkui (toks tuo metu buvau) 
tai – itin miela: jautiesi tarsi jau pakylėtas, pripažintas 
platesnėje kultūros lauko bendruomenėje.

Matyt, neatsitiktinai tokia „užmarštis”, nes nuo 2014 
metų, man pradėjus savarankiškesnį kultūrininko darbą 
bei dar labiau pradėjus vešėti kūrybinėms ambicijoms, 
nejučiomis įsiliejau į Naujosios Romuvos bičiulių ratą. Už-
ėjau pas Andrių pasikalbėti, gavau krūvelę naujai išleistų 
knygų, jis pasiguodė, kad žurnalas iš SRTF pirmą kartą 
visai paramos negavo... Tada nieko negalėjau pasiūlyti, 
nes pats buvau sutrikęs ir pradedąs ieškoti naujų gyve-
nimo bei kūrybos kelių. Jutau, kad kažkas mane traukia 
į tą Vilniaus gatvės kambarėlį, kuriame sėdi Andrius, pa-
talpa kvepia naujomis knygomis ir čia užsukęs niekada 
tuščiomis neišeisi. Ieškojau progų dažniau ten lankytis. 
Iš tų paieškų ir žinojimo apie nelengvą tuo metu žur-
nalo finansinę padėtį atsirado projektas Kultūros lankas, 
skirtas Lietuvos regioninei kultūros žiniasklaidai. Naujoji 
Romuva buvo to projekto vykdytoja, o su projekto rengi-
niais pasisvečiavome ne viename Lietuvos krašte. 

Vėliau atsirado poreikis ir pirmai eilėraščių publi-
kacijai. Niekam nedrįsau siūlyti, tik Naujajai Romuvai. 
Priėmė, publikacija pasirodė 2015 metų pirmame Nau-
josios Romuvos numeryje. Vėl „blokadiniame”, kaip ir 
2014 metų pirmasis... Andriui pasiūliau surengti Vil-
niaus mokytojų namuose labdaros vakarąkoncertą Nau-
jajai Romuvai paremti. Gal šis renginys ir neprilygo tiems 
garsiems meno darbų aukcionams, nuvilnijusiems per 
Lietuvą 2014 metais, bet tai buvo irgi šis tas – graži pra-
džia mano prasmingesniam bendradarbiavimui su Nau-
jąja Romuva bei renginių sekos pradžiai, kuriuose beveik 
visada ant vedėjų staliukų tupėjo alkana varna, į kurios 
snapą vis kas nors kyšteldavo daugiau eurų nei įprasti-
nė numerio kaina. 

Taip savo noru maloniai įkliuvęs į Naujosios Romuvos 
bičiulių ratą, su Andriumi dar labiau suartėjau. Telefone 
vis dažniau skambėdavo jo balsas bei kvietimas padis-
kutuoti vienu ar kitu klausimu, aptarti renginio detales. 
Su Andriumi buvo malonu diskutuoti net ir tada, kai jis 
nesutikdavo su tavo nuomone. Būdavo, kad net ir pyk-
telėdavau, bet greitai tas „šišas“ praeidavo. Pokalbiai 

J u o z a s  Ž i t k a u s k a s

Padiskutuokim...

telefonu ar susitikus gatvėje trukdavo ilgokai, pakalbė-
davome ne tik apie tai, dėl ko skambinta, bet pagvilden-
davome ir kitas, šalutines temas, kurios dažnai tapdavo 
ir pagrindinėmis. Turbūt iš tokių pokalbių kildavo ne 
viena idėja naujam projektui, dar vienam ar keliems ren-
giniams. Andrius mokėjo ne tik paveikiai kalbėti, bet ir 
klausyti. Esu iš tų dzūkų, kurie arba tyli, arba kalba. Tad 
Andriaus, pokalbininko, draugija man buvo itin miela, 
nes su juo galėdavau pasverti savus įsitikinimus, verti-
nimus. Diskutuojant nešmėsčiodavo joks baimės šešėlis 
pasakyti ką nors netinkama, dėl ko būtum supeiktas ar 
sukritikuotas, o pokalbio metu atsirasdavęs klausimas 
„Ar tikrai?“ nesuglumindavo, tik skatindavo pamąsty-
ti – ar tikrai tikrai? 

Kalbant apie atsiktinius, nesitartus susitikimus su 
Andriumi, dažniausiai jį matydavau einantį arba su kuo 
nors bendraujantį. Nežinau, ar esu teisus, bet jeigu jis 
į tavo teiginį atsakydavo švelniai ironiška šypsena, tu-

Molėtų astronomijos observatorijoje
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rėdavai suprasti, kad jam tavo mintis švelniai naivi. Jis 
niekada nesakydavo nebūk naivus, užtekdavo tos mąslios 
šypsenos, jog suvoktum savo naivumą, o kitą kartą – ir 
kvailumą. 

Kažkas pastaruoju metu iš bendrų pažįstamų An-
drių yra pavadinęs geru velniuku. Kad ir kaip tai dras-
tiškai skamba, sutinku. Jeigu būna blogi, puolę angelai, 
kodėl negali būti geri velniukai, gebantys tave įtraukti 
į tam tikrą srautą, į tam tikrą peklukę, kurioje ne tik tau 
pačiam gerai, bet ir tiems, kurie ten patenka? Kas yra 
(buvo?) tas Naujosios Romuvos bičiulių ratas? Juk tai tam 
tikra uždarai atvira organizacija, kuriai rūpėjo/rūpi kul-
tūros gyvastingumas, jos įvairovė ir tęstinumas. Labai 
lengvai galiu savo bičiulius skirstyti į mus, naujaromuviš-
kius ir ne naujaromuviškius. Mes, visi naujaromuviškiai, 
esame nejučiomis palytėti to gerojo velniuko Andriaus. 

Šiandien, kai apie Andrių kalbame, deja, jau būtuoju 
laiku, dažnai kartojami tie patys epitetai. Kai kam gali 
pasirodyti, jog tai banalu. Tačiau ar galima to išvengti? 
Visa tai tik paliudija pastovias Andriaus būdo, charak-
terio savybes. Kaip ir šių laikų knygnešys... Šis Andriaus 
įvaizdis gal net ir per daug buvo įsišaknijęs, žmonės 
buvo įpratinti, kad jis Naujosios Romuvos išleistą knygą ar 
patį žurnalą mieliau padovanos nei parduos. „Kiek kai-
nuoja?” – renginiuose klausdavo klausytojai nužvelgda-
mi išdėliotus leidinius. „Kiek duosite, tiek užteks“, – daž-

nai taip ar panašiai atsakydavo Andrius. Kartą, Slinktims 
išleidus garsios poetės poezijos rinktinę, vienos biblio
tekos vadovė socialinių tinklų komentare parašė, jog 
kai Naujoji Romuva atvyks į biblioteką, tai padovanos tą 
knygą. Atsakius, kad knygą ne Naujoji Romuva, o Slinktys 
išleido, moteriškė labai nusiminė... 

Tiek, kiek su Andriumi bendravome, atrodo, kad jis 
visą gyvenimą nugyveno ne sau, o kitiems, kultūrai, kad 
ir kaip tai pompastiškai skambėtų. Gal šeimynykščiai ar 
kiti bičiuliai, bendravę „šeimomis“, galėtų ir kitaip pa-
tvirtinti, bet aš nepamenu, kad kada nors Andrius būtų 
pasakęs – atsiprašau, bet dabar esu pavargęs, gal vėliau, arba 
nepyk, bet tuoj turiu išeiti su žmona į parduotuvę... Ir tie 
padiskutuokime tęsdavosi ilgai, nesvarbu, ar būdavo po-
pietė, ar vėlokas vakaras, kada žmogus tikrai turi teisę 
pavargti. Todėl paskutiniame mūsų pokalbyje baigiantis 
šių metų balandžiui nuskambėjusi Andriaus frazė, kad 
kažkas ne taip su mano sveikata, gydytojai nieko neranda, po 
kelių dienų važiuosiu į Santariškes, sukėlė nerimo. 

Ačiū, Andriau, už tą bendravimo pilnatvę ir... palik-
tą tuštumą, kurioje turime daug ką apmąstyti. Tu buvai 
bendravimo, kalbėjimo ir susikalbėjimo Mokytojas. Sun-
kių dalykų Mokytojas, prie kurių taip norisi priartėti...

2021, liepos 18

Su jaunaisiais poetais Aisčiu Žekevičiumi, Simonu Bernotu ir kultūrininku Juozu Žitkausku
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Iš paskutinio pokalbio telefonu, kai į pasiūlymą 
gydytis, nelaukt, Andrius padėkojo ir labai 

ramiai atsakė: „Kažko laukiu...“

Sudėtinga nustumt tą praradimo debesį, kuris 
šitaip staiga prislėgė mus visus – Naujosios Romu-
vos kūrėjus, gerbėjus, bendraautorius ir bičiulius 

šių metų karštą birželį. Ne visi ir suspėjo per tas karštas 
bangas atvykt, atsisveikint, palydėt Andrių į paskutinę 
kelionę, tačiau, kas buvo – buvo. Užteko karštų žodžių, 
sumišusių kartu ir su giliu liūdesiu, praradimo skausmu, 
meile, ir su gilia pagarba, galim drąsiai sakyt – tikram ir 
be galo pasišventusiam Naujosios Romuvos rūpintojėliui, 
nerimastėliui, knygnešėliui, kriviui... 

O ką dar giliau gali atkapstyt iš tokios, sakytum, as-
ketiškos asmenybės sielos, kai visus kolegų rūpesčius jis 
atmuša lengva tenisininko ranka – „tai čia nieko tokio, 
praeis, būna ir blogiau...“ ir taip toliau... Taigi – matėm, 
girdėjom, patyrėm visi kartu ir pavieniui šiuos Andriaus 
užsispyrėliškus bruožus ir vengimą skųstis, guostis, pra-
šyti asmeninės pagalbos... Kas kita ne jis, ne Andrius, o 
Naujosios Romuvos šviesa...  Šita ugnis jį nepaprastai šildė 
ir džiugino, ypač platėjantis žurnalo bičiulių – poetų, fi-
losofų, menų ir mokslo studijų autorių ratas nuo gerokai 
vyresnėlių iki visai jaunutėlių ir ką – nieko bloga – visi 

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

Netekus redaktoriaus. 
Praradimo debesis...

autoriai sutilpdavo po Andriaus rūpestingai prižiūrimu 
Naujosios Romuvos sparnu... 

2003 metų gruodį gavau Naujosios Romuvos užsakymą 
parašyti prisiminimų straipsnįesė apie ką tik išėjusį 
kraštietį, poetą, rašytoją Jurgį Kunčiną. Tai buvo mano 
draugystės ir bendradarbiavimo su Andriumi ir Naują-
ja Romuva pradžia, o 2004aisiais Naujoji Romuva išleido 
ir mano, ir savo pirmąją knygą Keletas vakar, šiandien 
motyvų... Niekada nepamiršiu tų Andriaus atsargių ir 
nepaprastai taktiškų užuominų sprendžiant ir kartu to-
bulinant tekstų klausimus – „…tai... o gal?.. Gerai, bet 
pabandom kitaip... Reikėtų pasvarstyt... Siūlau dar... 
Čia atsargiau... Pasistenkim kitaip...“ Tad esu dėkingas 
Andriui ir jo Naujosios Romuvos bendražygiams – Aud
ronei Daugnorienei, Rokui Gelažiui už išleistas mano 
poetinių esė ir poemų knygas ir už tą Naujosios Romuvos 
sparną, po kuriuo plazda daugybė nepakartojamų balsų 
ir jiems visiems suteikiama teisė išsisakyti, išsidainuoti. 

Visa tai yra nuostabu. Belieka tęsti Andriaus Romu-
vos vizijų ir projekcijų kelią su jo ištikimąja bendražyge ir 
patikėtine Audrone Daugnoriene per trečią ir ketvirtą šių 
metų Naujosios Romuvos numerius, o toliau – ką tik naujai 
išrinktam Naujosios Romuvos fondui ir redakcinei kolegijai 
pasirūpinti tolesne veikla. Telydi jų protingi ir įžvalgūs 
darbai Andriaus keliu vardan tos Naujosios Romuvos.

Su kompozitoriumi  
A. A. Jegelevičiumi
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Žmogaus gyvenimas – tarsi bėgimo takelis sporto areno-
je. Kiekvienam skirta nubėgti tam tikrą atkarpą – vienam 
ilgesnę, kitam trumpesnę. Kas nusprendžia, kokio ilgio 
tas takelis, jeigu žinotume? Tada būtų galima pasakyti:

Aš dar nepavargau,
aš dar galiu nubėgti kelio galą...
kodėl tu man sakai: brolau,
gal perduok jau kitam kartelę...

Aš tolumoj švieselę dar matau,
kuri pasiekti ją dar šaukia,
dar debesys netemdo man dangaus,
dar saulė siunčia spindulius ir laukia,

Kada giesmė pakils į aukštį Lietuvos,
kuriai priklaupęs galvą aš nulenksiu,
pakilęs paukštis negalvos,
kad laikas baigėsi ir mes pasensim.

Todėl kartoju tau, sakau – 
aš dar nubėgsiu kelio galą,
dar sudainuosiu giesmę tau,
ji sklendžia virš miškų ir gali

G e d i m i n a s  M a r t i š i u s

Nenugalėtas gyvenimas
Pakelt mane, pakelt tave,
į tokį aukštį, kur bedalės
tik mintys skrieti dalią
dar mato tolimą švieselę.

Bet tas Kažkas nenori girdėti šitų žodžių. Jis jau se-
niai nusprendė, kokios jėgos skirtos vienam ir kitam.

Pirmą kartą tenka rašyti žodžius išėjusiam Bičiu-
liui. Nors mes nebuvom geri pažįstami, bet jaučiau, kad 
Andrius Konickis yra vienas iš dvasios brolių, kuriais 
vadinu tuos, žvelgiančius ta pačia kryptimi. Mano dar-
bovietė buvo netoli Naujosios Romuvos redakcijos, dažnai 
matydavau Andrių, sparčiu žingsniu skubantį į redakci-
ją. Mane patraukė mąslus jo veidas, išsiskiriantis iš kitų 
praeivių. Atrodė, kad jis nuolat prislėgtas kažkokių rū-
pesčių. Tik vėliau, kai sužinojau, jog jis baigęs filosofijos 
studijas, supratau, iš kur tas jo mąslumas. O ar kas nors 
matė labai linksmą filosofą? Na, gal toks buvo Henri 
Bergsonas, ką gali žinot? Gal dar Sokratas retomis aki-
mirkomis? Nors tuo patikėti būtų nelengva. Kiekvienas 
mąstantis žmogus susiduria su klausimais, nuvedančiais 
toli gražu ne į džiaugsmingą rytojų. Kartą nusiunčiau 
į Naujosios Romuvos redakciją sonetų vainiką. Andrius 
mandagiai atsakė, kad yra pernelyg prastas poezijos 

Su poetais Alvydu 
Valenta, Rita Makselyte, 

Aušra Uldukiene, 2018
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vertintojas. Nors pateikė gana rimtų poetinio sonetų 
vainiko įvertinimų. Man pasirodė, kad jis būtent gerai 
išmano ir ritmo, ir rimo niuansus. Dar patarė kreiptis į 
tokius sonetų žinovus, kaip A. Marčėnas, A. A. Jonynas, 
A. Veiknys. Kreipiausi į A. Veiknį, kuris, mano nuomo-
ne, yra vienas iš talentingiausių mūsų poetų. Jis davė 
tikrai gerų patarimų. Andrius yra parašęs monografiją 
apie O. Milašiaus kūrybą – ...vienintelėj, iš begalybės vietų 
nuskirtoj. Oskaro Milašiaus filosofinės idėjos. Kas yra susi-
pažinęs su O. Milašiaus kūryba, tas žino, kad perprasti 
šio poeto kūrybą nėra lengva. Ezoterinės idėjos, lydėju-
sios poetą nuo vaikystės, paliko gilų antspaudą jo kū-
ryboje. Matyt, ta ezoterika turėjo įtakos O. Milašiaus re-
gėjimams, kurie patvirtino net Antrojo pasaulinio karo 
kilimą. Gerai, kad poetas jo nematė (?) – jis mirė metai 
prieš jo pradžią.  

Manau, kiekvienas, dirbantis kultūrinių leidinių sri-
tyje, turi aiškų supratimą, kuo skiriasi spausdintas žo-
dis nuo virtualaus, paleisto į pasaulį elektroniniu būdu. 
Andrius yra pasakęs: „Jau kurį laiką bandoma palaidoti 
popierines knygas ar laikraščius, o jie vis niekaip nemirš-
ta – bet juk ir elektroninę knygą ar žinias internete reikia 
parašyti ir perskaityti... Tam tikrą pavojų kelia nūn labai 
madinga „vaizdinė kultūra“, ypač prasta, nemeninė, tai-
gi iš esmės nekultūra – visokie klipai, reklamos, „insta-
liacijos“. Negaliu profesionaliai šio pavojaus įvertinti – 
trūksta specialių žinių, net ir jas turint, reikėtų apie tai 
rimtai diskutuoti. Bet štai ateina tokia mintis: dar nebuvo 
knygų, o jau atsirado šūkis panem et circenses.“ 

Deja, yra taip, kad didžiajai daugumai visuome-
nės pirmiausia rūpi lengvo turinio, pramoginiai „kul-
tūriniai“ renginiai. Ir nieko čia nepadarysi. Būtų keista, 
jeigu bibliotekose susidarytų eilės skaitytojų, norinčių 

skaityti, pavyzdžiui, I. Kantą, J. Joyce’ą, M. Proustą. Bet 
kiekviena valstybė, galvojanti apie savo ateitį, rūpinasi, 
kad nors maža bendruomenės dalis gvildentų filosofines 
problemas, kurtų aukšto lygio meną, reprezentuojantį 
jos kultūrą. Tai suprato ir Naujosios Romuvos redaktoriai 
J. Keliuotis ir A. Konickis.  J. Keliuotis pasisakė už katali-
kybės principais grindžiamą modernųjį meną. Panašaus 
nusistatymo, manau, buvo ir A. Konickis. Daug savo re-
daguojamame žurnale spausdino ir Vakarų Europos, ir 
Lietuvos svarbiausių intelektinio pasiekimo kūrinių, ap-
žvalginių straipsnių. Ir subūrė gražų bendraminčių būrį, 
kurie didžiavosi skelbiantys savo darbus šiame žurnale. 
Paklaustas, kaip jam sekasi surasti rėmėjų savo reda-
guojamam leidiniui, A. Konickis atsakė: „Jei kalbėtume 
vien apie problemą „gauti paramą“ ar „rasti rėmėją“, 
prisipažinčiau tiesiai šviesiai – sunku. Be to, aš nelabai 
išmanau šį „verslą“ ir, ko gero, niekad jo neišmoksiu. 
Tačiau tai anaiptol nėra dingstis traukti tą mūsų valtelę į 
krantą ir atsižadėti prasmingos kelionės kultūros vande-
nimis.“ (Andrius Konickis: Nebeskaityti? Negaliu įsivaiz-
duoti tokio žmonijos žygio „atgal į į mišką“ // Bernardinai.lt, 
20111226. Kalbino skaitytojų brolijos narys Saulius Va-
siliauskas). Iš tikrųjų, manau, kiekvienam skaitančiajam 
mieliau yra verčiamų puslapių šlamėjimas nei raidžių 
mirgėjimas kompiuterio ekrane. Nors pasinaudoti 
visažiniu kompiuteriu, kai prireikia kokių specialesnių 
žinių, yra didelė paspirtis. Nes visko savo atminty nie-
kaip neišlaikysi. Bet mes tikrai niekada neužmiršim to-
kių kultūros pasišventėlių kaip Juozas Keliuotis ir An-
drius Konickis. Laikas, kaip toj dainoj, visagalis, prieš jį 
lygūs visi. Bet yra raštas – pagrindinis ginklas, prieš kurį 
bejėgis ir laikas. Ačiū, Andriau, kad man teko laimė būti 
Tavo amžininku. Manau, greituoju susitiksim...      

 

  

Su aktore Olita Dautartaite
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Su poete Rita Makselyte

Kai lyg perkūnas iš giedro dangaus atėjo žinia apie An-
drių ligoninėje, ruošiausi jam išsiųsti banderolę su kny-
gomis. Turėjau vieną klausimą, tačiau telefonas neatsa-
kė. Atsakymas el. paštu, pasirašytas Audronės, nežadėjo 
nieko gero. 

Visada džiaugdavausi Rašytojų klubo salėje pama-
tęs kolegą, su kuriuo persimesdavome vienu kitu žodžiu, 
nes ilgesniems pokalbiams, atvykus iš toliau, nelabai 
būdavo laiko. Pasikeisdavome leidiniais, kai kuris nors 
tekstas atrodydavo vertas ypatingesnio dėmesio, pasi-
džiaugdavome. Net nebepamenu, kuris pirmasis pakvie-
tė bendradarbiauti. Ką pažadėję, tesėjom. 

Naujosios Romuvos vyriausiasis redaktorius Varpuo-
se debiutavo 2018aisiais. Mudviejų pokalbis buvo labai 
išsamus, kalbėjome, žinoma, apie žurnalą, jo ypatingus 
nuopelnus kultūrai tarpukariu, žymiuosius leidėjus ir 
autorius, jo atgimimą po 54 metų, šiuolaikinio leidinio 
išskirtinumą, paties Andriaus tapimą svarbiausiu žur-
nalo žmogumi. Tais pačiais metais, Rašytojų sąjungos 
klube minint Varpų dvigubą jubiliejų – 30 metų nuo al-
manacho atkūrimo ir išleistą 40ą tomą, A. Konickis taip 
susirinkusiems kalbėjo:

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

Andrius Konickis: „Mes ne 
konkurentai, o kolegos“

– Atnaujintai Naujajai Romuvai šiek tiek mažiau nei 
Varpams, – dvidešimt penkeri. Mes – ne konkurentai, o 
kolegos. Kai kalbinamas poetas, prozininkas ar kitos pro-
fesijos atstovas, – natūralu. Bet kai redaktorius kalbina 
redaktorių, tai jau ypatinga. Tai ir kvietimas bendradar-
biauti. Varpai  atvažiuoja į Vilnių – gražu. Naujoji Romuva 
į Šiaulius – dar gražiau. Tai taip ir gyvensim – kolegiškai. 

Buvo ir susitikimas Šiauliuose 2019aisiais. Minint 
Varpų atnaujinimo sukaktį, Naujajai Romuvai atstovavo ne 
tik Andrius, bet ir redaktorė Audronė Daugnorienė bei 
žurnalo autorė poetė. Susitikimas vyko seniausioje mies-
to gimnazijoje, kurioje mokytis visada buvo prestižo rei-
kalas ir kurią yra baigę dešimtys kūrėjų, plačiai žinomų 
ir šiandien. Jo metu A. Konickis prisipažino: nors ben-
dravimo su jaunimu patirtis didelė, kiekvieną kartą lydi 
jaudulys. Šįkart nutaręs pasielgti kiek kitaip nei papras-
tai – pasakojo apie žmones, kūrusius ir kuriančius žurna-
lą. Prisiminė talentingąjį žurnalo įkūrėją Juozą Keliuotį, 
pirmaisiais leidinio atnaujinimo metais jam vadovavusį 
poetą Vaidotą Daunį – leidėją iš pašaukimo, žmogų, ku-
ris norėjo ir turėjo nuolat būti kultūroje, deja, tragiškai 
žuvusį, trumpai žurnalui vadovavusį Arvydą Juozaitį, 
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didžiulį šito reikalo entuziastą. Kai 1997aisiais Arvydas 
jį pakvietė į komandą, buvo gerokai sutrikęs, nes iki tol 
niekada negalvojo užsiimti panašia veikla. „Rašyti į šį 
kultūros leidinį – taip, tai buvo mano. Bet kad pačiam 
formuoti ir leisti...“ Ir jau du dešimtmečiai, kai nėra nie-
ko svarbiau už žurnalą. Pasidžiaugė puikiu redakcijos 
kolektyvu ir  įdomiais žmonėmis, bičiuliais, kurie šalia 
redakcijos, be kurių sudėtinga būtų išleisti žurnalą.

To vizito metu, matydamas akivaizdžiai nusiminu-
sį kolegą, paklausiau, ko toks susirūpinęs, apie ką taip 
įtemptai galvoja. „Apie pinigus“, – trumpai atsakė. Žino-
damas savosios redakcijos „biudžetą“, labai gerai supra-
tau, apie ką kalbama. Nerimą sukėlė ir tai, kad Andrius 
per pietus beveik nieko nevalgė. Dabar suprantu, kodėl.

Tvirtai sutarėme dalyvauti bendrose iškylose.
Andrius visų pirma buvo filosofas, bet ir trupu-

tį poe tas, savo mokytojais laikęs Oskarą Milašių, Paulį 
Valéry, Arvydą Šliogerį, ir tai, žinoma, žurnalui teikė 
išskirtinumo. Kaip yra išsitaręs šių eilučių autoriui, filo-
sofija – geras būdas ugdyti skaitytoją. Apie jo, kaip filo-
sofo, ryšį su dabarties poetais, apie rašomą studiją esame 
išsikalbėję plačiau. Varpams atiteko toji tyrinėjimų dalis, 

Nuotraukos iš redakcijos archyvo

kuri susijusi su Žemaitijoje gyvenančiais ar iš jos kilu-
siais kūrėjais. „Bendraujant su poetais galėtų natūraliai 
kilti klausimas: ar galima pasitikėti tuo, ką kalba poe-
tai? – klausia savo studijoje A. Konickis ir atsako: – filo-
sofinių ar poetinių idėjų nereikia įrodinėti; klausimas, ar 
jos teisingos, ar klaidingos, joms netaikytinas; jas galima 
priimti arba atmesti, bet ir vienu, ir kitu atveju jos gali 
mums padėti suprasti įvairius mūsų sudėtingo gyveni-
mo reiškinius, tiktai mūsų šiuo būdu įgytas supratimas 
irgi neturėtų pretenduoti į mokslinio dėsnio statusą.“ 

Studija Žemaičiams mielas neaiškumas (Varpai, 2020 
(42) filosofijos daktarui A. Konickiui pelnė literatūrinę 
Varpų premiją. Belieka apgailestauti, kad dėl pandemijos 
diplomą teko įteikti paštu. Tą įvykį primena gautas el. 
laiškelis – kaip visada, santūrus, konickiškas: „Ačiū, Leo-
nai, gavau gana nemažą dėžutę – pratinuosi prie batų, o 
susidoroti su saldainiais turėtų padėti moterys...“

Kai šių metų pradžioje paskambino Andrius ir ge-
rokai nustebęs pranešė, kad Spaudos, radijo ir televizijos 
rėmimo fondas Varpams neskyrė lėšų, dar toji naujiena 
nebuvo pasiekusi. Kolega prisiminė situaciją, kai Naujoji 
Romuva net trejus metus buvo palikta be paramos – po 
skatiką teko rinkti net bažnyčiose. Lėtu, dusliu balsu ra-
gino nepasiduoti. 

Kartą ir Varpai buvo patekę į panašią padėtį. Tuo-
metinis SRTRF vadovas Mykolas Karčiauskas gulėjo 
ligoninėje ir kažkas iš pavaldinių „pasistengė“. Tačiau 
buvo ir kas jį „aplenkdavo“. Klausiu: „Kodėl, Mykolai, 
privačiam laikraščiui skirta keleriopai didesnė suma nei 
mums, nors į vieną daiktą visas jų išspausdintas me-
džiagas sudėjus, net poros knygų nesusidarytų? O ir tos 
pačios –  laikraštiena“. – „Buvo kas nurodė, jog ten dir-
ba labai geri vyrai“, – prieš tai atsiprašęs, atsakė fondo 
vadovas.

Andriaus požiūris į Spaudos fondą buvo labai aiš-
kus, kaip ir derėjo rimtam žmogui: „Naujosios Romuvos 
esmė išryškėja vos pavarčius keletą žurnalo numerių. 
Keblumai ištinka tik SRTRF ekspertus – jiems turime 
kasmet prisistatyti iš naujo. Negaliu įsivaizduoti, kad 
kūrėjas (tarkim, poetas ar kompozitorius), prieš pradė-
damas kurti naują kūrinį, pirmiausia užpildytų kokios 
nors valdybos patvirtintą „projekto“ lentelę. O štai žur-
nalo kūrėjai priversti tai daryti ir yra vertinami būtent 
pagal surašytus „projektus“, o ne pagal sukurtą kūrinį. 
Ar nepakaktų kultūros leidinių „projektams“ paprastų 
ir visiems žinomų pavadinimų? Juk apie turinį ir esmę 
puikiausiai byloja nuolat pasirodantys leidiniai.“ 

Mūsų laiškai visada buvo trumpučiai. Paskutinis 
skirtas knygai Žmonės kaip knygos, kurios vienas herojų 
pats Andrius. Padėkojęs parašė: „Šiandien atskrido gra-
žūs, prasmingi Žmonės kaip knygos, tikrai geras palydo-
vas į 2021uosius. Tad eikime...“ Toks įspūdis, kad dar 
nežinojo apie klastingąją ligą. O gal?.. Ar kas nors kada 
nors girdėjo Jį skundžiantis?

Ilsėkis ramybėje, iškilusis Redaktoriau. Atleisk, kad 
tik dabar atsiverčiau Tavo monografiją Iš meilės išminties 
meilei. Viliuosi, jog ne aš vienas. Skaitau ir tarsi girdžiu 
balsą, kuriuo neabejotinai galima pasitikėti.
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Prisiminti Juozą Keliuotį? Prisiminti būtina, kai gal-
voji apie Naująją Romuvą ir jos nušviestą dangų. Šis 
įstabus savaitraštis lyg kokia fata morgana blykste-

lėjo 1931 metų pradžioje, sužaižaravo kūrybos energija 
ir, net užslėgtas prievartos luito, nebeužgeso. Taip, jis 
šviečia ir šiandien. Būtų, matyt, ėjęs be pertraukos iki 
šių dienų, jeigu ne 1940 metų katastrofa. Tais metais už-
geso ne Naujoji Romuva, užgeso visas Lietuvos dangus. 
„Dangus nusidažė raudonai“, – pasakė Juozas Keliuotis 
senatvėje, kai liko tik apgailestauti, kad baigia gyvenimą 
neatnaujinęs savosios Romuvos. Jis metų metus gyveno 
kaip šio neprilygstamo Lietuvos ženklo, šio savaitraščio 
redaktorius – gyveno pokaryje ir tremtyje, kalėjime, o ga-
liausiai ir „brežnevinio“ komunizmo sąlygomis. Sulau-
kęs aštuoniasdešimties, jis ne kartą ir ne vienam pasaky-
davo: „Romuvą iš manęs atėmė, kai buvau tik trisdešimt 
aštuonerių – mano jėgų žydėjimo metais.“ 

Tačiau didūs darbai gyvena ilgiau ir „traukia“ ga-
lingiau negu juos sukūrę žmonės. Po 1990–1991ųjų, kai 
Lietuvos dangus vėl tapo trispalviu, naujos laisvės sąly-
gomis Naujoji Romuva buvo atkurta. 

Nors kas to prašė, kam to reikėjo? 
Redaktorius išėjo Anapilin 1983 metais, kultūra pla-

ti kaip marios, jos periodika jau buvo gerokai pranokusi 
prieškario laikus, – tad kam bristi į senus vandenis? Rei-
kia nebe vieno, o daugelio kultūros gyvenimo savaitraš-
čių. Taip ir nutiko – leidinių gimė ne vienas. Tačiau visi 
tebesidairė į Naujosios Romuvos idealus. Pagaliau nutiko 
nedidelis stebuklas – 1994 metais nuostabioji Naujoji Ro-
muva buvo atkurta. 

* * * 
Likimas ir mano energija lėmė, kad 1981 metų rudenį 
įpuoliau į Naujosios Romuvos kūrėjo pasaulį. Lyg būčiau 
atsidūręs stebuklinėje pasakoje, kur alsuoja ne tiek pra-
eitis, kiek ateitis. Sėmiausi iš Naujosios Romuvos kūrėjo 
gyvenimo visko, ką pajėgiau semtis, jutau ir žinojau, kas 
manoji aistra – kūryba, ateitis. Juozo Keliuočio pasaulyje 
išgyvenau ištroškusio žmogaus jausmą, kai šis pripuola 
prie tyro vandens šaltinio. Išgyvenau „istorinę ekstazę“, 
ką liudija ne nūdienos atmintis, o dienoraščiai ir užrašai, 
net garso įrašai. Kūryba nesitenkina praeities žiniomis ir 
liudijimais, ji – naujos energijos šaltinis. Vilniaus univer-
siteto jaunuomenė, anuomet besitrynusi bibliotekose ir 
skaityklose, puikiai žinojo, kas yra Naujoji Romuva. Mes 
supratome, kad tas vienintelis kultūros savaitraštis, ėjęs 

A r v y d a s  J u o z a i t i s

Naujoji Romuva – 
ir nauja pradžia
1994–2000 metai

prieš karą, kūrė ir simbolizavo nepriklausomą Lietuvos 
gyvenimą. Žurnalas liudijo autentišką, savarankišką kū-
rybą, kurios vaisiai išliko nesunaikinti. Lietuvos valsty-
bės neliko, bet jos veidrodis, kuriame ji atsispindėjo, jos 
alchemija – kūryba liko nepažeista. Šitai jautėme varty-
dami Naujosios Romuvos numerius. Aš net pasijusdavau 
kaip koks provincijos mokytojas, kuris savo kampe at-
siverčia tą patį, tik dar šviežiais dažais kvepiantį žurna-
lo numerį kokias 1933 ar 1938 metais. Vartyti ir skaityti 
Naująją Romuvą kokiais 1980 metais buvo jau privilegija. 
Mes, jaunieji humanitarai, aspirantai ir disertacijų rašy-
tojai, užaugę ir subrendę komunizmo ir rusifikavimo lai-
kais, neabejojome, kad liečiame ne tik Naujosios Romuvos 
puslapius, bet ir švarų Lietuvos veidą. Patirdavome keis-
tą „persikėlimą“ į anuos laikus, kai Lietuva alsavo pilna 
krūtine, nebuvo prievartaujama, o Naujoji Romuva reiškė 
ir laisvę, ir laisvą kūrybą, ir savas, neprimestas temas. 

Skiltį remia Lietuvos kultūros taryba

Juozas Keliuotis
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Regis, buvo 1980–1981 metų sandūra, kai sužino-
jau, kad Juozas Keliuotis tebėra gyvas, gyvena Vilniuje, 
Antakalnyje. Žinia „nuplėšė stogą“, kaip pasakytume 
dabar. „Keliuotis – gyvas? Jis – gyvas!“ – ėmiau karto-
ti kaip apdujęs ir išsyk pradėjau ieškoti kelių pas jį. Jis 
buvo įsikūręs virš to meto kavinėsrestorano Kregždutė. 

Pirmas bandymas priartėti „prie kūno“ baigėsi nesėk
me. Bičiulis, nuvedęs mane prie paslaptingų durų tame 
daugiabučiame šalia Neries kino teatro, maigė skambutį 
lyg koks saugumietis. Už durų sušiureno žingsniai, kažkas 
sukosėjo, ėmė kažką niurnėti ir pagaliau pasitraukė, nuti-
lo. Žinoma, jis nelaukė svečių, tad kodėl turėjo atidaryti? 

Tačiau pagaliau įvyko – Juozas Keliuotis stovėjo ran-
kos atstumu nuo manęs! Lyg laiko raiščiai nukrito nuo 
akių, nukrito ir nuo rankų. Juk jis, o ne kas kitas pažvel-
gė į mane pro durų akutę! Ir ši naujiena „plėšė stogą“. 
To apreiškimo pakako 1981 metų vasarai. O tada atėjo 
antro bandymo metas. Ir jis jau atnešė sėkmę. Vladas ir 
Marija Vildžiūnai, kuriuos „pakieravojo“ to meto drau-
gas Henrikas Šilgalis, skaidrią ankstyvo rudens popietę 
atvėrė duris. Įžengiau į knygomis, paveikslais ir plokš-
telėmis užgriozdintą butą ir... nebeišėjau iš jo. Neišėjau 
iš tos erdvės iki pat Juozas Keliuotis išėjo Anapilin (1983 
metų kovą). Ta erdvė liko mano sieloje kaip burtų kam-
barys. Iki pat šios dienos vaizduotė nesunkiai nukelia 
mane į jį. O juk anuomet išgyvenau jame kaip laukiamas 
svečias visus pusantrų metų. Tame kambaryjekoplyčioje 
būdavau ir skaistų žiemos rytą, ir niūrų rudens vakarą, ir 
per šventes, ir Juozui Keliuočiui minint aštuoniasdešimt
metį. Didžiulė drebulė nuo pavasario iki rudens šiureno 
savo lapus už lango, o aš kiurksodavau prie žemo stalelio 
kaip studijozas šalia alchemiko. Žiemą medis pamėkliš-
kai braižė dangų plikomis šakomis. Kartą, nusigavę per 
šlapią sniegą, mudu su H. Šilgaliu išgėrėme su šeimi-
ninku šampano taurę už Naujuosius, 1983, metus. Tada 
pakvietė į svečius jis pats, paskambinęs man į Žvėryną 
telefonu dešimtą valandą ryto. Vadinome jį „profesoriu-
mi“, jis neprieštaravo. Tas „profesorius“, manėme, bus 
jam prilipęs Vytauto Didžiojo universitete, kur jis dėstė 
žurnalistiką ir sociologiją – naujus prieškario dalykus. 

Vežiojau jį senąja tėvo volga. Jis įprato laukti mūsų 
kelionių – ir visai trumpų, ir trunkančių visą dieną. 
Maršrutai buvo įvairūs. Aplankėme Druskininkus, Ker-
navę, Sudervę, Trakus, Kaišiadoris, o pagaliau ir patį 
Kauną. Toji „amžiaus kelionė į namus“ nutiko Juozui 
Keliuočiui atšventus 80metį, 1982 metų rugsėjo 9 die-
ną. Aplankėme Žemuogių gatvę Žaliakalnyje, kur jis 
apsigyveno po Paryžiaus ir, žinoma, pasėdėjome Kon-
rade, anuometinėje Tulpėje. 

Buvo labai daug kalbų ir, aišku, kad kalbėjo jis, aš 
tik klausiausi. Išsinešiau iš tų pusantrų metų daug užra-
šų, magnetofono įrašų, nuotraukų. Visa tai laukia savo 
valandos. Suprasdamas mano alkį, jis užrašėdedidavo 
man du Naujosios Romuvos numerius. Vienas iš jų buvo 
paskutinysis (1940 m. liepos 7 d.), kitas – tų pačių metų, 
su Czesławo Miłoszo esė apie Lenkijos žlugimą (Apmąs-
tymai apie gaisrų sezoną). Tas mano džiaugsmas saikingas, 
nes šios neįkainojamos dovanos dingo. 

Betgi reikia baigti sentimentus, sukti prie mūsų te-
mos.

* * *
Juozas Keliuotis purtėsi minties, kad Naujoji Romuva nie-
kuomet nebegalės būti leidžiama. Jis tikėjo, nelyginant 
vizionierius, kad ateis diena, kai jis atnaujins ryšius su 
kūrėjais ir visa prasidės iš naujo. Juk kultūros žurnalui 
leisti reikia tik vieno šaltinio – gyvo ryšio su kūrybos 
žmonėmis. Taip jis tikėjo. Ir juokais, ir rimtai vis pareikš-
davo, kad ateis laikas, – taip, būtinai ateis, – ir jis vėl leis 
savo Naująją Romuvą, nes juk reikės užrašyti, kas vyksta 
aplink jį. Sakydavo tai įvairiomis progomis, savo kamba-
rėlyje, Antakalnyje. Kai šią fantaziją ištardavo džeržgian-
čiu balsu, su rūkstančia cigarete (cigaretę jis laikydavo 
smiliaus ir didžiojo pirštų galais, kaip atkištą pieštuką) – 
norom nenorom pagalvodavai: o jeigu taip ir bus? 

Jis fantazuodavo kone programiškai: „Susirinks jau-
nimas, rašytojai ir tapytojai, ir mes diskutuosime visais 
rūpimais klausimais. Tai bus Romuvos bičiulių klubas, o 
aš diskusijas skelbsiu Naujojoje Romuvoje. Būtinai.“ Klu-
bas jam buvo kažkas švento, kaip kultūros mišios. Net 
kai kartą nusivežiau jį į Žvėryną, į savo namus, jis su-
spurdėjo pamatęs, kad Lenktosios gatvės Nr. 69 erdvė 
puikiausiai tinka Romuvos klubui. O ar galėjo būti kitaip? 
Juk ten buvo ir erdvus balkonas, ir „pasisėdėjimas sode“, 
ir atskiras mano kabinetas. Ko dar reikia menininkams ir 
rašytojams? (Tarp eilučių: toje erdvėje 1988 metų vasarą 
ir įsikūrė „klubas“ – Sąjūdžio veikėjų susirinkimo punk-
tas ir Sąjūdžio žinių redakcija.) 

Jis ne tik kalbėdavo prisiminimais, bet ironiškai vai-
dindavo prisiminimus. Matyt, vaidinti jam buvo lengva, 
taip lengviau susitaikydavo su sava lemtimi komunizmo 
sąlygomis. Nes niekaip nesuprato ir suprasti nenorėjo, 
kodėl komunistai nepriima jo į Rašytojų sąjungą? O į 



N A U J O J I  R O M U V A ,  2 0 2 1 ,  N R .  3  ( 6 1 6 )  15

Žurnalistų sąjungą? Juk jis – žurnalistų draugijos kūrėjas. 
Pagaliau jis, kaip Žurnalistas, buvo ir pirmojo Lietuvos 
kultūros kongreso rengėjas. Bet... Apskritai kuo jis nu-
sikaltęs Tarybų valdžiai? Juk už viską jam jau atseikėta: 
sibiruose atsėdėta, kalėjime taip pat, Naujosios Romuvos 
archyvas iš jo konfiskuotas – kam jis gali būti pavojingas? 

„Taip, rašytojai manęs neapkenčia ir bijo“, – sa-
kydavo. Ypač senieji, kurių kūryba buvo paskelbta jo 
Naujojoje Romuvoje. „Rašytojai? Melagiai ir šmeižikai... 
dauguma“, – tardavo. Jis ypač nekentė komunistinės val-
džios numylėtinio Aleksio Churgino, kitados buvusio ir 
Naujosios Romuvos autoriumi. Pastarojo adresu lėkdavo 
prakeiksmai, Keliuotis net purtydavo galvą: „Atsilyginu 
jam neapykanta už jo neapykantą man!“ 

Labiausiai jis geidė jaunųjų rašytojų, poetų dėmesio. 
O ypač dailininkų. Reikalas tas, kad su dailininkais jis 
daug geriau bendravo ir prieškariu, kai Romuvos bičiu-
lių klube lankydavosi daugiau dailininkų negu rašytojų. 
Adolfas Valeška ir Viktoras Vizgirda buvo jo nuolatinių 
prisiminimų palydovai – jie liko tikri draugai ir anuomet, 
1981–1983 metais, nors gyveno Amerikoje. Dailės parodų 
rūmuose jis lankydavo kone visas parodas. Dar ir dabar 
ne vienas dailininkas gali prisiminti, kaip Keliuotis sto-
vėdavo šalia centrinio įėjimo ir majestotiškai rūkydavo. 
Beje, jis nenusiimdavo savo beretės – buvo tikras kūrėjas. 
Pagaliau – juokai. Jis negalėjo nesijuokti iš daugelio savo 
gyvenimo palydovų. Kad ir iš „Saliutės meilės“. Salo-
mėjos Nėries laiškutį, parašytą iš Nemirsetos restorano 
ir pasirašytą „Saliutė“, jis laikė ant darbo stalo. O kaip 
Algirdas Julius Greimas? Jis, kad ir ne jaunystės drau-
gas, bet siuntė jam iš Paryžiaus ir knygas, ir plokšteles. 

„Aš laimingas, brangus Juozai, kad tu esi tarp gy-
vųjų“, – tokią telegramą prancūzų kalba jis gavo iš 
Czesławo Miłoszo, kai šis 1980 metais tapo Nobelio pre-
mijos laureatu. 

Pagaliau gyvas buvo ir Naujosios Romuvos autorius, 
tapęs dramaturgijos klasiku Juozas Grušas – ir tas buvo 
jo draugas. Argi šių vardų nepakako kaip masalo jau-
niesiems? Man tai buvo pasiutęs masalas, jau nekalbant 
apie bendravimo džiaugsmą. O kaip mūsų kūrėjai? Ak, 
dabar bepigu kalbėti. Anuomet ne tik senimą, bet ir jau-
nimą kaustė „brežnevizmas“. Juk žmogus galvoja apie 
savo sėkmę, savo knygas, apie populiarumą, kūrybos 
vakarus, – be valdžios palankumo visa tai neįmanoma. 
Tebebuvo gyvas pokario metais suformuotas „atsargu-
mo sindromas“, kai valdžia, tikriau KGB, galėdavo už-
griūti bet kada. Abejotinos pažintys buvo viena iš „už-
griuvimo“ priežasčių. Tad laikytis nuo buvusių „tarybų 
valdžiai svetimų“ veikėjų, nuo įtartinų žmonių, išmestų, 
neįleidžiamų į sistemą (televiziją, laikraščius) reikėjo ato-
kiau. Nes jeigu pateksi į KGB dėmesio lauką, užtampys 
tave ir komjaunimo, ir partijos komitetai. O tada – su-
diev, pūkeli mielas, neišleis nei knygos, nei Pergalė ne-
paskelbs jokio rašinio. 

1981–1983 metais dar tvirtas baimės ledas kaustė 
Lietuvą. Juozą Keliuotį „valdžia prižiūri“ – tai niekam 
nebuvo paslaptis. Jis pats noriai pasakodavo įvairias, 
kartais fantasmagoriškas istorijas apie rengiamas prieš 
jį „diversijas“. Esą dukterėčios, brolio Alfonso dukros, jį 
seka, esą lauko duris kažkas padegė, esą akmenį apačio-
je, ant tako užritinę. Pagaliau ir Kegždutės durininkas – 
KGB agentas.

Tuo metu buvo gyvas ne vienas Naujosios Romuvos 
autorius, kurio kūrybą Keliuotis skelbė. Jonas Graičiū-
nas, Eduardas Mieželaitis, Petras Rauduvė – kelios pa-
vardės, kurias jis minėjo. Pasirodydavusi Eugenijaus 
Matuzevičiaus kūryba, o tikriau tarus – jo atvirlaiškiai, 
kuriuos jis siuntė paštu: „Matai, vis rašo, o gyvena čia 
pat, Antakalnyje.“ Juozas Keliuotis tikėjo, kad Matuze-
vičius buvo KGB ir Rašytojų sąjungos įgaliotasis kura-

Juozo Keliuočio 
80mečio minėjimas 
jo bute Antakalnyje, 
1982, rugsėjo 2
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torius. Tas įtarimas pasiteisino, nes Eugenijus Matuze-
vičius tarė žodį per laidotuves – žodį visos Rašytojų 
sąjungos vardu. Pavadino Juozą Keliuotį „Don Kichotu“. 
Neprasta, tiesą sakant, charakteristika. 

Atskira kalba apie Juozą Miltinį – bebaimis režisūros 
genijus nepaisė jokių baimių ir atsargumų. Kartą ir aš jį 
sutikau Antakalnio bute. Nors per laidotuves, prie kapo 
duobės genijus neištarė nė žodžio. Juozas Juozą mėgo, 
laikė jį tikru Naujosios Romuvos autoriumi ir bičiuliu, 
man net pasirodydavo, kad myli jį kaip Juozapą Albiną 
Herbačiauską. Beje, gyrėsi, kad jis, Keliuotis, ne kas kitas 
parūpinęs pirmą stipendiją Miltiniui kelionei į Paryžių. 

Ir vis dėlto 1982 metų pavasarį Juozas Keliuotis ėmė 
ieškoti ryšių su jaunaisiais. Ėmėsi kažkokių žygių tele-
fonu, bandė sukviesti pas save „jaunų poetų ir meninin-
kų būrį“. Pavardės, kurias minėdavo, buvo šios: Vaido-
tas Daunys, Vaidotas Žukas, Ričardas Gavelis, Saulius 
Tomas Kondrotas, Valdemaras Kukulas. Regis, buvo 
minėtas ir Antanas A. Jonynas. Kone po dešimtmečio 
Kukulas ir Daunys sakė man savo tiesą: esą jie girdėję 
apie keistus Antakalnio atskalūno kvietimus, bet rimtai 
į juos nepažvelgę. O kiti? Kiti nesigyrė. Bet faktas: pats 
Keliuotis neminėjo, kad kuris nors iš jų būtų apsilankęs. 
Aš pats nebuvau iš „jaunųjų kūrėjų“ rato. Ir vis dėlto ne 
tiek baimė, kiek abejingumas praeičiai buvo vyraujanti 
jaunuomenės nuotaika. Praeitis? – tai juk miręs reikalas, 
Naujosios Romuvos redaktorius? – tai juk nusenęs vilkas 
be dantų, ką iš jo išpeši? 

„Profesorių“ nuolat lankė vienas jaunas dailininkas, 
Vaidotas Žukas, ir lankė žinodamas, ko jam reikia – por-
treto. „Nutapė mane kaip toreadorą, su raudona juosta 
apie juosmenį“, – krizeno Keliuotis, žiūrėdamas į didelį 
savo atvaizdą, pakabintą tarp durų į koridorių ir durų į 
virtuvę. Pagaliau kas jo akyse buvo Henrikas Šilgalis, kas 
buvau aš? Gal „atsiųsti jį prižiūrėti tipai“? Henrikas – fana-
tikas architektas, aš – fanatikas biografas. Henrikui buvo 
įdomus visas „gyvas gyvenimas“, man įdomus tik nepri-
klausomos Lietuvos gyvenimas. Gal to jam pakako? Kas 
žino. Šiaip ar taip, reikėjo vienišam žmogui ir nuolatinių 
lankytojųklausytojų. Didžiausia mano sėkmė buvo stebė-
tina: niekas nė karto Keliuočiui neprasidarė, kad esu pa-
bėgęs iš sporto pasaulio. Jis negalėjo pakęsti sportininkų. 

Kiekvienas apsilankymas Antakalnyje man buvo 
aukso vertės – taip ir gyvenau. Ir galvojau: tegul pasiun-
ta visas „brežnevinis“ pasaulis, aš – laisvas, pogrindi-
nės veiklos nevykdau. Tas atvirumas, esu tikras, mane 
saugojo nuo nelaimių – partijos ir KGB dėmesio. Buvau 
daugiau „žioplys“ negu „priešas“. Visi viską žinojo, apie 
bendravimą su Naujosios Romuvos redaktoriumi visur 
kalbėdavau. Pagaliau nusivesdavau pas Keliuotį ir vieną 
kitą savo pažįstamą, pavyzdžiui, kurį nors iš filosofijos 
aspirantų (Vytautą Radžvilą, Arūną Poviliūną). 

Buto šeimininkas kartais paprašydavo pasirašyti 
specialiame, dvylikos puslapių mokykliniame sąsiuviny-
je. Pasirašiau kelis kartus ir aš. Jis prašydavo nurodyti tik 
pavardę ir kada lankeisi, datos. Matyt, ne visi jo svečiai 
pasirašydavo, – juk nepasirašinės Juozas Miltinis ar jo 
draugas Vaclovas Blėdis! 

Baimės ledai ėmė tirpti tik 1987 metų pradžioje, kai 
Juozas Keliuotis jau buvo Anapily. 

Visų mūsų „profesoriaus“ ir amžino redaktoriaus 
laidotuvių reikalu labiausiai rūpinosi rašytojas Vytautas 
Girdzijauskas

* * *
Bet pakaks pamato, laikas artėti prie mūsų temos. Vaido-
tas Daunys, gerokai apgailestavęs, kad neaplankė Juozo 
Keliuočio, godžiai klausydavosi mano pasakojimų. Bu-
vau dosnus, mačiau, kaip tie pasakojimai žadina jame 
kone mistinį nusiteikimą. 1991 metais mudu jau buvome 
artimi draugai. Tais metais Lietuva ėmė keltis. Vaidotas – 
ir redaktorius, ir leidėjas, dirbęs Pergalėje, buvęs Žvaigž-
dutės ir Veidų vyriausiasis. Tais metais jis leido ir reda-
gavo elitinės kultūros mėnraštį Krantai. Įspūdinga. Maža 
to, laisvei pasibeldus, jis ėmėsi ir almanacho Regnum – 
gimusio iš bendros mudviejų idėjos apie klasikinę kul-
tūrą. Ilgokai svarstyto leidinio „kaip galima karalystė“ 
išleidimas, kaip dabar suprantu, buvo Naujosios Romuvos 
prieangis. Sekėsi ir labai svarbiu reikalu: Vaidotas jau 
atgimusios laisvės metais buvo ne tiek poetas, kiek ais-
tringas kultūrininkas, švietėjas, net knygnešys. Jis turėjo 
ištikimų pagalbininkų, su kuriais laikė redakcijų kam-
pus – Nijolę Kvaraciejūtę, Audronę Daugnorienę, Ro-
bertą Petrauską, Arvydą Remeiką, Vilmą Pabrinkytę. Jo 
rankose buvo nedidelė, bet puiki leidybinė bazė, ryšiai. 

Tada ir atėjo Naujosios Romuvos atgimimo laikas. Ko-
dėl? Pirmiausia todėl, kad ištikimybę Naujosios Romuvos 
idėjoms ir Juozo Keliuočio kultūros vizijai („dinamizmas 
ir įvairovė“) mudu su Vaidotu reiškėme viešai. Tačiau 
ne vien mes! Net svetimo komunizmo laikais tai darė 
daugelis. 

1965 metais Kultūros barus pradėję leisti vyrai, Ro-
mualdo Ozolo liudijimu, buvo įsitikinę, kad atgaivina 
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Naujosios Romuvos stilių ir požiūrį į kultūrą. O netrukus, 
jau 1967 metais Kaune pradėtas leisti Nemunas (liudi-
ninkų daugiau – ir Romualdas Rakauskas, ir Robertas 
Keturakis, ir Algimantas Mikuta, ir Romualdas Norkus) 
taip pat neoficialiai skelbėsi esąs Naujosios Romuvos pali-
kuonis. Liudiju ir aš: Juozas Keliuotis su malonumu savo 
monologuose tai pabrėždavo: „Mano Romuva gyva.“ 

Laisvė priartėjo. Ir jau 1990 metų vasario 7 dieną 
iš gūdžios tylos nuaidėjo jau kone tikras Naujosios Ro-
muvos balsas – Šiaurės Atėnai. Kadangi šio savaitraščio 
ėmiausi pats, galiu paliudyti: idealas buvo tik Naujoji 
Romuva, niekas kitas. Nors formaliai redaktoriai buvo-
me trys (toks sumanytas eksperimentas), bet idėja ir 
ideologija – mano rankose. Derinau net didžiųjų raidžių 
šriftą – „secesiją“, kurią iš pat pradžių buvo pasirinkęs 
ir Juozas Keliuotis. Man seniai „romuvietiška secesija“ 
krito į akį ir širdį, tad meninio redaktoriaus ir dailinin-
ko Agniaus Tarabildos prašiau būtent to. Bet tai nebuvo 
lengva (kompiuterių juk nebuvo) ir mano geidžiamą 
raidyną Agnius išraižė rankiniu būdu. O tada pasirodė 
Vaidotas. Jis palaukė, kol aš, įsteigęs ir paleidęs gyventi 
Šiaurės Atėnus, vėl būsiu laisvas ir tada trinktelėjo: „Pa-
kaks Naujosios Romuvos surogatų, leisime tikrą.“ Tai buvo 
ir netikėta, bet ir labai laukta idėja. 

Liko tik esminis klausimas – ar sugebėsime? 
Tais metais Naująją Romuvą galėjo atgaivinti bet 

kas – įregistravai, ir leisk, pirmyn. Tai buvo gana pavo-
jinga padėtis, nes koks aistruolis galėjo „užimti“ šventą 
vietą ir kitos Naujosios Romuvos vardo nebegalėsi leisti 
Naujosios Naujosios vardu... nes absurdas. Oficiali re-
gistracija tuo metu buvo palaida bala, galėjai pirma iš-
leisti, o tik po to registruoti. Tačiau Naujosios Romuvos 
pavadinimas – tikra vėliava, tad spręsti reikėjo greitai 
ir ryžtingai. Vaidotas kažką kažkur registravo, o mudu 
kartu paskelbėme, kad įsikuria Naujosios Romuvos bičiu-
lių klubas. Išleidome NR bičiulių lankstinuką su prieš-
kario žurnalo faksimile (J. Keliuočio parinktą viršelį su 
Broniaus Pundziaus Vandens nešėja) ir surengėme vakarą 
Rašytojų sąjungos salėje. Mudu su kauniečiu Mindaugu 

Blozneliu parašėme tekstą, tarsi kokį manifestą. Reikė-
jo platesnio steigėjų rato. Kaune, Liudo Dambrausko 
name (Donelaičio g. Nr. 1), kur mudu su Vaidotu lanky-
davomės ir buvome savi, įvyko Naujosios Romuvos fon-
do steigimas. Iš pradžių neformalus. Šviesūs senosios 
prieškario kartos vyrai be jokių svyravimų sutiko būti 
fondo steigėjais. Juozas Keliuotis ir jo kultūrinis žygdar-
bis buvo nelygstamas idealas. 

Pirmiausia – Liudas Dambrauskas. Mirtininkas, po-
litinis kalinys. Tuo metu jis buvo gavęs iš Amerikos lie-
tuvių specialius įgaliojimus, tapęs Lietuvių aktyvistų 
fronto vadovu Lietuvoje. Frontininkai leido žurnalą Į 
laisvę, tad buvo svarstomas ir variantas, kad Naujoji Ro-
muva taptų šio visuomeniniopolitinio žurnalo tęsėja. O 
gal net asocijuotu frontininkų nariu? Ar imtųsi Į laisvę 
leidybos kartu su atnaujintu žurnalu? Bet visi variantai 
buvo atmesti ir mūsų fondas įkurtas. 

Jo nariais tapo Liudas Dambrauskas ir jo „bendra-
bylis“ antikomunistinėje veikloje Mindaugas Bloznelis; 
taip pat jų bendražygis Jonas Antanaitis. Pakvietėme 
ir tuo metu labai populiarų, „vaižgantiškos“ dvasios 
monsinjorą Kazimierą Vasiliauską, – jis sutiko nė ne-
mirktelėjęs. Tolesnė veikla buvo tarsi paprasta: Krantų 
ir Regnum redakcijoje ėmė vykti Naujosios Romuvos bi-
čiulių klubo susirinkimai. 1993 metais buvo nutarta iš-
leisti signalinį Naujosios Romuvos numerį. Jį paskelbėme 
kaip pirmąjį atnaujintą numerį 1994 metais, skliauste-
liuose pažymėdami simbolišką Naujosios Romuvos lie-
pos 7osios numerį. Taip paminėjome 1940 metų liepos 
7 dieną, kai žurnalas buvo uždarytas ilgiems dešimt
mečiams. 

Juozo Keliuočio svajonė virto tikrove. Žurnalą pra-
dėjome leisti to paties formato, su tomis pačiomis rub
rikomis, naudodami tą patį šriftą. Atidavėme šventą 
duoklę mūsų pirmtakui, kultūros tradicijai, paskelbėme 
esą nepriklausomi. Kai visi kliedėjo apie laisvę ir nepri-
klausomybę, mes jautėmės priklausomi – priklausomi 
nuo didžios tradicijos, nuo Europos ir krikščionybės, 
priklausantys didžiai Lietuvos kultūrai. 

Henrikas Šilgalis ir Arvydas 
Juozaitis svečiuose pas Juozą 
Keliuotį per Juozines, 1982, 
kovo 19
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Kultūros idėja
Negali užsimerkti, niekur ir niekados – užsimerkęs matai 
jį – salyną naktyje. Netgi ne jį, o ją – skęstančią kultūrą. 

Kūrėjo amatas – koks keistas žodis – nepalieka vil-
ties likti be darbo. Tas amatas – ne kas kita, o aistra, rytą 
vakarą prilipusi prie jautriausių sielos vietų, prikibęs 
trauklapis, siurbiantis gyvybės syvus. Koks svaigus, gai-
vinantis jutimas – atiduoti dienas ir naktis šalia tavęs ir 
tavyje pulsuojančiai kultūrai. O gal kultūros idėjai?

Iš visų apsėdimo rūšių ir porūšių išganingiausia bus 
bene vienintelė – kultūra. Gal todėl, kad žmogus joje jau-
čiasi saugiausiai. O gal kad kultūra – taikingiausias prie-
vartos būdas. O gal ir todėl, kad, ja gyvenant, pakanka 
ir duonos žiauberėlės.

Šis klausimas kankino ne vieną kūrėją, ir kankino, 
matyt, ne šiaip sau. Kultūrą atmetantys ir paneigiantys 
vis vien kurdavo, vadinasi, dalyvaudavo kultūroje. 
Naujoje, savoje, kitokioje, bet kultūroje. Kažkas dieviška 
turėjo žvelgti žmogui į sielą, kad, paneigdamas kultūrą, 
jis vis vien galvotų apie kultūrą. Juk negyvensi sąvartyne, 
šiukšlyne, laužyne...

O gal gyvensi civilizacijoje?.. 
Mc Donalds, Hi-Fi, Coca-cola, Pop corn... Kitados juok-

davosi Vakarų intelektualai, sakydami „jei kada nors 
demokratija ir užkariaus jus, tai ji nebus pirmoji – ją vis 
vien aplenks civilizacija, makdonaldizacija, liberalizaci-
ja – visa, kas alina kultūrą, o ir turi su ja tiek bendra, kiek 
nuotrauka su gyvenimu.

Tad – kultūra ar civilizacija? 
Juk civilizacija gražiai išleidžia knygą, bet parašo ją 

kultūra...

A r v y d a s  J u o z a i t i s

Kultūros šaltis
   

Kūryba – kaitra, aukštakrosnė, ugnis – siela. Kūryba – 
didysis sprogimas, pradžia, galia, vienvaldystė. Visa, 
kas stoja jai ant kelio – krenta. Visa puola prieš ją ant 
kelių. Visa – sklendės, kaiščiai, vožtuvai, pertvaros, ri-
bos – pralaimi. Sienos, įstatymai, bokštai, dangoraižiai – 
griūva. Tuščia erdvė – vienintelis indas, kuriame telpa 
ji ir alsuoja.

Tai kūryba. O kultūra?
Ji jau visai kas kita, visai...
Ribos, ribos, ribos – štai kasdienė kultūros malda, 

jos Dievo žodis. Ribos, kurių negalia peržengti, ir ribos, 
kurias peržengti leidžiama. Žmogaus gyvenimas, koks 
erdvus jis bebūtų, įrėminamas tarp dviejų datų.

Kultūros pašaukimas – nutylėti tikrąsias savo gimi-
mo ir mirties datas, paneigti gamtą ir lemtį. Tai mirtina 
nuodėmė? Žmogui, bet ne kultūrai. Nes kultūra – tikroji 
riba.

Žmogus teisiamas baisiau negu kultūra. Jis – 
vienatinis, kultūra – niekieno ir visų. Vadinasi, ribos 
jai – gyvybės indas, apsaugantis jos savastį ir turtą. Indas, 
saugojantis nuosavybę nuo kaitros, ugnies, sielos. Kitų 
kultūrų ir religijų.

Kultūra šalia pasaulio. Kūryba – didžioji pasaulio 
vagystė. Kūryba pasikėsina į neaprėpiamą galybę. Ar jai 
sustoti prieš ribomis apsirėžusią kultūrą?

Vadinasi, kūryba teisia kultūrą, kultūra – kūrybą.
Kai abi stoja prieš laiko teismą, kultūrai būna didžiu-

lė šventė. O kūryba tyli. Kultūra išeina į gatves ir aikštes. 
Ji atsiskleidžia, išsipuošia vaidindama visagalį laiką. Tai 
didžioji jos iliuzija. Ji apglėbia, prispaudžia kūrybą sau 
prie krūtinės...

Taip pasaulyje atsiranda ribos.
Kūrėjas tą valandą būna toli nuo kultūros ir nejau-

čia jos šalčio.

Naujoji Romuva, 1994, nr. 1 (495)
   

Tokia buvo nauja Naujosios Romuvos pradžia. 
Vaidotas Daunys netrukus žuvo. Man teko perimti 

viską – visą atsakomybę, tiek organizacinę, tiek finansi-
nę, – ir tapti žurnalo vyriausiuoju redaktoriumi. Prasidė-
jo neramios mano dienos, trukusios penkerius metus, iki 
pasibeldė naujas amžius. Žinoma, apie jokį savaitraštį ar 
mėnraštį kalbos negalėjo būti, žurnalas tapo ketvirtiniu. 
Laimė, niekur neišsiskirstė Vaidoto suburtas redakcijos 
būrys, kuris kartu su Krantų žurnalu (jį perėmė Helmu-

tas Šabasevičius) leido ir mūsų Naująją Romuvą. Atsirado 
Rokas Gelažius, nesitraukė ir dailininkas Saulius Chle-
binskas, atėjo ir Andrius Konickis. 2000 metų rudenį 
mudu su Andriumi Konickiu nuvykome į Kauną, ap-
lankėme Antakalnio ligoninėje ir monsinjorą Kazimierą 
Vasiliauską. Visi NR fondo steigėjai sutiko, kad Naujosios 
Romuvos redaktoriumi taptų jis, Andrius. Andrius Konic-
kis didvyriškai tęsė šį darbą iki 2021 metų vasaros. Kaip 
jam sekėsi? – tai atskirta kalba. 
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1931 metų pradžioje dienos šviesą išvydo savaitraštis 
Naujoji Romuva, metęs iššūkį Lietuvos viešajam ir kul-
tūriniam gyvenimui. Tuo metu jau ėjo žinomi kultū-
ros mėnraščiai Kultūra, Židinys, Vairas, kurių kiekvienas 
savaip „varė“, kaip tada buvo įprasta sakyti, tautinės 
kultūros vagas. Toje terpėje ir gimė Naujoji Romuva, pa-
kvietusi konsoliduotis įvairių pažiūrų žmones. Žurnalo 
steigėjas, leidėjas ir redaktorius Juozas Keliuotis (1902–
1983) tapo naujų idėjų laidininku ir puikiu praktiku, pa-
jėgusiu įtvirtinti šį leidinį kultūrinėje viso krašto orbitoje. 
Tai buvo nelengvas uždavinys, kuris įgyvendintas dide-
lio pasišventimo dėka, turint aiškų tikslą ir bekompro-
misį kultūrininko charakterį. Pradėtą darbą J. Keliuotis 
tęsė visą likusį valstybinės nepriklausomybės laikotarpį 
iki 1940 metų vasaros. Neperdedant galima teigti, kad 
Naujoji Romuva tapo viso dešimtmečio kultūrinio gyve-
nimo metraščiu.

1929 metais grįžęs iš Paryžiaus, kur studijavo lite-
ratūrą, sociologiją, dailės istoriją, filosofiją, J. Keliuotis 
suredaguoja jaunųjų kūrybos almanachą Granitas (jame 
savo kūrybą paskelbė S. Anglickis, B. Brazdžionis, S. Nė-
ris, A. Vaičiulaitis ir kiti). Tai buvo vienkartinis leidinys, 
skirtingai nuo keturvėjininkų ir Trečiojo fronto, ramiai 
akcentavęs katalikiškųjų vertybių reikšmę asmenybės 
vystymui, o kartu ir kūrybinių galių sklaidai. Nepra-
slinkus nė dvejiems metams, J. Keliuotis imasi gyvenimą 
įprasminančio užmojo, savitai perimdamas S. Šalkauskio 
dar 1921–1922 m. leistos Romuvos giją. Šie du šaltiniai 
Granitas ir Romuva greičiausiai ir bus išsilieję į pirmojo 
šuolio energiją.

Juozas Keliuotis pradėjo nuo dviejų iki tol neįprastų 
sąlygų: pirma, Naujoji Romuva buvo savaitraštis, turėjęs 
priartinti kultūrinę kūrybą prie kultūrinių ir visuome-
ninių aktualijų, ir antra, ji nebuvo susieta su esamomis 
partinėmis grupėmis, o siekė išugdyti visuomenę, ku-
rioje harmonizuotųsi individualumas ir universalumas.

Bendriausi pasaulėžiūriniai principai buvo apibrėž-
ti: „Naujoji Romuva skelbs katalikybę, kuri dvasiniai 
žmogų pastatė ant kojų.“ Kartu žurnalas turėjo mažai 
ką bendro su lietuviškuoju klerikalizmu.

Iš pat pradžių leidybai talkininkavo profesorius 
Blažiejus Česnys, kurio bute prie arbatos puodelio rink-
davosi „smegenų centras“, formavęs ir diskutavęs aktu-
aliausias problemas. Tuo būdu Naujoji Romuva tapo mo-
dernaus ir dinamiško kultūros gyvenimo šaltiniu, kuris 
ne tik greitai ir analitiškai atspindėjo visuomenės dvasi-
nio gyvenimo pokyčius, bet ir pats darė ženklią įtaką tam 
gyvenimui. Tereikia prisiminti, kaip glaudžiai Naujoji 
Romuva bendravo su jaunųjų dailininkų ARS judėjimu, 
kiek daug buvo parašyta jos puslapiuose apie moder-
niąją Europos kultūrą ir literatūrą, kiek paskelbta neži-
notų Lietuvoje užsienio kūrinių, kiek atvesta į kūrybą 
naujų vardų. Drauge žurnalas atspindėjo lietuviškosios 
kultūros ištakas, kompetentingai reprezentavo naująsias 

Naujosios Romuvos bičiuliai
jos idėjas. Gana greitai rašyti Naujajai Romuvai save ger-
biančiam kultūros žmogui tapo prestižo reikalu. Žurnale 
bendradarbiavo autoritetingiausi Vytauto Didžiojo uni-
versiteto profesoriai ir įvairiausių sričių specialistai, daž-
nai skelbdami ne tik publicistines, bet ir grynai moksli-
nes idėjas (už savo rašinius profesoriai ir mokslininkai 
neimdavo iš nuolat skurstančios redakcijos honorarų). 
Žurnalo puslapiuose buvo suteikta galimybė pasisakyti 
ir netituluotiems kultūrininkams, kartais gimnazistams.

Bene ryškiausią įtaką demokratėjančiai visuomeni-
nei minčiai žurnalas padarė 1936 metais paskelbdamas 
šešiolikos jaunų intelektualų dokumentą Į organiškos vals-
tybės kūrybą. Tai buvo pirmoji originali lietuviškos ko-
lektyvinės minties visuomeninė politinė programa, su-
silaukusi gyvo rezonanso: po šios publikacijos kilo kelis 
metus trukusi diskusija, kurios dalyviai įvairiapusiškai 
svarstė galimus naujos valstybinės santvarkos pagrin-
dus. Dokumentas kartu su diskusija paruošė pamatą 
ir Lietuvių Aktyvistų Fronto ruoštai konstitucijai, LIT 
ateities vizijai.

Jau 1932 metais, siekdamas sutelkti po žurnalo vėlia-
va daugiau moralinių ir intelektualinių jėgų, J. Keliuotis 
įsteigė Naujosios Romuvos bičiulių sąjungą, kurios įstatai 
paskelbti 1932 m. Nr. 5152. Būdamas puikus organiza-
torius, redaktorius ir leidėjas, J. Keliuotis steigė Naujosios 
Romuvos bičiulių klubus, kuriuose buvo aptariami gy-
viausi kultūrinio gyvenimo faktai, gimė ne viena idėja, 
vėliau pratęsianti savo gyvenimą žurnalo puslapiuose. 
Pokalbiai šiuose klubuose tapo gyva tradicija, net savitu 
dailininkų ir literatų poreikiu. Tuo galima įsitikinti pa-
varčius vėlesnių metų Naujosios Romuvos komplektus.

Naujoji Romuva pasiekė didžiulį tam laikui tiražą.

*  *  *
Atkuriant valstybės nepriklausomybę, atgimė ne vienas 
prieš Antrąjį pasaulinį karą ėjęs periodinis leidinys. Į kul-
tūrą grąžinti Židinio ir Dienovidžio vardai, tačiau abiem 
atvejais tai – visai ne buvusios dvasios ir pakraipos lei-
diniai. 1990 metų spalio 10 dieną buvo įregistruotas Nau-
josios Romuvos periodinis leidinys ir gauta teisė jį leisti. 
Tačiau žurnalas iki pastarojo meto nepasirodė.

Problemos, su kuriomis susiduria visuomeninis ir 
kultūrinis Lietuvos gyvenimas yra daug labiau kompli-
kuotos negu Naujosios Romuvos laikais. Rodos, visuome-
nė šiandien daug labiau politizuota. Tai reiškiasi ryš-
kiu visuomeninių grupių pasiskirstymu pagal politines 
simpatijas ir griežtu politinių pažiūrų taikymu kultūros 
gyvenimui. Tokiomis sąlygomis leisti Naujosios Romuvos 
dvasią atitinkantį savaitraštį labai sunku. Prisideda ir be 
galo sunkios finansinės bei techninės leidybos sąlygos. 
Tačiau prisiminkime Naujosios Romuvos atsiradimo laiką 
ir priežastis: „Buvo laikai, kai visuomeniniai ir politiniai 
klausimai buvo nustelbę tautinės kultūros kūrimo rei-
kalą. Visuomenė buvo susiformavusi grupėmis, kurios 
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aštriai viena su kita kovojo“ (J. Brazaitis, Raštai, t. IV). 
Ir tuo metu Naujosios Romuvos bendradarbiai matė, kaip 
gražiausios jėgos eikvojamos beprasmiškai trapusavio 
kovai.

Viską pasvėrę ir manydami, kad būtina atgaivinti vi-
suminę krikščioniškosios Naujosios Romuvos dvasią, keli 
iniciatoriai – Mindaugas Bloznelis Liudas Dambrauskas, 
Jonas Antanaitis, Vaidotas Daunys ir Arvydas Juozaitis, 
ilgokai ieškoję formų, kuriomis galėtų gyvuoti ši dvasia, 
nutarė pradėti Naujosios Romuvos bičiulių klubo susirin-
kimus. Tokie susirinkimai ir buvo pradėti rengti 1992 
metų vasarį, Vilniuje, Krantų redakcijos patalpose.

Štai trumpa klubo egzistavimo istorija:
Vasario 19 d. aptariami organizaciniai klubo reikalai 

(dalyvavo 12 žmonių).

Kovo 18 d. Arvydo Juozaičio pranešimas Klasikos 
paradigmos beieškant ir diskusija (dalyvavo 28 žmonės).

Balandžio 8 d. – Vytauto Berenio pranešimas XIX 
amžiaus Lietuvos bajorija ir mesianizmas ir diskusija (daly-
vavo 15 žmonių).

Gegužės 6 d. pokalbis su Vytautu Kavoliu apie JAV 
išeivijos kultūrinį gyvenimą; Jono Trinkūno pasakojimas 
apie Lenkijos visuomenės bei valdžios santykį su kaimy-
ninėmis tautomis ir jų atstovais, gyvenančiais Lenkijos 
teritorijoje (dalyvavo 28 žmonės).

1992 metų rudenį Naujosios Romuvos bičiuliai pratęs 
savo susirinkimus ir diskusijas.

1992 m. vasara

M. B., A. J.
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Argas

Pakimba debesys virš lauko dideli  
įspėtum vardą – ežerais pavirstų  
tačiau nė lašo dulkinam kely  
tik pienės pūkas ganosi tarp pirštų  
 
lengvumo tokio tartumei avis  
vos išginta iš pat olos ciklopo  
gali skaičiuoti iki kol prašvis  
bet viduje kažkas taip smarkiai sopa  
 
lyg kirstų vėjo kirčiai botagu  
per nuogą šerdį per įskeltą odą  
lyg pats šitoj ugny seniai degu  
nei šalta anei šilta tik vienoda  
 
pradžia ir pabaiga o kas tarp jų  
tėra tiktai gyvenimo balastas  
paplūstantis saulėlydžio krauju  
šis vėjas tarsi peilis išgaląstas  
 
o debesys rupšnoja alkani  
gal dangų gal pušies viršūnę žalią  
kol nebelieka nieko sakiny  
tik lengvas vėjas amžiną birželį  
 
kai reikia prisirišt prie debesų  
pilvų kad vėl paliktum tamsią olą  
ramybė – štai kas karžygiui baisu  
kada ginies bet nieks seniai nepuola  
 
tik dreba vėjy debesys bailiau  
paglostyk baltą papilvę žemėtą  
po tiek kelionių regis pagaliau  
save prarasim bet pasieksim Kretą.

Va i n i u s  B a k a s

Vakaras be gervių

Kas mane nuo pilko liūdesio išgelbės  
kas išgydys sielą atvirą kaip randą  
mano popierėliai – išlankstytos gervės  
kaip laiškai ar maldos į padanges skrenda  
 
jos krypties neturi vardo adresato  
bet galbūt jų balso vėlės tyliai klausos  
gal jų lengvą skrydį dar kas nors pamato  
ten kur sniego girnos ten kur melsvos dausos  
 
jas priims kas žemėj vietos nesurado  
lengvas vėjo delnas liūdinčius priglaus mus  
kai nutrynęs kreidą išeinu iš rato  
ir mane sutinka melsvas girių gausmas  
 
ūžia šitos staklės baltą rūbą audžia  
kad greičiau pamirštum drabužėlį juodą  
ir girdi jų giesmę – lyg vargonų – graudžią  
o klausyklos tyli – niekam neišduoda 
 
ko esu nespėjęs ką esu padaręs  
kad kantrybės taurę išrašiau po lašą  
man bus lengvas vėjas kylantis vakaris  
išlankstytas gerves į padanges neša  
 
kaip gražiai nuaustas baltas rūkas gula  
iš laukimo ilgo iš laukimo aklo   
aš veriu po gervę virpančią ant siūlo  
gervių vėrinėlis vakarui ant kaklo  
 
mano popierėliai tarsi baltos gulbės  
joms sparnus pakirpo ir negali skristi  
jų giesmės dar klausos vakaras apstulbęs  
ir raukšlėto veido šypsanti vaikystė.
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Kaip versmė

Mūsų laukia seniai jau nubudus beržyno paunksnė  
savo gyslom jaučiu tekant pirmą pavasario sulą  
ir širdis o gal šerdis many taip beprotiškai dunksi  
kad galėčiau stebėti kaip rasos ant dobilo gula  
 
lyg pavargę draugai o mus lydi dienų palydovės  
nuo gyvenimo sauso lig Bakcho gyvenimo girto  
kada miršta dievai ir sugriūva didingos šventovės  
lieka vienas šešėlis to beržo kur pernai nukirto  
 
gal tai žaibas o gal aštrūs ašmenys kirvio galąsto  
gal širdies medkirtys taip ieškojo ilgai ir nerado  
vos iš narvo ištrūkę mes vėl priartėjam prie spąstų  
sako tam kad įvertintum duoną nors trupinio bado  
 
paragaut kartais reikia ant alkio riekės byrant druskai  
kiek suvalgyta jos... bet mes druskos stulpais nepavirtom  
prie šaltinio gilaus sėmėm vandenį – koks jis skaidrus kai  
jį rieškučiom semi ir balčiausi delnai kvepia mirtom  
 
ir pasotina mus jau beržai prie kurių tik suklupom  
ir žaizdoti klevai iš kurių jau sula kantriai varva  
bet toksai troškulys kad vėl grįžtam sukepusiom lūpom  
laisvu vėju kvėpuoti į uždarą vakaro narvą  
 
kartais gera stebėt kaip vijokliai ten užlipa grotom  
kaip aplinkui žolė net pro akmenis auga ir veržias  
kai manęs nebebus bet vis viena bent kvapo ieškotum  
susirask tą paunksnę kur buvo pavasario beržas  
 
aš iš dulkės bandau grįžt į žmogų į vėją į Nieką  
bet ne šito pasaulio nei vėjai nei meilės tvirtovė  
pirmas dėsnis gamtos – jeigu nukirsto medžio nelieka  
jo šešėlis-karys kuo ramiausiai palaukėje stovi.

Trisdešimt

Štai jau trisdešimt metų manęs nesuranda mirtis...   
A. M.  

Jau naktis iš nakties kaip manęs neapleidžia mintis  
kaip jauna filologė nuspaudusi durų skambutį  
reikia lašo kantrybės bet noris sugrūst į dantis  
Elsinoro princiukui tą ištarą „būt ar nebūti“  
 
koks gi skirtumas tau jeigu nieko nelieka visai  
bet tiesiog negali panorėjęs taip imt ir išnykti  
galvoje vis dar sukas traškėdami „kopų balsai“  
o vienintelis būdas išliet visą baimę ir pyktį  
 
pasiduoti tai galiai kuri mano ranką gražiai  
tarsi šunį vedžioja po baltąjį popieriaus lapą  
paklausyti kaip upėje švilpia raudoni vėžiai  
kur tavoji mirtis ir manoji gyvybė sutapo  
 
tarsi du kontinentai iš rankų atgal į rankas  
taip iš antikos miesto dvi šukės į vazą sulimpa  
drugio sapnas spalvotas du tūkstančius metų trunkąs  
vis dar klausiančiam kelio ir bandančiam kopt į Olimpą  
 
kuriame jau seniai blaškos dulkėm pavirtę dievai  
ir nelieka kalbos bet gali patylėt apie daug ką  
kol semiotikai brėžia kvadratą bet šitaip kreivai  
kad prasprūsta prasmė per užsėtą semantinį lauką.
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Lynojant, arba Skardinė dėžutė 

Šitas miestas seniai  
įvyniotas į mėlyną tamsą  
nutraukti sakiniai  
senas radijas grojantis Bramsą  
 
gal ne radijas ten  
bet kampe pastatytas rojalis  
mudviem skirta gyvent  
su laiku prasilenkiant pro šalį  
 
nuolatos kaip visi  
vėl kas naktį purenam paklodę  
ir naktis nebaisi  
užsimerkus kitaip nei atrodė  
 
kai per sapną krenti  
lyg į milžino skruosto duobutę  
mudu nesam šventi  
bet išmokę sparnus prisisiūti  
 
sau prie menčių tačiau  
mudu vis dar nemokame skristi  
vis arčiau ir arčiau  
prie brandos priartėja vaikystė  
 
prie rojalio lėtai  
ji klavišą tarytumei dantį  
ima klibint – matai  
kad tyloj mums nelemta gyventi  
 
mūsų kūnai gražiai  
įvynioti į mėlyną naktį  
kur seni garvežiai  
kur pats metas apkurst ir apakti  
 
toks likimas ne tau  
taip nevykusiai laikas sutampa  
bet iš tolo matau  
tyliai dardančio garvežio lempą  
 
šviesos skrieja į mus  
paklausyk kaip krumpliaračiai darda  
šiąnakt vėl per sapnus  
glostei rožę kartojai jos vardą   
 
jį įspėjau seniai  
byra žiedlapiai vos tik palietus  
lyg trumpi sakiniai  
krinta žemėn pavasario lietūs  
 

juos natom užrašiau  
melsvas tušas nespėjo išdžiūti  
už rojalį gražiau  
lyjant skamba skardinė dėžutė.

Klajojantys žodžiai

Jau dvidešimt metų kaip daužos  
širdis gilioje tamsoje  
jau dvidešimt metų kaip laužas –  
švieselė iš tolo į ją  
 
mums lemta vis eiti ir eiti  
o gal neprieisim visai  
tamsa staigiai mažina greitį  
ir girdis sakytum balsai  
 
o gal užkalbėjimas lėtas  
šakų ramiame kuždesy  
kad šičia dar rasime vietos  
prie laužo prisėdę visi  
 
kad šitaip atšyla ir rankos  
ir sielos kad taip iš vidaus  
užkaltas beprotiškai trankos  
prieš mirtį norėjęs saldaus  
 
sultingo nežemiško vaisiaus  
nuo rojaus gražios obelies  
sunku man kalbėt su gyvaisiais  
o mirę – taipogi tylės  
 
matyti tik šiaurės pašvaistė  
ant veido žymė nežymi  
kad duonos pelnyti ir žaisti  
mes skubam kažko vedami  
 
į tinklą į erdvią svetainę  
į laukiančius mūsų namus  
ir šitaip dešimtmečiai eina  
ne mūsų bet visad pro mus  
 
ir tiesia per vandenį lieptą  
dar šviežią jaunos drebulės  
ir visa kas buvo taip slėpta  
vėl šviesą išvysti galės.
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Namai svetimi, o nardo po juos nevarstydama 
durų, net ir dūlėjančioje vakaro prieblandoje 
neužkliūna už baldų, neužmina nė mažiausio 

daiktelio, nors ant grindų – daugybė pustuščių dažų tū-
belių, tušti buteliai, tušti cigarečių pakeliai, tuščios dra-
bužių rankovės ir batai be pėdų, ir skrybėlė be... Kaip ji 
sugeba šitaip: čia baltas suknelės kartūnas šmėsteli už 
molberto, čia juodame lango stikle atsispindi švelnus 
siluetas arba visai šalia atsiveria nuogo peties baltuma 
ir net įprastas kvapas, lyg būtų atsidususi visai čia pat, 
slysteli pro Martyno nosies galelį. Laiko pelėsiu apau-
ga palangės, monotoniškai klapsi laikrodis be gegutės, 
o kai gegutė sukukuoja už lango, kai šitaip garsiai ku-
kuoja, sustingsta visi jo teptukai ir drobės kaip būsimos 
šmėklos sukyla iš dirbtuvės pasienių – artėja beveidės, 
išblyškusios, artėja, supa ratu ir munkiškai tampos jų 
tuščios akiduobės, ir šaukia burnų įdubos: koooo koooo 
čia aaaaatvažiavaiiiii? Kooooooo? Meees lauuuuukiam. 

Kantriai laukė ir jo bičiuliai, daug kartų įtikinėję: 
Martynai, tau reikia pakeisti aplinką, išsivaduoti. Pradėti 
viską iš naujo. 

Taip daug kas kalbėjo, bet Martynas priėmė toliau-
siai gyvenančiųjų kvietimą. Vylėsi – ji nesuras, neatseks 
iš paskos, juk prastai orientuojasi svetimose vietose, pa-
siliks ten, kur... 

Langai dideli, dirbtuvės erdvėje galėtų tapyti bent tri-
se, jam vienam šviesos net per daug, kiaurą dieną saulė 
iš visų pusių – ar buvo kada nors toks komfortas? Tapyk 
ir tapyk. Arba ilsėkis: miegamasis, virtuvė, erdvi veranda 
su laipteliais į mišką, už jo – ežeras. Namas iš visų pusių 
apsuptas išlakių eglių vainiku, kuris, monotoniškai oš-
damas, tai mažėja, tai prasiplečia. Atrodo, lyg ši sodyba 
būtų iškirpta iš visatos – net nepadeda žinojimas, kad už 
tų eglių tipiškas tvarkingas Vokietijos miestelis su par-
duotuvėlėmis ir banku, pašto skyriumi ir bendruomenės 
namais, ir netgi su mažyte šventove. Turbūt ir su įvairių 
žmonių skirtingais gyvenimais. Martynas dar nė karto ne-
buvo išėjęs iš magiškojo rato. Net nelabai domėjosi, ką jam 
svetingi šeimininkai paliko šaldytuve. Tuštino tik barą.

Dirbtuvėje išrikiuoti įvairaus formato balti drobių 
lakštai – kaip likimo siūlomos kortos: kurią išsitrauksi 
ir užkelsi ant molberto? Ką pasirinksi: vynus, būgnus, 
širdis ar... kryžius? Raudona ir juoda. 

Martynas slankioja po namus, sustoja ties vienu lan-
gu, ties kitu, gurkšnoja vyną ir spokso. Tiesiog spokso. Į 

B i r u t ė  J o n u š k a i t ė

Nežudikas
ar

Ne, žudikas
veidrodį nežiūri, bet pačiam atrodo, kad jo akys kasdien 
vis didesnės ir didesnės, jos apvalėja, po truputį lipa iš 
akiduobių, greitai išsprogę obuoliai laikysis tik ant elas-
tingų kojelių, tarsi kokio kosmito ar egzotiško vabzdžio 
ir dairysis į visas puses net nepajudinus galvos... 

O naktį, kai trumpam pavyksta nusnūsti, Martynas... 
tapo. Kaip įprastai vasarą: jis tapo, ji vaikštinėja po sodą, na-
mus, tvarkosi, gamina valgį, skaito, laisto gėles ir niūniuoja. 
Martynas jai atitaria, nors abu – ne operos dainininkai, bet 
tos nesąmoningai ateinančios melodijos, – jo sodrus bosas, 
jos švelnus sopranas, – susipina į saugų dūzgesį, nemato-
mą garsų avilį, kuriame jie ropinėja savo įprastais takais, 
įsitikinę, kad skausmo klinikos statomos tik ten, kur vyks-
ta žemės drebėjimai, siautėja uraganai ir smurtas. O jiems 
Dievo skirtame koryje nei medus, nei oras negali išsekti. 

„Kas išjungia avilio dūzgesį?“ – klausia nubudęs 
kiekvieną rytą. Ir iš karto pats sau atsako: kvailas klau-
simas. Tūkstančius metų žmogus klausinėja, tūkstančius 
metų visi jo išgalvoti dievai tyli. Ar manai, kad tavo Die-
vas bus atviresnis? Gali, kaip daugelis, apgaudinėdamas 
save, dėlioti asmeninių atsakymų variantus drobėse. 

Mėgina. Ir niekaip negali ištrūkti iš įsisukusio rato: 
raudona ir juoda. Kraujas ir storos, pajuodusios medžio 
šakos. Širdys ir kryžiai. Baltos dėmės. Visus pastaruosius 
mėnesius. Ir ten, namuose, ir čia. Turbūt ne tapymo, o 
apmąstymų laikas. 

Ar jo moteris buvo kuo nors ypatinga? 
Eilinė restauratorė. Tačiau ji regėjo. Sakydavo žvelg-

dama į jo paveikslus: nesvarbu, kad spalvos ryškios, bet 
už jų – daug liūdesio. Jaučiu jį pirštais – toks grublėtas, 
žemės spalvos. Galėčiau jį restauruoti. 

Ir buvo teisi. 
Pirmoji Martyno moteris matė kitaip: už kiek par-

duosi? 
Patys skausmingiausi darbai ją iš karto suerzindavo, 

ji smeigdavo kaip adatą į vudu lėlę: „Šitos nesąmonės 
niekas nepirks, kam laiką švaistai!“ 

Skausmas padvigubėdavo, drobės raupsais apeida-
vo, jam atrodė, kad į jo paveikslus net parodose žmonės 
žvelgė per saugų nuotolį – kad neužsikrėstų.

 
Vaikams užaugus, Martynas išėjo iš namų. Susirinko 
savo teptukus, paletes, į vieną lagaminą susikrovė dra-
bužius ir iškeliavo. Į miesto pakraštyje sodo namelyje 
įrengtą dirbtuvę. 
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Po keleto metų ši dirbtuvė tapo jo ir Restauratorės 
namais. Tuose nedideliuose kambarėliuose ji greitai pri-
sijaukino visus jo daiktus, sustygavo dienos darbų ritmą. 
Restauratorė ir jį patį restauravo išlygindama jo kreivą 
šypseną, išryškindama sunykusią akių spalvą, sugrąžin-
dama jo savastį ir tikėjimą, kad drobėje išlikę atodūsiai 
skirti ne kieno nors interjerui, o tam, kad nenutrūktų 
kvėpavimo ritmas. Kad galėtų gyventi. Taip, kaip suge-
ba, kaip Martynui buvo skirta. 

Ne, Restauratorė nebuvo paprasta, ji mylėjo. Apie 
meilę Martynas pradėjo mąstyti tik dabar, kai... tokia-
me amžiuje šis žodis tapo tarsi Komunija: neįtikėtinai 
trapus slėpinys, apie kurį vos pagalvojus suimdavo ne-
rimas – ar iš tikrųjų jis kupinas galios, kuria taip labai 
trokštame tikėti?  

Apie tą galią daug metų nieko nenutuokė. Viskas 
klostėsi lyg ir savaime. Suėjimai, draugystės, išsiskyri-
mai. Moterys trumpesniam laikui ir ilgesnis buvimas 
šalia jo vaikų motinos, greičiau iš pasidavimo rutinai, 
arkliško įpročio anksčiau ar vėliau parlinguoti į namus, 
kuriuose net ir šviesos neuždegęs surasi savo šlepetes, 
arbatos pakelį, dantų pastą ar aspirino tablečių. Dar šio-
kios tokios pareigos, o daugiau – jokio ypatingo jausmo. 
Tačiau pastarieji metai su Lanzarote, nes taip ją mintyse 
vadino, palaimingai slinko tarsi atokioje eukaliptų girai-
tėje, iš kurios nenorėjo niekur išvykti. 

Restauratorei patiko baltos ir juodos deriniai. Su 
ryškiu kraujo lašeliu. Balta suknelė, juodi bateliai, rau-
doni karoliai. Baltos svetainės sienos, tamsios grindys, 
raudona sofa. Ir pati Restauratorė buvo kaip ta Cezario 
Manrikės sala: iš pirmo žvilgsnio pilka, rusva, grublė-
ta žemė, visų atspalvių juodi pelenai. Ir staiga tarp tų 
mėnulio kraterių atsiveria žalios oazės, ryškūs, balti it 
pumpotaukšliai namai. Lyg kokios linksmai išsprogu-
sios, žaislinės, vilties teikiančios akys. O dar vėliau su-
pranti, kad toje saloje – per šimtą vulkanų, šimtai krate-
rių ir krateriukų, kurių grožis ir gylis toks paslaptingas...  
Metai su Restauratore jam buvo netikėtai atrakintas, pats 
svarbiausias jo kambarys, raktą nuo kurio gal buvo pa-
metęs, gal palikęs ant vinies vaikystės troboje. Moteriai 
pravėrus duris, puolė pro jas į vidų tarsi jaunatviško 
džiugesio apimtas vaikėzas. 

Kaip Restauratorė žinojo, kad jis turi tokį kamba-
rį, jeigu pats apie jį buvo pamiršęs? Kaip jo dabar ne-
prarasti, nepaisant visko? Neprarasti ir šioje sodyboje, 
svetimoje šalyje, būnant nuolatinėje tyloje, kai girdi tik 
kartais sukylantį vėją, gegutę, ančių kryktelėjimą ežere 
ar laukinio karvelio ūbavimą? 

Tyla plūduriavo kieme ir namo viduje, Martynas 
braidė po ją vis dažniau sustodamas prie molberto, dė-
liojo savus dažų pasjansus pamažu įsileisdamas ir bals-
vą, vaikystės pievas užliejančią rūko spalvą, Lanzarotės 
spalvą, stūmė nuo savęs buvusį vaizdinį, mėgino užtepti, 
užkloti ledo sluoksniukais vis išnyrantį kraujo purpurą 
ir juodą kryžiaus šešėlį.

Kol vieną vakarą Martyną slaugančią tylą sutrik-
dė keistas garsas – lyg žiogo, lyg cikados. Kažkas ėmė 
griežti – vienodai, klaikiai įkyriai. Sėdėdamas verandoje, 
gurkšnojo vyną, kantriai laukė, kada tam muzikantui nu-
sibos. Įsipylė antrą taurę ir trečią – melodija vis ta pati, 

tuo pačiu banguojančiu garsumu. Jau ir butelį baigė – 
griežimas nesiliovė. 

Pastarojo laiko minčių tėkmė ėmė aižyti kaip pra-
kirstas plonytis ledas. Jau vylėsi, kad diena iš dienos jis 
storės ir visa, kas buvo lig šiolei, taps giliai nugrimzdu-
siais inkliuzais, kad galės į juos kartais pažvelgti kaip 
į gintaro gabaluose sustingusius laumžirgius. Jie liks 
anapus, o jis – šiapus. O dabar kažkas svetimas brutaliai 
brovėsi į jo vienišą buvimą, pramušė ledo lakštą ir, vėl 
prasidėjus šalčio ir šilumos grumtynėms, pro vis didė-
jančią kiaurymę į paviršių ėmė kilti praeities vaizdiniai. 

O gal niekada ir nebuvo tos plonytės ribos? 
Kai atsigulęs išjungė naktinę lempelę, griežėjas 

trumpam pritilo, bet paskui visą naktį tęsė koncertą. 
Kitą vakarą – tas pat. Trečio laukė jau įsitempęs: „Negi 
vėl?“ Taip, vos tik sutemo. Vynas sutraukė ne tik lūpas, 
gomurį, bet ir skrandį. Visas beviltiškas dienos trypimas 
prie drobės sukilo ir šalia fizinio įjungė vidinį nuovargį – 
nepasitenkinimą tuo, ką nutapė, ir pyktį, ir nerimą, kad 
su tokiu garsiu bičiuliu ilgai neištvers. Kur tada reikės 
bėgti? Juk namo grįžti negali. Dar ne. 

Kodėl šitam grojikui taip patiko mano draugų na-
mas? Ar jie irgi jo klausosi, kai čia būna? O gal jis tada 
negroja? Gal paskambinti jiems ir paklausti, kieno čia 
gastrolės? 

Mintys pinasi ir smaugia. Čirpinimas vis toks pat – 
intensyvus ir kasdien mažiau pakenčiamas. 

Po savaitės vyno negeria. Kam atkimšti butelį, jei-
gu paskui jauti tik vidurius raižantį skausmą? Ir tai ne 
pagirių negerumas, o akiplėšos koncertuotojo sukeltas. 
Jau turbūt laikas pasirūpinti raminamųjų vaistų – tas 
būsimas erzelis nuo pat ryto dūzgia ne tik ausyse, – jau 
nuolatiniai virpesiai atsirado ir krūtinės plotmėje, ir ant 
nugaros jaučia keistą niežulį... Bene dygsta sparnai? Jau 
nebebuvo tikras, ar dienos metu iš tikrųjų name tylu. 

Galų gale apsisprendė: privalau išsiaiškinti.
Vakare verandoje prieblanda, šviesa čia krenta tik 

pro vidinį dirbtuvės langą ir nuolatos atviras duris. Pasi-
šviesdamas mobiliuoju telefonu, Martynas keliais apeina 
visus verandos pakraščius. Apžiūri jos pamatus iš išorės. 
Atrodytų, kad grojikas visai čia pat, bet jo nesimato. Patik
rina visus plyšelius grindyse, po foteliais ir po palangėje 
stovinčia sofa. Nieko. Jau ima galvoti, kad nelabasis tyčio-
jasi paversdamas visus jo sopulius kažkokia pigia komedi-
ja – pražilęs vyras ropoja per grindis bandydamas sugau-
ti... ausis dirginantį garsą? Svirpiantį vabzdį? Nes kas gi 
kitas dar galėtų šitaip čirškauti? Gal koks mutantas? Gal 
čia, Pie tų Vokietijoje, gyvena kokia ypatinga žiogų rūšis? 

Tada persisveria per sofos kraštą ir viena ranka mė-
gina pakelti ant žemės sukniubusius, du verandos lan-
gus dengiančius roletus, kurių nuo atvykimo net nebuvo 
palietęs. Jie netikėtai sunkūs, keldamas neišlaiko ir palei-
džia. Medinis pagalys dunksteli į grindis. 

Griežėjas nutyla. 
Martynas laukia įsitempęs. Tyla. Dar minutę, kitą. 

Tyla. Išsigando? Ar?..
Vyras ryžtingai nustumia sofą į verandos vidurį. 

Pamažu, dabar jau abiem rankom pakelia roletą. Guli. 
Nejuda. Regis – paprasčiausias svirplys: nei pilkas, nei 
rudas, grublėta nugara, išsprogusios akys. 
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Martynas įsipila vyno, išeina į verandą, sėdi. Jokio 
pergalės džiaugsmo. Nešlama eglių viršūnės. Neprave-
ria snapo joks paukštis. Nesigirdi nė mažiausio ūžesio iš 
miestelio pusės. Ar pasaulis išjungė visus garsus? Ar jis 
pats, Martynas, išsijungė?

Viešpatie, šioje tyloje, atrodo, galėčiau ir Tave iš-
girsti. 

Spokso į kiemo gilumoje dingstančią šviesą, jaučia, 
kaip jo akys lipa iš akiduobių ir slenka tai šviesai pavy-
mui, dairosi į šonus, į viršų, stebi, kaip virš kiemo žibinto 
ratelius suka nakties drugiai: jie sudega tyliai, net spar-
neliai nesuspragsi.  

Durys į kambarį atviros, Martynas norėtų sugrįžti 
vidun, dar kartą pažiūrėti į dieną nutapytą drobę, už-
mesti akį į kalendorių – kiek jam dar liko viešnagės die-
nų ir tylių vakarų. Bet nepajuda. Laukia. 

Gal ateis atsakymas?
Staiga – kirtis per ausį – tas pats garsas. Bene svir-

plys prisikėlė iš numirusiųjų? 
Martynas puola prie roleto. Ne, guli po juo, kaip 

gulėjęs. Be gyvybės ženklų. Bet griežimas vis garsyn ir 
garsyn. 

Gal iš tikrųjų nėra jokio svirplio, gal viskas tik jo 
galvoje? Už to plonyčio ledo sluoksniuko?

Nueina į vonią, ilgai žiūri į veidrodį. Akys iš tikrųjų 
išsprogusios kaip to, gulinčio po roletais. Nors vis dar 
akiduobėse, o ne ant elastingų kojelių. Sparnų ant nu-
garos nesimato ir kojos nešerpetotos, nors keistas niežu-
lys vaikšto visu kūnu. Veide lyg ir nėra jokių pamišimo 
žymių.

O argi jos turėtų matytis? 
Grįžta į kambarį. Giežimas jau visai čia pat. Turbūt 

verandoje. Durys vis dar atviros. 
Martynas stovi ir laukia. Laukia kaip kokio vai-

duoklio, kuris štai įslinks ir... juk jis čia nieko nepažįsta, 
neišmano vietos folkloro, gal šeimininkai todėl ir buvo 
tokie paslaugūs – visą mėnesį gyvenk už ačiū, nes patys 
neištvėrė... 

Viešpatie, kokios nesąmonės... bet svirpia jau visai 
arti, tai ne haliucinacijos, juk jis aiškiai girdi. Jau kam-
baryje. 

Op – ant slenksčio užšoka svirplys. Patyli, čirpina.
Martynas atsargiai žengia jo link, pritupia. Jiedu 

žiūri vienas į kitą. 
Galva apvali, ilgi ūsai, nei tai pilkas, nei rudas, grub

lėtas, akys išsprogusios, kojelės šerpetotos.
Svirplys patyli ir... vėl virpa trinami sparneliai. Pa-

tyli, svirpia. 

Vadinasi, jie buvo dviese? Jie susišaukdavo, tik Martynui 
atrodė, kad tokia ta griežimo melodija – tyliau, garsiau, o 
iš tikrųjų jie muzikavo duetu? Po roletais guli svirplio... 
patelė? Jis atšokavo jos ieškoti?..

Mintis užsmaugia Martynui gerklę ir visas jo staty-
tas ledo užtvankas akimirksniu užlieja rauda: prasiveržia 
kaip nesustabdomas kraujoplūdis, nešantis dienų die-
nom gyslomis tekėjusius nuodus, o gal kaip ugnikalnis, 
ilgiau negalintis sulaikyti viduje susikaupusios gėlos.

Pirmą kartą nuo to lemtingo vakaro. 

Martyno rauda tokia tikra ir kraupi, kad net ir svir-
plys ima derintis prie jos pamesdamas įprastinį grieži-
mo ritmą.  

Tą vakarą ir Martynas išėjo ieškoti. Audrai dar nesi-
baigus, užsimetė lietpaltį ir pasuko per sodų pakraštį 
miškelio link: puikiai žinojo, kuriuo takeliu Restaurato-
rė grįždavo nuo autobusų stotelės. Vyrą ginė nerimas: 
kodėl ji neatsiliepia į jo skambučius? Juk sakė – jau va-
žiuoja namo.

Pamatė iš tolo.
Senas, jau kelis metus čia stovėjęs nudžiūvęs uosis 

dabar riogsojo skersai tako. Turbūt perkūnas pataikė, o 
gal vėjo šuoras išvertė. 

Šalia švietė balta suknelė. 
Restauratorę kliudė tik viena pajuodusi šaka. Kirto 

per patį smilkinį ir nubloškė ant žemės. Iš pradžių Mar-
tynui pasirodė, kad ant veido užkritęs raudonas skarelės 
šilkas, paskui suprato – kraujas. Juoda ir raudona. Širdys 
ir kryžiai. Lemtingoji korta. 

  
Trinkt ir nebėra.

Ar toks, Viešpatie, Tavo atsakymas?

Paryčiais Martynas susirado išmanųjį telefoną. Ėmė nar-
šyti, skaityti apie svirplius. Visuose puslapiuose ta pati 
informacija: svirpia tik patinėliai.

R O K O  G E L A ŽI A U S  nuotrauka
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Šiemet vasarą ir vėl verčiame tragišką Lietuvos is-
torijos puslapį – minime 80ąsias holokausto pra-
džios Lietuvoje metines. Iš tiesų šią vienos šeimos 

istoriją norėjau pavadinti vienos šeimos tragedija, vis 
dėlto ne visų šeimos narių gyvenimai pasibaigė tragiš-
kai – mirtimi: dvi moterys išgyveno – buvo išgelbėtos, 
tad gal ne visai tikslu būtų jų likimus vadinti tragedija 
galvojant apie jas. Jauniausioji, tada dar aštuonerių metų 
vaikas, vėliau ištekėjo, susilaukė vaikų, anūkų, būta ir 
šviesių akimirkų, bet visada, būnant šalia, galima buvo 
justi, kad visai kitoks būtų jų gyvenimas, jei ne visus 
Lietuvos žydus ištikusi tragedija, kurios liudininkė buvo 
visa Lietuva. Žodis „tragedija“ liks neatsiejamas nuo 
tą 1941 metų vasarą prasidėjusios ir Lietuvą ištikusios 
baisios lemties – išžudytų beveik visų Lietuvos žydų – 
Lietuvos piliečių. Juk visi žydai vien dėl savo tautybės 
neturėjo jokių galimybių išgyventi, vien todėl, kad buvo 
žydai, buvo išžudyti ir tik kai kurie savo gelbėtojų pa-
stangomis liko gyvi.

Tad prieš jus vienos Vilkaviškio žydų šeimos istorija. 
Prieš karą Vilkaviškyje, kaip ir visoje Lietuvoje, gyveno 
daug žydų. 1923 metų rugsėjo 17–23 dienomis Lietuvoje 
vyko gyventojų surašymas. „Pagal surašymo duomenis 
1923 metais Vilkaviškio mieste buvo 7404 gyventojai. 
<...> Tautybėmis gyventojai pasiskirstė šitaip: 3228 lie-
tuviai, 3166 žydai, 439 vokiečiai ir 89 kitų tautybių. Tad 
beveik pusę Vilkaviškio gyventojų sudarė žydai. Šie 
statistiniai duomenys paimti iš knygos Vilkaviškio miesto 
savivaldybė 1918–1938 (p. 22), išleistos norint paminėti ir 
įprasminti Lietuvos Respublikos dvidešimtmetį. Knyga 
išleista 1939 metais kaip Vilkaviškio miesto savivaldybės 
leidinys. Knyga solidi – 96 puslapių. Joje rašoma, kad 
„1938 m. lapkričio 21 d. suėjo 20 metų, kai Vilkaviškio 
miesto savivaldybė varo savo platųjį veikimo barą, plės-
dama įvairias darbo sritis ir prisidėdama prie Lietuvos 
valstybės kūrimo. Miesto Taryba, norėdama tą sukaktį 
tinkamai pažymėti, 1939 m. sausio mėn. 4 d. (prot. Nr. 1) 
posėdyje nutarė išleisti atitinkamą leidinį apie Vilka-
viškio miesto praeitį ir Miesto Savivaldybės nuveiktus 
darbus per pirmąjį dvidešimtmetį. Leidinio išleidimu 
rūpinosi Miesto Tarybos išrinkta komisija iš pirmininko 
miesto burmistro Antano Sajetos, Miesto Tarybos narių: 
mokytojo Antano Čėsnos ir advokato Vinco Aušroto, 
ir mokytojo Maušiaus Kleinšteino“ (p. 7) Ši ilga citata 
rodo tarpukario Lietuvos Respublikos dvidešimtmečio 
svarbą, rimtą, atsakingą savivaldybių ir Lietuvos pilie-
čių požiūrį į šią svarbią ir prasmingą datą visai Lietuvai. 
Valstybės dvidešimtmečio minėjimai nuvilnijo per visą 
Lietuvą. Norėčiau išskirti vieną komisijos narį – Moisiejų 
Kleinšteiną. Tad šis pasakojimas apie Vilkaviškio mies-
to tarybos nario, Miesto tarybos pirmininko, mokytojo 

K ę s t u t i s  S u b a č i u s

Vienos šeimos istorija
                         

Moisiejaus Kleinštaino, jo žmonos, taip pat mokytojos, 
Esteros SolominaitėsKleinšteinienės ir jų vaikų – dukros 
Rananos KleinšteinaitėsMalchanovos ir sūnaus Zayevo 
Kleinšteino gyvenimą.

Kodėl tariausi, kad labai svarbu išskirti vieną redak-
cinės komisijos narį – Moisiejų Kleinšteiną. Pabandyki-
me įsivaizduoti žmogų, galbūt net pajusti jo būseną, pa-
tirti jausmą, atėjus lemtingai, tragiškai mirties valandai. 

Moisiejus Kleinšteinas – veiklus, žinomas, pastebi-
mas tarpukario Vilkaviškio miesto bendruomenės narys, 
aktyviai dalyvavęs miesto gyvenime. Dar 1924 metais 
buvo išrinktas į Vilkaviškio miesto tarybą (to meto tarybą 
sudarė 24 nariai). „Susirinkus išrinktajai Naujajai tarybai 
pirmo posėdžio spalio mėn. 15 dieną buvo išrinktas tary-
bos Pirmininku.“ (p. 23) Visą kadenciją išbuvo Tarybos 
pirmininku ir vėliau, kaip rašoma cituojamoje knygoje, 
Tarybos nariu iki pat 1939 metų. Tad tikrai, kaip Tary-
bos pirmininkas, kaip Tarybos narys ir mokytojas, buvo 
susitikęs su Lietuvos Respublikos prezidentu Antanu 
Smetona, kuris „ lankydamas Lietuvos kraštą, 1927 me-
tais rugpjūčio 25 d. atsilankė ir Vilkaviškio mieste. Eks-
celencija Respublikos prezidentas Miesto tarybos narių, 
organizacijų ir visuomenės labai iškilmingai buvo sutik-
tas prie puošnių garbės vartų, pastatytų Laisvės gatvėje 
prie Nepriklausomybės paminklo“ (p. 26) Prezidentas 
Antanas Smetona Vilkaviškyje lankėsi ir 1932 metais 
„minint 4ojo artilerijos pulko dešimtmečio jubiliejų. 
<...> Ponas Prezidentas labai iškilmingai buvo sutiktas 
Vilkaviškio miesto visuomenės prie puošnių jo garbei 
pastatytų vartų“ (p. 33) Neabejoju, kad ir šį kartą Vilka-
viškio miesto tarybos narys Moisiejus Kleinšteinas da-
lyvavo susitikime su prezidentu. Moisiejaus Kleinšteino 
pastangos puoselėti, gražinti Vilkaviškio miestą, nuopel-
nai miestui kaip miesto tarybos nario ir jos pirmininko iš 
tiesų svarūs ir pastebimi. Pavyzdžiui, 1927 metais Mies-
to taryba „rūpinosi greičiau įsteigti gautame Vilkaviškio 
dvaro žemės sklype miesto sodą. Tam reikalui tvarkyti 
išrinko komisiją iš burmistro S. Ponganio, Tarybos pir-
mininko M. Kleinšteino ir Tarybos nario J. Rumševičiaus. 
Tais metais sumanymas dar nebuvo įgyvendintas, todėl 
1928 metais miesto savivaldybė, minėdama savo veiki-
mo dešimtmetį, nusistatė būtinai įsteigti miesto sodą ir 
pavadinti jį „Nepriklausomybės dešimtmečio jubiliejui 
paminėti miesto sodu“ (p. 27). Sodui tvarkyti išrinko 
naują komisiją, į kurią, be Miesto valdybos, dar įėjo J. 
Rumševičius, M. Kleinšteinas, R. Gaskelis, M. Varšavskis 
ir V. Norkevičius. Šis sumanymas buvo įgyvendintas, tad 
vienu iš miesto sodo įkūrėjų galėtume įvardyti ir Moi-
siejų Kleinšteiną.

Tarpukario Lietuvos švietimo srityje mokytojo Moi-
siejaus Kleinšteino veikla irgi paliko ryškų pėdsaką, jo 
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indėlis į Vilkaviškio mokymo įstaigų valdymą svarbus 
ir įsimintinas. Dar tik Lietuvai atgavus nepriklausomybę 
„1918 m. buvo įsteigta dabar veikiančioji Vilkaviškio m. 
pradžios mokykla Nr. 3 (žydų). Šita mokykla griežtai ski-
riasi nuo buv. prieškarinės rusų išlaikomos žydų vaikams 
mokyklos ir nuo taip vadinamų „chederų“. Ji yra tikra 
žodžio prasme žydų tautinė mokykla, veikianti pagal 
Švietimo Ministerijos nustatytą programą. Jos tikslas – 
ugdyti žydų vaikuose meilę, ištikimybę ir pasiaukojimą 
savo tėvynei Lietuvai ir auklėti žydų vaikus savo tautos 
ir savo tautinės kalbos dvasioje“ (p. 79). Ir štai tokios mo-
kyklos mokytoju ir vedėju nuo 1921–1922 mokslo metų 
pradžios buvo Moisiejus Kleinšteinas. Įdomu dar ir tai, 
kad, kaip prisimena Moisiejaus Kleinšteino duktė Rana-
na, jos tėvas buvo lietuvių kalbos mokytojas, o motina 
Estera – vokiečių kalbos mokytoja ir nuo 1924 m., gimus 
sūnui Zayevui, jau nebedirbo. (Prisiminimai skelbiami 
Centropos puslapyje straipsnyje http://www.centropa.org/
print/93841) 1938 metais buvo pabaigta statyti ir iškilmin-
gai atidaryta antra miesto pradžios mokykla. Mokyklos 
pastatas buvo dviejų aukštų, erdvus. Tad vietos užteko 
ir 4 komplektų Antrajai lietuvių mokyklai, ir 5 komplek-
tų Trečiajai žydų mokyklai, kuriai ir toliau vadovavo 
Moisiejus Kleinšteinas. Tad nieko nuostabaus, kad mano 
minimo leidinio Vilkaviškio miesto savivaldybė 1918–1938 
vienas iš autorių, ne tik redakcinės komisijos narių, buvo 
ir lietuvių kalbos mokytojas ir 3iosios žydų mokyklos 
vedėjas Moisiejus Kleinšteinas, parašęs tos knygos sky-
rių Vilkaviškio miestas vokiečių okupacijos laikais (be abejo, 
Pirmojo pasaulinio karo). Duktė Ranana prisimena, kad 
tėvas mokėjo hebrajų kalbą, todėl ir davė vaikams seno-
vinius žydiškus vardus – Rananos ir Zayevo, be to, duk-
tė teigė, kad tėvas Moisiejus Kleinšteinas dar priklausė ir 
šaulių organizacijai. Per pirmąją okupaciją „sovietų val-
džios administracija pašalino jį iš visų pareigų“ (Su adata 
širdyje, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyri-
mo centras, Garnelis, Vilnius, 2003, p. 233). Lietuvai 1938 
metais minint Lietuvos Respublikos dvidešimtmečio ju-

biliejų, Prezidentas Antanas Smetona Nepriklausomybės 
medaliu apdovanojo (nuo 1928 iki 1940) daugiau negu 44 
tūkstančius Lietuvos ir užsienio piliečių. Yra žinoma, kad 
į apdovanotųjų sąrašus buvo įtraukti ir šaulių organizaci-
jų nariai, taip pat tikėtina, Lietuvos miestų tarybų pirmi-
ninkai ir tarybų nariai. Tad didelė tikimybė, kad Lietuvos 
Respublikos Nepriklausomybės medalis buvo įteiktas ir 
pedagogui, 3iosios žydų mokyklos vedėjui, Vilkaviškio 
miesto tarybos nariui ir buvusiam tarybos pirmininkui, 
šauliui Moisiejui Kleinšteinui. 

Tad vėl pabandykime grįžti į tą lemtingą 1941 metų 
vasarą. Dar kartą pagalvokime, galbūt bent kiek pajusi-
me, ką galėjo galvoti pasmerktas žmogus, kuriam išgy-
venti tada Lietuvoje nebuvo jokių galimybių, ką galėjo 
jausti visą tą laiką nuo pat vokiečių okupacijos pradžios, 
ir ypač paskutinėmis savo gyvenimo valandomis, mi-
nutėmis, žmogus tiek savęs atidavęs Lietuvai, gimtajam 
Vilkaviškiui, ne kartą susitikęs su Lietuvos prezidentu, 
čia pat Lietuvos bendrapiliečių išduotas, atstumtas, išsi-
žadėtas, pasmerktas, ką galėjo jausti tada dar tik šešiolik
metis jo sūnus Zayevas, aktyvus Lietuvos skautų, Vilka-
viškio skautų narys (net ne žydų skautų, nors buvo dar 
ir atskira žydų skautų organizacija). Eglės BudrytėsVil-
bikės sudarytoje knygoje Vilkaviškio skautai: 1920–2020, 
išleistoje 2020 metais, aptinkame įrašą: „737. Kleinšteinas 
Zefkis, g. 19241103 Vilkaviškyje, žydų tautybės; skau-
tavo Vilkaviškio pradžios mokyklos Nr.1 D. L. K. Kęs-
tučio draugovėje Žirgų skiltyje, skauto įžodį leista duoti 
19370423.“ Taigi, kaip galėjo jaustis tėvas ir sūnus, iš-
duoti, išsižadėti bendrapiliečių, kaip ir visos Lietuvos 
žydai, kurių išsižadėjo per vieną akimirksnį. Ir tikrai čia 
jau nėra svarbūs nuopelnai. Yra žinoma, kad tėvas Moi-
siejus Kleinšteinas prieš sušaudant atsisakė nusirengti 
ir kasti duobę, todėl buvo net ne nušautas, o užkapotas 
kastuvais. Taigi, tą vasarą visa Lietuva, Lietuvos žmonės 
matė, žinojo, kas vyksta su jų bendrapiliečiais, žinojo 
apie žudynes, deja, nedaug kas išdrįso gelbėti, deja, at-
sirado ir tokių (ir ne vienas, ir ne viena dešimtis, ir ne 

Ranana KleinšteinaitėMalchanova 
ir Kleinšteinų šeima
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vienas šimtas), kurie dalyvavo žudynėse, kurie dalyva-
vo skerdynėse (kažkodėl XIX a. caro kazokų įvykdytas 
Kražių skerdynes taip ir vadiname). O kai kurie bendra-
piliečiai nevengė net pasipelnyti, patys nedalyvaudami 
žudymuose, gviešėsi nužudytojų turto. Įstrigo pasakoji-
mas iš Antano ŽilinskoHull parašytos knygos Vilkaviškio 
krašto istorijos, 100 Vilkaviškio krašto istorijų, išleistos 2020 
m.: „Liudytojų pasakojimuose, saugomuose Vilkaviškio 
krašto muziejuje, teigiama, kad didžioji žydų tragedija 
prasidėjo 1941 m. rugpjūčio 27 d., kai visi žydai vyrai 
buvo suvaryti į turgaus aikštę ir apie 200 vyrų įduoti 
kastuvai „durpėms kasti Vokietijoje“. Pasmerktieji buvo 
nuvaryti už miestelio, kur, išsikasę dvi dideles duobes, 
po to ten pat sušaudyti. Rugpjūčio 29 d. sušaudyta dar 
500 vyrų.“ (Mokytojas Moisiejus Kleinšteinas ir jo sūnus 
Zayevas buvo nužudyti dar liepos 28 dieną, yra išlikęs 
Esteros Kleinšteinienės ranka rašytas raštelis, kuriame 
minima ši data.) „Prisiplėštas brangenybes, pasakojama, 
pasisavino egzekucijoje dalyvavę lietuviai. Tarp aukų 
buvo ir legendinis gydytojas, nepriklausomybės kovų 
savanoris pulkininkas Mošė Dembovskis. Jis atsisakė 
nusirengti ir bristi į upę. Esą pulkininkas sušukęs, kad 
nekaltų aukų kraujas šauksis keršto“ (p. 183). Ir dar vie-
nas kraupus epizodas iš tos pačios knygos. Prisiminimų 
autorė rašo, kad jos „motinos mylimą vyrą Kazį Žilins-
ką, prieškario organizacijų narį, į Sibirą išvežė 1941 m. 
birželio 14 d. Tame Vilkaviškyje suformuotame ešelone 
buvo išvežtos ir žydų šeimos iš Virbalio, Vilkaviškio, 
Pilviškių.“ Toliau autorė liudija, kad jau vokiečių okupa-
cinė valdžia išleido įsaką, kad nukentėjusiųjų nuo bolše-
vikų šeimos, tarp jų – ir išvežtųjų į Sibiro kalėjimus, kaip 
kompensaciją gaus žydų, sušaudytų Marijampolėje ir 
Vilkaviškyje, turtą. Buvo paskirta diena kruvino grobio 
dalyboms. Tad ką gi išvydo į Marijampolę atvykusi pasa-
kotojos mama? „Mes pamatėme didžiulę salę, kuri buvo 
pilna drabužių, batų, baldų, – vėliau prisiminė pasakoto-
jos mama Salomėja Žilinskienė. – Mano vaikelis našlaitė-
lis augo karo metais be batų, be megztuko. O čia jų buvo 
gausybė. Žmonės rinkosi sušaudytų žydų daiktus, vežėsi 
baldus. Bet kai pamačiau mažo vaikelio batelius ir pagal-
vojau, kad juos avėjo tas, kuris guli masinėje kapavietėje 
prie Šešupės, nutirpo širdis ir rankos. Mudu su Kaziu 
(motinos giminaitis Kazys Bulkauskas) apsisukome ir 
tuščiu vežimaičiu tylėdami grįžome į Gižus. Pravažiavo-
me kraupią vietą – Rudžių giraitę netoli Marijampolės, 
kur į bendras duobes buvo sulaidoti žydai ir lietuviai. Vie-
nas jų – garsus knygnešys Verbyla, kitas – Dailyda Vincas, 
Lietuvos kariuomenės karys, nužudytas vien todėl, kad 
pirmais sovietinės okupacijos metais dirbo sovietinėse įs-
taigose. Vėliau motina prisimins, kaip iš seno maišo pa-
siuvo sūneliui batelius, o iš sijono megztinį.“ (p. 186–187) 
Atkreipkime dėmesį į sakinį: „Žmonės rinkosi sušaudytų 
žydų daiktus, vežėsi baldus.“ Taip, jie nedalyvavo žudy-
nėse, jie nežudė, bet jie rinkosi... Taigi nebūtina susitepti 
krauju, nebūtina žudyti, kad prisidėtum. 

Štai toks tragiškas likimas dviejų vyrų – Moisiejaus 
ir jo sūnaus Zayevo. Toks pat tragiškas likimas visų kitų 
nužudytų Lietuvos piliečių žydų. Ir jų nuopelnai Lietu-
vai visai nėra svarbūs. Svarbūs nužudytų žmonių vardai, 
pavardės, jų atmintis. Svarbios jų sielos.

* * *
Taigi, iš liudytojų pasakojimų 1941 metų vasarą – birželio, 
liepos, rugpjūčio mėnesiais – dauguma Vilkaviškio ir jo 
apylinkių žydų bendruomenės vyrų jau buvo nužudyti. 
Kiek ilgiau užtruko moterų ir vaikų žudymas. Kaip rašo 
istorikas Stanislovas Buchaveckas straipsnyje Holokaus-
tas Vilkaviškio apskrityje: Pilviškių žydų bendruomenė ir jos 
likimas 1941 m., publikuotame žurnale Genocidas ir rezis-
tencija, 2011, nr. 2 (30): „Moterys su vaikais buvo sušau-
dytos 1941 m. rugsėjo 15 d. tame pačiame Tilčės šile prie 
Baltrušių kaimo, kur anksčiau atgulė dauguma Pilviškių 
žydų bendruomenės vyrų.“ (p. 27) Kiek kitaip likimas su-
dėliojo Esteros SolominaitėsKleinšteinienės ir jos dukters 
Rananos gyvenimus. Jos buvo kartu su kitais suimtaisiais 
sargybinių saugomoje kolonoje pėsčiomis atvarytos į Pil-
viškius, gimtąjį Esteros miestelį visai netoli Vilkaviškio. 
Ranana prisimena, kad „kai jas nuvedė į Pilviškius, ma-
mos gimtąjį miestą, kur gyveno mano mamos seneliai, jų 
namas buvo tuščias. Greičiausiai jie buvo nužudyti vie-
nos iš akcijų Pilviškiuose metu. Mieste buvo daug tuščių 
namų, nes jų gyventojai buvo nušauti. Mums nurodė, 
kur gyvensime. Mama ir aš įsikūrėme kartu su siuvėjo 
šeima. Tokiu būdu Pilviškiai buvo paversti mažu getu. 
Mes gyvenome apie tris mėnesius“ (http://www.centro-
pa.org/node/93841/). Stanislovas Buchaveckas teigia, kad 
„tipinis žydų getas Pilviškiuose nebuvo įsteigtas. Todėl 
beveik visos žydės moterys su vaikais daugiau kaip du 
mėnesius gyveno savo namuose“ (p. 27). Taigi, kai kurių 
žydų, moterų su vaikais, gyvenimas kančiose ir nuola-
tinėje baimėje užsitęsė iki pat Pilviškių geto (maždaug 
lapkričio 15 d.) sunaikinimo. Prisimindama tas dienas, 
Ranana rašo: „Lapkričio 13 dienos vakarą skubėjau namo, 
nes buvo ruduo ir anksti temo. Pamačiau, kaip policija 
beldžiasi į namų, kur laikinai glaudėsi žydai, duris ir kei-
kiasi. Keletas senukų, verkiančių moterų ir vaikų buvo 
varomi į centrinę aikštę. Aš jau nebuvau tas nerūpestin-
gas vaikas, kokia buvau prieš kelis mėnesius. Sunkūs iš-
mėginimai privertė mane suaugti ir tapti pastabia. Iškart 
supratau, kad prasideda baisiausias ir paskutinis veiks-
mas prieš žydus. Išlikę žydai bus nužudyti. Parbėgau 
namo ir sušukau: „Mama, bėgam!“ Taip prasidėjo ilgai 
trukęs slapstymasis, ilgai trukęs persekiojimas, ilgai tru-
kusios klajonės po miškus, po vienkiemius žiemą–vasarą 
motinos Esteros ir jos dukters, tada jau devynerių metų 
mergaitės, Rananos. Iš tiesų kai kurie žmonės įsileisdavo 
bėgles tik nakčiai, tik kelioms naktims, kiti, patys bijo-
dami priglausti, nukreipdavo pas kitus žmones. Ranana 
prisimena: „Mes nuolat keitėm vietas. Kartais apsistoda-
vom vienoje vietoje tik keletui dienų, o kartais – keletui 
mėnesių. Beveik niekas neatsisakė mums padėti. Buvo 
atvejų, kai žmonės bijojo priglausti mus dėl kaimynų ar 
policijos, bet jie bandydavo surasti mums vietą ir nuro-
dydavo, kur eiti. <...> Sunkiausia buvo žiemą. Mano ba-
tai suplyšo, o pėda paaugo. Viena lietuvė pamokė mamą 
megzti ir davė jai virbalus bei siūlų. Mama man numez-
gė kojines, su kuriomis aš ir vaikščiojau po sniegą. <...> 
Valstiečiai stebėjosi mano lietuvių kalba. Jie net kviesda-
vo giminaičius paklausyti, kaip aš dainuoju lietuviškas 
dainas. Ankstyvoje paauglystėje aš tikrai mylėjau lietu-
vius bei jų gerumą. Gėda, kad jų tamsumas įveikė jų tik
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rai kilnias širdis.“ (Vėliau po karo Ranana tapo vertėja 
iš rusų k. į lietuvių k. ir iš lietuvių k. – į rusų k. ir daug 
metų dirbo Lietuvos spaudoje, buvo ilgametė Lietuvos 
žurnalistų sąjungos narė.) Esteros ir Rananos slapstymosi 
istorijoje, manau, labai šiurpus ir pamokantis vienas įvy-
kis, vienas epizodas, galėjęs per vieną sekundę užbaigti 
jų gyvenimą. Ranana knygos Gyvybę ir duoną nešančios 
rankos, išleistos 2009 m. Valstybinio Vilniaus Gaono žydų 
muziejaus, IV knygoje prisimena: „Kartą pasibeldėme į 
pagyvenusių ūkininkų namą (pagal kitą liudijimą – jie jau 
anksčiau buvo priglaudę bėgles – K. S.). Nelaimei, atosto-
gų iš Kauno buvo grįžęs jų sūnus policininkas. Tuo metu 
prausėsi. Pamatęs mus, suriko: „Kokios čia žydės?“ – ir 
griebė pistoletą. Būtų nušovęs vietoje, bet jo motina puolė 
jam po kojomis prašydama paleisti. Jis sutiko nežudyti, 
bet nutarė nuvesti mus į valsčių atiduoti policijai. Buvo 
graži 1943 metų rugpjūčio diena. Policininkas ilgai mus 
varė kaimo keliu. Pakeliui sutikome kažkokį žmogų, jis 
paklausė policininko, kas mes esame ir kur mus varo. Po-
licininkas paaiškino. Vyras (tai buvo valsčiaus seniūnas) 
su policininku žingsniavo priekyje visą laiką kalbėdamie-
si, o mes – iš paskos. Kai ėjome pro rugių lauką, seniūnas 
už nugaros mostelėjo ranka – atseit bėkite. Ir mes nėrėme 
į rugius. Pasilenkusios ilgai bėgome. Staiga išėjome į di-
delį sodą.“ (p. 148) 

Dabar norėčiau, kad vėl suklustumėte – pabandy-
kite įsivaizduoti: ką galėjo jausti tos dvi nelaimingosios 
tą akimirką, kai į jas jau taikėsi policininkas, o jo motina 
tiesiog išmaldavo nešauti. (Yra liudijimų, kad ta moteris 
po karo buvo ištremta į Sibirą, o jos sūnaus, policininko, 
tolesnis likimas nežinomas.) Ką galėjo galvoti jau 1943 
metų vasarą po dvejų metų sėkmingo slapstymosi ne-
laimėlės, varomos į policijos nuovadą, juk suvokė savo 
greitą gyvenimo baigtį, galbūt galvojo, kad likimas pa-
sišaipė dovanodamas dvejus slapstymosi metus, o dabar 
kaip niekur nieko juos užbaigia. Ir tik vienas valsčiaus 
seniūno rankos mostas pratęsė jų gyvenimą ir, kaip vė-
liau sužinosime – išgelbėjo jas. Juk pačios turbūt nebūtų 
drįsusios bėgti – suvokė, kas laukia iškart pagautų bė-
glių. Ir turbūt tokių paskutinių gyvenimo minučių per 
tuos slapstymosi metus buvo ne viena. Juk kiekvienas 
krepštelėjimas, kiekvieno svetimo žmogaus kostelėjimas 
kur nors besislapstant kieme ar kokioje nors sodyboje 
ar pašaliniai žingsniai tūnant miške versdavo įsitemp-
ti, suklusti, ar jau ne paskutinė gyvenimo akimirka čia 
pat. Taigi tą kartą likimas pasigailėjo, mirtis aplenkė. 
Šis kraupus epizodas lyg atverta žaizda – vienas šeimos 
narys, policininkas, pasiruošęs čia pat nušauti moterį su 
vaiku, kitas – motina, išmaldavusi gyvybę. Abu tos pa-
čios šeimos nariai. 

Kaip rašo Ranana, „staiga išėjom į didelį sodą. Ne-
tikėjau savo akimis: tai buvo Strimaičių sodas. Čia mus, 
žinoma, priėmė, kartu su mumis džiaugėsi, kad išsi-
gelbėjome, guodė. Mes dar ilgai negalėjome atsikvošė-
ti“ (p. 148). Ūkininkai Strimaičiai ir anksčiau jau buvo 
slapstę Esterą ir Rananą. Ranana rašo, kad dar slaps-
tymosi pradžioje „kažkas mums patarė nueiti į Šakių 
apskrities Žečkalnių kaimą pas Strimaičius, kurie turėjo 
40 ha žemės, didelį sodą (iki to laiko sovietai nebuvo iš 

jų atėmę žemės). Jie esą niekam neatsisako padėti. Mes 
nuėjome – Strimaičiai mus apgyvendino savo name, vė-
liau net įrengė tame kambaryje, kuriame gyvenome, ge-
rai užmaskuotą dvigubą sieną, kad turėtume kur slėptis 
iškilus pavojui. Šeimininkas buvo agronomas. Veronika 
ir Stasys Strimaičiai turėjo keturis vaikus: dukras Mildą, 
Laimą, Dalią ir sūnų Aidą. Pas Strimaičius aš jaučiausi 
laisviau, galėjau išeiti į kiemą, į sodą. Susidraugavau su 
bendraamže Milda, kai kada kartu ganėme galvijus, lais-
valaikiu žaisdavome. Susitarėme: jei mane pamatys koks 
pašalinis žmogus, šeimininkai sakys, kad esu jų tolima 
giminaitė, atvažiavusi iš Kauno. Pirmą kartą Strimaičiai 
mus laikė du ar tris mėnesius. Kadangi jie slėpė ir kitus 
žydus, mums tekdavo keisti šeimininkus. Tačiau pas 
Strimaičius vis sugrįždavom“ (p. 148). Taigi tą lemtingą 
1943 metų rugpjūčio dieną tik dėl laimingo atsitiktinumo 
persekiojamosios vėl atsidūrė Strimaičių sode. Iš tiesų il-
giausiai pas juos per visą karą ir išsislapstė. Ranana pri-
siminė, kad „pas Strimaičius slapstėmės ir 1944 vasarą. 
<...> Mus laikyti namuose buvo labai pavojinga. Dienas 
praleisdavome krūmuose šalia javų lauko arba tūnoda-
vome artimiausiame miške, Milda atnešdavo mums val-
gyti. Sutemus grįždavome į namus permiegoti“.

Reikėtų nulenkti galvas prieš visą Strimaičių šeimą, 
ilgiausiai išslapsčiusią Esterą ir Rananą. Tik šios šeimos 
begalinis atsidavimas ir meilė žmonėms, empatija, pa-
siaukojimas, nepaisant pavojų (juk visi žinom, kas laukė 
tų, kurie slapstė žydus), galiausiai – krikščioniškas el-
gesys pavojaus kitų gyvybėms akimirką leido išgyventi 
motinai ir dukrai. Reikėtų nulenkti galvas prieš visus, 
kurie nors kiek prisidėjo prie šių dviejų persekiojamųjų 
išgelbėjimo ar bent jau tylėjimu nepakenkė joms. Reikė-
tų nulenkti galvas prieš visus žydų gelbėtojus, nors tik 
nedidelė dalelė žydų jų dėka buvo išgelbėta. 

O Strimaičiai, jau atkūrus Lietuvos Respublikos Ne-
priklausomybę, Lietuvos Respublikos Prezidento de-
kretu Nr. 1277 (20010416) buvo apdovanoti Žūvan-
čiųjų gelbėjimo kryžiais: Veronika ir Stasys (po mirties) 
ir duktė Laima Markauskienė. O vėliau ir duktė Mil-
da Putnienė Lietuvos Respublikos prezidento dekretu 
Nr. 738 (20060831) buvo apdovanota Žūvančiųjų gelbė-
jimo kryžiumi. Strimaičiai yra paskelbti Pasaulio Tautų 
teisuoliais, apdovanoti JAD Vašem Atminimo medaliais 
ir Garbės raštais (1994). Rananos bendraamžė Milda Stri-
maitytėPutnienė yra gyva.

Ranana KleinšteinaitėMalchanova po karo VU stu-
dijavo rusų kalbą ir literatūrą, daug metų dirbo vertėja 
įvairiuose spaudos leidiniuose (buvo atkurtos Lietuvos 
žurnalistų sąjungos narė), ilgiausiai – dirbo ELTOJE, 
1950 metais ištekėjo už buriato Matvejaus Malchanovo, 
kareivio, pašaukto į sovietinę armiją ir tarnavusio Vilniu-
je, susilaukė dviejų vaikų, trijų anūkų, jos motina Estera 
SolominaitėKleinšteinienė 1964 metais mirė. Palaidota 
Vilniaus Sudervės žydų kapinėse. Ranana Malchanova 
mirė 2014 metais Vilniuje, palaidota šalia vyro Matvejaus 
ir sūnaus Aleksandro tose pačiose žydų kapinėse. Duktė 
gyvena Vilniuje.

Štai tokia vienos šeimos istorija – mano uošvės Ra-
nanos KleinšteinaitėsMalchanovos šeimos istorija.
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Tekstilininkė, grafikė ir akvarelininkė Liucija Jū-
ratė KryževičienėHutcheon (g. 1940) nepaliau-
ja stebinti jaunatviška energija ir kūrybiškumu. 

Lygiai prieš metus asmeninę parodą Janinos Monku-
tėsMarks muziejujegalerijoje Kėdainiuose surengusi 
menininkė šių metų sausio 27 d. pakvietė į jubiliejinę 
naujausių darbų parodą Simboliai, ženklai, kryptys, vyku-
sią Dailininkų sąjungos galerijoje (Vokiečių g. 2). Meni-
ninkės neišgąsdino pasaulinė pandemija ir karantinas. 
Ji neatsisakė minties surengti parodą, nors žinojo, kad 
galerija tuo metu dar neatvers durų, o jos triūso vaisius 
žiūrovai galės išvysti tik pro erdvius galerijos langus. 
Per paskutinius penkerius metus Liucija Jūratė Kryže-
vičienėHutcheon vos ne kasmet surengia po parodą 
pristatydama vis kitą kūrinių ciklą, patvirtinantį, kad jai 
netrūksta kūrybinių idėjų. 

Devyniolika individualių parodų surengusi meni-
ninkė reiškiasi keliose meno srityse, priklauso Lietuvos ir 
tarptautinėms dailininkų asociacijoms, yra laimėjusi pre-
mijų konkursinėse parodose, tačiau pirmiausia jos veikla 
susijusi su Lietuvos dailiosios tekstilės raida nuo anksty-
vųjų nedrąsių šios srities atstovų bandymų perprasti mo-
dernizmo principus iki unikalių, šiuolaikybe dvelkiančių 
tekstilės kūrinių, praturtinusių lietuvišką tekstilę nauju 
meniniu žodžiu. Liucijos Jūratės KryževičienėsHutcheon 
pavyzdys įrodo, kad kūryboje galima suderinti moderny-
bę su tautine savastimi, kad būti kūrybingam ir žiūrovams 
įdomiam galima įvairiais gyvenimo tarpsniais. 

N AU J A S  P O Ž I Ū R I S  Į  T E K S T I L Ę
Paskutiniai Liucijos Jūratės KryževičienėsHutcheon 
darbai atspindi pokyčius, įvykusius lietuvių tekstilėje 
per pastaruosius kelis dešimtmečius, kai šioje dailės sri-
tyje buvo tolstama nuo tradicinės audimo meno sampra-
tos, įsivyravo eksperimentai, naujos medžiagos ir miš-
rūs atlikimo būdai. Paskutiniuosius Liucijos ieškojimus 
priskirti tekstilei galima su tam tikromis išlygomis, nes 
tokie kūriniai galėtų būti eksponuojami bendrose šiuo-
laikinės dailės parodose. Pastaruoju metu menininkė se-
miasi įkvėpimo iš šiaurietiškų runų, astrologinių ženklų 
ir archajinių baltų ornamentų, paversdama juos raiškiais 
šiuolaikiniais objektais ir vaizdais. Pristatydama parodą 
Simboliai, ženklai, kryptys, autorė teigė:

Kūryboje man svarbu minties įgyvendinimas, procesas, 
darbo eiga, norimo rezultato siekis. Stengiuosi perteikti savo 
viziją skirtingų faktūrų šilko audiniais, jų spalvinėmis varia-
cijomis. Noriu atskleisti kiekvieno simbolio prasmę ir parodyti 
jos svarbą dabarties pasaulyje. Siekiu architektoninių kom-
pozicijų bei objektų formų harmonijos ir pritaikomumo XXI 
amžiaus aplinkoje.

L i j a n a  Š a t a v i č i ū t ė - N a t a l e v i č i e n ė

Ryškios tekstilininkės mintys
Baltų tradiciją interpretuojantys Liucijos Jūratės 

KryževičienėsHutcheon darbai išoriškai primena pa-
veikslus – jie estetiškai įrėminti, turi tapybos drobei 
įprastą plokštumą, kurią autorė išpina skirtingos teks-
tūros šilkinio audinio juostomis. Iš tekstilės gijų nupinti 
architektoniški paveikslai laužo tekstilės stereotipus, su-
jungia vaizduojamąją dailę su taikomąja. Svarbus vaid
muo tenka medžiaginiam aspektui – ateities materiją 
simbolizuojančiam audiniui. Ji renkasi neįprastų faktūrų 
ir spalvų – žėrinčio sidabro ir aukso, spindinčių violeti-
nių, raudonų atspalvių – audinius, kuriuos „peraudžia“: 
sukarpo juostomis ir iš naujo supina. Šis konceptualus 
veiksmas – naujos audinio struktūros radimasis, jo kom-
ponavimas paveikslo plokštumoje – savaip numedžiagi-
na tekstilę, kelia pasąmoninių užuominų apie individo 
valią keisti taisykles. Tokie tekstilės paveikslai sukuria 
optinį akibrokštą, intriguoja tradicinio audinio ir nerea-
laus vaizdo neatitikimu, kurį autorė geba pasiekti gana 
paprastomis priemonėmis. Jos darbai neatrodo teksti-
liški, jie primena metalo dirbinį ir naujųjų technologijų 
meną, kurio kūrėjai dažnai remiasi inovatyviomis žalia-
vomis ir priemonėmis. Tuo tarpu Liucija pasiekia tą patį 
rezultatą paprastais būdais.

Taigi Liucija Jūratė KryževičienėHutcheon nesiūlo 
nieko radikalaus. Ji derina blizgų atlasą su matiniu audi-
niu, pasitelkia apšvietimo niuansus, išnaudoja faktūros 
ir tekstūros ypatybes. Tačiau jos darbai atrodo origina-
lūs ir inovatyvūs, traukia paslaptingumu, meditatyviu 
pobūdžiu ir sustojusio laiko įspūdžiu. Stiliaus požiūriu 
tai abstrakčios kompozicijos. Tačiau bedaiktės formos 
emocingos, jų nenuslopina griežtos geometrinės kons-
trukcijos, nes poveikį daro simbolinis turinys, kruopščiai 
autorės surašytas parodoje šalia eksponato, taip pat spal-
va ir formos ženkliškumas. Manytume, kad aktualu ap-
žvelgti dailininkės kūrybos kelią, nes būtent Liucijos Jū-
ratės KryževičienėsHutcheon – šiuo metu aktyviausiai 
kuriančios jos kartos tekstilininkės – kūryboje atsispindi 
svarbiausi lūžiniai Lietuvos tekstilės raidos etapai. Be-
veik šešių dešimtmečių tekstilininkės kūrybos kelyje 
buvo ne viena transformacija, liudijanti apie nerimstantį 
menininkės charakterį ir dvasios polėkį.

Š A K N Y S .  P R A D Ž I A
Liucijos Jūratės KryževičienėsHutchen asmenybės for-
mavimosi pradžių pradžia – vaikystėje, darnioje ir ver-
tybes puoselėjusioje šeimoje. Lietuvoje gimusi Liucijos 
mama Leokadija mokėsi ir dirbo Strasbūre, Prancūzijoje. 
Su būsimu vyru, kariškiu Juozu Aniūnu, susipažino at-
vykusi į sesers vestuves Lietuvoje. Ir jų keliai jau neišsi-
skyrė, dėl meilės Leokadija grįžo į Lietuvą. Šeima gyveno 
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Panevėžyje, tėvai puoselėjo abipusę pagarbą perduoda-
mi dukrai vertingas gyvenimo pamokas, supratimą, kas 
gerai ir kas blogai. Vaikystėje Liucija skambino pianinu, 
svajojo tapti muzike, tačiau pokario nepriteklių spau-
džiami tėvai pardavė instrumentą taip sudaužydami 
pirmą vaikystės svajonę. Pabodus „groti“ ant popieriaus 
nusipiešta klaviatūra, Liucija Aniūnaitė pasuko į dailę, 
Kauno vidurinėje dailės mokykloje (dab. Kauno dailės 
gimnazija) pasirinko mokytis grafikos.

Baigusi Kauno dailės mokyklą, Liucija bandė stoti 
į Dailės institutą, grafikos specialybę, tačiau profesorius 
Jonas Kuzminskis per stojamuosius atšaldė būsimą stu-
dentę: „Ką tu čia veiki, vaikeli? Tau dar reikia sėdėti na-
mie, prie mamos sijono! Tu labai jauna. Pažiūrėk, kiek čia 
barzdotų. Pirma leiskim jiems.“ Gavusi silpną akvarelės 
įvertinimą, nors buvo puikiai išmokusi akvarelisto Čes-
lovo Kontrimo pamokas mokykloje, Liucija grįžo namo, 
įsidarbino spaustuvėje iliustracijų retušuotoja. Ten į ran-
kas pateko anuomet išleistas Pauliaus Galaunės albumas 
Lietuvių liaudies menas. Retušuodama tekstilei skirtą tomą, 
Liucija susižavėjo lietuvių liaudies audiniais, kurių, kaip 
miestietė, iki tol gerai nepažinojo. Savo nuostabai atrado, 
kad audinių raštai turi daug bendro su grafikos menu. Ši 
pirmoji knyginė pažintis su tradiciniais kaimo audiniais 
buvo lemtinga, nes pastūmėjo merginą studijuoti tekstilę. 

Liucija Jūratė KryževičienėHutcheon niekada nesi-
gailėjo dėl pasirinkimo, ji mėgsta savo specialybę. Net 
rutiniškas dailininkės darbas Lentvario kilimų fabrike, 
kuriam ji atidavė beveik dvidešimt metų, nesumenki-
no tekstilininkės pašaukimo, nes vertė gilintis į kilimų 
dizaino specifiką ir gamybos istoriją, įvertinti tekstilės 
galimybes formuoti daiktinę aplinką. Būtent jai kartu 
su kolegomis Anicetu Jonučiu, Stase Černevičiene, Sta-
nislava Aldona Gedvilaite, Zita Mickoniene buvo lemta 
sukurti lietuvišką masinės gamybos kilimą. Fabrike re-
alizuota apie šimtas L. J. KryževičienėsHutcheon pro-
jektų. Dažnai namuose galėjai pamatyti pagal juos Len-
tvaryje išaustus kilimus Margutis (1970), Rusnė (1976), 
Miglė (1978), Žara (1983). Jie savitai interpretuoja lietuvių 
liaudies meno ornamentiką, supinti iš Lietuvos laukų au-
galijos ir liaudiškų dirbinių (margučių, skrynių tapybos) 
raštų. Šie tekstilės dizaino darbai individualios stilisti-
kos. Paprastumu, o kartais didingumu, dvelkia vingrūs 
lietuviški ornamentai, užpildantys klasikinę rytietiško 
kilimo struktūrą. Kaip prisipažįsta tekstilininkė, jos bute 
Lentvario kilimo nebuvo, visuotinio prekių deficito sąly-
gomis tokius įsigyti buvo nelengva. Be to, jie buvo bran-
gūs. Dailininkės indėlį į tekstilės dizainą atspindi Lietu-
vos nacionaliniam dailės muziejui jos dovanota 7–9to 
dešimtmečio keliasdešimties kilimų projektų kolekcija. 

L I E T U V I Ų  T E K S T I L Ė  K I TA I P
Vis dėlto nemažai jėgų reikalavęs darbas Lentvario ki-
limų fabrike neteikė pasitenkinimo ir atokvėpio nuo 
tiesioginių pareigų metu menininkė audė gobelenus, 
margino batikas, komponavo monumentalias kompozi-
cijas visuomeniniams interjerams, improvizavo tekstilės 
miniatiūrų srityje. 

Ji buvo tarp tų lietuvių tekstilininkų, kurie 7–8ame 
dešimtmetyje užsibrėžė formuoti naują lietuviško gobe-

leno tradiciją, grįstą nacionaliniu koloritu ir Vakarų Eu-
ropos avangardinio gobeleno tendencijomis. Ankstyvieji 
L. J. KryževičienėsHutcheon gobelenai kažkuo ypatingu 
neišsiskyrė iš bendro konteksto, juose vyravo visai tuo-
metinei lietuvių tekstilei būdingos statiškos stilizuotos 
kompozicijos, simbolinėmis moterų figūromis reiškusios 
epines draugystės, šventės, jaunystės ar gamtos prabu-
dimo temas (Mūsų gėlės – tau, Tėvyne!, 1972; Pavasaris, 
1974; Marių dovanos, 1975), papildytos Vakarų Europos 
audimo meno naujovėmis – faktūriniais paviršiais, skir-
tingo storio siūlais, net paprasčiausių virvių naudojimu. 
Tačiau buvo ir kažko savito, jaunatviškai veržlaus, tapy-
biško, natūralaus. Naujas žingsnis kūryboje sietinas ir 
su batikomis, kurias tuo metu kūrė dažnas dailininkas 
(Juozas Balčikonis, Medardas Šimelis, Vladas Daujotas, 
kiti). Tuo metu, kai tekstilininkai improvizavo folklo-
ro tematika, Liucija susidomėjo istorija. Dekoratyvios, 
raiškaus piešinio ir visai nepasenusios atrodo jos 8–9o 
dešimtmečio batikos istorine tematika (Sugrįžimas, 1970; 
Laivai, 1971). Polinkį į aiškų piešinį, linijinę manierą lėmė 
grafikos pamokos Kauno vidurinėje dailės mokykloje. 
Liucija Jūratė KryževičienėHutcheon gilinosi į miestų 
istoriją bei heraldiką, senąsias laivininkystės tradicijas, 
siekė istorinės tiesos. Dėl batikoje Laiko antspaudas. Lietu-
vos miestai (1987) atkurtų autentiškų istorinių žemėlapių, 
neva aukštinančių praeities Lietuvos didybę, net buvo 
patekusi į partinių pareigūnų nemalonę. Dar 9ame de-
šimtmetyje L. J. KryževičienėHutcheon eksperimentavo 
ir laužė stereotipus. Dauguma tekstilininkų audė finan-
siškai labiau apsimokėjusius monumentalius gobelenus 
interjerams, o ji iš galanterinės juostelės pradėjo pinti 
monochromines, santūraus kolorito autorinės technikos 
kompozicijas – dabartinių jos paveikslinių tekstilės kom-
pozicijų prototipus.

Negalima nutylėti fakto, kad sovietmetis – archi-
tektūrinės tekstilės aukso amžius. Bendradarbiavimas 
su architektais suteikė tekstilininkams kūrybinio polė-
kio ir naujų raiškos galimybių apvaldyti architektūrinę 
erdvę. Šį į praeitį grimztantį Lietuvos tekstilės istorijos 
etapą primena 1983 metais Liucijos sukurta efektinga er-
dvinė lubų kompozicija Paukštis ir gobelenas Žydėjimas 
Juodkrantės poilsio namams Ąžuolynas bei 67 m² apim-
ties tekstilės kompozicija Radiacija (1989–1991), sukurta 
Šiaulių gamyklai Nuklonas. Pastarajam kūriniui buvo su-
naudota net pusė tonos siūlų. Deja, gigantiškos apimties 
kūriniai neatlaikė politinių ir laiko išbandymų. Vieni jų 
sunyko, kiti, privatizavus pastatus, perimti naujųjų savi-
ninkų, kažkur dingo. 

M A Ž A S  F O R M ATA S   –  G I L I  M I N T I S 
Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, Liucija Jūratė Kry-
ževičienėHutcheon tęsė ankstesnius kūrybinius atra-
dimus, ieškojo naujų saviraiškos būdų: akvarele tapė 
nuotaikingus, ekspresyvius gėlių ir žolynų natiurmor-
tus, kūrė egzistencinių minčių prisodrintas monotipi-
jas, kuriose atsispindėjo išgyvenimai po tėvų netekties. 
Reikėjo taikytis prie besikeičiančio gyvenimo ritmo ir 
naujas formas įgaunančio meno. Ji išaudė gobelenų – 
kameriškesnių, pasižyminčių kruopštumu, individualiu 
stiliumi, dramatinėmis nuotaikomis, kurios buvo apė-
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musios menininkus pereinamuoju istoriniu laikotarpiu 
(Neramus laikas, 1991; Nakties šviesos, Mįslingi ženklai – abu 
1994). Šiam laikotarpiui priklauso ir novatoriška trimatė 
kompozicija Dekoratyvinės formos iš juostomis sukarpyto 
ir suausto varinio lakšto, ją buvo galima pamatyti 1998 
metais Šiuolaikinio meno centre vykusioje parodoje Ne-
naudingi daiktai (kuratorė – Rūta Pileckaitė). Lietuvos 
tekstilės proveržį simbolizuoantis kūrinys 2020 metais 
buvo atrinktas į jubiliejinę galerijos Arka parodą Baltoji 
buveinė. Trys dekados. 

Svarbią vietą Liucijos Jūratės KryževičienėsHutche-
on kūryboje užėmė ir užima tekstilės miniatiūros. Jos 
iliustruoja XX a. 9ame dešimtmetyje pasaulyje kilusią ir 
iki šiol nenuslūgstančią mažosios tekstilės populiarumo 
bangą, kurią galima aiškinti šio žanro paslankumu kū-
rybinei minčiai reikšti, patogiu transportavimu. Minia-
tiūroms dailininkė renkasi neįprastas buitines medžia-
gas: statybinę armatūrą, dantų krapštukus, bambukines 
valgymo lazdeles, ledų pagaliukus ar kitką, kas pakliūna 
po ranka – palmės žievės atplaišą, pasišiaušusio augali-
nio pluošto gumulą, praardytą džiuto virvės fragmentą, 
suglamžytą popieriaus skiautę. Liucija Jūratė Kryževičie-
nėHutcheon prisipažįsta, kad į ūkinių prekių parduo-
tuvę eina ne buitinių prekių, o medžiagų kūrybiniams 
eksperimentams. Trimačių miniatiūrų kūrimo procese 
daug improvizacijos, žaismės ir netikėtumo. Tekstilininkė 
kartais vos prisiliečia prie popieriaus gniužulo ar gam-
tinio darinio leisdama jam prabilti specifine medžiagos 
plastikos kalba. Kai kada ji tarsi architektė iš vienodų 
modulinių detalių konstruoja struktūriškai aiškias kom-
pozicijas pasiekdama minimalistų kuriamą monotonijos 
įspūdį. Erdvinei kompozicijai Atrask save (2007) prireikė 
net 3000 valgymo lazdelių. Natūrali jų spalva, smailių da-
lių kontrastas su mediniu pagrindu primena lino brauk-
tuves, turi giluminių sąsajų su liaudies amatų tradicija. 

A M E R I K I E T I Š K A S I S  L A I K O TA R P I S 
K E I T Ė  P O Ž I Ū R Į  Į  K Ū R Y B Ą
„Amerikietiškojo“ periodo, prasidėjusio XX a. pabaigoje, 
principams dailininkė ištikima ir dabar. Naują laikotarpį 
galima pradėti skaičiuoti nuo tos akimirkos, kai, laiki-
nai išvykus gyventi į JAV, Liucija Jūratė Kryževičienė
Hutcheon susidūrė su didmiesčių kultūra, daugybę kūry-
binių impulsų teikiančia didinga modernistine Amerikos 
architektūra. Kita kultūrinė aplinka išlaisvino fantaziją, 
skatino išsiveržti iš savo pasaulio, bandyti kurti kitaip. Či-
kagos dangoraižiai, jų stiklinių langų plokštumose skir-
tingais metų laikais atsispindintis saulės šviesos žaismas, 
brėkštanti diena, vakaro žara, Mičigano ežero mėlis – visa 
tai sąlygiškais pavidalais ir nežemiškomis spalvomis at-
gijo architektoniškose kompozicijose, supintose iš šilko 
juostų. Grįžusi po gyvenimo kelionių į tėvynę, Liucija 
Jūratė KryževičienėHutcheon 2013 metais pristatė savo 
kūrybą asmeninėje parodoje Dienoraščio puslapiai. Miestas, 
taip aiškindama naujo posūkio priežastis: 

Kūrybinę fantaziją žadino skirtingais metų laikais – die-
nos šviesoje ar vakaro migloje – išnyrantys didingi pastatų si-
luetai, saulės apšviestų langų spindesys, tarsi vitražai vakaro 
žaroje, miesto erdvėje mirguliuojančių šviesų žaismas. Visa 
tai – įspūdingi reginiai, sustabdytos akimirkos, inspiravę kūry-

bines idėjas, realizuotas struktūrinėse tekstilės kompozicijose. 
Kūryboje ieškojau naujos plastinės kalbos pasitelkdama seniau 
išbandytą pynimo techniką. Minimalistinėmis priemonėmis – 
juostų pynimo technika, jų linijų ritmika, paviršiaus faktūra 
ir spalvinėmis variacijomis – stengiausi perteikti savo vizi-
jas, įprasminti simbolinę idėją. Motyvai darbuose turi sąsajų 
su baltišku ornamentu, jie architektoniški, kai kurie – kelių 
erdvinių lygių. Kurdama dekoratyvines kompozicijas ir kon-
ceptualius objektus, ieškojau klasikinio modernizmo formų 
harmonijos, siekiau pritaikomumo šiuolaikiniame interjere – 
kaip ryškaus akcento XXI amžiaus architektūrinėje erdvėje. 
Iki tol mokytojų ir kolegų dėl prislopinto kolorito kriti-
kuota Liucija Jūratė KryževičienėHutcheon išsilaisvino 
iš santūrumo varžtų, pradėjo mėgautis ryškiomis spalvo-
mis, jos mintį užvaldžiusiu auksu ir sidabru, vario bliz-
gesiu, gilaus mėlio ir žalumos atspalviais, teigdama, kad 
ji – ryškaus įspūdžio meistrė. Ją traukia spindintis varis 
ir aliuminis, masinantis sukurti savotišką naujų techno-
logijų meną. Tokių spalvomis žėrinčių darbų paprastai 
vengia lietuviai, laikydami ryškumą ir blizgesį svetimu 
tautiniam identitetui.

Nuoseklioje meninės kalbos ieškojimų grandinėje 
pirmu svariu bandymu būtų galima laikyti 1998 metais 
iš vario sukurtą jau minėtą Dekoratyvinių formų ciklą, ku-
ris greičiausiai paskatino technologiškai paprastesnius, iš 
audinio formuojamus paveikslus. Abiem atvejais laikyta-
si postmodernistinio atvirkštinio loginio principo: metalo 
(vario) audinys pakabinamas erdvėje laisvai, tuo tarpu 
tekstilės paveikslai įspraudžiami į griežtą architektoniš-
ką formą. Akivaizdu, kad pastaruoju metu Liucija daug 
eksperimentuoja, tik išoriškai skirtingų laikotarpių pinti 
tekstilės paveikslai atrodo panašūs. Iš pradžių menininkė 
daug dirbo siekdama tapybiško virpėjimo, mirguliavimo 
įspūdžio, siekdama sukurti miesto vaizdą skirtingu paros 
metu. Kartu išbandė griežtos architektonikos paveikslo 
plastikos poveikio galimybes. Tokio pobūdžio darbai 
reikalauja ypatingos precizikos, apspurusi, materiją iš-
duodanti plokštuma čia netinka, nes nuo techninių para-
metrų ir atlikimo švaros priklauso idėjos įprasminimas. 
Perteikdama runų ir astrologinius ženklus, ji tekstilės 
objektui suteikia to ženklo pavidalą. Menininkės mintis 
keliavo nuo Amerikos didmiesčių, grynos abstrakcijos iki 
archajinių ženklų įkvėptų objektų. Prieš penkis ar dešimt 
metų dailininkė rėmėsi stačiakampio ir rombo formo-
mis, nes ją labiau masino tapybinės audinio galimybės, 
tačiau ilgainiui jos paveikslai įgavo kreivių, trikampių ir 
rodyklių pavidalus, kuriais galėjome grožėtis paskutinė-
je asmeninėje parodoje Simboliai, ženklai, kryptys. Tokius 
darbus įsivaizduoji šiuolaikiniuose interjeruose, kur daug 
balto sienos ploto, stiklo, saulės šviesos, tačiau jie įspū-
dingai gali atrodyti ir tradicinėje architektūrinėje aplinko-
je praturtindami ją modernumo matmeniu.

Ryškūs ir dekoratyvūs Liucijos Jūratės Kryževičie-
nėsHutcheon kūriniai – tarsi jos mintys. Menininkės kū-
ryba aprėpia skirtingus lietuvių tekstilės laikotarpius, jos 
darbais galima iliustruoti moderniosios lietuvių tekstilės 
pasakojimą. Kelionė su dailininke jos kūrybos keliais 
parodė, kad menininkę visą laiką vedė į priekį noras 
keistis, ieškoti naujų raiškos būdų, palikti pėdsaką mūsų 
tekstilės istorijoje. 



Dekoratyvinės formos, 1998, varis, pynimas, 4 (80x80 cm). 
Nuotrauka iš asmeninio albumo

Ženklų mozaika, 2021, šilkas, pynimas, 100x200 cm. V I D M A N T O  I L ČI U K O  nuotrauka

L I U C I J A  J Ū R A T Ė  K R Y Ž E V I Č I E N Ė - H U T C H E O N



Interpretacija I, 2019–2020, šilkas, pynimas, 120x120 cm. V I D M A N T O  I L ČI U K O  nuotrauka

Objektas, 2015, popierius, karpymas, 20x20 cm. 
Nuotrauka iš asmeninio albumo

Vėjų rožė, 2015, audinys, siuvimas, 20x20 cm. 
Nuotrauka iš asmeninio albumo
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„Gėlių nei mėgstu, nei nemėgstu. Gėlės – tai atviras sek-
sualumas ir labai gražus. Jos atsiranda mano darbuose 
kaip įvairūs trapumo, grožio, gyvenimo ir mirties sim-
boliai“, – teigia Daiva Kairevičiūtė.

Daiva Kairevičiūtė – lietuvių grafikė ir fotografė. 
„Stebint jos kūrybą, atgyja asociacijos su antikine juo-
dafigūre keramika – šviesus, neutralus fonas, juodos, 
itin dinamiškos, judrios figūros. Pagrindinė dailininkės 
herojė – laisva, stipri moteris, kuri nuolat kažką veikia, 
juda, tarsi šoka savo paslaptingą būtį“, – rašoma artki-
osk.net pristatyme.

D. Kairevičiūte pasakoja apie priešybių darnos kupi-
ną gyvenimą ir meną: švelnumo ir maišto darną, detalių 
svarbą ir sparčią kūrybą, juodą ir spalvotą... Su Daiva 
Kairevičiūte kalbėjausi aš, menotyrininkė Austėja Mi-
kuckytėMateikienė.

Kokie yra bendri Jūsų fotografijos ir grafikos bruožai?

Klausimas, kuris turi būti užduotas menotyrininkui – 
žvelgiant iš šalies, tikriausiai bendri bruožai matosi ge-
riau. Aš pati bendrų bruožų nematau, nes tai visiškai 
skirtingos sritys. Grafika tai veikla, kai aš pati sukuriu 
personažus ir sugalvoju jų buvimo tikslą, pati juos nu-
piešiu, fotografijoje viskas jau yra, telieka pastebėti tą 
momentą, tą šviesą ir juos užfiksuoti, na, aišku, ir foto-
grafijoje būna, kad kuriu ir paveikslus – inscenizacijas, 
galbūt tai ir yra bendri bruožai. 

Kaip pradėjote šį grafikos ciklą? Kaip atradote šį savo atpa-
žįstamą braižą? Ar turite ir kitų grafikos stilių, tokių darbų, 
kuriuos pamatę neatpažintume, kad čia – Jūsų (kuriuos sukū-
rėte neseniai)?

Šis ciklas prasidėjo dar studijų laikais, paskutiniame 
kurse, kai dariau diplominį darbų ciklą mirties tema 
(tais metais mirė mama). Raižiau ofortus ir taip stipriai 
nujuodinau figūras, kad liko beveik tik siluetai. Žmogus 
ir jo kūnas man yra paslaptis, tad tie juodi siluetai yra 
paslapties simboliai, o jų išraiška – paradoksalaus gyve-
nimo atspindys. 

Kitų stilių neturiu lyg ir, bet mielai tapyčiau ir iš natū-
ros – portreto žanras man įdomus, beje, fotografijoje tai ir 
išnaudojau, dauguma portretų – lyg tapybos darbai. Stu-

dijų metais išbandžiau nemažai įvairių technikų, viskas 
įdomu, bet neaprėpsi. Išsigrynina išraiškos būdai, kurie 
labiausiai tinka pagal charakterį, negalėčiau metus sėdė-
ti prie vieno kruopštaus darbo, gal todėl visi studijiniai 
darbai nebaigti, neužtenka kantrybės formaliai zulint. 

Man idėja ir jos tikslus minimalus išreiškimas yra 
svarbiausia, su ta pačia jėga pradedant ir baigiant, pa-
veikslas negali atsibosti, jis turi būti santykyje nuo pra-
džios iki galo, atsibodęs paveikslas lieka nebaigtas.

Man pasirodė, kad yra tam tikrų sąsajų su Stasio Krasausko 
grafika. Ar tos sąsajos egzistuoja? O dar šiek tiek priminė Jur-
gos Ivanauskaitės grafiką (pagalvojau, pamačiusi „Trejybę“). 
O kaip Jums atrodo?

Gal ir yra tų sąsajų su Krasausku, tada ir su graikų vazų 
stilistika gali būti. Nesigilinau į Krasausko kūrybą, manau, 
menininkai atspindi savo gyvenamąjį metą, santykį su juo. 
O išraiškos stilius organiškai susikuria pats dirbant. 

Į tai suplaukia viskas – kultūra, pasaulėžiūra, idėjos, 
charakteris, sąlygos. Stilius yra kompleksiškas darinys, 
būdingas tik tam žmogui. Nėra dviejų vienodų stilių kaip 
ir vienodų žmonių. Graži įvairovė žadina smalsumą.  

Kiek Jūsų kūrybai įtakos turėjo japoniškas menas, kultūra, ti-
kėjimas, pasaulėžiūra?

Nesu kažkaip išskirtinai domėjusis japoniška kultūra, 
bet taip – senoji japonų graviūra žavinga savo estetika, 
subtilumu, spalvų deriniais, akims – tikra atgaiva. Beje, 
Japonija astrologiškai po mergelės ženklu, o mergeliš-
kumo turiu sočiai. Grafikoje chirurgiška linija turi būti 
būtent tokia, kokią nupiešiu, kiekviena detalė vienodai 
reikšminga kaip ir visuma, tai labai mergeliška.

Jūsų grafika lyg dekoratyvi, švelni, bet tuo pat metu ir drąsi, 
maištaujanti. Kaip šie pradai sudera Jūsų kūryboje?

Gerai pastebėjai. Taip, tie du pradai ir mane pačią ste-
bina, iš tos nuostabos ir randasi kūriniai, paradoksas – 
įdomiausia gyvenimo pusė, todėl nėra vien juodo ar 
balto, mirgėjimas sukuria gyvenimo tėkmę, kurioje turi 
rast balansą, kad nenuskęstum. O paveiksluose lyg ant 
svarstyklių, gali mergeliškai pasvert, kiek yra švelnumo 
ir kiek maišto, bet atplaukia žuvis, tekšteli uodega ir vis-
kas pavirsta purslais. 

Daiva Kairevičiūtė: 
paradoksas sukuria 

gyvenimo tėkmę, kurioje 
turi rasti balansą
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Ir Jūsų grafikoje, ir fotografijoje dažnas motyvas – nuogas kū-
nas. Ar Jūs akcentuojate, kad tai būtent nuogas kūnas, koks 
Jūsų santykis su nuogu kūnu mene? Ir koks šiuolaikinio meno 
santykis su nuogu kūnu, Jūsų nuomone? Kodėl Jums kūryboje 
reikalingas būtent apnuogintas kūnas?

Na, žmogus yra nuogas kūnas. Drabužiai – nuoroda į 
epochas, kultūras, gyvenimo sąlygas. Neakcentuoju dra-
bužių, apranga mano darbuose nėra suaugusi su kūnu, 
nebent tai būtų svarbi kūrinio idėjos dalis. 

O šiuolaikiniame mene yra begalybė įvairiausių iš-
raiškų, tikriausiai reikia rinktis konkrečius menininkus 
ir analizuoti, kaip jie dirba. Bendra tendencija, manau, 
kad šiais laikais dauguma menininkų gali reikštis nevar-
žomai, laisvė yra labai svarbi kūrybos dalis. 

Nors kalėjimą susikurti gali ir pats žmogus, visgi 
visa drama dažnai vyksta žmogaus galvoje.

Dažniausiai vaizduojate moteris – kodėl?

Moters kūnas – mano kūnas. Darbai apie moteris, nors 
galiu ir apie vyrus, yra keletas darbų apie vyrus, tada ir 
galvojau apie juos. 

Tie kūriniai – lyg metaforos, tam tikra poezija. Kaip kyla tie 
lakoniški vaizdiniai? Ar visuose grafikos darbuose – konkrečių 
moterų įkvėpti portretai? Kaip pagaunate konkretaus žmogaus 
„esmę“, kai kartais jį portretuojate?

Taip, tai metaforos, kaip kyla – nežinau, gal įprotis mąs-
tyti vaizdiniais įsidirbęs per daugelį metų. Vaizdai kyla 
savaime, pradedi galvoti apie žmogų ar kažkokią situa-
ciją ar tiesiog klausai muzikos ir kyla tie vaizdiniai, po 

to pieši eskizus, kažkas eigoj keičiasi, būna, kad pirmi-
nis vaizdas pasikeičia neatpažįstamai, įdomus procesas, 
įsigilinimas gali pakrypti nenuspėjama linkme ir mane 
pačią nustebinti. 

Skaičiau, kad domitės astropsichologija. Kas tai yra ir kodėl, 
kaip ja susidomėjote?

Domėjausi. Buvo laikas, kai studijavau, gilinausi, dar ir 
dabar klausau paskaitų ir atrandu naujos informacijos. 
Galiu tik pasakyti, kad tai realiai veikianti sistema, ir 
viskas vyksta nepriklausomai, tiki tuo ar netiki. O ko-
dėl susidomėjau? Paslaptis visad traukia ją įmint, jei 
turi smalsumo, tai tikrai įlįsi į tave dominančias sferas 
ir kapstysiesi. 

Kuriems motyvams kompozicijose nusprendžiate suteikti spal-
vą? Ką tie spalvoti akcentai suteikia?

Spalvos atsiranda intuityviai, tarsi kažkokios dalys išsi-
verčia ir pasidaro matomos. Man yra gražus tas juodų 
siluetų ir spalvotų fragmentų žaismas, vėlgi kaip para-
doksali priešybių vienybė.

Dažnas gėlių motyvas ragina paklausti – ar mėgstate gėles? Ar 
jos Jums įdomios tik kaip kūrybinė medžiaga? Kuo jos įdomios 
estetiškai, simboliškai? 

Gėlių nei mėgstu, nei nemėgstu. Jos yra ir tai stipriai ero-
tiška. Įvairios formos sukuria grožio gausybę, gali rinktis 
spalvas, kvapus, formas, kurios tave jaudina. Gėlės – tai 
atviras seksualumas ir labai gražus. Suprantama, kodėl 
jos atsiranda mano darbuose kaip įvairūs trapumo, gro-
žio, gyvenimo ir mirties simboliai.

Mergina ir leopardas, 2013, 
popierius, tušas



Vakaras, 2017, popierius, 
tušas, pieštukai

Su dviem pinavijom, 2018, 
rankų darbo popierius, tušas, akrilas

D A I V A  K A I R E V I Č I Ū T Ė



Tango, 2021, drobė, akrilas Gvazdikmedis tavo burnoje, 2018, rankų darbo popierius, tušas, akrilas

Undinė, 2021, drobė, akrilas
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Japonologas Aurelijus Zykas yra ta asmenybė, su ku-
ria kalbantis įmanu patirti ir pažinti Tekančios Saulės 
kraštą, tarsi apsigyvenus jame ir praleidus ne vieną 

skrydžio aplink šią šviečiančią žvaigždę išsipildymą, 
pokalbis – tarsi kelionė ten, kur pateka gyvybinės ener-
gijos šaltinis, kur Rytų kultūros žmonės kuria ir plėtoja 
savąją būtį kitaip, mums unikaliai, jiems – savitai au-
tentiškai. Politikos mokslų daktaras, aukščiausio lygio 
vertėjas, plačiąja prasme – visuomenininkas, o gal tiks-
liau – bendruomenininkas, kultūrologas, atrandantis, 
pažįstantis ir tiesiantis tiltus, kuriantis saitus tarp Lie-
tuvos ir Japonijos įvairialype, daugiaforme reikšminga 
ir prasminga veikla. Šio pokalbio kontekstą sudaro trys 
knygos:  Japonijos spalvos ir skoniai (Vilnius: Aukso pieva, 
2014) ir  naujausioji Septyni saulės veidai. Pirmoji pažintis 
su Japonija (Vilnius: Aukso pieva, 2021) – skirtos Japonijai, 
jos atradimui, pažinimui, perimant autoriaus asmenines 
patirtis, Raudonas ir žalias. Taivanas (Vilnius: Aukso pieva, 
2018). Aurelijus Zykas – įmonės Azija LT įkūrėjas ir va-
dovas, kviečiamas pokalbyje (at)verti šį tolimą, tačiau vis 
labiau artėjantį Rytų Azijos horizonto kraštą – ten, kur 
pateka saulė...

N AU J O S  K R Y P T Y S  A S M E N I N I A M E 
M I K R O K O S M E ,  K A I  E S I  K I T O J E 
D I M E N S I J O J E
Gerbiamas Aurelijau, knygoje „Japonijos spalvos ir skoniai“ 
Jūs dalijatės savo asmenine patirtimi pirmą kartą nusileidus 
toje tolimoje šalyje. Nuo 1998 metų – jau beveik ketvirtis am-
žiaus, kaip šiandien menate tą pirmąjį apsilankymą Japonijoje? 
Kas iš dabarties perspektyvos Jus tada paveikė labiausiai, kas 
paliko ir šiandien juntamą – neišdildomą įspūdį?

Lėktuvo lange iš dangaus juodumos pasirodanti anks-
tyva saulėtekio šviesa, primenanti apie tai, kad skrendu 
į rytus. Žaliuojančių kalnų ir atšiauriai pilkos jūros silu-
etai, išnyrantys apačioje, leidžiantis žemyn. Oro uosto 
darbuotojų komanda, mandagiai nusilenkianti mums 
nusileidus... 

Visos tos pirmosios akimirkos artėjant prie Japoni-
jos ir ją pažįstant yra gyvos, nepaisant praėjusio laiko. 

„Vėlus vakaras atokiame 
kalnų slėnyje, kylant rūkui, 
pasinėrus į kunkuliuojančią 
karštąją versmę... – kelionės 
nušvitimas – tapsmas žmogumi“

Japonologą Aurelijų Zyką kalbina Elvina Baužaitė

Juo labiau, kad ši kelionė per pasaulį, per kelis tarpinius 
oro uostus ir ilgi transkontinentiniai skrydžiai man buvo 
apskritai pirmoji išvyka į užsienį. Juk svarbiausi gyve-
nimo prisiminimai yra išdeginami mūsų laiko rutinoje 
tarsi raudoni brūkšniai, nurodantys naujas kryptis mūsų 
asmeniniame mikrokosme.

Šalies kvapas, kurį pajuntu kas kartą ten nusileidęs, 
besilankstantys ir besišypsantys žmonės, kalbantys apie 
taisykles ir procedūras. O išvažiuodamas iš oro uosto 
suvoki, kad visas jis yra tiesiog dirbtinė sala, sukurta 
ant jūros. Tada autobusas, įveikęs tiltą, įvažiuoja į Osa-
kos megapolį ir pamažu įsisąmonini, jog tavo supratimas 

Aurelijus Zykas. Parko fragmentas Rioandži šventyklos komplekse 
(Kiotas)
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apie miestą kardinaliai keičiasi. Miesto žemėlapis yra 
daugiaaukštis. Be mums įprastinio antžeminio miesto su 
gatvėmis ir prospektais, egzistuoja antžeminis miestas, 
kurio pakeltos gatvės praeina ties penktuoju ar septin-
tuoju pastatų aukštais. Dar yra nepažįstamas požemi-
nis miestas su keliaaukštėmis metro stotimis, kuris sle-
pia pagrindinius žmonių srautus. Todėl mums įprastas 
miestas atrodo tarsi tuščias...

Tokiomis akimirkomis supranti, kad esi kitoje di-
mensijoje.

Galvodamas apie tai, ką tada, 1998 metais, žinojote apie Ja-
poniją, apskritai apie Rytų Aziją, Rytų kultūros šalis, ir kiek 
dabarties žmonės, lietuviai, žino apie tą užsienio kraštą, regi-
te didelę skirtį? Kiek mes šiandien iš tiesų pažįstame Japoniją, 
Rytų Aziją?

Kalbant apie Japoniją supančius įvaizdžius, galima sa-
kyti, kad lazda turi du galus. Viena vertus, Japonija yra 
tiesiog apnarpliota labai turtingais, įvairiausiais ir spal-
vingiausiais vaizdiniais, kurie daro ją patrauklią ir egzo-
tišką. Juose telpa ir geišos, ir samurajai, ir Fudži kalnas, 
apsuptas sakurų žiedų, ir modernūs greitieji traukiniai, 
kertantys kalnų kraštovaizdžius, ir ukijoe graviūrų per-
sonažai, ir iš koto verčiantys švytintys Tokijo rajonai, ir 
robotai, ir mieli didžiaakiai animė veikėjai... 

Pirmajai pažinčiai su šalimi ar sudominimui ja sod
rūs ir turtingi stereotipai gali būti net naudingi, tačiau 
ilgainiui jie pradeda trukdyti. Jie sukuria mums filtrą, 
kai, nuvažiavę į šalį, ieškome to, ko reikia ieškoti, ir ma-
tome tai, ką reikia matyti. Siekiame patvirtinti juos arba 
paneigti, užmiršdami, kad tikrovė yra gerokai sudėtin-
gesnė.

Paprastas Lietuvos gyventojas šią šalį mato iš di-
džiulio nuotolio, todėl jos tikrai nepažįsta ir nesupranta. 
Dažniausiai jos giliau nepažins ir apsilankęs ten vienos 
kelionės metu. Tik gyvenant šioje šalyje, ji pamažu ima 
atsiverti... apdovanoja mus kasdienybės paprastumu, 
kuriame ilgainiui nebelieka jokios egzotikos.

Pasidalinkite savo paties istorija, kaip ir kodėl tapote japono-
logu? Apskritai japonistika – kokia tai sritis, kiek ji išplėtota 
Lietuvoje? Ko labiausiai šiandien norėtumėte, linkėtumėte 
mums, lietuviams, santykio su Japonija vyksmui?

Gyvenime esu savotiškas fatalistas, tikintis, kad tai, kas 
turi įvykti, ir įvyksta susiklosčius tinkamoms aplinky-
bėms tinkamu metu ir tinkamoje vietoje. Taip, kiekvieno-
je situacijoje reikia pasistengti ir daryti tai, ką tuo metu 
gali padaryti geriausia, bet neverta kreipti gyvenimo per 
jėgą, jeigu jis tave veda „ne ten“, kur tu nori. O jeigu vie-
noje ar kitoje vietoje ar bendruomenėje jautiesi ne vietoje, 
neverta prisirišti ir užsisėdėti. 

Visas mano ilgametis „romanas“ su Rytų Azijos 
šalimis yra atsitiktinumų virtinė: keista moksleivio sva-
jonė išmokti kokią nors (bet kokią) egzotišką kalbą, ku-
rios rašmenys būtų visiškai nesuprantami; netikėtai iš 
Vilniaus bukinisto rankų įsigytas nekokybiškas rusų–ja-
ponų žodynėlis; atsitiktinai tuo metu prasidėję japonų 
kalbos kursai Kaune; atsitiktinai išlaikytas vyriausybės 
egzaminas ir pirmieji studijų metai... Na, o paskui tie 
atsitiktinumai jau stipriau paima už rankos, veda ir ne-
bepaleidžia. Atsitiktinai rašosi knygos, atsiranda studijų 
programos, mezgasi ryšiai. Netikėtai tau pačiam tave 
pradeda vadinti japonistu, Azijos specialistu...

Na, o kalbant apie Lietuvos santykius su Japonija, si-
tuacija iš tiesų gana paradoksali. Nors šalis labai smarkiai 
nutolusi, Lietuvoje esame linkę puoselėti labai šiltus jaus-
mus Japonijai. Sakot, tolimos šalies fenomenas? Ar tikrai 
taip pat šiltai ir pozityviai galvojame ir apie Kiniją? Ko-
rėją? Indiją? Tailandą? Kartais man atrodo, kad Lietuvoje 
su Japonija projektų bei įvairių ryšių mes turime daugiau 
nei su dauguma Europos šalių, o Japonijos popkultūra kai 
kuriuose visuomenės segmentuose turbūt gerokai pavei-
kesnė ir juntama labiau nei kokia amerikietiška.

Žvelgdamas į savąsias įvairialypes, daugiaformes pažinties ir 
patyrimo patirtis, kurias jų įvardintumėte daugiausiai davusias 
Jums – japonologui, kultūrologui, politikos mokslų daktarui?

Nidžio pilis Kiote



42N A U J O J I  R O M U V A ,  2 0 2 1 ,  N R .  3  ( 6 1 6 )  

Kartais mes su kolegomis Azijos tyrėjais pajuokaujam, 
kad visi mes iš savosios Azijos šalies perimam tam tik
rus mąstymo bruožus, bendravimo principus. Indologai 
yra atsipalaidavę, į pasaulį žvelgiantys optimistiškai ir 
nemėgstantys sutilpti į laiko ar taisyklių rėmus. Japo-
nistai visur regi struktūras, kruopščiai numato dalykus 
iš anksto, nusistato taisykles sau ir aplinkiniams. Būtent 
tokios savybės atkeliauja ir į mano mąstyseną ir neišven-
giamai ją veikia. O gal atvirkščiai? Kadangi iš prigimties 
turiu šias savybes, gal Japonija man tiko, ir dar labiau 
jas sustiprino?

O šiaip bet kuris gilesnis kitos kultūros ar civili-
zacijos pažinimas pirmiausia ugdo mūsų policentrinį 
mąstymą, sugebėjimą suvokti, kad nėra vienos „tiesos“, 
„teisingos“ vertybių sistemos, ir tuos pačius dalykus gali 
aiškinti visiškai skirtingai, priklausomai iš kurio „cen-
tro“ žiūrėsi. Lietuvoje tėvai vaikus moko valgyti tyliai, 
o Japonijoje iš naujo mokaisi šliurpti makaronus. Ribos 
tarp gėrio ir blogio, tiesos ir melo, kultūringo ir nekultū-
ringo, gražaus ir bjauraus išskysta, persidėlioja. 

Žmogaus, gyvenančio tarp kelių skirtingų kultūrų 
pasaulis – nestabilus ir neturintis ašies. Žmogus, gyve-
nantis tarp dviejų, drįstu sakyti, civilizacijų, yra savotiš-
kai prakeiktas. Tai – globalaus pasaulio prakeiksmas, kai 
tampi XXI a. nomadu, nebegalinčiu nurimti vienoje vie-
toje. Būdamas vienoje šalyje, ilgiesi buvimo kitoje ir lei-
diesi nešamas sapnų kitapus. Atsidūręs kitoje šalyje, vėl 
imi ilgėtis tėvynės, ir tavo širdis niekuomet nenurimsta.

Ž AV Ė J I M O S I  K U LT Ū R O S  T R A D I C I J A
Esate ir vertėjas, pirmiausia – japonų kalba, kas ir kokia ji? 
Kokie didžiausi, esminiai iššūkiai jos besimokant, ja skaitant, 
rašant, kalbant, verčiant?

Visada sakau, kad lengviausia japonų kalboje – tarimas. 
Čia nereikia mokytis tarti sudėtingų garsų, laužyti lie-
žuvį triaukščiais priebalsiais ar dainuoti tonus. Fonetikai 
būdingas labai ribotas skaičius priebalsių ir balsių, kurie 
kaip kareivukai dėliojasi taisyklinga rikiuote. 

Tačiau, deja, tuo paprastumas ir baigiasi. Jau nuo 
pirmųjų išmoktų rišlių sakinių pradedi suprasti, kad be-
veik jokios indoeuropiečių kalboms mokytis naudingos 
žinios ir struktūros čia nebepravers. Kalba neturi prie-
linksnių, būdvardžiai čia kaitomi laikais, nėra daugiskai-
tos ir būsimojo laiko, o veiksmažodžių kaitymas vyksta 
ne asmenimis ar nuosakomis, bet mandagumo registrais. 
Asmeninį įvardį „aš“ čia gali išversti keliolika skirtingų 
žodžių, priklausomai nuo konteksto. Jus šiurpina lie-
tuvių kalbos kelintiniai ir kuopiniai skaitvardžiai? Ne-
nusiminkite. Japonų kalboje kiekvienas skaitvardis gali 
įgyti apie šimtą skirtingų formų, priklausomai nuo to, 
ką skaičiuosim. „Vienas“ gali būti ir ichi, ir hitotsu, ippon, 
ichimai, ippai, hitori, ikko... 

Tačiau gramatiniai, leksiniai ir sintaksiniai iššūkiai 
tampa malonia pramoga, kai leidiesi į rašto sistemos labi-
rintus. Šiai kalbai užrašyti naudojamos dvi garsinės rašto 
sistemos po beveik penkiasdešimt ženklų, kurių kiekvie-
nas rašmuo yra atskiras skiemuo. Na, o tada mokymosi 
procese išleidžiama sunkioji artilerija: ima „kandžiotis“ 
vadinamieji kandžiai. Taip japonų kalboje vadinami hie
roglifai, kurių minimaliai reikia išmokti apie du tūks-
tančius. Kiekvienas jų yra ne tik daugiaprasmis, bet dar 
ir turi kelis (kartais ir keliolika) tarimų. Kuriuo tarimu 
jį skaityti? Jokių griežtų taisyklių čia nėra. Paradoksalu, 
kad, susidūręs su retesniu junginiu, net ir japonas krapš-
to galvą ir varto žodynus bei enciklopedijas ieškodamas 
teisingo tarimo. Asmenvardžių ar vietovardžių tarimas – 
tai iš viso aukštoji matematika...

Nesinori gąsdinti, tačiau šios kalbos mokymasis 
skirtas mėgstantiems iššūkius. Ir tai, kad mano studentai 
puikiai įvaldo šią kalbą ir ją naudoja, parodo, kad žmo-
gui nieko nėra neįmanomo, jeigu yra motyvacija, užsi
spyrimas ir... laiko.

Galvojant apie Japoniją, kaip apie gilių tradicijų šalį, klaustina, 
kiek, Jūsų patyrimu ir vertinimu, iš tiesų šiandien Japonijoje 
išlaikytos, tęsiamos ir puoselėjamos kultūros tradicijos, kas ir 
kaip tai byloja, žymi, įprasmina; taip pat kokia yra šiuolaikinė 

Rioandži akmenų sodas Kiote
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Japonija, kokie jos ypatumai, o gal Japonija tiesiog gyvena kos-
mopolitišką laiką ir yra daugiau Vakarų kultūros dar vienas, 
naujasis produktas?

Iš pradžių reiktų paklausti, ką mes laikome tradicija. 
Man tradicija – tai laike besitęsiantis ir prie visuomenės 
bei gyvenimo realijų besitaikantis reiškinys, kuris nuo-
latos kinta. Jeigu tradicijoje ir yra kažkokios pamatinės 
nelaužomos taisyklės, jos formos ir variacijos privalo 
transformuotis, nes tik tai ir yra tradicijos išlikimo ga-
rantas. Kitaip turėsime nebe tradiciją, o iškamšą, skirtą 
padėti muziejuje po stiklu... ar į karstą...

Šia prasme japonai yra nuostabūs tradicijų puoselė-
tojai. XIX a. viduryje šalis labai racionaliai priėmė spren-
dimus perimti vakarietiškas formas visuomenės organi-
zavime, technologijose ir kitose gyvenimo srityse, tačiau 
visur išlaikyti japonišką dvasią. Daugybė „šiuolaikinės“ 
japonų kultūros fenomenų, kuriuos suvokiame kaip „va-
karietiškus“, iš tiesų yra tiesiog dabartinės labai senų 
tradicijų transformacijos. Japoniški komiksai mangos bei 
animacija išsivystė iš senųjų nespalvotų Edo laikotarpio 
(XVII–XIX a.) graviūrų, konsumatorės, girdančios vyrus 
Šibujos baruose – iš geišų fenomeno, o nenuilstantys į 
juodus kostiumus įsispraudę įmonių darbuotojai (sara-
rymanai), su konkurentais kovojantys už savo įmonės 
sėkmę – iš kardus seginčių samurajų. Keitėsi kontekstai 
ir išorė, tačiau tradicijos išliko.

Su tam tikru pavydu stebiu, kaip „tradicinės“ meno 
formos noriai įsileidžia „svetimus“ elementus ir kartu 
su jais noriai transformuojasi. Hamletas kabukio teatre. 
Arbatos ceremonija viršutiniame dangoraižio aukšte ste-
bint naktinį švytintį miestą. Stiklo ir betono įrėmintas 
japoniškas sodas kažkur metro požemyje. Viskas yra 
suderinama ir įkontekstinama.

O jeigu kalbame apie švenčių ar amatų tradicijas, 
Japonija yra tokių tradicijų rojus. Šalyje nebuvo tų naiki-
nančių cunamių, kurie prasisuko didelėje pasaulio dalyje 
ir kurie dėl „modernizacijos“ ir „ateities“ kulto trynė ir 

žudė praeitį. Lietuvoje, deja, per penkis sovietmečio de-
šimtmečius mes sunaikinome savo tradicijas, panašiai 
kaip Kinijoje tūkstantmetės tradicijos susinaikino per 
Kultūrinės revoliucijos dešimtmetį, o Kambodžoje – Pol 
Poto inicijuotų Nulinių metų taške. 

Japonijoje, nepaisant visų modernizacijos procesų, 
sunaikinusių didžiulę dalį architektūrinio paveldo, bū-
tent amatai, menai, šventės buvo išlaikyti. Kiekviena 
gyvenvietė, kiekvienas kalnų slėnis didžiuojasi savo 
vietiniais amatais bei renginiais, o bendruomenės labai 
suinteresuotos juos išsaugoti ir pritaikyti dabarčiai. Tai 
iš tikrųjų žavi.

„Japonijos skoniuose ir spalvose“ rašote apie Kenrokueną – 
„šešių tobulybių sodą“, papasakokite apie jį plačiau šio straips-
nio skaitytojui. Įdomu, kiek šiuolaikinėje Japonijoje kuriami ir 
puoselėjami japoniškieji sodai?

Kenrokuenas man asmeniškai yra labai savas ir brangus. 
Jis yra Kanadzavoje, mieste, kuriame leidau pirmuosius 
savo gyvenimo metus Japonijoje. Tuo metu rengiausi ra-
šyti bakalauro darbą apie japoniškus sodus, todėl jis tapo 
mano gyvenimo dalimi. Gali būti, kad keliautojui labiau 
įstrigs intymūs ir išpuoselėti klasikiniai Kioto sodai, bet 
Kenrokuenas atspindi visai kitokį stilių. Tai – erdvus pro-
vincijos didikų dvaro parkas, skirtas pasivaikščiojimams 
ir pramogoms su svečiais. O tos pramogos, žinoma, labai 
japoniškos: žavėjimasis medžiais ir žiedais, plaukiojimas 
valtele tvenkinyje ar arbatos gėrimas.

Jo pavadinimas – „šešių tobulybių sodas“ reiškia, 
kad jame darniai pritaikomos šešios tobulam sodui bū-
tinos savybės. Jų suderinimas toli gražu nėra paprastas, 
nes tos savybės tarsi atspindi priešybių poras. Tobulame 
sode turi puikiai derėti paprastai žemumose teliuskuo-
jantys vandens telkiniai ir iš aukštai atsiveriantys krašto-
vaizdžiai. Jis turi būti erdvus, tačiau kartu ir labai jaukus. 
Jis turi atrodyti visiškai natūralus, o kartu kiekvienas jo 
centimetras yra apgalvotas ir sukurtas žmogaus rankų. 

Auksinis paviljonas Kiote
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Na, o tas žmogaus indėlis į sodą mus stebina ir kar-
tais net sukrečia. XVII amžiuje, kai Kenrokuenas buvo 
kuriamas, jis pareikalavo labai ambicingų inžinerinių 
sprendimų. Na, o dabar nuolat stebi kruopščiai plušan-
čius sodininkus, kurie karpo samanas(!), rankioja spyg
lius, ravi, geni, tręšia, skabo, apriša, apdengia, nuriša... 
Kadangi Kanadzavoje žiemą gausiai sninga, o sniegas 
labai drėgnas ir sunkus, visą rudenį sodininkai kuria 
vadinamuosius jukicuri: medžio centre iškeliama aukšta 
kartis, o nuo jos viršūnės nutiestos virvelės laiko kiekvie-
ną didesnę šakelę, kad ji nenulūžtų nuo sniego svorio. 
Žiemą jie atrodo tarsi kokios apsnigtos piramidės... Tai – 
išskirtinis šio sodo peizažas.

„Japonijos skoniuose ir spalvose“ pasakojate apie tam tikrą Ja-
ponijos žmonių uždarumą, kai į namų vidų svetimas žmogus 
įeina tik išskirtiniais atvejais, apie tą jų vidaus ir išorės pa-
saulių skirtį, kiek šiandien tai tebegalioja? Kiek šiuolaikiniai 
japonai yra atviri (atviresni), o kiek jie vis dėlto saugo priva-
tumą, gerbia ir vertina asmeninę erdvę?

Skirtis tarp to, ką japonai įvardija uchi (savas) ir soto (sve-
timas, išorinis), egzistuoja kiekvienoje kultūroje. Vienaip 
elgiamės su tais, kurie priklauso mūsų šeimai, giminei, 
religinei ar etninei bendruomenei, kilmės, rasės ar lyties 
principu sukurtai grupei, o kitaip – su tais, kurie joms 
nepriklauso. 

Tačiau Japonijoje, izoliuotame salų pasaulyje, ši skir-
tis gali įgyti ekstremalias formas. Kiekvienas iš „išo-
rės“ kilęs žmogus (gaidžinas) patenka į etniniu požiūriu 
„gryną“ vienakalbę visuomenę, kurioje devyniasdešimt 
aštuonis procentus sudaro japonai. Na, o jeigu jis dar 
atrodo kitaip – natūralu, kad tampa išskirtiniu. Ši dis-
kriminacija dažniausiai yra pozityvi – žmonės su tavimi 
sveikinasi, šypsosi, tavimi stebisi, o kartais ir paliesti ar 
nufotografuoti nori. Tau, kaip „išorės žmogui“, atleidžia-
mos visos klaidos ir negalioja griežtos hierarchijų bei 
ritualų taisyklės. Visa tai neretai žavi keliautojus, kurį 
laiką patiriančius šios šalies svetingumą. Galiausiai čia 

visada rasi prieglobstį vienoje ar kitoje užsieniečių ben-
druomenėje, kur galios tau pažįstamos normos.

Tačiau jeigu planuoji šalyje integruotis ilgiau ir gi-
liau, turėsi susitaikyti, kad labai ilgai išliksi mielu eg-
zotišku žvėreliu, kurį saugu glostyti per ištiestą ranką, 
tačiau nevalia prisileisti arčiau. Taip prasideda tavo ke-
lionė akmenuotu taku įveikiant pragaro ratus. Mokaisi 
kalbos, įgyji kultūrinių kompetencijų, įstoji į vieną ar kitą 
atviresnį klubą ar bendruomenę ir po truputėlį vienoje 
ar kitoje vietoje gali tapti uchi žmogumi ir netgi susirasti 
draugų.

Na, o labiausiai paslėpta vidinė grupė šioje visuo-
menėje – šeima. Ne šeimos atstovui eiti į kitos šeimos 
namus nėra kasdienis reiškinys. Kaimynai dažniausiai 
pabendrauja specialioje vietoje prie durų, ties batų dėžu-
te, prieš nusiaunant batus ir einant į vidinę erdvę. Čia jie 
dalijasi naujienomis, keičiasi dovanomis. Tam tikri įvy-
kiai (pavyzdžiui, gimtadieniai), į kuriuos įsitraukia ne tik 
šeimos nariai, vyksta ne namuose, o viešose vietose. Dėl 
to šalyje puikiai išvystytos viešam gyvenimui ir bendra-
vimo reikmėms skirtos erdvės: restoranai, kavinės, sto-
tys, klubai... Na o tradicinėje kaimo bendruomenėje tokia 
vieša bendravimų erdvė visada buvo... pirtis.

Įdomu, kaip svečiai iš Japonijos jaučiasi atvykę į užsienio šalis, 
į Lietuvą, ar mūsų gyvenimo būdas, mentalitetas iš tiesų yra 
labai tolimas, o gal vis dėlto, priešingai, esame daug artimesni 
negu manome? 

Kadangi ne vienus metus vasarą namuose priimu sve-
čius, galiu sakyti, kad tam tikra prasme japonai mums 
pavydi, bet kartu ir stebisi taip aplaidžiai nevertinama, 
nebranginama erdve. Dažnas lietuvis iš tikrųjų net ne-
supranta, koks jis yra turtingas. Turėti nuosavą namą su 
sodu ir žaliąja erdve – japonui, ypač didmiesčio gyvento-
jui, dažnai yra neįkandama svajonė. Tokia yra ir galimy-
bė turėti laisvo laiko savo šeimai, atostogoms, kelionėms.

Mano keliautojams lietuviams Japonijoje paprastai 
didžiausią įspūdį daro žmonės, jų bendravimas, manda-

TokijasOdaiba
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gumas, ritualai. Japonus pas mus bene labiausiai stebina 
erdvės. Tas erdvės pojūtis, kai žiūri aplinkui, per pievas 
ir laukus, ir akys gali pasiekti horizontą beveik neuž-
kliuvusios. Kai beribis mėlynas dangus su išraiškingais 
debesų raštais susilieja su žemės žaluma. Japonijoje to-
kio erdvės pojūčio nepajusi beveik niekur. Gamtoje būsi 
suspaustas kalnų, o miestuose, kurie šiuo metu apglėbę 
šalies lygumas, tave rėmins pastatai. 

Tame erdvės skirtingume turbūt slypi ir didžiausi 
mūsų kultūrų skirtumai. Japonų stiprybė yra jų sugebė-
jimas kurti struktūras, taisykles ir siekti tikslumo. Lietu-
viai yra labai stiprūs ten, kur reikia laisvės, drąsos laužyti 
taisykles ir improvizacijos.

Hanami (žiedų stebėjimas), Jūs labai meniškai aprašėte, įpras-
minote slyvą, sakurą, rododendrą, hortenziją, irisą ir klevo 
lapą, gerbiamas Aurelijau, kokie augalai Jums atliepia, pertei-
kia Japoniją? Kodėl?

Aš turbūt labiau žaviuosi ne augalais, o pačia žavėjimosi 
kultūra. O ji atsiremia į savotišką pozityvų požiūrį, ku-
rio dažnai pasigendu Lietuvoje. Manau, mes nepakan-
kamai vertiname dabartį. Ką gi apie ją pasakyti, jeigu ji 
tokia niūri, nesmagi ir visiškai neįdomi... Mes, lietuviai, 
labiau linkę pabėdavoti ir pasiskųsti savo nelaimingu gy-
venimu. Be to, kaip vakarietiškos kultūros atstovai, esa-
me orientuoti į progresyvią ateitį, mūsų tobula kylančia 
tiese judančio laiko strėlėje, kurios link veržliai bėgame 
laukdami joje pribloškiančių dalykų.

O štai japoniškos žavėjimosi kultūros centre atsidu-
ria būtent dabartis. Suvokimas, kad visa, kas geriausia, 
yra čia ir dabar, o ne nostalgiškuose prisiminimuose ir 
ne padūmavusioje ateityje. Tie dabarties momentai, ku-
rie yra sustabdomi, išnarstomi iki smulkiausių kaulelių 
ir kurie tampa savotišku meno kūriniu. Arbatos ceremo-
nijos dabartis, kurioje klajoji klausydamas kunkuliuojan-
čio vandens, tyrinėdamas arbatos puodelį ar bambukinį 
šaukštelį, stebėdamas lankstomą servetėlę. Sustabdyta 
akimirka – viena svarbiausių japoniškos estetikos kate-
gorijų, ma, reiškianti tuštumą ar tarpsnį. Bet ją pagauti 
reikia mokėti...

Žavėtis galima beveik viskuo. Įprasčiausiais daik-
tais, esančiais šalia mūsų, meno kūriniais ar amatininkų 
dirbiniais. Tačiau daugiausia žavesio sukelia gamta. Nes 

ji nuolat kinta, transformuojasi. Todėl, kas kartą stabdy-
dami akimirką, ją matome kitokią. Garsusis Kiote esantis 
Rioandži sodas su penkiolika akmenų smėlio stačiakam-
pyje kaip tik ir leidžia justi tą nuolatinę akimirkos kaitą. 
Jeigu esi jautrus detalėms, kas kartą atvykęs matai jį kito-
kį. Vieną kartą akmenys mes šešėlius, kitą – jų nematysi. 
Vieną kartą lis, o kitą – snigs ar švies saulė. Vieną kartą už 
sodo žydės vyšnia, o kitą – galbūt raus klevai. Kas kartą 
tave sups kiti žmonės, tu sėdėsi vis su kitokiais jausmais 
ir su vis nauja patirtimi. Ichigo ichie filosofija – kad visa 
tai, ką patiriame, vyksta čia ir dabar ir tai niekada nebe-
pasikartos. Detalės yra tarsi kodai, kurie mus sustabdo 
laiko akimirkoje, mus trumpam apibrėžia, o paskui vėl 
paleidžia į įprastinį laiko virsmą – gyvenimą.

Kokia Lietuva ir Japonija gamtojautos aspektu, kiek mūsų ir 
japonų gamtos meilė, jos samprata, buvimas su ja yra tapatus, 
bendras, kiek skirtingas?

Ne paslaptis, kad dažnai oficialiose kalbose apie abiejų 
tautų bendrystę girdime pabrėžiamus kelis ganėtinai 
stereotipinius panašumus ar istorines gijas, tarp kurių 
dažnai pasitaikantys yra Čiunė Sugihara, lietuviškai ja-
poniškas drovumas bei kuklumas ir tapatus santykis su 
gamta. Kalbant apie tokias nutolusias kultūras kaip ja-
ponai ir lietuviai, visi panašumai atsirado daugiau dėl 
atsitiktinumų ar istorinių užgaidų. Tačiau kai kurios pa-
ralelės išties nustebina.

Prisipažinsiu, stebėdamas įvairiose Lietuvos vietose 
sodinamus sakurų parkus, maniau, kad Lietuvoje nieka-
da neišsivystys žavėjimosi sakuromis (hanami) kultūra 
ir jie liks tiesiog pasivaikščiojimų vietomis. Dabar, ma-
tydamas kasmet gegužę šiuose parkuose vykstančius 
procesus, galiu sakyti – klydau. Lietuviai prisijaukino 
žavėjimosi augalais kultūrą ir kartais propaguoja netgi 
autentiškesnes nei Japonijoje jos formas. Galbūt mūsų 
tautų gamtos pojūtis iš tiesų turi panašumų? 

Įdomu, kad iš visų japoniškos kultūros apraiškų Lie-
tuvoje didžiausio populiarumo susilaukė ne arbatos cere-
monija, tapyba ar graviūros, o būtent tos, kurios susijusios 
su gamta. Visoje šalyje turime daugybę japoniškų sodų, 
puoselėjame bonsus, o ikebanos pamokos sulaukia di-
džiulio populiarumo. Japoniška „miško maudynių“ filo-
sofija Lietuvoje irgi tampa vis žinomesnė ir populiaresnė.

Sidabrinio paviljono komplekso fragmentas
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Aišku, mūsų kultūrų požiūris į gamtą neretai ir išsi-
skiria. Japonai čia yra labiau stebėtojai ir jautikai. Mums, 
lietuviams, gamtos pramogos neretai siejamos su prakti-
ne veikla. Nors abi tautos mėgsta leisti laiką gamtoje, ja-
ponams gana sunkiai įsivaizduojamas mūsų pamišimas 
grybaujant, uogaujant ar maudantis „laukiniame“ ežere. 
Urbanizuotoje kultūroje vis labiau pamirštamas ir toks 
laiko leidimas kaip žoliavimas (valgomųjų ir vaistinių 
žolių rinkimas kalnuose) ar žvejyba.

Bene ryškiausiai šią požiūrio į gamtą skirtumą mūsų 
kultūrose atspindi dažnai kylantis klausimas, kai lietu-
viai bando aiškintis, ar tikrai tikrai tos sakuros neturi 
jokių vaisių ir yra nevalgomos. Vakarų kultūroje vyšnia 
buvo šimtmečius selekcionuojama, kad vestų kuo ska-
nesnes uogas. Rytų Azijoje jos giminaitės veislės buvo 
tobulinamos tam, kad visą save atiduotų trumpai žydė-
jimo kulminacijai ir... nevestų vaisių... Galime tik įsivaiz-
duoti, kas dėtųsi miestų gatvėse rudenį, jeigu sakuros iš 
tiesų derėtų...

Žinoma, virtuvė... Tai leidžia pajusti ir netgi tiesiogine prasme 
iš vidaus pažinti kitą šalį, kitą kultūrą, kitus žmones, kažką su-
prasti apie jų būtį, taigi kokia Japonijos virtuvė Jūsų pajauta? 

Japoniška virtuvė pradedančiuosius neretai nuvilia arba 
sukrečia. Nors, pripažinsiu, man irgi reikėjo laiko prisijau-
kinti poskonius, aš asmeniškai myliu ir šios virtuvės sko-
nius, ir sveikumą, ir už šios tradicijos slypinčią filosofiją.

Maistas japonų kultūroje yra kažkas kita nei mums. 
Tai – meno (ar tradicinio amato) forma, kuri leidžia 
įjungti visas penkias jusles, kuria kiekvienos vietos iš-
skirtinumą ir tapatybę, tampa dar vienu žavėjimosi ir 
dabarties akimirkos įprasminimo objektu. Mes linkę 
patirti ir apibrėžti aplinką savo rega (atpasakojame tai, 
ką matome), o japonai įjungia gerokai daugiau juslių, ir 
skonis tikrai nėra paskutinė iš jų. Keliaudami japonai 
dažniausiai ragauja vietinį maistą, ir kelionės potyriai 
kartais dažniau apibrėžiami per tai, kas valgoma, o ne 
per tai, kas regima.

Stebina produktų įvairovė. Ganėtinai skurdi isto-
riškai šalis, beveik neturėjusi gyvulininkystės, išmoko 

dėkingai vartoti maistui viską, ką gali padovanoti vietos 
gamta. Čia bene daugiausiai pasaulyje valgomųjų dum-
blių, taip pat gausu laukinių augalų ir grybų rūšių. Nors 
skonių paletėje – vos keli pagrindiniai ir neryškūs pries-
koniai (sojų padažas, actas, mirinas, daši ir sakė), virėjas 
iš jų gali kurti subtiliausius derinius.

Tačiau svarbiausia – maistas yra kodas, kuriuo įpras-
minama vieta ir laikas. Nors japonų virtuvę Lietuvoje 
dažniausiai apibrėžiame keliais žinomesniais „nacionali-
niais“ patiekalais, tokiais kaip sušis ar ramenas, iš tikrųjų 
kiekviena vietovė garsėja savo vietiniais produktais ir 
patiekalais, atskleidžiančiais krašto istoriją bei savastį. 
Be to, maistas nuolat kinta su gamta. Čia gausu sezo-
ninių patiekalų, kurių tik toje konkrečioje vietovėje gali 
paragauti tik konkrečiu metu. Kitaip praleisi akimirką...

Jūsų naujausia knyga „Septyni saulės veidai“ yra, kaip ir nu-
rodyta paantraštėje, skirta pirmai pažinčiai, tad šio straipsnio 
skaitytojui, Jūsų patyrimu, ką būtina, ką pirmiausia aplankyti, 
idant patirtų, pažintų Japonijos autentiką, jos esaties dalelę?

Naujoji knyga nuo pirmosios skiriasi tuo, kad čia ne-
beliko asmeninių prisiminimų bei lyrinių nukrypimų. 
Japonijos spalvos ir skoniai kartais susilaukdavo priekaiš-
tų, kad joje buvo pernelyg daug Zyko, o knyga nebuvo 
praktiškai pritaikoma ir nepadėjo pasiruošti kelionei. 
Septyni saulės veidai yra labai praktiška. Ji buvo rašyta 
kaip kelionių vadovas apibendrinant mano kelionių pa-
tirtį, pristatant skirtingus šalies regionus ir objektus. Ji 
bus naudinga ir kaip kuprinėje tampoma knyga, pasitel-
kiama realiai keliaujant po šalį, ir kaip įrankis aplankyti 
Japoniją vaizduotės sparnais.

Ką aplankyti pirmiausia? Kuris iš pristatomų re-
gionų svarbiausias? Atsakyti į šį klausimą neįmanoma. 
Kiekvienas regionas, kurį pristatau, yra skirtingas. Kiek
vienas turi savo veidą, ir kiekvienas bus vertinamas pa-
gal asmeninius skonius. Kiotas, kuriame glūdi šalies is-
torija, yra pilnas paslėptų lobių, Tokijas, atskleidžiantis 
Japonijos modernizacijos ir savinaikos ciklus, kalnai su 
uždarais slėniais ir sustingusiu laiku, pajūrio lygumos ir 
miestai, kalnų kurortai ir šventvietės... 

Imperatoriaus rūmai Tokijuje
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Ką pasirinksi? Senovę ar dabartį? Tempą ar atsipa-
laidavimą? Gamtą ar miestą?

Ką pats norite, svajojate, ketinate kitą kartą nuvykęs į Japoniją 
dar naujo patirti, pažinti, atrasti? Kodėl?

Jautrus klausimas, nes dėl pandemijos šalyje nebuvau 
jau beveik dvejus metus. Asmeniškai man turbūt yra trys 
dalykai, kuriuos norėčiau padaryti nukeliavęs į Japoni-
ją. Aplankyti draugus Tokijuje ir susigrąžinti prarastas 
akimirkas. Tada suvalgyti kartu su jais maisto ir taip at-
gaivinti apmirusius skonio receptorius. Galiausiai išva-
žiuoti į atokų kalnų slėnį ir vėlyvą vakarą, kylant kalnų 
rūkui, pasinerti į kunkuliuojančią karštąją versmę. 

Užsimiršti.

Ž A I D I M A I  G Y V E N I M O 
K A L A D Ė L Ė M I S 
Galvojant, suvokiant ir pripažįstant, kad bet kuri šalis, kraštas, 
kultūra yra daugialypė ir daugiaveidė, vis dėlto Jūs, gerbiamas 
Aurelijau, nusakykite kuris regionas, kokie patyrimai, kokios 
spalvos ir kvapai, prisilietimai ir garsai yra tai, kas Japonija 
Jūsų ir Jums?

Japonija man yra drėgmės sodriai pripildytas sunkus 
kvapas, kurio persismelkę siuntiniai iš mano draugų. 
Rytinis varnos karktelėjimas virš šiukšlių maišų Mies-
tui bundant ankstyvą rytą. Saulės atšvaitus surinkusi 
akinamai balta drobės uždanga, kurią švelniai pakelia 
vėjas praverdamas plyšelį į Amaterasu maldyklą. Va-
saros karščio sustingdytas cikadų čirškimas bambukų 
atvašyne vaiskioje vidurdienio žalumoje. Svaiginantis 
smilkalų kvapas auksinėje budistinės šventyklos prie-
blandoje kapojamas medinio plaktuko taukšėjimo. Me-
chaninis stoties cinksėjimas vakarinio piko valandą pro 
šalį judant juodiems beveidžiams kostiumų šešėliams. 
Šurmuliuojanti ir šviečianti bei žybsinti Šibujos sankry-
ža, pagaunanti į savo glėbį ir nunešanti į uždraustą pa-
saulį. Varpo dūžiai kalnų tyloje vidurnaktį pasitinkant 
Naujuosius metus...

Knygoje „Raudonas ir žalias. Taivanas“ Jūs aptarėte kinų 
arbatos gėrimo kultūrą, pasidalinkite savais pomėgiais, galbūt 
turite asmeninių ritualų, kurie leidžia ir Lietuvoje jausti tą 
rytietiškąją rimtį geriant patį gyvenimo gėrimą, ištirpstant 
akimirkoje su savimi?

Nors kažkada esu mokęsis japoniškos arbatos ceremo-
nijos ir dabar dar visai pusėtinai galėčiau ją atlikti, ta-
čiau savo gyvenime nepraktikuoju nei meditacijos, nei 
specifinių ritualų. Reguliarūs ritualai tam tikra prasme 
mus pririša ir atima laisvę. Su šeima tiesiog gyvename 
gyvenimą, kuris mums atrodo įprastinis, tačiau, tiesa, 
visai nepastebimai yra persmelktas Rytų Azijos kultūrų. 
Tai ryšku ir kasdienėje mityboje, kur vyrauja Azijos pro-
duktai ir patiekalai, ir aplinkos planavime. Mano manija 
neapsikrauti daiktais, neįsigyti per daug ir kuo mažiau 
išmesti irgi ateina iš šios tradicijos. 

Rytinėje Azijos dalyje tokia įsismelkusi dzen pagrįsta 
pasaulėžiūra (o ir asmeninis mano gyvenimas) tam tikra 
prasme išmokė neprisirišti. Prie vietos, laiko, bendruo-
menės, statusų, vienos tiesos ar gyvenimo modelio. Buvo 
laikai, kai stipriai kažkuo tikėdavau, už kažką sirgdavau, 
už kažką (ar prieš kažką) kovodavau. Paskui supratau, 
kad šie žaidimai gyvenimo kaladėlėmis iš tiesų nieko 
nekeičia, o tiesiog nebeleidžia mėgautis pačiu gyveni-
mu, vertinti tai, ką turi aplinkui ir kas nuolat keičiasi. 
Pagauti akimirką.

Klausta apie Japonijos virtuvę, o knygoje apie Taivaną Jūs daug 
dėmesio skyrėte šioje šalyje patirtai, pažintai kinų virtuvės 
visatai, kuri tiesiog neaprėpiamai plati. Pasidalinkite būtent 
šios – kinų virtuvės ypatingiausiais patyrimais ir vėlgi pomė-
giais, o galbūt ir tuo, ko niekada neragavote ir niekada, bent 
jau dabartiniu manymu, negalėsite suprasti, kaip ir kodėl tai 
valgoma? Galbūt esate patyręs vidinį virsmą ir tai, kas atrodė, 
niekada, tapo pomėgiu?

Tikra tiesa, kad kinų virtuvės įvairovė yra tokia didžiu-
lė, jog kartais suabejoji, ar iš viso gali ją laikyti viena 
tradicija. Produktai, skoniai, kvapai, netgi filosofija kar-

Japoniškas maistas
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dinaliai skiriasi ragaujant Pekine, Sičuane, Šanchajuje ar 
Kantone. Galbūt panašiai kaip lyginant „europietiškos“ 
virtuvės skonius Portugalijoje, Suomijoje, padūmavusia-
me Albione ar Vengrijoje. O Taivanas, dėl savo unikalios 
istorijos susiurbęs visos didžiulės Kinijos paveldą ma-
žutėje saloje, yra pagrįstai žinomas kaip gurmanų rojus, 
vienoje vietoje ir tradicijoje siūlantis milžinišką Rytų Azi-
jos skonių įvairovę.

Bent jau apie pietietišką Kantono virtuvę yra sa-
koma, kad šioje tradicijoje valgoma viskas. Vabzdžiai, 
varliagyviai ir ropliai, kregždžių lizdai, ryklių pelekai 
yra tik keli iš vakariečius šiurpinančių ar stebinančių 
delikatesų. Mane po ganėtinai šiaurietiškos ir nuosai-
kios japonų virtuvės pietinės Kinijos maisto turgaus 
kultūra šokiravo ir vienu metu iš tiesų klausdavau 
savęs, ar tai galima valgyti. Tačiau svarbu suprasti, 
kad maistas ir maisto turgūs šioje kultūroje yra tar-
si gyvenimo centras, viena svarbiausių kultūros ašių. 
Todėl būdamas (o juo labiau gyvendamas) toje šalyje, 
turi ne tik iš tolo gerbti, bet ir prisitaikyti, o ilgainiui 
ir mėgautis.

Galiausiai galiu pasakyti, kad ribos tarp to, kas val-
goma ir ne, labai išskysta ir pasislenka. Todėl suvalgyti 
greičiausiai galėčiau viską. Viską, kas neprasilenkia su 
mano aplinkosaugine etika.

Kiek, Jūsų matymu ir vertinimu, Lietuvoje turima Japonijos, 
Rytų kultūros apskritai, kiek, kur ir kaip galima atrasti mūsų 
šalyje to kito krašto autentikos?

Jeigu jau kalbame apie Japoniją, šios šalies ženklų turime 
visoje Lietuvoje. Jau vien mano minėtieji sakurų parkai 
ar japoniški sodai (vieši ir privatūs), pabirę po visą Lie-
tuvą, nuolat primena apie šią tolimą mūsų draugę. Aš 
pats, kaip kaunietis, vaikščiodamas po savo miestą, kar-
tais neįtikėtinose vietose matau išnyrančius japoniškus 
ženklus ir istorijas, o kartais jas pasakoju ir savo keliau-
tojams vedžiodamas ekskursijose po Kauną. Ir tai toli 
gražu ne tik Sugiharos istorija. Man apie Japoniją pasa-

koja ir Geležinkelio stotis, ir Kauno vandenų pastatas, ir 
atsipalaidavusi Minties rato gatvelė Ąžuolyne...

Japonija mus pasiekia ir kitais būdais, pavyzdžiui, 
ganėtinai gausūs literatūros vertimai. Paradoksalu, bet 
nors sovietmečiu Japonija buvo mūsų oficiali priešė, tai 
nesutrukdė lietuvių skaitytojui pamėgti japonų auto-
rius. Na, o orientalizmo (susidomėjimo Rytais plačią-
ja prasme) sąjūdis Nepriklausomybės aušroje, apėmęs 
Lietuvos inteligentiją ir pagimdęs Jurgos Ivanauskaitės, 
Pauliaus Normanto, Romualdo Neimanto fenomenus, 
tam tikra prasme tarnavo kaip būdas ištrūkti iš niūrios 
sovietinio realizmo tikrovės, atrasti giliau slypinčias ver-
tybes ir tiesas.

Pats dvylika metų vadovavau Azijos studijų centrui 
Vytauto Didžiojo universitete, o dabar esu įkūręs įmo-
nę, kuri užsiima Rytų Azijos kultūrų sklaida ir švietimu 
visoje Lietuvoje, tad galiu atsakingai patvirtinti, kad 
mūsų laikais pažinti Azijos šalis ir jos kultūras, mokytis 
kalbų yra daug galimybių. Dabar tik su nostalgija galiu 
prisiminti tuos laikus, kai visoje Lietuvoje teko ieškoti to 
vienintelio japonų kalbos žodynėlio...

Tęsiant mintį, Jūsų manymu ir patyrimu, ko turėtume, būtų 
pravartu mums išmokti ir įsiimti iš japonų, iš Rytų Azijos ša-
lių gyventojų, jų kasdienybės, jų mentaliteto? Kodėl?

Tikriausiai to visa apimančio saugumo, kuris juntamas 
daugumoje Rytų Azijos šalių, ir kurį, mano nuomone, 
formuoja čia įsitvirtinusios konfucianistinės vertybės. 
Tūkstančius metų konfucianizmo filosofija buvo gryni-
nama ir tobulinama, smelkėsi į vietos visuomenes for-
muodama etiką, etiketą, darnaus sugyvenimo dėsnius. 
Tarp jų yra pagarba ir atsidavimas, atsakomybė ir parei-
gos. O to rezultatas – saugumas.

Ir kalbu ne tik apie saugumą gatvėje, kai nebijai 
eidamas vakare namo būti užpultas ar apvogtas. Šiuo 
klausimu Japonija ir kitos Rytų Azijos šalys yra tarp pa-
saulio lyderių. Daiktai čia nedingsta ir dažniausiai suran-
da kelią atgal pas tave. Kalbu apie saugumą gyvenime, 

Tokijas. Šibuja



N A U J O J I  R O M U V A ,  2 0 2 1 ,  N R .  3  ( 6 1 6 )  49

kai visuomenė yra orientuota į silpniausias grupes. Joje 
labai daug investuojama į vaikus ir vyrauja pagarba se-
natvei. Kuo daugiau amžiaus esi sukaupęs, tuo daugiau 
pagarbos susilauki.

Būtent saugumo šia prasme pasigendu Lietuvos 
visuomenėje, kurioje įsivyravo tam tikras jaunimo kul-
tas ir į jaunąją kartą orientuotos kultūros dominavimas. 
Tai būdinga jaunoms, nebrandžioms, valstybėms. Nesa-
kau, kad tai blogai. Jaunimas kuria mūsų ateitį ir daug 
kas turi būti kuriama dėl jų, kad gyventi taptų patogiau. 
Tačiau kartais susidaro įspūdis, jog pamirštame vyres-
niąją kartą, kuri tarsi nustumiama į paraštes, tampa 
nelaiminga, neįvertinta ir atstumta. O neretai margina-
lizuojama. Sveikoje ir darnioje visuomenėje nereikėtų 
pamiršti nė vieno visuomenės segmento. O silpniesiems 
reikia skirti ypatingą dėmesį. Tai – brandžios visuome-
nės požymis.

Gerbiamas Aurelijau, ką reiškia būti XXI amžiuje politikos 
mokslų daktaru, kiek šiuolaikinė aplinka palanki, palaikanti, 
įkvepianti, kiek ir kokių iššūkių metanti? Prašytina galvoti 
apie būtį Lietuvos mokslinėje, visuomeninėje terpėje, taip pat 
Japonijos ir apskritai dabarties pasaulyje.

Deja, tačiau būti mokslininku (ar mokytoju) dabarties 
Lietuvoje nėra prestižiška, ir net ne oru. Neseniai so-
cialiniuose tinkluose vienas iš užsienio grįžęs moksli-
ninkas stebėjosi, kad jo mėnesinis profesoriaus atlygi-
nimas universitete yra tūkstantis eurų. Galiu pasakyti, 
kad toks uždarbis bendrame kontekste dar yra vienas 
didesnių, ir įmanomas tik tais atvejais, jei dėstytojas 
sugeba „išsikovoti“ visą etatą. Taip, išsikovoti, nes 
paprastai turi atiminėti darbą iš kolegų. Ne paslaptis, 
kad didelė dalis dėstytojų dirba ir puse ar net mažesne 
etato dalimi...

Šalia šių į lietuviškąjį mokslą investuojamų „ištek
lių“ yra kita medalio pusė: dėstytojai ir mokslininkai yra 
priversti konkuruoti tarptautinėje erdvėje, jiems keliami 
itin aukšti reikalavimai, o žaidimo taisyklės nuolat kaita-
liojamos. Publikuojant straipsnį aukšto lygio mokslinia-
me žurnale (o būtent tokiuose reikia), vien gimtakalbio 
kalbos redaktoriaus paslaugos atsieina kiek mėnesinis 
lietuviško dėstytojo atlyginimas. Todėl matematika yra 
ganėtinai paprasta... Motyvaciją mažina ir didėjantis stu-
dijų komercializavimas, paverčiantis dėstytojo–studento 
santykį paslaugos teikėjo–gavėjo santykiu, o tai iš esmės 
iškraipo visą švietimo proceso idėją. 

Tačiau labiausiai gniuždantis yra požiūris. Suvoki-
mas, kad, tapęs kelionių vadovu ar verslininku, visuo-
menėje susilauki daugiau pagarbos nei būdamas moks-
lininku, ištisus dešimtmečius skyrusiu savo gyvenimą 
tyrimams ir universitetui. Skaudu, kai iš savo keliauto-
jų sulauki daugiau pagarbos ir šiltų jausmų nei iš savo 
studentų...

Švietimas kuria bet kurios valstybės ateitį. Ir, matant 
dabartinę situaciją, ateitis neatrodo labai šviesi.

Pokalbio pabaigoje – Jūsų linkėjimas, pasiūlymas, kvietimas ir 
patarimas japonologams, Japonijos, Rytų Azijos kraštų, Rytų 
kultūros mylėtojams, patyrėjams, plėtotojams, sau pačiam, 
idant tekanti saulė kasdien liudytų prasmingos būties vyks-
mo išsipildymą.

Keliaukime. 
Ir, sakydamas tai, turiu omenyje keliones pačia 

plačiausia prasme. Keliones, kurių atstumus įveikiame 
lėktuvais, traukiniais, pėsčiomis, virtualiosios realybės 
technologijomis, knygomis ar tiesiog minties galia. Tik 
keliaudami mes pažįstame, suvokiame, nušvintame ir 
tampame žmonėmis.

Aurelijus Zykas.  
J U D I T O S  ŽI D ŽI ŪN I E N ĖS 
nuotrauka
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Literatūrologijos profesorius Algimantas Radzevi-
čius (19321129 – 20200425) atstovavo tai uni-
versitetinio sociumo akademinei bendruomenei, 

kuri net kultūrinėms humanistikos disciplinoms taikė 
metodologiškai atsakingas dėstymo laisves bei vos ne 
įstatymiškai paaprobuotą rašymo tvarką; ne, neagitavo 
už instrumentalistines prieigas, tik vertinimo baruose 
nepripažino manipuliantinio minties „eseizmo“ – ypač 
madingos makiavelistinės partitūros – be krantų; proher-
meneutines teksto suvokimo teorijas dar vėlyvuoju so-
vietmečiu iniciatyviai kultivavo, tačiau nepasiduodamas 
jokioms neuro/techno/manijoms, anei post(plat)forminio 
nūdienos jauko anomališkiems izmams: net freudistų at-
radimus apmaudžiai tapatino tik su vulgariu, vos ne juo-
dosioms pažinimo skylėms lygstančiu, sociologizavimu, 
taip pat atsiribodamas ir nuo tariamai fenomenologinės 
neoscholastikos, į nevaldomą grafomaniją išvirstančių 
jos apžavų (ypač praktikuojamų vienos „akademikės“). 
Užtat lietuvių literatūros istoriją, kaip klasikinį „dva-
sios mokslų“ porūšį, A. Radzevičius pakėlė į inovaty-
viai įdėmaus dalyko p e r s t u d i j a v i m o lygį [šiuo 
aspektu gretintinas su Juozu AmbrazevičiumiBrazaičiu 
(1903–1974), šiek tiek su Vytautu Bičiūnu (1893–1942)], – 
nūnai paliktais už borto, XX amžių taip pat proveržiškai 
sisteminusiais literatūros mokslo, jo raidos iškiliaisiais, 
kurie troško substanciškai kitokio visos vertybinės lietu-
vių savipažinsenos principų a t n a u j i n i m o – ir ne 
siaurai filologinio ar krikdemiško, ne. Manytume, pagal 
personalinės mintysenos užmojį ateityje Radzevičius bus 
aptariamas ir drauge su Algimantu Bučiu, nūn plėtojan-
čiu savąją lietuvių literatūrinio ethoso – protografinių 
restauracijų – „vizionierystę“, kurios labiausiai trūks-
ta užsiblokavusio mentaliteto lituanocentristikoje, todėl 
probleminius jos poliparadigminių atverčių papildymus 
praktikuojančių tyrėjų verkiant reikia, jų per mažai šito-
se profesiškai kiek užleistose platumose. Radzevičius ir 
bus sugyvybinęs pačią lituanistinės literatūrologijos kaip 
humanitarinių mokslų dominantinės tradicijos (šiandien 
kiek pridususį) potencialą: iš tikrųjų tai mohikaniškas 
profesoriaus žygdarbis, ypač akivaizdoje įtartinos gru-
pelės draugų, jų rezgamo „genplano“, kuriuo – sąmo-
ningos savivalės būdu – vykdoma pačios literatūros 
i s t o r i j o s kaip tyrimų objekto savižlugdos kampa-
nija (jungtinėmis, beje, instumentalistų ir etnokultūr/
ralistų pastangomis). Radzevičius dėl tokios neatsitikti-
nai suklaniškėjusios jo profesinių interesų lauko būklės 
Lietuvoje nuoširdžiausiai piktindavosi ir drauge labai 
išgyveno, čia pat primindamas klausiamąja konstatuote 
įkrautą atsakymą, kodėl „naujų literatūros istorijos mo-
delių nepateikė (ir negalėjo duoti)“ savo pačios augimą 

R a m u t i s  K a r m a l a v i č i u s

Srovinės tipizacijos ekspertas

užblokavusi, jį tiesiog suneįgalinusi panurgija… Mat li-
teratūros tyrėjo – istoriko / teoretiko – originalumą matė 
gebėjime laiku ir kritiškai p e r r e f l e k t u o t i  reikš-
mingumo forma(n)tų netekusias ideologeminio šlako 
matricas, net jeigu jų nepajudinamumas (būna) susijęs su 
visos etnobendruomenės kūrybos įpročių, monopoli(s)
tinės etikos, jos pop/ilgasėdiškumo bazės veiksniais (bū-
tent taip bus nutikę su hugenotiškų humanistikos prie-
vaizdų tvarkdaryba Lietuvoje). Radzevičius stebėjosi, 
kai, tarkim, kintanti lietuvių estetinio grožio saviprata 
ima ir įstringa filologinio akušerizmo ar net amorfiškos 
diletantybės ingredientų „darnoje“; arba dar kraupiau 
su tariamai „vedančiųjų“ literatūrolog(i)ų ložėmis nu-
tinka, kai, kritinės jų savianalizės auditui apsilpus, iki 
infantilumo nusidegraduoja ir styro sutrikę juokingų 
(ne)galios centrų inertizmai; matė – besėklė / beelitė 
tuomet tampa lituanocentristika, iš baimės grimasinda-
masi akistatoje su neišvengiamom jai postcivilizacinėm, 
strateginėm valdžių reformom, kurios vis vien vyksta / 
vyks, visus be išimties kviesdamos pozityviai reaguoti 

Algimantas Radzevičius
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į pasitiktinio savioptimizavinimosi dėsnius, nori nenori 
pagreitinsiančius kai kurių švietimo ir mokslo instituci-
jų rutininio ritualizmo agonijas (nesvarbu, kiek ilgai vis 
dėlto „užtemptų“, t. y. išsilaikytų bemediumė jų dema-
gogija, paliegusiai nūn karaliaujanti viešųjų ksenofobijų 
erdvėj...). Juk visi modifikuoto dogmatizmo triukai ga-
liausiai subliūkšta, atsitrenkdami į realaus proto (kaip) 
gyvenimo inversalumų traukas, – čia mūsų išvadinė 
pastaba šiandien galvojant apie A. Radzevičiaus tipo 
mokslininkų humanitarų dalią Lietuvoje, su pasišventi-
mu ir neatlygintinai perarchyvuojančių lituanistikos da-
bartį, atsidūrusią vertybiniam klasifikaciniame ceit note: 
tarytum būtų už kažką likimiškai baudžiama jų veiklos 
sritis, kai, atmetusi tiriamosios pažangos orientyrus, ši 
disciplina mėgaujasi žingsnių atgal skanduočių krušom. 
Šiuo požiūriu profesorius totaliai oponavo visų generaci-
jų bei rangų kolegoms (nuo Kuolio iki Kavolio), nedary-
damas niekam išlygų, reveransinių nuolaidų ar išimčių, 
nes neįsivaizdavo, koks moksle gali būti kompromisas 
su teorinių prielaidų neapibrėžtumu ar atvira metodolo-
gine beraštyste; 2010ųjų metų apsišaukėliškos Lietuvių 
literatūros istorijos XX amžiaus pirmai pusei skirtą dvito-
mį laikė neartikuliuotų apybraižėlių sumestuve, atnešu-
sia naudą tik jos „prastūmikams“, galėjusiems pasidėti 
pliusiukus prie savo pačių susiorganizuotų pub likacijų 
statistikos (ankstesnius šios serijos tomus dar labiau de-
maskavo, literatūrą juose matydamas tik kaip „striuką 
priedą“, toli gražu neatskleidusį jokios mokslui rūpimų 
i s t o r i n i ų literatūros proceso d ė s n i n g u m ų 
prasmės). Stebėtis tokiu profesoriaus požiūrio į kolegų 
veiklą griežtumu nereikėtų: Radzevičius savo žvilgsnį 
telkė į genealoginius / aksiologinius / tipologinius lietu-
vių literatūros istorijos p e r v e r t i n i m ų  kaip naujo 
jos atpažinimo argumentus. Deja, ir Lietuvių literatūros 
enciklopedijoje (2001) jokių patikimos stiprybės prece-
dentų neišvydo: Klasicizmas ir Barokas, anot jo, išpūsti, 
Švietimo epocha, priešingai, „susiaurinta ir sumenkin-
ta“, o modernizmo ir post sąvokomis tiesiog be atsa-
komybės, veik reporteriškai žongliruojama. Užtat savo 
paties daugiatomiu palikimu, išleistomis ir dar rank
raštinio pavidalo knygomis (ypač laukiami tomai apie 
Romantizmą, modernizmą etc.) A. Radzevičius vienas 
pats atliko milžinišką lietuvių literatūros istorijos p e r 
i n t e r p r e t a v i m o darbą, netgi realizavo naujo 
jos s u i n v e n t o r i n i m o misiją, kuri, beje, visai 
natūraliai atrodytų bet kur kitur, t. y. labiau iniciatyvių 
pervertinamųjų raštijos lokomotyvų, veikiančios kritinės 
jos gimtųjų pareigybių įvairovės krašte (be abejo, turin-
čiame intelektualiai tvaresnius humanistikos procedūrų 
konversatoriumus). Lietuvoje istoriografinės balsų įvai-
rovės p e r s o n a l u m o stinga, tyčia jo nėra, gãbios 
pavienės jų mezgimosi apraiškos neugdomos, greičiau 
nusikalstamai niokojamos dar embrioniniame, o vėliau 
ir universitetiniame literatūros studijų etape. A. Radze-
vičius pagal išgales kovojo su tokia dominuojančia (etno 
stalinietiškai privaloma) buvusia / likusia a priori alogiš-
ko neginčytinumo vergovės doktrina, stabdančia esmi-
nius literatūrologinės humanitarikos pokyčius (jo paties 
inspiruojamų veikimų dinamiškesnę lavėseną taip pat).

*  *  *
Srovinė lietuvių literatūros perkvalifikavimo pasiūla 
provizoriškai glaustai jo buvo išdėstyta jau praėjusio 
amžiaus devinto dešimtmečio viduryje; 1986 metų Ra-
dzevičiaus studija, parengta ir pasiūlyta leidykloms kaip 
„mokymo priemonė“, pavadinta Literatūros kryptis; deja, 
buvo išleista tik startavus Lietuvoje, kaip žinia, įžūliai 
vėluojančiai pertvarkai, t. y. 1990aisiais, su paantrašte 
Metodologiniai aspektai; jie buvo pritaikyti monografijoje 
apie Vaižgantą (1987), enciklopediškai išplėtoti proble-
miniuose svarstymuose apie Senosios lietuvių literatūros 
ir kultūros akiračius (1997), (tik be jokių Umberto Eco 
sąmonės sandėliavimų), kumuliatyviai atskleisti per re-
nesansinius Kristijono Donelaičio slėpinius (2005); o dar 
vieną kapitalinį veikalą Klasikinė lietuvių literatūra visuo-
tinės literatūros kontekste. Bendrumai ir skirtingumai, t. 1, 
po ilgo marinimo keliuose universitetuose išleistą tik 
2015 m., nūnai lydi antra dalis, tomas, Klasikinė lietuvių 
literatūra visuotinės literatūros kontekste. Lietuviškasis Švie-
timas: racionalistinis ir sentimentalistinis, t. 2 (jo sulaukė-
me jau po profesoriaus mirties). A. Radzevičius matė 
būtinybę persvarstyti ir pasaulio literatūrinių viršūnių 
recepcijos Lietuvoje stereotipus, permanyti subteksti-
nius patirties įsidiegimo maršrutus estetinėsekompa-
ratyvistinėse kūrybiškosios lietuvybės slinktyse; todėl 
profesoriaus darbuose ir susidėliojo lietuvių literatūros 
mokslui, gaila, paramentoriškai tebeadministruojamam, 
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stokojamos, užtat personaline jo sąvokų precizika grin-
džiamos, kūrybos istorijos vyksmo p e r ž i ū r o s  sis-
tema; savo reviduojančiu užtaisu ji kaip visada įdomi, 
vykusi, tad palaikytina, nes išsiskiria lietuvių literatūros 
srovinių pirmavaizdžių ne aritmetinėmis ir ne hipoteti-
nėmis paieškomis; tad ne tik gali būti kaipo tokia, bet 
ir yra patraukli p r o b l e m i n i ų peržvalgų turini-
nės argumentacijos apie sentimentalizmą, racionalizmą, 
Apšvietą etc. betrombėmis atvertimis. Mokslininkas ne 
aikštingai susimano k i t a i p (ar kaip nors paraleliai) 
identifikuoti lietuvių literatūrinės praeities vardus, o 
juos p e r r ū š i u o t i , p e r k l a s i f i k u o t i , nes, 
natūralu, kitaip, t. y. s a v a i p , kaip tikras humanita-
ras, mato istorinę lietuvių grožinio rašto gimčių ir me-
ninio substantyvumo sklaidos realybę; disponuodamas 
profesiškai originaliais kvalifikacinio įdirbio duomeni-
mis, ryžtasi kuo adekvačiau, neapgaudinėjant savęs, re-
konstruoti l i t e r a t ū r o s  i s t o r i j ą , atrandant 
ją tokią, kokia ši daugmaž galėjo būti, buvo / yra; nes 
jau seniai pribrendo reikalas Lietuvai vaduotis iš dirbti-
nai suhipostazuotų, ne tik Kristinos Sabaliauskaitės nūn 
įvardijamų „selektyvios sklerozės“ normatyvų; prie pas-
tarųjų sveikatinimo ir neleidžia net prisiartinti jų status 
quo budriai sergstinti buvusiųjų tarnybų s(l)auga; būtent 
išsivadėjusius jos perreabilitacijų principus A. Radzevi-
čius ir regi kaip ilgai slapstomus po patosiniu konjunk-
tūriškai išravėtų retorikų glaistu (beje, K. Sabaliauskaite 
remiamės, ją perfrazuojame, žinodami, jog šiai autorei, 
interpretuojančiai LDK kultūrinį tapatumą bei integralu-
mą su dabartimi, deja, dar nuo menotyrinių jos studijų 
laikų Radzevičiaus veikalai toli gražu nebuvo vertybinė 
intelektualinė atgaiva; ir, manytume, šiandien taip pat 
nėra: pernelyg skirtingi kitokybės suvokimų vektoriai, 
nors ir vieniją dvi nacionalinės atminties horizontą per-
stumdančias individualybes). Radzevičius turėjo keletą 
jam palankesnių jaunų smalsių literatūrologų įvairiose 
Lietuvos mokslo vietose, iš kurių bent jau po 1990ųjų 
galėjo / privalėjo susiburti universitetinė, šabloninę lietu-
vių literatūros raidą pagaliau pergrupuosianti mokykla; 
deja, kuri esamam / buvusiam marazmatiniam korpusui 
ir anksčiau atrodė (ir dabar tebeatrodo) vos ne egzisten-
cinė, jų melo galiai nieko doro nežadanti, nebent liūdną 
galą reformomis tik paspartinsianti katastrofa. Dėmesio 
suvokčių kitokybei vienareikšmiškai  atsisakyta visoje 
universitetinėje Lietuvoje.

*  *  *
Jis, tas stagnatinis korpusas, ir dabar neįsivaizduoja, kad 
K. Donelaičio fenomenas (it koks M. K. Sarbievijaus ar 
Antano Strazdo) Radzevičiaus gali būti imamas ir labai 
įtikinamai surenesansinamas; o Baroko ir Klasicizmo bei-
gi auklėjimo romano pajėgos neturi nei meditacinės, anei 
kontrreformacinės steigties atramų etnolingvistinėje Lie-
tuvos apsisprendimų orbitoje, išgalėjusioje prisijaukinti 
nebent dalinę Apšvietą, bet ne jai ekvivalentes protėjiš-
kai išsipildžiusio Vakarų vaizduotės kalibro sroves; todėl 
Žemaitė kažkiek emancipuotai tęsia Donelaitį, tačiau be 
jo „kosmiškumo“ ir jau tikrai ne prieš lenkų pozityvis-
tus staipsčiusis, kurių filosofinėms saviugdoms terpės 
lietuviškųjų aplinkybių buitizme Radzevičius nemato; 
toji buitis, pagal jį, tekstiniuose lietuvių bandymuose dar 
nėra net „socialinės tikrovės sinonimas“, vadinasi, ir ti-

piškų aplinkybių determinacijos tokiame meniniame lie-
tuvių realizmo projekčiuke nėra; kaip nėra ir savivokiš-
kų intelektinės tipizacijos protagonistų, gyvų tuometės 
imperijos pakraštyje, racionalistinę vs sentimentalistinę 
Apšvietą kultūriškai tebemedžiojusioje arba ir nuo čia 
pat esančių kitakalbio pažinimo perspektyvų demons-
tratyviai nusisukančioje Lietuvoje. Pati buitis krašto švie-
tėjams, – pabrėžia, – ir beontologė, ir be gnoseologijos, 
tokia pusiau feodalinė, nei renesanso, anei realizmo 
vertybiškumų tinklo nepaliesta; tad ir garsusis Žemai-
tės Laimės nutekėjimo ciklas nėra determinuotas tipiškų 
srovės aplinkybių, būdingų realizmui, ypač etapiniame 
jo lietuviškosios raidos ikivisavertiškume. Žečpospolitos 
gaivinimas, ir tas, penimas šlėktiškojo unaro naivumu, 
nesukimba su grupinėm „trečiojo luomo“ iniciatyvom, 
nors šios globė ne invazines Apšvietos fabulų ir šneka-
mosios kalbos natūralijų reikmes; bet... „mužikų gauja 
be bajorijos, kuri yra tautos kakta“, – įspūdingos ultra-
paveikumu apie „etninę aristokratiją“ citatos gimtosios 
literatūros žanrinįrūšinį tapsmą it kokią nominalią bajo-
rystę (regis, kitaip nei K. Sabaliauskaitė) perrekonstruo-
jančiame XXI a. mokslininko veikale; juo rekomenduoja-
ma permanyti Varnių ir Vilniaus mokyklų vaidmeninius 
niuansus per „pasakų masėms“ ir „patarlių žemaičiams“ 
kontr/gretutinumus; tad kitaip gryninant kultūr/istoriš-
kai susigiminiavusius srovinio savarankumo kontūrų 
Lietuvoje paritetus; žinoma, gal ir nebūtina Baroką taip 
vienplotmiškai traktuoti jį laikant literatūrinės Lietuvos 
duobe ar griežtai priešinti donelaitiniam, Mažosios (prū-
sų) Lietuvos, Renesansui.

*  *  *
Užtat poskyris apie suvalkietį Antaną Tatarę ima ir 
nustebina „šviečiamosios lietuvių prozos pradininko“ 
garbei išplėtotu dėmesingai tikslinančių charakteristikų 
akylumu: kunigas – pasaulietinės ir dar satyrinės bele-
tristikos Lietuvoje startuolis (žavi, kai pagalvoji, toji lie-
tuvių literatūroje nekunigiškų jos kunigų plejada, – nuo 
Vienužio iki Venancijaus Ališo, jau nekalbant apie Mo-
tiejų Gustaitį ar Antaną ŠmulkštįPaparonį; jiems visiems 
tokiems Lietuvoje akivaizdi deramo profesinio / vertybi-
nio dėmesio stoka)... Simonas Daukantas Radzevičiaus 
regimas dar Apšvietos ideologo ir preromantikos pa-
grindėjo vaidmenyse; tuotarp d i d a k t i k a  iškyla ne 
kaip vargana vien vėluojančio meninio rašto pretenzija 
ar plebėjiškas jos būvis, besivelkąs ikireceptyvių kalbos 
procesų šliūžės uodegoje; ne, – normali ratio redukcija, 
motyvuojanti gimstančios gimtosios s t i l i s t i k o s 
raiškas; todėl, pavyzdžiui, didaktinis Motiejaus Valan-
čiaus prozos „universalumas“ su sekuliaria buitimi ima 
ir pranoksta utilitarius konfesinius bei folk/fiziologinius 
tuomečio savokiškumo įgūdžių rėmus, tyrėją atvedan-
čius prie 1869ųjų įvykio – Palangos Juzės; Radzevičiui tai 
jau nemoralizuojanti šviečiamojo naratyvo klasika, kuri 
itin išsamiai jo ir išanalizuojama parodant aprašomo-
sios, bet jau ne mizeriškos tekstinės subordinacijos lygį 
XIX a. vidurio virsmuose, įtraukusį kelionių, verslumo, 
papročių ir net dialoginės laikysenos lietuvio dvasios 
kelyje užuomazgų ir užuominų ypatumus; nesvarbu, 
kad galbūt jie prasilenkia su Natano Išmintingojo fak-
tų kaip charakterių lesinginėmis, t. y. piligriminio už-
mojo, tiesomis, bet net niliūninis vertinimų atokumas, 
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ko gero, nešiurptų nuo Radzevičiaus literatūros raidos 
versijų, nes lietuvių prozos „stiliaus jutimo instinktą“ 
iškilusis žemininkųlankininkų komandos arbitras matė 
Motiejaus Valančiaus, „Mačernio mokytojo“, asmenyje. 
Ir dėl to stebėtis taip pat nereikėtų, nei kad taip nurodo 
Nyka, šiaip jau palankus prancūzų estetikos (Lietuvoje) 
šaknims, nei kad apie Vytautą Mačernį (poeto jubiliejaus 
proga) Radzevičius spėjo (2015) išleisti knygutę, kurioje 
be akademinių skrupulų skaitytoją „lenkia“ į tai, jog pa-
brėžtinai aktyvių, į poetą neva įsijautusių, be konkurso 
jį privatizavusiųjų, numylėtinis Vytautas M. viso labo 
„modernizuota klasikinio romantizmo atmaina“. Na, ir 
patį Romantizmą, ir tą jau su neo dalelyte, Radzevičius 
išvysta, t. y. pripažįsta tik... XX a. pirmos pusės literatū-
rinėje Lietuvoje arba net egzode; taigi nukelia dar toliau, 
nes subjekto nesaldžių kūrybiškumo ekstazių pas anks-
tyvuosius maironius / baranauskus etc. dar nėra; dar ne-
galėjo būti, – tai mes mėgstame kartoti, – romantinio jų 
tipizavimosi, t. y. misterinės subjekto afektacijos dar nėra 
silpnai susireversinusiųjų slėpinių kalboje.

*  *  *
Mat Algimantui Radzevičiui srovės recepcija ir jos po-
etikos (r)aiška ne mechaniškai nusileidžia Lietuvon ir 
nenukeliama iš kaimynų sąmonės aukštinio, o yra spe-
cifinis erdvėlaikiškai „susimirksėjusių“ civilizuotumo 
veiksnių summa summarum; arba rezultatyvus lokalių to-
pos atitikmenų bendrumas, arba vos ne kaktomušiška jų 
kon frontacija su tipologine pasaulio literatūros procesų 
gama. Gali nutikti ir vienaip, ir antraip, pačioms srovi-
nėms recepcijoms ne sambalsiškai, bet ir ne omni/som-
nambuliškai įvairuojant (nepamirštant, jog ir Donelaičio 
būrai prisigėrę žviegia, ir kad lietuviai – „šaltos šalies gy-
ventojai“, valstiečiai ir „dar visiškai laukiniai“, – ne tik 
Oskaro Milašiaus vizionieriškose akyse): taigi kitaip negu 
mykolaitiškai iki karo, po to stagnatiniu sovietmečiu ar 
net po 1990ųjų užsispyrusi tvirtina suskilusią geldą agre-
syviai isteriškai privatizavusi, savo pačios falšusfetišus 
su(si)absoliutinusi jau minėta masoneriška, iš liaudinio 
autoritetizmo darinių pijariškai susiklijavusi kasta – „šei-
ma“. A. Radzevičius ne tik jos plebiscitinių charizmų iš-

varžas tikslina, bet ir daugsyk savo darbuose primena, jog 
kūrybinio mentaliteto galios dabar ir čia (būna) subręsta ir 
šimtu, ir net dviem šimtais metų vėliau (Klasika ir Moder-
nas ypač, ne tik taip pat); tad srovės radimosi ir jos truk
mės lietuviškoji siuita su pasauliu (būna) ir sutampa, ir 
(būna) skiriasi; beje, radikaliau XX a. kūrybinę mintį ener-
gizavusieji lietuvių literatūros aktyvistai (Kazys Boruta, 
Viktoras Katilius, Jonas Mekas), nesyk atvirai diskusiš-
kai šlifuodami būtent s r o v i n i o  lietuvių literatūros 
formavimosi netolygumus, tarsi pureno universitetinio 
habitus dirvą Radzevičiui; todėl šis metodo ir stiliaus sie-
kiamybių primygtinai siūlė nepainioti su sroviniu akon-
sistencionalumu, t. y. su realiai ne(į)vykusia rašytinio 
patyrimo atodangizmų branda; jam kėlė rūpestį ir juoką 
kolegų veikalai apie lietuvių romantizmą, realizmą... kai 
kada, matė, kad tai – tiesiog pseudomoksliniai beteorio 
prisiragavimo kvailėsiai (tai kas, kad nac/premijomis su-
medalinta jų retrosimuliakrinė svarba); kai sroviškai iš-
sipildžiusiu brandumu net nekvepia, chronologiniai kū-
rybos nesutapimai bei tarpinė, iš pereinamojo pobūdžio 
neatitikmenų sumaketuota, bet sroviškai nesusifermen-
tavusi raštija, Radzevičiaus požiūriu, ji reikalauja naujų, 
papildomų, kitokių, vietos ypatumus tikslinančių sąvo-
kų; moksline pastarųjų išgavyba profesorius ir užsiėmė, 
teoriškai švarindamas šaknines, istoriniu aklimatizacijų 
natūralumu imponuojančias gimtosios raštijos intencio-
nalumų kruopeles (pirmo tomo apie lietuvių literatūros 
visuotinumo kontekstus paantraštė taip ir buvo Bendru-
mai ir skirtingumai); tik be terminologinio išsigalvojimo, 
vadovėlinių pritempimų, prasilenkiančių su akivaizdžia 
meninės vaizduotės etapų realybe Lietuvoje. Nesant 
maksimaliai įsipavidalinusiojo, tarkim, realizmo ar ro-
mantizmo kaip k r y p č i ų, nelogiška yra aspektinė, 
pakaitinė, srovės visavertizmą tik imituojanti, jį nuduo-
danti vartosena, prikergiant jai motininio konstravimosi 
ar neva organiškas etno/angažemento ypatybes; pavyz-
džiui, srovėmis Radzevičius nelaikė nei rokoko, anei dada, 
nes tai, pagal jį, ne „kultūros epochų“ lygmens, o tik 
šiaip savimi pasitikinčių plevėsų išsišokimai; dirbtinis 
ir „tautinio romantizmo“ išskyrimas, o avangardizmo 
(futurizmo, ekspresionizmo) šaknų, pagal Radzevičių, 

Su studentais
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apskritai Lietuvoje nėra: objektyvių sąlygų nebuvo joms 
susiformuoti, natūraliai užsimegzti ir gyvuoti. Beje, pa-
našios pozicijos laikėsi ir „sveiko proto“ literatūrologė 
Janina Žekaitė (1926–2006), jokiu būdu ne metodologinė 
Radzevičiaus bendramintė, bet ir ne tokia jau neišmanėlė 
buvusi kaip linkusios nuteikti kai kurios nūnai akade-
minio vidutiniškumo „pelės“ – pačios sau žvaigždės...

*  *  *
Laukinis padėjimas su vietos dvasią civilizavusiomis ki-
tokybės dermėmis kontaminuoja taip pat problemiškai 
kaip ir, tarkim, paganus amoralumas – to padėjimo varo-
moji linksmybė su dekalogo ar evangelizavimosi išmin-
ties repertuarų išimtimis; juk nei palyginti trumpa ir dar 
visom prasmėm postriukė „jeruzališkoji“ lietuvių atmin-
tis, anei Hamburgo dramaturgija ar sociopasaulėvaizdinis 
darvinizmas visavertiškai neišsipildo „šitoje šalyje“; net 
kai visi trys etc., akivaizdžiai vėluodami, (bet) ima ir 
patenka į kažkokias periferiškai nuožmias, užsibuvėliš-
kai klastingas, (nes) antikultūrines, antiindividualistines, 
antiidealistines, patirčių atvirumui padermiškai neim-
lios materijos pelkes; tad jokie inovatyvumai adekvačiai 
receptyviai nepajėgia prigyti / plėtotis; amžiname dabar 
ir čia fariziejizmų įšale negali niekas atsipūsti iš kelionės; 
net misionieriški kankiniai, – ir tie ima rodytis, lyg patys 
būtų užmigę etno/barmalėjiškose neozebedeninių gaujų 
valdose (prieš tai taikiai pasimatę su svetingumu civili-
zacinėms naujovėms nepasižyminčia mentalinių pa ribių 
Lietuva); ir vos ne apskritai beraštė ilgam lieka religinė 
Rytų / Vakarų unija, kuri visavertiškai neįvyksta bežy-
nių genčių (nors kariauti tarp savęs ir su kaimynais 
gebėjusių) Lietuvoje... Tad nepavyksta s r o v i š k a i 
pasirengti nei moderniems dvasios kont(r)aktams, anei 
privačių įtampų pajautoms (be liaudinės kultūros rams-
čio) gyvenimui atsirevanšuoti literatūra... Nepagelbsti, 
tarkim, net antisemito Vinco Kudirkos interesas G. G. 
Byronui XIX a. galo etnoatgimime, todėl Radzevičius jį, 
himniškąjį lietuvių autoritetą, podraug su visu jo Varpu 
ir net Tautiška giesme, patupdo į... preromantikos len-
tyną. Dėl nieko jo nepasmerkdamas, bet ir neadvoka-
taudamas atsivertėliškos veikėjo skubos kaltėms... Beje, 
panašiai „objektyviai“ elgėsi kadaise Adomas Jakštas
Dambrauskas, prieš bedievį Kudirką ar bolševiką Jano-
nį neburnodamas (autentiškiems subjektams, pasirodo, 
ir Lietuvoje gali kartais būti adekvati solidžių, metodo-
logiškai nesiblaškančių vertintojų pagarba); analogiškai 
dabartiniam, neutraliai sekuliariam Radzevičiui, kuris 
intelektinės patirties saitais savaip sugiminiuoja poetus 
Kudirką ir Janonį; dėl to mums begal žavu, pastabiai 
profesionalu iš mokslininko pusės, nes proveržiškai ne-
trivialu. Pagaliau! – norisi sušukti, nes, mūsų akimis, 
šiedu ideospartuoliai lietuvių literatūrinio mentaliteto 
brandos prasme eina išvien ir kits kitam tipologijomis 
neoponuoja... Lauksim tęsinio, aksiologinio / metodo-
loginio šių įžvalgų išplėtimo; juk meninis grožio trau-
kos suvokimas žmoguje, jo bendrumai ir skirtingumai 
tik lietuviškosios akademybės tendencingajai ponijai vis 
dar neatrodo intelektualiai pirmenybiškesni, palyginti su 
bjauriai kintančiomis politinio išsisluoksniavimo madin-
gumų bei kitokių antstatinių laiko etiketažų gražbylys-
tėm... Bene likęs (bus) lietuvių dvasiniamevertybiniame, 
net klasifikaciniame genotipe „šlovingų“, bet militaris-

tinių ekspansijų kito teritorijon recidyvas; modernybė-
je nepataisomai atgrasi yda; regis, ir todėl akivaizdžiai 
siaurėjanti, neošvitrigailiškai prižeminta ilgainiui tampa 
korifėjiškoms nubustims neimli rašančio lietuvio kak-
ta; atitinkamai vien buitinis praktinis tautosakos cita-
vimas, mechaniškas jos panaudojimas niekaip negali / 
negalėjo tapti kūrybiškai vartojamąja romantizmo es-
tetikos Lietuvoje savastimi, kad ir ką literatūrolog(i)ų 
bendrija, žinoma, Radzevičiui nepalanki, postringau-
tų. Literatūr(olog)inė terminija jam ne grupuotiško tarp 
savęs susitarimo vaisius – kvailo sandorio monaimelai, 
užtvirtinti rašytiniams bandymams avansu dalijamų ti-
tulų veik mafijinio pakto antspaudu; juk tokie moksli-
ninkavimaisi ilgainiui virsta anekdotine, nors per jėgą 
diegiama, – deja, nūnai be(re)formiškai tąsia, vadovėli-
nio lietuvių literatūros mokslo per(re)produkcijos paista-
lyne (nedarančia garbės nei mokyklinei, anei akademinei 
lituanistikoms); ypač kai savo apgailėtinumą organiza-
ciškai eksponuoja per tragifarsines konferencijas ir dar 
ne bet kur, o LR Seimo patalpose... Todėl literatūrinis 
terminas Radzevičiui yra adekvatumo siekį sukonkreti-
nanti teorinio kūrybos įsivardijimo aksioma, leidžianti 
išvengti šiurkščių vertybinės metodologijos apsirikimų 
ar akivaizdžiai prievartinės, sankiulotiškąjį autokratizmą 
reprodukuojančios painiavos. Beje, esant tokiai, daugiau 
negu abejotinai, bet humanistikos identitetą tebevadelio-
jančiai būklei, neįmanoma (bus) jokia kokybinė mokslo, 
švietimo turinio atnaujinimo sėkmės programa, – kad ir 
kokios stiprios koalicinės pajėgos jos pažangumo rezul-
tatų siektų (čia vėl mūsų trigrašis reaguojant į nūdienos 
švietimo ir mokslo politikos diagnozes, džiaugsmus, 
perspektyvas ir bėdas).

*  *  *
Tik nerudimentinis srovinės tipizacijos laipsnis moty-
vuoja Lazdynų Pelėdos ir Šatrijos Raganos perkėlas iš 
sentimentalizmo į preromantizmą, o Jono Biliūno ir 
Antano Vienuolio atveju – atvirkščiai; preromantizmo 
grafoje atsiduria ankstyvasis Maironis, Krėvė, Gira ir 
net Vaižgantas su Pragiedruliais... Mat Apšvietos epochą, 
pagal Radzevičių, „anachronišku nekrologu“ įkūnija, 
savotiškai kitą pasionarinį judesį sveikindami Europo-
je, V. Hugo Vargdieniai; todėl jau pradinėse antro tomo 
dalyse glaustai aptariama, tiksliau, primenama kitokia 
visuotinės literatūros recepcija Vidurio ir Pietryčių Eu-
ropoje, aiškinantis, kodėl šekspyrinė tragika ir Schille-
rio naivete konservatyviems lituanistiniams sąjūdžiams, 
keista, buvo priimtiniau už į klasicistinį ratio bedieviš-
kai įsikirtusius minties prancūzus. Ar tikrai? Klasicizmo 
ir hedonizmo, baroko ir modernizmo visovybės vienio, 
tarkim, lietuvių autoriuose nebuvo / nėra; tačiau dar-
kart paieškoti, mūsų manymu, magėtų, ypač margina-
liame, o iš tikrųjų kultūros epochas vos ne magistrališ-
kai surevoliucinusių autorių panteone; galgi aptiktume 
į apokaliptinę užmarštį nenusineštas, o proorfėjiškas (ir 
gal net kūniškai orfiškas) kalbos išganingumo signalų, 
t. y. visai modernių psichojutimų, kelrodystes (ir nesi-
pjaunančias su Gamtos vs Dievų „pedagogikom“…). 
Gal pasirodysiantys kiti Algimanto Radzevičiaus tomai 
atvers papildomas urbanistinės vs religinės savivokos 
ne tik silpnumo priežastis literatūrinėje Lietuvoje, ne tik 
bemintes, befaustes, tarkim, ir begetiškos naktinių jo ke-
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lionių protoregystės ar klajojančių vienuolysčių insinu-
acines plotmes?

Vietoj lietuviškųjų teorinio intelekto dervišų im-
ponuoja kol kas tik A. Radzevičiaus požiūris į Gabrielę 
PetkevičaitęBitę, – esą tai pirmoji gamtosaugininkė, pir-
moji feministė, pirmoji antiurbanistė: lyg ir pasiteisina 
per kitokybės prizmę atrakinama autorinė šios figūros 
įvairuojančio tapatumo, tačiau be senų / naujų mistifika-
cijų brukamo bankroto darnuva (nors „amžininkų“ Bitei 
„siūlomos“ nyčeistinė ar ontologistinė alternatyvos gal ir 
be reikalo nutylėtos). Tačiau Lazdynų Pelėdos Klajūno per 
paraleles su D. Defoe Robinzonu Kruzu istoriografinis iš-
tarmingumas turbūt pataiko į dešimtuką, mat užkabinąs 
ir kitas kelioninės topikos lietuvių literatūroje aktuali-
zuotes (lietuviškųjų kaimo namudininkų didžiaisiais mol-
nais, ačiūdie, nematuojamas, nors, kita vertus, A. Fournie-
rio Molnas, kaip žinome, Rousseau skaitė, o šį europinį 
inovatyvios minties drąsos drovuolį Radzevičius srovinei 
literatūrinei Lietuvai dar ir kaip proteguoja); ypač prover-
žiška pastaba ir apie tai, kad renesansinio santykio Lietu-
va neturėjo nei su antika, anei su savo pačios archetipinio 
paveldo kultūrom; bene dėl to – „tūlas“ Johannas Gott
friedas Herderis, aud ros ir veržimosi preromantiką įsiteo-
rinusi Vakarų Europos kakta, – giminiškesnis lietuviams 
už Voltaire’ą; atitinkamai – Vokietija, o ne intelektualiai 
stotingesnė šaltos kurtuazijos Prancūzija; žinoma, prieš-
tarautų, tokį apibendrinimą išgirdęs, Juozas Keliuotis, 
savo granitiniam protmūšiui pasitelkdamas Juozą Miltinį 
(iš viešų diskusijų apie prancūzus vokietmečiu); be to, ir 
mes, įkandin Keliuočio, klaustume: „Argi Rasiną, neval-
domas aistras „įsteigusį“ klasicistinių taisyklių teatre, 
taip jau būtina priešinti „Hamburgo dramaturgijos“ at-
stovui?“ Net jeigu atstūmimo reakcijų turėta, nes logiška, 
derinantis ir derinant šių dviejų Europos vyrų svarbas, 
jas paradigmiškai išplėtojant (Radzevičiaus dėka) lietu-
vių literatūrologijoje... Gaila tik dėl tikslo, mat išaiškėja, 
kad ne prie dramos kaip vidinės daiktų būklės drauge 
su Rasinu ar Lessingu priartėjome, o prie išties ginčyti-
nos išvados apie tai, kad esą Barokas bebazis Lietuvoje, 
užtat savo prigimtimi liaudiška Renesanso epocha, Lietuvoje 
atsirėmusi į plačiąsias valstietijos mases, jų turtingas, ilgaam-
žes etnines, etines ir estetines tradicijas (skaitome apie „ben-
drumus ir skirtingumus“ tome). Klaustume: Iš kur? Argi 
Lietuva breigelinio / diurerinio argonautizmų tėvynė su 
vos ne riteriniu etnodvasios skaistumu, pasitinkančiu 
katedrų statybas, pranašaujančias rožės ir kryžiaus ar 
mintijimosi špagomis nugludintus legendiškumus, jei-
gu žemyn traukia bekolorė / bekaktė mužikų gauja be 
bajorijos, todėl Žemaitės herojai viso labo tik… „patriar-
chalinės valstiečio šeimos hierarchijos personifikacijos“. 
Na, be abejo, kad taip. Ir dar tas „galvijėlių be razumo“ 
sindromas, it kokia lietuviškoji folk/kabala, kuris tebe-
tvinsta užsakyminiam pamaldumui klūpant ne kažkiek 
kultūriškai teišsidiferencijavusioje bandoje; užtat vadi-
namojoje lietuvių literatūroje (raštijoje, – kai iš mūsų 
tiriamojo regėjimo kampo žvelgiam) gromuliuojant tik 
p u b l i c i s t i n e s  pamokslo įklotų retorikas, kurios, 
žinoma, vilkino pačių e p i n i ų  akiračių savibrandos 
fazes (Ar ne iki dabar? – teirautumėmės), blokuodamos 
ir viečnasties registrų antgamtybę, ir etnomefistofelinių 
ekspresijų stichijas. Juk amžinai tebegyva atavistinė pa-
saulėžiūrinės savistumdos nebrandumo, užtat karingai 

vendetine virtusi lietuviškosios būtės tradicija, kuri ne-
buvo / nėra palanki saviems volterams, liuteriams, ver-
teriams ar augustinams beigi ir šliūpams (o šių laisvama-
nybė deramos pagarbos nesulaukė nei Vasario 16osios, 
anei Kovo 11osios Lietuvoje…). Logiška, kad pasakėčios 
žanras luomą išties dar tik b u i t i š k a i  išmokė tipi-
zuotis neatpalaiduojant savęs socioerudiciniam ar teo/
psichokultūriniam lygmenyse, tarytum lietuvio sąmonė 
vis dėlto būtų per ilgai užsibarikadavusi, todėl sustin-
gusi amžinam barbarus fanatizme, t. y. begenitalės rašto 
įtampos riktų, o ne balsingų orgazmų daugio dangaus 
sušukimų bei nežviegiančių pasipasakojimų kalboje (čia 
taip pat – mūsų, ne kolegos Radzevičiaus komentariu-
kas); užtat neapeitina išvadinė šį nepolifoninį proce-
są apibūdinanti, kūrybos pažangą įvertinanti mokslinė 
Apšvietos tyrėjo pastaba: lietuvių sentimentalistai, kaip 
ir Vakaruose, tautosaką dar tik i m i t u o j a , o prero-
mantikai jau s t i l i z u o j a; lyg ir tolydus darosi pro-
gramos „mes – lietuviai“ progresas, jos kelyje į indivi-
duacines adomų vs amžiaus sūnų tipizavimosi svajas, 
s e n t i m e n t a l i z m ą  Radzevičiui kiek iškeliant; 
mat rašytojai išties susidūrė su akivaizdžiomis kliūtimis 
romantizmo bei realizmo krypčių saviraidos padalose; 
nelygu į feodalinį šeimos modelį būtų atsitrenkę, iš kurio 
modifikacijų turėjo / privalėjo traukdamasi visai ištrūkti, 
radikaliai išsivaduoti modernaus kūrybos etapo ir tikslų 
Lietuva: jos intelektas, idėjos, visa jutiminės vaizduotės 
skliauto raštija. Neištrūko... Lietuvai svarbus akcentas, 
kai jau l i t e r a t ū r a  įveikiamos iki tol tik kroniki-
nes būkles atpasakojančios, nors dar net ideologemiškai 
tipizuotis negebančios, tendencijos... Ir tai XIX a. groži-
nės kalbos reljefuose… Nejaugi mūsų raštija, įgijusi savą 
individuacinės „beprotybės“ perviršį, virsta literatūra?.. 
Kur jau ten!

*  *  *
Tik atrodo, kad racionaliai įtaigiai Kudirkos iš imperinio 
centro paimti kruglodurovai, rylosujevai šaržuojami, ta-
čiau lietuviškasis pamfletas, pagal Radzevičių, vis vien 
dar lieka šališkai atributyvus, o ne ščedriniškas ar juolab 
ne rableistinis (pagal mus), renesansinę brandą įrealybi-
nusio substancinio vaizdo pilnas. Bene polit/indikacijų 
anatomija dar, o ne ją paslaptingai vibruojanti aš subli-
macijų visata, – kaip mes manytume, stebėdami net šių 
dienų literatūros pronobelistinėmis ambicijomis koordi-
nuojamas žaismes... Radzevičiui rūpi ne ši laiko bėgmės 
taikinių gija, jam svarbu, kad Žemaitė ne su viduramžių 
mistika juk rungiasi, ne ateistiškai diskutuoja, greičiau 
murdosi klebonijų / dvarų patriarchalinės buities pamė-
kliškume; todėl niekaip ne realistinė jos stiliaus ir meto-
do foto/tipizacijų klausa (tai net Vaižgantui buvo aišku), 
nes vadinamasis Žemaitės stebuklas įsimynęs į tą patį, „or-
todoksinės švietėjos“ dagerotipams atliepiantį purvyną; 
kaip ir Antanas Baranauskas, – dar sentimentalizmo ir 
preromantikos pradžia, be gamtinės savi skverbtės ego 
kaukių, sulipusių su promėnuliškom liaukom, prigimty-
je: antropoindividuacijos elemento stokoja dar, tad bene 
kalbos biocelebration nėra net užuomazgų (vėl – mūsų 
akimis); todėl dar tik savotiškai objektyvuoto (čia jau pagal 
Radzevičių), o net ne grynojo lyrizmo, t. y. dar visai ne 
romantizmo, juolab su dionisinės ar švytinčio Apolono 
poetikos įdarais kaip jungtimis, lietuviškoji atmaina tas 
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Baranauskas, – kad ir ką taukštų paviršutiniško palydo-
vizmo auklėtnamių svita; lyrizmą Radzevičius fiksuoja tik 
pas, jo nuomone, lietuviškosios sentimentalizmo progra-
mos autorių Biliūną (jau lyrinė kompozicija, sentimentali 
koncepcija etc.); Vienuolio prozą regi dar / jau rusoistinėje 
su „natūraliu gerumu“ vagoje, tačiau kuri ir be krikščio-
niškojo neoplatonizmo, ir be psichologistinio matmens 
(tik šiaip nusispalvinusi sentimentalizmu persismelku-
siom digresijom ir veikiančiųjų asmenų abejonėm); it iš 
didaktikos būtų išsivyniojusi biliūninė užuojauta, tarsi 
kokia lesinginė atjauta, kurios, Radzevičius primena, 
juk nevengė ir Dostojevskis, Goethe, Tolstojus; tik jau be 
reliatyvizmo kaip modernistinę kokybę inicijavusio ste-
buklinio segmento, – Radzevičius dėl to, t. y. dėl Biliūno 
pabrėžtino moderninimo, jo einšteininimų tiesiog no-
kautuoja „karūnos“ Zalatorių. Užtat gana įtaigiai charak-
terizuojamas Antanas Vienažindys, išties pirmas „širdies 
skarbą“ analizavęsis, o ne apie kalnų kalnelius bei laukinį 
padėjimą išoriškai referavęs dainius [net nesitelkiant jo 
protégé J. LindėsDobilo ir nesiveliant į ginčus su Tomu 
V., kuriam (mums apmaudu), kad Vienažindys esą tik 
ant dažno kamščio užmindavęs armonikierius, ir tiek].

Verterizmas – lietuviškųjų idilių, elegijų ir net... 
Liūdnos pasakos tipologinis dažas, melodramatinio pa-
matizmo versmė; veik su retroverterizmu, žinoma, be 
splininių melancholijos k(l)odmenų, kurių mes gal jau 
tikėtumės aptikti, lauktume ar bent jau verleniškojo tre-
mens ar ankstyvąjį Jurgį Savickį užbursiančios šopenhau-
erinės valios labirintinių ugnių; galbūt šios galėtų kryž-
mintis (vėliau) su skerdynių (Kražiuose) ir nuodėmių 
gatvių (Kaune), kokio nors Jono Marcinkevičiaus tipo ar 
Antano Tulio realizmuose; o šių herojai jau nebūtų tik 
skerdžiai bei vingių jonai, todėl pasileistų antinominių 
dvasios interesų ir drauge nenumaldomos kūnų gravi-
tacijos lyg ir kamerinėm kamerom, o iš tikrųjų nepakar-
tojamų vaidentuvių laukais; kaip normalūs / rusoistiš-
kai natūralūs žmonės, o ne vien amžinų tautos priešų 
amžinos aukos vs buitinio politzombizmo tarnai… Kas 
nors kada nors pagaliau parašys lietuvių literatūros is-
toriją ir apie tai, su visais neva nereprezentaciniais, bet 
realaus Lietuvos žmogaus ir jo neafišuojamo gyvenimo 
pragiedruliais... Vėl – tikimės, būsimuose, iš tikrųjų esa-
muose, tik nepaskelbtuose dar tomuose jau Radzevičius 
galgi ištrauks lietuviškąją, laisvu Vakarų pesimizmu pa-
pūliavusią modernios (postbodlerinės, iki/apolinerinės) 
iracionalybės šaknį ir, kitaip nei įprasta kvailokai anga-
žuotos literatūros vadovėliuose, diagnozuos jos tipolo-
ginės simptomatikos požymius; gal netgi į nekanonines 
psichoanalizės pinkleles tyrinėtojas, pats užklydęs, pa-
kenčiamai jausis jose, tad su neprismaugtais savaiminio 
maištogeismo veikėjais nekariaus, neauklės jų kubiliš-
komis politvalandėlėmis ir neambulatorins zalatoriško 
dorovės asortimento prekėmis – pasibaigusio galiojimo 
vaistais... Individo (a)moralumo ir (a)no(r)malumų auto-
nomiją ryškins, ir ne vien kapitalizmo sistemos pančiais, 
smurtais ir žiaurumu, Radzevičiaus taip pat išskirtais, 
matuos, tarsi nustatinėtų vien sociopatinių dėsningumų 
temperatūrą (pamiršdami siur/jutiminių žmogaus recep-
torių pokylius, sroviškajam logos bene reikšmingiausią 
nevienkartinę antiaplinkybinių injekcijų dozę); arba ru-
soizmo ir siurrelizmo g(l)ūdumas galgi per bendrumus 
taip pat, o ne vien skirtingumus diagnozuos, pasimokę 

iš planinės lietuvių literatūrologijos nepuošiančio Ku-
dirkos ir Janonio tipiškumų ideo/atribojimo... Net Her-
deris gal jau filologinėse lietuvių galvose necerberiaũs, 
tad ir kiti į jį panašūs, geradariškai palankūs Lietuvai 
patarėjaimokytojai leis ne tik širdies ir proto karalystes 
literatūroje perkošti inter/fataliniais eroso duomenimis, 
neprognozuojamų avantgarde temperamentų išlydžiais 
(normaliai / natūraliai kaip pas žmones, o ne pas galvijė-
lius be razumo) funkcionuojančiais... Gal net lotremonti-
niai / lermontoviniai etc. amžių vs adomų sūnų, bet jau 
lietuviškųjų jų pasąmonių dievai adoniškus herojus ims 
ir be a priori prievartos transgresuos; idant androgeniš-
kai monstrualūs Vakarų tėvų, bet Vidurio ir Pietryčių 
Europoje gimę „sunkūs vaikai“ tuščiai nesigrumtų su 
distiliuotomis verčių, kaip įgimtų etnopareigybinių de-
kretų, nuostatomis (kartais iki dabar išburkusiomis nuo 
neojėzuitinio impotentizmo bukolikų); kad sąmonės or-
todoksijų ir jas griaunančių archetipų instinktai it smege-
nų bei strėnų sapnai stotų akistaton ne tik vieni su kitais, 
o susibalansuotų ne tik Radzevičiui svetimuose libidinės 
kultūros stoicizmuose (polifoniškai / palimpsestiškai, o 
ne vien poligoniškai / politiškai su(si)kontaminuoda-
mi…). Būtų gražu ir gerai, kad ne tik aptariamų, bet ir 
būsimų / išleisimų tomų autorius ar kiti po jo dirbsiantys 
kolegos, pritardami ar oponuodami, jokių posthofman-
štališkų veiksnių nesabotuotų, kvalifikuodami juos vien 
istorinių aplinkybių arba apsėstumo arealų nuodais; tad 
neišeliminuotų iš intervoliucinių kūrybos laiko beskalės 
duomenų; kad ir lietuvių skaitytojas patikėtų, jog mo-
kyklinis klasikas nebūtinai klasikas, jeigu neturi vidinės, 
nuo istorijos nepriklausomos, jai nepavaldžios dramos 
savy, kuri padeda bet kokios epochos, t. y. tipiškų aplin-
kybių, gniaužtuose atsidūrusiam oriai išsilaikyti ir net 
adekvatokai kūryba relaksuotis... Idant paties literatūro-
logo modernybė, nepakišdama jam kojos, leistų, ištarus 
apie renesansiškąjį Donelaitį a, nenutylėti slėpiningojo 
b, t. y. pareflektuoti atviriau, kodėl tipiško / standartinio 
eroso tematikos eilių liuteroniniame Donelaičio palikime 
nėra; tyrėjas šį atradimą konstatuoja, ir tiek, nors tai ga-
lėtų būti / yra esminė, trans/išvadinė pastaba, tik neplė-
tojama, nes donelaitiškuosius slėpinius verstų moderniai 
postneofroidistiškai dekonstruoti; galbūt net sulydyti 
apreiškiminių ir psichoanalitinių skaidrumų plotmes, o 
donelaitiškąją vulgus ir žegnonės jungtį vos ne postmo-
derniai ironizuoti (tai, beje, Metų poemos k(l)odams ne-
svetima yra). Kodėl tad lietuvių mokslininkas, ištikimas 
Rousseau, kažkodėl pabrėžtinai teškia „ne“ froidisti-
niams acting out ir fukotistinei „malonumo būdų“ būčiai, 
pasivargindamas skirti papildomų taškų dar savo pirm-
tako Vinco Kuzmicko (1936–1982) Donelaičiui dedikuo-
tiems monografiniams akcentams bei komentatoriškoms 
užuominoms. Radzevičiaus neišsisukinėjimas nuo patho-
genic millieu gal padėtų rasti jam atsakymą ne tik į klau-
simą, kodėl erotinės tematikos Donelaičio kūryboje nėra, 
arba kaip ji (galbūt) transrenesansiškai sublimuota, bet ir 
dėl ko būrų, klonių, padubysių ir pilių su pilėnais dai-
niai dažniausiai tik bedinastės mito/aksiologijos ženklai; 
kodėl be „antikos kūniškumo“ ne tik pats Donelaitis, bet 
ir kiti – iš aneminės aušrakalnių teritorijos išeiviški išve-
diniai pakliūna netipiškon jiems adrenalininėn miesto 
perversijų erdvėn (kur siaučia ne tik instrukcionieriškai 
susakralinti, bet ir ne ikigal susisacharininusio sodžiaus 
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dievai); o lietuviai dar net aplinkybių tipiškumui ne vi-
sada deramai pasirengusieji (būna), nes begenealogio 
šeimos / kūrybos medžio begamčiai, paraantropologiai, 
„žemiškos lemties“ teatro nėsyk nečiupinėję tvariniai... 
(šiek tiek perfrazuojant „žiaurųjį“ W. Benjaminą). Nors 
ir Radzevičiui, regis, akivaizdu, jog tik, jo žodžiais, PSI-
CHINIAI UNIKUMAI galėjo užmegzti (arba ne) mak-
simalaus klasikos atvirumo išpažintis, romantines / rea-
listines ir kitokias suskilusių kalbos veidrodžių realybes 
Lietuvoje... Matyt, jau kiti, Radzevičių perpratę (arba ne), 
eis dar radikalesniais lietuvių literatūros perlegitimavi-
mo, jos giluminio d i v e r s i f i k a v i m o , mūsų die-
nomis V. Šiukščiaus inicijuoto ir kolegų už tai pasmerkto 
bei nulinčiuoto, keliais.

*  *  *
Algimantas Radzevičius – srovinės tipizacijos siekiams 
atsidavusysis, tarkim, Vinco Krėvės daugiažanrės kū-
rybos turtus tipologizuoja XIX a. romantizmu; net Skir-
gailą, ne tik Šiaudinę pastogę (niliūniškai elgiasi, beje). 
Būsimuose / esamuose tomuose privalės dar detaliau at-
skleisti beepikūrį lietuvių Renesansą moderniais laikais, 
nes kol kas įtikina daugmaž, kiek gotikiniais kontūrais 
V. Pietario Algimante („kultūrinės kūdikystės pasakėlė-
je“, pasak K. Sabaliauskaitės)... Mums regisi daugiau 
problemų su Maironiu, kuris Radzevičiaus darbuose 
preromantikas iki 1905ųjų, o vėliau romantizmo krite-
rijus esą atitinkąs ir netgi su misticizmo priedaispra-
dais, ir vos ne R. Bernso bei F. Schillerio (gerai dar kad 
ne C. Norwido) godotinumo apvadais ornamentuotas... 
Švelniai tariant – kažin, rimčiau kalbant – visai ne; juk ci-
vilizacinių bei intymiųjų jungčių laipsniskodas roman-
tizmo estetikos požiūriu Maironio visai ne tas, juolab 
kolektyvinė etnoinformacinė patirtis tolydžio nesubti-
lėjo šio lietuvių poeto slėpiniuose, o rambėjo, seklėjo iki 
embleminio bendruomeninių diademų stuomens; nes 
neįvyko joks transsrovinės kongregacijos aktas – pro-
veržis Maironio eilių dramatizme. Atvirkščiai. Maironis 
liko, netgi V. Zaborskaitės akimis, vos „vieną epochą“ 
istoriškai įruporinusi kakta…

Regis, paties literatūrologo antisisteminės paklaidos 
nuosekliai atsiranda, jų nesiekiant, kai nukandamas na-
tūralaus, pagal Rousseau, žmogaus veiksnys, romantinis 
savo esme, nes sacrum negali būti mygiamas literatūroje 
kaip gamtos gyvulizmui neva alternatyva (nebent kalbė-
tume tik apie tipišką rašliavos veikėją, įsitaisiusį daugiau 
negu bekakčių aplinkybių realizme); su filosofiniu neti-
piškumu kitaip, todėl net žymieji sociodiskursyvininkai 
(nuo V. Kavolio iki T. Eagletono) išvengdavo antihe-
donistinių „perlenkimų“ furoro ir liko be galo įdomūs 
(mums, ne Radzevičiui) sociopsichoanalitinių literatūros 
interpretacijų meistrai (kurie dievų nevulgarizuoja, bet 
ir neantagonistina jų su jouissance kerais, – prieš patyri-
mo ir nekaltybės simbiozes nerizikuoja čiabuviškai apsi-
juokti)... Apie Aišbę kalbant, akivaizdu, Radzevičiaus 
nukandama kitkas: tuometės kairiosios kritikos mintis, 
jog 1892ųjų Brička – apie Lietuvos kaimą, bet ne kaimie-
čiams, o jau i n t e l i g e n t a m s  kūrusio autoriaus, 
tad ne vien absoliuti buitinės tipizacijos punktų sakymų 
raštija; kad beletristo titulas KrikščiukaičiuiAišbei kaip 
ir Žemaitei suteikiamas, – ačiū, gerai, bet vertybinės pa-
dėties aplombo literatūroje tai nekeičia. Kaip ir K. Jasiu-
kaičio smulkioji proza juk jau nebuvo stilemiškai smulki, 
nes ne „giesmių mužikėliams“ paranki, t. y. ne tipiškos 
paraštės metodo lektūra... Jau geriau netikėtos Juliaus 
Anusavičiaus su Biliūnu jungtys dorovinio dar tipiza-
vimosi respektu; arba Valančiaus su Diderot, ar šerida-
niškos kilmės intriga, Radzevičiaus randama  Keturakio 
Amerikoje pirtyje; ką jau kalbėti apie Šatrijos Raganą, Sena-
me dvare sentimentalizmu įveikusią Biliūno lyrines apysa-
kas ir peizažus; nes jau įtraukusią ir tautinio sąmoningu-
mo imperatyvą, už padrikas reakcijas, kliudžiau lygmens 
jausmus prakilnesnį, nes apgaubiančios minties elgsenos 
elitiniu imunitetu prieš buitį nepeizažiška Raganos pro-
za juk pasižymi; (tai kas, kad iš niliūninių pagyrųpasi-
jų Šatrijos Raganos kūrybai tyčiodavosi nervų nevaldęs 
S. Geda). Manytume, A. DambrauskasJakštas, spinoziš-
koji lietuviškosios erudicijos kakta, ko gero, Radzevičiui 
pritartų, nes jau buvo brėžęs nervų ir proto takoskyras 
pirmykščio lietuvių etnosusigaudymo, be abejo, dar ne 

Prof. A. Radzevičius 
gavęs filologijos mokslų 
daktaro laipsnį, 1988
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itin laisvų subjekto susikaupimų ar atsipūtimo ekstazių 
valandose... Apskritai „tautinio sentimentalizmo kvinte-
sencija“ toji 1922ųjų apysaka Sename dvare, o 1925ųjų 
Irkos tragediją mokslininkas jau regi su visaverčio roman-
tizmo (be jokių pre) estetikos syvais, kurių neišblaško nei 
esą kiek egzaltaciniai dar, anei kūrybiškai subtiloki Ra-
ganėlės (tik ne iš „prie dvaro“), tad tikrai ne kurtizaniško 
(Jakštui – bjauraus) rafinuotumo punktyrai... Įdomi, taip 
pat reikalaujanti lyginamosios plėtotės tema, kuri būtų 
aktualizuota, jeigu turėtume lietuvių literatūros ir jos isto-
rijos reflektavimų gyvosios mokslinės tradicijos reikmę... 
Deja, „šitoje šalyje“ to nėra, todėl monografinių versijų 
Šatrijos Raganos tema aptarimų nesulaukta, nes literatū-
rologinės politikos užsakovai laigo po ne visai adekvačias 
tiriamųjų reikšmynų problematikos įdubas.

*  *  * 
Nepaisant kokios rūšies poetika tam tikrame tautos rašti-
jos kaip grožinės spec/raiškos brandumo etape susiklos-
to, ji, pagal Radzevičių, i s t o r i š k a i  determinuota 
(o ne užsakyminių laiko vaizduotės rekombinacijų ar 
momentinėspiralinė „šoninės“ istorijos koridorių, netgi 
ne orgiastinės pasiūlos avantiūra); tokia ji ir pati esą nesi-
leistų, ir niekaip negalėtų tapti s o c i a l i a i  tipizuota, 
todėl tyrinėtojui svarbu buvo likti nuosekliam, logiškai 
rišliam, metodologiškai konstitutyviam, tik i s t o r i š -
k a i  m o t y v u o t o  l i t e r a t ū r o s  p r o c e s o 
i n t e r p r e t u o t o j u . Liko / tapo, nes, jau minėjom, 
avangardizmui Lietuvoje nėra objektyvių sąlygų, – teigė. 
Indeterminacijos veiksnio laike nepripažino, taigi Lietu-
voje vidinio, išoriškai / istoriškai nemotyvuoto sprogi-
mo, juolab sporadinės anarchijos plyksnių nesiilgėjo, – 
radęs vos ne apeidinėjo, neakcentavo; tarsi viršepochinių 
ar metaekskliuzyvių bei alcheminės demonikos tonaly-
bių žmogaus ir knygos tikrovėje apskritai nėra, tad jų ir 
nematė. Radzevičius vienareikšmiškai tikėjo tuo, ką skel-
bė jau mūsų dienomis, jog literatūros raidos giluminiai, 
nes pirminiai, anot jo, veiksniai yra objektyvūs, s l y p i 
r e a l i a m e  g y v e n i m e ; dėl to ne viename in-
terviu (A. Zimnachaitei, E. Žmuidai) yra prisipažinęs, 
jog V. Kožinovo, G. Gačevo mokyklų, na, dar M. Bach-
tino įkvėptas, savanoriškai šių metodologijų formuotas. 
Puiku, dėl to po 1990ųjų nevirto eiline, megztų berečių 
konsorciumo atliekom ne tik politoponentus apmėtan-
čia ypata, o nukreipė akis į kur kas fundamentalesnes 
problemas, t. y. į akademinės lituanistikos barų centu-
rionus. Dėl to į sociodiskursiją, aršių pokario stalinistų 
ir jų pakalikų lygos iškraipomą, – tapo vos ne eretiškai 
reaguojantis; tad ir paskiausiame tome pobaudžiavinio 
Lietuvos kaimo viso labo jausmines, dar tik užrašų ar-
chaikos krizes mato naujųjų amžių brandžios Vakarų / 
Rytų minties agresijos detonuojamas; dėl to gėrio–blo-
gio dialektinius triukus ar net silpnas žanrinessrovines 
„chemijas“ taip pat regi kitaip nei V. Vanagas, L. Ginei-
tis ar A. Zalatorius. Tad jau nuo praėjusio amžiaus de-
vinto (pertvarkos) dešimtmečio savo publikacijomis ne 
tik šiems, bet ir vos ne visų kitų generacijų vaizbūnams 
maišė kortas, ypač oficialiam tartiufizmui kolegiškai 
oponuodamas; be abejo, susilaukdavo ne palaikymo ar 
diskusinio atsako, o vos ne užsakyminių išpuolių, tarsi 
būtų koks nepatyręs pradedantis startingly inovative jau-
nuolis. Ogi ir pėdas vaikėziškai mėtantiems (devynias-

dešimtaisiais), ir neovadybiškai valdiškai kitokybę iki 
šiol atakuojantiems, jiems ypač aišku buvo / yra, jog – 
ne: Radzevičius tik visu, autentiškai itin solidžiu tyrėjo 
laikysenos ūgiu išpažino p l u r i v e r s i n ę  poziciją, 
jog „alternatyvios nuomonės padeda užčiuopti reiškinio 
esmę“ (kiek oficialioji lietuvių literatūrologinė didvar-
guomenė tokią jo ir kitų, į jį panašių, minties gyvensenos 
formą slopintų, agresyviai neigtų, tyčiotųsi, tyla žudytų; 
o pluriversiškumą vos ne spectarnybiškai suignoruotų); 
mat multidialoginė (o)pozicija realiai pavojinga visų pir-
ma patiems blizgiausiems, iš tikrųjų blankiausiems dirb-
tinių, bedialogių stigmų nešiotojams (tai kas, kad bendru 
pop/ochrankos sutarimu aukštai kotiruojamiems); ko 
gero, iki dabar neįsisąmoninusiems, jog profesinių in-
telekto priedermių mastas kada nors neišvengiamai pa-
reikalauja savo teisių; nes jokia propagandinė imperinė, 
ypač mokslo minties, stagnacija nėra amžinybės dievų 
stabilumu globojama; ypač tai grėslu lietuvių literatū-
rologijai, kuri tolydžio (beje, taip pat iki dabar) randasi 
esmingiems savo pokyčiams alergiškuose, tik į savieunu-
chinį urzgesį įjunkusiuose aptvaruose. Todėl problemine 
diskusine Radzevičiaus mokslo veikalų kokybe, žiūrėk, 
ima ir suabejoja ne tik nuo retroetnotalibinių principų 
taip ir neatjunkusi, bet ir neva šviežokai, nors iš tikrųjų 
tebepapapūgauti linkusio įpročio atmaina. Va, tokio sa-
vidiskvalifikacinio neoabsurdo neleisdavo sau, tarkim, 
profesorė V. Zaborskaitė, buvusi absoliučiai svetima, 
pasak jos, lietuvių literatūros istoriją r e v i d u o j a n -
č i o m s  Radzevičiaus intencijoms. Absoliučiai nepri-
tarė joms... Niekuomet, bet ir važtaraščių dėl blokadinių 
barjerų Radzevičiaus idėjoms nepasirašinėdavo: „Me-
todologinių aspektų“ išleidimą palaimino, prieš tai, be 
abejo, kritiškai kolegos knygą sudorojusi.

*  *  *
Taigi profesorius jau prieš tris keturis dešimtmečius kaip 
atsidūrė, taip ir liko keistai apgailėtiname, mažiausiai 
dvejopo represinio aplinkos (kaip apkaltų) spaudimo 
grūstuve, tarsi lituanistikai išties nelemta sulaukti, jo žo-
džiais, „istoriškai naujos auditorijos suvokimo“. Kol kas, 
regis, kad taip – tokio nėra; užduotis ne tik naujai išrink-
toms politinėms valdžioms, bet ir apskritai bent pradėti 
jį, tą naująjį suvokimą, ugdyti Lietuvoje; kadangi cenzū-
rinės kolegų savimylos suręstą vakuumą per ilgai lydėjo 
/ tebelydi tik mitoindulgencinis fanaberizmas, sklindąs ir 
iš etnostalininės formacijos šulų, ir iš pernokusias lituano-
centristikos problemas specialiai marinuojančių naujųjų 
fariziejų pusės; regis, jie visi sutartinai drauge stengiasi 
neišgirsti ne tik Radzevičiaus, bet ir jokių naujosios moks-
lo antiheroikos, literatūrologinę savipratą apverčiančių 
alibi balsų; tiesiog susimokę nepasiduoti reformatoriš-
kesnėms įžvalgoms, ypač, šiukštu, neskaityti Tarp vertės 
ir poveikio tipo (K. Kirtiklio ir jo porininko) veikalų, kur 
gausu postpotekstinių teiginių, atvirai kviečiančių pasi-
naudoti lietuvių literatūrologijai seniai išrašytu kvietimu: 
pačiai pagaliau diagnostiškai bent pamėginti išsivaduoti 
iš etnopasakoriškos retorinės vienvalentystės beigi prieš 
ją neva papurkštaujančių, bet iš tikrųjų vienodai vasališ-
kų, nes net beemanacių, tik dichotomistinio jungo pla-
kinių... Va, jų hegemonijos fone Radzevičiaus darbai nei 
tariamai, anei tikrajai humanitarinių mokslų krizei ačiūdie 
nepriklausytų. Realiai nepasiduoda.
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M Ū Z O S  J A M  B U V O  P R I E L A N K I O S
Pats laikas išsamiau susipažinti su ne kartą minėtu ir 
cituotu nepralenktuoju XX a. raketų kūrėju, pirmosios 
vokiečių balistinės raketos konstruktoriumi, amerikiečių 
kosminės programos „tėvu“, kosmoso „maršalu“, kaip 
dažnai įvairiose publikacijose įvardijamas, – Wernheriu 
Magnusu Maximilianu Freiherriu von Braunu (1912–
1977). Kad ir koks vingiuotas buvo jo gyvenimo kelias, 
žmonija von Braunui gali būti dėkinga už tai, kad tai jo 
sukonstruota raketa pirmoji pasiekė kosmoso ribą, su 
jo sukurtomis raketomis pirmieji Žemės pasiuntiniai iš-
silaipino Mėnulyje, o vėliau kosminiai tyrimų aparatai 
pasiekė Marsą ir Venerą. 

Vargu ar Hermanno Obertho skysto kuro raketos 
paleidimą 1930 metais galėtume laikyti pirmuoju pro-
fesoriaus ir aštuoniolikmečio studento susitikimu, nors 
kai kuriose publikacijose ir knygose taip teigiama. Jeigu 
tai ir buvo atsitiktinumas, tai dėsningas, neišvengiamas. 
Svarbiausia, kad tai buvo ir ne paskutinis jųdviejų susi-
tikimas, toli gražu. Pasakojimo apie Brauną logika reika-
lauja pradėti iš toli, nuo vaikystės. Teks susimąstyti: kaip 
nutiko, kad ligi tol beveik neruošdavęs užduotų pamo-
kų mokykloje, domėjęsis tik tuo, kas jam pačiam buvo 

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

Pabūklo šūviais 
pašlovinta Kazimiero 

Semenavičiaus knyga (9)

įdomu, žodžiu, kaip savo kailyje netelpantis vaikinukas 
išaugo į epochinę asmenybę? Nenuspėjami didžiųjų ta-
lentų keliai. Kiek čia lemia prigimtis, kiek aplinkybės, o 
kartais lemtingi atsitiktinumai? Regis, Wernheriui von 
Braunui visos aplinkybės ir nuo gimimo lydinčios mūzos 
kaip retai kuriam buvo palankios ir dosnios. Net berniu-
kiškos išdaigos jam išeidavo į naudą.  

Wernheris von Braunas gimė Prūsijos mieste Wir-
sitz (dabar Wyrzysk, Didžiosios Lenkijos vaivadijoje), 
Poseno (dabar Poznanė) provincijoje. Buvo antrasis iš 
von Braunų šeimos trijų sūnų. Prigimtinis talentas ir 
gabumai, kuriuos pavyko išvystyti ir nukreipti į siekia-
mą tikslą, padėjo šiam vaikinui neišbarstyti to, ką jam 
davė gamta ir iš tėvų paveldėti genai. Būtent todėl pra-
dėkime nuo tėvų ir protėvių. Wernherio tėvas freiheras 
(barono atitikmuo) Magnusas von Braunas (1878–1972) 
buvo Rytų Prūsijos aristokratų palikuonis, pakilęs iki 
reichskanclerio pavaduotojo, Rytų Prūsijos vyriausybės 
pirmininko ir Reichsbanko direktoriaus. Nepamirški-
me ir įtakingų žemės ūkio ministro pareigų Veimaro 
respublikoje. Motina Emmy Malinta Cécile von Braun 
(mergautinė pavardė von Quistorp, 1886–1959) nė kiek 
nenusileido savo vyrui giminės kilmingumu, veikiau ge-

Pradžia Naujoji Romuva, 2018, nr. 3

Wernerio von Brauno gimtavietė – 
Wirsitz miestas Prūsijoje (dabar 
Wyrzysk, Lenkija)
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rokai jį lenkė. Jos tėvas Wernheris von Quistorpas savo 
protėvius galėjo atsekti iki grafienės Irmgard de Riet-
berg (1478–1540). O per ją gijos vedė prie Prancūzijos 
karaliaus Pilypo III (gyveno ir valdė XIII a.), dar giliau 
dviem giminių atšakomis – Danijos karaliaus Valdema-
ro I Didžiojo (1131–1182) ir Švedijos valdovų. Tarsi to 
būtų maža, Emmy motina Marie von Below buvo Škoti-
jos karaliaus Roberto III (1337–1406) ir Anglijos karaliaus 
Edvardo III (1312–1377) palikuonė.

N U O  H I N D E M I T O  P R I E  O B E RT H O  I R 
F O R M U L I Ų  PA S AU L I O
Kurio garsaus protėvio genai persidavė vaikiui, sunku 
pasakyti, bet Gumbinės Frydricho mokykloje Wernheris 
taip atleido vadžias, kad bemat pagarsėjo kaip blogiau-
sias pavyzdys visiems kitiems mokiniams. Pramanams 
buvo be galo imlus. Susižavėjęs Juleso Verne’o knyga, 
savo paties fantazijas nukreipė visai ne ta linkme, kuri 
būtų džiuginusi mokytojus ir tėvus. Iš chemijos kabine-
to nukniauktus chemikalus Wernheris pritaikė pavojin-
goms petardoms ir fejerverkams gamintis, o blogiausia, 
kad įtraukė ir kitus išdaigoms atvirus berniūkščius. 

Išgirdo, kad lenktynių automobiliais nugalėtojai 
Maxas Valier ir Fritzas von Opelis, norėdami pasiekti 
naują greičio rekordą, prie savo automobilių pritvirtino 
raketas. Wernheris persiėmė šia idėja. Kažkur nusipirko 
raketų ir sumontavo ant tėvų automobilio priekabos. 
Užkūrė raketas, pragariškai riaumojančiai ir rūkstančiai 
priekabai pasiekus didelį greitį, jos nesuvaldė ir rėžėsi į 
bandelių parduotuvės stiklinę vitriną, nugriovė priekinę 
pastato sieną. Novatorius atsidūrė policijos areštinėje. O 
čia dar paliktas antriems metams kartoti mokymo kur-
są mokykloje. Siekdamas numaldyti pavojingas sūnaus 
kūrybines aistras ir pažadinti trauką mokslams, tėvas jį 
perkėlė į griežta drausme garsėjusią uždarą Hermanno 

Lietzo internatinę mokyklą. Ir ten Wernheris pasižymė-
jo kaip nepažangus mokinys ir vos nebuvo paliktas an-
triems metams kartoti kursą. Tą kartą gelbėjo diploma-
tiniai motinos gebėjimai ir įsipareigojimas taip pat imtis 
atsakomybės už sūnaus mokslą ir drausmę. 

Gimtadienio proga mama sūnui padovanojo mokyk
linį teleskopą, manydama, kad taip jį atitrauks nuo že-
miškų gundymų. Ir išties bernioko akys nukrypo į kos-
moso platybes. Mama nė neįtarė, kad šia savo dovana ji 
programuoja tolesnį sūnaus likimą. Galima būtų ginčy-
tis, kas vaikinui turėjo didesnės įtakos – teleskopas, Jule-
so Verne’o fantastiniai romanai ar šešiolikmečiui į rankas 
patekusi net kai kuriems profesoriams sunkokai įkerta-
ma H. Obertho knyga Raketa į tarpplanetinę erdvę. Tikriau-
siai drauge visa tai. Ne visos matematinės formulės ir 
lygtys Obertho knygoje Wernheriui buvo įkertamos, bet 
jį užbūrė svarbiausia knygos mintis, kad kosminės kelio-
nės ne tik įmanomos, bet jų laikas neišvengiamai artėja. 
Knyga nauja vaga pakreips vaikino tolesnį gyvenimą.

Ir išties Wernheris atrado savo pašaukimą, bet ne tą, 
apie kurį galvojo gimdytojai. Kosminių raketų kūrimas! 
Ši profesoriaus Obertho knyga Wernherio svajonę tik 
sutvirtino. Savo indėlį į šį virsmą įnešė ir motinos pado-
vanotas teleskopas, kurstęs skrydžio į Mėnulį svajonę. 
Susidūręs knygoje su nepažįstamu formulių ir lygčių 
pasauliu, nuo šiol Wernheris karštai kibo mokytis fizi-
kos ir matematikos, prieš tai gerokai apleistas discipli-
nas. Užsidegė gilintis į raketų konstravimo ir paleidimo 
subtilybes.

 Motinai buvo gaila tik vieno: jos sūnus nutolo nuo 
muzikos užsiėmimų, nors turėjo svajonę kurti muziką. 
Iš atminties fortepijonu grojo Bacho ir Beethoveno kū-
rinius, lankė Pauliaus Hindemitho pamokas ir net susi-
laukdavo kompozitoriaus pagyrimų. Atrodė, kad ir mu-
zikos mūza jam nebuvo abejinga. 

Wernheris von Braunas (viduryje) su broliais Sigismundu ir jaunėliu Magnusu.
Vyriausias Sigismundas (1911–1998) tapo diplomatu ir valstybės sekretoriumi. Jaunėlis 
Magnusas (1919–2003) buvo chemijos inžinierius, brolio Wernherio pasitelktas į Penemiundę, 
kur dirbo kaip raketų srities mokslininkas. Jeigu kas mano, kad Wernheris savo darbais 
nustelbė jaunesnį brolį, tai nepamirškime ir tokio fakto: tik jaunėlio dėka V2 programos 
dokumentai atsidūrė ne sovietų, bet amerikiečių rankose.  

Wernheris von Braunas jaunystėje
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V O K I E T I J O S  R A K E T I N I N K Ų 
LY D E R Y S T Ė S  P R I E Ž A S T Y S 
Wernheriui von Braunui pasisekė, jis gimė pačiu laiku, 
jo brandos metai sutapo su XX a. ketvirtojo dešimtmečio 
pradžia, kai prasidėjo virsmas Vokietijos raketinės tech-
nikos vystymo istorijoje. Tai metas, kai raketų kūrimas 
iš pavienių kūrybingų žmonių hobio ėmė virsti svarbiais 
valstybinės reikšmės užsakymais. Suprantama, visų pir-
ma per karines žinybas. Kilo dėmesys „keistuolių“ eks-
perimentams, pradėta jiems teikti kad ir kuklią, bet vis 
didesnę paramą, vėliau suburiant į įslaptintas grupes, 
galiausiai suteikiant ligi tol neregėtą karinių žinybų ir 
valstybės palaikymą. Iš mėgėjiško hobio raketų kūrimas 
virto į valstybinės reikšmės užsakymų programas. Vo-
kietijoje nacių maršų muzikos garsai turėjo prislopinti 
vis tobulesnių raketų bandymus. Kas prišaukė šį stebuk
lą, kokios antgamtinės jėgos? Kodėl būtent Vokietija 
XX a. ketvirtą dešimtmetį ne tik pasivijo, bet ir atliko di-
džiausią šuolį raketinės technikos plėtojime išsiveržusi į 
šios srities pasaulinius lyderius? 

Pirmiausia, kas šauna į galvą – tai Wernherio von 
Brauno, didžiausio praėjusio amžiaus raketų kūrėjo, 
nuopelnas. Nemenkindami Brauno nuopelnų, drįstume 
teigti, jog esminė priežastis glūdėjo kitur. 

1919 m. birželio 28 d. pasirašyta Versalio taikos su-
tartimi buvo užbaigtas Pirmasis pasaulinis karas. Karą 
pralaimėjusiai ir demilitarizuotai Vokietijai teko mokėti 
nugalėtojams milžinišką kontribuciją, ginkluotę perduo-
ti šalims nugalėtojoms ir sunaikinti turėtą karinę pra-
monę. Jai uždrausta turėti karinį jūrų laivyną ir karinę 
aviaciją, o sienų apsaugai ir tvarkos palaikymui leista 
palikti iki 100 tūkst. kareivių kariuomenę. Versalio sutar-
ties 168 straipsnis reikalavo: „Ginklai ir visa karinė įran-
ga Vokietijoje gali būti gaminama tik gamyklose, kurių 
vietą ir skaičių patvirtina pagrindiniai sąjungininkai“. 
Karą pralaimėjusiai valstybei primestas pažeminimas ir 
nevisavertystė, kėlusi šalies viduje vis didėjantį nepa-
sitenkinimą, neapykantą nugalėtojams ir stiprėjančius 
revanšo siekius. 

Tai, kas turėjo numaldyti Vokietijos militaristinius 
siekius, sukėlė priešingą reakciją, kuria bemat pasinau-
dojo bolševikinė Rusija, kuri nuo 1922 m. gruodžio 30 d. 
transformavosi į Sovietų Sąjungą. Štai jėga, slapta pa-

laikysianti toli siekiančius Vokietijos ketinimus. Reng-
damiesi „pasaulinei proletariato revoliucijai“, sovietai 
neleido subliūkšti Vokietijos militarizmo užmačioms. 
Savo kariniuose aerodromuose ir tankų poligonuose 
vyko slapti vokiečių karo aviatorių, tankistų ir kitų sri-
čių karinių specialistų apmokymai. Prieš bendrą klasinį 
priešą – Vakarų ir visų pirma Antantės valstybes, pasida-
lijusias didžiausią karo laimėtojų grobį, sovietai tikėjosi 
nukreipti revanšo trokštančią ir atgimsiančią Vokietiją, 
kaip svarbiausią savo numanomą sąjungininkę. Sąskaitų 
su klasiniais Vakarų priešais bolševikams pakako, net jei 
tai oficialiai ir nebuvo įvardijama revanšu. Užtektų pri-
siminti 1920 m. „stebuklą prie Vyslos“, kurį bolševikai 
su būsimu maršalu M. Tuchačevskiu priešakyje patyrė 
iš J. Pilsudskio vadovautos Lenkijos kariuomenės. Taip 
sustabdytas bolševikų žygis į Europos gilumą, nesėk
mingai siekiant prikelti tų šalių proletariatą revoliucijai 
prieš savo „buržujus“. Pragariškos užmačios dažnai ne-
nuspėjamos: Antrasis pasaulinis karas pademonstravo, 
kaip militarizmo skatinimas gali atsisukti prieš pačius 
skatintojus, minimu atvejų Sovietų Sąjungą. 

Taigi pasirengimas revanšui Vokietijoje vyko gerai 
apgalvotai ir sistemingai. Deklaruodami taikos siekius 
Europoje Vokietijos naciai pynė sudėtingą savo tikslų 
tinklą. Versalio taikos sutartimi Vokietijai (vokiečiai va-
dino save nugalėtojais) buvo uždrausta gaminti ir nau-
doti kieto kuro raketas. Jas Didžiajame kare naudojo 
kone visos valstybės. Tačiau skysto kuro raketos sutar-
tyje nepaminėtos. Natūralu, kad atsigaunant Vokietijos 
pramonei ir ekonomikai, generolų žvilgsniai nukrypo 
į skysto kuro raketų kūrimą ir į raketų kūrėjus, ligi tol 
mažai ką dominusius keistuolius. 1929 m. Vokietijos gy-
nybos ministras išleido įsakymą ištirti skysto kuro rake-
tų galimybę pritaikyti karybai. Nuo tada raketos parūpo 
ne vien šventiškų fejerverkų mėgėjams ir kino prodiuse-
riams, bet ir karinėms žinyboms. 1932 m. įsteigta skysto 
kuro raketų eksperimentinė stotis Kumersdorfe netoli 
Berlyno. Su raketomis pradėta sieti Vokietijos gaivini-
mo idėją. Nacionalsocialistams atėjus į valdžią, raketas 
imta taikyti karo tikslams, jos netruko išvirsti į karinės ir 
valstybinės politikos instrumentą. Revanšo siekis nevie-
šintas stengiantis nesukelti erzelio pirmiausia tarp karą 
laimėjusių Antantės valstybių. 

Wernheris von Braunas su tėvu, 
aukštu valstybės pareigūnu 
Magnusu Freiheru von Braunu, 
ir motina, karališkos giminės 
palikuone Emmy Malinta Cécile 
von Braun (jaunystėje von 
Quistorp)
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Štai kodėl Vokietijoje požiūris į raketas ėmė keistis 
daug sparčiau negu kitose valstybėse. Politiniai įvykiai 
Vokietijoje, Italijoje aiškiai rodė tikėtinas permainas Eu-
ropoje, taip pat ir pasaulyje, turint mintyje Japonijos 
militaristinius siekius. Paskui Vokietiją vis didesnis su-
sidomėjimas raketomis kilo ir kitose šalyse, ir Europoje, 
ir JAV, bet Vokietija sugebėjo gerokai atsiplėšti ir šią po-
ziciją išlaikys iki pat Trečiojo Reicho žlugimo. 

K Ū R Y B O S  L A I P TA I S  V I S  AU K Š T Y N
XX a. trečiojo dešimtmečio pabaigoje W. von Braunas tę-
sia studijas Berlyno technologijos institute. Neatsitrauk-
damas nuo studijų, 1930 metais pradėjo darbus su skysto 
kuro raketomis. 1932 metais institute įgijęs mašinų gamy-
bos bakalauro laipsnį, Berlyno universitete pradėjo studi-
juoti fiziką, toliau aspirantūroje gilinosi į raketų mokslą. 
Ir ne siaurai, o siekdamas raketas pritaikyti būsimiems 
kosminiams skrydžiams. Šis jo domėjimasis kosmosu ir 
raketomis neliko nepastebėtas. Gavęs Ginkluotės depar-
tamento grantą, Braunas priimamas į kieto kuro raketų 
kompleksą šalia Berlyno, kuriam vadovavo minėto de-
partamento skyriaus viršininkas, tuomet dar tik kapitonas 
inžinierius Walteris Dornbergeris (1895–1980). Tuo metu 
jis vadovavo reaktyvinių sviedinių, leidžiamų bedūmio 
parako pagrindu, kūrimui ir tobulinimui, o netrukus tapo 
Reichswero raketų tyrimų moksliniu kuratoriumi. 

Savo kvalifikacijas Dornbergeris sutvirtino gilinda-
masis į Prūsijos raketų technikos ir kaizerinės Vokietijos 
artilerijos archyvus, taip pat ir į pavienių vokiečių raketų 
kūrėjų darbus. Šis faktas mums leidžia spėti, kad į Dorn-
bergerio akiratį galėjo patekti ir Kazimiero Semenavi-
čiaus knyga Didysis artilerijos menas, juo labiau, kad buvo 
jos vertimas ir į vokiečių kalbą. Walteris Dornbergeris, 
kaip retas kitas, galėjo būti K. Semenavičiaus knygos skai-
tytojas (ar bent vartytojas), nes tapo žinių apie vokiečių 
raketų kūrėjų darbus sistemintoju. Tie jo tyrinėti vokiečių 
kūrėjai, labai tikėtina, su Semenavičiaus knyga ar bent 
pavarde turėjo susidurti. Kad ir kaip būtų, Dornbergeris 
tapo vienu geriausių raketų technikos žinovu Vokietijoje, 
neatsitiktinai jam priklauso pirmosios mokslinės eksperi-
mentinės skysto kuro raketų tyrimų stoties Kumersdorfe 
įkūrėjo prioritetas. O per šioje stotyje dirbamus darbus ir 
von Braunas kopė į raketų kūrimo lyderius Vokietijoje. 

Pradėjo nuo paprastų dalykų. 1932–1933 metais, va-
dovaudamas nedidelei tyrinėtojų grupei, von Braunas iš 
prie Kumersdorfo esančio poligono sėkmingai paleido 
dvi skystu kuru valdomas raketas. Jos nuskriejo dau-
giau kaip po 1,5 mylios. 1934 metais Braunas apsigynė 
fizikos mokslų daktaro disertaciją Konstruktyvūs, teoriniai 
ir eksperimentiniai požiūriai į skystojo kuro raketų sukūrimo 
problemą, kuri Vermachto reikalavimu bemat užslaptinta. 
Vos dvidešimt dvejų Braunas tapo jauniausiu technikos 
mokslų daktaru Vokietijoje. Tų pačių metų pabaigoje 
Brauno vadovaujama grupė sėkmingai paleido dar dvi 
raketas, kurios pakilo į 2,2 ir 3,5 km aukštį. Kartu su ra-
ketomis kilo jų kūrėjo autoritetas ir pareigos.

B A L I S T I N Ė S  R A K E T O S  K Ū R I M O 
P R A D Ž I A
1936 metų pavasarį Wernheris von Braunas ir Walte-
ris Riedelis užbaigė projektuoti raketą A3, kuri iškart 
ir slapta buvo užpatentuota. Rudenį buvo baigtos jos 
tolesnės modifikacijos, kurias įgyvendinus raketa būtų 
stabili skristi viršgarsiniu greičiu. Iškart imtasi projek-
tuoti didesnės galios balistinę Agregat-4 raketą (trumpi-
nys A4), kuriai vėliau prigis pavadinimas V2 (tariama 
Fau2), kilęs iš vokiško žodžio Vergeltungswaffe (atpildo 
ginklas). Atpildas britams už Vokietijos miestų bombar-
davimą. Šiai metaforai pradžią duos liaudies švietimo 
ir propagandos ministras Josephas Goebelsas. Ši raketa 
atliks perversmą visoje raketų kūrimo istorijoje, bet į per-
galę kare Vokietijos neatves. 

Kuo balistinė raketa skyrėsi nuo visų ligi tol kur-
tųjų? Pirmiausia tuo, kad didžią skrydžio dalį atlieka 
skriedama balistine trajektorija neveikiant varikliui. Tai 
būtų galinga kosminė raketa, kurią projektuojant tektų 
išpildyti ir naujas sąlygas, su kuriomis anksčiau nesiskai-
tyta. Visa tai atitiko Brauno siekius, kuriam svarbiausia 
buvo įgyvendinti savo kosmines idėjas. Sapnuose jis re-
gėjo kosmoso erdves, o jo užsakovams rūpėjo visai kito-
kios – geografinio užkariavimo erdvės. Jau pačioje ben-
dradarbiavimo pradžioje buvo užprogramuotas sunkiai 
išsprendžiamas kūrėjo ir užsakovo konfliktas. 

Slapto projekto vykdymui reikėjo atokiau esančios 
vietovės. Braunas kviečiamas pradėti darbus slaptame 
Penemiundės (Peenemünde) raketų poligone, 1935 me-

Tokia buvo pradžia: W. 
von Braunas (dešinėje) ir 
Rudolfas Nebelis bandymų 
poligone išbando
raketas, 1932 
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tais pradėtame statyti atokioje Baltijos jūros Uzedomo 
saloje. Vieta ligi tol žinota nebent kaip nedidelis žvejų 
kaimas. Senais gerais laikais W. von Brauno prosenis ten 
medžiodavo antis. 1937 m. gegužės 17 d. į Penemiundę 
atvyko jo provaikis jau kaip raketų kūrimo ir bandymų 
centro techninis vadovas, o jo vadovu ir viso komplekso 
kariniu viršininku paskirtas jau į pulkininkus pakeltas 
Dornbergeris. Netruko atvykti konstruktorių techniniam 
biurui vadovauti paskirtas W. Riedelis, tapęs raketos V2 
vyriausiuoju konstruktoriumi. Penemiundės techninės ir 
finansinės galimybės buvo vienintelė vieta, kur naujos 
raketos kūrimo galimybes buvo įmanoma įgyvendinti. 

Darbai vyko slaptai, bet su užmoju. Vien poligono 
statyba ir įrengimas atsiėjo 6 mln. markių, o viso objek-
to kūrimui naciai skirs 20 mln. markių. W. Braunui su 
jam priskirta komanda teko tobulinti ir bandyti nuo šiol 
didelio galingumo raketas. Iš ten kilo į orą pirmos ban-
domosios V1 raketos (prie jų Braunas nedirbo), taip pat 
Brauno su komanda pradėtos kurti ir bandyti pirmos 
pasaulyje balistinės raketos A4 (V2). Braunui buvo vos 
25eri, bet būtent jam patikėta vadovauti kuriant ir to-
bulinant šias raketas. Kodėl Braunui, o ne jo įkvėpėjui 
ir mokytojui profesoriui H. Oberthui, kosmonautikos ir 
raketų mokslo „tėvui“, neabejotinai geriausiam to meto 
Vokietijos raketų teorijos žinovui ir praktikui? Oberthas 
tiktų labiau, bet pernelyg garsi asmenybė, kuri, dirbda-
ma superslaptoje srityje, vargu ar išliktų šešėlyje. 

K O S M O S A S  PA L AU K S ,  
O  V- 2  L AU K T I  N E G A L I
Atsidėti vien V2 projektavimui netenka, nes 1941 m. 
buvo pradėti raketų sistemos A9/A10 eskiziniai projek-
tavimo darbai. Kas slypėjo už šių skaičių? Dar galinges-
nės kosminės raketos projektas. 1943 m. jis bus baigtas, 
naujoji balistinė raketa pavadinta V3. Ji jau būtų pajė-
gi atsiplėšti nuo Žemės traukos ir išeiti į kosmosą. Von 
Braunas galėjo jaustis pasiekęs savo bent jau to meto 
svajonių viršūnę, svarbiausią siekį, dėl kurio stengtasi. 
Kol kas jo sėkmė buvo įkūnyta tik brėžiniuose. Kodėl 
V3 taip ir nepakilo į Brauno išsvajotą kosminį aukštį? 
Todėl, kad vienas projektas stūmė kitą. Brauno koman-
dai teko darbuotis ties keliais iš karto. Antai 1942 metų 
vasarą Penemiundėje visa apimtimi pradėti darbai skir-
ti raketoms paleisti iš povandeninių laivų. Vargu ar tai 
buvo optimalu, bet ne viskas priklausė nuo pačių vyk-
dytojų. Toks tarsi blaškymasis nuo vieno projekto prie 
kito nepriklausė nei nuo Dornbergerio, nei nuo Brauno. 

Net dėl V2 projekto tekdavo pakovoti aukščiau-
siuose nacistinės Vokietijos kabinetuose, nes norinčių 
gauti didesnį finansavimą siekė feldmaršalo H. Göringo 
vadovaujamos karo aviacijos, neatsiliko Karinio jūrų lai-
vyno ir kitų karinių žinybų vadai. Reikėjo įrodyti savo 
projekto efektyvumą ir greito įgyvendinimo galimybes, 
pirmaeilio karinio pritaikymo efektyvumą. Vyko kova 
už būvį negailestingoje konkurencinėje aplinkoje, ku-

Ko gero, pirmoji nuotrauka, kurioje W. von 
Braunas atsidūrė vienoje nuotraukoje su 
A. Hitleriu ir jo karininkų svita. Tai įvyko 
1934 m. fiureriui apsilankius Kumersdorfo 
raketų poligone netoli Berlyno. Braunas stovi 
aukščiau per vidurį civiliais drabužiais, ten jis 
dalyvavo raketų bandymuose

Grupė vokiečių karininkų Penemiundėje 
1941 m. kovo mėn. Viduryje tiesioginis 
W. von Brauno viršininkas generolas 
dr. Valteris Dornbergeris, nuo jo į 
nuotraukos dešinę generolas Friedrichas 
Olbrichtas (su Riterio kryžiumi), majoras 
Heinzas Brandtas ir Wernheris von 
Braunas (su civiliais drabužiais). Jis 
tvirtino, kad SS uniformą buvo apsivilkęs 
tik kartą gyvenime, matyt, susitikimo su 
fiureriu metu.
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rioje lemdavo dažnai nenuspėjami veiksniai ir interesai. 
Kaip ir daugelio kitų to meto tiesiog neįtikėtinų nacis-
tinės Vokietijos inžinerinių stebuklų (toli gražu ne per-
dėtas, bet nuo realybės nenutolęs įvaizdis), V3 projekto 
įgyvendinimas buvo atidėtas ateičiai. Kosmosas palauks. 
Aukščiausioji nacistinės Vokietijos vadovybė su šiuo gin-
klu siejo toli siekiančius tikslus. Finansavimas buvo nu-
kreiptas į spartesnę V2 programos baigtį ir panaudojimą 
pagal paskirtį – prasidėsiantį kryptingą priešo miestų ir 
karinių objektų bombardavimą. 

Į  B A N D Y M Ų  P O L I G O N Ą  I Š R I E D A  V- 2
Pirmas V2 bandymas įvyko 1942 metų kovą, raketa nu-
skriejo 1,6 km ir atsitrenkė į vandenį. Antro paleidimo 
metu raketa pasiekė 11 km aukštį, bet sprogo. Spalio 3 d. 
atliktas pirmas sėkmingas balistinės raketos V2 išban-
dymas. Ši trečia raketa pasiekė 83 km aukštį ir nusileido 
už 193 km. W. von Brauno komanda pateisino viltis, ste-
bėtinai greitai ir sėkmingai įdiegė visą ciklą naujų tech-
nologijų, būtinų iškeltiems uždaviniams spręsti. Tam 
buvo sudarytos visos sąlygos, apie kurias būtų galėjęs 

tik svajoti bet kurios šalies raketų mokslininkas. Poligo-
ne veikė raketų tobulinimo dirbtuvės, buvo sumontuo-
ti moderniausi raketų variklių bandymų stendai ir kita 
įranga, sudarytos visos tam metui įmanomos mokslinės 
ir technologinės galimybės, jau nekalbant apie finansi-
nes, kokių neturėjo jokia kita pasaulyje tuo metu raketas 
kūrusi valstybė. Vienos V2 raketos kaina – 119,6 tūkst. 
reichsmarkių. 

Gana išsamiai aprašytas amerikietis Robertas God-
dardas šalia vokiečių raketų kūrėjų būtų atrodęs kaip 
varganas bėdžius išteklių ir valstybės palaikymo pra-
sme, bet ne kūrybiniais užmojais ir genialia technine 
mąstysena. Tai sritis, kurioje Goddardas būtų galėjęs 
rungtis su bet kuo. Jo straipsniai JAV spaudoje ir dvie-
jose parašytose knygose pateiktos žinios nemažai pa-
gelbėjo vokiečių raketų kūrėjams, to jie ir neslėpė, tie-
sa, su tam tikromis išlygomis. Dažniausiai pasikeitus 
aplinkybėms, po karo. Nemenkinsime ir pačių vokiečių 
specialistų sugebėjimų. Pačiai Brauno grupei teko sukti 
galvas dėl naujų ir originalių technologinių sprendimų. 
Vykdant V2 programą, atsiskleidė ne tik įgimti ir įgyti 
inžineriniai bei technologiniai Brauno gabumai, bet ir 
stebėtini organizaciniai jo gebėjimai, mokėjimas telkti 
ir ugdyti kitus talentus. 

Penemiundė tapo ligi tol konkurencijos neturėjusiu 
poligonu, kur buvo išbandyta raketinė nacistinės Vokie-
tijos galia, kur buvo kuriamos ir išbandomos zenitinės 
raketos Wasserfall (liet. Krioklys), V1, V2 (A4) ir kitos 
raketos. Kokiomis naujomis galimybėmis išsiskyrė ba-
listinė raketa V2? Tai vienpakopė bepilotė skysto kuro 
raketa, skirta priešo objektams naikinti iki 320 km spin-
duliu, pradinis didžiausias pasiektas aukštis buvo 89 km. 
Raketos ilgis – 14 m, skersmuo – 1,65 m, startinė masė – 
12500–14500 kg, ją sudarė raketos konstrukciniai elemen-
tai su varikliu (3060 kg), degalų komponentai (8760 kg) 
ir kovinio užtaiso masė (980 kg). Kovinėje galvutėje tilpo 
800–1400 kg amatolo (amonio nitrato ir trotilo) sprogu-
sis užtaisas, ligi tol daugiausia naudotas kalnakasyboje 
ir bombų užtaisams.

Raketą sudarė per 30 tūkst. detalių, vien elektros lai-
dų ilgis siekė daugiau kaip 25 km. Skysto kuro varikliui 

Reaktyvinė raketa V1, dar vadinama sparnuotąja bomba, gabenama į paleidimo 
aikštelę. Galimas daiktas, bus paleista į antinacistinės koalicijos kurį nors miestą.

W. von Brauno projektuota vokiečių raketa V2 paleidimo aikštelėje

Raketų konstruktorius Wernheris von Braunas
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naudoti degalai, kuriuos sudarė 75 proc. etilo spirito ir 
vandens mišinys, oksidatorius – skystas deguonis. Van-
duo mažino liepsnos temperatūrą, veikė ir kaip aušinimo 
skystis, mažino šiluminį įtempį. Visa tai didino variklio 
galią, šie tobulinimai atlikti Walterio Thielo, talentingo 
variklių specialisto. Variklis išvystydavo 270 kN traukos 
jėgą, esant 80–120 s veikimo trukmei. Vertikaliai paleistos 
raketos greitis siekė 1,7 km/s, tačiau, kitaip nei amerikie-
čio R. Goddardo mokslo tikslams skirtos raketos, Brauno 
raketos buvo skirtos ne atmosferos reiškiniams tyrinėti, o 
priešo taikiniams pasiekti ir naikinti. V2 raketos trajek-
torijos aukštis siekė 80–90 km, kreiserinis skryžio greitis 
1,65 km/s (5940 km/val.).

Karo metais didžiausias pasiektas V2 aukštis buvo 
174,6 km, tai pavyko 1944 metų birželio 20 dieną. Raketos 
V2 buvo leidžiamos nuo stacionaraus startinio pagrindo 
arba nuo mobilaus įrenginio. Nuo 1945 m. V2 raketas 
distanciniu būdu buvo galima koreguoti skrydžio metu. 

V- 2  P R I E Š  PA R Y Ž I Ų  I R  L O N D O N Ą
1944 m. birželio 13 d. Londonas pirmą kartą susipaži-
no su pirmosiomis virš miesto „zvimbiančiomis bom-
bomis“. Taip pirmąsias sparnuotąsias vokiečių raketas 
V1 (Fau1) dėl jų variklių pulsuojančio garso pavadi-
no anglai. Jie turėjo daug galimybių į tą neįprastą gar-
są įsiklausyti, nes į jų miestus paleista apie 10 tūkst. tų 
zvimbeklių. V1 raketos turėjo daug trūkumų, o vienas 
esminių – menkas skrydžio stabilumas ir pataikymų 
tikslumas. Dėl variklio netobulumo daug tų bombų nu-
krisdavo tiesiog jūroje, nepasiekusios ūkanotojo Albiono 
krantų. Priklausomai nuo užpildytų degalų kiekio, V1 
praskriedavo pro svarbiausius taikinius ir sprogdavo 
atsitiktinėse vietovėse. V1 nenumatytai keisdavo grei-
tį ir skridimo aukštį, užgesdavo varikliai. Žodžiu, pusė 
jų nepasiekė tikslo: 25 proc. numušė britų aviacija, 17 
proc. – priešlėktuvinė artilerija, 7 proc. sunaikino ae-
rostatų užtvaros. Patys vokiečiai vėliau pripažino, kad 
V1 raketos sąjungininkų miestų bombardavime atliko 

veikiau psichologinį vaidmenį, nes kariniu požiūriu jų 
efektyvumas buvo ne kažin koks. 

Padėtis iš esmės pasikeitė nuo 1944 metų rugsėjo 
8osios, kai 18 val. 43 min. Londono Čisviko (Chiswick) 
rajone pasigirdo griausmingas sprogimas. Gyventojai 
pamanė, kad sprogo dujų magistralės vamzdis, ir juos 
galima suprasti. Perspėjimo sirenos tylėjo, krintančioms 
raketoms įprasto zvimbimo niekas negirdėjo, tad ir min-
ties apie oro ataką gyventojams nekilo. Nebent geriau 
informuoti žinojo, kad prieš dvi paras, rugsėjo 6ąją, 
kažkas panašaus įvyko Paryžiuje. Pasikartojo ir 8osios 
rytą jau nuo Vokietijos nacių išvaduotame Paryžiuje, kur 
nuo raketų smūgio žuvo šeši paryžiečiai. Tą pačią dieną 
Londone nuo pirmos atakos žuvo trys gyventojai, sep-
tyni buvo sunkiai sužeisti. 

Taip Paryžius ir Londonas patyrė pirmuosius vo-
kiečių balistinės raketos V2 smūgius. Po to atėjo eilė 
Antverpenui, Briuseliui, Hagai ir Lježui, bet daugiausia 
teko britų miestams. Sunku paaiškinti, kodėl daugelyje 
publikacijų pirmosios koviniams tikslams panaudotos 
V2 atakos dažniausiai siejamos tik su rugsėjo 8osios 
smūgiais Londone, tarsi prieš tai nebūta Paryžiaus puo-
limų.

V2 raketų pranašumas prieš V1 buvo akivaizdus, 
nes tai balistinė skysto kuo raketa, kylanti į kosminį 
aukštį ir nepasiekiama priešo zenitinei artilerijai. V2 iš-
vystydavo daugiau kaip 6120 km/val. greitį ir be garso 
smigdavo į žemės taikinius. Sirenų kauksmas apie pa-
vojų miesto gyventojų neįspėdavo, šios raketos krisdavo 
tarsi vaiduokliai, be jokio garso. 

Iš viso nacistinė Vokietija Antrojo pasaulinio karo 
metais paleido 3225 tūkst. V2 raketų. Jos nusinešė 7 
tūkst. kariškių ir civilių gyventojų gyvybių. Serijiniu 
būdu tas raketas Nordhauzeno gamyklose gamino Mit-
telbauDora koncentracijos stovyklos kaliniai, kurių nuo 
bado ir nežmoniškų sąlygų žuvo apie 12 tūkst. (kai kur 
minima apie 20 tūkst.). Aukų skaičius įvairuoja įvairiuo-
se leidiniuose, kaip ir visa karo metų statistika.

Žaismingas paveikslėlis iš 1929 m. vokiečių kino filmo Moteris Mėnulyje 
(rež. Fritzas Langas) panaudotas ir ant pirmosios V2 raketos korpuso. 

Šios V2 raketos kopija eksponuojama Penemiundės muziejuje.

Vieno iš Londono kvartalų nuostoliai, pataikius raketai V2
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Jeigu dirbčiau Hidrometeorologijos tarnybos vadovu, 
priimčiau į tarnybą bent porą poetų. Kodėl? Ogi to-
dėl, kad jų pirmtakai buvo pirmieji, kurie savo užkal-

bėjimais ir burtais sugebėdavo prišaukti lietų ar giedrą, 
surasdavo bendrą kalbą su dievais. Buvo taip ar nebu-
vo, ne taip ir svarbu, bet jie tai darė. Savo keista kalba, 
kažkokiais burtažodžiais. Ir jie buvo visų laikų poetų 
pirmtakai. Net ir šiais laikais yra Sibiro šamanų, visokiais 
keisčiausiais būdais bendraujančių su anuo pasauliu.

Teksto be konteksto nebūna. Kad ir kokiais laikais 
gyventų kūrėjas, jis neišvengiamai susiduria su prieš 
jį gyvenusiųjų kūryba, lydinčia visą gyvenimą. Tarsi 
plūduriuoja kaip koks laivas bekraščiame vandenyne – 
aplink tokios platumos, kad, regis, apie kažkokią auto-
nomiją negali būti nė kalbos. Bet tai yra gerai, nes kas 
būtume be kūrybos protėvių, padėjusių pagrindus mūsų 
pasaulėjautai ir kitiems svarbiems dalykams. Šiuo atveju 
laikas bejėgis. Jis gali sunaikinti ištisas civilizacijas, bet 
nepajėgus ištrinti iš atminties (ypač po rašto atsiradimo) 
to, ką žmogus pasiekė savo kūryba. Labai iškalbus, su-
prastas vėliau, yra Sigito Gedos priminimas apie poezijos 
genezę, pirmųjų poetų – burtininkų užkalbėjimus, pra-
sidėjusius nerišliais skiemenimis, pavieniais garsais, kai 
jis tai atskleidė 1991 metais per Poezijos pavasarį Šv. Jonų 
bažnyčioje. Daugelis pagalvojo, kad poetui nuvažiavo 
stogas... Tik vėliau suprato, ką jis norėjo pasakyti. Poe-
tas įrodė, kad eilėraščiai gali panaikinti tarpą tarp pago-
niškų laikų ir mūsų dienų. Tą patį gali muzika ir dailė. 
Dailėje tai patvirtino M. K. Čiurlionis, savo paveikslais 
sukūręs simfoniją praėjusių laikų nepraeinamybei ir gi-
minystei su mūsų dienomis. Raigardas, Praeitis, Tiesa, Ka-
ralių pasaka, Jūros sonata, Zodiako ženklai, Rex – tai himnas 
Kūrinijai, nesibaigianti giesmė šio pasaulio trapumui ir 
amžinumui. Dabar jau, regis, nesvarbu, kas gali ištikti 
ateityje – žmogus jau padėjo pagrindus savo bendrystei 
su dangiškuoju pasauliu. Ir tai jį apsaugo nuo išnyk-
ties. Jeigu žemiškajam pasauliui lemta išnykt, tai vis 
dėlto gal spėsim pasiųsti į kosmoso platybes žinią apie 
buvusį mūsų pasaulį? O gal ir ne. Tačiau tai nekeičia 
nusistatymo, kad privalome, sekdami mūsų protėviais, 
kaskart iš naujo kurti naujas giesmes apie šio pasaulio 
grožį. F. Dostojevskis buvo teisus, pasakęs, kad grožis 
išgelbės pasaulį. Visų laikų filosofų vienas pagrindinių 
egzistencinių klausimų buvo ir yra būties kaipo tokios 
priežastis. XI amžiaus filosofas Anzelmas Kenterberietis 
veikale Proslogionas pateikė vadinamąjį ontologinį Dievo 
buvimo įrodymą. Pagrindinė įrodymo mintis yra tokia: 
Dievas privalo iš tiesų egzistuoti, nes kitaip jis nebūtų tai, 
už ką nieko didesnio negalima pamąstyti. Jei Dievas iš 
tiesų neegzistuotų, jis nebebūtų tai, už ką nieko didesnio 
negalima pamąstyti. Intuityviai tai suvokė senieji mūsų 

kriviai. Jie tarėsi bendraują su dievų pasauliu per įvairias 
apeigas, užkalbėjimus, ritualus. O juk jie buvo vieni iš tri-
jų bendruomenę sudarančių sluoksnių (dvasininkų, ka-
rių ir žemdirbių). Ir, ko gero, jų statusas buvo išskirtinis. 
Kaip paaiškinti šiuolaikinių visuomenių išaugusį susido-
mėjimą įvairiais ezoteriniais dalykais, gydymą netradi-
ciniais metodais? Smagu žinoti, kad Vilniaus įkūrimui 
turėjo lemiamos įtakos Lizdeika, Gediminui išaiškinęs jo 
sapno apie geležinį vilką prasmę. Bene svarbiausia Ge-
dimino frazė jo laiškuose yra patikinimas, kad greičiau 
akmuo pavirs vašku, negu mes duotą žodį atšauksime... 
Tai irgi susiję su dvasiniais dalykais. Žodis – ypač svar-
bus mūsų pasaulyje, jeigu valdovas taip pasako, tai to-
kia valstybe galima pasitikėti. O normalių tarptautinių 
santykių be pasitikėjimo negali būti. Deja, būna ir kitaip. 

Viena poeto Rimvydo Stankevičiaus knyga pavadin-
ta Patys paprasčiausi burtažodžiai. Regis, burtažodžiai ne-
turėtų būti paprasti. Bet poetui jie gal tokie įprasti, kad 
pasidaro paprasti? Kartą šnekėdamiesi telefonu, ėmėm 
svarstyti, regis, sunkiai atsakomą klausimą. Mums abiem 
atrodo, kad, galimas daiktas, visi eilėraščiai, paveikslai ar 
muzika yra jau sukurti, ir, jeigu kas nors trokšta juos pa-
rodyti kitiems, tai kažkas ir suteikia tą galimybę. „Viskas, 
ką prisimenu iš savo šalies istorijos – sniegai ir vienat
vė“, – ištarta poeto. Kažkokie magiški žodžiai. Juos per-
skaičius, man iškyla mintis apie Prospero Mérimée Lokį. 
Matyt, tas tolimas kraštas Lietuva jam dvelkė kažkokia 
sunkiai suvokiama paslaptimi. Laikas bėga nesustoda-
mas, palikdamas viską už savęs. Tačiau kartais sutei-
kiama dovana ar priedermė jį sustabdyti: tada atsiveria 
erdvės, kuriose įmanoma sutikti tuos, apie kuriuos gal-
voji, kurie tarsi kokie demiurgai saugo tavo ir tavo gen-
tainių gyvenimus. Melchizedekas ir Kristus yra laikomi 
teisumo ir ramybės karaliais. Cituodamas Melchizedeką 
ir jo unikalią kunigystę kaip kunigystės būdą, Hebrajų 
laiško autorius parodo, jog nauja Kristaus kunigystė yra 
aukščiau už seną levitų tvarką ir Aarono kunigystę (Hbr 
7:110). Galbūt pagoniams senieji žyniai buvo savotiški 
melchizedekai, kalbėję apie naujuosius pranašus? Turbūt 
ir šiais laikais galima rasti atošaukų, kurios giminingos 
seniesiems laikams. Frazeologizmai, pertaros, priežo-
džiai tai paliudija. Ne iš kelmo spirtas, eik anas balon, 
vaikšto nosį užrietęs, velniai rautų... Kokius laikus mena 
šie pasakymai? Tolimus, labai tolimus. Visas žmogaus 
gyvenimas – viena didelė simfonija praeinamybės tema, 
kai, regis, galvodamas apie praeinamybę, gali ją pakeisti. 
Kokiu būdu? Kuriant. Lyg sustabdant tai, kas nesustab-
doma. Žmogus žino, kad tai neįmanoma, bet vis vien ne-
nustoja galvojęs – o gal? Nes kam tada Sokrato išmintis, 
kam Dykumų Tėvų apmąstymai, ilgai trukę karai ginant 
savo tikėjimus, kam pasiaukojėlių žūtis liepsnose, ginant 

G e d i m i n a s  M a r t i š i u s

Burtai
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savo kraštą nuo atėjūnų? Ir visos didžiosios mįslės, nuo 
seniausių laikų iki mūsų dienų mėginamos įminti, įgau-
na prasmę. Tai turėtų žinoti ir tie, kurie gviešiasi kai-
mynų žemių, ir tie, kurie apmąsto dalykus, gulančius į 
pagrindinius ontologinius klausimus. 

kiek daug poetų įstabių gražiai jų
lūpomis kuždėjo
anapusių pasiuntiniai apsakę slėpiningą taką
į kitą laiką kai ant kapo vienišai sumirksi žvakė
lyg jos liepsnelę nuraškyt ketintų pirštai vėjo

o štai poezija...
ji tartum nieko nepasakė
tačiau gal pačio dievo lūpomis gedėjo

Donaldas Kajokas. R. M. Rilkė

Lietuvių poezijai svetimas pritemptas sociologiza-
vimas, socialistinio realizmo reikalavimai vaizduoti kas-
dienį darbo žmogaus pasaulį, jo „pranašumą“ prieš 
komplikuotus sąmonės reiškinius. Daug yra rašytojų, 
nukentėjusių dėl tokio sociologizavimo vengimo. Tarp 
jų Vincas MykolaitisPutinas, Antanas Miškinis, Sigitas 
Geda. Justinas Marcinkevičius – bene vienintelis poetas, 
sugebėjęs sukurti ir išspausdinti tokių eilėraščių, kurie, 
regis, niekaip negalėjo būti išspausdinti tuo makabrišku 
socialistinio realizmo diktatūros metu. 

Ką reiškia ta poeto kelionė į Kalėdų žvaigždę? Mes 
tai suprantame, bet tiesiog neįtikėtina, kad nesuprato 
to meto cenzoriai. O gal ir suprato, bet poetas jau buvo 
pasiekęs tokį populiarumą, kad cenzūra tiesiog nedrįso 
nepraleisti į spaudą jo kūrybos. Kaip ir eilėraščio Laisvė, 
parašyto 1974 metais, dabar tapusio daina. Baladžių po-
ema Devyni broliai – mūsų tėvų ir senelių kartos likimo 
liudijimas. „Tas, kurs rinko ašaras ir kraują“, galbūt kū-
rybos žmogus, gal pats poetas, jautęs, kad turi, tiesiog 
privalo išsaugoti istorijai mūsų tėvų ir senelių, paauko-
jusių savo gyvenimą Laisvės vardan, atminimą. Ir per-
duoti kitoms kartoms.

Poezijos prigimtis arčiausiai burtų. Kitoks, nekas-
dieniškas kalbos skambėjimas, skirtas ne utilitariniams 
tikslams, labiausiai priartina jį prie muzikos. Magija, 
sklindanti iš ritmo (poezijos kvintesencijos) – taip pat 
muzikos siekiamybė. Bet gali „skambėti“ ir paveikslai. 
Garsovaizdžiai – yra toks žodis viename iš konferenci-
jos, vykusios Kultūros tyrimo institute, skirtos aptarti 
estetikai, meno filosofijai ir religinės sąmonės raiškos for-
moms, pranešimų, kurį skaitė Žilvinas Svigaris. Jo prane-
šimas – Meditatyvūs Čiurlionio sonatinės kūrybos garsovaiz-
džiai. Ne veltui Čiurlionio stichija buvo dailė ir muzika. 

Ritmas poezijoje turi rimtą pagrindą. Tai visos gam-
tos siūbavimo, bangavimo, raibuliavimo aidas kalboje:

Gediminai Gediminai
ko gedi tu ką mini tu?

Ten už aukšto kalno girių
miega mano broliai

Gediminai Gediminai
sruvo sraujas kraujas

Ir padėjo už tėvynę
broliai savo galvas…

Gediminas Martišius. Etimologinis bandymas 

Tautosakiškos gaidos, ataidinčios iš tolimų laikų, 
veikia klausą magiškai. Ir nuo mūsų tai nepriklauso. O 
priklauso nuo to, ar jautriai reaguojame į ryšį su protė-
viais, kurie tolsta ir tolsta sakytum regėdami mūsų ir jų 
paskirtį, kuri buvo ir liks paslaptis. Menas visais laikais 
bando įminti tą paslaptį. Tai pajėgi ne tik poezija, bet ir 
proza. Vienas iš mūsų poetinės prozos meistrų – Romu-
aldas Granauskas. Išgirdęs jo vardą, visada pirmiausia 
prisimenu jo žodžius: „Tamsiai mėlyni išdidumo žiedai 
<...> gal tau pavyko pasėti jų širdyse tą mažytę kietą sėk
lą, kuri nesutrūnys net tada, kai pats seniai būsi miręs, 
paskui gal persiduos į jų vaikus ir vaikų vaikus, galų 
gale vis tiek sulapos ir pražys tamsiai mėlynais išdidumo 
žiedais, nes juk reikia kam nors sėti, visą laiką sėti, net ir 
tada, kai žinai neišvysiąs nei žiedų, nei vaisių, tegu auga 
po giedra ir amžina saule...“ (Jaučio aukojimas).

Ką jis turėjo galvoje? Gal mūsų tautos, gyvenančios 
ant visų svieto perėjūnų tako, išdidžią laikyseną per vi-
sas okupacijas ir niekada neužgęstantį ryžtą priešintis 
tiems atėjūnams? Šventoji Paulina iš knygos Šventųjų gy-
venimai tai liudija. Stribas, radęs ją nusiskandinusią šu-
linyje, pasakė – svietas tokios nėra matęs. R. Granausko 
mėgstamiausias poetas buvo J. Strielkūnas. Tos jo eilutės

Mano mažas brolau,
Aš žinau, ko tyli,
Baisiai aukštas dangus,
Baisiai žemė gili.
<...>
Bet vis tiek, bet vis tiek
Vieną vasarą čia
Buvo mūsų pasaulis,
Džiaugsmai ir kančia.

Žiedas vėjuotą rudens dieną

lydėjo rašytoją, gal suteikdamos paguodos, gal stip
rybės. Gerai, kai rašytojas prozininkas turi mėgstamą 
rašytoją poetą. R. Granausko Jaučio aukojimas – tarsi žo-
džiais sugrota simfonija paskutiniam kuršių žyniui, su-
pratusiam, koks likimas laukia jo genties ir senųjų die-
vų. Jis atnašauja paskutines apeigas savo genčiai ir jos 
dievams. 

Vis dėlto išsipildė Romualdo Granausko žynio sva-
jonė: žodžio burtai ir magija per kartų kartas sulapojo 
ir pražydo tamsiai mėlynais išdidumo žiedais, kibirkš-
čiuojančiais K. Donelaičio žodžiais, A. Baranausko gam-
tameldystės jausmais, Maironio istorijos išaukštinimu, 
S. Gedos pranašystėmis, o pokario miškuose prabilusi 
šautuvų ugnimi ir sprogstančiomis granatomis, kurių 
garsas ataidėjo iki pergalės Sausio 13osios naktį.   
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Už knygos pavadinimą Šiauliuose gyvenantis rašytojas 
turėtų būti dėkingas vienam iš savo pokalbininkų – dai-
lininkui, Nacionalinės kultūros ir meno premijos lau-
reatui profesoriui Petrui Repšiui, ištarusiam, jog „žmo-
nės – kaip knygos, svarbu, koks jų turinys, tarp kokių 
pasirenki būti“. Didelė tiesa tuose žodžiuose. Ir labai 
taiklus autoriaus pasirinkimas.

11 esė, 14 pokalbių, 9 atklastai – tokia turinio arit
metika. Už jos – visai Lietuvai, o ir platesniam pasauliui 
žinomų asmenybių galerija. 

Nuo panašaus pobūdžio knygos* praėjo penkeri me-
tai. Tačiau šios knygos herojai – ne tik rašytojai, bet ir 
kitų sričių išskirtinės asmenybės. Leonas PeleckisKak-
tavičius šįkart draugėn sukvietė visą puokštę kultūros 
pasaulio lyderių.

Skaitytojai jau yra įsidėmėję šį autorių, kaip pokal-
bininką, kurio užduodami klausimai priverčia atsiverti 
kaip per išpažintį. Tokie dialogai labai brangūs, neabe-
jotinai turintys išliekamosios vertės. Ne mažiau dėmesio 
vertos ir esė. Na, o jo atklastai (šio autoriaus naujada-
ras) – su giliu psichologiniu užtaisu, kuris toli gražu ne 
kiekvienam tokių tekstų herojui prie širdies.

Knygoje spausdinamų tekstų parašymo datos vari-
juoja apie 2006–2020 metus. Tačiau pora tekstų nukelia 
ir į sovietmetį – 1983 ir 1984 metus. Pastarieji skirti pir-
mąją prozos knygą išleidusiam mokslininkui neregiui 
Valentinui Zaikauskui bei skulptoriui (tuomet dar tau-
todailininkui) Kaziui Bimbai. Kad jie tikrai nesugadino 
knygos, akivaizdu. Ir po kelių dešimtmečių jauno kūrėjo 
noras įkurti vaikų fantazijos gelbėjimo stotį visai šiuolai-
kiškas. Jo persergėjimas „tik jau nereikia herojaus daryt 
iš žmogaus“ ir Markeso apsakymo apie senį su sparnais 
išvada, – „jei tu su sparnais – gyvenk vištidėje“, – tokia 
neįprasta anuomet, aktuali ir šiais laikais. O pažinties su 
atkakliu akmentašiu pratęsimas tik patvirtina, kad tais 
tolimais laikais herojus buvo pasirinktas neatsitiktinai. 

Knygoje – dar kelių rašytojų portretai: Kazimiero 
Barėno, Vlado Kalvaičio, Zigmundo Skujiņšo, Stasio Ka-
šausko, Dalios Teišerskytės. 

K. Barėnui skirtieji puslapiai užrašyti sužinojus apie 
iškiliausiu Anglijos lietuviu tituluoto kūrėjo mirtį. Kū-
rėjo, kuriam dar gyvam esant L. PeleckisKaktavičius 
paskyrė solidžią monografiją. Tačiau tai ne jau girdėtų 
dalykų pakartojimas. Pagrindinė to jautraus pasakojimo 
mintis – dviejų tėvynių nebūna. Jie geriausiai paaiškina, 
kodėl K. Barėnas nepriėmė kitos valstybės pilietybės ir 
iki gyvenimo pabaigos liko ištikimas Lietuvos Respubli-

* Leonas PeleckisKaktavičius. Ir dar kartą žodis. Esė, pokalbiai, 
atklastai. – Varpai, Šiauliai, 2016.

B r o n i s l o v a s  I l g ū n a s

Asmenybių galerija

kai. Nedidelė dviejų bičiulių pokalbio prie alaus bokalo 
ištrauka iš Europos lietuvyje išspausdinto teksto – tai, kas 
labai subtiliai, bet, ko gero, geriausiai apibūdina tą didelį 
amžinatvėn iškeliavusį žmogų.

Kažkuo susišaukia ir po dvylikos metų užrašytas 
tekstas, skirtas V. Kalvaičiui. Užrašytas rašytojo laido-
tuvių dieną, apgailestaujant, kad dėl ligos nėra galimy-
bės dalyvauti atsisveikinant ir kad daugiau jau nieka-
da nesulauks laiško „iš tolimo tolimo vieno iš dviejų 
tūkstančių Tytuvėnų vienkiemio“. Čia daug jautrių, iki 
tol niekur neužfiksuotų dalykų apie talentingą kūrėją, 
humanistą, skleidusį švarią vidinę šviesą, išmokusį ne 
teisti, o atleisti. 

Neilga, bet įsimenanti pažintis su Rygoje gyvenan-
čiu klasiku Z. Skujiņšu, „savo genuose nešantį Latvijos 
istoriją“. „Gyvenimas yra didžioji knyga, o mes tik dau-
giau ar mažiau smalsūs skaitytojai, – į vieną iš L. Pelec-
kioKaktavičiaus klausimų atsako Latvijos mokslų aka-
demijos garbės narys, kurio kūriniai įvairiomis pasaulio 
kalbomis išleisti daugiau kaip 7 mln. egz. tiražu. – Skyrių 
ir puslapių, kuriuos tenka skaityti, mes patys nepasiren-
kame. Juos atverčia kažkas kitas. Mūsų valioje suprasti ir 
įvertinti, kas šiuose atverstuose skyriuose ir puslapiuose 
yra vertinga, o kas bloga. Ką priimti iškart ir ką praleisti 
pro ausis.“

Apie save, Žemaitiją ir į Lietuvą atėjusį modernų 
gyvenimą su knygos autoriumi atviravo Kovo 11osios 
Nepriklausomybės Akto signataras S. Kašauskas. Daug 
įdomaus gyvenime jam teko patirti, tačiau viena istori-

Leonas Peleckis
Kaktavičius. 
Žmonės kaip 
knygos. – Varpai, 
Šiauliai, 2021
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ja, ko gero, ypatingesnė už visas kitas. Prieš paskelbiant 
publikaciją apie Rainius, teko akis į akį susitikti su tų 
baisiųjų žudynių sumanytoju ir pagrindiniu vykdytoju 
Petru Raslanu. Ir ne bet kur, o buvusio Telšių KGB vado 
namuose, šiam net nenutuokiant, koks pokalbis laukia... 
Drąsi ir smagi ne tik šio rašytojo plunksna, jis ir pašne-
kovas iš tų, kurie nevynioja žodžio į vatą. Bene įsiminti-
niausios pokalbio dalys apie pažintį su garsiuoju žemai-
čių dievdirbiu Stanislovu Riauba, kurį nuostabiesiems 
darbams įkvėpdavo... faifoklis, o kai jo paklausdavo, 
kas tas yr, išgirsdavo dar netikėtesnį atsakymą: „Vo kon 
aš žinau.“ Panašaus gražumo ir pažintis su keturvėji-
ninku Broniu Raila, tarpukariu deklaravusiu: „Lietuvi, 
bulvėm penimas, atėjo naujas, modernus gyvenimas.“ 
Čia ir atrastas panašumas su šiais laikais, „tik bulves 
pakeitė picos“.

Savo neakivaizdinius mokytojus – rašytoją Romual-
dą Granauską ir gydytoją Vaclovą Intą, sutiktus Mosėdy-
je sugrįžus iš Sibiro, prisimena 400 dainų tekstų autorė 
Dalia Teišerskytė. Čia ir prisipažinimas, kaip sovietme-
čiu pavyko įstoti į žurnalistiką, ir daug kitų atvirumų, 
kuriems paskatino knygos autorius.

Nelengva net patikėti, kad Šiaulių berniukų gim-
nazijoje mokėsi 39 būsimieji rašytojai. Pasak knygos au-
toriaus, atlikusio didelį darbą rengiant šią publikaciją, 
„įvairiai susiklostė buvusių gimnazistų likimai. Kiek
vienam jų turėjo įtakos ir rusinimo politika, ir spaudos 
draudimas, ne vienam ir 1863 m. sukilimas. Kai kas ir 
iš gimnazijos pašalinti už draudžiamos spaudos laiky-
mą bei platinimą. Daugelio įgytos profesijos tolokai nuo 
literatūros, tačiau plunksną į rankas vertė imti, tapti 
laikraščių bendradarbiais ar net leidėjais ne tik talento 
kibirkštėlė, bet ir troškimas matyti savo tėvynę ne cari-
nės priespaudos gniaužtuose, o tokią, kokia didžiavosi 
protėviai. Nederėtų pamiršti dar vieno dalyko: tuometi-
niai gimnazistai buvo mokomi ne lietuvių, o rusų kalba. 
Anuomet net oficialus perspėjimas buvo: „Kalbėti lietu-
viškai griežtai draudžiama.“

Tarp knygos herojų – ir žmogus legenda, tituluoja-
mas bokso tėvu Vaclovas Peleckis, parašęs penkias atsi-
minimų knygas ir į Lietuvos rekordų knygą įrašytas kaip 
vyriausias knygos autorius. Įdomi ir kita smulkmena: jo 
mamos pusseserė buvo Žemaitė. „Tačiau aš puikiausiai 
suprantu, kad tai tik pomėgis. Tik noras papasakoti tai, 
ką per gyvenimą teko patirti. Į rašytojus tikrai netaikau, – 
sakė jis knygos autoriui. – Tam reikia kur kas didesnių 
gabumų. Knygas visą gyvenimą skaičiau, žinau, kas ko 
vertas.“

Išskirtinis knygos dėmesys filosofams. Tai – visiems 
gerai žinomi vardai: Vacys Bagdonavičius, Andrius Ko-
nickis, Arvydas Juozaitis (jis – ir rašytojas bei politi-
kas). Šviesios atminties V. Bagdonavičiaus dėka plačiai 
prisimenamas Vydūnas, kuriam mokslininkas paskyrė 
gražiausius savo gyvenimo metus ir – o likime – išė-
jo anapilin savo kelrodės žvaigždės gimimo dieną. Tai 
bene solidžiausia publikacija, skirta Vydūno filosofijos 

aktualumui šiandien, jos draugijai, na ir, žinoma, pa-
čiam Vydūno idėjų puoselėtojui, kurią yra tekę matyti. 
„Filosofija – geras būdas ugdyti skaitytoją“, – pabrėžia 
dr. A. Konickis, kurio pagrindinis pastarųjų metų rū-
pestis buvo žurnalas Naujoji Romuva, padėjęs išgarsėti 
daugeliui žinomiausių tarpukario menininkų ir daręs 
viską, kad ir šių laikų skaitytoją pasiektų kitiems kultū-
ros leidiniams nenusileidžiantis žurnalas. O A. Juozaičio 
požiūris į rašymą, ko gero, nesvetimas daugeliui knygos 
žmonių: „Mirsiu su rašikliu rankoje. Rašau bet kur ir bet 
kokiomis sąlygomis.“

Įdomus dailininko Jono Daniliausko, kuris augda-
mas ir bręsdamas rašė bei galvojo apie literatūros studi-
jas, prisipažinimas: „Bet vėliau visa mano poezija persi-
kėlė į paveikslus.“ 

Ką knyga reiškė garsiosios Plechavičių giminės at-
žalai, šviesios atminties Alinai PlechavičiūteiVeigel, per 
trumpą laiką Žemaitijoje atkūrusiai tėvų namus, pasa-
kojama esė Bibliotekai – garbingiausia atkurtų namų vieta. 
O ką ji reiškia šiuolaikiniams bibliofilams, liudija dvi 
publikacijos – Bibliofilai ir Homo legens Česlovas Vaupšas. 
„Stiprybės, atkaklaus būdo semiamasi iš S. Daukanto as-
menybės. Didžiausias šių entuziastų rūpestis – žmogus 
su knyga rankose. Tačiau knyga nėra tikslas, o tik prie-
monė, kurią siekiama panaudoti savo gyvenimo būdui 
formuoti“, – teigia L. PeleckisKaktavičius.

Tarp kitų knygos asmenybių – ir žemaičių kalbos 
gramatikos autorius doc. dr. Juozas Pabrėža, architek-
tas Tauras Budzys, kurio rūpesčiu Pasaulio Tautų Tei-
suolių kapai pasipuošia išskirtiniu atminimo ženklu, 
menotyrininkas, teatrologas dr. Markas Petuchauskas, 
teatro ir kino aktorius, Lietuvos nacionalinės kultūros ir 
meno premijos laureatas Regimantas Adomaitis, tik ką 
Lietuvos Vyriausybės kultūros ir meno premiją pelnęs 
Remigijus Adomaitis, prieš 20 metų Šiauliuose sukūręs 
tokią dainavimo mokyklą, kurios jaunuoliai Lietuvai 
atstovavo jau septyniolikoje skirtingų pasaulio šalių. 
Šiaulių Aušros muziejaus direktoriui, Lietuvos muziejų 
asociacijos vadovui Raimundui Balzai svarbiausia ne tik 
išsaugoti kultūros paveldą, bet ir formuoti valstybės pi-
lietį; tai padeda ir išskirtinis požiūris į knygą bei kasme-
tinė muziejaus įkūrėjo Pelikso Bugailiškio premija, kuriai 
kandidatus siūlo mokslo, švietimo, kultūros įstaigos. O 
jo kolega – Europos parko direktorius, kelių knygų au-
torius Gintaras Karosas primena, jog istorijos pamokų 
nevalia pamiršti. 

Knygoje išspausdinti atklastų tekstai taip pat ne-
atsitiktiniai. Štai vienas jų: „Šiauliai – ne Saulėno ir ne 
Pilypuko miestas, – apdovanota už ketvirtį amžiaus 
puoselėjamą įspūdingą veiklą, pasakė Laiptų galerijos 
direktorė Janina Ališauskienė. Pridėčiau, ir ne Kmitos, 
plačiai propaguojančio turgauskalėjimo žargoną ir net 
romaną parašiusio neva šiaulietiška tarme“, – pabrėžia 
knygos autorius.

Naujausia Leono PeleckioKaktavičiaus knyga nea-
bejotinai suras savo skaitytoją.
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Literatūra – tai meno rūšis, reikalaujanti bene didžiau-
sio autoriaus sąmoningumo. Muzikos kūrinį ar kino fil-
mą sukurti ir atlikti įmanoma žaidžiant pasąmoninėmis 
užuominomis ir aliuzijomis. Romanas, apsakymas, eilė-
raštis tik iš dalies palieka nesąmoningumo galimybę. Bū-
tent todėl šiuo metu Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje, 
pastebima tendencija, rodanti, kad per beveik pusantrų 
metų trukusią pandemiją literatūros kūrėjai, lyginant su 
kompozitoriais, dailininkais ir kitais menininkais, nuvei-
kė gerokai mažiau. Sąmonės veiksmas ir pandemijos re
fleksija reikalauja daugiau laiko. Priešingu atveju neretai 
galima nuslysti į publicistiką ar eseistiką, kuri jau tik iš 
dalies gali būti vadinama grožine literatūra.

Šiais metais išleistas festivalio Poezijos tiltai 2020 al-
manachas byloja, kad, pasižvalgius po platų ir įvairų 
pasaulį, jau esama ir literatūrinio atsako į žmoniją praė-
jusiais metais ištikusias problemas. Skaitytojui, kuris per 
pandemiją leido laiką namuose ir nėkart nebuvo išvykęs 
už Lietuvos valstybės sienų, galėjo imti atrodyti, kad jo-
kių tiltų, jungiančių mūsų šalį su kitomis tautomis, ne-
beliko arba bent jau jais niekas nevaikšto. Šiuo požiūriu 
virtualiai pernai ir šiemet įvykusio festivalio Poezijos tiltai 
almanacho knyga yra tikras priminimas, kad pasaulyje, 
kaip ir iki pandemijos, esame ne vieni – už valstybės ribų 
tikrai neplyti beorė erdvė, kuri niekam nėra pasiekiama. 
Dėsninga turbūt ir tai, kad kultūros ir literatūros tiltus 
stato ir tiesia ne romanistai ar dramaturgai, o pirmiau 
poetai, nes eiliuota kalba vis dar išsaugo tam tikrą jos 
kūrėjo ir skaitytojo teisės į ypatingą privilegiją tarp lite-
ratūros žanrų statusą.

Almanachas išleistas bendradarbiaujant su Lenkijos 
institutu Vilniuje, knygoje dominuoja lietuvių ir lenkų 
literatūros kūrėjai. Be to, visi net ir kitomis kalbomis ra-
šančių poetų eilėraščiai yra išversti į dvi kalbas – lietuvių 
ir lenkų. Tačiau ne vien institucinės aplinkybės lemia al-
manacho daugiakalbystę. Norėdami suprasti ir perteikti 
žmogaus, gamtos, pasaulio, tikrovės būsenas ir situaci-
jas, pirmiausia turime atsiminti, kad gyvename Vidurio 
Rytų Europoje. Tai reiškia, kad su gudais ir lenkais Lie-
tuvos žmones sieja labai glaudūs praeities ir dabarties 
saitai. Poezijos tiltai 2020 dėl to nepavirsta politiniu ar 
aktualijomis mintančiu leidiniu. Tai labiau bendrosios 
mąstymo mūsų regione paradigmos permąstymas, susi-
tapatinimas ir sklaida.

Visgi aptariamas almanachas tikrai nėra tik regionis-
tinės savivokos siekiantis leidinys. Knygoje publikuoja-
mi eilėraščiai, kuriuos sukūrė visuose pasaulio kontinen-
tuose, išskyrus Antarktidą, gyvenantys poetai. Matoma, 
kaip skirtingai žmogiškumą suvokia ir poezija perteikia 
Lotynų Amerikos, Afrikos, Europos, Azijos ir Australijos 
eilių kūrėjai. Ispanakalbių šalių autoriai išlieka labiau 

R a m ū n a s  Č i č e l i s

Kitoje tilto pusėje

sensualūs, afrikiečiai tradiciškai labai spontaniški, euro-
piečiai savo jausenas sieja su kultūrinėmis realijomis ir 
ramiu gamtos patyrimu, azijiečiams būdingas didesnis 
kontempliatyvumas, australai, kaip ir anksčiau, turbūt 
stipriausiai jaučia nuotolį nuo didžiųjų pasaulio centrų. 
Šie skirtumai yra nulemti pasaulėvokos ir pasaulėžiūros 
ypatybių, kurias formuoja kalba. Daugiakalbis poezijos 
almanachas leidžia skaitančiajam patirti, kaip skirtingas 
požiūris į realybę skleidžiasi kalbinėmis struktūromis, 
kolektyviniu ir individualiuoju stiliumi. Todėl festiva-
lio Poezijos tiltai knyga yra ne tik eilinio besidominčiojo 
eiliuotais kūriniais akiratyje, bet gali ir labai sudominti 
ling vistus ir tuos literatūrologus, kuriems įdomūs tikro-
vės įvairumo ir daugialypumo aspektai literatūroje.

Bent trumpai apibūdinus kitų šalių ir žemynų poetų 
eilėraščius, surinktus į šį almanachą, suprantamas klau-
simas: kokie lietuvių poetai ir jų kūriniai pateko į alma-
nachą? Atsakymas galimas: tai daugiausia jaunosios kar-
tos autoriai, siejami su asociacijos Slinktys leidžiamomis 
knygomis bei projektais, ir keli vyresni autoriai, kurių 
literatūrinis svoris nekelia abejonių. Visgi poetų pavar-
dės, kad ir kiek būtų iškalbingos, paties almanacho vi-
siškai tiksliai ir atitinkamai neapibūdina – reikia skaityti 
konkrečius eilėraščius ir juos apmąstyti bei vertinti. Al-
manacho skaitytojui norisi siūlyti kiek kitokį kelią: labiau 
gilintis į kitakalbių poetų kūrybą paliekant galimybę bū-
tent užsieniečiams pateikti savo nuomonę apie Lietuvos 
autorių kūrinius. Tokios mentalinės rokiruotės prasmė 
yra ta, kad kalbėti patiems apie save, esant tilto situaci-
joje, tiesiog nedera, nes reikia prabilti apie tai, kas plyti 
kitoje tilto pusėje, viliantis, kad ten esantieji kalbės apie 

Poezijos tiltai 
2020: almanachas 
(sudarytojai 
Dominika 
Olicka, Pawel 
Krupka, Juozas 
Žitkauskas). – 
Slinktys, Vilnius, 
2021.
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mus. Tai – pirmoji ir pamatinė daugiakultūrio ir daugia-
kalbio bendravimo prielaida ir taisyklė, leidžianti tikėtis 
dialogo. Lenkų poetas ir kultūros praktikas Krzysztofas 
Czyżewskis savo knygoje Mažasis pasaulio centras rašo 
apie ypatingą būvį – ne vaikščiojimą jau esamais tiltais, 
o buvusiųjų jungčių atkūrimą. Šis veiksmas reikalau-
ja maksimalaus nuoširdumo, atvirumo ir pasirengimo 
kalbėtis. Almanachas Poezijos tiltai 2020 yra būtent tokio 
skirtingų tautų, kultūrų, tradicijų susikalbėjimo ir pana-
šių dabarties iššūkių pavyzdys. Poetinio teksto vertimas 
į daugybę pasaulio kalbų festivalio sumanytojams yra ir 
turbūt išliks pagrindinis literatūrinio tilto atstatymo ir 
vaikščiojimo juo modusas.

Almanache skelbiama kūryba skaitytojui kelia pa-
grįstų klausimų, susijusių su tuo, ar festivalis ir ateityje 
bus tik virtualus. Jei sumanytojai ryšis ne nuotoliniam, 
per socialinius tinklus mezgamam ryšiui, Poezijos tiltai 
šios recenzijos autoriui regisi turintys labai rimto, soli-
daus ir gilaus festivalio potencialą, reiškiantį, kad litera-
tūra buvo, yra ir turbūt bus pirmiau įsižiūrėjimas į Kito 
tikrovę nei į narcisistinius savųjų nuopelnų atspindžius 
upės vandenyje. Tačiau, kol substancialiai almanacho 
autorius sieja tik knyga, o ne tiesioginis bendravimas, 
šis leidinys yra lyg riboženklis, sakantis, kad nuotolinio 
bendravimo platformos ekranas jau vis labiau nėra vie-
nintelė galimybė.

Naujo Nijolės Raižytės romano centre – jaunos moters, 
vardu Rugilė, gyvenimo istorija. Jau romano pradžioje 
pagrindinė veikėja suabejoja savo kilmės istorija. Ji pra-
deda įtarti, kad šeima, kurioje gyvena – ne tikrieji jos tė-
vai. Nors viskas jos gyvenime lyg ir klostosi gerai, širdy-
je ji jaučia nerimą. Tad nusprendžia ieškoti savo šaknų. 
Klaidžiodama praeities labirintais, romano herojė patiria 
įvairių išgyvenimų, nuotykių, sutinka spalvingų, keistų 
ir įdomių žmonių. Atkaklios jos pastangos nėra visiškai 
bevaisės – po trupinėlį ji rankioja savo praeities skevel-
dras. Nors motinos paieškos nesėkmingos, bet likimo 
laumės atveda į jos namus tikrąjį tėvą.

Žinoma, kaipgi be meilės... Mokyklinės Rugilės mei-
lės šeima nenori priimti, nes jiems Nojus atrodo netinka-
mas draugas, tad herojė patiria daug išgyvenimų. Būda-
ma jau brandi, sutinka kitą vyrą, bet bijo jį mylėti. Nauji 
jausmai auga po truputį, kaip daigelis – juk kiekvienam 
reikia žmogiškos šilumos, žmogiško artumo.

Romano autorė veda skaitytoją Rugilės gyvenimo 
keliais kurdama vaizdingas situacijas. Įtikinami ryškūs 
veikėjų charakteriai daro romaną patrauklų ne vien to-
kių romanų gerbėjoms – moterims. Charakterius pade-
da atskleisti gyvi dialogai, taip pat padedantys atskleisti 
veikėjų nuotaikas.

Kareivio duktė – trečiasis prozininkės Nijolės Raižy-
tės romanas. Lig šiol skaitytojams gerai žinomi rašytojos 
romanai: Moterys ir sraigės (2003), Nesudegintos ant laužo 
(2008). Autorė taip pat yra išleidusi keturis novelių ir 
apsakymų rinkinius. 

A u d r ė  K a r a l i ū n a i t ė

Pamestinukės istorija

Nijolė Raižytė. 
Kareivio duktė. – 
Naujoji Romuva, 
Vilnius, 2021
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Antri metai, kai tarptautinis poezijos festivalis Po-
ezijos pavasaris vyksta vasarą. Antri metai, kai 
pirmą festivalio šeštadienį poetų grupuotė vyks-

ta į Kapčiamiestį Lazdijų rajone į renginį Poezija – kaip 
bendravimo būdas: Naujoji Romuva, Pašvaistė, Slinktys. Taip 
taip, panašus renginys daug metų vykdavo Salovartėje, 
irgi Dzūkijoje, Varėnos rajone. Keičiasi vieta, keičiasi pa-
vadinimas, keičiasi organizatoriai...

Šiųmetis renginys liepos 3 d. buvo ypač liūdnas – 
be Andriaus Konickio, kuris davė pradžią tokiems poe-
tiniams bendravimams. Su Andriumi dar ankstyvą pa-
vasarį suderinome pavadinimą, pasitvirtinome vietą... 
Deja, gyvenimas poetiškas savaip, pasikvietė mielą Bi-
čiulį į kitas, anapusines, erdves, palikdamas mus be jo 
suktis.

Atvykę poetai ir poetės, lydimi savo ištikimų gerbė-
jų, susirinko Kapčiamiesčio centre, pasilabino su mieste-
lio bendruomenės pirmininke Raminta Karauskiene bei 
vietos bibliotekos vedėja Rimute Glavinskiene. Trumpai 
pabendravo, kas ir viecinės duonelės beigi pyragėlio nu-
sipirko ir savais automobiliukais patraukė į gamtos prie-
globstį prie Ilgio ežero. Nuo kaitros atsigaivinti, akis į 
grožį paganyti, o kas ir lepeškutės paieškot į miškus iškul-
niavo... Juk nežinai, kur tas poetinis įkvėpimas slepiasi.

Pabuvus miške, labai simboliška apsilankyti Biru-
tės ir Vytauto Stacevičių etnografijos ir miško muzie-
juje. Mokytoja, etnografė Birutė ir jos vyras girininkas 
Vytautas – vieni svarbiausių šiandienos Kapčiamiesčio 
žmonių. Nors mokytoja jau keleri metai kaip iškeliavu-
si anapilin, tačiau jos darbai matomi ir šiandien. Visuo-

Poezija kaip 
bendravimo būdas…

menine veikla savo žmonai nenusileidžia ir Vytautas, 
Kapčiamiesčio girininkijai atidavęs bene pusšimtį metų. 
Iškeliavę į užtarnautą poilsį, jiedu tęsė savo veiklas, 
puoselėdami nuosavoje sodyboje įkurtą minėtą muziejų. 
Atvykę poetai jame galėjo susipažinti su įvairiais miško 
rakandais, pasklaidyti tarpukario žiniasklaidos, prisilies-
ti prie praeitimi alsuojančių albumų. Svečius po muziejų 
„vedžiojo” Mokytoja Birutė, mąsliai į visus žvelgdama iš 
ekrano, o Vytautas tik kryptis rodė, kur žvelgti ir žengti. 
Bene visi atvykėliai stabtelėjo ir prie Arūnės Stacevičiū-
tės nuostabių nuotraukų. Čia – poezija ne tik bendravi-
mo, bet ir gyvenimo būdas. 

Poezijos vakaras Poezija – kaip bendravimo būdas: 
Naujoji Romuva, Pašvaistė, Slinktys vyko Kapčiamiesčio 
mokyklos teritorijoje. Labai neįprastinėmis sąlygomis – 
aplink vaikštinėjo pasieniečiai, policininkai, kurie nuo 
liepos 2 dienos saugojo ten netikėtai apgyvendintus nele-
galius migrantus, kirtusius Lietuvos–Baltarusijos sieną. 
Vietos gyventojų nežinomybė ir baimė buvo justi net ir 
renginio metu, kur savo poeziją skaitė Tadas Žvirinskis, 
Nida Timinskaitė, Tomas Petrulis, Tomas Taškauskas, 
Dominika Olicka, Tomas Vyšniauskas, Kristina Podery-
tė, Rita Makselytė, Juozas Žitkauskas, Kęstas Sukackas, 
Gintarius Vžesniauskas. Intarpuose džiazavo iš Jonavos 
atvykęs Romualdas Žilinskas. 

Poezija – kaip bendravimo būdas, nutolus nuo sos-
tinės gražiuose Dzūkijos miesteliuose beigi kaimuose, 
labai gerai. Ten kur kas daugiau bendravimo…

J U O Z A S  ŽITKAUSKAS

Kęstučio Svėrio nuotraukos
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R i t a  M a k s e l y t ė

procesinis
(molio minkytojas S. I.) 
 
Sunkų vandenį irklų botagais plaki,  
                               bet matai – tavo valtis sustojo, 
nors nėra jokio noro iš šito pasaulio išeiti dabar,  
                                                     nepražilusia galva, 
dar jauti – karts nuo karto po šonkauliais 
                                    suplazdant žemiškus norus 
ir per naktį birželio lig ryto gali išklausyt,  
                                  ką lakštingalos slėnyje kalba. 
Dar gali suskaičiuoti žvaigždes tiek,  
             kiek telpa į suglaustus poteriams delnus, 
jeigu nori, gali pasisemti ąsotį vandens 
                              iš skaidriausio gegutės šaltinio. 
Tavo dienos išvirsta į naktį mieguistai lėtai,  
                                   į šešėlius pasikeičia spalvos, 
jau žinai, kad klastingai srovenantis plaučiuose oras 
                                                              suplėšys krūtinę. 
Taip seniai supratai, kad čia viskas nesikeičia  
                                        tūkstančių tūkstančius metų, 
nesipriešina avys, į mirtį iš gardo aptverto 
                                         išvaromos lauko skerdyklon, 
spinduliai skaisčiai padega dangų virš miško  
                                 ir purpuru diriamą kailį nuvarva. 
Laiko duota čia būti nedaug. Tiktai tol,  
              kol šilkiniais sparneliais drugiai plaka stiklą.  

socialinis
(šimtametės motulės lankymas) 
 
Tūpteli ant lovos krašto, slenkiesi artyn pasikalbėti. 
Juodas dryželis blyksteli tarp blakstienų veide ant sniego 
baltumo mereškuotos pagalvės raštų ažūro. Du rausvo violeto 
brūkšneliai smakro trikampyje kilsteli į viršų, skiriasi vienas nuo kito. 
Iš prasiveriančios juodosios skylės suskamba garsas, atsimuša į suolo 
kampą, subumbsi palubėje, slysta pasieniu žemyn ir susigeria  
į ausų kriaukleles, paslėptas po devyniais skarelės gėlių mazgais. 
Užkiša jas taip stipriai, kad negirdi nė vieno savo ištarto žodžio, 
tik akys gaudo už lango vėjo plakamus įšalusių skalbinių šešėlius 
ir troboje skleidžiasi girgždančio sniego kvapas. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
– Čia tu? Labai laukiau. 
 

agrokultūriniai
(etiudai) 
 
* * * 
Virš galvos tiktai aukštas dangus, 
atrajojanti pievoje karvė. 
Šitaip buvo, yra ir bus – 
virš galvos tiktai aukštas dangus. 
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J u o z a s  Ž i t k a u s k a s

Pasgail jimas dušnų vasaros vakarų

Galanda varlukė Anel'kutė blizgancį peilukų, –
jau zaras zaras po pazaro
pjaus čirkšliu kojałį.

Sopės kojałį, vuoj sopės – 
  nebus čirkšlio,
neliks ir to pazaro,
katris klonin nuskįs,
nuslais tį ir čirkšlio sielukė – – – 
Kas pagrajis skripkełi?

Nu, lukterk, Anel'kute, lukterk
dar kito vakaro pazaro,
o dartės
 gerau in sveikatų, brangioji,
 po lašukų gaidzo jukos
 ar kurcinio ašarų
 per šitų dušnų
vasaros vakarų.

2021, birželio 25 

Varlių kaime

Varlių kaime
gandrų mažiau
vaikų daugėja
čia valdo varlės
varlės karalienės
iš pasakų gyvenimo
ir pasakų kasdienių

2021, liepos 10

 
 

To m a s  P e t r u l i s

kitoks

balsų balsai – jie reiškė visokį beveik 
o tų balsų balsų skylės troško labai 
tą visokį apžioti tą visokį praryti 
ir atryti visokį tik visai jau kitokį 
juo draugus aptaškyti kad nuo jo apvalytų 
visąlaik juo mojuoti lyg su vėliava joti 
pakeleivius vaišinti išsižiojus plačiausiai 
tuo kitokiu didžiausiu tuo kitokiu mažiausiu 
visą laiką didžiuotis ir visaip demonstruoti 
iki pirmo springimo paskutinės sekundės 
iki raitelio kito kuris žygį pratęstų – – 
aš išmoksiu nuryti ir išmoksiu atryti 
prižadėjo toks vaikas ir skylė atsivėrė
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D o m i n i k a  O l i c k a

krucha czasoprzestrzeń

gdy zegar się zatrzymuje
stajemy się aksamitnym pyłem księżycowym
z pustymi walizkami podróżujemy przez gwiazdozbiory
godzinami patrzymy na słońce
które już nie oślepia
słuchamy spokoju zapisanego na płytach winylowych Saturna
chciwie jemy blaknące dojrzałe gwiazdy
uśmiechamy się do swojego odbicia
w ciemnej niepewności
i życzymy dobrej drogi
niewypowiedzianym słowom

odpoczywamy gdzieś w czarnej dziurze
bo na ziemi na to nigdy
nie było

czasu

Tłumaczyła autorka

trapus erdvėlaikis

laikrodžiui sustojus
virstame aksominėmis mėnulio dulkėmis
su tuščiais lagaminais keliaujame po žvaigždynus
valandų valandas žiūrime į saulę
kuri nebeakina
klausomės Saturno vinilo plokštelėse įrašytos ramybės
godžiai valgome blėstančias prisirpusias žvaigždes
šypsomės savo atspindžiui
tamsioje nežinomybėje
ir linkime gero kelio
nepasakytiems žodžiams

ilsimės kažkur juodojoje skylėje
nes žemėje tam niekad
nebūdavo

laiko
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K ę s t a s  S u k a c k a s  

Uodas tarsi poetas

iškristi iš konteksto aplinkos kuri slegia
išeiti iš komforto zonos
vaikytis šešėlius vėlai vakare
tarsi uodus sukruvintom rankom
prietemoj dilgėlių ir agrastų
krūmų kampučiuose tūnančius 
ir zyziančius grobio
vargšo poeto galvos.
 su išrasojusiais žodžiais
pramušt kasdienybės šarvus
įkąsti į odą
ir pagauti save tarsi uodą
paleisti kad būtum išgirstas
dar kartą 
rytoj

cikras 

cikras tu dzūkas 
cikras nuog kapciamiesčio
kap cikrinis baravykas 
kap ašarys iš Veisiejo ažaro
kap ąžuolas nuog Paveisnykų ir Vainežerio piliakalnių
kap briedzis su navatnais ragais
sauganciais kvajynus
kap karšči Pinčiragio pieskynai
po kojomis
kap nemunas bugiedoj
drūtas kap pirmi samanukės lašai
cikras tu dzūkas

karantininis ir saviizoliacinis

netyčia paslydęs įkritęs į baltą patalą sniego
kai mintys kankina įaugę į verdantį kraują
kas toks esi ir ko dar vis lauksi ir šauksi 
susidūręs su vėjo šaldančiu šuoru
kažko negana nepaslėpsi akys ir nosis išduoda
Ir nukrenta kaukės atidengę nelinksmą tikrovę
čia viskas ne tavo ir tavo minutės pulsuoja
kiek kartų kartosi tiesas kurios jau ne visada guodžia
metas ataušti daug kas nuo tavęs nepriklauso
įkvėpti giliau paslydusiems reikia pakilti
vaizdai prieš akis tau padėti tarsi ant delno 
pasisemki iš jų atgaivos ir niekad nekaltinki oro.
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N i d a  T i m i n s k a i t ė                                                                 
                                          Česlovui Sasnauskui

maža trobelė šalia bažnyčios
seinų ir gardino kryžius
(vargonininkas antras žmogus po klebono)
trumpakelnis bėgioji palei niedą
(sanskritiškai būtų nid)
klausaisi paukštukų šnektos dzūkiškai
kadaise čia būta jotvingių –
ta smėlinga žemė vis traukiasi traukiasi
kol susitraukia iki naugarduko
paskutiniuoju kraujo lašu lenkiškai – niedam
smėlis sugeria kraują ir ašaras
nieda srūva tavo grigališkasis choralas
drebindamas šventosios kotrynos skliautus petrapily

prikelkime lietuvą mūsų
prikalkime ją prie kryžiaus
nes daugiau ką prikalti
neturime...
marija marija giedojo
bažnyčiose
marija marija giedojo 
prie televizijos bokšto
Ir Baltijos kelyje
miserere mei Deus – kartojai
miserere...
karvelėli mėlynasis –
man ilgu... man ilgu
tikrosios meilės vis nėr
važiuosiu lietuvon
(kur mergelė manęs laukia)
pirksiuos folvarkėlį
tapsiu plantatorium
rasiu ramybę

miserere mei Deus –
ar mano darbai maištingi?
ar mano kaltę nuplausi?
ar nuplausi mano nuodėmes
šešupės ir nemuno
upių vandeniu?

pliater, pliater, pliater
plaka į valtį ežero vilnys
pliater, pliater, pliater
ošia dzūkiškos pušys
pliater, pliater, pliater
kartoja aidas...

miserere mei Deus –
mano pavargusiai sielai
atneški mirtį –
man ilgu... man ilgu...

requiem čiurlioniui ir sau
ošia kaip miškas
tavo requiem visiems
gulusiems po kryžium
(mindaugo tu neparašei)...

ant kapo išauga
prancūziška karininko palmė
austriškas riterio kryžius
rusiškas šventojo stanislovo ordinas –
keista dermė –
kaip trys kapčiamiesčio kalbos
kaip trys dzūkiškos pušys...

2021, liepa
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Ta d a s  Ž v i r i n s k i s

Lacrimosa
 
Ilgi šilti birželio vakarai...     
Čiurlių skardenimas ore plevena!    
Tačiau jauti: kažkas čia negerai,   
Nes abejonės puola širdį seną: 

Suspaudžia tartum replėmis tvirtai,   
Ir laiko – lyg paleisti nenorėtų.   
Gyventa, būta be prasmės? Juk tai   
Neženklina jokios po saule vietos.

Nėra atsakymų. Ir kas paguos      
Paklydėlį visai arti finalo?    
Juokinga, apgailėtina kančia! 

Gerai yra keliaujantiems danguos,   
Ir tiems, kuriuos skaisti liepsna apvalo.  
O pragaras? Nedingo: vis dar – čia.  

2021, birželio 14 
Vilnius

Vidurnaktinis

Pusiaunaktis artėja. Tyla mano miestas.  
Alsavimas gaižus kaitros apslopo jau.  
Vienišiai lovose vėl bando susiriesti   
Kaip embrionai įsčiose. Jei ko bijau,   
 
Tai – ne vienatvės. Iš tiesų ne ji baugina!  
Ir net ne kapo – juodo juodo – nebūtis.   
Kur kas baisiau yra, kai „rex sine regina“*,  
Ir kad karalius jos jau niekad nematys.  
 
Taip plaukia širdys Letoj nemylėtos,   
Užplūsta Stiksą širdgėlos banga –   
O kas tas Hadas? Tik – grūstis šešėlių...  
 
Kelionė pražūtin – procesas lėtas   
(Jei greitas – tai jau būtų prabanga),   
Ir niekas dar kol kas neprisikėlė.   
 
 
* (lot.) karalius be karalienės.

2021, birželio 25 
Vilnius
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To m a s  V y š n i a u s k a s

be sonaro

riebiausias dzikas nieko
vertas jei supasi ant vilnonio
siūlo Viešpatie kaip
pagauti žuvies vidurių gelmę
jei Šienpjovių įsikibęs
į paviršiaus raibulius dairausi
dygsnis 
po dygsnio 
dalgiai drasko žuvies vidurius
neatspari tavoji
kūryba Meistre ašaka
prieš adatą kapituliuoja žiopčioju
ant karšto s – 
mėlio 
punk – tyrais
punk – tyrais
prisiūtas prie bergždžių
vidurių

K r i s t i n a  P o d e r y t ė

***
bunda ežeras – 
neaprėpiami krantai kaip gėla
su įlankomis ir užuolankomis
su meldais pakrantėse
nuo svetimų akių
su būdraujančiomis valtelėmis
skęstantiems
su salelės lizdu kur
plunksnuojasi paukščiai
ir peri viltis 

***
kodėl tik dabar klausi
kas yra gyvenimas
kai aš jau anapus
demarkacinės linijos – 
niekada neprabilsiu
tik vinguriuosiu upės juosta
panašia į tą 
kuria sutvirtintos 
šitos rožės – 
baltos 
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G i n t a r i u s  V ž e s n i a u s k a s

Nesudegusio teatro
lyg juodoji skylė 
salės ankštose kėdėse 
mirksi žibančios         
akių poros 
  
metas kai protas  
nebeklauso            
realaus pasaulio 
aktoriams beriant 
žodžius kaip akmenis 
  
aukštai vien tiktai 
dėl optinės apgaulės 
dega prožektoriai 
svetimų galaktikų 
tolimos saulės 
 
tačiau nei šviesa 
nei žvaigždės 
nei mūsų pasaulio dulkės 
nedingsta už scenos 
užuolaidos lyg sienos 
  
kai režisierius 
nervingai varto pjesės lapus 
kaip savo gyvenimą 
o jauna asistentė dienos 
gale renka jo atsidusimus

To m a s  Ta š k a u s k a s

Mnemosinei

   skiriu J. I.

Ugnies fone, nes
iš ugnies teliko fonas
blankus kaip nuotraukoje
telefonas, kuriuo tu
aplankei svečias šalis.
Atmerk akis – 
štai sėdi ir žinai –
tau pavydėtų Herodotas,
bet ši istorija – ne apie tai.

Ugnies fone, nes
dega talentas kaip
lentos, nes anglimi
kvepėdavo žiema,
nes adventas
tebuvo žodis šventas,
bet švinta, švinta
ir anglies užtenka,
kad užrašytum:
atminimo ta lenta.


