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Su Naująja Romuva bendradarbiauju nuo leidinio 
atkūrimo, tad visą Andriaus Konickio redaktoria-
vimo laikotarpį. Per ilgą laiką buvo visko. Jau vien 

besikeičiantis žurnalo dizainas rodo, kad būta rimtų 
krizių, kai atrodė, kad Naujoji Romuva neišsilaikys, bet 
Andrius kovėsi už išlikimą kaip tikras riteris. Buvo net 
surengti keli aukcionai, pirkome dailininkų geranoriš-
kai paaukotus paveikslus, rėmėjų netrūko. Riteris kovą 
laimėjo. Nebeliko plonų, nespalvotų numerių, Naujoji 
Romuva pražydo, pasipuošė subtiliai parinktomis spal-
votomis iliustracijomis. Tokią ją ir paliko netikėtai iš-
ėjęs amžinybėn Redaktorius. Tą darbą Andrius atliko 
nepriekaištingai, bet visų pirma jis buvo filosofas. Ir ne 
tik pagal išsilavinimą. Net jeigu Andrius ir nebūtų rašęs 
knygų, straipsnių, filosofo vardą jis nusipelnė savo gy-
venimo būdu. Jis buvo filosofas idealistas, visiškai abe-
jingas materialiosioms vertybėms, abejingas iki kraštu-
tinumo. Rodos, jam reikėjo tik patogių sportbačių, kad 
žingsniuodamas gatve aplenktų lėčiau važiuojantį tro-
leibusą. Ne kartą matytas vaizdelis. Atrodė, kad jis visa-
da yra pakeliui, nes paskambinus dažnai atsiliepdavo iš 
gatvės. Gatvėje su Andriumi kalbėjomės ir tada, kai to 
nežinodama, mačiau jį paskutinį kartą. Buvo praėjusių 
metų gruodis, susitikome, kaip mums buvo įprasta, prie 
perėjos. Andrius man įteikė naujausią Naujosios Romu-
vos numerį, o dar viską, kas turėjo susikaupę leidžiant 
knygas, lyg žinotų, lyg nujaustų… Gruodžio prieblan-
doje tada stovėjome ir kalbėjomės daugiau nei valandą. 
Anksčiau to nėra buvę. Vis dėlto nespėjau jam pasakyti, 
nes jo straipsnis buvo naujausiame numeryje, kad pole-
mikoje su J. Erethu dėl Schillerio vertinimo teisus buvo 
Andrius, o ne Erethas...

Ilgai negalėjau susitaikyti su mintimi, kad Andriaus 
nebėra ir jokioje sankryžoje nebesusitiksime...

R a m i n t a  G a m z i u k a i t ė

Netekome Naujosios Romuvos 
riterio

R o b e r t a s  K u n d r o t a s

Češyro katino šypsena
Andriaus draugai, kolegos ir bendražygiai, kal-

bėdami apie jį, drąsiai vartoja žodį „šventas“, 
„šventasis“. Manau, toks įvardijimas gana ties-

mukai siejasi su religija, nuo kurios Andrius laikėsi gana 
atokiai, per filosofo skepsio atstumą. Man Andrius pri-

mena Češyro katiną iš Alisos Stebuklų šalyje, tiksliau – 
katino šypseną: ta šypsena tokia nenusakoma, klaidžio-
janti, šelmiška, išmintinga ir netgi dvasinga. Ji egzistuoja 
be paties katino, ji ir yra tikroji dvasia. Štai toks buvo 
Andrius.



N A U J O J I  R O M U V A ,  2 0 2 1 ,  N R .  4  ( 6 1 7 )  3

Aš lieku priklausomas.
VA I D O T A S  D A U N Y S 

Vaidotai, kaip apsakyti – kas mes buvome, kaip 
gyvenome? Bendraudami kasdien, kalbėdamie-
si valandų valandas, veikdami kartu, vykdami 

į miestus ir kaimus, rašydami ir leisdami žurnalus, gal-
vodami apie Tėvynę – kas mes buvome? Lietuviai? Kū-
rėjai? Veikėjai? Gyvenimas tekėjo ir liejosi per kraštus, ir 
kas liko iš to gyvenimo? Maudžiantys klausimai, neduo-
dantys ramybės – juo toliau, tuo labiau. Tu palikai daug 
gyvybės – penki sveiki ir talentingi, su didele motinos 
meile auginti ir užaugę vaikai. Raimonda ir Tavo vaikai 
gyvena po Tavo ženklu, tęsia Tavo kilmės istoriją – tai gy-
vybės triumfas. Net aš gavau palaikyti tos gyvybės siū-
lą tapęs judviejų su Raimonda dukros krikštatėviu. Kai 
krikštijome, argi žinojome, kad Kotryna Ugnė paskutinė 
judviejų atžala? Judu gyvenote natūraliai ir krikščioniš-
kai, pasirengę turėti tiek atžalų, kiek Dievas duos ir kiek 
Raimondos sveikata leis. Matyt, dar ne vienas judviejų 
vaikas būtų išvydęs pasaulio šviesą. (Tavo giminėje gausi 
šeima nebuvo naujiena – sesuo Vita Braziulienė Rumšiš-
kėse taip pat išaugino penkias atžalas.) 

Ak, monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas! Per tas 
paskutiniąsias krikštynas, atšventęs krikštą, jis švietė kaip 
mėnulis: „Tu tik pagalvok – abu menininkai, o tiek vai-
kų!“ Tais 1995 metais gausios šeimos jau buvo lietuvių 
išimtis, populiacija pradėjo nykti. Monsinjoras džiūgavo 
iš širdies, šypsojosi kaip saulutė ir be perstojo kalbėjo. Iš 
Katedros nedidelė mūsų krikštynų svita patraukė į Moky-
tojų namų kavinę, ir mes almėjome slinkdami senamiesčio 
gatvėmis kaip vaikai. O tada žvelgėme pro kavinės langus 
į Šv. Kotrynos bažnyčios karūnas ir apniukęs pavasaris 
švietė mums lyg pati karščiausia vasara. Bet paskui… 

Praslinko vos keli mėnesiai ir visus mus ištiko baisus 
dangaus smūgis – Tavo pasaulis sudužo mums po kojo-
mis. Išėjai į Anapilį palikęs neatsveriamą netektį, tuštu-
mą ir siaubą. Tai buvo lyg koks naujų laikų ženklas – jis 
kirto mums. Prasidėjo kažkas nauja, žiauraus. Čia pat ir 
kūrėjų tarpusavio santykius ėmė nuodyti laukinis kapi-
talizmas, o lietuviškasis radikalizmas pradėjo skaldyti ir 
pjudyti mus visus. Kartu su Tavimi mudu laikėmės tvir-
tai, o be Tavęs man tapo gerokai sunkiau. Pamenu, kaip 
kartą Tu pasakei: „Įdomu, kokie mes būsime sulaukę 50 

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

Pirmasis atkurtos 
Naujosios Romuvos 

redaktorius

ar 60 metų?“ Sulaukiau be Tavęs, ir tikrai nesijaučiu pa-
sikeitęs – lyg Tu būtum greta.

Bet svarbiausia, kad Raimonda nepalūžo. Judu jau 
buvote sukūrę tvirtovę, tad vaikai susiglaudė joje, ji vi-
sus stiprino, grūdino. Kad ir nedaug kas gelbėjo iš ša-
lies, šeima ištvėrė žiauriomis nepriteklių sąlygomis, nė 
vienas nebėgo į užsienius. Raimonda telkė, gelbėjo, ir 
jos dosnumas, ir jos ištvermė, ir... muzika. Taip, muzika, 
kuri jūsų šeimoje buvo lyg antroji religija. Tiesa, Augus-
tinas, kiek pagriežęs smuiku, nuėjo savo keliu, tačiau 
visos merginos liko judviejų su Raimonda Karalystėje: 
Joana – su arfa, Vita Marija – su fleita, Elena – su violon-
čele, o manoji krikštadukra paėmė į rankas smuiką. Jos 
pradėjo griežti ansamblyje Regnum, tapusiu šeimyniniu 
ansambliu Regnum Musicale. Regnum buvo mudviejų su 
Tavimi karalystė, o tapo šeimos karalyste. Joje skambėjo 

Skiltį remia Lietuvos kultūros taryba
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Tavo vilčių garsai ir balsas, Tavo mylimasis J. S. Bachas 
ir jo Muzikinė auka, ir jo Čakona. Merginos, kartais su 
mama, grojo viską – ir klasiką, ir šiuolaikinę muziką, ir 
etnomuziką, ir improvizacijas. 

Tavo žodinė kūryba – kas ji? Mudviejų draugystė 
nusisekė dar ir dėl to, kad, iki mums susitinkant, kū-
rybą jau buvome supratę vienodai. Kūryba, sakėme ir 
jautėme, turi būti žmogaus didybės ženklas, o ne vien 
saviraiška, ne ekstazė, ne žodžių vėriniai. Kūryboje turi 
sulipti ne dulkės, o likimo dalys. Aš iš tolo žinojau, kad 
Tu buvai Žvaigždutės, Krantų ir Veidų redaktorius. Tiesą 
sakant, kai 1984 metais pasiūlei dalyvauti Tavo redaguo-
ti pradėtame Veidų almanache, viskas ir prasidėjo. Mūsų 
Bendras likimas prasidėjo. O tada jau – Sąjūdis, kova su 
išorės priešu, po to kova su vidaus nevalyvumu… Mes 
buvome tos kovos verpetuose. O naujas draugystės pro-
veržis  nutiko, kai gimė Naujoji Romuva. Beje, ir Regnum – 
mūsų literatūrinė Karalystė. 

Tavo kūrybos apoteozė – poezija. Jau pirmąja savo 
knygele Metų laikai (pasirodė ji 1985 metais) pareiškei 
donelaitiškąjį savo credo. Keista, nes arti žemės tau nete-
ko, Tu „arei“ miestą: 

Kiek stočių tiek likimų
o vis dėlto vienas vėjas skaičiuoja metus
tu atverki man miesto vartus 
vėjau

Gatvių žydinčios vystančios laiptinės
kambarių gedulinga viltis
taip naktis mus priims suguldys 
vienus

Po skardiniais stogais 
metaliniame mėnesienos vėsiam spindesy
kaip žaizda tu man slenkstis esi 
dienai. 

Preliudas

Tu pataikei pirmu šūviu – pirmosios knygos pava-
dinimu, pirmuoju eilėraščiu – elegija. Taip, būtent, išsyk 
pasakei, kad esi elegikas. 

Išganytojas yra taręs, kad mūsų lobis ten, kur mūsų 
širdis. Tu prabilai savo širdies ritmu ir štai šiuo Finale:

Rudens keliai šį miestą pasirinko
Iliuziją klevų judesyje,
Keleivio žodžiai šiam pasauliui tinka,
Visiems, kurie nubunda šviesoje.

Kiek linijų, sujungiančių šį miestą,
Atodūsiui, žymėjimui klevų,
Jau mestas burtas paskutinei fiestai
Ant krintančių į užmarštį gėlių.

Man skirtas amžius, skirtas metų laikas,
Aušros ženklai dienos paraštėje,
Poezija, rudens užburtas laivas,
Boluojantis kalbos sietuvoje.

Finale

Taip, Tu – rudens poetas. Kartais man net atrody-
davo, kad Tu ir esi pats Ruduo – vaisingas, pribrendęs, 
sodrus. Dabar, kai pradeda gelsti ir rausti medžiai, ma-
tau Tavo veidą. 

To lemtingo 1995 metų rugpjūčio pabaigoje Tu bai-
singai pranašiškai parašei dienoraštyje žvelgdamas į va-
saros atokaitą: „Štai ir žolė rudenėja.“ Maždaug taip… 
O juk nereikėjo šito rašyti, nes žodžiai mums yra pavo-
jingi, jie išsipildo.

Vaidotai, laisvės žmogus liudija laisvės šansą. 1990 
metais pradėjus suktis naujai laiko atskaitai, Tu pasakei 
tiesiai šviesiai: „Esu priklausomas.“ Ir paaiškinai: „Kai 
visi ir visa aplink tik ir šaukia apie savo nepriklausomy-
bę, aš skelbiu priklausomybę. Priklausomybę nuo kul-
tūros ir tradicijos.“ 

Išnyksta ne mažiausieji, išnyksta silpniausieji. „Glo-
bali Lietuva“ – tai silpnųjų gelbėjimosi ratas, neištiki-
mųjų pseudoreligija, savigarbos praradimas, lietuvybės 
žūtis. O mudu jau XX amžiaus pabaigoje sakėme: mes 
ne dulkės, mes – grūdas. Mes mirsime savo žemėje ir 
nešime dešimteriopą derlių.

2021 metų ruduo

Vaidotas Daunys su redakcijos 
bendradarbiais ir bičiuliais, apie 
1990–1994 m.
A L G I R D O  P I LV E L I O 
nuotrauka
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A l g i r d a s  G r i g a r a v i č i u s

Naujoji Romuva – 
lietuviškos kultūros 

modernėjimo veiksnys

Šis tekstas yra pandeminis, ir šito nepaslėpsi, bet 
radosi proga atidžiau nei įprastai įsiskaityti į žur-
nalo tekstus. Netekus Andriaus Konickio, tikrojo 

demokrato ir toleranto, turėjusio platesnio atlaidumo 
diapazoną atskirų žmonių nuomonėms ir plačiai nagri-
nėjusio meilės fenomeną, norėjosi, pagerbiant jo atmini-
mą, kiek sugebant, perprasti žurnalo visuminę reikšmę. 
Pagrindinis teiginys – antraštėje, nes, ėjęs dešimt metų, 
peržengė reiškinio to meto kultūriniame gyvenime ribas, 
ne tik generavo naujoviškas idėjas, bet iš dalies atliko ir 
organizacinio centro vaidmenį. 

Asmeniniame gyvenime praeičiai jaučiame gailestį, 
nes likimas kiekvienam suteikia galimybę pasirinkti iš ke-
leto, visuomenė į ją stengiasi žvelgti objektyviai istorinės 
duotybės ribose, kiti pasvarstymai atsiduria alternaty-
viosios istorijos lauke. Žmogui nugyventi penkiasdešimt 
metų atrodo didelis laikotarpis, o valstybės vystymosi 
požiūriu – tai menka atkarpa, nors skirtumai tarp kartų 
mūsų laikais jau atsiranda mažiau nei per dešimtmetį. Tu-
rėtume pagerbti trečiojo ir ketvirtojo XX a. dešimtmečių 
lietuvišką veržlumą. Taigi, savaitraštis buvo XX a. pra-
džioje gimusios kartos kūdikis, kuriam pagreitį suteikė 
1902 metais gimęs Juozas Keliuotis, išmokslintas Sorbo-
noje ir visuomenės elitui žinomas kaip neramus ir sie-
kiant tikslų užsispyręs žmogus. 2021 metų sausio 1 dieną 
sukako 90 metų, kai pasirodė pirmasis numeris, pasiekęs 
kultūriniam leidiniui įspūdingą tiražą – nuo penkių iki 
dešimties tūkstančių egzempliorių, ir fenomenalu – tu-
rėjęs gana platų karininkijos rato pritarimą.

1933 metais Juozas Keliuotis įkūrė žurnalo bičiulių 
sąjungą, kurios skyriai veikė ir provincijoje: Telšiuose, 
Anykščiuose, Zarasuose, Ukmergėje, Plungėje, Panevė-
žyje (vadovavo J. Lindė-Dobilas), Utenoje, Alytuje, Šiau-
liuose, Klaipėdoje ir kitur. Į sąjungą buvo susitelkę įvairių 
pažiūrų žmonės. Tai buvo žurnalo aktyvas – autoriai, ben-
dradarbiai, platintojai, skaitytojai. Sąjungos nariai platino 
žurnalą, rengė literatūros vakarus, koncertus, paskaitas, 
susitikimus su rašytojais, dailės parodas. Dar buvo ren-
giamos meno savaitės ir socialinės savaitės. Kaune buvo 
šaukiamos visos Lietuvos Naujosios Romuvos bičiulių sky-
rių bendros metinės konferencijos, jose būdavo išrenkama 
sąjungos valdyba. Pirmuoju valdybos pirmininku buvo 
išrinktas Kazimieras Bizauskas, paskui – Juozas Keliuotis. 
Leidinys kėlė į viešumą skaudžias gyvenimo problemas, 

reikalavo reagavimo ir jų sprendimo, kvietė vaduotis iš 
rutinos ir provincialumo. Todėl tarp tautininkų valdžios 
ir savaitraščio (tai būtų tikslesnis leidinio apibūdinimas) 
buvo nuolatinė įtampa bei trintis. Rėmėjai, susirinkę klu-
buose, kėlė ir svarstė aktualius reikalus, siūlė jų spren-
dimų būdus. Klubų veikla aktyvėjo, plėtėsi. Kaune tel-
kiantis intelektualųjį laikinosios sostinės elitą toks veikė 
neoficialiai, tad policijos atstovai nesilankė. Tų pokalbių 
ir diskusijų medžiagą imta viešinti. Pavyzdžiui, 1937 me-
tais aptartos ir publikuotos tokios temos: Lituanistikos 
instituto klausimas, Biurokratizmas Lietuvoje; 1938 metais – 
Meno problema Lietuvoje, Mokyklos problema Lietuvoje; 1939 
metais – Kultūros politika, Architektūros problema, Mūsų li-
teratūros problemos; 1940 metais – Meno idėjos ir gyvenimas, 
Lietuvių–lenkų santykių problema, Lietuvybė ir katalikybė Vil-
niaus diecezijoje. Svarbūs Naujosios Romuvos surengtų ir 
jos puslapiuose paskelbtų atsakymų į anketas tekstai: dėl 
švietimo darbo reformos (1932 m.); dėl pažiūros į lietuvių 
literatūros linkmes (1932 m.). Atsakymų į anketą Lietuvių 
tauta ir jos ateitis (1939 m.) atėjo tokia šūsnis, kad jie buvo 
spausdinami net per dešimtį numerių.

Leidiniui steigimo aplinkybės nebuvo palankios, 
nes vyko tautininkų ir krikščionių demokratų varžytu-
vės dėl įtakos masėms, kurias lydėjo ateitininkų veik-
los 1930 metais uždraudimas mokyklose ir jų veikėjų 
trėmimai į Dimitravą skaldyti akmenų ir persiauklėti 
darbu. Platesniame kontekste tautinė religinė lietuviška 
savimonė transformavosi į tautinę valstybinę, kurioje 
turėjo mažėti katalikybės vaidmuo. Atgimimo laikotar-
piu dominavo inteligentijos, kaip aktyviosios mažumos, 
veikla, o nacionalinėje valstybėje, po truputį atlietuvė-
jant miestams, kūrėsi masiškesnis ir aiškesnius orienty-
rus turintis kultūrinis sąjūdis, kurio varikliu tapo XX a. 
gimusi karta. Tad didysis tikslas vytis Vakarų Europą 
ar dinamiškiau siekti kultūrinės pažangos, skatinti įvai-
rių kartų tarpusavio sutarimą, vengti politikos rietenų 
visuomeniniame gyvenime ir ryškėja iš leidinio tekstų. 
Įspūdinga temų aprėptis, pradedant literatūra, istorija, 
o baigiant radiju, sportu, architektūra ar moterų padėti-
mi visuomenėje. Juozas Keliuotis 1931 metų lapkritį dar 
kartą, bet išsamiau nei pirmojo numerio programinėje 
įžangoje paaiškino žurnalo tikslus (Nr. 47, p. 1113–1114; 
Nr. 48, p. 1137–1139). Jie ganėtinai reljefiškai atspindėti 
pridedamame straipsnyje. Tekste palikome kai kuriuos 
tam metui būdingus žodžius ir posakius, nes per daug 
„sušiuolaikinus“ nublėstų autentika.Skiltį remia Lietuvos kultūros taryba
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Apie N. Romuvos tikslus šiek tiek buvo pasakyta seniau 
I n–rio redakcijos žody ir jame paskelbtuose įžymių as-
menų linkėjimuose. Paskui jie buvo sąmoningai vykdo-
mi per ištisus metus. Tad akylus skaitytojas pats galėjo 
suvokti, ko ji siekia. N. R. kaip tik pirmoj eilėj norėjo ne 
žodžiais, bet konkrečiais žygiais parodyti savo tikslus. 
Daugelis juos jau suprato, pamilo ir stengiasi prisidėti 
prie jų realizavimo. Šie entuziastiškai remia N. Romuvą, 
padeda jai tobulėti ir plėstis. Be šio širdingo pritarimo 
N. R. būtų jau žlugusi. O dabar ji plečiasi ir tobulėja. Jos 
skaitytojų ir bendradarbių skaičius nuolat didėja. Taip 
kad ji su gražiomis ir realiomis viltimis rengiasi prie atei-
nančių metų. Bet vis dėlto, nors ir nedaug, randasi tokių, 
kurie nusiskundžia, kad N. Romuvos kryptis „neaiški“, 
kad nežinia, kuo ji pasidarysianti, kad todėl dar reikią 
„palaukti“, „pasižiūrėti“, ar kartais nebus galima jai ko 
nors prikišti. Šie ir jiems panašūs nusiskundimai ir prie-
kaištai bus kilę dėl įvairių priežasčių. Pirmoji priežastis 
bus ta, kad pas mus bendrai kai kurių su nepasitikėjimu 
žiūrima į kiekvieną naują kūrybos žygį. Juk yra tokių, 
kurie ne vien patys nieko neveikia ir nieko neįstengia, 
jie save vadina veikliausiais, bet iš tiesų jie nedaug kuo 
skiriasi nuo pasyviųjų. Tai tik demagogiškai išpūstas 
veiklumas, po kurio skraiste dažnai slepiasi moralinis ir 
intelektualinis skurdas. Aišku, šiems pozityvi kūrybinė 
N. Romuvos kryptis negalėjo patikti. Pagaliau N. R. eina 
tik pirmus metus, ir todėl ji dar nesuspėjo pareikšti visos 

savo programos. Juk ji dar lik formuojasi. Jos sukeltas są-
jūdis dar tik organizuojas. Dar ne visi jos tikslų aspektai 
yra iškilę visu savo ryškumu. Todėl gal ir ne vienas nuo-
širdžiai galėjo nusiskųsti N. R. krypties „neaiškumu“, 
ypač kai ji yra gan plati, sudėtinga, subtili ir taikoma 
tik inteligentams. Be to, ją stengiamasi redaguoti pagal 
naujuosius žurnalistikos mokslo ir meno laimėjimus. O 
originalumas ar naujoviškumas pradžioj konservatyviš-
kai nusistačiusiems žmonėms visados daro keistą įspūdį. 
Bet dėl to taikintis prie rutinos ir prie atsilikimo prietarų 
būtų per daug jau nerimta. Norėdami, kad N. Romuvos 
kryptis visiems būtų aiški, čia ryžtamės viešai ir nuošir-
džiai pasisakyti, kokių tikslų N. R. siekia ir kokiais keliais 
ji prie jų eina. Aišku, tas bus nupasakota tik škicais, nes 
siauros straipsnio ribos neleidžia sistemingai ir plačiai 
išdėstyti N. R. programą. N. Romuva siekia krikščioniš-
kos kultūros ir tautinės civilizacijos idealų. Didžiausias jos 
tikslas – tai dvasinis ir kūrybinis lietuvių tautos renesansas. 
N. Romuva egzistuoja dvasinei ir kūrybinei mūsų tautos 
didybei realizuoti. Štai krikščioniškos dvasinės kultū-
ros mums stinga dar kiekviename žingsny. Daug dar 
jos reikalinga taip senajai, taip ir jaunajai mūsų inteli-
gentų kartai. Senųjų inteligentų daugumas užaugęs ru-
siškojo nihilizmo atmosferoje. Nihilizmas yra įsisunkęs 
į jų kraują ir į jų kaulus. Jo įtaka veikia ir kai kuriuos 
jaunuosius inteligentus. Šie nihilistai niekina tikruosius 
dvasinės kultūros ir tautinės civilizacijos idealus. Jie su-
geba tik viską kritikuoti, griauti ir niekinti. Jie tyčiojas iš 
švenčiausių žmogaus teisių ir iš gražiausiųjų idealų. Kol 
jų pas mus bus, tol mes nebūsime laikomi spindinčios 
krikščioniškosios Vakarų civilizacijos šalimi. Didysis ka-
ras irgi įnešė į mūsų gyvenimą daug demoralizuojančių 
veiksnių. Juk kelerius metus mūsų tėvynėje siautė šiur-
pulingiausio barbariškumo gaivalai. Jie susilpnino doro-
vės principus pas senąją kartą. Jie į jaunųjų širdis pasėjo 
klaikiausio barbarizmo sėklų. Juk iš kur mūsų šių dienų 
literatūroj tiek daug cinizmo? Kodėl mūsų jaunuome-
nė taip grobsto kriminalistinius, pornografinius „šedev-
rus“? Kodėl visi su retom išimtim pasidavė moderniškų 
šokių svaigalui? Daug kam stinga moralinio išauklėjimo. 
Daug kas viešai laužo elementariškiausius etikos prin-
cipus. Bulvarinėj spaudoj beveik kasdien rasi skelbimų, 
kuriais ieškoma ištvirkavimui objektų ir niekas viešai 
tuo nesipiktina, o mūsų mokslus einančios jaunuomenės 
moralinis auklėjimas labai silpnas. Tėvai į ją beveik ne-
beturi jokios įtakos. Mokykla tuo beveik visiškai nesirū-
pina, nes ji tik moko, o ne auklėja. Spindinčių moralinio 
heroizmo pavyzdžių labai nedaug. Tokiu būdu daugelis 
inteligentų, atsipalaidavę nuo liaudies dvasinės kultūros 
ir neįgiję naujos, virsta nei šiokiais, nei tokiais, tik civi-
lizacijos skraiste prisidengusiais. Tai, garsiojo prancūzų 
rašytojo Maurice’o Barre’s žodžiais tarus, dėracinės inte-
ligentijos tipas. Moderninės civilizacijos iškrypimai irgi 
silpnina žmonių dvasinę kultūrą. Visi kažkur bėga, lekia, 

J U O Z A S  K E L I U O T I S

Ko siekia Naujoji Romuva
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skuba kuo daugiausia justi visų malonumų ir materiali-
nių gėrybių laimėti. Viskas susitelkė periferijoje. Dvasinė 
giluma dingsta iš po kojų. Žmogaus asmenybė suskyla 
į prieštaraujančių aistrų gaivalus. Visuomenė pasidalo į 
neriboto kolektyvinio egoizmo grupes. Visos gyvenimo 
sritys decentralizuoja, nes neteko vieno, viską vienijan-
čio, transcendentinio dvasinio centro. Šis neigiamasis 
moderninės civilizacijos aspektas jau nebesvetimaus ir 
mūsų gyvenimui. Tik teigiamųjų jos laimėjimų mes dar 
nespėjome pasisavinti. 

Visa tai turint galvoje, nenuostabu, kad pas mus tiek 
daug neteisybės ir tuštumo, demagogijos ir melo, keršto 
ir intrigų, juk kaip dažnai niekinami individualinės ir 
kolektyvinės dorovės principai. O kiek nesąžiningumo 
ir malversacijų, protekcionalizmo ir neteisingumo, gir-
tavimo ir lėbavimo. Bendrai, dvasinės kultūros tradicijų 
dar nedaug turime. N. Romuva ir nori prisidėti prie šios 
dvasinės kultūros pakėlimo, prie dvasinės didybės rea-
lizavimo mūsų tautos gyvenime. Ypač jai rūpi visuome-
nės ir politikos etika. Pagal N. R. visuomeninio ir politi-
nio gyvenimo didieji principai yra meilė ir teisingumas, 
autoritetas ir laisvė. Kai tarp jų neišlaikoma reikalinga 
pusiausvyra, pasireiškia visokie nenormalumai. N. Ro-
muva ir kovoja už šiuos didžiausius visuomeninio ir po-
litinio gyvenimo idealus: meilę ir teisingumą, autoritetą 
ir laisvę. Šį savo nusistatymą ji yra jau pareiškusi šiais 
jau išspausdintais straipsniais: Politikos etika, Autoritetas 
ir laisvė, Taikos ir vienybės sąlygos ir Prie dvasinio ir kūrybi-
nio renesanso. O prof. F. Kemėšio iškeltomis diskusijomis 
dėl dešiniojo bloko buvo norėta duoti impulsą sveikes-
nei mūsų politinio gyvenimo krypčiai susidaryti. Jos dar 
nėra pasibaigusios. Šiais visais straipsniais norėta žadin-
ti dvasinį atgijimą mūsų visuomeniniame ir politiniame 
gyvenime. O į grynai politinius reikalus, kurie nėra susiję 
su etika, N. R. nenori kištis, nes ji stengiasi būti šalia ir 
aukščiau visų partijų. Bet ji su partijomis nekovoja, o tik 
stengiasi jas nuskaidrinti ir palenkti visuomeninio rene-
sanso ritmui. Jos turi tautos didybei tarnauti. Be abejo, N. 
R. susirūpinusi tautinės vienybės reikalu. Skaldymasis į 
kolektyvinius, egoizmu temintančius atomus yra žalin-
gas mūsų tautai. Bet mes nemanome, kad tautinė vieny-
bė būtų galima realizuoti mechanišku būdu, prievarta 
panaikinant atskirų grupių individualybę. Toks būdas 
būtų ne tik bergždžias, bet ir labai žalingas. Tautos dife-
renciacija neišvengiama. Bet visas grupes, visus luomus 
gali jungti daugiausia tik bendri idealai. Tad N. R. ir yra 
pasiryžusi visuose tautiečiuose žadinti tautinės mūsų ci-
vilizacijos idealų meilę, kuri ir gali būti stipriausiu tau-
tos vienybės ramsčiu. Kai ši tautinės civilizacijos idealų 
meilė pasidarys pas mus galinga, gyva ir intensyvintai 
ji visus ir jungs į vieną, nežiūrint pasaulėžiūrų skirtumo 
ir luominių interesų įvairumo. Kalbu atvirai, nuoširdžiai 
ir paprastai. Todėl po to skųstis, kad neaiški N. Romuvos 
ideologija ir jos kryptis, jau, rodos, bus nebereikalinga. 
Žinoma, N. R. redakcijos uždavinys siekiant tokių tikslų 
yra labai sunkus. Juk kiekvieną visuomeninio gyvenimo 
kryptį tenka vertinti pagal objektyvią tiesą, pagal minė-
tųjų didžiųjų viešojo gyvenimo principų šviesą. Čia jau 
nepasinaudosi partijų turimu trafaretu vien peikti priešo 
darbus, vien girti saviškių žygius. Juk blogiausias žmo-

gus kartais pasielgia gerai, o ir geriausias dažnai suklysta 
ir nusikalsta. Todėl en bloc visados vienos grupės darbus 
vien peikti ar vien girti būtų priešinga etikai, atsirėmu-
siai objektyvia tiesa. Dabar jau bus aišku, kodėl N. R. 
vengia tokio partinio trafareto: viską girti pas savuosius, 
viską peikti pas kitus. Tą ji daro dėl objektyvios tiesos. 
Tiesa, toks pasirinktas kelias sunkus ir nepopuliarus 
partiniu fanatizmu apsvaigusių žmonių tarpe, bet užtat 
teisingas ir vienintelis, norint nenusižengti etikos prin-
cipams. Kitą kartą pakalbėsime apie antrąjį N. Romuvos 
tikslo aspektą — kūrybinį mūsų tautos renesansą.

Antrasis N. Romuvos tikslo aspektas – kūrybinis 
mūsų tautos renesansas. Juk tik vakar pradėjome sava-
rankiškai gyventi. Beveik dar nieko tikrai patvaraus ne-
turime. Viskas reikia kurti, statyti ir reformuoti. Reikia 
kurti valstybę, jos formą, politines tradicijas ir įsąmonin-
ti politikos etikos principus. Turime kurti literatūrą, ne 
vien savybės reikalams, bet kuria galėtume imponuoti 
pasauliui. Kurti savo tautinį teatrą, savo dailę, savo mu-
ziką. Stiprinti universitetą, reformuoti savo mokyklas. 
Griauti nėra ko, nes beveik visose srityse siaučia tyrlau-
kių vėjai. N. Romuva susirūpinusi visur žadinti kūrybinę 
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iniciatyvą. Štai politikos sritis. Kiek čia neaiškumų, svy-
ravimų ir net klaidžiojimų. Juk kokia mūsų valstybės for-
ma? Kokie mūsų politiniai tikslai? Politinėms grupėms 
dažnai stinga kūrybinės iniciatyvos, aiškių, sistemingų ir 
momentui pritaikintų programų, neabejotino vertingu-
mo vadų. Mums ypač rūpi sužadinti kūrybinę politinę 
mintį. Todėl mes jau ne kartą kvietėme politinių grupių 
atstovus nuoširdžiai pasiginčyti mūs žurnalo skiltyse, 
nes naujos mintys gimsta tik įvairių minčių kontakte. 
Izoliacija veda prie stagnacijos. Kiekviena politinė gru-
pė žiūri į gyvenimą daugiausia vienu kuriuo nors at-
žvilgiu. Joms suformulavus savo pažiūras atsiskleidžia 
daugybė gyvenimo aspektų, kuriuos kontempliuojant ir 
gali gimti laimingi ir visapusiškesni politinių problemų 
išsprendimai. Ir todėl visi kaltinimai dėl šių diskusijų 
neturi jokio pagrindo. Jie padėjo mūsų inteligentams 
plačiau ir giliau susipažinti su mūsų politinio gyvenimo 
nepaprastu komplikuotumu. Jie nieko nedezorientavo, 
nes N. Romuva skiriama ne vaikams ir ne liaudžiai, bet 
inteligentams, kurie jau turi kritišką protą ir kurie pa-
tys gali kritiškai vertinti kiekvieną politinį nusistatymą. 
Todėl ir ateity, kai kils reikalo, nevengsime šios rūšies 
diskusijų, ypač kai jos pasirodė labai visiems įdomios 
ir aktualios, juk kodėl mums nesužinoti, ką mano ir ko 
nori įvairios mūsų politinės grupės? Tas padeda poli-
tiškai susiorientuoti, tas gimdo naujas politines mintis, 
tas gaivina politinių mūsų grupių kūrybinę iniciatyvą. 
N. Romuva susisielojus ir naujosios literatūros ugdymu. 
Modernumo ji nelaiko šmėkla. Priešingai, ji nori alsuoti 
dabarties gyvenimo ritmu. Nusigręžti nuo savo epochos 
ir raudoti praslinkusios praeities – per daug nerimta. 
Kūrybos idealas dar nerealizuotas. Jos ugnis amžina, bet 
amžinai naujos ir jos pasireiškimo formos. Nėra duota 
modelių kopijoms. Literatūra turi ne beždžioniauti ir ne 
kopijuoti, bet duoti ką nors naujo. Originalumas ir naujų 
kelių ieškojimas – vienas iš jos tų gyvybės principų, ku-
rio netekusi ji ima lavonu dvokti. Bet tas nereiškia, kad 
kiekvienas modernumas yra geras. Daug melo ir men-
kystės kartais po juo slepiasi, štai pas mus, pasinaudoda-
mos pokariniu chaosu, įsibrovė daug dvokiančių bacilų. 
Štai visokie bolševikų bernai, cinikai ir idiotai, įsibrovė į 
mūsų naująją literatūrą, ją suprofanavo, sukompromita-
vo ir apsmirdino (tai p. J. Herbačiausko terminas). N. Ro-
muva, brangindama naująją literatūrą, griežtai smerkia šį 
bolševikų, cinikų ir idiotų įsibrovimą į kūrybos sritį. Bet 
apie juos daug rašyti, juos kritikuoti neranda reikalo, nes 
tai būtų tik jų reklamavimas, o reklama dažniausiai ir 
yra jų vyriausias tikslas. Kaip užleista mūsų literatūros 
dirva, rodo ir tas faktas, kad nėra jokios realiai veikian-
čios literatų draugijos ar nors klubo. Prieš kelerius me-
tus prie universiteto įkurtoji literatūros draugija nerodo 
jokio gyvybės ženklo. Nieko negirdėti ir apie Penklubą. 
Lietuva gal bus vienintelė iš civilizuotų kraštų šalis, kur 
nėra jokios rašytojų draugijos. Jei kuris nors literatas ne-
teko sveikatos, darbingumo ar liko išmestas į gatvę, tai 
jis turi arba badu stipti, arba eiti elgetauti. Jie neturi jo-
kio fondo, kuris juos sušelptų, kredituotų. Moksleiviai ir 
tarnaitės jau turi tokius „fondus“, o mūsų rašytojai – tau-
tos vadai – dar neįstengė jokio suorganizuoti. Tuo turėtų 
pasirūpinti senesnieji. Bet daugumas jų gerai aprūpinti: 

jie direktoriai, profesoriai. Kultūros fondo steigimo jau 
nebegalima atidėlioti, jei dar per anksti kurti rašytojų ar 
literatūros draugija!

Ir visuomenei turi būti nesvetimas kūrybinis en-
tuziazmas, kuris skatintų rašytojus prie nuolatinio ir 
vertingo kūrybos darbo. Šaltoj, nejaukioj, nepalankioj 
atmosferoj labai sunku kurti. Pas mus vyresnieji per greit 
pasensta, o jaunieji per greit nori laurų prisirinkti. Vie-
niems ir antriems reikalingas rimtesnis kūrybos trakta-
vimas. Po karo pagavo mus svaigulingo mašinizmo dva-
sia. Visi kažkur bėga, lėkte lekia. Galvotrūkčiais skubina 
spausdinti kiekvieną paskutinį pagamintą rank raštį. Ro-
dos, žemė dings iš po kojų. Rodos, viskas žus amžinai, 
jei tučtuojau nebus išspausdinta. Telkia prie savęs būrį 
mokslininkų, kurie supažindintų su naujomis mokslo 
idėjomis ir su naujausiais jo išradimais. O įdomūs išra-
dimai vyksta šių dienų fizikoje, biologijoj, matematikoj, 
tik su jais reikia susipažinti. N. Romuva stengiasi, kad 
mūsų inteligentai eitų su naujausia kultūros ir civiliza-
cijos pažanga. Atsilikimo šiandien jau nieks negali pa-
teisinti. Bendrai, kūrybinės nuotaikos žadinimas vienas 
svarbiausių N. Romuvos uždavinių. Nusiminimas, susier-
zinimas, piktumas visados veda prie depresijos ir stagna-
cijos, kuri sulaiko visą kultūros pažangą. Ar vienokios, 
ar kitokios aplinkybės, vis tiek reikia kurti. Žmogus tuo 
ir skiriasi nuo gyvūno, kad jis kuria. O galima sutikti 
daug žmonių, kurie jokio kuriamojo darbo nedirba, ku-
rie nuolatos susierzinę, surūgę, vaikščioja kaip musmirių 
prisivalgę ir dėl visko kaltina aplinkybes, sunkius laikus. 
Girdi, jei būtų kitokios sąlygos, jie galėtų veikti ir daug 
veiktų, kalnus vartytų, dangų su žeme suartintų. Lepšių 
kalba! Ir kitokiose aplinkybėse tokie vis tiek nieko gero 
nenuveiktų. Galingos kūrybinės dvasios žmonės patys 
sau susidaro aplinkybes, niekados nėra jų vergai. Tuo jie 
ir vertingi. Nuo kalno ir kelmas gali riedėti, o į uolų vir-
šukalnes pakyla tik karžygiai, heroizmo – štai ko mums 
reikalinga. Be heroizmo nė vieno tikrai vertingo žygio 
negalima atlikti. Kai mūsų tautą apims kūrybinio entu-
ziazmo ir išmintingo heroizmo gaisras, tik tada mes ga-
lėsime sukurti didingą savo tautinę civilizaciją, jaunuo-
menė jautriausia tokiam gaisrui, iš jos ir laukiama, kad 
ji pradės kūrybinio veiklumo epochą. Juk ji gyvenimo 
pavasaris ir naujų laikų žiedas. Ji ir senąją kaitą padegs 
kūrybinio entuziazmo ugnimi.
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L I E T U V I Ų  TAU T O S  B U I T I S
Kai Europos dinamika pasiekė Nepriklausomą Lietuvą, 
kai lietuvių tauta pradėjo siekti vidinės tvirtybės didie-
siems savo tikslams įgyvendinti, Nepriklausomą Lietu-
vą šimtmečiais ugdyti, turime visas vertybes pervertinti. 
Ankstesniam mūsų gyvenime būta per daug sustingimo, 
puvimo. Per trylika metų atskiros sritys tvarkytos biuro-
kratiškai, neryžtingai ir be sistemos. Vienur kitur dary-
ti drąsesni žygiai, bet jie buvo nesuderinti, nesklandūs. 
Lietuvio pareigūno sąžinė per daug buvo atbukusi, o jo 
filosofija: „aukščiau galvos neužšoksi“. Taip manančiųjų 
buvo daug, ir jie keitė savo spalvas kaip įmanydami, kad 
tik vietą ir algą išsaugotų. Sisteminė ir toliau siekianti 
kūryba buvo veik negalima. Jaunieji buvo įtraukiami į 
darbą tik tiek, kiek jie buvo nepavojingi vietoje sėdin-
tiems. Taip Lietuva pamažu virto valdininkų valstybe. 
Tokia būklė yra pavojinga, nes valstybė, užsienio pa-
vyzdžiu ir reikalu vis labiau apėmė didesnes gyvenimo 
sritis ir siekė jas tvarkyti. Kiekviena individuali kūrybinė 
iniciatyva, neatitikusi režimui, atsimušė lyg į sieną. Vie-
ni, iniciatyvos ir kūrybos pilni, bet persekiojami, smilko 
užkampiuose, kiti, patekę į neviltį, pradėjo prisitaikyti, 
kad nors kiek kūrybiniu darbu pasireikštų.

Individualus lietuvis, negalėdamas pilnai kurti, per-
simetė į superkriticizmą, bet buvusių skaudulių nebuvo 
leidžiama operuoti aštriu objektyvios kritikos peiliu. 
Mūsuose kritika ėjo mažiausio pavojingumo kryptimi. 
Galima buvo kartais vargšą Valstybės teatrą užpulti, bet 

G e d i m i n a s  G a l v a n a u s k a s

Veiklios ir šviesios 
Lietuvos bruožai
Straipsnis-studija iš okupuotos Lietuvos paskutinio Juozo Keliuočio redaguotos „Naujosios 
Romuvos“, iliustruoto, savaitinio pažangaus kultūros gyvenimo žurnalo, numerio  
(Nr. 24–26 (492–494), 1940 m. liepos m. 7 d.) 

Gediminas Galvanauskas (1905-03-03, Zizonys, Vabalninko valsčius – 1979-04-23, 
Čikaga) – lietuvių ekonomistas, spaudos darbuotojas, žurnalistas, Nepriklausomos Lietuvos 
visuomenininkas, Prekybos instituto dėstytojas, docentas. Buvo leidinių „Ūkis“, „Rinka“ ir 
„Prekyba“ redaktorius bei „Židinio, „Naujosios Romuvos“, „Lietuvos aido“ ir kitų leidinių 
bendradarbis, aktyviai dalyvavo visuomeninių ir kultūrinių organizacijų veikloje. 1942 m. buvo 
suimtas, emigravo į Vokietiją, vėliau – į JAV, rašė „Draugui“, „Tėviškės žiburiams“, „Aidams“, 
„Britanijos lietuviui“, dėstė aukštosiose mokyklose ir dalyvavo visuomenės gyvenime. 1953 m. 
VLIK kviečiamas Vokietijoje vadovavo informacijos tarnybos radijo skyriui. Išleido Prekybos 
institute skaitytų paskaitų konspektus ir knygą apie brolį „Ernestas Galvanauskas: Politinė 
biografija“. Apdovanotas Latvijos trijų žvaigždžių ordinu.  

Prieš pateikiant svarbiausias šio straipsnio dalis, fragmentus, norisi priminti, ką „Naujoji 
Romuva“, minėdama žurnalo 90-metį, jau skelbė (2021, nr. 2 ir nr. 3), o  šiame numeryje norisi 
stabtelėti prie šio iškilaus žmogaus, ne tik ekonomisto, bet ir itin plataus akiračio mąstytojo, jo 
giliu rūpesčiu persmelktų įžvalgų dėl Lietuvos likimo, kurias, deja, net ir 80-čiai metų praėjus, 
tenka pripažinti galiojančias-tinkančias šioms dienoms… Taigi, pristatome svarbiausias 
Gedimino Galvanausko įžvalgas palikdami jo stilistiką.

nebuvo galima liesti valstybės santvarkos, iš kažkur at-
siradusios politiškosios „sistemos“, ūkio, kultūros politi-
kos. Taip mūsuose tebuvo tik atskiri fakteliai analizuoti, 
siauros sritelės gnaibytos. Blogos sąlygos kūrybai, bet ne 
geresnės ir koreguojančiai kritikai. Vienur blanki būsena, 
kitur asmeniniai reikalai, o miestų inteligentijoje rūkstą 
gandai, kavinių plepalai.

Svarbiausia, kad mes praeityje nebuvome sukūrę 
nei valstybės, nei tautos ryškesnės politikos. Valstybė, 
aukščiausioji organizacija, turi apimti visas sritis, jas 
derinti, privačią iniciatyvą skatinti ir kelti civilizaciją ir 
kultūrą. Valstybė turimomis priemonėmis turi tvirtinti 
pačios valstybės būseną. Jos vadovai privalo valstybės 
darbui pasišvęsti, jį numatyti, organizuoti, administruoti 
ir derinti. Valstybės vyrui asmeninis gyvenimas turi būti 
priemonė, skirta valstybės gyvenimui. Jam neturi rūpė-
ti asmens būklė, ūkiški sumetimai, savas prestižas, bet 
valstybės reikalai ir jų įgyvendinimas. Jam turi rūpėti ne 
siaura politinė grupelė, bet visa tauta, jos likimas. 

Pergyventas laikotarpis rodo, kad faktai buvo labai 
toli nuo šio idealo. Tautos „vadas“ tebuvo tik mistifikuo-
ta ir spekuliuojanti iškamša. Valstybei vadovaują, užuot 
pasiaukoję jos reikalams, siekė asmeninius reikalus ten-
kinti, o tauta buvo prislėgiama. <…> 

Sąmoningą tautą galima išlaikyti tik drauge vadovau-
jantiems su ja gyvenant drauge. <...> Visi iš lietuvių tautos 
kamieno išaugę, turime prie jo ir pasilikti ir visomis išga-
lėmis jį saugoti. Siekiant tautos sąmoningumo, yra būti-
nas jos susiorganizavimas. Mano išmanymu, kiekvienas 
lietuvis turi būti organizuotas. Kai visa lietuvių tauta bus Skiltį remia Lietuvos kultūros taryba
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suorganizuota, lengviau bus ją pakelti į aukštesnį civili-
zacijos, kultūros laipsnį ir siekti šviesesnės ateities. <...>

L I E T U V O S  AT E I T I S
Lietuvos ateities perspektyvas gvildenant, reikia paliesti iš-
orines ir vidines sąlygas. Išorinės sąlygos daugiausia parei-
na nuo geopolitiškųjų veiksnių. Mes žinome, kad įsigalėjus 
kuriam kaimynui, tuojau pajuntame jo svorį. Mūsų kaimy-
nų svorio kitimas praeityje buvo normalus reiškinys. Ne 
kitaip bus ir ateityje. Lietuva, būdama tarp dviejų didelių 
tautų, visuomet vaidins savo vaidmenį, bet tik tuomet, 
kai tautos vidinis atsparumas bus didelis, kai lietuviai bus 
pasiekę aukštą kultūrą ir pasauliui parodys ryškų indivi-
dualybės veidą. Išorės pavojams galime atsispirti ne fizine, 
bet tik dvasine jėga. Mūsų dvasinė jėga tegali pasireikšti tik 
tuomet, kai visa tauta dirbs susitelkusi, bus aktyvi, organi-
zuota ir sieks visuotinės lietuvių tautos gerovės.

Mažosios valstybės politiniame gyvenime atlieka 
žymų vaidmenį, nes jos skiria didelius kaimynus ir izo-
liuoja įvairius jų nesusipratimus. Suinteresuotos valsty-
bės remia mažąsias valstybes, jei šios yra aukštos kultū-
ros, nėra įtrauktos į strateginę zoną ir saugo lygsvarą. 
Toji parama galima, kai jos yra aktyvios ūkiniame ir 
kultūriniame gyvenime.   

Išorės tikrumas pareina nuo vidinės sutelktos vieny-
bės ir tautos aktyvumo. Lietuva – Rytų ir Vakarų pasau-
lių slenkstis, turi pasirinkti alternatyvą: pasyviai žūti ar 
aktyviai kovoti už savo buitį ir skaistesnę ateitį.

Lietuvos valstybė, sukaupus visą tautos energiją, 
ryžtingai turi išsaugoti sutartimis nustatytas Lietuvos 
sienas, jungti pasaulyje gyvenančius lietuvius ir kelti 
ūkišką gerbūvį, lietuvišką kultūrą, išlyginti socialinius 
santykius. Šiems tikslams siekti turi būti paskelbta pro-
grama, kurios metmenis glaustai pateikiu:

Valstybės santvarka – solidari demokratija, paremta 
teise ir lietuvių kultūra. Solidarios demokratijos santvar-
koje kiekvienas pilietis yra lygiai, teisiškai traktuojamas ir 
pagal jo nuveiktus darbus vertinamas. Seimas ir Valstybės 
Prezidentas renkami visuotiniu, lygiu, tiesiu ir slaptu bal-
savimu. Įkuriama Tautos Taryba – ūkio ir administracijos 

reikalams patariamasis organas, visuomet pareiškiąs savo 
nuomonę ūkio reikalais įstatymus leidžiant. Ji sudaroma 
iš įvairių verslo atstovų proporcingai iš įvairių verslų at-
stovų ir jiems atstovauja. Už vyriausybės bendrąją  poli-
tiką atsako pirmasis ministras, kuris nevaržomai įgyven-
dina nustatytą politinę programą. Savivaldybių organai 
renkami visuotiniu, lygiu, tiesiu ir slaptu balsavimu. Sa-
vivaldybių ūkiška, socialinė ir kultūrinė kompetencija 
praplečiama. Lietuvos piliečiais, be lietuvių, gali būti ir tie 
svetimtaučiai, kurie jaučiasi gyveną Lietuvoje ir prisideda 
prie lietuvių tautos gerbūvio ir kultūros kėlimo.

Lietuvių antropologiški klausimai spręstini di-
džiausiu skubotumu. Turint galvoje, kad lietuvių tautos 
kaimynai rusai ir lenkai turi žymiai didesnį gyventojų 
prieauglį, kad vokiečiai jį spartina, o lietuvių tautos prie-
auglis pradeda mažėti, visomis priemonėmis šį klausimą 
reikia skubiai tvarkyti: palaikyti šeimos instituciją ir tra-
dicijas, kovoti su gimimų trukdymais, vaikų mirtingu-
mu; reikia sukurti sveiki moraliniai pagrindai ir ūkiška 
parama. Lietuvių emigracija turi būti uždrausta.

Kultas ir švietimas. Politinių organizacijų ilgametis 
nesutarimas dėl kulto tvarkymo turi būti likviduotas. 
Šioje srityje palieka sąžinės laisvė, konfesinės, valstybės 
pripažintos organizacijos laisvai tvarkosi vietiniais nuos-
tatais. R. Katalikų bažnyčia tvarkosi kanonais. Šalia baž-
nytinės įvedama civilinė metrikacija. Kapinės išlaikomos 
konfesinių organizacijų, o konfesijai nepriklausantieji 
laidojami savivaldybių žinioje esančiose kapinėse.

Visas švietimas organizuojamas praktiškumo pradu 
ir atsisakoma humanitarinės krypties, kuri mūsuose vy-
rauja. Privalomas pradžios mokslas praktikoje įgyvendi-
namas. Pradžios mokyklą baigusiems turi būti sudarytos 
galimybės įstoti į įvairias specialaus pobūdžio mokyk-
las: amatų, įvairias žemės ūkio, prekybos ar pramonės 
mokyk las. Specialios mokyklos gali būti kelių laipsnių. 
Vidurinės mokyklos turi būti pritaikytos gyvenimui. Pra-
džios ir vidurinėse mokyklose turi būti įvedama psicho-
techninė mokinių atranka, o biedni gabesni mokiniai re-
miami. Aukštesnėse mokyklose turi būti įvedami tyrimai 
pagal amato reikalingumą. Tam tikslui turi būti sudarytas 
planas ir aiškiai žinoma, kurių specialistų daugiau reika-
linga ir kiek jų paruošti. Ypatingą dėmesį kreipti į mokyk-
linio jaunimo moralinį auklėjimą, kad jaunimas turėtų 
tvirtą būdą, būtų gyvenimui paruoštas ir darbštus. Todėl 
prižiūrėtina visų mokyklų mokymo sistema.

g. Įstatyminė sritis. Turint galvoje teisės nevieno-
dumą, skubiai reikalinga ruošti žemės tvarkymo, pra-
monės, prekybos, amatų, jūros, civilinis ir baudžiamasis 
kodeksai su atitinkamomis teisenomis. 

Siekiant aktyvios ir gražesnės Lietuvos, visa tai tegali 
būti įgyvendinta įtraukus į šį darbą visus piliečius. Darbas 
turi būti vykdomas planingai. Lietuvoje, pakėlus ūkišką 
gerovę, palaipsniui turi būti keliama lietuviška kultūra, 
kuri tegali tik užtikrinti Lietuvos Nepriklausomybę. Lais-
vę pamilę lietuvių tautos sūnūs ir dukterys turi būti visi 
organizuoti, kad sudarytų amžiams nepalaužiamą ir ne-
priklausomą Lietuvą. Kiekvienas atsakingas prieš dabar-
ties faktus ir ateities kartas. Kiekvienas turi ryžtis veiklai ir 
užmiršti ramų ar savarankišką tūpčiojimą. Kiekvienas turi 
žinoti, kad bet kurios srities apleidimas yra nusikaltimas, 
o bet kuris lietuviškos vienybės ir aktyvumo trukdymas 
Lietuvą silpnina ir turi būti užkirstas.

Publikaciją parengė A LV Y D A S  J E G E L E V I ČI U S
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V i r g i l i j u s  L u k o š i u s

Bičiulybės reikšmė

Lietuvos literatūros ir meno archyvo pavienių do-
kumentų fonde Nr. 43 sudomino atsitiktinai aptik-
tas rankraštis. Parašytas jis beveik prieš šimtme-

tį, Lietuvos Respublikos pirmosios Nepriklausomybės 
metais. Ar straipsnis buvo tuo metu kur nors išspaus-
dintas, tiksliai nežinoma. Rankraščio autorius Česlovas 
Lukošius tarpukariu dirbo įvairiose valstybinėse įstai-
gose Kaune, kiek yra žinoma šiek tiek bendradarbiavo 
įvairiuose to meto spaudos leidiniuose. Kad ir kaip būtų 
keista ar nekeista, tai buvo skirtingų žanrų leidiniai, pa-
vyzdžiui, tautinės krypties laikraštis visiems lietuviams 
Tėvų žemė ar linksmos minties savaitraštis Kuntaplis. Tėvų 
žemėje jis pasirašydavo Katarškiškiečio, Kolainio ir kitais 
pseudonimais, Kuntaplyje pateikdavo humoristinį turinį 
atitinkančias žinutes iš Raseinių, Karklėnų ar Pašiaušės 
apylinkių. Česlovas Lukošius gimė Raseiniuose 1904 me-
tais (nors į bažnyčios gimimų ir krikšto knygas įrašytas 
tik lygiai po dvejų metų, kas šiaip jau labai, net labai (!), 
retas atvejis tais laikais) ilgamečio šio miesto Švč. Mer-
gelės Marijos Ėmimo į dangų  bažnyčios vargonininko, 
choro vadovo Igno Lukošiaus ir bajoraitės nuo Kurtuvė-
nų Marijonos Tolutytės šeimoje. Mirė 1983 metais Tytu-
vėnuose, ten ir palaidotas.

Straipsnyje nagrinėjama bičiulybės reikšmė, dauge-
liu atveju remiamasi įvairių literatūros klasikų herojų 
pavyzdžiais, mitologinėmis istorijomis ar tautos išmin-
timi. Šiuo metu vietoj „bičiulybės“ termino vartojama 

„bičiulystė“. Abu žodžiai pagal dabartinį Terminų žo-
dyną yra draugystės sinonimai. Bičiulystė atsirado dar 
priešistoriniais laikais, kai kaimynus ar gimines siedavo 
bitės, tik jau gerokai vėliau, kaip ir rankraščio atsiradimo 
metu, šis žodis buvo įgavęs dabartinę draugystės reikš-
mę. O draugystė – tai toks bendravimas, tokie žmonių 
tarpusavio santykiai, kuriems būdinga bendra patirtis, 
panašios vertybės ir artimi tikslai. Kuriant draugystės 
dvasią, įsiterpia daugybė svarbių veiksnių: pagarba ir 
pasitikėjimas, galimybė pasiekti sutarimus, kompromi-
sas, dialogas ir išklausymas.

Galbūt todėl skaitytojams bus įdomu paskaityti, kaip 
į bičiulybę (draugystę) buvo žvelgiama prieš 100 metų. 
Aišku, ne visos mintys ir nuostatos tada ir dabar yra vie-
nodai suprantamos, ne viskas gal priimtina dabartinei 
visuomenei. Į daug ką žiūrima kitaip, kai kurios supra-
timo nuostatos pasikeitė, ir tai puikiai suprantama. Te-
nesupyksta ir moteriškoji lytis, bet taip jau tada, matyt, 
dažnai buvo galvojama. Ko gero, daug dažniau nei dabar, 
nors būkime sąžiningi, juk ir dabar tą dar galima pamaty-
ti. Šiuo metu žinome, kad kai kurie straipsnyje nurodyti 
istoriniai asmenys ar personažai buvo susiję ir homosek-
sualiais ryšiais, bet autorius to plačiau nenagrinėjo. 

Rankraščio tekstas spaudai taisytas tik ten, kur at-
rodė, kad tai būtina – skyryba ar rašyba, kai kur leksika, 
pasikartojimai, svetimvardžiai. Papildomai pateikiami 
kai kurie tekste minimų vardų ar įvykių paaiškinimai.

Rankraščio faksimilės fragmentas
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G A R S Ū S  B I Č I U L I A I   –  
B I Č I U LY B Ė S  R E I K Š M Ė   –  
K A S  J Ą  Į Ž E I D Ž I A   –  
B I Č I U LY B Ė  I R  M E I L Ė   –  
PA S L A P T Y S  N U O  B I Č I U L I O   – 
D R AU G  G Y V E N I M A S  I R 
P E R S I S K Y R I M A S

Dažnai buvo apdainuota poezijoj tikrosios bičiulybės išti-
kimybė reikale, varge ir pavojuje. Dovydas ir Jonatanas1, 
Achilas ir Patroklas2, (Vo)Folkeras ir Hagenas3, Ernstas von 
Švabenas ir Verneris von Kiburgas4 apdainuoti senovės pa-
davimuose.

Panašių gražių nuoširdžios bičiulybės pavyzdžių ran-
dame ir tarp istorinių asmenybių, taip mes galime juos dar 
giliau pažinti. Liuteris ir Melanchtonas, du didieji refor-
matoriai, buvo susibičiuliavę dėka bendro tikslo ir darbo. Jų 
charakterių ir gabumų skirtumas artindavo vieną prie kito 
ir kiekvienas bičiulyje gėrėjosi tuo, ko jam pačiam trūkdavo. 
Melanchtonas stebėjosi Liuterio energija, vyriškumu ir dide-
le eigastimi, lyg šventraščio pranašo, o Liuteris, priešingai, 
garbino Melanchtoną dėl to, kad jis buvo labai mokytas, tu-
rėjo mitrų kritišką taktą ir ramų charakterį. Nors jų priešai 
stengėsi juos perskirti, bet vis dėlto jie visuomet pasilikdavo 
vienas kitam ištikimi.

Tokie pat buvo Getės ir Šilerio santykiai. Ir jų išsila-
vinimas, padėtis visuomenėje, gabumai ir net pasaulėžiūra 
nebuvo vienodi. Gal dėl to juos vienas prie kito ir traukė, ka-
dangi vienas antrame matė lygų į save. Jie gerbdavo kitame 
tą dievišką liepsną, pas kurį ta pati liepsna turėjo suvis kitą 
išraišką. Kiekvienas jautė, kad kitas yra jo paties būtybės ir 
kūrybos papildymas. Getė buvo labiau linkęs vartoti savo li-
teratūroje epinę formą, tuom pasireiškė jo realizmas. Jis atra-
do aiškią pusiausvyrą jauno bičiulio, apdovanoto dramatiniu 
talentu, idealizme.

Prieš šimtą metų bičiulybė buvo kur kas sentimentalesnė 
ir karštesnė, deja, gerbiamieji, mūsų laikais mes ne taip gerai 
pažįstame bičiulybės jausmo artumą, būtinumą bei reikalin-
gumą. Mes privalome savo bičiuliams parodyti ne tik jų sil-
pnybes ar perspėti, kai to reikia, bet turime juos apginti nuo 
užsipuolimų ir neteisingų įtarimų. Jei tai vyksta jiems ne-
sant, o mes tylime, tai reiškia sutinkame su tais užsipuolimais 
arba tai reiškia, kad mes bailiai ir išdavikai. Kur kas kilniau 
tokiu atveju yra save parodyti uolesniu negu silpnabūdžiu.

Tikrosios bičiulybės palaima gali pasireikšti visuose 
santykiuose ir kiekviename amžiuje. Mūsų siekimas gauti 
pagyrimą nuo garbingo žmogaus, su kuriuo mes bičiuliauja-
mės, kurį mes mylime, stiprina mūsų norą ką nors geresnio 
nuveikti ir kilniau pasielgti. Mes laimime, kai varžomės su 
draugu, pas kurį yra tokie pat norai. Juk dar mokyklos suole, 
kuomet mes ruošiamės vėlesniam visuomeniniam gyvenimui, 
visuomet mes jaučiame jėgų pakilimą su kuo nors varžantis. 
Kaip analogiją verta prisiminti Vokietijos skaitlingus litera-
tūros ratelius5 („Bremeno mezliava“, „Švabų poetų moky-
kla“, „Jaunoji Vokietija“, Berlyno „Tunelis“ ir kt.), padėju-
sius žymiai pakilti vokiečių literatūrai.

Viskas, kas gražu ir pasaulio išaukštinta, kur kas giliau 
mūsų dvasios priimama, jei mūsų bičiulis taip pat gauna 
dvasios pakilimą. Bokačio ir Petrarka įgijo naujos jėgos tar-
pusavio dvasios pakilime arba lordas Baironas ir Šeli, nepri-
pažinti anų laikų žmonių, rasdavo paspirtį savo bičiulybėje.

Jeigu žmogus – idealistas nėra kuom nors pripažintas, 
tai jį pilnai patenkina ir aukština mintis, kad jo siekimai 
nors vieno žmogaus – jo bičiulio būna suprasti. Juk tas pats 
Savonarola rado savo vienuolyne tokią pat paspirtį vienuolio 
Dominiko asmenyje.

Bet ypatingai reikšminga yra bičiulybė mūsų charakte-
riui. „Be bičiulių – be džiaugsmo“, jau žiloje senovėje buvo 
sakoma. Jeigu yra ištikimas žmogus, kuriam galima patikėti 
visus savo nusivylimus ir viltis, savo mintis ir rūpesnius, tai-
pogi galima rasti paguodą ir atleidimą, patarimą ir pagalbą, 
užuojautą ir bendrą džiaugsmą. Tuomet nejusime ir išminties 
trūkumo, kuri yra lyg motina visų dorybių ir pasisekimų. 
Kol don Karlosas turėjo šalia savęs savą markizą Pozą6, jis 
nenusimindavo, kad ir baisiausiose aplinkybėse.

Bičiulybė iššaukia veikti daugybę kitų dorybių, kurios 
ligi šiol mumyse ilsėjosi gan giliai įsiskverbusios: simpatiją, 
jausmą dalintis džiaugsmu ar kitų vargu, kančiomis, suge-
bėjimą save aukoti ir pasišventimą.

Bet kodėl, vienok, bičiulybė tiktai retai būna ilgametė? 
Visai natūralu, kad neištikimybė žodžiuose ir darbais, par-
sidavimas, negarbė ir negailestingumas lieka priežastimi 
sutraukimo bičiulybės ryšių. Bet kodėl kai kada bičiulybė be 

Česlovas Lukošius Kaune maždaug 1935 metais
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jokių rimtų priežasčių sutraukoma? Visų pirma, nereikia už-
miršti to, kad žmonių keliai, susibičiuliavusių jaunatvėje, su 
amžiumi skiriasi į įvairias puses.

Jaunatvėje mus masina laisvės, taip pat garbės ir tė-
vynės meilės idėjos, o bręsdami dažnai mes laikomės pačių 
įvairiausių ir prieštaringiausių pažiūrų. Dažnai buvusių 
bičiulių interesai vėliau išsiskiria, kaip, pavyzdžiui, Gecas 
von Berlinhingenas ir Veislingenas7. Jaunatvėje jie buvo 
taip susibičiuliavę, kad jų kitaip nevadindavo, kaip Kastoras 
ir Poluksas, o vėliau jie liko baisiausiais priešais, dėl to, kad 
Gecas buvo didžiausiu imperijos riterių senų teisių užtarėju, 
o Veislingenas užsistojo už kunigaikščių teises.

Arba būna kitokie atsitikimai: geraširdis, pasišventęs, 
atsidavęs darbui jaunuolis tampa blaiviu ir egoistišku žmo-
gumi, kuriam ankstybesni idealai daugiau jau nebeegzistuo-
ja. Be to, begyvenant dažnai pasikeičia ir buvusių bičiulių 
visuomeninė padėtis – vienas pasiekia ministerio portfelio, 
kitas lieka nereikšmingu valdininku arba vienas tampa tur-
tingai apdovanotu menininku arba poetu, o kitas – paprastu 
mirtinguoju.

Dar didesnę įtėkmę bičiulybei, kaip ir meilėje, turi 
materialinis vargas. Jei taurus, kilnus išdidumas vienam 
iš draugų neleidžia pasinaudoti kito gerove, tai pastarojo 
jautrumas gali lengvai įsižeisti. Tuo tarpu Ciceronas sakė, 
pas bičiulius viskas privalo būti bendra! Vis dėlto nereikia 
manyti, kad bičiulybė, sudaryta vadovaujantis protu ir sie-
la, būtinai bus stipresnė už bičiulybę, kai padedama kovo-
ti už materialinį būvį – tarsi pirmoji dvasinė turi kur kas 
sveikesnį ir stipresnį pagrindą. Šileris su Kerneriu vis dėlto 
paliko pavyzdingi bičiuliai, nors šis buvo pirmojo šelpiamas 
kai begaliniai vargo. Kartą Lesingas pasakė: „sunkiau išpil-
dyti bičiulybės pareigas negu jomis didžiuotis“ ir dar: „mes 
turime, kol pas mus bičiulis yra“! Jo „Mina fon Barnhelm“8 
skaitome: „kas nenori iš manęs paimti, kuomet jam reikalin-
ga, o aš galiu jam duoti, tas nepanorės man duoti, kuomet 
jis galės, o man reikės“.

Dažnai persiskyrimas iššaukia bičiuliškų santykių atša-
limą, jei jų nepalaikysime susirašinėjimu (bet pas ką mūsų 
laikais yra energijos perteklius susirašinėjimui?). Kartais 
mes retai besusitinkame ir nepastebimai išnyksta interesas 
bendrauti vienam su kitu..

Pasistengsime atsakyti į dar kelius klausimus, sukelian-
čius nuomonių skirtumą ir nesutarimą.

Kokiame santykyje randasi meilė ir bičiulybė? Pas abejas 
yra palinkimas ir ištikimybė, betgi meilė laiko savo pagrin-
du geidulius ar tai aukštesnėje ar tai žemesnėje šio žodžio 
prasmėje, o bičiulybė yra grynai dvasinės kilmės. Štai todėl 
bičiulybė negali egzistuoti tarp skirtingų lyčių jaunuolių, ten 
jinai visuomet pavirs meile. Jinai greičiau galima tarp vyro 
ir moters, jau labiau subrendusių nei jaunuoliai.

Kuriam labiau yra įgimta patirti bičiulybės jausmą – 
vyrui ar moteriai? Mums rodosi, kad vyrui, kadangi moters 
temperamentas, jos opumas, palinkimas prie tokių savybių, 
kaip pavydas, plepėjimas ir neištikimybė, nepadeda bičiuly-

bei. Ne be priežasties pasijuokiama iš mergaičių bičiulybės, 
nes juk dažnai ištekėjusios moterys jau nelinkusios pasilikti 
ištikimomis savo anksčiau buvusioms bičiulėms.

Ar reikalinga nuo bičiulio turėti paslapčių? Kiek reikalas 
liečia pačią bičiulybę – nereikalinga turėti ir kuo daugiau mes 
atidengiame savo vidaus gyvenimą bičiuliui, tuo stipresnė 
lieka mūsų bičiulybė. Bet būna aplinkybės, kurias mes esa-
me priversti nuo bičiulio slėpti iš prievolės bei mandagumo. 
Vyras, pavyzdžiui, daugelyje atvejų privalo palaikyti tylą, kai 
tarnybos padėtis verčia neišdavinėti paslapčių.

Ar turime mes bičiuliui ką nors daryti neteisingai? 
Kiekvienu atsitikimu – ne. Bet neprivalome labai priešintis 
tiesai, kuomet prisieina apie bičiulio knygą bei kūrybą atsi-
liepti. Kai kada greičiau reiktų atsisakyti nuo savo nuomonės 
pareiškimo, jei bijomės užgauti bičiulio savimeilę net teisingu 
(!) žodžiu. Kitas yra dalykas, kuomet mums prisieina pareikš-
ti savo nuomonę žodžiu nelabai svarbiuose atsitikimuose, 
tada galima ir prieštarauti prieš bičiulio neteisingas mintis. 
Bet nedorai (apgavimas, nuslėpimas, priesaikos laužymas ir 
t. t.) negalime elgtis ne tik su geriausiais bičiuliais.

Kokia bičiulybė ilgesnė: tarp vienodo ar skirtingo charak-
terio žmonių. Rodosi – pastaruoju atveju, kadangi charakte-
rių skirtumas suteikia santykiams žavingumą. Taip, pavyz-
džiui, juk Orestas buvo melancholikas, Piladas sangvinikas, 
Antonijus buvo cholerikas, o Taso melancholikas9.

Kas bičiulybei naudingiau: persiskyrimas ar buvimas 
kartu? Mums rodosi – pastarasis, dėl to, kad tai bičiulybės 
tikslas ir tame glūdi jos egzistavimo esmė. Tiesa, kai kada 
labai gerai perskirti įkiršintus bičiulius, kaip tą pataria ir 
Šileris. 

Kaip ten nebūtų, net mirtis tiktai paviršutiniai perskiria 
mus nuo mūsų bičiulių. Prarasto bičiulio paveikslas pasilie-
ka mūsų atmintyje visą gyvenimą ir ne kartą mums prime-
na tai, kad mes privalome likti ištikimi idealams, kurie kada 
tai mus jungė. „Širdyje gyvena atmintis apie tuos, kuriuos 
mes mylėjome, ir mirusieji, kuriuos palaidojom į žemę, visur 
mumis lydi“!10

1 Pagal Senąjį Testamentą Dovydo ir Jonatano draugystė prasidėjo, 
kai Dovydas nukovė milžiną Galijotą ir pranešė apie tai Izraelio 
karaliui Sauliui (Jonatano tėvui).

2 Homero Iliados veikėjai, legendiniai graikų didvyriai, Trojos karo 
dalyviai, Patroklas buvo Achilo pusbrolis.

3 Nybelungų giesmės herojai Hagenas iš Tronjė ir Folkeris iš Alcajaus.
4 Ankstyvųjų viduramžių vokiečių literatūros epo Hercogas Ernstas 

istoriniai veikėjai.
5 Romantizmas (1798–1830), greta Veimaro klasikos, laikomas Vo-

kietijos literatūros aukso amžiumi. 
6 F. Schillerio poemos-pjesės Don Karlas herojai.
7 J. V. Goethe’s istorinės dramos Gecas fon Berlichingenas hero-

jai – vaikystės draugai riteris Gecas iš Berlichingeno ir vyskupui 
tarnaujantis Adalbertas iš Vaislingeno. 

8 Mina fon Barnhelm, arba Kareivių sėkmė – G. Lessingo penkių veiksmų 
komedija, kurios veikėjai aristokratai, joje keliama patriotiškumo 
idėja.

9 Graikų mitologijos herojai J. W. Goethe’s kūriniuose.
10 Citata turbūt iš biblinio teksto, nes tai viena pagrindinių krikš-

čionybės tikėjimo tiesų.
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saulėta mudviejų valtis

skriejo lyg išsiilgus
tikėjo, gal tebesu
saulėn sumerkusi irklus
valtis tarp debesų

debesis vėjas nešė
į kitą pusę išvis
artėjom, į ką panašūs
nei atsibust, nei išvyst

nebegalėjom nieko
tik prasilenkti aklai
irklais sausais susisiekę
girgždančiais apkalais

valties ar vyno rago
abu labu jau kiauri
valtį per aukštą vagą
velka saulelė niauri

pernai pernakt

iš ilgo žiūrėjimo į debesis
iš sąsajų įsisenėjimo
su barzdukais po kadagiu
ar po šeivamedžiu

su nekrikštytais mirusiais
žemės vandenuose
yriausi jais ir juose
išsiyręs

iš ryto tarytum švygždà
kinkavau mėnesėtais
vandeninių lelijų
lūgnių ir plūdžių lapais

perėjau vandenis
likau nesušlapęs
tik žvaigždžių trupiniais
kanapėtai nusėtas

V l a d a s  B r a z i ū n a s

ėjo malūnas

tik tiek teskirta

šienaujamos lankos prilenkia ausį prie lūpų
tų, kur nebylios, kur nieko nebijo byloti
išgirdęs pjovėjas nutyla, priklaupia ir klūpo
nelaukdamas nieko, nejaučia, kaip siaučia jį plotai migloti

nuleliumavusio sapno, kadaise turėjusio baigtis
kambario slapto durelėm, tamsa ir sutrešusiais laiptais
seno malūno, pilies, ant akmens papelijusių miltų
lieka it kraujo sugedusio, kraujo neliesk, jis pralieta, kad kiltų

stiebtųsi akys su smilga ir lūpos su smìlginio strazdo balsais
ilgesiui mirgant lanka pasišiauštų žalčiais, įvijais ir baisiais
dangūs ir lankos staiga išsitemptų kaip lanko
templė ar kaip balso styga, nejučia atsileistų –
                                                     lėtai, amžinai, iš palengvo

nelauktoji

tavo pirštai apakę, manęs nebeieškantys
geluonies jau netekę ir mylinčio Viešpaties
varge varge, nejau nepavargome priešintis
negi kartą numirsiu labanaktis tau nepasakęs

pavydėdamas priešams: jie priekaištų tavo negirdi
ir draugams: jiems nedraudžiama verkti nei virkdyt
gelmę dygiąją, lankstų palankų paviršių
regi gurantį, raizgų padėrusios akys

kai iš arti čiupinėja – stiprumo it pietryčių vėjas
žvilgsnis kaip kalno viršūnėje oras visai išretėjęs
bando dar remtis, bet glemba jėgų paskutinių netekęs

šitaip be galo: lyg šypsos, lyg rėkia be garso
siekia kažko ar duris užrūdijusias varsto
tai iš vidaus, tai iš lauko, nelaukiu – o ji tik artėja
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dienos pašventinimas

šiandien saulė po debesis taškos
šiandien kregždės žemai Dievo ugnį nešioja
rožių žiedlapius raško ir grožis pasenęs apaštalas
pasimiręs kadai, per stebuklą dar gyvas lig šiolei

ryto šaknys ir vakaro šakos
jam tvirtai apsivijusios kaklą
o į maldą panirusias lūpas godžiai lesa paukštelės šnekios
vis po lašą, kad amžiams pakaktų

ten, kur saulė nugrimzta žiemoti
kitoje pašto veidrodžio pusėj
plyšta, plečiasi visžalės smegduobių votys

dyla laikas, jau pasmerktas pats iš savęs kapanotis
apgraibom, patekom, prakaituoja uždusęs
kaip kadaise nelaikšis berniukas, užsispyręs ir strazdanotas

pasiutiškas pirmokas

maišos dangus su žeme
Velnias viesulu lipa
žybčioja dantys išklipę
apkvaitime tirštame

žybt, ir iššovė volė
Velnias apžergė volę
neša bekelnį namole
lėk, nabagėli, vai lėk

mūsų gryčiutėj smagu
dugno mielių gal kliūta
kad šitaip kelia tą putą
dainų, juokų ir kalbų

atnašos plaukia Dievop
prityla, ir vėl iš naujo
linksmauja, neatnašauja
niekas jokios galvos
 

šiemet kovo šeštosios dangus

pagaliau sugrįžo dir̃vinis vieversys
virva kaip didelis, ar kas beklausys

klykauja gulbės guviõs Dauguvos
meletos bestulbsta, beklykteli vos

beklausiams palikčiau, vis neišgirs
rausias ir pyksta, kad vìsa kas virš

atpirkos esamasis

vėluoja, ar ką?
ir kam taip reikėjo?
garuoja auka
bet nėra atpirkėjo

ant kryžiaus? po juo?
bet nematomas kryžius
suskatę dejuot
ar dainuot nesiryžę

ir aš ne kitoks
renkuosi vis drungną
ranka atitoks
į dangų? į dugną?

neprišaukiami ežerai

iš Krinčino, vis iš Krinčino
į Daujėnus vis Jėzusėlis
pėsčias į dangų, kur nekrologų
rankraščiai degti nemoka

líesta mano neliečiamì
švyti it skaistvaris krosnies
liepsnos lytimas, lydosi
liejasi formon – lyg mano

Šventãbalos vabalui
markstantis, va pro akis
praskriejo trys ežerai
spėjau išvysti – baltai debesėti

pabėgėlis marių dugnu

į ką pėstininkas pataikys, to
įkapės bus nemarios
ne marios bus iš gilių miegų
iš gìlių priaugs ąžuolų žuolių

paąžuõlių pamiškės prigurmės
žiūrės pievos patiklios
ko čia taip lėkė uždusęs
užmiršęs, kad jis netikras

iš lėtojo laiko, beribio
ištrūkėlis motociklas
dabar žaginy lig pusės
sustojo galop supratęs

kad mūsų kelio tas galas
tvojęs per kelį, per dilbį
kol laikėmės vienas kito
per kapo duobės ilgį
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romantiko įžadai

girių tamsiųjų kurtus
balsas krantą sutélžia
šaltą dangų pabeldžiau
vandenį tris kartus

trupa vanduo aštriais
ašmenimis briaunotais
skeldi ir jam nė motais
Velnias nei jo nasrai

rėksiu kiek tik jie leis
lėksiu savais keliais
niekas baisu nebus

ledo ugniniai nasrai
švinas ir atžagariai
girių aukštųjų medus

palšą valandą

kieno iš tuščio pilstomas į kiaurą
kieno priskirtas prie bailios mirties
kam pakyrėjęs iki gyvo kaulo
kaip kaukė užkabintas už ausies

lyg laukčiau ko, tačiau ne savo vietoj
visai be vietos, aišku, ne laiku
gegutės vaikas, paikas ir gleivėtas
lizdan padėtas prie dorų vaikų

nagais kabinęsis į šlainų šlaitą
į ateitį, kitų seniai praeitą
nuo lizdo krašto skristi arba krist

ką pasirinks išminčius, ką kvailys
kad aš žinočiau, būčiau juokdarys
už tuodu protingesnis, bet kad baigta

mano širdies ruduo

dviejų namų kaimynystė ne šiaip
kad šviesiausiom dienom
vienas užstotų saulėtekį
kitas saulėlydį

kad akių neišėstų kruvinos aušros
prikapota, pripjauta – ríetuvės
kur kiekvieno už savo kautasi
už savo švenčiausius prietarus

šioj žemelėje tūkstantį metų
su mano vidiniais priešais
grumiasi man svetimi

siūlantys savo šviesą
milijoną jos atmainų
už vienatinį dangų gruoblėtą

caverna di quarantena

pirmieji Vilniaus misionieriai
keturiasdešimt laivo vaiduoklių
užakus Vilniai, išsekus Neriai
neša į krantą nešventą duoklę

brenda per tvenkinius, sodą ir medų
juodvarniams švenčiant po trečią vadą
keturiasdešimt bedančių metų
puotą besočiams po visko žada

kiaurą statinę vandenio vyno
ãpynio kraujo kiaurą ąsotį
jau išgadinot, gana tįsoti

keturiasdešimt skalpų prie diržo
prisikabinot, paskiau pamiršot
nusikankinot ar nukankino

V L A D O  B R A Z I ŪN O  nuotraukos
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beplaukdamas į saugų

netaisinėk praėjusios ateities
sėdėk prie savo lango, kol
kėkštą apsnigs, kol

eilėraštis neužrašytas
išblės iš sąmonės ekrano
Viešpaties šauksmininkas
nebeišgirsimas

viskas, ko gali dar būti
pavãliai, po nedaugutį
ir net pabaiga – palengva

upėj be kranto, be vėjo
bus laivė, nebus Kėlėjo
tik dūsaus baugus vandva

geltona augtinių namų

ta niekaip nesibaigianti tikrovė:
senovine parugine derme
suveina dainos iš toli ir stovi
pavakary Sarbievijaus kieme

ir drumzlina tamsa apeina sienas
ir veidus įsidėmi apgraibom
užleidžia rytas potvynį purienų
su nemiegotom suveltom kalbom

padangių spalvos mainos ir ryškėja
geltona virsta į raudona, o
vis viena niekaip negaliu suvokt

gal jau nustotų čia besivaident
tie apraudoti, pamiršti, nebent
iš jų nė kojos nebuvau iškėlęs

užtat kad tu

balas mes bridom, nardėme gelmes
ir laiptais debesų mes kopėm
ieškojom ko? dvejojom, ar čia mes
kaip liūtiniai ar kamuoliniai sopam

man buvo lemta šuntakiai? nejau?
tai ko aš jais
                     taip atkakliai nėjau?

Keturiasdešimties paukščių diena

mūsų kaime su kẽturiasdešimt
pempių ir keturiasdešimt
totorių

pražydusi šventė – slaptųjų
žvalgų sugrįžimo iš Dausuvos –
keturiasdešimt

šalnų ir keturiasdešimt
bandelių šeimynai
su lašiniukais

ėjo malūnas

ėjo malūnas, kabojo lietus
daryk, ką nori, nieko čia nemirsi
per slenkstį nė pėdõs nei pro vartus
nei prieš gaidgystę užgintojon jaujon

susmuk jos priešangy ir nepažvelk ginkdie
į piestą ar muštokę, ar kur žliuga
kur gimčiai su mirtim,
          kur mirčiai su gimtim susimirksėjus
kažkas ne savo kaily atsibus

ir nieko čia nemirsi, ir daryk
ką sveikas nori, bet kabos lietus
sutvinkęs añdai iš Perkūno rago
į dausų tarpugirnius

jo nepaklausi, kur po juo malūnas
tas kaũkaspenis cukragalvis
ir be kepurės, ir be atminties
iš seno pa-
                 pratimo ėjo
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Studentai manęs dažnai klausia, ar filosofas gali būti 
tikintis, ar jis gali būti religingas. Požiūris, kad fi-
losofas, jei tik jis yra tikras filosofas, negali būti 

religingas ir tikintis, tarp filosofų ar norinčių jais tapti 
yra toks pat gajus, kaip ir įsitikinimas, jog tikintysis, jei 
tik jis tiki giliai ir autentiškai, neturėtų tuščiai „filosofuo-
ti“ apie tikėjimo dalykus ar apskritai domėtis filosofija. 
Dėl mūsų visuomenėje paplitusio požiūrio, kad filosofas 
esą negalįs būti religingas, neturėtume kaltinti vien so-
vietmečiu susiformavusių mąstymo stereotipų ar nekri-
tiškai priimamų scientistinių nuostatų, dominuojančių 
šiuolaikinėje vien į technologinę pažangą orientuotoje 
Vakarų civilizacijoje. Nuomonė, kad filosofija ir tikėji-
mas  yra nesuderinami ne tik teoriškai, bet ir praktiškai, 
yra gerokai senesnė, o pačioje filosofijos tradicijoje ji yra 
grįsta ginčo tarp Atėnų ir Jeruzalės idėja, kuri dažnai 
svarstoma tiek teologų, tiek egzistencinės filosofijos at-
stovų tekstuose. Mintį, kad filosofija remiasi ir pasitiki 
tuo, ką atveria prigimtinis protas, o religinis tikėjimas ir 
teologiniai svarstymai privalo būti grindžiami visų pir-
ma Apreiškimu (nors, be abejo, ne tik juo), atrandame 
ir krikščionių mąstytojų darbuose, ypač šv. Tomo Akvi-
niečio veikaluose, bet, kita vertus, krikščionių filosofai 
niekada netvirtina, kad religinis tikėjimas ir filosofija yra 
nesuderinami iš prigimties.

Klausimas, ar filosofas gali būti tikintis, yra susijęs 
su klausimu, ar filosofija ir tikėjimas yra suderinami. 
Siekiant atsakyti į šį klausimą, reikės atkreipti dėmesį į 
religinio tikėjimo ir filosofijos panašumus bei skirtumus. 
Kalbėdami apie religiją ir tikėjimą turėsime galvoje visų 
pirma krikščioniškąją religiją ir krikščioniškąjį tikėjimą, 
tačiau išdėstytos pastabos – galbūt su tam tikromis pa-
taisomis – tiktų ir kitoms religijomis, ypač toms, kuriose 
yra pripažįstamas transcendentinio Dievo ir transcen-
dentinės tikrovės egzistavimas.

Iš pradžių meskime žvilgsnį į pagrindinius stereo-
tipinius teiginius, kuriais remiantis daroma išvada, esą 
filosofija ir tikėjimas yra nesuderinami. Itin dažnai tenka 
išgirsti tvirtinimą, kad filosofas mąsto laisvai, o tikintis 
žmogus – nelaisvai, nes savo mąstyme jis yra varžomas 
įvairių religinių dogmų, kurių neturi teisės ginčyti – bent 
jau tol, kol lieka ištikimas savo tikėjimui ir išpažįstamai 
religijai. Taip manantieji filosofui būdingą mąstymo lais-
vę suvokia kaip drąsos išraišką bei rezultatą, o tikinčio 
žmogaus apsisprendimą laikytis savo tikėjimo suvokia 
kaip bailumą ir dvasios vergystę. Pačių filosofų raštuo-
se neretai aptinkame mintį, kad žmogus, pradėjęs mąs-

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

Ar filosofas gali būti tikintis?
Apie religijos ir filosofijos panašumus bei skirtumus

tyti laisvai ir savarankiškai, – būtent taip, kaip privalo 
mąstyti tikri filosofai, – tiesiog neišvengiamai privaląs 
atmesti tikėjimą, o jei koks nors filosofas vis dar laikosi 
įsikibęs religinio tikėjimo, toks filosofas iš tiesų net nėra 
tikras filosofas – arba geriausiu atveju jis yra trečiarūšis 
mąstytojas ar filosofuojantis teologas. Atkreipkime dė-
mesį į tai, kad besilaikantieji požiūrio, jog filosofas mąsto 
laisvai, o tikintysis – nelaisvai, filosofui būdingą „laisvą 
manymą“, kitaip tariant, laisvamanybę, dažniausiai – ir 
beveik instinktyviai, automatiškai – suvokia net ne kaip 
agnostinę, bet kaip angažuotai bedievišką, ateistinę, pa-
saulėžiūrinę laikyseną. 

Tokia tendencija, beje, atsispindi ir pačioje kalboje: 
nors laisvamaniui būdingo „laisvo manymo“ erdvė, re-
gis, privalėtų būti labai plati, aprėpianti pačias įvairiau-
sias pasaulėžiūros pozicijas (juk bet kuris laisvamanis, 
remiantis pačia jo apibrėžtimi, užkoduota jį įvardijančia-
me žodyje, privalo mąstyti ir manyti laisvai, taigi, paly-
ginti su kitais laisvamaniais, kiek kitaip – savaip, savitai 
ir įvairiai), iš tiesų, kaip rodo paties žodžio „laisvama-
nis“, iš esmės sinonimiško žodžiui „bedievis“, vartosena 
kalboje, laisvamanio disponuojama mąstymo ir manymo 
laisvė dažniausiai suvokiama kaip apsiribojanti galimy-
be pasirinkti vieną vienintelį variantą – būtent Dievo 
atmetimą. Jei kas tvirtintų, kad laisvamanis Dievą at-
meta „laisvai manydamas“, jam galėtume atsakyti, kad 
ir tikintysis Dievą priima bei išpažįsta taip pat „laisvai 
manydamas“, jei tik ši tikėjimo pozicija pasirenkama iš 
tiesų laisvai ir sąmoningai, o ne aklai pasiduodant tradi-
cijai, tėvų ar draugų įtakai, visuomenės spaudimui, bai-
mei, praktinės naudos siekiui arba remiantis kokiu nors 
kitu išskaičiavimu. Taigi tikintysis, jei tik savo tikėjimą 
pasirenka iš tiesų laisvai, turi – žvelgiant iš esmės – ne 
mažesnę teisę nei bedievis būti vadinamas laisvamaniu, 
nors šiaip akivaizdu, jog toks tikinčiojo apibūdinimas 
kalboje tikrai niekada neprigis, nes žodžių vartojimas 
turi didelę inerciją, o žodžio „laisvamanis“ konotacijos 
jau yra seniai susiformavusios. 

Beje, ir pats įsitikinimas, jog tikinčiojo laikysena yra 
baili, o bedievio – drąsi, dėl to ji jau savaime yra labiau 
filosofinė, taip pat neturi jokio savaiminio pagrindo, nes 
mąstymo ir manymo drąsa neturi jokio tiesioginio ryšio 
su mąstomu ir manomu turiniu. Galbūt gerokai anks-
čiau, prieš kokį šimtmetį, kai tikinčiųjų buvo daugiau 
nei netikinčiųjų, ateistinė ar agnostinė „laisvamanio“ 
pozicija dėl jos santykinio retumo, ekscentriškumo ir ne-
konformistiškumo galėjo daugeliui atrodyti kaip drąsi ar 
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net įžūli, bet šiais laikais, kai netikėjimas – bent jau viešai 
demonstruojamas netikėjimas ar baimė viešai demons-
truoti tikėjimą – pamažu tampa socialine norma, būtent 
tikintįjį, o ne tą, kuris netiki arba norėtų toks atrodyti 
viešumoje dėl savo reputacijos saugumo bei socialinio 
prestižo, turėtume laikyti drąsiu žmogumi.

Požiūris, kad žmogus, pradėjęs mąstyti laisvai ir 
drąsiai, kitaip tariant, taip, kaip dera tikram filosofui, 
tiesiog neišvengiamai privalo atmesti bet kokį religinį 
tikėjimą, ypač tikėjimą transcendentiniu Dievu ir trans-
cendentine tikrove apskritai, atidžiau pažvelgus, atsi-
skleidžia ne kaip filosofinis, o kaip dogmatinis, nes besi-
vadovaujantis tokiu požiūriu jau iš anksto manosi žinąs 
tiesą – tiesą apie tai, kokia yra tikrovė savo giliausiuose 
pamatuose: „žinojimas“, jog Dievo nėra, yra esminis, 
fundamentinės reikšmės „žinojimas“, nes pačiu skelbia-
mo verdikto užmoju tai yra ne kas kita, kaip pretenzi-
ja žinoti svarbiausią dalyką apie tikrovės prigimtį. Tai 
pretenzija žinoti, kokia – prasminga ar beprasmė – yra 
tikrovė savo giliausiuose pamatuose. Galėtume iš karto 
paklausti, ar tas, kuris laikosi tokio požiūrio, yra bent iš 
tolo panašus į Sokratą, pripažinusį, kad jis nieko nežinąs, 
o juk, matyt, neverta įrodinėti, kad šis didis Atėnų mąsty-
tojas pagrįstai laikomas kiekvieno tikro filosofo provaiz-
džiu ir etalonu. Beje, jei kas tvirtintų, kad ir tikintysis ne 
mažiau tvirtai „žino“, kokia yra tikrovė savo giliausiuo-
se pagrinduose, nes jis esą „žino“, jog Dievas yra, būtų 
galima atkreipti dėmesį į esminį skirtumą tarp bedieviui 
būdingo „žinojimo“ ir tikinčiajam būdingo tikėjimo: juk 
tikintysis ir vadinamas tikinčiuoju dėl to, kad jis tiki, o ne 
„žino“ – kiekvieną dieną jis turi kovoti dvasinę tikėjimo 
kovą, didelėmis pastangomis plaukdamas prieš abejonių 
ir netikėjimo srovę, bandančią jį nusinešti. Be jokios abe-
jonės, jei laisvamanis sąžiningai pripažintų, kad jis taip 
pat tik tiki, o ne žino, jog Dievo nėra, toks savitas jo ti-
kėjimas būtų vertas pagarbos, tik, deja, taip tikinčių man 
kol kas neteko sutikti: kiek man teko jų matyti, visi vadi-
namieji laisvamaniai laikosi labai tvirtų, net kategoriškų 
pažiūrų, iš kurių galima spręsti apie jų įsitikinimą, kad 
jie ne šiaip – svyruodami ir abejodami – tiki, jog Dievo 
nėra, o iš tiesų tvirtai šį dalyką žino. 

Tad kieno – tikinčiojo ar netikinčiojo – pasaulėžiū-
rinė pozicija yra filosofiškesnė? Tikintysis, jei tik jo tikė-
jimas nėra aklas ir fanatiškas, savo žinojimą, ypač įgytą 
prigimtiniu protu, laiko menku ir netobulu, net jei tas 
žinojimas yra susijęs su pamatiniais tikėjimo dalykais. 
Galėtume teigti, jog vien dėl savo kuklumo ir nuolan-
kumo tikintysis laikosi (kaip kadaise laikėsi ir Sokratas) 
filosofinės nežinojimo prezumpcijos – išankstinės pa-
matinės nuostatos, kad bet kokio filosofinio mąstymo 
išeities taškas yra radikalaus nežinojimo pripažinimas, 
ir sąžiningo prisipažinimo sau pačiam, jog žinai tik tai, 
kad nieko nežinai. Atkreipkime dėmesį į tai, kad Sokra-
to amžininkai – Platonas, Ksenofontas ir kiti, šį Atėnų 
mąstytoją laikė labai pamaldžiu: žinojimas, kad jis nieko 
nežinąs, jam netrukdė įsiklausyti į savo daimono balsą, 
lemtingomis gyvenimo akimirkomis draudimais byloju-
sį iš sielos gelmių, pagarbiai kalbėti apie Apoloną ir ki-

tus tradicinės graikų religijos dievus, sykiu pripažįstant, 
kad jis, Sokratas, kaip ir bet kuris kitas žmogus, negalįs 
kompetentingai išmanyti dieviškų dalykų. Sokratą – fi-
losofo provaizdį ir etaloną – patys ankstyvieji krikščio-
nys vadino krikščioniu iki krikščionybės. Tokiu buvo 
laikomas ir Platonas, talentingiausias Sokrato mokinys ir 
iškiliausias filosofas visoje Vakarų filosofijos tradicijoje: 
prigijęs apibūdinimas Plato Christianus („krikščionis Pla-
tonas“, „krikščioniškasis Platonas“) puikiai iliustruoja, 
kokia stipri ir autentiška gali būti filosofijos ir religijos 
(konkrečiai – filosofijos ir krikščionybės) jungtis.

Suvokimas, jog tikrovė savo giliausiuose pamatuose 
yra didžiai slėpininga ir iki galo nepažini, yra būdingas 
tiek filosofui, tiek tikinčiajam, ypač išpažįstančiam kurią 
nors vieną iš trijų abraomiškųjų religijų – krikščionybę, 
judaizmą arba islamą. Antai fundamentinė krikščioniš-
kosios teologijos nuostata, kad Dievo esmė yra nepažini 
jokiam Dievo sukurtam kūriniui, taigi ir žmogui, reiškia 
tai, jog transcendentinė visos tikrovės šerdis visada iš-
liks didžiai slėpininga, iki galo teoriškai nesuprantama 
ir praktiškai neperprantama, kitaip tariant, į ją kaip į 
sieną atsimuš bet kokios gnostinės spekuliacijos, bet ko-
kios žmogiškosios tuštybės ar visagalybės siekio įkvėp-
tos mirtingųjų pretenzijos vieną kartą visiems laikams 
įminti būties mįslę ar sukurti galutinę visa ko teoriją. Ši 
krikščioniškoji teologinė nuostata primena daugelio filo-
sofų įsitikinimą, jog tikrovė visada pranoks žmogiškąsias 
pastangas ją pažinti ir įvaldyti, o jos branduolys žmogaus 
protui visada atsiskleis kaip kietas, tamsus, neskaidrus, 
nesuvokiamas ir neperprantamas. Krikščioniškasis mo-
kymas apie nepažinią Dievo esmę turi nemažai atitikme-
nų Vakarų filosofijos istorijoje, tarp kurių verta paminėti 
kantiškąją žmogaus protui nepažinaus daikto savaime, 
daikto savyje (Ding an sich), koncepciją, ir šliogeriškąją 
substancinio individo, kurio branduolys visada yra kie-
tas, tamsus ir nepažinus, sampratą. 

Kaip ir filosofija, religinis tikėjimas, ypač jei jis grin-
džiamas ne tik asmeniniu religinio santykio išgyvenimu, 
bet ir korektiškomis teologinėmis intuicijomis, suteikia 
geriausią imunitetą prieš gnostines pretenzijas pažinti 
tikrovę iki galo, visiškai, be jokios tamsumo, neskaidru-
mo ir paslapties liekanos. Ši gnostinė pretenzija yra ne-
retai būdinga ideologams ir politiniams technologams, 
kuriantiems absoliučios tiesos simuliakrus tam, kad juos 
pasitelkę valdantieji galėtų lengvai valdyti visuomenę ir 
manipuliuoti žmonėmis, o kartais ir kai kuriems kritiš-
kumo, kuklumo ir nuolankumo stokojantiems moksli-
ninkams, ypač gamtamokslio atstovams, kurie, netikėda-
mi Dievu, patys ima jį vaidinti, o technologinę pažangą 
paverčia stabu, prieš kurį parklupdo patį žmogų. 

Galbūt kai kam tai pasirodys paradoksalu, bet nepa-
žinaus tikrovės slėpinio akivaizdoje filosofo – jei jis yra 
tikras filosofas – laikysena labiau primena tikinčiojo, o 
ne mokslininko laikyseną, nors atkreipdami į tai dėme-
sį privalome pripažinti, kad ir tarp pačių mokslininkų 
yra ir tikinčiųjų, ir gebančiųjų filosofiškai mąstyti. Beje, 
yra visiškai akivaizdu, kad nei krikščionybės, nei juda-
izmo, nei islamo jokiu būdu negalima laikyti religijo-
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mis, turinčiomis gnostinių pretenzijų, nes bet kurios iš 
šių religijų Apreiškime pateikiama informacijos veikiau 
apie Dievo santykį su žmogumi, apie įsikūnijusį Dievą, 
o ne apie Dievą patį savaime – Dievą kaip transcen-
dentinės tikrovės branduolį, kuris laikomas nepažiniu, 
nesuvokiamu ir didžiai slėpiningu, tuo, kurio „keliai 
nežinomi“. Pavyzdžiui, krikščionis suvokia iš Apreiš-
kimo žinąs nemažai dalykų apie žmonijos atpirkimo 
istoriją, kitaip tariant, apie Dievo santykį su žmogumi, 
bet tikrovę pačią savaime – visų pirma transcendentinę 
Dievo paties savaime tikrovę – laiko didžiai slėpininga, 
nepažinia, prakilniai didinga ir šventa. Turint galvoje 
neperprantamus tikrovės pamatus, tikinčiojo mąstymas 
yra tiek pat laisvas, o mąstymo horizontai tiek pat atviri 
ir platūs, kaip ir filosofo mąstymas bei mąstymo hori-
zontai. Būtent dėl šios priežasties tikinčiojo mąstymas, 
kaip ir filosofo mąstymas, yra atviras, o ne uždaras mąs-
tymas, o juk vienas dažniausių tikintiesiems adresuoja-
mų priekaištų ir yra būtent priekaištas, kad jų mąstymas 
esą nėra atviras. 

Pripažinimas, jog tikrovė turi bent du lygmenis, arba 
„aukštus“, – imanentinį ir transcendentinį, – jau savaime 
yra ir maksimalaus tikrovės turtingumo, jos pilnatvišku-
mo, kokybinės įvairovės, nenuspėjamumo ir pajėgumo 
mus nuolat stebinti bei žavėti pripažinimas. Šiuo atžvil-
giu tikintysis jaučiasi stovįs didesnės paslapties akivaiz-
doje nei tie iš filosofų, kurie pripažįsta tik imanentinį 
tikrovės lygmenį, jau nekalbant apie daugumą moksli-
ninkų, kurių santykis su jų tyrinėjama imanentine tikro-
ve, jų nežavinčia nei estetiškai, nei egzistenciškai, nei 
filosofiškai, nei religiškai, yra grynai instrumentinis ir 
manipuliacinis. Būtent dėl to, kitaip nei dažnai teigiama, 
religinis tikėjimas ne tik nenuskurdina dvasinio žmo-
gaus pasaulio, jo santykio su tikrove, bet ir nepaprastai 
jį praturtina bei pakylėja. Tikinčiojo dėmesingumas Die-
vui ir artimui tampa dėmesingumu visam pasauliui, vi-
sai tikrovei, pajėgumu laukti ateities ir aktyviai ją kurti, 
pagaliau tuo, ką galėtume pavadinti džiugia valia atei-
čiai ir viskam, kad ir ką ji atneštų, o tikėjimas stebuklų 
galimybe suteikia jėgų ištverti situacijose, kurios atrodo 
žmogiškai nepakeliamos, ir išlaikyti viltį beviltiškomis 
akimirkomis.

Nors filosofija paprastai labiau siejama su raciona-
lumu, o religinis tikėjimas neretai laikomas iracionaliu, 
ši dichotomija nėra visiškai pagrįsta. Štai jau senojoje 
graikų religijoje dievai buvo suvokiami kaip pasaulio 
sąrangoje atstovaujantys racionalumui, proto principui – 
šiuo atžvilgiu racionalus dieviškasis pradas buvo prieš-
priešinamas iracionaliam ir chaotiškam medžiagiškajam 
pradui. Šį požiūrį aptinkame Herakleito, Pitagoro, Par-
menido, Platono, Aristotelio, stoikų ir neoplatonikų teks-
tuose. Dieviškumo sąsaja su racionalumu dar ryškiau 
įžvelgiama krikščionybėje, jos mokyme apie įsikūnijusį 
Dievo Žodį – dieviškąjį Logą: krikščionybėje aptinkama 
dieviškumo sąsaja su racionalumu taps dar akivaizdesnė 
suvokus, jog daiktavardis logos graikų kalboje reiškia ne 
tik žodį bei kalbą, bet ir protą, argumentą, motyvą, san-
tykį, skaičių, proporciją, dėsnį, kosminio proto principą 

ir t. t., taip pat atkreipus dėmesį į tai, kad lotynų kalboje 
šį graikišką žodį atitinka ne tik atitikmuo verbum, bet ir 
ratio, iš kurio kilo ir pats racionalumo terminas. 

Racionalumas ir kritinė refleksija šiaip labiau sieja-
mi su filosofija nei su religiniu tikėjimu, bet kasdienė są-
žinės apyskaita, metodiškai praktikuojama krikščionių 
ir kitų religijų atstovų, gali būti laikoma tam tikru ne 
tiek abstrakčiai, teoriškai, kiek praktiškai bei asmeniškai 
orientuotu kritinės refleksijos pavidalu, neretai įgyjan-
čiu ir teorinės refleksijos formą. Geriausias pavyzdys – 
genialus šv. Augustino gebėjimas reflektuoti, viena ver-
tus, savo paties gyvenimiškąją patirtį, kitaip sakant, 
gebėjimas praktikuoti sąžinę kaip asmeninę praktinę 
savižiną, ir, kita vertus, jam būdinga neprilygstama abs-
trakčios teorinės refleksijos – teorinės savižinos – galia. 
Būtinybė atpažinti ir išpažinti savo nuodėmes krikščio-
nio gyvenime ugdo praktinę savistabą, praktiškai orien-
tuotą introspekcijos gebą, ir ši praktinė savistaba, šis 
praktinis dėmesingumas savo sielai ir darbas su pačiu 
savimi savo sielos viduje neišvengiamai – nors galbūt ir 
netiesiogiai – ugdo ir abstraktesnės teorinės refleksijos 
galią, kurią suvokiame kaip filosofo kultivuojamą kriti-
nį mąstymą.

Filosofija ir tikėjimas neretai pernelyg priešprieši-
nami ar net supriešinami pabrėžiant, kad filosofija yra 
veikiau teorinis nei praktinis užsiėmimas, o tikėjimas – 
veikiau praktinis nei teorinis veiksmas. Vis dėlto ir ši 
dichotomija verta nemažos kritikos. Jau Antikos laikais 
buvo aiškiai suvokiamas filosofijos ryšys su praktika, 
ypač su asmenine sielos kultivavimo praktika. Pati fi-
losofinė teorija – būtent filosofinė žiūra kaip tikrovės 
kontempliavimo kūno ir sielos akimis veiksmas – buvo 
mąstoma kaip didžiai asmeniškas, asmenine patirtimi 
grįstas teorinio santykio su pasauliu praktikavimas, o 
ne kaip formalus, nuasmenintas, asmeniškai neįpareigo-
jantis teorizavimas. Filosofijos ryšys su praktika tapo dar 
akivaizdesnis mūsų laikais, ypač egzistencinės filosofijos 
ir fenomenologijos kontekste, kur nuasmenintas, anoni-
minis, asmenine patirtimi nepagrįstas filosofinis mąsty-
mas laikomas apskritai neįmanomu dalyku. 

Žvelgiant iš kitos pusės, iš religinio tikėjimo pers-
pektyvos, nesunku suvokti, jog tikėjimas turi ir svarbią 
teorinę dimensiją: tai religiniam tikėjimui nepaprastai 
svarbus teologinis matmuo, susijęs su pastanga tikėji-
mo tiesas kiek įmanoma labiau konceptualizuoti, racio-
nalizuoti ir universalizuoti – arba, priešingai, teoriškai 
pagrįsti tokio konceptualizavimo, racionalizavimo bei 
universalizavimo negalimybę ar net potencialią jų žalą. 
Teologinis mąstymas dažnu atveju būna ne mažiau abs-
traktus nei filosofinis, tik jis remiasi kitais principais, 
nors pačioje teologijoje jau savaime yra ir tam tikrų fi-
losofinių elementų. Teologinis ir filosofinis mąstymas 
šiuolaikinėje filosofijoje kartais įgyja hibridinių pavida-
lų. Antai Didžiojoje Britanijoje ir JAV yra kultivuojama 
filosofinė teologija – kad suvoktum šio savito abstraktaus 
teorizavimo specifiką, pakanka atsiversti bene žinomiau-
sio ir talentingiausio jos atstovo Richardo Swinburne’o 
veikalus.
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Glaustai aptaręs kai kuriuos religinio tikėjimo ir 
filosofinio mąstymo panašumus bei sąsajas, pabaigoje 
norėčiau atkreipti dėmesį ir į vieną esminį jų skirtumą. 
Filosofija siekia universalaus ir intersubjektyvaus aki-
vaizdumo, o religiniam tikėjimui, kuriam dar labiau nei 
filosofijai yra svarbi asmeninė patirtis, dažnai pakanka 
intymiai privataus akivaizdumo, nors jo dažniausiai 
apskritai neįmanoma intersubjektyviai komunikuoti. 
Filosofas savo mintį siekia pagrįsti argumentais, kurie 
būtų suvokiami dialogo partnerių ir jų priimami, ir kal-
ba yra beveik tobula tokių intersubjektyvių argumentų 
formulavimo bei pagrindimo terpė. Tikinčio žmogaus 
tikėjimas, priešingai, dažnai kyla iš privačių patirčių, 
kurių neįmanoma tinkamai perteikti kitiems, nebent 
šiek tiek apie jas papasakoti netobula žmogiška kalba, 
kuri šiuo atveju yra visiškai neadekvati, jau nekalbant 
apie labai menkus tas patirtis patyrusiojo šansus kitus 
įtikinti šių patirčių realumu. Nors teologijoje, ypač fi-
losofinėje teologijoje, bandoma formuluoti universaliai, 

W . R I D G WAY 'A U S  graviūra pagal D A N I E L I A U S  H U N T I N G T O N O  1868 m. paveikslą Filosofija ir krikščioniškasis menas, 1878

intersubjektyviai galiojančius Dievo buvimo argumen-
tus, daugumai tikinčiųjų jie nedaro tokio įspūdžio, kaip 
jų pačių asmeninių susitikimų su Dievu patirtys, kurios 
būna visiškai privačios, neįmanomos komunikuoti ki-
tiems. Šias patirtis galėtume įvardyti kaip konkretiems 
žmonėms adresuotus privačius Dievo buvimo ir veiki-
mo ne tik praeityje, bet ir šiomis dienomis, čia ir dabar, 
įrodymus.

Tad grįžkime prie pradžioje suformuluoto klausi-
mo: ar filosofas gali būti tikintis? Atsakymas aiškus: be 
abejo, gali, tik jis turi suvokti, kad filosofinis mąstymas 
ir tikėjimas yra, sakytume, skirtingi intelektinio ir dva-
sinio sąlyčio su tikrove modusai. Jie papildo vienas kitą 
ir mūsų mąstyme skleidžiasi kaip dvi skirtingos gijos, 
kartais atsiskiriančios viena nuo kitos, bet neretai ir susi-
pinančios tarpusavyje. Šių gijų panašumus ir skirtumus 
būtina aiškiai suvokti jau vien dėl to, kad vienais atvejais 
šias gijas dera išlaikyti atskirtas, o kitais atvejais verta iš-
bandyti sinergiškas jų sanpynas.      
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Vakar

I
vakar atėjo angelas
apklojo, kad nesušalčiau 
po pagalve padėjo plytelę šokolado
kad nemirčiau iš bado 

II
šiandien šilta ir jauku 

2021, rugsėjo 17

(Ne)viltis

perskelta gyvatė
užstringa in ir jang plyšyje
nesuvokdama, kad tai – juodoji skylė 

2021, rugsėjo 15

Dialogas

I
nėra juodo, nėra balto
yra tik vienatvė
parašyta mūsų skausmo

II
yra ir juoda, ypač juoda
ypač balta, tik pilkam danguje

III
kiek daug tavo pasaulio manyje
kiek skambesio erdvėj

IV
vanduo upely, kai nuleidi kojas 
samanų švelnumas tavo pėdose

V
medis, kalbantis, kai jį apsikabini 
spanguolė, nuskinta, rūgšti

2021, rugsėjo 8

M i n d a u g a s  P e l e c k i s

Atvirukas, gautas rytoj

I
– – – kam išbaidei mintį – – –
– – – jos negirdėjo – – –
– – – laukinė rožė – – –

XV
– – – taip buvo pasakyta – – –
– – – – – – – – –

Pirštų šokis

I
– pro langą žiūrėtas –
– per dieną iškęstas –
– tyliai atsėlinęs –

II
– suteikęs džiaugsmą –
– ištrynęs skausmą –
– medžio šešėly –

III
– šešėlių tango –
– pavėsių valsas –
– tykus balzamas –

IV
– ne mano tai –
– kentėti –
– skristi man –

XV
– skausmo grožis – 
– – – metafizikų kova – – –
(suprantama, be pab.)
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... kur sapnai tik apie mus ...

I
– – – išvykimas – – –
– – – nei toli, nei arti – – –
– – – pagal tavo paveikslą – – –

II
– – – nutapytą nežinomo autoriaus – – –
– – – slaptomis spalvomis – – –
– – – iš  lėto – – –

III
– – – nepaskutinis traukinys – – –
– – – stepėse – – –
– – – išnyko – – –

IV
– – – tarpinė stotelė – – –
– – – buskit – – –
– – – piliečiai – – –

XV
– – – į klausimus nebus atsakymų – – –
– – – tik šviesa – – –
– – – (ir kalnų mėlis)

2021, rugsėjo 8

Mokomės (s)kristi

I
– – – raudonas paukštis – – – 
– – – sparnu rėžia orą – – –
– – – mano akys pavydžiai jį stebi – – –

II
– – – mokytis skristi – – –
– – – stebint (ir nieko daugiau) – – –
– – – paleidus mintis aitvarais – – –

III
– – – mokytis kristi – – –
– – – suvokdamas, kad ir dangus, ir bedugnė – – –
– – – esi pats – – –

IV
– – – šviesk, beprotiškas deimante – – –
– – – keliauk po visatas – – –
– – – ir pasakok tikrąją Ikaro istoriją – – –

XV
– – – pasauliams, kurie yra – – – 
– – – buvo ir bus – – –
– – – (o mes išnyksim) – – –

2021, rugsėjo 2

Žiedlapiai (Paskutinis romantikas)

I
– – – Mėnulis nėra piliulė – – –
– – – Saulė nėra lemputė – – –
– – – Žemė nėra mūsų namai (ją mums paskolino) – – –

II
– – – Gėlės gimsta jūrose – – –
– – – Žuvys skraido vandenyse – – –
– – – Okeanas – mūsų tėvas ir motina – – –

III
– – – Pamaitink šunį (bet kurį) – – –
– – – Paglostyk katiną (nepasirinktinai) – – –
– – – Sukurk naujus namus paukščiui (nebūtinai šarkai) – – –

IV
– – – Ekologinė katastrofa – tai mes – – –
– – – Kai apsimetame, kad nesame romantikai – – –
– – – Ir žiūrėdami į ledynus matome tik sušalusį H2O – – –

XV
– – – Šiltas megztinis pingvinui – – –
– – – Nepiktas baltojo lokio žvilgsnis – – –
– – – Pirmieji žingsniai į nubudimą (nors ir labai šalta) – – –

2021, rugsėjo 2, ašigaliaujant ir atgailaujant
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P R A N U I  T A M O Š A I Č I U I  –  9 0

D a i v a  Ta m o š a i t y t ė

Birbynės aidai
Lapkričio mėnesį vyko nemažai renginių, skirtų birbynininko, tarptautinių 
konkursų laureato, „Sutartinės“ įkūrėjo ir vadovo, Dainų švenčių dirigento, 
kompozitoriaus, nusipelniusio artisto profesoriaus Prano Tamošaičio  
(1931-11-05–2007-03-22) gimimo 90-mečiui paminėti. Šiai progai 
buvo skirta LRT laida „Ryto suktinis“ (2021-10-31), pokalbis radijo 
laidoje „Pakeliui su klasika“ (2021-11-05) ir du šventiniai vakarai 
LMTA ir Jurbarko krašto muziejuje. Lapkričio 4 dieną LMTA jungtinis 
liaudies instrumentų ansamblis ir solistai Vytautas Juozapaitis ir Zita 
Martinavičiūtė atliko P. Tamošaičio aranžuotus ir harmonizuotus kūrinius, 
atsiminimais dalijosi muzikologas Vaclovas Juodpusis, prof. Eduardas 
Gabnys, prof. Vytautas Tetenskas, kompozitorius Anatolijus Lapinskas 
pasakojo apie P. Tamošaičio kūrybos bruožus. Egidijus Ališauskas atliko solo 
Jono Švedo raliavimą „Ėsk, karvute“, parašytą P. Tamošaičiui 1957 metais 
Maskvoje vykusiame VI pasauliniame jaunimo ir studentų festivalyje, iš 
kurio „Sutartinė“ ir jos vadovas sugrįžo laimėję aukso medalius. Ta pati 
muzika ir kiti kūriniai birbynei solo skambėjo lapkričio 6 dieną Jurbarke. 
Miesto savivaldybės ir kultūros centro rūpesčiu Jurbarko krašto muziejaus 
menėje įvyko atsiminimų vakaras, kuriame dalyvavo Daiva Tamošaitytė 
ir Anatolijus Lapinskas. Parodų ir koncertų salėje vyko liaudies muzikos 
kapelų šventė „Pamituvio armonika“, skirta P. Tamošaičio atminimui. Dėl 
kovidinės situacijos kolektyvai iš Vilkaviškio ir Joniškio neatvyko, o kapelos 
iš Plungės, Skuodo ir Jurbarko atliko P. Tamošaičio „Muleikų polką“, 
„Jurbarkiečių polką“, pabaigoje jungtinis orkestras – P. Tamošaičio „Prie 
Mituvos“. Kultūros centro vadovas Gintaras Zareckas pateikė siurprizą – 
vaizdo sveikinimą iš P. Tamošaičio gimtinės Molynės kaime. Ant stalo kvepėjo 
sode nuskinti obuoliai... Pats meras Skirmantas Mockevičius griežia smuiku 
Jurbarko liaudies muzikos kapeloje „Mituva“ (vad. Jadvyga Zemliauskienė). 
Egidijaus Ališausko birbynė skambėjo ir solo, ir kartu su jurbarkiškiais. 

Lygiai prieš dešimt metų didžiojoje muzikos akade-
mijos salėje buvo švenčiamas P. Tamošaičio 80-me-
tis, skambėjo Sutartinės akompanuojamos ištiki-

miausio bendražygio Virgilijaus Noreikos atliekamos 
dainos. Buvo pristatyta dar karšta mūsų su prof. Al-
girdu Vyžintu parengta monografija Pranas Tamošaitis: 
gyvenimas ir veikla, kuri atskleidžia plačią P. Tamošaičio 
nuveiktų darbų panoramą per kolegų, mokinių, artimų-
jų atsiminimus, spaudą ir faktografiją. Dabar sunku net 
patikėti, koks gyvas ir turtingas buvo tradicinės muzikos 
paveldas, kokie sudėtingi ir svarbūs iškelti uždaviniai 
tęsiant pirmtakų pradėtus darbus, kurių fone vieno iš 
liaudies muzikos barų darbininko P. Tamošaičio, indėlis 
atvėrė naują puslapį, naują viziją. Ji rėmėsi Jono Švedo 
nubrėžtomis gairėmis – ištobulinti esamus tautinius ins-
trumentus ir parodyti juos pasauliui, ugdyti tautinę sa-

vimonę. Šiam pašaukimui P. Tamošaitis buvo ištikimas 
visą gyvenimą ir nuosekliai dirbo iki pat mirties. Kad 
ši vizija buvo sėkminga ir integrali mūsų kultūros da-
lis liudija tai, kaip organiškai jo veikla įsipynė į bendrą 
kultūros lauką.

Pranas Tamošaitis nenuilstamai dirbo nuo aušros iki 
sutemos: iš ryto repeticijos, dieną įrašai, dažnai gyvi, į 
radiją ir televiziją, vakare – koncertai. Gastrolės, mokslo 
konferencijos, literatūros ir meno dekados Lietuvoje ir 
kitose šalyse, straipsniai spaudoje aktualiais klausimais, 
talentingų mokinių pritraukimas, renginiai aukštųjų mo-
kyklų studentams, darbas konkursų žiuri, metodiniai 
mokslo darbai, dėstymas valstybinėje konservatorijo-
je, dirigavimas ir organizacinė veikla Dainų šventėse, 
moksleivių šventėse, Dainų dainelėje – visa tai rodė di-
delį dėmesį jaunajai kartai, jos ugdymui tautine dvasia. 

Pranas Tamošaitis apie 1964 m.
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Jam rūpėjo, kad Lietuva nesiliautų dainuoti, šokti, kad 
ateities kartos nenutoltų nuo savasties, nuo idealų, kad 
semtųsi įkvėpimo iš liaudies papročių ir tradicijų, neiš-
senkamos išminties ir liaudies humoro.

 Jis buvo nuoširdžiai įsitikinęs, jog folkloro palikimą 
būtina plėsti ir papildyti naujais žanrais, nauju repertua-
ru, tai yra formomis, kurios turi ateitį modernėjančiame 
pasaulyje ir lygiai taip pat yra puoselėjamos kitų tautų. 
Tuo tikslu jis rengė naują repertuarą – iš pradžių atliko 
jam ir jo birbynių kvintetui, kameriniam liaudies ins-
trumentų ansambliui Sutartinė ir medicinos darbuotojų 
ansambliui Rūta parašytus kūrinius, paskui pats ėmėsi 
kurti, aranžuoti šokius, instrumentines pjeses, harmoni-
zuoti liaudies dainas, kalbino kompozitorius, atlikėjus. 
Perėjimą iš folkloro į stilizuotą tarpsnį liudija jo dabar 
jau įprasti, o tuomet novatoriški projektai: bendradar-
biavimas su Stefanija Nosevičiūte ir Jadvyga Čiurlionyte, 
koncertai, kurių pirmoje dalyje buvo atliekami kūriniai 
tradicinėmis kanklytėmis ir diatoninėmis birbynėmis, 
Tomas Vaisieta skaitė liaudies padavimus, Vytautas Cip-
lijauskas, moterų tercetas dainavo folklorines dainas 
(atitinkamai dzūkų monodines ir aukštaičių sutartines), 
o antrojoje būdavo atliekami jau nauji kūriniai modifi-
kuotais instrumentais. Kurdamas šią programą, P. Tamo-
šaitis pakvietė bendradarbiauti chorvedį Povilą Mataitį, 
ir taip, jo žodžiais, Sutartinėje gimė Mataičio folklorinis 
ansamblis. Apie koncertus ir programas parašyta per 100 
recenzijų, daugiausia rašė Klemas Nainys (Julius Fin-
kelšteinas). O tarptautinė spauda, taip pat ir pasibaigus 
VI pasauliniam jaunimo ir studentų festivaliui Maskvo-
je, iš kurio jis sugrįžo kaip laureatas, pabrėžė išskirtinai 
aukštą jo vadovaujamo kolektyvo profesinį lygį ir faktą, 
jog visi muzikantai yra multiinstrumentalistai – skudu-
čiuoja. Sutartinė atlikdavo ir jo paties originalius kūrinius 
skudučiams (Voverėlė ir kt.), ir Jurgio Gaižausko Voverai-
čių šokį. Štai unikalus atvejis. P. Tamošaičio iniciatyva 
Sąjunginės moksleivių meno ir sporto šventės atidary-
me dalyvavo skudutininkai: trims tūkstančiams choris-
tų ir instrumentalistų, pučiančių skudučius, vadovavo 
P. Tamošaičio paskatintas Ipolitas Petrošius. (Šį įvykį 
transliavo net Maskvos televizija!) Prie panašaus užmo-
jo projektų reikėtų priskirti ir eksperimentinio liaudies 
instrumentų orkestro su visais instrumentais sukūrimą, 
parengtos dvi didelės programos, kuriose entuziastingai 
dalyvavo 56 muzikantai iš įvairių ansamblių, kviestiniai 
svečiai solistai. Koncertus vesdavo aktoriai Meilė Kuda-
rauskaitė, Stefanija Nosevičiūtė, Alvyda Čepaitytė, Ro-
landas Butkevičius, Arnas Rosenas, Vytautas Kybartas, 
Tomas Vaisieta. 

Kadangi jam rūpėjo įrodyti, jog mūsų instrumen-
tai nenusileidžia klasikiniams, buvo programų, kuriose 
skambėjo klasika (pavyzdžiui, Hendelis) ir kurios buvo 
atliktos tuometėje Paveikslų galerijoje. Kanklėms aranža-
vo ne tik daugybės įvairių tautų kompozitorių opusus, 
bet ir M. K. Čiurlionio kūrinius. Jis pats birbyne solo gro-
jo sudėtingą obojaus repertuarą, Mozartą, Beethoveną, 
Haydną, Rossini. Suprantama, jog tam padėjo pagrindus 
jo nuo vaikystės įvaldytas ir per stojamuosius į konser-
vatoriją pademonstruotas klasikinis repertuaras, atliktas 
akordeonu (F. Liszto vengrų šokiai, R. Strausso valsai 

ir kt.). Taip pat visiškai naujas projektas buvo jo soliavi-
mas birbyne su Sauliaus Sondeckio Lietuvos kameriniu 
orkestru ir programos, kurių pirmoje dalyje skambėjo 
lietuvių liaudies muzika, atliekama Sutartinės, antrojo-
je – klasika atliekama LKO. 

Nuo darbo Jono Švedo dainų ir šokių ansamblyje 
orkestro vadovu ir dirigentu, solistu, kvinteto vadovu 
per gana trumpą laiką buvo nueitas įspūdingas kelias 
iki savitos tolesnės raidos. Ne tik tarptautiniams konkur-
sams, bet ir kitomis progomis įžymūs kompozitoriai rašė 
specialiai jau išgarsėjusiam solistui ir kamerinei grupei, 
kokių iki tol Lietuvoje nebuvo. Tokie kūriniai birbynei 
solo, kaip J. Švedo Ėsk, karvute, Reginai ir Pranui Tamo-
šaičiams dedikuota Baladė kanklėms ir birbynei, Balio 
Dvariono Mažoji rapsodija ir Prie ežerėlio, birbynių kvin-
tetui – Dvariono Subatvakaris, Eduardo Balsio Skerzo tapo 
atlikimo klasika. Rašė Vytautas Montvila, Vytautas Bar-
kauskas, Jurgis Gaižauskas, Viktoras Budrevičius, Leo-
nas Povilaitis, Juozas Karosas, Vytautas Klova, Vaclovas 
Paketūras, Jūratė Baltramiejūnaitė, Jurgis ir Vytautas 
Juozapaičiai, Vytautas Laurušas, Anatolijus Lapinskas, 
Feliksas Bajoras, Konradas Kaveckas, Rimvydas Žigai-
tis, Antanas Račiūnas, Vytautas Mikalauskas, Valentinas 
Bagdonas, Algis Bražinskas ir kiti, kurių kūryba kartu su 
paties Prano Tamošaičio sukurtu ir pritaikytu repertuaru 
nūnai sudaro aukso fondą.

Kitas ne mažiau svarbus aspektas – liaudies dainos 
atlikimo formavimas. Su Sutartine koncertavo visi be iš-
imties įžymiausi Lietuvos dainininkai, daugelis jaunųjų 

Regina ir Pranas Tamošaičiai studijų metais
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pradėjo savo kelią. „Tik su Kipru Petrausku nieko neį-
rašėme“, – prisiminė Pranas Tamošaitis, o su Juozu Ma-
žeika dar spėta įrašyti visa plokštelė. Jis pastebėjo, kad 
liaudies dainą su pritarimu natūraliai, gražiai padainuoti 
vokalistams dažniausiai yra labai sunku, todėl jis skyrė 
didelį dėmesį jaunų solistų formavimui. Sutartinės so-
listais buvo arba įrašus padarė Virgilijus Noreika, Jonas 
Stasiūnas ir Aušra Stasiūnaitė, Beatričė Grincevičiūtė, 
Marija Aleškevičiūtė, Aleksandra Staškevičiūtė, Nijolė 
Ambrazaitytė, Elena Čiudakova, Gražina Apanavičiūtė, 
Vaclovas Daunoras, Elena Saulevičiūtė, Irena Milkevi-
čiūtė, Eduardas Kaniava, Vytautas Juozapaitis, Regina 
Maciūtė, Giedrė Kaukaitė, Abdonas Lietuvninkas, Ro-
manas Marijošius ir daugelis kitų. Tačiau ištikimiausias 
bendražygis nuo Maskvos konkurso laikų, geriausiai 
jautęs stilių, buvo Virgilijus Noreika. A. Vyžintas rašė: 
„Lyriškas, daugeliui niekada nematytų negirdėtų kan-
klių ir birbynės skambesys bei šiltas Virgilijaus tenoras 
susipynė į vientisą lietuviškos dvasios audinį, virtusį 
nauja tautinio muzikos meno apraiška... P. Tamošaitis 
kalbėjo tikrąja birbynės kalba, jis raliavo, ir tame raliavi-
me yra įgarsinti senosios lietuvių muzikos kultūros ar-
chetipai. P. Tamošaičio birbynės skambesyje užkoduota 
lietuviško kaimo, peizažo, jo pievų ir klonių dvasia. Ir 
vis dažniau prisimeni tas šešerias kankles ir vieną birby-
nę – tautinės muzikos grynuolį, prikausčiusį tarptautinės 
auditorijos dėmesį. Tas laikas ir tie žmonės šiandien – vis 
dar legenda.“

Taigi Pranui Tamošaičiui teko ypatingas uždavi-
nys – būti pirmeiviu tobulinant birbynę kartu su meis-
tru Pranu Serva, kuriant individualų birbyniavimo stilių, 
iškeliant birbynę iki unikalaus nacionalinio, profesio-
nalaus virtuoziško instrumento, todėl, norint tai pade-
monstruoti, jis ir rengė įvairaus pobūdžio programas, 
parodančias instrumento galimybes ir savitumą. Tokie 
koncertai tapdavo dideliu įvykiu. Kartu buvo įtvirtintas 
žanro etalonas, sukurta gryna estetika, vengiant patai-
kavimo publikos skoniui. Kaip solistas, jis buvo pirma-

sis profesionalus atlikėjas nuo pokario, koncertavęs už-
sienyje, ir pirmasis, išgarsinęs nacionalinį instrumentą 
pasaulyje. Jam priklauso ir birbynės, kaip nacionalinio 
instrumento, patentavimo nuopelnas. Patentuota aukš-
toji (sopraninė) birbynė užkirto kelią mūsų instrumentą 
savintis latviams ir galimai kitiems kaimynams. P. Tamo-
šaitis išmintingai atsisakė dėstyti Rygoje, o grėsmė netek-
ti birbynės kaip lietuviškos tautinės nuosavybės paskati-
no jį nuolat budriai ginti ją nuo visokiausių skersvėjų. Be 
to, Pranas Tamošaitis yra naujo kamerinio muzikavimo 
žanro pradininkas ir ilgiausiai savo įkurtam kolektyvui 
vadovavęs vadovas – beveik 50 metų.

Nuo pat pradžių, nuo 1954 metų, Pranas Tamošaitis 
kaip solistas ir vėliau kaip ansamblio vadovas vykdė lie-
tuviškos muzikinės kultūros ambasadoriaus vaidmenį, o 
Sutartinė buvo reprezentacinis kolektyvas, koncertavęs 
gerokai daugiau ir ilgiau užsienyje nei tėvynėje. Savo 
Atsiminimuose jis rašo, jog teko daug kovoti, kad birby-
nė, kaip lietuvių liaudies instrumentas, išliktų – instru-
mentas, kuriuo „mes stebinam pasaulį“. Iš liudijimų, 
spaudos, archyvų matome unikalų reiškinį, kaip negir-
dėtas ir nematytas instrumentas pavergia klausytoją: štai 
Rygoje atlikus Balsio Skerzo atsistojo visas simfoninis 
orkestras ir ilgai plojo; Lenkijoje publika skanduodavo 
„Sto lat“ ir reikėdavo bisuoti pusę programos; Anglijo-
je Taroko uoste buvo greitai išpirkti bilietai į beveik 800 
vietų salę; į koncertus Kanadoje, Monrealyje, suvažiavo 
išeivija iš kitų miestų ir iš JAV, salė verkė... ir taip toliau. 
Visur pilnos salės ir šiltas sutikimas. Atlikėjų pasirody-
mų visuma – kūriniai, rūbai, instrumentai, aukštas atli-
kimo lygmuo, repertuaras – regimai darė didelį emoci-
nį poveikį. Pradedant 1955 metų lietuvių mokslininkų 
konferencija Taline, birbynę teko demonstruoti ir apie ją 
kalbėti daugelyje renginių, diplomatinių priėmimų, jos 
klausėsi įvairiausia publika: paprasti žmonės kolūkiuo-
se, lakūnai ir kosmonautai, plačioji visuomenė, prezi-
dentai, karaliai, valstybių vadovai, kurie asmeniškai po 
koncertų domėjosi mūsų instrumentais ir liaudies kul-

Sutartinės 
20-mečio 
koncertas 
Lietuvos 
valstybinės 
konservatorijos 
didžiojoje salėje, 
1977
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tūra. Kai Pranas Tamošaitis Lietuvai atstovaudavo vie-
nas, be savo ansamblio, jam akompanuodavo tokie pui-
kūs pianistai, kaip Gytis Trinkūnas, Leopoldas Digrys, 
Nadežda Duktulskaitė, Chaimas Potašinskas. Birbynės 
savybės ir Tamošaičio atlikimas buvo gyvai aptarinė-
jamas užsienio spaudoje, pavyzdžiui, vienos gastrolės 
Suomijoje sulaukė dešimties recenzijų. Interviu Kultūros 
barams 2001 metais jis pasakė: „Prastų recenzijų nebuvo.“ 
P. Tamošaitis mezgė ryšius ir konsultavo išeivijos liau-
dies ansamblių vadovus Kanadoje, kitose šalyse, siuntė 
natų, plokštelių, instrumentų (net skrabalus). Vokietijoje 
muzikos instrumentų muziejuje guli jo padovanota bir-
bynė. Lėktuvais nuskrista, didžiausiais laivais Michail 
Kalinin (pirmuoju naujo didžiausio laivo reisu), Aleksandr 
Puškin, Litva ir kitais nuplaukta, traukiniais, automobi-
liais, autobusais, net sunkvežimiais įveikta tūkstančiai 
kilometrų. Legendinės kelionės, legendiniai žmonės ir 
pasiekimai dar dabar jaudina vaizduotę... Laimėjimų ir 
darbų sąrašą galima tęsti ilgai. Atėjus nepriklausomybei, 
Sutartinė netrukus po Sausio 13-osios koncertavo sava-
noriams, buvusiuose KGB rūmuose, daug metų per Sei-
mo rinkimus, iškilminguose valstybiniuose minėjimuose 
Nacionaliame dramos teatre. P. Tamošaitis parengė ir re-
liginės muzikos repertuarą. Savo Atsiminimuose jis rašo: 
„Gyvenime man teko bendrauti su puikiais žmonėmis. 
Esu dėkingas žmonėms, iš kurių semdavausi kūrybinės 
energijos. Daug davė koncertinės kelionės, pažintys su 
pasaulinio masto kolektyvais ir atlikėjais. Jeigu kas pa-
klaustų, ar norėčiau dar kartą nugyventi tokį gyvenimą, 
atsakyčiau: „Ką ir kalbėti – norėčiau!“

Pabaigai norėčiau pasidalinti keletu minčių kaip 
duk ra. Amžinai būsiu dėkinga likimui už tėvus, iš kurių 
ir genetiškai, ir kultūriškai paveldėjau meilę lietuvybei. 
Mudvi su seserimi Dalia baigėme fortepijono studijas 
M. K. Čiurlionio mokykloje ir Valstybinėje konservatori-
joje, tiesioginio sąlyčio su liaudies kultūra nebuvo daug: 

sesuo kurį laiką dainavo Rūtos ansamblyje, o aš dirbau 
tėvų specialybės klasėje akompanuotoja, dalyvavau ke-
liose koncertinėse kelionėse su Sutartine. Tačiau mus 
smelkte smelkė ta nuostabi, nepakartojama liaudininkų 
kaip vienos didelės šeimos dvasia. Klasikinis išsilavini-
mas leido profesiniu lygiu reflektuoti šio žanro raidą ir 
tėvo bei mamos vaidmenį gyvai kuriant unikalų istorinį 
reiškinį. Jų pasiektas profesinis meistriškumo lygmuo 
stebina tuo, kad jame klasiškas virtuoziškumas derėjo 
su savita etnine pasaulėjauta, dainingu pradu, liaudiško 
šokio ritmu, išradingumu, improvizacija, natūraliu fraza-
vimu, skale nuo pianissimo iki fortissimo, tembrų ir spal-
vų gausa. Supranti, kiek reikėjo atkaklumo ir ypatingos 
klausos siekiant dar tobulinamus instrumentus priversti 
skambėti darniai. Tokio laisvo kvėpavimo, ansambliš-
kumo, muzikinio vaizdo tikslumo, emocinio poveikio, 
kuriuos įvertino ne vienas muzikos pasaulio korifėjus, 
galėtų pavydėti ne vienas klasikinis ansamblis. Taip pat 
vis geriau įvertinu tėvo, kaip gilaus mąstytojo ir veikėjo 
nacionaliniu lygmeniu, reikšmę. Jis ne tik aktyviai kūrė ir 
kaip ledlaužis kirto kelius tam, kad lietuviai pakeltų gal-
vas ir pirmautų galingiausioje srityje, kuri viena sujungia 
pasaulio žmones – tai muzika. O tautinė muzika dar ir 
sukuria apsauginį barjerą. Jis nuolat rašė spaudoje svar-
biausiais klausimais, pasisakydavo pasitarimuose, konfe-
rencijose. Iki mirties rūpinosi liaudies meno situacija. Jei 
kam tautiniu klausimu skaudėdavo – skaudėdavo ir jam. 
Jis ir liko ištikimas tam idealui, principingas, reiklus, pas-
tabus ir pasiaukojantis. Mes abi su seserimi labai didžiuo-
jamės savo tėvais ir dėkojame už juos Dievo apvaizdai.

 Šiam laikotarpiui negailestingai tolstant, Sutartinės 
skambesys ir įamžinta liaudies daina ataidi iš praeities 
tarsi gaivus gūsis, tarsi protėvių kvietimas neužsimiršti, 
įsakymas sergėti tai, kas daro mus tauta. Iškyla lyg sun-
kiai įveikiama muzikinio meno viršukalnė, lyg pamin-
klas kūrybingai lietuvio dvasiai. 

Renginys P. Tamošaičio 90-mečiui paminėti Jurbarko krašto muziejuje. Iš kairės pirmas miesto meras Skirmantas Mockevičius,  
viduryje (ketvirtas) Egidijus Ališauskas, Daiva Tamošaitytė, Anatolijus Lapinskas, lietuvių liaudies muzikos kapela Mituva, 2021, lapkričio 6
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§ 1  R A Š TA S

1.1. Żmogus buklus yr sumanus Lyzdeikis wisu wyriau-
sys kunigas arba kriwe kriwajtis, kuri kyta karta dydis 
Kunigaiksztis, medżiodamas gyrio lyzde erely arba kaip 
kyty saka, lopyszie medie ikabinta buwa radys yr kuni-
gams auginty adauys, kursaj tynaj pramanitas Lyzdejkiu 
nu to jog lyzde rastas buwa.

SIMANS DAUKANTS

1.2. Viršuj medžio ugnis dega, kas?
[Šermukšnis]

1.3. Seniau kai kurie žmonės išsirinkdavo miške kokį 
medį, paprastai šermukšnį, jį prižiūrėdavo, saugodavo 
iki savo mirties. Kai atsitikdavusi kokia negerovė, eida-
vo prie to medžio paguodos ieškoti.

LIBERTAS KLIMKA

1.4. Tai šermukšnių uogas
mato akys 
ir apmiršta 
ties niūria gelme...
nusigręžkit,
jei girdėsit šaukiant
tolimųjų vasarų
šviesos.

SIGITAS GEDA

1.5. Subėgę mano seserys ir broliai
Dar pasakyt norėjo man kažką.
Aš juos paglosčiau šviečiančia ranka.
Jau ūžė žalias ąžuolo altorius.

SIGITAS GEDA

§ 2  P R O G I E S M I S
Gyvenimą pašvęsti – tai save pašventinti. 
Nusišvytinti, kai švinta. Pražysti, kai esi žiedžiamas.
O susižieduojama žaizdre grūdintais žiedais. Arba 
kaip Tristanas su Izolda – eliksyro sklidinus žiestus 
bokalus perkryžiavus.
Žaizdras ir žiedas; žiesti ir žydėti – ta pati kilmė. 
Pirmãliežuvio šaknis – ąžuolo kamienas – gilios 
sėklos – žodelių kekės!
Viskas apvalu, šventa, apvalyta. Kaip ir šviesulas, 
Teliavelio nukaltas, žaizdre pražydintas, skliautan 
įkeldintas.
Žiedas – gyvybės žaibas. Žaizdras – mirties. Su 
perkūnija! Kad medžių dvaselės susisielotų. Pasi-
sielojusios, gyvybėn sugrįžtų. Sugytų. Karnà 
apaugtų. Rein-karnuotųsi.
Taip ir žieduojamasi: Ventėje gandras su Gimtine – 
dangun kildamas. Venecijos dožas su Adrija – žiedą 
garmėn mesdamas. Baronų Antanas su Kristaus 
Bažnyčia – kunigystės sakramentan įsišventindamas.
Tik gal kitaip žieduotis Lizdeikutis norėjo. Labai 
norėjo! Nepavyko...
Jaunystę pašventęs trumpai, dviem upeliais švęstus 
šaltinius šildė kiek ilgėliau. Kas liko, pašventė 
amžinatvei.
Praamžiui.
Susižiedavo su pačia ąžuolų giraite.
Su Jų Buveine.

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

Waykitoia Wieszpatia
Šešta dalis 

Jaunas Ąžuolo bernelis Lizdeikutis 
Vilniuje ilgisi Šermukšnių mergelės

Robertai
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§ 3  G I E S M Ė

Vilnelėm į Nerį kur neria Vilnelė –
Pa-Pa-Sakų miestas! Kas man iš to, kas?
Pa-Pa-Saką seka Šermukšnių mergelė –
Tiems seka, kas seka... Lankauju lankas.

Saulukės jos lūpos, saulakiai jos akys,
Pašvaistė šventos Šventaragio nakties… 
Palaukti laukuos? Kas laukujy atsakė?!
„Atmilk… Nesivilk link Gerosios Vilties!“

Nerimčiau, numirčiau, tačiau neatmilčiau,
Išdievinčiau dovanas Dievo visas,
Gėle širdgailia su perkūngalia gimčiau –
Šermukšnių mergelei įpint į kasas.

Dainuoja – dienoja, nuvytėliai kelias, 
Nuo jos aromato mirties atsikrato,
Pravysta vėlelės – pragysta gėlelės, 
Išsprogsta, išnoksta kiek akys užmato!

Užgimt gėlele? Gi nuginkit į šalį –
Dūlėsiu, dulkėsiu kely pakely
Šermukšnių mergalės... O, Dieve, dauggali!
Paverst dulkele Tu manęs negali.

Deivilių akeivoms jau takas užakęs
Širdin. Nuoširdžiai, teakėja kitų
Akipločius – deivės manęs nebeakins...
Akylai seku, bet tiktai surandu

Akivaruos sielos, tarp sielvarto sielių,
Mergužės vaizdužį: išblukusį, brangų,
Bevietį, bekūnį... Prisiekiu Perkūnu:
Uždegsiu ugnim, nudanginsiu į dangų!

Ir gilės negilios, laja nelalėja, 
Žiedai nežodingi, nežodina vėjo, 
Nebylūs lizdai... Lizdeikutis netyli!
– Šermukšnių mergele, 
  ...sapnuoju 
   ...ir myliu...

§ 4  K O M E N TA R A I

Tristanas ir Izolda (Tristrem, Yseult) : viduramžių meilės isto-
rija, paremta keltų legenda. Tristanas (piktų, gyvenusių Škotijoje 
iki X a., karalystės valdovo atvaizdis literatūroje), nužudęs Airiją 
siaubusį drakoną, parveža iš salos savo dėdei, Kornvalio valdo-
vui Markui, sužadėtinę Izoldą. Bet – fatališka klaida! – abu laive, 
perkryžiavę rankas, išgeria meilės eliksyro, paruošto Airijos prin-
cesei Izoldai ir Kornvalio karaliui. Juoda arba balta burė, kurią 
Izolda turi iškelti plaukdama į Bretanę pas Tristaną – lyg mūsiš-
kio Žilvino balta pieno arba raudona kraujo puta. Lyg kitų sužie-
duotuvių – Žilvino ir Eglės – atšvaitas (K. Praniauskaitės Žalčių 

motė). Čia pasirodo medžiai – Uosis, Drebulė, Beržas, Ąžuolas. 
Bet juk ir ant Tristano ir Izoldos kapų medžiai, šakomis persivy-
dami, išauga (žr.: Naujoji Romuva, 2021, nr. 1, apie baltos–rado-
nos spalvų simboliką rašomoje poemoje, iš kurios šis skyrius).

Teliavelis : Malalos kronikos nuoraše (1261 m.) ir Ipatijaus me-
traštyje (XII–XIII a.) minimas lietuvių dievas, saulės nukalėjas.

Adrijos jūra ir Venecijos dožas : sena Venecijos dožų tradicija 
mesti žiedą išplaukus į lagūną, atspindinti ypatingą jūros reikš-
mę Respublikos gyvenime. Šis paslaptingas ritualas minimas 
N. A. Rimskio-Korsakovo operos Sadko (1898 m.) Vedeneco (Ve-
necijos) svečio dainoje, taip pat 1980 m. Nykos-Niliūno eilėraš-
tyje Kambario istorija (Alfonsas Nyka-Niliūnas. Skausmo gramatika, 
LLTI, 2007, p. 202):

Įeina. Atsisėda, 
Ir supasi kėdėj prieš sieną 

Žili plaukai, 
Kadaise švietę kaip auksinė 

Žvakidė. Dožo  
Vestuvės su jūra.

Šaltinius šildyti: keistas oksimoronas. Bet štai: „Prieš saulėtekį 
išvažiuoju, griaudžiai atsisveikinęs, širdis man iš skausmo plyš-
ta, jokiomis priemonėmis negaliu sulaikyti dviem upeliais besi-
liejančių ašarų“ (A. Baranauskas, 1858 m. dienoraštis). Geležinė 
valia ir ne šio pasaulio jautrumas – derinys, pats kaip emocinis 
oksimoronas.

Kunigystės sakramentas : kaip alegorija į Mesijo nekaltą prasi-
dėjimą ir sielos tyrumą, kunigystės sakramentas Romos katalikų 
bažnyčioje laikomas vedybomis su pačia Bažnyčia, kaip tikinčių-
jų bendruomene Kristuje.

Saulukė (bellis),  saulakis (heliopsis): astrinių šeimos augalėliai 
baltom ir geltonom akelėm.
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Ankstyvą spalio 2-osios – Šventųjų angelų sargų 
dienos – rytą eidamas 80-uosius metus po sun-
kios ligos Amžinybėn iškeliavo poetas Juozapas 

Kardelis, mano mylimas Tėvas. Jis man buvo ne tik Tė-
tis, bet ir dvasios brolis bei sielos draugas, nes mus jun-
gė itin stiprus dvasios ryšys. Tėvelio gyvenimas ir kan-
triai – sakyčiau, net kankiniškai – ištverta ligos sukelta 
kančia paskutinius du gyvenimo dešimtmečius ir ypač 
pastaruosius du su puse mėnesius iki mirties yra lyg 
priminimas kiekvienam krikščioniui, kad ir kančia gali 
būti prasminga, jei paties kenčiančiojo ji suvokiama kaip 
papildanti Kristaus kančią ant kryžiaus, suvienyta su šia 
išganinga kančia ir kaip mažytė dalelė, įtraukta į jos slė-
pinį. Nepalaužiamas mano Tėvelio tikėjimas, gyvenimo 
džiaugsmas, neprarastas net labai kenčiant, troškimas 
gyventi ir kurti įkvėpdavo ne tik mane, bet ir visus, kurie 
su juo bendravo ir dirbo. Tai buvo nepaprastai taurus ir 
jautrus poetiškos sielos žmogus – šviesus jo atminimas 
man visada bus šventas. Jo meilė Dievui ir Tėvynei man 
nušvies gyvenimo kelią kaip įkvepiantis ir uždegantis 
pavyzdys. Tikiu, kad mano Tėvelis, iškeliavęs Šventųjų 
angelų sargų dienos paryčiais, buvo palydėtas į dausas 
gausios angelų palydos, o galbūt ir pats jau pavirto ne 
vieno, pasilikusio šioje žemėje, angelu sargu. Kol buvo 
gyvas ir gyveno šioje žemėje, jis globojo mane kaip mano 
žemiškas angelas sargas.  

Juozapas Kardelis gimė 1942 m. vasario 28 d. Link-
menyse, Ignalinos rajone. Vaizdingame Aukštaitijos eže-
rų krašte, šalia Žiezdro, Ūsių ir Linkmeno ežerų, didingų 
piliakalnių paunksnėje praleista mano mylimo Tėvelio 
vaikystė subrandino poetišką jo sielą, jautrią gimtinės 
grožiui, įskiepijo meilę Lietuvai, jos žemei ir žmonėms, 
pažadino gilų religinį jausmą, tvirtą tikėjimą ir pasitikė-
jimą Dievu, teikusį stiprybės bei įkvėpimo visą gyveni-
mą. Atvykęs gyventi į Vilnių, Tėvelis studijavo technikos 
mokslus, Vilniaus inžineriniame statybos institute (da-
bartiniame Vilniaus Gedimino technikos universitete), 
jį baigė 1972 metais, įgijo inžinieriaus mechaniko kvali-
fikaciją, vėliau dirbo Lietuvos Mokslų akademijoje, ėjo 
pareigas ministerijose ir kitose vyriausybinėse įstaigose, 
bet savo siela, giliausia dvasine savo esme visada išliko 
humanitaras. Jis taip pat mėgo keliauti – iš visų kelionių 
didžiausią įspūdį jam paliko apsilankymas Šventojoje 
Žemėje.

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

Paskutinį kartą 
besiklausant lakštingalų:
In memoriam Juozapui Kardeliui
(1942-02-28 – 2021-10-02)

Man mano Tėvelis – visų pirma jautrios, poetiškos 
sielos žmogus, poetas. Pirmuosius eilėraščius parašęs 
dar vaikystėje ir jaunystėje, daugelio poetinių savo kūri-
nių dėl jų tematikos bei reiškiamos pozicijos sovietmečiu 
jis negalėjo skelbti, o savo kūriniais pataikauti okupantų 
primestai santvarkai nenorėjo. Vis dėlto keletas jo jau-
nystės eilėraščių buvo perduoti užsienio lietuviams ir 
nuskambėjo per užjūrio radiją. Jau atgavus Nepriklau-
somybę Juozapas Kardelis išleido savo poezijos rinktinę 
Įsiklausykim amžių balso (2014). Pastarąjį savo gyvenimo 
dešimtmetį jis savo eiles skelbė ir kultūros žurnale Nau-
joji Romuva. Jo kūrinių yra išversta ir į lenkų kalbą.

Juozapas Kardelis Linkmenyse, 2015
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Kad mano Tėvelis turi jautrią širdį ir tikro poeto 
sielą, žinojau dar būdamas vaikas. Puikiai atmenu, kai 
net vidurnaktį jis griebdavosi plunksnos, kad užrašytų 
staiga mintyse gimusį eilėraštį. Vėlyvo rudens ir žiemos 
vakarais ar net nakčia, kai Vilnių gaubdavo slaptinga 
tyla, aš dažnai regėdavau Tėvelį stebint Sirijaus žvaigž-
dės, gerai matomos pro mūsų buto langus, plazdėjimą 
visomis varsomis. Poetinė jo, tikro gamtos vaiko, siela 
puikiai atsiskleisdavo ir mums kartu valtele irstantis po 
gimtosios Aukštaitijos ežerus. Tėvelis gėrėdavosi van-
dens lelijų baltumu ir grakščiais ore nardančiais laumžir-
giais. Visada jaučiau, kad jo gebėjimas patirti ir įvertinti 
šio pasaulio grožį kilo iš jo gilaus religinio tikėjimo, kad 
žemiškasis grožis tėra dangiškojo grožio, pranokstančio 
žemiškąjį, atspindys. Pagautas poetinio įkvėpimo ir mis-
tinės nuotaikos, kurie jį apimdavo stebint vakaro žarą, 
auksaspalvio bolido pėdsaką nakties danguje ar kerintį 
orchidėjos žiedą, Tėvelis susijaudinęs tyliai ištardavo: 
kaip danguje, taip ir žemėje...

Gilų ir autentišką dvasingumą bylojantys krikščio-
niškosios pasaulėžiūros ženklai Juozapo Kardelio kūry-
boje regimi kartu su kiekvienam lietuviui būdingu gam-
tos ir gimtosios žemės sakralizavimu, meile savajai tautai, 
įsipareigojimu lietuvybės, tautinio ir pilietinio patriotiz-
mo idealams. Visą pasaulį, visą žemiškąją tikrovę poetas 
regėjo kaip Dievo galybės ir malonės išraišką bei paliu-
dijimą. Kai kuriuose mano Tėvelio eilėraščiuose religinis 
jausmas įgyja gaivalingai menišką vizualią išraišką – ypač 
tada, kai dvasinė patirtų regėjimų autentika meistriškai 
išverčiama į poetinio žodžio įtaigos kalbą. Nuoširdžiai ti-
kėdamas, kad poetinis kalbėjimas neturi būti savitikslis ir 
steriliai hermetiškas, o privalo liudyti aukštesnę dvasinę 
poeto misiją, daugelyje eilėraščių Juozapas Kardelis kal-
ba apie tikėjimo, vilties ir meilės šviesą, be kurios negali 
ištverti nei žmogus, nei jokia tikra poezija. Evangelijos 
šviesa, sklindanti iš poeto eilių, yra jautriai ir kūrybingai 
perleidžiama per meninės išraiškos prizmę įgydama savi-
tų jausmo atspalvių bei filosofinės refleksijos atspindžių. 

Poetas buvo įsitikinęs, jog Dievas ir mūsų laikais 
mums kalba ir veikia mūsų gyvenime, tik reikia tai su-
vokti, Dievo kvietimą pastebėti ir į jį atsiliepti. Juozapo 
Kardelio religinės tematikos eilėraščių centras – pamal-
dumas Dievo Gailestingumui – labai svarbus Vilniaus 
tikintiesiems. Šiuose eilėraščiuose išreiškiamas egzisten-
cinis Dievo artumo išgyvenimas, dvasinių idealų siekis, 
bylojama apie nesutaikomą gėrio ir blogio kovą, kvie-
čiama susimąstyti apie tai, kas šioje žemėje yra iš tiesų 
kilnu ir amžina, o kartu – apie akimirkos grožį, naiki-
nančią laiko galią, žmogaus būties trapumą. Nemaža 
dalis poeto eilėraščių parašyta kontempliuojant tėviškės, 
pasaulio ir kosminės Visatos grožį. Kolektyvinė lietuvių 
tautos atmintis, sauganti pėdsaką apie gilios senovės lai-
kus, garbingas Lietuvos kunigaikščių kovas už Lietuvos 
laisvę Juozapo Kardelio kūryboje ataidi kartu su auten-
tiškais prisiminimais apie pasiaukojančių pokario parti-
zanų žygdarbius bei pastangomis įsijausti į tai, ką mūsų 
tautiečiams teko patirti Sibiro tremtyje. Savo kūryboje 
primindamas apie amžiną lietuvių tautos siekį tapti ir 
išlikti laisvai, poetas pabrėžia patriotizmo svarbą, ragina 
nuolat budėti prie atkurtos valstybės pamatų. Juozapo 

Kardelio eilėraščiai pasižymi lyriškumu, labai tinka dai-
nuoti – poeto kraštietis kompozitorius Algis Gaižutis pa-
gal jo eilių žodžius yra sukūręs giesmių ir dainų. Poetas 
ir pats labai mėgo dainuoti, turėjo gražų ir stiprų balsą. 

Štai kaip eilėraštyje Oi nereikia mano Tėvelis įvardija 
savo pašaukimą ir didžiausią troškimą:

Oi nereikia, nereikia man laurų.
Man tik duokite erdvę čiulbėt.
O kaip trokštu, kaip trokštu aš laisvėj,
Kaip trokštu aš lyra skambėt.

Oi nereikia ir šalto akmens šalia kapo.
O svajonė – užbaigus kelionę
Baltąja vandens lelija nužydėt...

Gražiausiame savo eilėraštyje Kai pražysta Dangus 
poetas, žvelgdamas į ryškiomis žvaigždėmis nusėtą rug-
pjūčio – mėnesio, kai palankiausias metas stebėti šviesu-
lius – dangų, bando įsivaizduoti, kaip Amžinybėn išėju-
siojo siela, dausose plevenanti baltąja paukšte, prisimena 
tai, ką patyrė šioje žemėje, visų pirma patį giliai išgyven-
tą žvelgimo į slėpiningą nakties dangų įspūdį:

Kai pražysta Dangus
Vien auksinėm gėlėm
Skaidrią, tyliąją
Naktį rugpjūčio,

Išeini parymot
Prie senosios obels,
Kada kvepia naktis
Obuolėliais, žirneliais.

Ir pažvelgęs į gelmę
Aukštybių Dangaus,
Giliai pamąstai,
Pasvajoji...

O gal teks
Ten skrajoti
Baltąja paukšte,
O gal teks
Prisiminti rugpjūtį...

Į Aukštybes pažvelgus,
Ir miela, svaigu...
Aš tikiuosi
Ten Dievo gerumo.

Šių metų rugpjūtis Tėveliui buvo paskutinis. Dar 
liepą, likus mažiau nei trims mėnesiams iki Tėvelio mir-
ties, mes kartu su juo klausėmės lakštingalų suokimo 
visai greta mūsų namų esančiame šile. Tėvelis, be galo 
mylėjęs gyvenimą ir jo šviesą, pats to nežinodamas, jau 
paskutinį kartą gėrėjosi pro pušų šakas spįstančiais be-
sileidžiančios saulės spinduliais. Dabar lakštingalų balsų 
kartu klausysimės, kai Tėvelis aplankys mane sapnuo-
se. O kada nors lakštingalų suokimu gėrėsimės drauge 
vaikščiodami Amžinybės miškuose ir soduose...
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Išeikvojai tau skirtas dienas, tik naktys tokios pat gilios.
 Vaikai yra tavo akys, ausys ir atmintis.
  Už lengvatas atkentėsi senatvėje.
Senatvė apkursta, apanka, bet nemeluoja!
 Mažmožiai, kurie tavęs nepražudė, senatvėje pakylėja.
 
  Senatvėje pamatysi tai, ko nesi matęs: pats save.
Vietos nerandi, o kapas dar neiškastas.
 Ilgai gyvendamas pamatai, ką praleidai pro šalį.
  Gerai gyveni: negirdžiu apie tave nieko bloga.
Visą prabėgusį gyvenimą turėdamas prieš akis, daryk sau palankias išvadas.
 Savo ydas laikyk dorybėmis arba pamiršk jas.
  Senatvėje tuščiai leisi laiką kaip jaunystėje.
Senatvė išmintinga, bet ir ji linkusi girtis.
 Jau klaidžioji ne gyvenime, o atsiminimuose.
  Mažiausia sėkmė atitolina senatvę.
Gyvenusieji mene nori ir po mirties ten likti.
 Ne tiek bijai mirties, kiek skaudulio.
 
  Brandžiame amžiuje vis sunkiau pasikelti.
Savo mirties nepagausi: numirsi nefilosofuodamas.
 Visi žmonės miršta, bet šis tas lieka.
  Pavėlavęs ypač stengiesi ką nors padaryti žmonijos labui.
Ir bedantis senis ką nors graužia.
 Visada gali likti niekas.
  Kartais pasaulis švysteli be mirties.
Optimizmas malonus, kol neprispaudžia.
 Dauguma žmonių miršta gulinėdami.
  Slėptis niekada nevėlu.
Kartais pajunti senatvę. Ir pamiršti.
 Kai jaunimas tavęs negerbia, tau belieka ateitis.
  Visos kaukolės juokiasi.
Memuarai kiekvieną priešą padaro kūrėju.
 Ką užsirašei, tas tavo naguose.
  Gyvenimas žmones stumia į šeštadienius ir sekmadienius.
Mirtis tik sustabdys tuščią laiko leidimą.
 Ko nesupratai dienomis, nori suprasti naktimis?
  Senatvėje mintys savaime sudaro poemą.
Laimė yra senti kartu su kitais.
 
 Kalbink žmones linksmai – kaip jaunystėje.
  Tau leista pasigirti tiktai tuo, kas tave gyvenime skriaudė.
Jei likimas tave saugo, tai saugokis ir pats.
 Vaikai nori žaisti, seniai – užsižaisti.
  Senatvėje slėpkis dar giliau.
  
Gyvenimo kovą laimi kiekvienas senas žmogus.
 Laimė jausti pamažu ateinančią senatvę.
  Jei moteris tave dar bara, esi kaltas iš tikrųjų.
Dar ne mirtis, tik jubiliejus!
 Be minčių nieko nelieka.

A l o y z a s  Te n d z e g o l s k i s

Senatvė
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Nesinorėtų mitologizuoti Alberto Veščiūno gyve-
nimo faktų ir aplinkybių ar juo labiau – kūrybos. 
Galima nurodyti jo gyvenimo ribas: nuo gimimo 

1921-aisiais ir staigios mirties 1976-aisiais. Pridurti dar 
galima, kad gimęs ir pradėjęs formuotis Lietuvoje, kaip 
ir daugelis mūsų tautiečių, po 1944 metų atsirado Vaka-
ruose – Vokietijoje, paskui Jungtinėse Amerikos Valstijo-
se, Niujorke. Kelis kartus buvo sugrįžęs į Europą – Pietų 
Prancūzija, Vakarų Berlynas... Tokios jo gyvenimiškos 
kelionės peripetijos. Bandė įsitvirtinti meno pasaulyje, 
bet buvo pernelyg ambicingas ir reiklus, o gal atėjo lai-
kas, kai nusivylė ir nebetikėjo. Tačiau nesvarbu. Paliko 
pluoštą estampų ir piešinių, tapybos ant popieriaus, kar-
tono ir drobės. 

O čia jau visiškas Abos (taip Albertą Veščiūną vadi-
no artimieji ir bičiuliai) pasaulis. Koks jis? Kaip žemėla-
pis, kuriame jautri, kaligrafiška linija pulsuoja tekančios 
upės ar upelio gyvybe, spalva tvinkčioja ryškiais – gel-
tonais, mėlynais, raudonais – potėpiais. Regis, kad neil-
gas dailininko pabuvimas Viduržemio jūros pakrantėje 
nepraėjo be pėdsakų. Nuo tada jo kūryba spengia cikadų 
melodijomis, vibruoja mėlyno dangaus ryškumu, alsuoja 
alyvmedžių siluetais ir kiparisų kontūrais.

Moksliškiau žvelgiant, negalima neigti, kad Al-
bertui Veščiūnui įtaką darė pokariniai meno procesai, 

V i d a s  P o š k u s

Apie kūrybinius 
Abos žemėlapius

vykę Laisvajame pasaulyje – tiek vakarinėje, tiek rytinėje 
Atlanto pakrantėse. Iš čia siurrealizmo ir tašizmo, abs-
traktaus ekspresionizmo reminiscencijos. Savo laiškuo-
se bičiuliui ir kolegai Žibuntui Mikšiui pats autorius tai 
tartum ironizavo ar net neigė, tačiau kartais gali neigti 
savo epochą būdamas kuo tikriausiu laiko kūdikiu. Re-
gis, kad Abos atvejis šiuo aspektu yra tipinis – galėtume 
teigti, kad jis atstovavo paskutinei menininkų kankinių 
kartai. Priminus, jog šioji mitologija tiesiog klestėjo kla-
sikinio modernizmo laikais, galima pridurti, kad kančia 
meno pasaulyje egzistuos ir gyvuos tol, kol čia gyvens 
bent vienas savo ambicijų nerealizavęs kūrėjas.

Ar galima tarti, kad Albertas Veščiūnas savęs nerea-
lizavo? Nes būdamas gyvas nerengė parodų prestižinėse 
galerijose ir pasaulio muziejuose, neleido dailės albumų, 
o menotyrininkai ir kritikai nerašė solidžių straipsnių bei 
reprezentatyvių monografijų? Paskutiniais metais – susi-
daro toks įspūdis – nebekūrė ir tam net neskyrė nė men-
kiausios pastangos. Galop – po mirties dalis palikimo 
apmaudžiai buvo sunaikinta neišmanėlių. Bet iš to, kas 
yra likę, ir galima pamatyti (keliuose Lietuvos muzie-
juose, privačiuose rinkiniuose), akivaizdu, kad pasakyta 
buvo viskas. O tas viskas – tai ir aistra, ir meistrystė, ir 
gaivališkumas, ir intelektas. Toks būtų Abos – Alberto 
Veščiūno pasaulio žemėlapis. 

Kompozicija, XX a. 6-as 
dešimtmetis, popierius, 
tušas, plunksna, 
49,5x64 cm



Peizažas. Figūra, 1958–1959, kartonas, drobė, aliejus, 72x100 cm

A L B E R T A S  V E Š Č I Ū N A S



Kompozicija nr. 3, 1958–1959, kartonas, drobė, aliejus, 64x90 cm

Peizažas, 1958–1959, kartonas, drobė, aliejus, 72x91 cm Visi darbai iš Vilniaus dailės akademijos muziejaus rinkinių
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Kaip Jūs atėjote į dailės pasaulį?

Kaip ir kiekvienas vaikas, trejų penkerių metų mėgau 
paišyti. Daugiausia zuikius, o kai nupiešiau žmogeliu-
ką, jau buvo didelis pasiekimas. O būdamas dešimties, 
mamos dėka patekau į M. K. Čiurlionio menų mokyklą. 
Nors ir neturėjau jokių dailės pradmenų, bet įstojau. 
Labai svarbus buvo mamos paskatinimas. Kai M. K. 
Čiurlionio mokykloje skirstėmės specialybes, aš nuėjau 
į tapybą. Mes buvome viena pirmųjų kartų ir visi tryli-
ka stojome į tuometį Dailės institutą (dabar Dailės aka-
demija). Tapybą baigėme trise, ir kad nekištume vienas 
kitam kojos, nes konkursas į grynąją tapybą buvo labai 
didelis, pasiskirstėme: vienas nuėjo į grynąją tapybą, ki-
tas – į pedagoginę tapybą, o man liko scenografija. Čia 
po truputį atsirado teatras. Ir aš visiškai nesigailiu, nes 
žaidimas teatru man buvo labai įdomus ir malonus. Kas 
savaitgalį kiekvienas fakultetas rodydavo savo sukurtus 
išradingus spektaklius, o paskui būdavo šokiai. Buvo 
labai smagu. Labai ryškus buvo Midvikio ir Ambraso 
absurdo teatras – jį net Juozas Miltinis pasižiūrėjo. Bet 
partinė cenzūra jį uždraudė, todėl mes pradėjome kurti 
savo spektaklius. Stengėmės atspindėti gyvenimą, dau-
giausia per humorą, kad tik mažiau būtų politikos. Dar 
prieš baigdamas studijas, aš patekau į Vilniaus univer-
siteto Kiemo teatrą, pas režisierių Vladą Limantą. Kūriau 
scenografiją jo ir kitų režisierių spektakliams, bet kartu 
dariau ir savo spektaklius: mes susirinkdavome ir visi 
kartu modeliuodavome situacijas. Tada atsirado ir Juo-
zas Erlickas, – jo dialogai buvo labai juokingi, negalėjome 
nepasinaudoti. Taip atsirado Petro Navicko šeimos kronika, 
Petro Navicko išpažintis. Beje, Petras Navickas buvo tikras 
personažas. O kai pradėjome statyti Post Scirptum, mus 
uždarė. Dažnai į mūsų spektaklius būdavo anšlagas, nes 
buvo labai linksma ir įdomu. Paskui J. Erlickas parašė 
Pakeleivingus. Aš rodžiau jo pjesę įvairiems teatrams, net 
į ministeriją nunešiau, bet sulaukiau patarimo geriau 
nerodyti...

Paskui buvo darbo Valstybiniame jaunimo teatre pe-
riodas, o po to patekau į Lietuvos kino studiją.

Kaip atsigręžėte į tapybą?

Na, piešimas visada buvo mano gyvenime: ir teatro sce-
nografijai, ir kinui visada reikėjo eskizų. Dažniausiai 
piešdavau guašu, nes taip greičiau ir paprasčiau. Baigęs 

institutą, norėjau grįžti prie tapybos, bet nebuvo galimy-
bių. Atsigręžiau į ją, kai baigiau intensyvų darbą kine. 
Dar kūriau lietuviškam kinui, bet ne tiek daug. Tada 
nusprendžiau atsidėti tapybai. Pirmieji darbai buvo mo-
nochrominiai, kažkodėl atsirado labai daug kiaušinių, 
višta... Nes visą laiką kildavo dilema: kas pirmiau – viš-
ta ar kiaušinis. Ir taip visus metus ar net daugiau ėjo ši 
tema, su lesiravimu, su iškrapštymu. Aš negaliu daryti 
ne realizmo, abstrakcijų daryti nemoku ir nenoriu, ir ne-
labai suprantu. Kartais gražu pažiūrėti į spalvas, jų deri-
nius, bet aš ten nieko neįžvelgiu. Mano paveiksluose ryš-
ki teatro ar tvano linija. Tiesiog atsirado noras tapyti, be 
to, ir laisvo laiko atsirado. Kolektyviniame teatro ar kino 
mene visiškai neturėjau ramybės užsidarymui, individu-
alumui, vienatvei. Dabar su drobe esu vienas ir kariauju 
su ja. Gali kelias valandas ar net dienas prasėdėti prie 
tuščios drobės, kol ką nors sugalvoji. Aš nekalbu apie 
siužetą, dažnai iškyla teatriniai ar kino prisiminimai. Tas 
tvanas greičiausiai sugrįžo iš kino. Galvoju, kad apoka-
lipsė tokia turėtų būti. 

Kine yra stambus planas, pirmas, antras planas, o 
teatre yra scena, po kurią vaikšto pjesės personažai, ku-
rių veidus, sėdint tolėliau salėje, kartais sunku įžiūrėti. 
Aš esu konservatyvus žmogus, nes išėjau konservatyvią 
mokyklą: tiek apie teatrą, tiek apie kiną, režisūrą, apšvie-
timą. Man labai svarbu šviesa, labai mėgstu mėnulį – jo 
šviesoje daiktai įgauna savotiškas spalvas.

Man atrodo, kad Jūsų mėgstamiausia spalva mėlyna.

Galbūt, nors nepasakyčiau, kad mėgstamiausia, greičiau 
ji atitinka vaizduojamą objektą. Man svarbūs ir pilki to-
nai, ir rusvi, gelsvi. Aš truputį bijau atvirų spalvų. Ant 
pilkšvai melsvo fono akcentai visada suskamba – tai man 
yra svarbu.

Kokie motyvai dominuoja Jūsų paveiksluose?

Sunku pasakyti. Vienas dominuojančių motyvų – tvanas. 
Taip pat ir žmonės. Iš pradžių atsirado kiaušiniai, paskui 
vienu metu kačiažmogiai, kuriuos aš vadinu sfinksais, 
vaikai su kačių kūnais. Siurrealizmu to nepavadinčiau, 
tiesiog sužmoginti katinai. Darydamas pirmą autopor-
tretą, būtinai pasidariau su kate. Manau, kad visi mano 
paveikslų motyvai turi teatrinį arba kino pagrindą. Kine 
negali paišyti nerealistiškai, vykdytojai turi suprasti tavo 

Kiekviename paveiksle 
dalelė savęs
Vasaros pabaigoje „Pylimo galerijoje“ veikė tapytojo, teatro ir kino dailininko Galiaus Kličiaus 
personalinė tapybos paroda „Pokalbiai“, kupina grakštaus humoro, lengvos ironijos ir eleganci-
jos. Ta proga dailininką kalbino Audronė Daugnorienė.
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sumanymą. Darbas teatre ir kine, žinoma, paliko ryškų 
pėdsaką.

Kaip žmonės žiūri paveikslus – kartais tiesiog ne-
įsigilina, praeina kaip pro kokią dėmę, va kur bėda. 
Pavyzdžiui, man labai gražūs Mindaugo Skudučio dar-
bai – juose verda gyvenimas, kartais liūdnas, kartais labai 
linksmas, toks arba–arba. 

Aš labai mėgau tragikomedijas. Pavyzdžiui, Georgi-
jaus Ganelijos Neliūdėk!, senas filmas, bet jis man paliko 
tokį gražų įspūdį, kad aš ir šiandien jį prisimenu – čia 
ašaros, čia juokas, visada žavėjo ne paviršutiniškas hu-
moras, o toks gilesnis, subtilesnis.

Tad ar galima suprasti, kad tvanas Jums asocijuojasi su pa-
saulio pabaiga?

Nepasakyčiau, kad čia pasaulio pabaiga. Pasaulio pa-
baigos nėra, žmogaus pabaiga gali būti, tai mums gresia 
pereinamuoju periodu: ar neužlies Nerijos ar Klaipė-
dos – laisvai taip gali nutikti. Aš net esu sapnavęs, kaip 
plūsta vanduo... O pasaulio pabaiga ir jos laukimas ge-
riausiai atsispindi Larso von Triero filme Melancholija.

Visaip vengiu paviršutiniškumo, svarbu, kas palie-
ka įspūdį. Tai, kas tave jaudina, ir yra motyvas. Ir neži-
nai, kaip tapomas paveikslas suskambės: pradėjęs vieną 
motyvą, pabaigi visai kitaip. Nėra jokių taisyklių, palieki 
savieigai. Kartais spalva nulemia, kartais potėpis. Aš ne-
turiu stipraus potėpio kaip Augustino Savicko ar Antano 
Gudaičio. Mes turėjom labai gerą mokyklą: Kisarausko, 
Stasiulevičiaus – tokie tapytojai palieka labai daug. Tai 
yra pagrindas, nuo kurio tu atsispiri, nors aš nė vienu 
neseku, nes taip nesugebėčiau. Tačiau tapyba man vi-
sada buvo svarbu, ypač teatre galinė uždanga, kad jinai 
būtų tapyta. Aš su režisieriais labai neblogai dirbau, pa-
vyzdžiui, su Almantu Grikevičiumi, Algimantu Puipa, 
Gyčiu Lukšu ir kitais.

O kas iš dailininkų Jūsų mėgstamiausias, autoritetas?

Ar galiu paminėti savo draugą Adomą Jacovskį, kuris 
man visada yra autoritetas?.. Taip pat ir Augustinas Sa-
vickas. Daugelis patinka, tik vieni darė daugiau įtakos, 
kiti – mažiau. Įdomiai kūrė Valentinas Antanavičius ir 
Vincas Kisarauskas. Jie išardydavo seną radijo aparatą, 
Antanavičius pasiimdavo stambias detales, o Kisaraus-
kas smulkias, taip gimdavo jų koliažai. Tais laikais jie 
buvo labai progresyvūs. Mūsų trijulė: Mackevičius, Ani-
kėnas ir aš, dažnai lankydavomės Kisarausko dirbtuvėje, 
jis buvo mūsų diplominių darbų vadovas.

Kaip vyksta Jūsų paveikslo kūrimas, ar piešiate eskizą, ar iš 
karto tapote ant drobės?

Aš bandžiau daryti eskizus, bandžiau anglimi juos per-
kelti ant drobės, bet nieko iš to neišeina. Pradėjus tapy-
ti, niekas nebepatinka, tenka viską perdaryti iš naujo. 
Dabar aš nedarau jokių piešinių, tiktai taisau teptuku 
su spalva ir tada viskas keičiasi, keičiasi... Nėra taip, 
kad sugalvojai ir nutapei, taip galėjau daryti tik teatre 
ir kine – kaip nupaišei, taip ir atrodo scenoje, o tapybo-
je niekaip nepavyksta. Laisvė nuveda tave... Bandžiau 
nutapyti tvaną su nuostabiom guobom, paskendusiom 
vandenyje. Kaip Algimanto Puipos filme Amžinoji švie-
sa. Plaukianti valtis pro apsemtą šuns būdą, prie kurios 
ant lopinėlio žemės pririštas šuo... Apsemtos guobos, žy-
minčios po vandeniu einantį kelią. Bet niekaip nepavyko 
nutapyti tų guobų, išeina toks natūralizmas, bet blogąja 
prasme. Geriau ką nors apibendrinti, nes galvoju, kad vis 
vien viskas turi būti apibendrinta: kuo mažiau tų smulk-
menų, tos daugiakalbystės, kad būtų bendra struktūra. 
Pradėdamas paveikslą, net nežinai, koks bus koloritas, 
kartais pradedi viena spalva, paskui ji keičiasi. Kiekvie-
nas dailininkas savaip žaidžia. Pavyzdžiui, impresionis-
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tai žaidžia su daugybe mažų potėpiukų ir jiems puikiai 
pavyksta.

Gal todėl tokie apibendrinti ir žmonės Jūsų paveiksluose? 
Žmonės be individualių bruožų, tiesiog žmogiškas pavidalas?

Taip, žmonės mano paveiksluose tiesiog personažai. 
Negaliu pasakyti, ar iš teatro, ar iš kino. Galiu nupaišy-
ti portretą, realistiškai, kad visi atpažintų, – šito amato 
galima greitai išmokti, esu nupiešęs ne vieną portretą. 
Šios parodos paveiksluose man visiškai nereikia indivi-
dualių portretų, tai tiesiog yra žmogus kažkokioj erdvėj, 
kažkokiam peizaže.

O Jūsų peizažai turi konkretumo ar Jums tiesiog reikalingas 
vanduo ar panašiai?

Specialiai peizažų aš nedarau. Vanduo, valtelė, namai – 
čia mano pagrindiniai objektai. Reikėjo iš naujo atrasti 
tą pasaulį, nes, ilgai netapęs aliejumi, pamiršti tą ama-
tą, esi toks truputį berankis. O paskui reikia, kad ranka 
pradėtų „vaikščioti“.

Ar šioje parodoje nauji Jūsų paveikslai?

Ne visi: yra naujų, yra ir senesnių, yra ir pertapytų. Jei-
gu paveikslas man nepatinka, aš jį tiesiog pertapau arba 
išvis nutapau naują. Kartais mane erzina spalvinė gama, 
tuomet prigesinu ar ką sugalvoju. Yra dalykų, kurie la-
bai svarbūs.

Tai tie paveikslai tarsi gyvi, jie gyvena savo gyvenimą ir Jūs 
su jais kartu gyvenate? Kaip Jūs keičiatės, taip ir paveikslai 
keičiasi?

Taip, jeigu nenuperka... Kartais būna, išsitrauki senesnę 
drobę ir pagalvoji: kokia čia nesąmonė. 

Tačiau neatidedate drobės galvodamas: čia tokia buvo mano 
mintis, tuo metu aš buvau toks, taip galvojau, darbas baigtas, 
ir viskas?

Tuo momentu taip galvoji, sustumi kaip ir visas drobes. 
O kartais pasiūlo surengti parodą, kaip ir dabar Pylimo 
galerija. Tada išsitrauki ir pradedi žiūrėti, kas gerai, kas 
primiršta, pradedi žiūrėti šių dienų akimis. Aš jau ne-
besu toks energingas kaip filmuojant Nauji Robino Hudo 
nuotykiai, kai reikėjo sukurti aibes eskizų vis naujoms se-
rijoms. O tapyba yra apmąstymų reikalaujantis dalykas. 
Galbūt dabar aš kai ką daryčiau kitaip, kartais, pamačius 
senesnį paveikslą, tiesiog gėda. Nebėra tokios energijos 
ir sunkiau mintys eina, viskas lėtėja. Turbūt išsiblaškiau 
teatre ir kine, dabar jau tik likučiai.

O Jūsų pilkai mėlyna spalva ar nedvelkia liūdesiu, melancho-
lija?

Yra to. Kartais aš pavadinu paveikslus Liūdesys, bet ir 
nemanau, kad visiškai nebūtų humoro. Nėra taip, kad 
skęsčiau vien liūdesyje ar pesimizme. Visada yra dvi pu-
sės, gyvenimas yra daugialypis. Gaila, kad aš su juo ne-
begaliu suspėti, šiuolaikinių dalykų nebesuvokiu, nors 
gal čia yra ateitis, kaip kadaise buvo impresionistai, post-
impresionistai. Viskas dar perspektyvoje.

Kaip žiūrite į abstrakcijas, į postpostmodernizmą?

Abstrakcijos jau seniai praeitis, jų tiek daug... Kiek dabar 
visokių -izmų... Juk žinome, kad po Pablo Picasso atsira-
do Salvadoras Dali, kurio visiškai kitokia tapysena. Vis 
vien Picasso aukščiau visko. Genijus yra genijus. Kaip 
buvo Leonardo da Vinci. Jų yra vienas kitas. Man keis-
ta, kaip greitai dabar užmirštami žmonės, juk kiekvienas 
paveikslas turi kažką amžino. Kiekvienas dailininkas 
įdeda į paveikslą dalelę savęs ir lieka jame. Jeigu niekam 
neįdomu, lieka tik pelenai...

Kaip manote, ar jaunajai kartai įdomu, ar priimtina Jūsų ta-
pyba?

Sunku pasakyti. Juo toliau, tuo labiau žmonės speciali-
zuojasi. Dabar atsirado daug naujų technologijų, daug 
kas kuria kompiuteriais. Kaip atsirado ir gatvės menas. 
Buvo taip neįprasta, o dabar taip plačiai paplitęs. Manau, 
ir dabar yra daug talentingo jaunimo, bet jis sėdi savo 
dirbtuvėse ir kuria kažką naujo, bando kažką atrasti ar 
išrasti. Kiti tik rašo, betgi aš ateinu į parodą ne skaityti, 
o žiūrėti, kažkokios koncepcijos, labai daug pavadinimų 
prigalvoja... Aš matau tai, ką matau, ir turiu į tai įsigilin-
ti. Kiti tik prabėga pro paveikslą, bet čia jau samprata, 
išsilavinimas. Jeigu tik įlindęs į telefoną...

O gal mes jau ir gyvename virtualiame pasaulyje?

Labai abejoju. Nesinorėtų tuo tikėti. Vis dėlto yra naujų 
labai įdomių dalykų. 

 

G A L I U S  K L I ČI U S . Viltis, 2021, drobė, aliejus, 50x40 cm
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Kodėl „Kreatoriume“ vykusi paroda pavadinta „Žmogus, ku-
ris juokiasi“ (pagal V. Hugo romaną)? Kaip susidomėjote juo-
ko fenomenu?

Pats sunkiausias darbas rengiant parodą (po gėrimų iš-
pilstymų ir ypač bendravimo su publika – kuri parastai 
būna geranoriška, tačiau pats visuomet ko nors prikalbi 
ar pridarai nelabai pageidautino iš savojo vidaus) yra 
pavadinimo sugalvojimas. Tik pripiešimas ir pritapymas 
yra lengva! Į rankas pateko Emanuelio Katiliaus (labai 
skausmingos, vadinasi, įdomios biografijos dailininko) 
praėjusio amžiaus septintajame dešimtmetyje apipavi-
dalinta Victoro Hugo knyga L’Homme qui rit (Rožės Jan-
kevičiūtės vertimas). Jos niūroka estetika, o dar ir antrąjį 
karantino pavasarį patirta banali dantų taisymo(si) pa-
tirtis kažkaip ir inspiravo šį konkretų pavadinimą. Dan-
tų taisymas man visuomet – nuo prievartinių stomato-
loginių operacijų sovietinės mokyklos laikais – buvo ir 
yra didelė trauma, priverčianti pagalvoti apie kūniškąjį 
menkumą bei su tuo susijusį sardoniškąjį juoką (odon-
tologai juk nori, kad mes visiems demonstruotume savo 
nepriekaištingai baltai švytinčias šypsenas). 

Taip pat dažnai apmąstau savo fizionomiją. Ne kartą 
esu išgirdęs klausimų: 1) „Kodėl toks liūdnas?“, 2) „Ko 
pyksti?“. Nors man pačiam atrodydavo, kad į išorinį 
pasaulį spinduliuoju begalinį pozityvumą ir holivudinę 
šypseną. Tad pagalvojimas, jog kiti tave suvokia visai 
kitaip, nei pats įsivaizduoji, lėmė ir pavadinimo atsiradi-
mą. Toks tad juoko fenomenas mano darbuose.

Kita vertus, įsivaizduoju, jog mene juoko dozė yra 
būtina. Ją galima pavadinti absurdu, ironija, net sarkaz-
mu, bet esmės tai nekeis. Tai meno (o gal ir gyvenimo?) 
druska.

Kaip šioje parodoje dera sakralumas ir kūniškumas? Ar šie du, 
sakykime, pradai vyrauja visoje Jūsų kūryboje? Koks mezgasi 
jų santykis? Kodėl Jūsų kūryboje atsiranda religinė tematika, 
koks Jūsų santykis su religija, kaip joje ji veikia?

Vidas Poškus: 
man įdomu stebėti 

žmonių apvalkalus
„Dvasingu savęs niekuomet nelaikiau. Labiau esu kūniškas. Ir kas baisiausia – jaučiu sielos 
bei materijos perskyrą. <...> Neįsivaizdavau, kad tikinčių žmonių ir apeigų fiksavimas gali 
atlikti tokį keistą vidinio apsivalymo, savotiškos maldos darbą. <...> Man įdomu stebėti žmonių 
apvalkalus. Pradedant nosimis, baigiant kitomis dalimis. O kur dar pozos, situacijos, mizansce-
nos! Nereikia nieko išgalvoti“, – teigia juoko fenomenu persmelktą parodą VDA „Kreatoriume“ 
rudenį eksponavęs tapytojas, menotyrininkas, rašytojas, VDA parodų salės „Titanikas“ direkto-
rius Vidas Poškus. Kalbino Austėja Mikuckytė-Mateikienė.

Dvasingu savęs niekuomet nelaikiau. Labiau esu kūniš-
kas. Ir kas baisiausia – jaučiu sielos bei materijos persky-
rą. Net abejodamas pomirtinio gyvenimo idėja, kažkodėl 
įsivaizduoju, jog kojų pakratymas paskutinę mūsų gyve-
nimo sekundę prognozuoja sakralią sielos pergalę prieš 
nusidėti linkusį kūną. Bent aplinkinių, dar išgyventi pa-
silikusių artimųjų akimis. 

Tačiau šioje parodoje, kurios dalimi laikyčiau tapy-
bos ciklą Atlaidai, inspiruotą Pivašiūnuose regėtų ir patir-
tų Sekminių pamaldų ir jų pabaigoje vykusių procesijų, 
atsivėrė kažkoks sakralus (galbūt) klodas. Manau, kad 
religinės patirtys yra labai intymus dalykas, o bažny-
čioms kuriantys menininkai (kokių Lietuvoje šiuo metu 
gal ir nėra labai daug, – daugiau norinčių tokiais būti) – 
savotiški vaizdų asketai. Procesijas tapiau visą vasarą. 
Neįsivaizdavau, kad tikinčių žmonių ir apeigų fiksavi-
mas gali atlikti tokį keistą vidinio apsivalymo, savotiškos 
maldos darbą. Drauge, kad ne vieną iš mūsų, besisukantį 
sekuliarybėje, įvairios religinio gyvenimo formos, tegul 
net ir ne fundamentalios, gali erzinti. Tiesiog vasarą, 
daugiau laiko praleisdamas vienas su savimi pačiu, net 
negalėjau įsivaizduoti, kad lėtas tapymas (kur kartais 
daugiau žiopsai ir kažką galvoji nei mojuoji teptuku) gali 
taip gerai veikti. Net kūniškai.

O dėl fizinių kūnų – na, mes tokie. Man įdomu ste-
bėti žmonių apvalkalus. Pradedant nosimis, baigiant ki-
tomis dalimis. O kur dar pozos, situacijos, mizanscenos! 
Nereikia nieko išgalvoti. 

Visuomet, skatinamas savo mėgstamiausių meno 
epochų: Viduramžių, Renesanso ir Baroko, norėjau (na, 
nuo tada, kai pradėjau save laikyti šiokiu tokiu meni-
ninku) ištapyti bažnyčią ar bent koplyčią. Žinodamas, 
kad tai daugiau paaugliškos ambicijos, įsivaizdavau, kad 
rengdamas parodą šioje konkrečioje erdvėje – buvusiose 
Vilniaus dailės akademijos keramikų krosnyse – atliksiu 
panašų judesį. Nes architektūrine prasme Kreatoriumas 
man panašus į maldos namus.
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Savo kūrybą esate pavadinęs psichotropiniu realizmu. Kaip tai 
apibrėžtumėte, kas šiam žanrui būdinga? Kodėl save laikote 
menininku realistu?

Manau, kad meno gyvybingumą palaiko ne išgalvotas 
ar sugalvotas aktualumas (mada, konjunktūra), o asme-
ninis santykis su realybe, tiksliau – gyvenamoji aplinka. 
Net ir kurdamas vaizduotės fantomus, atsispiriu nuo 
personalinių potyrių – tegul tai bus kažkas perskaity-
to knygoje ar pamatyto internete, per televiziją. Galop 
patirto gatvėje, namuose. Kartais supykdo, kartais pra-
linksmina, neretai nuteikia melancholiškai ar meiliai. 
Paskui seka kūrybiniai namų darbai (nes dirbu ten, kur 
ir gyvenu). 

Pasakymas, kad save laikau „psichotropiniu rea-
listu“, yra atsiradęs dėl vienos konkrečios priežasties. 
Kažkada vienoje menininkų kompanijoje kalbėjome, 
kad, bendraujant su kolegomis, galerijomis ar kurato-
riais, reikia save, savo kūrybą sugebėti apibrėžti keliais 
žodžiais. Tad „psichotropika“ neturi nieko bendra su 
narkotikais, alkoholiu ar kitomis sąmonę žalojančiomis 
medžiagomis. Kai buvau žalias paauglys, įsivaizdavau, 
kad svaiginasi tik fantazijos neturintys individai. Net 
orgazmą galima patirti tapant ar piešiant. Dabar taip 
naiviai negalvočiau, pastebėdamas, jog tai sudurtinis žo-
dis: psichotropinis = ψυχή (senovės graikų kalba psyche – 
siela) + tropikai – atogrąžos. Tiesiog savo darbus laikau 
personaliai dienoraštiniais, kalbančiais apie asmenines 
frustracijas ir pakylėtumus („sielos, dvasios, psichinius“ 
reikalus), o Italiją (kuri toli gražu nėra taip arti pusiau-
jo), būdamas šaltį ir vėsą mėgstantis šiaurietis Vandenis, 
tačiau ten šiltą pavasarį ar karštą vasarą pabuvęs dailės 
istorikas, negalintis gyventi be Mantegnos ar Botticel-
lio, – savo literatūrinių inspiracijų šaltiniu. Tiesiog klasi-
kinė Antika (žinoma, kad ne tik romėniškoji, bet ir netgi 
labiau graikiškoji) visuomet yra tai, kuo galima pasiremti 
norint kažką kūrybiškai daryti, bet kišenėje neturint jo-
kių gilesnių minčių.

Jei kūryboje atspindima „sutirštinta“ realybė, gal papasakotu-
mėte vieno ar kito paveikslo atsiradimo istoriją? Iš kokių rea-
lybės kontekstų, fragmentų atkeliauja kūriniai?

Atsakysiu – pamatau, pamilstu (arba būnu sukrėstas) ir 
tai pabandau pasivaizduoti. Parodose darbus klijuoju ant 
sienų taip, kaip kiti nuotraukas į šeimyninius albumus 
ar socialinius tinklus.

Parodoje eksponuojami pastarųjų metų darbai. Kaip apibūdin-
tumėte – kokia buvo pastarųjų metų kūryba? Kaip ir kuo ji 
skyrėsi nuo ankstesnės? Kaip ją veikė pandemija? Kokios dar 
aktualijos, kokie kontekstai turėjo įtakos pokyčiams?

Pandemija, mano požiūriu, yra mūsų visuomeninės ir 
kolektyvinės vaizduotės ribotumą įrodęs reiškinys. Ma-
nęs, kaip menininko, ji labai neveikė, išskyrus tą pami-
nėtą faktą, kad dirbu (kuriu) namuose. O gyvenamoji 
erdvė yra didelė, tačiau bendra – teko dalintis su virtua-
liai besimokančiais ir nuo to kažin ar didelių laimių pa-
tyrusiais vaikais (du) bei žmona – tapytoja. Kad ir kaip 

giliai ją mylėčiau (ji, savaime aišku – mane), tarp dviejų 
kuriančių žmonių turi būti bent plonas gipskartonio 
sluoksnis su durelėmis. Sendamas nebetoleruoju ben-
drų studijų, hipiškų menininkų komunų ar juo labiau 
šlykščių universitetinių bendrabučių ar kitokių hostelių. 
Tad pandemija šiuo ruožtu tikrai veikė. Bet sukausi, kiek 
buvo įmanoma, galop juk visuomet galima išeiti į gatvę, 
laukus ir ten eskizuotis (reaguojant į aplinkos realybę). 
Tai inspiruoja!

Pandemija gal veikė tik tuo, kad, kaip dar ir tarnybą 
turintis asmuo, praradau dar didesnę dalį savo socialinių 
įgūdžių. Net menininkui tai nėra gerai. Jis juk turi juok-
tis, šypsotis, atrodyti kultūringai ir mandagiai – tuomet 
sėkmė turi daugiau šansų...

Kūriniai eksponuojami „Kreatoriume“, tokia dienoraštinė, es-
kizinė stilistika, rodos, labai dera su tokiu pankišku interjeru. 
Kaip jūs matote savo kūrinių ir tos erdvės koreliaciją? Ar 
dažnai rengiate savo kūrybos parodas, dalyvaujate grupinėse 
parodose? Kodėl?

Grupinėse parodose stengiuosi nebedalyvauti. Tai pri-
mena vienakryptį avių bandos bėgimą link nežinomo 
tikslo. Prisiskaitęs apie Gustave’ą Courbet (XIX amžiaus 
prancūzų tapybinio realizmo atstovą), pasakiusį, kad 
tik kvailiai dalyvauja konkursuose ar kitokio pobūdžio 
atrankose, jo asmenyje įžvelgiau vyresnįjį sielos brolį 
ar tiesiog strateginį autoritetą. Tad ar grupinėse paro-
dose, ar ypač rengdamas personalines, stengiuosi savęs 
neprievartauti būtino įsibrukimo „kažkur“ būdu. Jeigu 
kažkas kviečia arba susiklosto palankios galimybės, imu 
ir pabandau. 

Kadangi, tiesą sakant, pats ir sukūriau Kreatoriumą 
kaip ekspozicinę erdvę (kai pradėjau dirbti, ten buvo tie-
siog nekokiomis sąlygomis funkcionuojantis VDA mu-
ziejaus sandėlis), pagalvojau, jog norėčiau išbandyti savo 
jėgas šioje įdomioje, tačiau įpareigojančioje (savo archi-
tektūros komplikuotumu ir interjeru kaip savaiminiu 
meno kūriniu) erdvėje.

Dėkui už pastebėjimą apie „pankišką“ interjerą. 
Tokį jį ir įsivaizduoju. Manau, jog tai yra toks ekspo-
zicinis plotas, kur pradedantys menininkai (studentai) 
ar profesoriai bei klasikai turi galimybę pankuoti – t. y. 
atsisakyti formalizuoto menininko–galerijos santykio su 
visais iš to plaukiančiais įsipareigojimais (nuomos mo-
kestis, sutarta parodos data, ritualizuotos atidarymo 
formos ir t. t.).

Ar sunku piešti, tapyti – imtis dailės būnant menotyrininku? 
Ar profesionalaus kritiko akis pernelyg netrukdo, neatbaido? O 
gal atvirkščiai – padeda? Kita vertus: galbūt praktiko patirtis 
padeda arba trukdo menotyrinėje veikloje?

Ši dvipusė veikla man netrukdo. Rašydamas (būdamas 
menotyrininku) nebent išgyvenu, jaudinuosi, net nervi-
nuosi, kad negaliu tapyti, piešti. Ir atvirkščiai. 

Tačiau iš principo įsivaizduoju, kad sugebu atriboti 
vieną nuo kitos šias ego realizavimo ambicijas...

Nedrįsčiau tarti, kad vizuali kūryba padeda rašant 
kritinius tekstus – tuomet tartum mesčiau akmenį į tik 



N A U J O J I  R O M U V A ,  2 0 2 1 ,  N R .  4  ( 6 1 7 )  45

rašančių – komentuojančių ir recenzuojančių – kolegų 
daržą (tartum – „nepiešiate, netapote, tai nieko ir nesu-
prantate“). Gal empatijos lygį tai ir pakelia – dažnai, kaip 
dailės kritikas ar net kuratorius, tartum galiu įsijausti net 
ir į nepatikusį meninį aktą jį pateisindamas. 

Bandau apsimesti, kad šiame asmenybės susiskaidy-
me nėra jokių prieštaravimų.

Kūrinių pavadinimai veikia kaip svarbi kūrinio dalis. Ironiš-
ka frazė padeda atkoduoti siužetą, idėją. Vėl tam tikra prasme 
grįžtame prie juoko. Intelektualus humoras, ironija, rodos, la-
bai svarbi Jūsų kūryboje. Taigi: kodėl ironija? Kuo patrauklus 
šis „kalbėjimo vaizdais“ ir pavadinimais būdas?

Gal kartais patikslinčiau, kad tai net ne ironija, o tam tik-
ras absurdo elementas. Štai neseniai šnekėjausi su savo 
Tėčiu – tiek rašymo, tiek vaizdinės kūrybos aspektais jis 
yra mano Mokytojas – apie kūną. Abu pripažinome, jog 
žmogiškos fizinės išraiškos regisi kažkokios komiškos. 
Net tobuliausiame Apolone ar Veneroje esama juokingų 
pradų (nuo žiovulio iki net ir didžiausiomis pastango-
mis nesulaikyto oro pagadinimo). Pamenu, kadaise ste-
bėjausi savo taip dievinto Aubrey Beardsley grafika: kaip 
tas pats žmogus galėjo nupiešti dvasingas iliustracijas 
T. Malory Arturo mirčiai (Le Morte d‘Arthur), taip pašėlu-
siai įsijausti į Aristofano Lysistratą? 

Dar – vos tik baigęs studijas, atradau, jog apie paro-
das ir menininkus rašyti reikia taip, kad būtų įdomu. 
Įdomumo aspektas yra be galo apgaulingas, tačiau ne-
įmanomas be humoro ir ironijos. Vaizdiniame mene tai 
irgi „kabina“. Gal tai vyksta ir sekasi dėl to, jog šiaip 
gyvenime ir buityje labiau esu melodramatiškas nei iro-
niškas? 

Esate pasakęs: „Be rašymo galėčiau išgyventi, be tapymo – 
ne.“ Ar ir dabar taip pasakytumėte? Kodėl? Kada imatės ku-
rios veiklos? Tie pasakojimai, eksponuojami parodoje padiktavo 
klausimą – ar neplanuojate išleisti tokių „rašinių“ knygos su 
iliustracijomis?

Šiame pasakyme, be abejo, esama ir šiek tiek pozos. 
Mėgstu pozuoti. Nuliūstu, kai į tai nesureaguojama arba 
priimama tiesiogiai. 

Šiaip dar nuo pradinių klasių mokykloje, kai turė-
davome atsakyti, „kuo norėtumėme būti užaugę“, vi-
suomet drįsdavau pasvajoti apie jūreivystę. Mane labai 
veikė istorijos apie Karibų piratus (sovietiniame darže-
liniame amžiuje, kai per kūčias per „langą į pasaulį“ 
gimtajame Alytuje matytą Lenkijos televiziją ypač įsi-
rėžė pamatytas filmas apie šios „profesijos“ atstovus) ir 
dviejų Každailių – Aloyzo bei Arvydo – veikalas Laivai 
ir jūrininkai. Tėvas dailininkas veikė savo pavyzdžiu, 
paskui prisidėjo istorija, literatūra. Manau, kad, pradėjęs 
studijuoti dailės istoriją ir teoriją (taip oficialiai vadintas 
dailėtyros kursas) Akademijoje (ir ją baigęs), sudariau 
neblogą tapybos (bei piešimo!) ir literatūros, net istorijos 
sandorį. Man patinka visos šios sritys. Tik dėl jūreivystės 
nežinau, nes esu patyręs tik odisėjų Merkyje, Nemune 
ar paplaukiojęs keltais Kuršių mariose bei (vieną kartą) 
Baltijos jūroje maršrutu Ryga–Stokholmas. Kita vertus, 

bet kokio plauko kūryba ir yra jūrininkystė – ir buriavi-
mas (laukiant palankių vėjų), ir irklavimas (prisitrinant 
pūsles delnuose). 

Tradicinis klausimas, bet išties smalsu – kuo užsiimate šiuo 
metu? Kokie kūrybiniai planai? 

Šį klausimą bandau atsakyti dvigubu judesiu – kartu 
pratęsdamas priešpaskutinį atsakymą. Žinoma, kad kny-
gų rašymai ir leidimai visuomet vilioja. Taip, norėčiau 
išleisti veikalą su tekstais ir vaizdais (kurių vaidmenį 
visų pirma atliktų piešiniai – nes mane vis dar liūdina 
tas faktas, jog Lietuvoje piešimas nelaikomas atskira ir 
solidžia kūrybine strategija). Šiuo metu bandau įvykdyti 
savo rašytojiškus įsipareigojimus knygai apie Videniš-
kius – nuostabiai vietai Aukštaitijoje, visiškai derančiai 
psichotropinio realizmo kūrėjui (kaip ir namais tapęs 
Vilnius ar gimtasis Alytus). Tai turėtų būti mano žmonos 
Aistės Gabrielės Černiūtės inicijuotas veikalas apie vie-
tos paveldą ir nuotaiką su fotografijomis bei puikaus ži-
nomo dailininko Mindaugo Skudučio tapyba, piešiniais. 
Darbas sunkus – kiekvieną naktį pabundu (kaip ir su 
mintimis apie darbovietės – VDA užduotis bei planus), 
galvodamas – ar tikrai spėsiu, ar sugebėsiu, ar pavyks? 
Taigi, laiko juokui (bei kitoms piešimo, tapymo, rašymo 
formoms) lieka tik dienomis. 



Pragaro prieangis. Virš pragaro vartų grėsmingas užrašas: „Čionai įžengęs, viltį mesk į šalį.“
Čia baudžiami tie, kurie nepadarė nieko gero ir nieko blogo. Jie savo laiką praleido būdami nejautrūs, abejin-

gi tiek gėriui, tiek blogiui. Paveikslo spalvinį kodą padiktavo Etnos ugnikalnio išdegusio juodo šlako ir skurdžios 
pageltusios augalijos spalva.

Siekiant atskleisti tikrąją šių menkystų esmę, jie pavaizduoti tūnantys savo susikurtuose kokonuose. Kokonai – 
saugios saviizoliacijos, uždaro, riboto, menko pasaulėlio metafora. Taigi, kokonuose praleistas, pratūnotas laikas – 
nerealizuotas gyvenimas. 

Koks gilus Dante’s pastebėjimas jau prieš 700 metų – būti baugščia vidutinybe, kuri nepatyrė nei pergalės trium-
fo, nei džiaugsmo, nei pralaimėjimo kartėlio, yra nuodėmė!

Kokonai kaip vabzdžiai voratinklyje yra įstrigę savo pačių suformuotose užtvarose, kur figūrų judėjimas neį-
manomas, jos pasmerktos amžinam sąstingiui dviprasmiškoje padėtyje – tarp pragaro ir dangaus...

Kairėje, kaip koks daiktas, – į akmenį atremtas apskritas auksinis nimbas, kurio centre vietoj šventojo galvos 
žioji tamsi kiaurymė, skylė. Tuščiaviduris, sudaiktiškėjęs, praradęs sakralią esmę ir vidinį turinį nimbas yra bepras-
miškai praleisto gyvenimo metafora.

Didžiausioji svajonė jų – mirtis,
Jų pragyventos dienos tokios nykios,
Jog nebaisi jiems bet kokia lemtis

Dante. Dieviškoji komedija. (Iš italų k. vertė A. Churginas)

Canto III. Pragaro prieangis. Kokonai, 2021, drobė, aliejus, 230x320 cm

G I E D R I U S  K A Z I M I E R Ė N A S



Tai pirmas nutapytas šio ciklo paveikslas, šiek tiek mažesnio formato negu kiti paveikslai. Atsargiai tyrinėjau ir ban-
džiau jėgas, ar pajėgsiu šia tema ką nors nutapyti...

Veidmainiai – viena taikliausių Dante’s alegorijų, jie pavaizduoti apsigaubę puošniais, auksu tviskančiais gaub-
tais, kurių vidus padengtas švinu. Veidmainius amžinai slegia nepakeliamas jų drabužių sunkumas.

Savo paveiksle veidmainius apgaubiau sakraliais liturginiais drabužiais, kurių paskirtis tarsi turėtų išreikšti 
ypatingą, taurų jais apsigaubusią žmonių dvasios ir veiksmų turinį. Tačiau jų dvasios turinys toks nykus, kad jie 
net nedrįsta jo parodyti ir todėl slepiasi po efektinga ir puošnia išore. Tikrasis veidmainių dvasios ir veiksmų atitik-
muo – sunkus švinas, metalo sunkumas.

Paveikslo vizualinis kodas – apgaulingas veidmainių grožis, efektingai rafinuotos išorės ir nykiai švininio vi-
daus kontrastas. Kiek daug aplinkui auksu spindinčių gaubtų! 

Canto XXII. Pragaras. Veidmainiai, 2021, drobė, aliejus, 210x240 cm
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Kūrėjas, kuris ryžtasi interpretuoti Dante, turi iš-
skirtinę galimybę palytėti „amžinąsias“ žmogiš-
kas problemas, kurios šiandien lygiai tiek pat ak-

tualios, kaip buvo prieš 700 metų, Dante’s laikais.Visos 
vadinamosios „globalios“ pasaulio problemos, kurias 
mes patys ir sukuriame, turi savo pradžią žmogaus sielos 
gelmėse. Kiekvieno mūsų sieloje. Tai, kas tūno žmogaus 
viduje, tai, ką žmogus kartais savyje laiko giliai užslė-
pęs, netgi nuo paties savęs: pavydą, egoizmą, gobšumą, 
veidmainiškumą, visa tai galop įgyja konkretų pavidalą, 
materializuojasi ir pavirsta socialiniais konfliktais, ka-
rais, ekologinėmis katastrofomis ir t. t.

Mes išmokome savo tikrąjį sielos turinį, tikrąjį savo 
sielos veidą užmaskuoti, pagražinti įvairiomis kaukė-
mis – išpūstu savo statuso įvaizdžiu, kažkokia sukurpta 
ideologija, kuria pridengti tikrieji interesai, kažkokiais 
„pasaulinio“ lygio pseudoprojektais, vietoj kurių turė-
tume dirbti paprastus ir reikalingus darbus. Šiuolaikinė 
kultūra pavirto komercine preke ir patogia širma, skirta 
paslėpti nejaukią esmę.

Todėl, norėdami suvokti tikrąjį daugelio mus su-
pančių problemų priežastingumą, turime išdrįsti pradėti 
nelengvą žygį – kelionę į slaptųjų savo sielos labirintų 
gelmes. Tokiai kelionei sunku rasti geresnį palydovą nei 
Dante.

Dialogas su Dante ir savo sąžine nėra lengvas. Dan-
te’s padiktuotas bekompromisis maksimalizmas ir atvi-
rumas mus įpareigoja atsakyti tuo pačiu – atvirai ir reik-
liai žvelgti į save ir į pasaulį.

Daug dailininkų per istorijos šimtmečius bandė pa-
lytėti Dante’s kūrybą. Viduramžių miniatiūrų meistrai 
iliustravo pirmuosius Dieviškosios komedijos leidimus, vė-
liau – didieji Renesanso genijai – Botticelli, Michelange-
lo, dar vėliau – Delacroix, Doré, Rodinas, Dali, Guttuso, 
Rauschenbergas ir t. t. Kartais tie kūriniai buvo tiesiog 
Dieviškosios komedijos iliustracijos, o kartais – monumen-
talūs kūriniai, kuriuose atsispindi ir Dante’s idėjos, ir 
dailininko epochos dvasia.

G i e d r i u s  K a z i m i e r ė n a s

Pokalbis su savimi ir Dante. 
Pragaro giesmės

Kurdamas savo ciklą, pasirinkau keletą giesmių iš 
Pragaro ir Skaistyklos. Būtent šių Dante’s veikalo skyrių 
nuotaiką ir dvasią labiausiai jaučiu plevenant mūsų pa-
saulio atmosferoje. Iš daugybės Dante’s išvardytų nuo-
dėmių, kurias nusidėjėliai išperka kentėdami pragare ir 
skaistykloje, savo paveikslams, kaip siužetinius moty-
vus, rinkausi „subtilesnes“ nuodėmes, kurios paprastai 
sunkiau atpažįstamos, tarsi užslėptos, kurias nėra pa-
prasta nei suvokti, nei dešifruoti. Jos gali turėti plačią 
interpretaciją ir, kas man ypač svarbu, – sąšauką su mūsų 
gyvenamuoju metu. 

Mane labiau domino ne Dante’s pragaro nusidėjė-
lių fizinės kančios siurrealistiniai efektai, bet nusidėjėlių 
psichologija, idėjos, nuodėmės motyvacija, nuodėmės 
„anatomija“ ir jos „preparavimas“.

Per šimtmečius labai pakito žmogaus moralės, tai-
gi – ir nuodėmės samprata. Štai Arachnė, talentinga Ly-
dijos audėja, užrūstino deivę Atėnę (Minervą) ir buvo 
paversta voru už tai, jog išdrįso su ja lenktyniauti au-
dimo mene... (Ovidijaus Metamorfozės). Mūsų atgrubusi 
sąmonė sutrinka – bausti vien už tai?

Kas yra nuodėmė XXI a. žmogui? Kas yra nuodėmė, 
jeigu, talkinant Nietzsche’s filosofijai, Dievas buvo „nu-
marintas“? Šiuolaikinė kultūra mums nuolat teigia – Die-
vas mirė, jo nebeliko! Gal tuomet nebeliko ir nuodėmės? 
Kokia prasmė galvoti apie nuodėmę, jeigu Dievo nėra? 
Atsakyti į šį klausimą mums padeda Dante.

Dante’s pragaras, skaistykla ar rojus yra ne vieta, o 
sielos būsena. Mūsų sielos būsena, kuri yra užtarnautas 
kasdienės veiklos, kiekvienos nugyventos dienos atpil-
das.

P. S. Šis mono-dialogas vyko septynerius metus 
2014–2021 metais tapytojo prof. Giedriaus Kazimierė-
no dirbtuvėje priešais 10 monumentalių drobių, kuriant 
paveikslus pagal Dante’s Alighieri Dieviškosios komedijos 
Pragaro ratų ir Skaistyklos pakopų cantos – giesmes. (Rasa 
Gečaitė)
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2021-aisiais esame liudininkai ir dalyviai nuostabaus 
reiškinio, kai mums regint vyksta futuristiškai archa-
jiškas ir kardinaliai esminis Lietuvos tapytojo pokalbis 
fortissimo su italų poetu abipus užmaršties Letos upės ir 
per ją permestą 700 metų visagalio Chronos – Laiko tiltą. 
Giedrius Kazimierėnas futuristinių technologijų amžiuje 
ryžosi monumentaliam dialogui bekompromisėje akista-
toje su didžiai pašlovintu pasaulio kultūros paveldo italų 
poetu Dante Alighieri (1265–1321). Dviejų kūrėjų pokal-
bis nėra apie šio pasaulio grožį ir harmoniją. Vis dėl-
to – per superlatyvo prizmę aukščiausio meistriškumo 
tapybos drobėse ir poezijos eilutėse. Tapytojo pasirinkta 
tema – apie florentiečio tremtinio genialaus kūrinio Die-
viškoji komedija, kurį Dante užbaigė prieš pat savo mirtį 
1321-aisiais, pirmųjų dviejų dalių Pragaro ratų ir Skaistyk-
los pakopų pasmerktųjų siaubą bei kančias. 

Postmodernizmo kontekste Maestro G. Kazimie-
rėnas giliai asmeniškai apmąsto itin žmogiškas kaltes 
už gyvenimo puikybę, moralės ir dorybės sunkią naš-
tą kaip tada, taip ir dabar, nusikaltimą ir bausmes. Kai 
inkvizitorius, auka ir dainius tampa vienu. Prabangiai 
virtuozine semiotinės tapybos kalba dailininkas ontolo-
giškai preparuoja nuodėmės sąvoką ir jos manifestaci-
jų anatomiją. Godumas, išdavystė, pavydas, geiduliai, 
puikybė... Ir protagonistai – veidmainiai, apgavikai, 
savižudžiai, intelekto ir kultūros vagys, prekiautojai 
apeigomis... Imperatyviai gracingu teptuko brūkštelė-
jimu sujungia ištisą armadą metaforų ir simbolių nuo 
archetipinių iki post-trans globaliai sutinklintos žmoni-
jos fetišizmo įrankių geiduliams patenkinti. Semantiškai 
žongliruoja citatų, formų ir spalvų kontrastais, kurie 
gąsdina ir keri. Aukso brokatai ir švino plokštės, safy-
rų žaižaravimas ir aštrus nužydėjusių dagių pilkumas, 
karūnų nuolaužos ir plėšrios harpijos. Kitur – intymios 
tatuiruotės, vyskupų mitros, nekaltybės nėriniai, fetišai 
ir angelo sparnų virpėjimas. Arba – Antonello da Mes-
sina 1465-ųjų Salvator Mundi Kristaus veidas ir Ducham-
po 1917-ųjų urinalinis fontanas su Malevičiaus 1915-ųjų 
Juoduoju kvadratu, padegti viduramžių liturgijos giesmy-
nai ir 1970-ųjų Fluxus demaršiniai degtukai. Mirtinas 
melsvai sidabriškas stingdomai ledinio įšalo švytėjimas 
ir – koks įtaigiai šiurpus kontrastas! – burgundiškai 
raudono kraujo audeklo pakaruokliška liepsna. Tokia 
konceptualiai rišli tapybos morfologija sutirština funda-
mentalaus dialogo argumentus iki simfoniškai griaus-
mingo Miserere ir Requiem.

R a s a  G e č a i t ė

Fortissimo dialogas 700. 
Giedrius Kazimierėnas ir Dante Alighieri

Maestro septynerius metus skyrė kontempliatyviai 
akistatai su grandioziniu Dieviškosios komedijos 100 gies-
mių veikalu priešais dešimt milžiniškų drobių savo dirb-
tuvės vienuolijoje. Pasak autoriaus, „dažnai klūpėdamas 
ant kelių su teptuku rankoje“. Galingo įkvėpimo ir bran-
džios filosofinės minties jėga dailininkas atrado kiekvie-
nai iš jo determinuotai pasirinktų dešimties cantos – gies-
mių tik jai skirtą naratyvinės kompozicijos sprendimo 
raktą su išryškinta paveikslo dominante. Tapytojo teptu-
kui paklūsta viskas – griausmingai triumfiškų kompozi-
cijų architektonika, fenomenalios morfologijos stilistiniai 
sprendimai, stulbinamai turtingų metaforų atradimai ir 
archetipinių simbolių ezoterika su gąsdinančia šiuolai-
kinio fetišizmo kontroversija. Maestro reikšmingai pra-
tęsia garsiausių pasaulio menininkų plejados, tarp jų ir 
Lietuvos teatro bei grafikos meno žymių kūrėjų Eimunto 
Nekrošiaus ir Vytauto Kalinausko, aukščiausios įtampos 
meistriškumo sąlytį su Dante’s genijumi.

Subrandinęs išskirtinai savitą partitūrinės virtuo-
zinio figūratyvo stilistikos multilingvistinės tapybos 
raišką, dailininkas ultra ekspresyviose drobėse aku-
muliuoja ir kondensuoja unikalios sintaksės metaforų 
prisodrintą semiotiką. Autorius kiekviename paveiks-
le išskleidžia asmeniškai interpretuotą Pragaro ratų ir 
Skaistyklos pakopų diskursą, kartais gerokai nutolda-
mas nuo Dante’s naratyvo, tačiau išgrynindamas ne tik 
nuodėmės, bet ir „maišto“ strategemą Dievo, gamtos ir 
meno atžvilgiu.

Įdėmiai žengdamas Dante’s ir Vergilijaus pėdomis 
kelionėje žemyn į pragaro požemius ir kopdamas į skais-
tyklos kalną, G. Kazimierėnas paraleliai sutelkia dėmesį 
į problemines nūdienos pasaulio žmonių visuomenės 
kolizijas ir jų ekstrapoliaciją. Kartu nuosekliai transfor-
muoja Dante’s apsakytą „viduramžišką“ nusikaltimo ir 
bausmės dimensiją į 700 metų apimančią globalią pano-
ramą ir sudėlioja akcentus nūdienos kontekste per asme-
ninio vertinimo prizmę.

E P I N I O  N A R AT Y V O  H O M E R I Š K A S 
C R E S C E N D O
Ir vis dėlto, kas atsitiko, kaip, kodėl? Kas paakino pri-
pažintą šiuolaikinį kūrėją ultimatyviai žengti pro nuož-
maus pragaro siaubo vartus, dviejų didžių poetų drau-
gijoje – su Dante ir šio vedliu Vergilijumi – keliaujant iš 
vieno pasmerktųjų rato į dar baisesnį? Neįbaugino net 
kelionės pradžioje regėtas grėsmingas užrašas virš Dan-
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te’s apsakyto pragaro įėjimo: „Lasciate ogne speranza, voi 
ch’intrate“ („Prarask bet kokią viltį čia įeidamas“).

Vilniaus dailės akademijos profesorius tapytojas 
Giedrius Kazimierėnas (g. 1948) savo brandos apogėju-
je, kūrybinio genijaus vedamas, neatsitiktinai ėmėsi he-
rakliškos apimties uždavinio – didelio formato drobėse 
prakalbinti jo paties intuityviai pasirinktas Dieviškosios 
komedijos cantos – giesmes.

Dailininkas jau yra užkopęs ant aukšto kalno ir pel-
nęs sunkiai iškovotą pripažinimą už homeriškai epinio 
naratyvo tapybos drobes Lietuvos istorijos tema. Jų paro-
da Vilniaus rotušėje 2009 metais buvo išskirtinė dovana 
visuomenei Lietuvos tūkstantmečio proga paties tapyto-
jo ir šio leidinio mecenato, Blue Bridge įkūrėjo vilniečio 
Zbignevo Gulbinovičiaus iniciatyva.

2011-aisiais profesorius G. Kazimierėnas buvo ap-
dovanotas Lietuvos Respublikos Vyriausybės kultūros 
ir meno premija „už įspūdingus Lietuvos istorinės te-
matikos paveikslus“. Tuomet jau buvo sukurtas devynių 
darbų lietuviškasis ciklas, kiti dar laukė Maestro teptuko 
šviesioje namų dirbtuvėje ant Vilniaus Filaretų kalvelių. 
Nepaisant to...

Ištisus du dešimtmečius truko nuolatinė menininko 
kova su savimi ir nuožmiu nūdienos dailės kritikos an-
tagonizmu dėl tapybos temų anachronizmo. Kam reikia 
ir kam įdomi Viduramžių ir Renesanso Lietuvos istorija 
XXI amžiuje, kai vyrauja skaitmeninės technologijos?

Lietuvos karaliaus Mindaugo krikštas 1251 m. Vil-
niaus įkūrėjo Lietuvos ir daugybės rusėnų karaliaus Ge-
dimino laiškai Europai 1321–1325 m. Imperinės Lietuvos 
karaliaus Algirdo pergalė prieš Aukso ordą prie Mėly-
nųjų Vandenų 1362–1363 m. Lietuvos valdovo Kęstučio 
nužudymas Krėvos pilyje ir pagoniškos jo išlydėjimo 
apeigos 1382 m. Žalgirio mūšio pergalė prieš kryžiuo-
čius 1410 m. Gediminaičių dinastijos Lietuvos ir Mazo-
vijos kunigaikštytės Zimburgės imperatoriškos vestuvės 
1412 m. Didysis Vytautas – Lietuvos cezaris Aleksandras, 
belaukiantis Popiežiaus pašventintos karūnos 1430 m. 
Lietuvos Pirmasis Statutas 1529 m. Karalienės Barbo-
ros Radvilaitės laidotuvių eisena iš Krokuvos į Vilnių ir 
Gediminaičių–Jogailaičių dinastijos Lietuvos ir Lenkijos 
valdovo Žygimanto Augusto nevilties gedulas Vilniaus 
rūmuose 1551 m.

Šie ir kiti aukščiausio meistriškumo virtuozinės sti-
listikos didelio formato tapybos darbai pasauliui tvirtai 
paskelbė, kad Lietuva pagaliau turi savą epinio naratyvo 
Homerą. Nepaprasto įkvėpimo ir gal net apreiškimo dro-
bėse Maestro G. Kazimierėnas visiems laikams įamžino 
branduolinius dramatiškus imperinės Lietuvos Karalys-
tės valstybingumo įvykius bei istorijos herojus. Ir tuo-
met lemtingai siurrealus apreiškimas dailininką ezote-
riškai atvedė prie ultimatyviai esminio dialogo su Dante. 
Dviejų kūrėjų pokalbis truko net septynerius metus. Ne 
apie rojaus darną, o apie pragaro kančias. Dialogo esmę 
atveria paties dailininko žodžiai:

„Jeigu tapant Lietuvos istoriją prie molberto ne-
būčiau praleidęs 17 metų, nebūčiau pajutęs to kvapą 
gniaužiančio skonio, kurį gali suteikti tik reikšminga 

tema, matyt, niekada nebūčiau išdrįsęs prisiliesti prie 
Dante’s Dieviškosios komedijos. Dialogas su Dante nėra 
lengvas. Dante’s padiktuotas bekompromisis sąžiningu-
mas ir reik lumas masinės kultūros išlepintam ir degra-
davusiam vartotojui yra visiškai nepriimtinas. O tuos, 
kurie išsaugojo gebėjimą jausti ir mąstyti, Dante’s mak-
simalizmas provokuoja ir skatina sunkiai bei skausmin-
gai savianalizei.“

S I U R R E A L I S T I N I A I  L E M T I E S 
Ž E N K L A I
Vis dėlto kyla kardinalus klausimas. Kodėl lietuvių tapy-
tojas pasirinko dešimt Dieviškosios komedijos giesmių vien 
iš Pragaro ratų ir Skaistyklos pakopų, tačiau nė vienos gies-
mės iš Rojaus planetų ir žvaigždynų, kur giedami himnai 
pasaulio darnos meilei? Atsakymo reiktų ieškoti paties 
dailininko žodžiuose, bet tai nėra pakankama.

Dažnai pradžių pradžią patys menininkai nurašo 
kaip dėmesio nevertos kūrybinės virtuvės smulkmenas. 
O meno istorikams, kultūros filosofams, biografams ir 
dailės kritikams pradžių pradžios kūrybinių impulsų 
architektonika yra neįkainojamos vertės, ji padeda su-
vokti kūrybinį menininko savirealizacijos procesą ir jau 
pašlovintų didžiųjų kūrinių gimimo apreiškimą bei kon-
tekstą. Belieka išreikalauti paties kūrėjo atminties grįžta-
mąją seką. Ir paaiškėja, kaip šiuo atveju, lemtingų atsi-
tiktinumų seka, kai namų bibliotekos lentynoje tapytojo 
žvilgsnį sustabdė Dante’s trilogijos Dieviškoji komedija 
1971-aisiais atskirai išleistas Rojaus tomelis su Aleksio 
Churgino lietuvišku vertimu iš italų kalbos. Trumpa aki-
mirka, tarsi bereikšmė. Juo labiau, kad Maestro dirbtuvė-
je 2014-aisiais vis dar vyravo Lietuvos istorijos tematika, 
o įkvėpimo siautulys buvo nukreiptas į visą dirbtuvės 
erdvę užkariavusį majestotinį Vilniaus Gaoną. Išskirtinė 
šios drobės premjera įvyko Vilniaus rotušėje 2020-ųjų 
sausį paties dailininko ir šių eilučių autorės iniciatyva, 
iškilmingai pagerbiant pasaulinio masto Toros aiškin-
toją ir didį mokytoją – Vilniaus Eliją Gaoną jo 300 metų 
jubiliejaus proga.

Tačiau lemties žaismė jau buvo numačiusi dar di-
desnį uždavinį. Maestro dėmesį netikėtai patraukė Sal-
vadoro Dali akvarelės, skirtos iliustruoti pragaro ratus 
Dante’s poemos Dieviškoji komedija leidiniui. Pasak pro-
fesoriaus G. Kazimierėno, „labiausiai nustebino tai, kad 
Dali sugebėjo Dante’s Pragarą perteikti savita siurrealiz-
mo stilistika“. Tą nuostabos akimirką buvo pažadintas 
naujų tapybos iššūkių smalsumas ir sukibirkščiavo me-
ninių ambicijų žaizdras: „O ar pavyktų man?“ Ir būtent 
pragaro tema. Kūrybinis naujo iššūkio postūmis buvo 
toks galingas, kad, kaip Maestro pripažįsta, Dieviškosios 
komedijos skaitymas ir dantiškų drobių ciklo gimimas 
pirmą kartą jo dirbtuvėje vyko lygiagrečiai su jau anks-
čiau pradėtų Lietuvos istorijos ciklo paveikslų tapymu.

Regis, nereikšmingų atsitiktinumų ir sutapimų žais-
mėje susikerta lemties keliai. André Bretonas 1924 m. pa-
skelbtame Siurrealizmo manifeste (Manifeste du surréalisme) 
pareiškė, kad „jeigu enciklopedijoje išvardytus siurrea-
lizmo poetus vertintume paviršutiniškai, tik pagal re-
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zultatus, tai gerokai daugiau poetų galėtų būtų priskirti 
siurrealistams, pradedant Dante ir <...> Shakespeare’u“. 
Salvadoro Dali 101 piešinys akvarele, iliustruojantys 
Dante’s Dieviškąją komediją, buvo sukurti 1951–1960 me-
tais Italijos vyriausybės užsakymu. Turbūt nereikėtų 
abejoti, kad Salvadoras Dali puikiai žinojo 1924-ųjų Siur-
realizmo manifestą ir A. Bretono kontekstinę pastabą apie 
Dante kaip galimą siurrealizmo pradininką. Štai toks 
lemties surežisuotas ratas. Kokia žaismė, kad būtent 
siurrealizmo dailininkas Salvadoras Dali tapo pranašu, 
vedliu ir tarpininku Lietuvos tapytojui Giedriui Kazi-
mierėnui jo septynerių metų kūrybiniam dialogui su 
Dante’s Dieviškąja komedija.

D I E V I Š KO S I O S  KO M E D I J O S 
K O N T E K S TA S
2021-ųjų pavasarį Maestro dirbtuvėje jau buvo užbaigtas 
dešimties drobių ciklas, sukurtas septynerius metus skai-
tant ir apmąstant Dante’s Dieviškąją komediją. Įkvėpimo 
vedamas, dailininkas tapybos drobėse perteikė jo pasi-
rinktų Pragaro ir Skaistyklos giesmių ekspresyviai savitus 
dialektiškai sublimuotus sprendimus. Pasak autoriaus, 
„labiau domino nuodėmės anatomija ir jos preparavimas 
nei Dante’s Pragaro nusidėjėlių fizinės kančios siurrealisti-
niai efektai“. Koks įstabiai unikalus pašnekesys su Dante!

Tačiau, ieškodami atsakymo, kas nulėmė darbų mas-
telį ir galingų kompozicijų stilistinės raiškos ultimatyvią 
jėgą, pirma privalome giliau pažvelgti į jų šaltinį. Tam 
reikia atsiversti Dieviškosios komedijos pirmąsias eilutes, 
kurios bemaž visiems kūrėjams yra postūmis suvokti 
Dante per savą patirtį ir tapti didžiosios dramos vertais 
adeptais.

La Divina Commedia. Inferno. Canto 1

Nel mezzo del cammin di nostra vita
Mi ritrovai per una selva oscura
che la diritta via era smarrita.

Ah quanto a dir qual era e cosa dura
esta selva selvaggia e aspra e forte
che nel pensier rinova la paura!

Tant’ė amara che poco ė piū morte:
ma per trattar del ben chi’i vi trovai,
diro dell‘altre cose ch’i v’ho scorte.

Io non so ben ridir com’io v’entrai
tant‘era pieno di sonno a quel punto
che la verace via abandonai. 

Gyvenimo nuėjęs pusę kelio,
Aš atsidūriau miško tankmėje,
Pametęs tiesų pėdsaką takelio. 

Sunku man apie tai kalbėt, deja:
Tokia tamsi giria ta ir siaubinga,
Jog vėl jaučiu aš baimę širdyje! 

Turbūt mirtis mažiau net šiurpulinga,
Tad vardan gėrio, surasto tenai,
Papasakoti viską bus naudinga.

Kaip aš paklydau, nežinau nūnai,
Nes, kai žengiau į šitą girią klaikią,
Dar tebesupo sielą man sapnai.                  

Dante Alighieri. Dieviškoji komedija. Pragaras. 
Iš italų k. vertė Aleksys Churginas

Pirmieji keturi trieiliai – tercinos – vienintelis ir 
pagrindinis liudijimas, paaiškinantis Dante’s gyvenimo 
aplinkybes, paskatinusias jį sukurti Dieviškąją komediją. 
Jau pati pirmoji tercina atskleidžia niūrią poeto savijautą 
ir dramatiško likimo išpažintį jam pametus tiesų kelią ir 
pasiklydus miško tankmėje.

Dieviškosios komedijos sukūrimo aplinkybės nebu-
vo geros Dante’i. Tačiau lemtinga politiko kontrover-
sija buvo palanki pasaulinei poeto šlovei, gyvuojančiai 
jau 700 metų. Vertai ar nevertai jis buvo apkaltintas 
ir ištremtas be teisės sugrįžti į gimtąją Florenciją, tuo 
metu – laisvą Florencijos respubliką, kurioje laukė mir-
ties bausmė. Politiką ir poetikos meno eruditą staiga už-
griuvusi pažeminimo ir net mirties bausmės tragedija 
įkvėpė jį jau tremtyje, ieškant prieglobsčio Veronoje ir 
Ravenoje, sukurti iš gyvenimo kančios apreikštą Die-
viškąją poemą. Ją rašė maždaug nuo 1307-ųjų iki pat 
mirties Ravenoje.

Tik po Dante’s mirties 1321 m. rugsėjo 14 d. jo poe-
ma Dieviškoji komedija pirmą kartą buvo išleista 1472-ųjų 
balandžio 11 d. Folinjo miestelyje, praėjus 30 metų nuo 
J. Gutenbergo spausdinimo staklių išradimo. Tad po 
150 metų nuo Florencijos tremtinio mirties pasirodė jau 
spausdinta Dieviškosios komedijos knyga, o jo poemos 
vertimai į kitas kalbas išgarsino Dante visame pasaulyje 
kaip genialų poetą. Koks milžiniškas kontrastas! Karti 
pasmerkto myriop tremtinio gyvenimo kančia ir... po-
mirtinė negęstanti pasaulinė šlovė.

Iš tiesų sunku suvokti neviltį ir prarastą tikėjimą 
gyvenimo teisingumu neeilinio erudito, kuris savo ga-
lių viršūnėje pasiekęs politiko garbę ir susikūręs pato-
gų gyvenimą, dar nesulaukęs keturiasdešimties, staiga 
netenka visko – garbės, šlovės, turtų, namų, tėvynės, 
negrįžtamai ir su mirties bausmės spaudu. Pelnytai 
ar nekaltai apkaltintas vidaus valdymo nusikaltimais 
prieš Florencijos respubliką. Tokia buvo politinės po-
piežininkų gvelfų ir imperatoriaus šalininkų gibelinų 
kovos kaina. Kokia ironija, kad nepalankiai susiklosčius 
aplinkybėms, dviejų skirtingų frakcijų – Baltųjų ir Juo-
dųjų gvelfų – toje pačioje popiežininkų partijoje intri-
gos lėmė nuosaikiems Baltiesiems priskiriamo Dante’s 
amžinąją tremtį.

Įžymus Dante’s biografijos tyrinėtojas Davidas H. 
Higinsas nurodo, kad politiko karjerą trisdešimtmetis 
Dante pradėjo 1295-aisiais ir tų pačių metų lapkričio 1 d. 
kaip Baltasis gvelfas buvo išrinktas į liaudies atstovų ta-
rybą Florencijos respublikos administracijoje. Po metų jis 
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jau priklausė tarybai, kuri rinkdavo Florencijos Signoria 
šešis valdytojus-priorus. 1300-ųjų vasarą 34-erių Dante 
jau pats buvo išrinktas kaip vienas iš šešių priorų. Nors 
gvelfai buvo popiežiaus šalininkai, būtent Dante su ki-
tais priorais įžiebė konfliktą su Popiežiumi Bonifacijumi 
VIII, kai patvirtino trijų popiežiaus agentų Florencijoje 
nuteisimą ir įkalinimą už veiklą prieš valstybę. Negana 
to, po metų Dante balsavo prieš finansinę paramą Po-
piežiaus šalininko Neapolio valdovo armijai. Šie ir kiti 
politiniai sprendimai, kai Dante pats skyrė tremtį prie-
šams gibelinams ir net artimiems draugams poetams, 
galiausiai nulėmė jo paties tremtį ir jam skirtą mirties 
bausmę sudeginant ant laužo, jeigu bandytų grįžti į gim-
tąją Florenciją.

Tokiame kontekste turime skaityti Dieviškosios kome-
dijos trilogiją, kurioje tremtinys politikas-poetas Dante 
su jo alter ego vedliu Romos poetu Vergilijumi (70–19 m. 
pr. Kr.) keliauja per dešimt pomirtinio pragaro požemio 
ratų ir dešimt skaistyklos kalno pakopų. Tarp bausmes 
kenčiančių sielų jis atpažįsta savo priešus gibelinus ir 
draugus poetus, didžius kūrėjus ir valdovus, bažnyti-
nius tarnus ir popiežius, žymius filosofus ir legendines 
aistringos meilės aukas. Tik po regėto siaubo pragare ir 
pasmerktųjų apsakytos kančios skaistykloje Dante ant 
rojaus slenksčio pasitinka angeliškoji Beatričė, įkūnijusi 
poeto prarastą ir vėl atrastą idealią meilę, kuri tampa jo 
mokytoja ir vedle po dangiškąjį rojų.

Tačiau Dante’s biografijos ir kūrybos tyrinėtojas bei 
Dieviškosios komedijos aiškintojas Davidas H. Higinsas 
įspėja, kad didžiojo poeto požiūris į jo paties ir anks-
tesnių laikų istoriją mažai ką turi bendra su moderniąja 
mūsų dienų istoriografija, nors yra įžvalgus ir pranašiš-
kas. Tebūnie tai istorinių kontroversijų bei istorikų gin-
čo smulkmenos. Jos netrukdo nubraukti 700 metų laiko 
uždangos dulkių ir pamatyti Dante’s apsakytos visų 
laikų žmogaus pasirinkimo esmės apie gyvenimo kelius 
ir klystkelius, kaltes ir atgailą, pasmerktuosius kentėti 
lede, nuolat vejamus ugnies ar svaidomus vėjo, nekaltai 
kaltus be krikšto.

Jau 700 metų trunkanti nenuginčijama Dieviškosios 
komedijos poetinės įtaigos galia yra neeilinės politiko-
poeto erudicijos ir genialaus įkvėpimo vaisius. Nepai-
sant aiškaus suvokimo, kad šis kūrinys yra taktinė Dan-
te’s poetinio keršto kova ir strateginė pergalė prieš jau 
į nebūtį nugrimzdusius jo skriaudikus priešus, poema 
šiuolaikiniam žmogui atveria vartus į beribės vaizduo-
tės fenomenologiją, lyginamąją kalbotyrą ir religijotyrą, 
kultūrologiją ir astronomiją, istorinius viduramžių pa-
saulio archyvus ir žmogaus pažinimą. Svarbiausia – pa-
deda pažinti save. 

F I L O S O F I N I S  A K M U O
Ne visada kūrybinio postūmio priežastis yra vienareikš-
mė. Ją sudaro ne tik žaismė, atsitiktinumai, sutapimai 
ar ambicijų kibirkštys. Kur kas dažniau tai samplaika 
priežastinių smiltelių, kurios nebetelpa saugiame inde 
ir staiga pabyra plačia vėduokle. Kai skausmingai pra-
byla kantri širdis ir santūraus proto išmintis nebeištveria 

laikytis tylos įžadų, kai atpažįstame konformistą savyje, 
galbūt pripažįstame, bet nebūtinai pasmerkiame.

Dante neslėpdamas prisipažįsta pametęs tiesų ke-
lią, bet pasakoja apie kitų kaltes, ne jo paties. Jis prana-
šiškai tiki jam skirta šlove, tačiau lemtingas postūmis jo 
didžios poemos epui buvo asmeninis skausmas, garbės 
pažeminimas ir išdavystės siaubas, tremtinio gyvenimo 
kančia.

Dešimt monumentalių drobių-giesmių yra unikalus 
dviejų kūrėjų dialogas. Abipus 700 metų Chronos – Laiko 
vandenyno jie kelia minčių bures kūrybiniams laivams ir 
tarsi ant šachmatų lentos dėlioja rikius, žirgus ir bokštus 
gindami bei puldami privilegijuotą karūnų erdvę. Pra-
garo ir Skaistyklos giesmių paveikslų ciklas kviečia ap-
mąstyti žmogaus ir visuomenės moralinės naštos svorį. 
Kai susitinka šlovė ir nuopuolis, pavydas ir aklumas, 
geiduliai ir neapykanta, išdavystė ir godumas, atsargus 
prisitaikymas ir pranašo kančia. Išpažinties tyloje – apie 
save, kas ir kur esu.

Maestro G. Kazimierėnas buvo įkvėptas genialaus 
kūrėjo, kuris poetiškai galingai perteikė ir pasmerkė 
žmonių kaltes. Tapytojas kartu su poetu žvelgia į kaltuo-
sius. Mus nuteis kiti. Dialogas su Dante tapybos drobė-
se generuoja milžinišką visa apimančio skausmo tvano 
jėgą, nukreiptą pažadinti širdis ir protus. Kai gyvenimo 
kančia tūžmingai griauna ilgai statytą saugią užtvan-
ką nuo aplinkos grėsmių ir tylos įžadų. Pasak Maestro, 
„Dante’s pragaras, skaistykla ar rojus yra ne vieta, o sie-
los būsena“.

Neįtikėtino mastelio proporcijų priešprieša – pa-
saulio skausmas vieno širdyje. Kas gali atlaikyti tokią 
įtampą? Gal tik kūrėjas, kuris nuolankiai priima lem-
tingą apreiškimą kaip mirties nuosprendį ir visą esybę 
sutelkia didžiajai giesmei apie kančią – asmens, pasaulio 
ir žmonijos. 

Tebūnie tai Maestro Giedriaus Kazimierėno filoso-
finis akmuo. Pretekstas priminti įžymiuosius Lietuvos 
filosofus Stasį Šalkauskį, Antaną Maceiną, Arvydą Šlio-
gerį, kurie skyrė gyvenimą būties ir gėrio apmąstymams. 
Kontekstinis dialogo pratęsimas su Dante apie paties 
poeto santykį ir nusakytą vietą Aristoteliui, Sokratui, 
Platonui, Demokritui, „moralistui“ Senekai, Parmeni-
dui, Avicenai ir Saliamonui Dieviškosios komedijos praga-
ro ratuose, skaistyklos pakopose ir rojaus žvaigždynų 
orbitose.

Monumentalios Pragaro ir Skaistyklos giesmių dro-
bės yra akivaizdus liudijimas, kad tapyba XXI amžiuje 
dar nemirė. Šiuolaikinio menininko siurrealiai galingas 
multilingvistinės tapybos manifestas su triumfu skelbia, 
kad didžiojo meno kūrybinių kančių fenomenas vis dar 
stipresnis už postmodernizmo skelbtą dekonstruktyvios 
savinaikos meno mirtį ir šliaužiančią bioninę virtualaus 
skaitmeninių technologijų pasaulio „rojaus be kančių“ 
ekspansiją. Tai simboliškai stipri užuomina atsakymui, 
kodėl tapytojas intuityviai apsisprendė pokalbiui su po-
etu apie žmogaus kančias ir nuopuolius, kai pragariškai 
skauda ir skaistykliškai kamuoja pasaulio darnos ilgesys. 
Rojų be kančios paliekant ateičiai.
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Įsivaizduokime, kad gyvename kokiais 2567 metais 
ir Dante’s Alighieri kūrybos visiškai nežinome. Įvy-
ko daugybė kataklizmų ir perturbacijų. Sakykime, 

 kad eilinį kartą nuo pasaulinės kultūros paveldo 
mus atkirto ir užblokavo eiliniai Tamsieji Viduramžiai. 
Galbūt esame girdėję, kad yra buvęs toks rašytojas ir fi-
losofas. Gal net (kokiuose nors vėlesnių laikų traktatuo-
se) užfiksuota, jog jis yra parašęs kūrinį pavadinimu La 
divina commedia. Bet daugiau nieko. Tačiau stebuklingu 
būdu katakombose Apeninų pusiasalyje iki mūsų dienų 
(t. y. – XXVI amžiaus vidurio) išsaugotos tapytojo Gied-
riaus Kazimierėno drobės Dante’s Pragaro tema. Jų yra 
keliolika – skaičius artimas apaštalų kiekiui ar Kryžiaus 
stočių vienetams. Tai iš dalies mus verstų interpretuoti 
paveikslų ir juos inspiravusio literatūrinio teksto pobūdį. 
Gal net pradėtume spėlioti, kad tapybines kompozicijas 
vienija Kančios tema. Koks nors skeptikas teigtų: „Am-
žinai tie krikščionys – jie visur mato tik kančias, skaus-
mą, ašaras ir dantų griežimą.“ Kas nors paprieštarautų, 
pastebėdamas, kad nušvitimas neįmanomas be kančios. 
Kita vertus, pradėtume galvoti, jog toks pasakymas ga-
lioja daug kam – žemiškajam ir žmogiškajam gyvenimui, 
gal net Skaistyklai, bet tikrai ne Pragarui. Pastaroji vie-
ta pasižymi tuo, kad kančia čia nesuteikia jokios vilties. 
Pastarosios čia tiesiog nėra. Nes čia nėra ir Dievo. Tai 
Pragaras. Piktojo karalystė, o valdinių vaidmenį atlieka 
nusidėjėlių sielos. Žiūrėdami į G. Kazimierėno darbus, 
linkčiotume galvomis. Juose juk siautėja tamsieji gaiva-
lai. Sielos kenčia ir visaip rangosi. Tačiau tie jų judesiai 
primena meškeriotojo riebioje žemėje iškastų ir į kokį 
stik lainiuką sudėtų sliekų konvulsijas. Kažin ar daug 
protelio turi tos žieduotosios kirmėlės, tačiau visuomet 
kyla įspūdis apie beviltišką aukų sąmoningumą. Jos 
žino, kad tai jau yra galas. Baisiau tegali būti meškerės 
kablys ar masalu susigundžiusios žuvies žabtai (para-
doksas, kad žuvys irgi yra aukos kitame meškerykočio 
gale esančio žmogaus atžvilgiu – panašus yra ir šėtono 

V i d a s  P o š k u s

Dante Alighieri ir 
Giedrius Kazimierėnas 

2567-aisiais...

bei Dievo santykis). Taigi, G. Kazimierėnas tartum koks 
romanikos ar gotikos meistras (galvodamas, kad tapyba 
yra Biblija beraščiams) nutapo tai, kas mūsų gali laukti. 
Gal ne tik „gali“, bet ir tiesiog laukia. Tai egzistencialis-
tinis metodas. Pamenu, kaip mano literatūros mokytojas 
kalbėdavo apie egzistencialistinį metodą: rašytojas esą 
aprašomą veikėją tartum užvožia gigantiška stikline ir 
stebi jo reakcijas, poelgius, veiksmus. Tai daro ir G. Kazi-
mierėnas su savo tapyba, inspiruota didžiojo italų poeto. 
Aktualijos ir motyvai iš mūsų kasdienio gyvenimo dekla-
ruoja, kad tapytojas kalba ne apie kokius nors anapusi-
nius pragarus, o Peklą mūsų aplinkoje ir mūsų galvose. 
Skirtumas nuo transcendentinio Tartaro yra toks, kad čia 
ir dabar visuomet egzistuoja Viltis. 

Giedrius Kazimierėnas yra dailininkas, kurio ta-
pybą įvardija gestiškojo figūratyvizmo kategorija. Jo 
tapyboje figūra (žmogaus: moters, vyro) veikia kaip 
atpažinimo raktas ir atspirties taškas. Paprastai figūrų 
būna daug ir jos gestikuliuoja. Truputėlį kapotais (net-
gi ikoniškai ritualizuotais), lėliškais, manekeniškais, 
hampelmaniškais judesiais. Dialoge su literatūros kū-
riniu, Giedriaus ir Dante’s kaktomušoje tai veikia itin 
įtaigiai. Kaip teatriniai pasirodymai. O juk Pragaras ir 
jo tapybinės Giesmės yra labai teatriški. Pirmasis „die-
viškosios pantomimos“ (ne komedijos!) aktas, kuriame 
kaip statistai, choras, orkestras dar veikia spalva, švie-
sa, faktūra. 

P. S. Šiaip Giedrius Kazimierėnas konkrečiai šioje 
savo tapyboje vaidina ypač sunkų, sudėtingą, netgi tra-
gišką Vergilijaus vaidmenį. Dante ir mus, t. y. – žiūrovus, 
publiką, auditoriją, meno vartotojus ir stebėtojus, galop 
tapybos „skaitytojus“, nuėjusius tam tikrą savo gyveni-
mo kelio ruožą, jis vedžioja po savus, 2021 metų aktuali-
joms priklausančius pragarus, kuriuose yra visokių – ne 
tik florentietiškų ir itališkų, gvelfiškų ir gibeliniškų, o 
lietuviškų ir kazimierėniškų (atstovaujančių 2021-siems) 
detalių, motyvų, herojų, personažų ir aliuzijų...
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Vasara. Atlėgo kaitra, kuri šiemet tęsėsi neįprastai 
ilgai. Ramus vakaras. Parką užtvindė pučiamųjų 
muzikos garsai. Besibaigiančių atostogų laikas 

spinduliuoja visomis spalvomis ir skamba skirtingo-
mis, viena į kitą persiliejančiomis melodijomis. Kur tik 
nebuvau šią vasarą! Dalijomės eilėmis ir mintimis apie 
gyvenimą prie Drevernos tvenkinių kurkiant varlėms, 
Velžyje lietui niušniokštus ir nuprausus liepas. Gėsaluo-
se liucernos kvapas įkvėpė klausytis iš gyvenimo jau iš-
ėjusio Stasio Jonausko ir dabar gyvenančių poetų eilių. 
Įvairūs kūrybos festivaliai jau rengiami ne tik Vilniuje, ne 
tik didžiuosiuose miestuose, bet ir atokiau nuo sostinės 
esančiuose rajonuose, kaimeliuose ir net vienkiemiuose. 

Mane domina ir įkvepia toji meninė kūryba, kuri 
atspindi santykį su motina žeme, namais, sudėtingas 
žmogaus vidines būsenas, išgyvenamas mirties ar nu-
žmoginimo akivaizdoje. Kiekviena upė, kiekvienas miš-
kas, laukas kalba tik jiems būdingais žodžiais, o kai juos 
išgirstame ir nuspalviname savosios sielos atšvaitu, su-
skamba poezija. Ne taip jau lengva atrasti žodžius sa-
viesiems dvasiniams išgyvenimams reikšti, ne taip jau 
lengva išgirsti save patį didžiuliame informacijos sraute. 

Dauguma menininkų yra įsitikinę, kad visos tiesos 
apie žmogaus gyvenimą jau yra žinomos, o ir psicho-
logijos mokslas pateikė daug žinių, kaip, kada ir kodėl 
mes palūžtame, kokius žingsnius reikia žengti norint at-
sitiesti, tad kūrėjui labai svarbu rasti visų dėmesį patrau-
kiančią savitą raiškos formą, niekieno dar nenaudotą ar 
labai naują, daugumai žmonių dar nepažįstamą. Ne tik 
mūsų dienų, bet ir ankstesnių kartų poetai ieškojo nau-
jos, savitos raiškos formos: keitėsi meninės kūrybos sti-
lius, susiformavo atskiros literatūros srovės, tačiau laiko 
egzaminą išlaiko tik toji kūryba, kurioje atsiveria egzis-
tencijos gelmės ir atsispindi poeto sielos išskirtinumas: 
tik šiai sielai būdingas meilės, draugystės, išdavystės, ne-
tekties, akistatos su mirtimi išgyvenimo būdas ir tobula 
jo raiška. Sostinėje gyvenant lengviau atitrūkstama nuo 
tradicijos, pasiduodama įvairioms madoms, toliau nuo 
centro kuriantys žmonės tebėra jautresni žmogaus ir že-
mės ryšiui, dažniau tiki, kad grožis gali išgelbėti pasaulį 
ir brangina nuoširdumą. Meninės kūrybos profesiona-
lumas – atskira tema. Šį kartą mano dėmesys krypsta į 
kūrėjo pasirinkimus, vertybes, dialogo poreikį. Kuo dau-
giau aprėpiame gyvenamojo laiko, kuo dažniau artėjame 
kito žmogaus patirties ir išgyvenimų suvokimo link, tuo 
esame turtingesni, išmintingesni. Lietuvoje yra ne tik Vil-
nius – džiugu, kai galime tai pamatyti, pajusti, suprasti.

Brangiausias lietuvių tautos meno lobis yra dainos, ypač 
senosios, iš amžių glūdumos ir žilos senovės paveldėtos. Jo-
mis kadaise žavėjosi Getė, Herderis, jomis ir dabar gėrisi visas 
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J ū r a t ė  S u č y l a i t ė

Medžiai neauga be šaknų

kultūringasis pasaulis, – rašė Alfonsas Keliuotis. Būdamas 
jautrus kultūros paveldui, jis atsargiau žiūrėjo į jo gyve-
namuoju metu kuriamas dainas: Tiesa, dainos kuriamos 
dar ir dabar, bet kuriamos dažniausiai pagal rašytinę poeziją 
ir nebeturi didelės vertės. Bet, žinoma ir į jas nereikia numoti 
ranka. Pasitaiko ir tarp jų deimančiukų. 

Dainų ir eilėraščių vertę tikrina laikas. Kuo geriau 
žmonių vidinio pasaulio virpesius išreiškia žodžiai ir 
melodija, tuo ilgiau daina gyvena. Pamėgtieji eilėraščiai 
dažnai pavirsta dainomis, ilgainiui pamirštami žodžius 
ir muziką kūrusių autorių vardai. Kas eina iš lūpų į lū-
pas yra viena mūsų kultūros dalis, o kas skamba radijo 
ar televizijos eteryje – kita. Viešojoje erdvėje, per viešus 
koncertus reikėtų pranešti kompozitorių ir tekstų auto-
rių vardus. Populiarios dainos Buvo naktys švento Jono 
autorius yra Alfonsas Keliuotis, tačiau retas tai žino.

Poeziją, perteikiančią žmogaus išgyvenimų ir gam-
tos vaizdų vienovę galima skaityti psichologinio, dvasi-
nio gydymo tikslais, siekiant sumažinti nerimą ar padėti 
vaduotis iš vidinės tuštumos jausmo, bet ar gamtos vaiz-
diniai nepraras gydančios galios, jei gamtojautą vadin-
sime kaimiška prigimtimi, jos gėdysimės ir stengsimės 
nuo jos tolti, jei nebeliudysime ir į kalbą nebeperkelsime 
gražių potyrių, patirtų savo žemėje įvairiais metų laikais, 
ypač pavasarį?

Pavasaris Alfonsui Keliuočiui – ne tik svaiginan-
ti, maloni būsena, bet ir naujo gyvenimo, naujų savųjų 
jėgų pajauta: 

Ašei kambario raktą rūdynan sviedžiu –
Nebegrįšiu namo niekada!
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Vargu ar surastume šiuolaikinių poetų kūryboje tokį 
intymų meilės Žemei prisipažinimą, kokį Alfonsas Ke-
liuotis yra išsakęs eilėraštyje Pavasaris veikia:

Aš parpuolu pavasario žemėn jaunon –
Visu kūnu jos kvapą geriu.

Apie pavasarį rašė daug poetų, ypač stipri pavasa-
rio energija jaučiama Henriko Radausko Kaštanas pradeda 
žydėti, Kazio Binkio Galvon suaugę baras profesoriai. Išgy-
vendamas pavasarį, Maironis nori: „Apimti pasaulį, pri-
glaust prie širdies, su meile saldžiai pabučiuoti!“, o Al-
fonsas Keliuotis meilę jausdamas puola į pasaulio glėbį:

Švyst – metu aš apsukęs kepurę aukštyn, –
Pilnas oras baltų spindulių!
Tau, pasauli, šypsodamas puolu glėbin,
Nes be galo, be krašto myliu!

Pavasario svaigulį dažnai lydi kitas svaiginantis iš-
gyvenimas: meilė merginai. Eilėraštyje Gegužio sodai Al-
fonsas Keliuotis rašo:

Ir bučiuoju netikėtai 
Tave baikščią po vyšnia, 
Kad atmintum, kad minėtum
Ir gegužį, ir mane!

Populiariame eilėraštyje, kurį žinome kaip dainą 
Buvo naktys švento Jono Alfonsas Keliuotis prisipažįsta:

Buvo naktys švento Jono,
Laužai degė paupy,
Buvo linksma ir malonu
Pirmą meilę prisimint.

Lėtesnis gyvenimo tempas ir gamtos aplinka įkve-
pia išgyventi ne deklaratyvią, o individualią, nuoširdžią 
ir gilią meilę Žemei, vėliau pajuntama meilė merginai, 
moteriai – taip mūsų sielose įsitvirtina pajauta, kad Žemė 
yra kaip motina, kaip mylimoji: žydi, svaigina kvapu, 
augina, brandina, sotina. Žemės kaip motinos suvokimą 
dauguma žmonių yra giliai įsisąmoninę, o kartais šis su-
vokimas slypi ikisąmoniniame lygmenyje ir yra atranda-
mas, įsisąmoninamas per poeziją ar dainą.

Cementinėje miesto aplinkoje augančiam žmogui, 
didžiąją laiko dalį praleidžiančiam išmaniųjų įrenginių 
aplinkoje, sunkiau atrasti gyvosios gamtos grožį ir Žemę 
motiną. Vyresniosios kartos poetų ir liaudies kūryboje 
gamtojautos daug, bet nevienodi mūsų gebėjimai atrasti 
poezijos žavesį ir išmintį. Ne viskas atrandama savaime, 
reikia nuoširdaus, savo patirtimi besidalijančio moky-
tojo. Neneigdama nei kūrėjo talento reikšmės, nei poe-
zijos meninio lygio, daug dėmesio skiriu edukacinėms 
aplinkoms. Gebėjimą suprasti ir išgyventi poeziją galima 
pažadinti. Slėpiniai atsiveria būnant kartu, kalbantis, jei 
nesame įsiklausę tik į save.

Kai Žemę jaučiame kaip motiną, mes niekada nebū-
name vieniši. Ji mums kalba vėjo gūsiais, sprogstančiais 
pumpurais, atželiančia žole, rudens nurengtais medžiais 
ir jų kantrybe. Ji nesmerkia mūsų suklydusių, visada tiki 
mūsų vidiniu atsinaujinimu kaip pavasariu, kaip po žie-
mos sužaliuojančia žole.

Alfonsas Keliuotis didžiuojasi savo krašto kultūra ir 
jaučiasi už ją atsakingas. Jis ragina rinkti liaudies dainas 
ir nesibaidyt rinkti pasakų, padavimų, patarlių, priežodžių, 
anekdotų, kviečia: Jei kuriam mūsų atsitiks proga pamatyti 
kur dar išlikusių senųjų pastatų, būtinai juos nufotografuoki-
me. Jis rašo, kad kiekviename Lietuvos kampe galėjai ras-
ti dievadirbių, medžio drožėjų ir kitų galų meistrų. Tai jie ir 
buvo pristatę kapines, šventorius ir pakeles kryžių, rūpintojė-
lių, koplytstulpių...

Alfonsas Keliuotis prašo paieškoti palėpėse, paša-
liuose išlikusių liaudies meistrų sukurtų vertybių, sąmo-
ningai naikintų stalinizmo metais, atnešti jas į muziejų. 
Jis siekia liaudies mene atrasti grožį, o sukurtas menines 
formas brangina kaip gyvenimų liudijimus ir išmintį. Al-
fonsui Keliuočiui būtų nesuprantamas kai kurių mūsų 
laiko piliečių noras nukirsti saitus su praeitimi, atsiskirti 
nuo agrarinės kultūros su jos gamtojauta ir kurti šiuolai-
kinį, miesto kultūros meną. Medžiai neauga be šaknų.

Pas mus ne visose apylinkėse sistemingai buvo rinkti vie-
tovardžiai. Reikia rūpintis ir juos rinkti, nes po kolektyvizacijos 
išnaikintų kaimų ir vietovardžių vardai jau nyksta ir pradedami 
užmiršti. Beje, nevykę, nedailūs ir nebūdingi vietovėms kolūkių 
ir jų gatvių pavadinimai, reikia būtinai pakeisti gražiais išnai-
kintų kaimų ir vienkiemių vardais, – rašė Alfonsas Keliuotis. 
Šias mintis vieni išgirdo, kiti į jas nekreipė dėmesio, bet 
idėja liko gyva. Žmonės tebesiekia sugrąžinti į gyvenimą 
išnykusių kaimų vardus. Prarasdami vietovardžius, tols-
tame nuo su jais susijusių istorijų, mūsų tautinė patirtis 
praranda dalį spalvų ir žmogiškosios šilumos. Buvo An-
glininkai, Antaniškis, Aukštakalnis, Bijutiškis, Blizgė, Dū-
diškiai, Gaidiškis, Klevynė, Margavonė... Buvo. Nebėra.

Ilgesys yra būsena, būdinga daugeliui poetų, o Aukštai-
tijoje, galvoju, mes labiau negu kitų regionų gyventojai 
jaučiame laiko tėkmę: keitimąsi kartų ir epochų, saulė-
lydžių ir saulėtekių. Ilgimės šventumo, ilgimės sielos 
dvynio, kuris suprastų sudėtingus mūsų jausmus, ilgi-
mės valandų, kai galima nusiimti giliuosius išgyvenimus 
slepiančią kaukę ir pradėti naują gyvenimą. Ilgesį liudija 
ir Alfonso Keliuočio lyrinis subjektas:

Tavim persunkta žemė kiaurai,
Tu visų kraštų ore esi!
Tu mane nelaimingą darai. –
Kaip išbėgt nuo tavęs, ilgesy?

Juozas ir Alfonsas Keliuočiai
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Artimos sielos ilgesys valdo, kai skauda, kai kyla 
daug klausimų, į kuriuos nėra atsakymų, kai trūksta 
meilės, pritarimo, padrąsinimo. Suprantančios esybės 
ilgesys užlieja dienas, kai jautrus žmogus nori dalytis 
įmintomis paslaptimis, bet nėra su kuo. Sunku žmogui, 
kai jis visas yra persmelktas ilgesio. Tai trūkumo būsena, 
didėjanti, gilėjanti, atitraukianti nuo visų patirčių. Ilgesy, 
tu mane nelaimingą darai. 

Kai ilgesio nuvargintoje sieloje įsivyrauja tuštuma, 
nebelieka vienišumo jausmo, tik pajuntamas ritmas, ku-
riuo į klausimus, į sielos virpesius atsiliepia Kitas – tas, 
kurio taip labai ilgėtasi. Nėra žodžių, tik ritmas, vėliau 
kažkoks garsas, vaizdinys, nuostaba. Tai išgyvendamas 
žmogus negali nepasiduoti sukilusioms kūrybinėms jė-
goms. Jis joms atsiduoda ir sveiksta, svaigsta nuo atsive-
riančio horizonto grožio.

Poeto gyvenimas prasideda ankstyvojoje jaunystėje, kai 
atsiveria kažkas iki tol nepatirta, didinga, nekasdieniška. 
Kartais tai būna misijos, kurią reikės atlikti, suvokimas, 
kartais – būsimų nelengvų įvykių nuojauta. Nežinau, ką 
išgyveno Alfonso Keliuočio eilėraščio lyrinis subjektas 
ištardamas:

Visi turėjom mėlynas akis,
Visi ant šono plaukus kerpamus,
Bet ko, dėl ko aš vienas tik
Sverdėt ėmiau it medis kertamas.

Nežinau, kokią autoriaus būseną perteikė mano pa-
cituoti žodžiai, bet man atrodo, kad Alfonsas Keliuotis 
anksti pajuto ir suvokė, kad jis yra pašauktas būti kūrėju, 
kultūros puoselėtoju – išgyventi ir aprėpti daugiau negu 
įstengia kiti, savaisiais žodžiais paveikti kitų jausmus ir 
protus taip, kad jų gyvenimas būtų įdomesnis, skaidres-
nis, lengviau suvokiamas ir gražesnis.

Skaitau Alfonso Keliuočio atsiminimus. Sužinau, 
kad buvo mokytojas, pedagoginio kabineto vedėjas. 
Skaitydama pagalvoju, kad noriu platesnio pasakojimo 
apie pedagoginio darbo kasdienybę ir santykius su bro-
liu Juozu Keliuočiu, noriu gilesnių refleksijų, jaučiu, kad 
autorius yra vidinio cenzoriaus stabdomas. Daug įdomių 
dalykų liko nepasakyta. 

Nebuvo pasirinkimo. Reikėjo išgyventi okupaciją: 
reikėjo apsėti laukus ir kulti javus, reikėjo valgyti kas-
dienę duoną, auginti ir mokyti vaikus išsaugant kiek 
galima daugiau tautinės savasties. Rūpimomis temomis 
išmokome kalbėti Ezopo kalba, išmokome klausytis tylos 
pauzių, žiūrėti į veidus ir suprasti, ką nutylėjimais sako 
priešais esantis žmogus. Mes išgyvenome okupaciją, 
puoselėjome švietimą ir meną, nors du trečdalius kūry-
binės energijos valdė vidinis cenzorius, saugodamas, kad 
nepasakytume kažko, kas leistų suabejoti viešpataujan-
čios ideologijos galia. Laisva mintis visą laiką buvo me-
džiojama, o ji vis veržėsi sakyti tiesą.

Alfonso Keliuočio poezijoje daug skaudžių prisipa-
žinimų:

Užkrito sunki našta ant pečių,
Kurios aš kaip kryžiaus nepakeliu.

Arba:

Jau visa, kas brangu, suminta purvan,
Ir dainos pavirto elegijom.

Arba:

Sode purtina obelis vėjas uždusęs,
Apglėbęs gosliai žalią kraują jų čiulpia.
Sudužo gyvenimas – kaip autobusas
Velniškai lėkdamas, trenkęs į stulpą.

Kryžiai, koplytstulpiai, rūpintojėliai, šv. Marijos, šv. 
Jurgio ir kitų šventųjų statulėlės, į kurias daug kartų pa-
garbiai pažiūri žmonės, be žodžių perteikia ankstesnių 
kartų papročius ir paveikia gera energija. Tradicinė kul-
tūra tautai reikalinga kaip medžiui reikalingos šaknys. 
Šaknyse slypi stiebimosi į dangų ir ataugimo, atžėlimo 
galia. Priešas visada nori pakirsti ir net visiškai nukirsti 
tautos šaknis. Stalinizmo metais buvo griaunami kryžiai, 
koplytsulpiai, niekinamos ir deginamos šventųjų skulp-
tūrėlės. Rūpinimasis tautinės kultūros paveldo išsau-
gojimu sovietmečiu reiškė tyliąją rezistenciją. Alfonsas 
Keliuotis brangino liaudies meną, stengėsi jį pastebėti, 
ragino suprasti liaudies menininkus ir jiems padėti. Pa-
skaitykime atsiminimus:

Medžio drožėjai, dievadirbiai neišnyko ir pokario metais. 
Kaip tik šiuo laikotarpiu pandėlietis Lionginas Šepka iš-
drožė nuostabius paminklus savo artimiesiems: mylimam 
broliui Petrui ir tėvams. Šiais savo drožiniais jis išgarsėjo 
visoj Lietuvoj ir vėl grįžo į laisvę. O buvo jau išvežtas į se-
nelių namus merdėti ir mirti. Tiesa, grįžęs laisvėn, nebeil-
gai gyveno, nes buvo jau išvargintas sunkumų. Taigi būkim 
draugiški, atlaidūs liaudies menininkams. Nesijuokim iš jų 
keistumų, o užjauskim ir padėkim jiems.

Visą laiką tikėjau ir tebetikiu, kad gera mintis be 
pėdsako neišnyksta. Ji mikrovirpesiais įsirašo į medžių 
skulptūras, nutapytus paveikslus, stalus, prie kurių susė-
dame, puodelius, iš kurių geriame. Vietos, kuriose apsi-
lanko daug žmonių, akimis išspinduliuojančių gerumą ir 
viltį, tampa ypatingomis: įkvepiančiomis, gydančiomis, 
net šventomis. Gera ateiti į bažnyčią, biblioteką, muziejų. 
Nors įžengėme į skaitmeninę erą ir galime suskaitmenin-
ti tekstus ir vaizdinę medžiagą, vis dėlto mums reikia 
muziejų, rankraštynų, reikia susitikti ir kartu prisiminti 
krašto šviesiąsias asmenybes, jų nuveiktus darbus, reikia 
kartu klausytis muzikos ir poezijos, kad pakiltume savo 
dvasia, o grįžę į namus ir darbo vietas, mintis lengviau 
nukreiptume gerumo, grožio link, kad nuo mūsų buvi-
mo šviesėtų aplinka, skaidrėtų žmogaus būtis. Šios idė-
jos yra Vydūno filosofijoje, visoje lietuviškoje kultūroje, 
tik jas reikia iš naujo atrasti. Atrasti dabar, kai miestų 
gatvėse angliški parduotuvių, restoranų, viešbučių pava-
dinimai gožia lietuviškuosius, kai lituanistika praranda 
prestižą visuomenės akyse. Dvasinė galia slypi jungtyse: 
žmogaus ir gamtos, kaimo ir miesto, intelektualo ir žem-
dirbio, Vilniaus ir likusios Lietuvos.

Literatūra:
Kūrybos rinktinė / Alfonsas Keliuotis (sudarė Rita Viskaitienė, Aud-
ronė Tupalskienė). – Margi raštai, Vilnius, 2015. 
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lesinimo scena 

ei, ar matėte Šančiuos ties Nemunu
gulbės lesina žmones gyvenimu
vaikams – riekės
trupiniai – seniams
kepėjas rankas plaunasi
pro gelsvą debesį šypsosi

***
ir vieną dieną aš sustojau tam plente
ir ėmiau glostyt tas vienišas pakeles
ir senom geltonom užuolaidom
nuo langų tuščių šluostyti ašaras
ir trypiau vietoj dilgėlių taką
ir krėčiau sulaukėjusias obelis
šuliniai murkdami tiesė svirtis
horizonte snaudė Černobylis

šešto mėnesio eskizas

aplinkui betonines
priemiesčio kojas
raitosi džiunglėm birželis

šunys rytais
ant žoliapjovių loja
skalbinių supas vėjy šniūrelis

liūčiai užslinkus
apsidžiaugia kelias:
buvo pilkšvas, dabar jau bus pilkas

mokos iš kregždžių
Jurgis Kairys
sukti virš Nemuno kilpas

R ū t a  V y ž i n t a i t ė - L a j i e n ė

***
sako, po pirmo griaustinio 
galima sėstis
ant tavo kelių
po antro galima
gultis šalia
matau, blyksi jau blyksi prie marių 
kas po trečio?

mano dalia

radau

o, pasirodo, viskas,
ko gyvenime ieškojau –

tai kaštonai

kažkoks paradoksas:
pakeli, bet palengvėja

vėsiais jo šonais
slysti į laiką,
kai laimė tilpdavo kišenėje

stryktelėjimas

sėdžiu medžiotojų bokštelyje
žiūriu: iš miško lenda mano gyvenimas
tap, tap kanopėlėm į žiemkenčius
akys žibančios, šnervės drebančios

– nušauk!
– paleisk!
– prisijaukink!

bet juk visas jo grožis
tik stryktelėjime per upelį
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***
lyja lyja lietus
per karaliaus pietus
pietums burgeriai, ikrai, šampanas
karalius negrįžo
karalienė verkia
lyja lyja lietus

degtukų dėžutė

vos už penkis centus – keturiasdešimt progų pokalbiui pridegus cigaretę
ar žvakei ant kupstelio Aleksoto kapinėse
tiek pat arbatai, kavai, kopūstienei
viena – sudžiūvusio drugelio karstui
ir nė vienos geram eilėraščiui

ruduo

Krenta auksiniai
rudenio dantys –
nespėja kramtyt
gyvenimo
išspjauna 
balų pavidalu.
paukščiai likučius geria
pašalus vaikai kulnais
daužo į pūslę ledo
ieško kažkur dugne
nagi to (kaip ten jis?) 
gyvenimo

astronominis

vargšės žvaigždės
įsimylėjusios dirbtinius palydovus
vis laukia jų priartėjant
kol palydovui sugedus
krenta jam iš paskos į
į Ramųjį vandenyną

***
Po audrų
ieškau gintaro
tavo plaukuos
ir
mano klausimas 
gal bus ir paikas
bet
kas inkliuzuose
liūdinčias
skruzdes paguos
jeigu jų nepaguodė laikas?

iš kūdikio memuarų. 01. 13

tą dieną leidau motinos pilve 
girdėjau šurmulį, dainas, laužų spragenimą 
namo sugrįžome tik per mane 
gimiau gerokai prieš gyvenimą
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K O N T E K S TA I

Gerbiamas Viktorai, Gustavas Mahleris gimė 1860 metų lie-
pos 7 dieną Čekijos kaime Kalištėje neturtingoje žydų šeimoje. 
Papasakokite apie to meto Europos kultūrinio pasaulio būtį – 
Mahlerio gyvenimo tikrovės realybę. 

Čekija man nuo seno yra graži ir kilni šalis (žinau, kad 
dabar ji, deja, nebe tokia). Protinga ir inteligentiška. La-
bai daug nusipelniusi Europos muzikai. Ko verta vien 
simfonijos ir simfoninio orkestro gimtinė – Manheimo 
mokykla, kurioje absoliučiai dominavo čekai, o jai va-
dovavo čekas Johannas Stamitz’as. O juk po 1620 metų 
katastrofos prie Baltojo kalno, kai netoli Prahos čekai 
kone trims šimtams metų prarado valstybingumą ir tapo 
Habsburgų Austrijos, paskui Austrijos–Vengrijos impe-
rijos dalimi. Prasidėjo germanizacija, Čekijos valstybine 
kalba paskelbta vokiečių, – tik ja buvo kalbama valstybės, 
kultūros ir mokslo įstaigose. Tad XVII a. prasidėjo vadi-
namoji „čekų muzikų emigracija“. Daug jų išvyko į kitas 
šalis: ypač Austriją ir Pietų Vokietiją, taip pat Italiją, Pran-
cūziją, Rusiją, Lenkiją. Bet ten neišnyko, o tapo žymiomis 
ir svarbiomis ne tik tų šalių, bet visos Europos muzikos 
figūromis: tėvas ir sūnus Johannas ir Karelis Stamitzai, 
minėtos Manheimo mokyklos vadovai, vienas svarbiau-
sių tos mokyklos kompozitorių Františekas Richteris. 
Paryžiuje išgarsėjo Antoninas Reicha – kompozitorius ir 
įžymus pedagogas, pas kurį mokėsi Hectoras Berliozas, 
Ferencas Lisztas, Charles’is Gounod, Cécaras Franckas. 
Italijoje XVIII a. gyveno kompozitorius Josephas Myslive-
čekas, pramintas „dieviškuoju čeku“. Lenkijoje Frédériko 
Chopino pirmuoju mokytoju buvo Wojciechas Zywny. 
Vokietijoje XVIII a. įsikūrė garsūs smuikininkai ir kom-
pozitoriai broliai Frantisekas ir Georgas Antonas Bendos. 
Nenuostabu, kad XVIII amžiuje Čekiją imta vadinti „Eu-
ropos konservatorija“. O ir Praha išliko garsiu Europos 
centru. Neatsitiktinai Wolfgangas Amadeus Mozartas 
sukūrė Prahos simfoniją ir neatsitiktinai Prahos operos 
teatrui parašė geriausią savo operą Don Žuanas, kurios 
šlovės sulaukusi premjera įvyko 1787-aisiais. 

Mahlerio efektas: 
būties kosmosas ir tyras, 

skaudžiai sukrečiantis etosas
Vienas įžymiausių XIX–XX a. sandūros pasaulio dirigentų, vienas didžiausių pasaulio simfo-
nistų – Gustavas Mahleris (1860–1911), savo gyvenimo metais nesuprastas, amžininkų nepri-
pažintas ir neįvertintas kompozitorius, nepasidavęs modernistinėms įtakoms, tiesiog atsiribojęs 
nuo jų, idant savo muzika išsakytų giliausią žmogaus būties filosofiją. Jo 161-ųjų gimimo ir 
100-ųjų mirties metinių akivaizdoje pokalbis su muzikos istorijos išmanytoju, jos pasakotoju 
Viktoru Gerulaičiu. Kalbino Elvina Baužaitė.

Nuo XVIII a. vidurio Čekijoje prasidėjo vadinamų-
jų „budintojų“ judėjimas. Kūrėsi kultūrinės švietėjiškos 
draugijos, prasidėjo čekų Atgimimas, spartus tautinės 
kultūros vystymasis, kurio svarbiausi veikėjai buvo in-
teligentai – „budintojai“. Štai jų pirmųjų penkiasdešim-
ties metų veiklos vaisiai: XVIII a. pabaigoje buvo įkurta 
Karališkoji mokslų draugija, kėlusi sau tikslą studijuoti 
Čekijos istoriją ir gamtą; Prahos universitete atidaryta 
čekų kalbos katedra; įkurta Menų akademija; Vokiečių 
teatre prieššventinėmis dienomis rodomi čekų autorių 
spektakliai (tiesa, dar vokiečių kalba). XIX pradžioje 
įsteigta Prahos konservatorija, greitai tapusi viena stip-
riausių Europoje; Prahos Luomų teatre kartą per savaitę 
rodomi spektakliai čekų kalba; prasideda pirmieji operos 
spektakliai čekų kalba; įsteigta Prahos Vargonų mokykla, 
kurioje buvo mokomi ir kompozitoriai; pasirodė trys 
tomai Čekų liaudies dainų, iš kurių medžiagą ir šiandien 
renka kompozitoriai.

Deja, po 1848-ųjų revoliucijos pralaimėjimo visą de-
šimtmetį įsivyravo vadinamasis „Bacho reakcijos“ perio-
das. Alexanderis Bachas nebuvo joks giminaitis Johannui 
Sebastianui, tiesiog monarchistinis Austrijos premjeras. 

Tad tik nuo šeštojo dešimtmečio kyla, dabar jau ne-
grįžtamai, trečioji čekų kultūrinio atgimimo banga. Ji 
Čekijai atneš Nacionalinį teatrą ir Nacionalinę filharmo-
niją. Ji padovanos Čekijai ir pasauliui tris meno klasikus: 
rašytoją Janą Nerudą, tapytoją Josephą Manessą, muziką 
Bedrichą Smetaną. 

Austrija – nedidelė šalis Europos vidury. Jos plotas 
šiandien nedaug didesnis nei Lietuvos, bet gyventojų 
triskart daugiau. Atitinkamai – 83 000 kv. km ir 9 milijo-
nai. Bet kokia gamtos, kalbų ir muzikos įvairovė! Alpės 
ir žali Dunojaus slėniai. Valstybinė kalba vokiečių, bet 
atskiruose regionuose – ir kroatų, slovėnų bei vengrų. 
Grakštūs ir temperamentingi Vienos valsai; džiugūs, bet 
sunkiasvoriai menuetai; ritmiškai pikantiški, savavališki 
lendleriai iš kaimo ir priemiesčių; veržlios Štirijos taran-
telos; skambūs ir žaismingi Tirolio jodliai; rečitatyvinės 
žydiškos polkos kantiliacijos, raudos ir klezmerių muzi-
ka. Nenuostabu, kad nuo pirmųjų Josepho Haydno sim-
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fonijų iki Gustavo Mahlerio Dainos apie žemę – per 150 
metų – Austrijoje buvo sukurtas stulbinantis kiekis mu-
zikos šedevrų. Juos kūrė tikri austrai: Josephas Haydnas, 
Wolfgangas Amadeus Mozartas, Franzas Schubertas, 
Antonas Bruckneris, Hugo Wolfas. Bet ir kokie ateiviai: 
Ludwigas van Beethovenas, Johannas Brahmsas! Vienos 
žydai Straussai, Mahleris. O paskui ir tradicinės muzikos 
griovėjai – Arnoldas Schönbergas, Albas Bergas, Antonas 
Webernas. Ir „sidabrinės“ operetės kūrėjai Franzas Leha-
ras ir Imre Kálmánas... Yra tokių didingų muzikos reiš-
kinių, kaip Vienos klasicizmas, Vienos romantizmas ir 
tik Vienoje gyvavęs ypatingas „vėlyvasis romantizmas“, 
Vienos ekspresionizmas, Vienos operetė, Naujoji Vienos 
mokykla, kurioje buvo suformuluota atonali muzika bei 
dodekafoninė ir serijinė kūrybos technika. Keturi Austri-
jos miestai – Viena, Zalcburgas, Lincas ir Gracas – buvo 
europinės muzikos centrai. Mahlerio išugdyta Vienos 
opera XX amžiuje nustelbė Romos, Paryžiaus, Berlyno 
ir Drezdeno operos teatrus.

Argi tai ne išskirtinis, labai dėkingas kontekstas 
bet kurio iš paminėtų kompozitorių kūrybai? Todėl, 
ko gero, visai nesvarbu, kad Gustavas Mahleris gimė 
Čekijoje, kad karjeros pradžioje dirbo ir dirigavo Čeki-
joje, Slovėnijoje, Vokietijoje, Vengrijoje. Tai – Austrijos–
Vengrijos imperija. Jis baigė Vienos konservatoriją ir 
trisdešimt septynerių vis dėlto pasiekė strateginį savo 
tikslą – tapo Vienos operos direktoriumi ir vyriausiuo-
ju dirigentu. Vienoje sukūrė simfonijas nuo Ketvirtosios 
iki nebaigtos Dešimtosios, Dainą apie žemę, daugumą 
dainų, tarp jų cik lą Dainos apie mirusius vaikus. Tačiau 
Viena po dešimties metų jį ir „išspjovė“, sugadino svei-
katą, „ištrėmė“ į Ameriką. Į Vieną jis, sunkiai sergantis, 
spėjo būti atvežtas numirti. Todėl enciklopedijos ir rašo: 
„Gustavas Mahleris – Austrijos kompozitorius, dirigen-
tas, operos režisierius.“

Žydiškoji Mahlerio tautybė suponuoja klausti, kaip ir kuo 
Austrijos–Vengrijos imperijoje gyveno žydų bendruomenės 
atstovai?

Nuo 1848-ųjų iki 1914-ųjų Vienos gyventojų skaičius pa-
didėjo penkis kartus, maždaug iki 2 milijonų. Žydų skai-
čius Vienoje per tą laiką išaugo 35 kartus, nuo 5000 iki 
175000. Tai reiškia – nuo 1 proc. 1848-aisiais iki 9 proc. 
1914-aisiais. 

Žydai traukė į Vieną bėgdami nuo tradicinio jų gy-
venimo Rytuose, ypač iš Bohemijos bei Galicijos, ir siek-
dami gauti šiuolaikinį pasaulietišką išsilavinimą. Dėl to 
žydų Vienos vidurinėse mokyklose, universitetuose ir 
tarp laisvųjų profesijų atstovų buvo nepaprastai daug. 
Didžiausias pakilimas – 1881–1886 metais. 

Skaičiai dar ne viskas. Dėl susiklosčiusių aplinky-
bių Vienos žydai, kaip kylanti specialistų grupė, tapo 
buržuazijos atrama. Jie buvo garsūs labdaros švietimui, 
kultūrai ir menui globėjai bei aktyvistai. Kaip imigran-
tų mažuma, siekianti užsitikrinti lygias teises, jie suda-
rė pagrindinę liberalios politikos ir socialistinio judėji-
mo jėgą. Kaip žmonės, įvairiu lygiu atmetę savo pačių 
kultūrą, jie buvo itin linkę į viską, kas šiuolaikiška ir 
nauja kultūros pasaulyje. Jų patirtys – vėlesnės žydų 

migracijos į Ameriką akstinas. Vienos žydai buvo viena 
pagrindinių Europos avangardo jėgų apie 1900-uosius. 
Tačiau kaip tik žydų dėka Viena tapo tuo, kuo ji tada, 
o ir vėliau buvo.

Štai puokštė to meto Vienos muzikų: kompozito-
riai Gustavas Mahleris, Arnoldas Schönbergas, Erichas 
Korngoldas, Salomonas Sulzeris; muzikologai Guido 
Adleris ir Eduardas Hanslickas, smuikininkas Josephas 
Joachimas; rašytojai Arthuras Schnitzleris, Josephas Rot-
has, Arnoldas Zweigas, Michaelis Herzfeldas, filosofas 
Ludwigas Wittgensteinas ir Vienos ratelis, neuropatolo-
gas Sigmundas Freudas...

Vienos žydų santykis su judaizmu nebuvo papras-
tas. Stipri religinė grupė rėmė miesto sinagogas, kurioms 
vadovavo tiesmukas vyriausiasis rabinas Moritzas Gu-
demannas. Taip pat buvo ir sefardų bei chasidų bendri-
jos. Tačiau daugelis tų, kurie buvo laikomi žydais, patys 
save buvo linkę laikyti „buvusiais žydais“. Gustavas 
Mahleris – vienas iš daugelio, perėjusių į katalikybę. 
Freudas buvo iš tų, kurie atmetė bet kokią religiją. „Aš 
mielai ir su pasididžiavimu pripažįstu savo žydišku-
mą, – rašė jis, – nors mano požiūris į bet kokią religiją 
yra kritiškai neigiamas.“ 

Tačiau nereikia pamiršti, kad žydai nebuvo nei vie-
nintelė, nei didžiausia imigrantų grupė Vienoje. Slavų 
ir vengrų į Vieną atsikėlė daugiau negu žydų, tik dalis 
jų priklausė žemiausioms socialinės hierarchijos pako-
poms. Todėl, nagrinėjant austrų antisemitizmą ties šimt-
mečių sandūra, negalima ignoruoti to fakto, kad jis buvo 
tik sudėtinė bendros ksenofobijos dalis. Neapykanta 
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žydams buvo lydima, o dažnai ir susimaišiusi su slavų 
niekinimu. „Žydų bolševizmo“ paranoja Vienoje buvo 
giliai įsišaknijusi. 

Nereikėtų pamiršti ir pačių žydų prietarų. Suvaka-
rėję žydai buvo linkę išdidžiai žiūrėti į žydus iš Rytų. 
„Frankfurto žydas niekina Berlyno žydą; Berlyno žydas 
niekina Vienos žydą, o Vienos žydas niekina Varšuvos 
žydą.“ O visi jie linkę žiūrėti išdidžiai į žydus iš Galici-
jos, pačius žemiausius iš visų.

Karčiai saldžioje Vienos aplinkoje tulžis buvo su-
mišusi su linksmybe. Imperatorius priverstas stengtis 
išlaikyti pusiausvyrą. Kai atvirai antižydiškas politikas 
Karlas Luegeris 1897 m. buvo išrinktas burmistru, Pran-
ciškus Juozapas atsisakė jį patvirtinti. Bet porą dienų pa-
galvojęs, jis nusileido, priimdamas Luegerio paskyrimą 
į šį postą ir kartu apdovanodamas medaliu vyriausiąjį 
rabiną Gudemanną.

M I L Ž I N I Š K A  M E TA F I Z I N I Ų 
S V Y R AV I M Ų  A M P L I T U D Ė 

Apžvelgus bendrąjį kultūrinį, sociopolitinį kontekstą, prašyti-
na susitelkti į žmogaus – Gustavo Mahlerio – pasaulėjautą ir 
pasaulėvoką. Kokia, Jūsų pajauta, Mahlerio gyvenimo, būties 
filosofija?

XIX–XX amžių sandūroje Europos mene galėjai matyti ir 
girdėti tikrą stilistinių krypčių mišrainę. Impresionistai, 
simbolistai, natūralistai, ekspresionistai, veristai, futuris-
tai, mistikai... Tikriausias ir žavingiausias dekadansas! 
Bet tiesa ir ta, kad europiečiai atkakliai juda moderniz-
mo link. Jie tuoj be gailesčio neigs XIX amžių su visais 
jo romantizmais. Tik kažin ar jie supranta, kad tuoj ims 
laidoti tradicinį meną. Jiems iš dalies tai pavyks. Muzi-
koje taip pat. 

Dėl to kaltas yra būtent... XIX amžius. O todėl, kad 
XIX a. Europa pulsavo visokeriopa jėga  – technine, eko-
nomine, kultūrine, tarpžemynine. Vyraujantis jos simbo-
lis buvo mašinos: lokomotyvai, dujų gamyklos, elektros 
generatoriai. Atrodė, kad jėga kaip tokia tapo pakylėta 
iki dorovės rango! Tai atsispindėjo paplitusiame požiū-
ryje į evoliuciją: išlieka geriausiai prisitaikę materializmo 
filosofijoje, skelbusioje stipriausios klasės pergalę; antž-
mogio kulte; imperializmo teorijoje ir praktikoje. Savo 
ruožtu, visa tai dar tik stimuliavo jėgos pozicijas. Euro-
piečiams stengtasi įdiegti ne tik stiprumo, bet ir prana-
šumo jausmą.

Mahlerio mąstymas buvo tauriai poetinis ir ūkano-
tai idealistinis. 1901-ųjų vasarą jis rašė: „Ar pasaulis taps 
mažiau paslaptingas, jei jūs kursite jį iš materijos? Argi 
tai paaiškinimas, – pripažinti jį mechaninių jėgų žaidi-
mu? Kas gi ta jėga? Kas žaidžia? Jūs tikite energijos iš-
saugojimu? Tuo, kad materija nesugriaunama? Bet argi 
tai ne nemirtingumas? Perkelkite problemą į bet kokią 
dirvą, kokią norite, ir, galų gale, jūs vis tiek atsidursite 
ten, kur jūsų išmintis pradės svajoti.“ Mahleris sakyda-
vo, kad „vienintelė tikra realybė žemėje – mūsų dvasia ir 
tam, kuris tai suvokė, visa realybė – tik vaiduoklis, nieko 
nereiškiantis šešėlis. Ir nelaikykite to „poetiniu“ palygi-
nimu, tai žinojimas, kuris net proto blaivaus žvilgsnio 
akivaizdoje lieka absoliučiai neginčijamas.“ 

Prisikėlimo amžinam gyvenimui gyvenime idėja, 
kaip ją suvokė, traktavo Friedrichas Gottliebas Klopstoc-
kas ir kiti XVIII a. pabaigos vokiečių poetai, mąstytojai, 
kulminacinę išraišką pasiekė Mahlerio Ketvirtojoje ir 
Aštuntojoje simfonijose. Tačiau svarbiausias kūrinys, ku-
riame išreikšta prisikėlimo idėja, yra Antroji simfonija. 
Čia ji ekstaziškai įkūnyta finale su grandioziniu choru 
kulminacijoje. Milžiniškos jėgos teigimas: „Tu prisikelsi, 
taip, tu prisikelsi!” Jėga tokia, kad esi priverstas patikė-
ti, ir tas tikėjimas negniuždo, neverčia pasijusti menka 
nendre Prisikėlimo akivaizdoje, o leidžia patirti katarsį 
su ašaromis akyse ir dvasia, pasiruošusia skrydžiui.

Bruno Walteris labai iškalbingai pavadino Mahle-
rį „šiuolaikinės muzikos Panu“, kuris yra „dionisiškai 
gamtos apsėstasis“. Pats kompozitorius visus tuos teisin-
gus išvedžiojimus dar sustiprina, kaip ir Raineris Maria 
Rilke, pavadindamas (arba lygindamas) save su „instru-
mentu, kuriuo groja Visata“. Jis kalbėjo: „Galbūt visi mes 
imame (semiame) pirminius ritmus ir tempus iš gamtos; 
jie glūdi kiekviename žvėries riksme. Juk ir kiekvienas 
žmogus, o jau ypač menininkas tik iš jį supančio pasau-
lio skolinasi visokią materiją ir formą, – žinoma, visai 
kitokia, platesne reikšme. Kažkas gyvena palaimingoje 
harmonijoje su gamta, kažkas priešinasi jai kentėdamas 
ir būdamas nelaimingas arba priešiškai neigdamas ją; 
kažkas į ją žiūri iš aukšto ir stengiasi sudoroti ją humo-
ru ar ironija.“ 

Beje, Mahlerio tikėjimas yra ne absoliutus, o svyruo-
jantis. Gal ir nekintantis, bet tikrai svyruojantis milžiniš-
koje amplitudėje: nuo Spinozos iki Platono ir krikščio-
niškosios etikos. Tai metafiziniai svyravimai. Faustiški.

H I P N O T I Š K A I  V U L K A N I Š K A 
D I R I G E N T O  E S AT I S

Gyvenamuoju metu Mahleris buvo pripažintas kaip įžymus 
dirigentas, kokias jo ypatybes – dirigento talento žymes – 
įvardytumėte?

Kaip Bachas, gyvas būdamas, pirmiausia buvo žinomas 
ir vertinamas kaip vargonininkas, Mozartas amžinin-
kams pirmiausia buvo puikus klavesinininkas, Bruckne-
ris – pirmiausia vargonininkas, taip ir Mahleris gyvuoda-
mas pirmiausia buvo vertinamas kaip vienas įžymiausių 
dirigentų. Pripažintais kompozitoriais visi jie tapo jau 
po mirties. Mahleris – dirigentas priklausė vadinama-
jam „povagneriniam penketukui“. Be jo, tai buvo gar-
sūs dirigentai Hansas Richteris, Felixas Mottlas, Arturas 
Nikischas ir Felixas Waingartneris. Būtent jie laidavo 
vokiečių–austrų dirigavimo ir interpretacijos moky-
klos dominavimą Europoje. Jį toliau įtvirtino Wilhelmas 
Furtwengleris ir Erichas Kleibergas, o užbaigė Bruno 
Walteris, Otto Klempereris, Oskaras Frydas ir olandas 
Wilemas Mengelbergas – Mahlerio mokyklos atstovai. 
Tiesa, pats Mahleris niekada nieko nemokė diriguoti ir, 
pasak Walterio, išvis nebuvo pedagogas iš pašaukimo. 
„Tam jis pernelyg buvo nugrimzdęs į save, savo darbą, 
savo įtemptą vidinį gyvenimą ir per mažai kreipė dėme-
sio į aplinką bei aplinkinius.“

Išskirtinė Mahlerio-dirigento savybė – visiškas pa-
sinėrimas į atliekamą kūrinį, savotiškas persikūnijimas 
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į kompozitoriaus individualybę. Bet kartu ir naujas par-
titūros perskaitymas puikiai suvokiant kūrinį. „Tikslu-
mas – artisto darbo siela“, – mėgdavo kartoti Mahleris. 
Bet tas jo tikslumas niekada nevirsdavo partitūrų fetiši-
zavimu. Visos įvedamos naujovės būdavo kruopščiai ap-
galvotos, jokių atsitiktinumų, jokių nepagrįstų išradimų. 
Taip jis pagrįstai pataisė (redagavo) Beethoveno Penktąją 
ir Devintąją simfonijas.

Kita jo, kaip dirigento, ypatybė gal ne tokia žavi: 
nepaprastai valingas impulsas, vulkaniškas mažo ūgio 
žmogaus temperamentas, kaskart iš naujo peraugantis 
į kone pykčio priepuolius, proveržius, pasipiktinimas, 
kandi ironija per repeticijas. Jis virsdavo tarsi hipnozės 
apimta, įkvėpimo pagauta šėtoniška jėga. Tačiau labai 
organizuota. Tai ypač paveikdavo atlikėjus. Be to, tapda-
vo tikru režisieriumi. Jo interpretacijai paklusdavo visi 
operos komponentai – sceninis veiksmas ir mizanscenos, 
dekoracijos ir apšvietimas, kostiumai ir grimas – viskas 
Mahlerio buvo panaudota vieningai estetinei visumai 
perteikti. Jo dešimtmetis – 1897–1907 metai – buvo Vie-
nos operos triumfas.

M U Z I K A   –  G Y V E N I M A S ,  K U R I S 
B A I G I A S I  B E G A LY B Ė J E

Mahleris – vienas didžiausių pasaulio simfonistų, tad, mu-
zikos pasaulio Viktorai, nusakykite kompozitoriaus Mahlerio 
partitūrų Visatą? 

XIX a. pradžioje iškilo Franzo Schuberto Wanderer – kla-
jūnas, keleivis, bastūnas. Jo klajonių erdvė – gamta; prie-
žastis – nelaiminga meilė; pasekmė – žūtis; palydovas – 
lyrinis svajingumas.

XIX a. pabaigoje iškilo Gustavo Mahlerio Geist – 
dvasia, šmėkla, vaiduoklis. Bet ir protas. Jų skrydžių er-
dvė – Visata; priežastis – žydiška kilmė; pasekmė – prisi-
kėlimas per kančią; palydovas – tragedinis svajingumas. 

„Sukurti simfoniją – man reiškia visomis įmanomo-
mis šiuolaikinės muzikos technikos priemonėmis pa-
statyti pasaulį.“ Muzika – absoliuti ir visagalė žmonijos 
gyvenimo pertvarkymo, reformavimo priemonė. Todėl 
kiekviena Mahlerio simfonija turi savo koncepciją. Savo 
idėją: ryškią, pakankamai ar nepakankamai tikslią, bet 
būtinai plačiai (neretai per plačiai, tiesiog nežabotai) 
plėtojamą. Ta idėja visada etiškai, filosofiškai, socialiai 
reikšminga ir skaudžiai iškentėta. Tačiau simfonijoje ji 
aistringai, be svyravimų įtvirtinama. Net kategoriškai, 
absoliučiai. Tam tarnauja viskas: muzikinė kalba, tema-
tizmas (melodika), teminis vystymas, orkestro sudėtis, 
kompozicinė (formos) struktūra, trukmė... Tačiau matyti 
ir metodo nepastovumas. Gal tai susiję su Mahlerio įsiti-
kinimu, jog muzika, kaip ir bet kuris kitas menas, tik iš 
dalies paklūsta racionaliam suvokimui ir visada išsaugo 
savyje (nes visada turi) „neįmintos mįslės likutį“. 

Mahleris visada siekė, kad jo muzika būtų vaizdin-
ga, „regima“. Todėl jis Antrojoje, Trečiojoje, Ketvirtojoje 
ir Aštuntojoje simfonijose pasitelkia žodį. Todėl tokia 
turtinga teminė medžiaga, kurioje apstu konkrečių žan-
rinių motyvų, melodijų, ritmų, kasdienybės tirštumos 
„ištraukų“: maršai, kariški signalai, miesto dainos ir dai-
nelės, – lyrinės, užstalės (smuklių), humoristinės, – mies-

to ir kaimo šokiai, choralai ir himnai. Ta daugiasluoks-
nė materija išdėstoma ir vystoma plačiai, išsikerojusiai, 
margai, „sūkuringai“, „verpetingai“, neretai gretinama 
įspūdingais kontrastais, didinant spaudimą ekstaziškais 
skrydžiais ir pakilimais, kulminacinėmis viršūnėmis ir 
tikromis simfoninėmis katastrofomis – griūtimis į sąstin-
gio, beviltiškai gilios prostracijos arba beribių meditacijų 
sferas. Sukrečiančio nuoširdumo, atviro emocionalumo 
instrumentinės dainos liejasi simfonijose. Masteliai di-
džiuliai, kartais – pernelyg, ypač kraštinių dalių. Hiper-
bolizuotai išplėtoti ciklai ir tokios pat gigantiškos pajė-
gos: keturgubi medinių pučiamųjų ansambliai, antras 
orkestras, chorai. Mahleris ir pats jautė tą hipertrofiją. 

Kartais atskiros ciklo dalys atrodo atskirtos, užda-
ros savyje. Bet labai įsiklausęs, suvoki ar pajunti, kad 
jos suaugusios tarpusavy sudėtingoje ir išsišakojusioje 
sistemoje. Viską persmelkia poetinė-filosofinė idėja, sin-
tezuojanti daugiaveidį meninių muzikos vaizdų turinį ir 
įnoringą, gal net įmantrią struktūrą su begaliniais, daž-
nai netikėtais formos „išsipūtimais“ ir „nukapojimais“. 
Su tais nuolatiniais persipynimais: kasdienio – banalaus 
ir kilniai gražaus, tragiško ir komiško, tyčia paprasto ir 
lygiai taip pat tyčia sudėtingo; pamaldžiai ekstaziško ir 
demoniškai ironiško, postromantinės fantasmagorijos ir 
kasdieniškiausio gyvenimo realybės išraiškos. Kaip sakė 
talentingas jo biografas Paulas Stefanas, tikrų tikriausiai 
Mahleriui „gyvenimas prasideda gatvėje, o baigiasi be-
galybėje“.

Didieji XIX a. vokiečių ir austrų simfonistai, – Beet-
hovenas, Brahmsas, Bruckneris, Wagneris, – kiekvienas 
išpuoselėjo savo ypatingą muzikinę kalbą, kuri turėjo 
išreikšti jų estetines-idėjines koncepcijas. Ta kalba buvo 
vientisa, nes kiekvienas jų, net ir besiblaškąs prieštaravi-
muose Wagneris, savaip žinojo, ko nori ir kaip eiti į sie-
kiamą tikslą. Tačiau to negalima pasakyti apie vėlyvąjį 
(pavėlavusį) romantiką Mahlerį. Istorinis jo laikas buvo 
kitoks. Jame gyventi ir susigaudyti buvo daug neaiškiau 
nei Beethovenui trečiajame dešimtmetyje ar Wagneriui – 
šeštajame. Koks buvo Mahlerio laikas? Jo visuotinės mei-
lės ir laimės idealai buvo išaukštinti, bet visiškai migloti. 
Jis pasiekė didelės jėgos ekspresijos ir privertė milijo-
nus klausytis jo muzikos. Tačiau jam absoliučiai trūko 
aiškumo, vidinės harmonijos, pusiausvyros ir dvasinės 
sveikatos. Jis gebėjo nepaprastai galingai išreikšti savojo 
laiko blaškymąsi ir skausmą. Tokios natūros negali turėti 
visiškai vientisos pasaulėjautos. Jos blaškosi.

S I M F O N I J A   –  B Ū T I E S  R O M A N A S

Mahleris – kompozitorius, kaip ir kiti didieji kūrėjai, pri-
pažintas tik po mirties, vis dėlto, Gerbiamas Viktorai, kokia 
Mahlerio partitūrų recepcija jo amžininkų, muzikų, kultūros 
asmenybių rato? 

Austrijos sostinėje, baigiantis XIX ir prasidedant XX am-
žiui, gyvena du kompozitoriai, kurį laiką buvę drau-
gai. Hugo Wolfas rašo dainas, į kurias niekas nekreipia 
dėmesio, Gustavas Mahleris – grandiozines simfonijas, 
kurių niekas neskuba atlikti ir kurias kone visi sutarti-
nai kritikuoja. Ypač prancūzai ir rusai: Claude’as Debus-
sy, Romainas Rolland’as, Nikolajus Rimskis-Korsakovas, 
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Nikolajus Miaskovskis. Mahleriui prikišama, jog jis ne-
vengia banalių intonacijų, kad jis vulgarus, o jo orkes-
tras primena džiungles. Pats Mahleris ryžtingai atmeta 
visokius, kaip grybai po lietaus dygstančius naujuo-
sius „-izmus“. Pavyzdžiui, jis ryžtingai atmeta visuoti-
nį žavėjimąsi simbolizmu (muzika ir taip yra simboliš-
kiausias iš menų), išjuokia „pasimaišiusius“ jaunuolius, 
kurie „kremta Nietzsche pusryčiams ir Maeterlincką 
vakarienei, neperskaitę nė vieno protingo žodžio apie 
kitus autorius“. Jam svetimi natūralistiniai ir italų veris-
tų kraštutinumai. Mahleris ir teisus, ir nebūtinai teisus. 
Pastebėtina, kad nė vienas tuometis poetas jo nedomi-
na. Jis ir toliau varto arba liaudies dainas iš garsiojo ro-
mantizmo epochos rinkinio Stebuklingas berniuko ragas, 
arba XIX a. antros pusės vokiečių romantiko, jo mylimo 
Friedricho Ruckerto eiles, – jos jautrios ir liūdnos, nuo-
širdžios ir skaidrios.

„Jeigu jūs žinotumėt, koks „erškėčiuotas kelias“ teko 
man – kūrėjui! Jeigu būtumėt matęs visus tuos neigiamus 
atsakymus, net pažeminimus, be perstojo besikartojan-
čius štai jau dešimt metų, kai man tekdavo į rašomojo 
stalo stalčius laidoti kūrinį po kūrinio, nes kai aš, juos 
vos gimusius, įveikęs visas kliūtis, norėdavau parodyti 
visuomenei, susidurdavau vien su abejingumu ir visišku 
nenoru suprasti“, – rašė Mahleris 1895 metais, dirbda-
mas Hamburgo Miesto teatro pirmuoju dirigentu. 

Tikra tiesa. Taip, prieš šešetą metų Budapešte nu-
skambėjo jo Pirmoji, prieš ketvertą – Berlyne Antroji 
simfonijos. Tačiau apskritai Mahlerio muzika buvo igno-
ruojama. Beje, kaip reta – vieningai. Ir priešingai, – jo jau-
nesnio kolegos vokiečio Richardo Strausso simfoninėmis 
poemomis buvo kone ekstaziškai žavimasi. Labai įdomi 
tų neigiamų vertinimų motyvacija. Mahleriui nebuvo 
metami tradiciniai kaltinimai: nesuprantama muzikinė 
kalba, per sudėtinga harmonija, skambėjimo „kakofoni-
ja“... Nebent amžininkams jo muzika atrodė „per garsi“. 
Bet ne. Mahleris gąsdino ir atstumdavo kažkuo kitu. Aš 
įtariu kuo. Jis buvo žydas ir jo muzikoje atvirai skambėjo 
žydiškos muzikos intonacijos, „oriai“ Austrijos–Vengri-
jos imperijos publikai atrodžiusios banalios, „gatvinės“, 
„smukliškos“. Ko vertas šia reikšme vien Pirmosios sim-
fonijos III dalies „gedulingas maršas“! Paklausykit. Nė 
nepajusit, kad šypsotės. Tik pažiūrėkit į veidrodį – ar ne 
kreiva jūsų šypsena... 

Pasklaidžius to meto recenzijas, atsiliepimus apie 
Mahlerio kūrybą, kuriuos rašė garsūs muzikai, – kom-
pozitoriaus amžininkai, – apstulbina kaip reta vieningai 
vardijamos neigiamybės. Štai eruditas Rolland’as 1905 
metais apie pirmąsias penkias Mahlerio simfonijas rašė: 
„Tai didžiuliai, masyvūs, kiklopiški statiniai; melodijos, 
esančios tų statinių pagrindu, yra blogai nutašyti luitai, 
vidutiniškos vertės, banalūs, įspūdingi vien savo mūro 
storiu ir atkakliu ritminių motyvų kartojimu, kylančiu iš 
užsispyrusiai peršamos neaiškios idėjos. Tie visų muzi-
kos rūšių gremėzdai, moksliški ir barbariški su jų harmo-
nijomis, kurios vienu ir tuo pat metu ir grubios, ir rafinuo-
tos, labiausiai paveikios savo mase... Bet viskas paimta 
kartu – tai tik išpūstas ir rėksmingas bric-à-brac (pranc. 
šlamštas, seniena).“ Mestelėsiu garbiam Rolland’ui tik 
tiek: gal tamsta nebūsi girdėjęs tokio Mahlerio pareiš-

kimo: „Man neegzistuoja harmonija, man egzistuoja tik 
kontrapunktas.“ Kontrapunktas visom prasmėm – me-
džiaginėmis, estetinėmis, dvasinėmis. Jei to nesuvoki, 
tikrai gali pasibaisėti jo simfonijomis kaip „gremėzdais“. 

Mahleris net tris kartus (ne iš gero gyvenimo) lankė-
si Rusijoje – 1897 m. Maskvoje, 1902 ir 1907 m. Sankt Pe-
terburge. Rusų kritikai ir kompozitoriai jo nepasigailėjo. 
Antižydiškos nuotaikos Rusijoje tuo laiku buvo labai ga-
jos. Autoritetingas kritikas Viačeslavas Karatyginas: „Iš-
girtasis Mahlerio „demokratizmas“ daugiausia slypi jo 
vulgarioje ir banalioje melodikoje. Simfonijų atskirų da-
lių formos kontūrai padriki ir klaidūs. Daug ištęstumų. 
Daug pigumo. Daug muzikinio grubumo. Ir labai mažai 
savarankiškumo.“ (Įdomiausia, kad iš dalies Karatygi-
nas teisus!) Nikolajus Rimskis-Korsakovas: „Kalbėjomės 
apie Mahlerį ir jo negabią, beskonę simfoniją, be galo 
grubiai ir sunkiasvoriškai instrumentuotą... Tai kažin 
kokia pasididžiavimo kupina improvizacija popieriuje, 
kai autorius iš anksto nė nežino, kas bus kitame takte.“ 

Taigi viena kritikų grupė Mahleriui prikaišioja jo 
muzikos „vulgarumą“, „beskonybę“. Iš tiesų, toje mu-
zikoje yra toks intonacijų „sluoksnis“, kuris iš pirmo 
žvilgsnio atrodo nesuderinamas su kompozitoriaus de-
klaruojamomis rimčiausiomis, netgi filosofinėmis bū-
ties, žmogaus paskirties idėjomis. Tai – žanrinė (maršų, 
šokių) buities, miesto dainelių, tiesioginių vulgarizmų 
ir banalybių, kone prastuomenės muzikinė kalba. Ji pri-
verčia gūžčioti pečiais ar net „raukyti ausis“. Bet tie patys 
kritikai prikaišioja ir kitokią muzikinės medžiagos prieš-
tarą: į simfonijas „sukrauta“ visų rūšių ir stilių muzika, 
sujungti vienas kitą neigiantys mokslingumas ir barba-
riškumas, subtilumas ir šiurkštumas, griežta tvarka ir 
nerišlus vyksmas. Kodėl, Mahleri?

Ar ne todėl, kad gyvenimą suvokei, kaip tragifar-
są? Ir pats taip gyvenai? Kas yra vientisas, vienalytis 
gyvenimas? Gyvenimas be prieštaravimų, paradoksų, 
išdavysčių, rafinuotos ar prastos vaidybos, konfliktų ir 
nusivylimų, tiesos ir melo, bjaurasties ir grožio, pykčio ir 
gėrio? Juk tai amžinai mumyse pasmerktos tūnoti prie-
šybės. Šviesa ir tamsa. Įkvėpimas ir nuovargis. Meilė ir 
neapykanta. Džiaugsmas ir vienatvė. 

Kita kritikų grupė Mahleriui prikaišiojo jo muzi-
kos „beformiškumą“, ar, tiksliau, padriką formą, painią 
kompoziciją, nepamatuotą improvizaciškumą. Ir bega-
linį muzikos „ištęstumą“. Tai ne tas pat, kas milžiniška 
simfonijos trukmė. Mahlerio formos samprata neatsieja-
ma nuo santykio su simfoniniu laiku. O simfoninis laikas, 
ponai, tai – ne pjesės laikas. Muzikos simfonija Mahle-
riui buvo tas pat kaip literatūrai romanas. Ne buitinis, o 
būties romanas. 

Tad jeigu vertinsime iš daugelio tradicijų, – ir kla-
sicistinių, ir romantinių, – Mahlerio stilius išties atrodo 
(yra?) pažeidžiamas, menkai apsaugotas nuo „visuotinių 
normų“, tradicinės muzikos taisyklių. Ką gi. Kodėl, po 
velnių, to nepastebėti? Nepripažinti? Ir velniam slapu-
kauti? Mahleris ir jo muzika yra problema. O gyvenimas 
nėra problema? Net mirtis yra problema gyviesiems. Pa-
siliekantiems dar gyventi. Velniai rautų. 

Tai gal Mahlerio reiškinys – tai pavyzdys tragiško 
kompozitoriaus subjektyvių sumanymų, ketinimų (in-
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tencijų) ir objektyvaus kūrybinio rezultato neatitikimo, 
kai menininko „asmenybė įdomesnė už jo meną“, kaip 
rašė Rolland’as. 

Tačiau ar pagrįstais atsitiktinumais galima laikyti 
tuos „prieštaravimus“ ir „silpnybes“, kurie būdingi šiam 
didžiam kompozitoriui visame jo kūrybiniame kelyje? 
Ar nėra visa tai natūrali ypatingo meninio mąstymo as-
menybės savybė? 

Todėl esminis klausimas, kylantis mąstant apie Mah-
lerio kūrybą, yra toks: ar Mahlerio muzika yra nukrypi-
mas nuo istoriškai susiklosčiusių estetinių nuostatų apie 
grožį, ar ji paklūsta kažkokiems kitokiems estetiniams 
dėsniams? Jei taip, tai aišku, kad amžininkai Mahlerio – 
kompozitoriaus nepripažino todėl, kad vertino jį iš Vie-
nos klasicizmo ir romantizmo estetinių pozicijų, kuriose 
labai mažai buvo ar išvis nebuvo vietos ne tik groteskui, 
tragifarsui, bet ir ironijai. Juoba aristoteliškajai „eironi-
jai“, kai ironiškai žvelgi net į savo ironiją...

Nepaisant XIX amžiaus muzikos stilistinių revo-
liucijų, susijusių su Berliozo, Liszto ir Wagnerio kūryba 
(o, beje, čia reikėtų turėti galvoje ir vėlyvuosius Beet-
hoveno kūrinius, nepripažintus ir nesuprastus ne tik 
jam gyvam esant), taigi, nepaisant visų tų novatoriškų 
lūžių romantizmo muzikoje, Vienos klasicizmo normos 
atvirai ar slaptai gyvavo, kad ir plėtojamos, praturtina-
mos, ir rėmėsi romantizmo linijos „klasicistiniu“ mode-
liu (Felixas Mendelssohnas, Franzas Schubertas, Frédéri-
cas Chopinas, vėliau – Johannesas Brahmsas, Georges’as 
Bizet, Antonínas Dvořákas, Edvardas Griegas, Piotras 
Čaikovskis...).

Mahlerio kūrybos, jo muzikos skambesyje reikšminga gyveni-
mo ir mirties paralelė, šių priešybių, dviejų būties polių bu-
vimas visados greta, kaip Jūs tai girdite, jaučiate, išskaitote 
kompozitoriaus gyvenimo istorijoje, jo išrašytose partitūrose? 

Mahleris savo Šeštąją simfoniją pavadino Tragiškąja. O 
kuriama ji buvo ramiu, niekuo neaptemdytu gyvenimo 
laikotarpiu – 1903 ir 1904 metų vasaromis. Toks „buities–
būties“, tai yra gyvenimo ir kūrybos neatitikimas, bent 
jau išorinis, dažnai pasitaiko paslaptingame menininko 
buvime. „Oficialios“ biografijos vaga ir sielos, dvasios 
gyvenimo įvykiai kartais taip skiriasi! O kūrinio nuotai-
ką, idėją, temą, siužetą dažniausiai lemia kaip tik pasta-
rieji. Žinoma, jei kuri ne pagal užsakymą. 

Kai Mahleris kūrė dramatiškąsias ir iš dalies net tra-
giškąsias Penktąją ir Šeštąją simfonijas, jis gyveno galbūt 
laimingiausius savo metus. Išsipildė jo svajonė vadovau-
ti Vienos operai ir jos triumfas augo metai iš metų. Mah-
lerio santykiai su muzikantais, dainininkais ir publika 
buvo puikūs (ak, ta „savitarpio supratimo“ atmosfera 
truko neilgai...). Prieš kelerius metus jis buvo vedęs my-
limąją, gražiąją, paslaptingąją, talentingąją Almą. Vasa-
ras leidžia gamtoje, viloje, tylioje idilėje, harmonijoje su 
šeima, knygomis... 1902 metais gimė duktė Marija Ana, 
po dvejų – Ana Justina. Tačiau, matyt, tokios nervingos ir 
subtilios dvasinės organizacijos žmogui pats nerūpestin-
gumas, gyvenimo giedrumas diegė baimę viską prarasti, 
„pūtė“ artėjančios nelaimės nuojautą ir keistą būtinybę 
įeiti į tą baisų metą iš anksto ir tuo tarsi pateikti nuojau-

tai įrodymą, kad toji bėda nebereikalinga, nes štai, – aš 
ją jau išreiškiu, fiksuoju savo mene. 

1904-ųjų vasarą Mahleris baigė Dainas apie mirusius 
vaikus, taip išgąsdinusias Almą. Po trejų metų išties mirė 
jų duktė...

 
Simfonija-kantata „Daina apie žemę“, kaip Devintoji ir De-
šimtoji Mahlerio simfonijos, yra tos pačios idėjinės prigimties, 
tai tam tikra konceptualinė trilogija, kuria muzikos kūrėjas 
atsisveikina su gyvenimu, jį mylėdamas vis labiau. Papasako-
kite, apie ką ir kaip Mahleris kalba savąja „Daina apie žemę“?

Akivaizdu, Mahlerio simfonijos – grandiozinės epopėjos, 
aistringos prakalbos visai žmonijai. Pagrindinė jų tema – 
užuojauta kenčiančiam žmogui. Gal kad simfonijos būtų 
kuo melodingesnės, į jas kūrėjas neretai įkomponuoda-
vo ištisus savo vokalinių ciklų fragmentus. Daina tapo 
jo simfonijų siela ir nervu, net savarankiška simfonijos 
ciklo dalimi. Dainos įsiliejimo į simfoniją procesas ir pa-
siekė kulminaciją Dainoje apie žemę – viename įstabiausių 
Mahlerio kūrinių.

Ši simfonija-kantata sukurta po grandiozinės Aš-
tuntosios, kuri, kaip Beethoveno Devintoji, turėjo tapti 
meilės ode Žemei ir gyvenimui. Daina apie žemę – tartum 
atsakas į beviltiškas Aštuntosios pastangas suvienyti 
žmoniją visuotinės meilės idėja. Tai žmogaus vienišumo 
ir tragiško bejėgiškumo ką nors pakeisti pripažinimas. 
Tai menininko, suvokiančio savo pastangų bergždumą, 
išpažintis.

Buvo ir dar viena, „praktiškesnė“ priežastis. Mahle-
ris jautriai išgyveno tą faktą, kad sukūrę savo devintą-
sias, Anapilin iškeliavo ir Beethovenas, ir Schubertas, ir 
Bruckneris, ir Dvořákas.... Tad, norėdamas apgauti mirtį, 
Mahleris nesiryžo po Aštuntosios iškart rašyti Devinto-
sios. Sugalvojo „gudrų“ ėjimą, – parašyti simfoniją be 
numerio. O jau po to imtis Devintosios. Ir tai tikrai buvo 
jo paskutinė simfonija. Dešimtosios jau nebaigė...

Dainoje apie žemę panaudoti Hanso Bethge’s tekstai 
iš Kiniškos fleitos, laisvi VIII ir IX a. kinų poetų eilėraščių 
vertimai. Pagal senovinius, net egzotiškus tekstus Mah-
leris sukūrė šiuolaikinį veikalą, vieną išraiškingiausių 
pasaulio muzikos literatūros partitūrų.

Tačiau nepraėjo nė metai, o Mahleris parašė De-
vintąją simfoniją. Yra manančių, jog tai geriausia, ką jis 
sukūrė. Ypač tai pasakytina apie pirmąją dalį. Aš su tuo 
irgi sutinku, jei kam rūpi mano nuomonė. Ta muzika... 
Tai išraiška dar negirdėtos meilės šiai žemei. Aistringas 
troškimas gyventi taikoje su ja, ant jos ir dar kartą, iki 
giliausios gelmės pasimėgauti ja. Iki apsvaigimo pasimė-
gauti gamta, – kol ateis mirtis. 

Ir netrukus ji atėjo. Savo Devintosios Mahleris ne-
beišgirdo. Jos premjera įvyko tik praėjus metams po šio 
Žmonijos ir Gamtos kompozitoriaus išeities pas ją, pas 
tą, kurią jis taip aistringai neigė vis kartodamas: „Aš 
prisikelsiu!“ 

Tu prisikėlei. Taip prisikėlei, kad didysis Tavo gar-
bintojas ir nuostabiausias interpretuotojas Leonardas 
Bernsteinas atgulė į karstą su Tavo Penktosios partitūra 
ant krūtinės. 
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A D AG I E T T O ,  K A I  M U Z I K A 
S U L Ė T I N A  L A I K O  T Ė K M Ę

Kas Jums asmeniškai artimiausia Mahlerio muzikoje? 

Man vieni didžiausių sukrėtimų vyksta klausantis Pir-
mosios simfonijos III dalies („gedulingo maršo“) ir Penk-
tosios simfonijos IV dalies Adagietto. 

Absoliučiai originalų „gedulingą maršą“ įkvėpė 
populiarus vaikiškas paveikslėlis Medžiotojo laidotuvės. 
Skausmas ir juokas, veidas ir kaukė, tezė ir antitezė. Pa-
veikslėlis muzikoje pavirto „žmogiškąja komedija“, ir 
tai vienas kertinių klausimų, kuriuos savo kūryboje kėlė 
ir atsakymo ieškojo Mahleris. Čia muzika kupina nesu-
derinamų kontrastų. Ji yra siaubo, slegiančios nevilties 
išraiška. Būtent čia ironijai suteikiama minėtoji aristo-
teliška ironijos prasmė – „eironija“: apsimetėliškumas, 
kaukė, o iš tiesų – didžiausias tragizmas. Ekspresio-
nistinis. Amžinas. Menininko ir visuomenės konfliktas. 
Argi žvėrys su meile laidotų medžioklį? Argi visuomenė 
nuoširdžiai rūpintųsi menininku? Žvėrys gali suprasti 
savo neapykantą medžiokliui. Ar visuomenė gali atleisti 
menininkui, kurio nesupranta? Todėl Mahleris ir derina 
gedulingą maršą su smuklių melodijom. Todėl tyčia ge-
dulingo maršo tema yra senovinio kanono Bruder Mar-
tin, schlafts du noch? (Broli Martinai, ar tu miegi?), virtu-
sio visiems žinoma gatvės daina, melodija. Tik Mahleris 
ją tyčia traktuoja minore. Tyčia patiki ją kontrabosams 
su surdinomis, aukštame registre, kad atrodytų, jog jie 
nedera... O paskui, kai gedulinga procesija nutolsta, 
„žvėrys“ tarsi apsidairo, ar niekas nemato, ir prasideda 
čigoniškai žydiška polka. Ak, kaip velniop tą „medžio-
toją – menininką“! Vidury tos Valpurgijų nakties viskas 
staiga nutyla ir skamba tokia trapi muzika – lopšinė iš 
dainų ciklo Pameistrio dainos. Atrodo, iš nudrengto kars-
to liūdnoj šviesoj kyla dangun siela... Tačiau polka tuoj 
sutrypia ir eisena vėl pajuda. Tik siela, ačiū Dievui, gal 
ištrūko... Bet kokiu protesto, skausmo, sužeisto į pačią 
širdį klyksmu užgriūva finalas! 

Adagietto... Būtent Adagietto, o ne tradiciniu Adagio 
pavadino Mahleris Penktosios simfonijos lėtąją dalį. Ko-
dėl? Ogi todėl, kad tas pavadinimas nusako ne tempą 
(Mahleris partitūroje reikalauja labai lėto tempo, – „sehr 
langsam“), – o žanrą: Adagietto – ta mažas Adagio. Gal 
prieš Finalą jam nereikėjo tikro Adagio. Reikėjo „Lied“, 
kaip epigrafo Finalui, bet instrumentinio „Lied“. (Beje, 
šiandien yra jo versijos chorui.) Tai neįsivaizduojamai 
trapi muzika tokio masto simfonijai: miniatiūriškos ap-
imties (vos dešimt minučių), parašyta paprasta trijų 
dalių forma, vien styginiams su arfa. Tačiau idealusis 
Adagietto pasaulis turi tokios dvasinės jėgos, kad suge-
ba atsilaikyti prieš jį supančias fiziškai masyvias dalis. 
Čia Laikas tarsi sulėtina savo tėkmę, net sustoja. Į save 
įsigilinusio ir medituojančio žmogaus subjektyvus laikas 
nesutampa su tėkme laiko, kuris gyvena kitose simfoni-
jos dalyse. Tam tikra reikšme Adagietto susijęs su daina 
Aš prarastas pasauliui, tiesa, parašyta vėliau. Tos dainos 
(„Lied“) paskutiniai žodžiai – „Aš gyvenu vienas mano 
danguje, mano meilėje, mano dainoje“ – meta retrospek-
tyvią šviesą Adagietto lyrikai. Nors tolydi muzikos tėkmė 

sudaroma iš mažų melodinių motyvų ir platesnių lini-
jų, vis banguojančių ir kylančių, viskas – dangus, meilė, 
daina – sugula į idealiai plastišką vienovę. O stambiu 
planu: lėti kilimai į kiekvieną kartą aukštesnę gaidą bai-
giasi aud ringu kritimu – kriokliu, sukaupusiu savyje 
milžinišką melodinę energiją. Kiek tylos ir koks sprogi-
mas šiame stebėtiname Adagietto! Tiesa, sakoma, jog ši 
muzika – meilės Almai išpažinimas. Nors man atrodo, – 
kažkas daug daugiau...

Jeigu turėtumėte galimybę susitikti muzikos genijų Mahlerį, 
ką jam pasakytumėte, ko paklaustumėte, palinkėtumėte?

Jei sutikčiau Mahlerį dabar, kai jau esu garbaus amžiaus, 
mudu tikriausiai patylėtume... 

PA N I R I M A S  Į  B Ū T I E S  K O S M O S Ą  
I R  T Y R Ą ,  S K AU D Ž I A I  
S U K R E Č I A N T Į  E T O S Ą

Muzikos pasaulio Viktorai, pokalbio pabaigoje Jūsų patarimu, 
linkėjimu, ko galėtume ir turėtume mokytis, ką ir kaip suprasti, 
įsiimti greta Gustavo Mahlerio, žinodami jo gyvenimo istoriją, 
klausydamiesi jo muzikos?

„Žmogus, kuriame įsikūnijo pati rimčiausia ir tyriausia 
mūsų laiko meninė valia“, – šiuos žodžius Mahleriui pa-
rašė Thomas Mannas 1910 metų rugsėjį po Aštuntosios 
simfonijos premjeros, kuri pagaliau privertė visą  Eu-
ropą nusilenkti kompozitoriui. Mahleriui gyventi buvo 
likę metai. 

Netvirtinu, kad Gustavas Mahleris buvo genijus. 
Tačiau man visiškai aišku, kad jis – vienas didžiausių 
pasaulio simfonistų. Štai jų neprilygstamoji XIX amžiaus 
plejada: Ludwigas van Beethovenas, Hectoras Berlio-
zas, Johannesas Brahmsas, Piotras Čaikovskis, Antonas 
Bruckneris, Antonínas Dvořákas, Richardas Straussas, 
Gustavas Mahleris.

Be to, kartu su gyvenimu besidžiaugiančiu Richardu 
Straussu ir vargšu išprotėjusiu badmiriu Hugo Wolfu, 
niekinamas, amžininkų taip ir nesuprastas, o tiesą pasa-
kius, dar ir dabar parūgojamas nelaimėlis žydas Mahle-
ris yra vienas garbiausių povagnerinio laikotarpio Aus-
trijos–Vengrijos muzikos meno didžiavyrių. 

Iš jo galėtume pasimokyti bekompromisio požiūrio 
į meno ir kūrybos būtį, pasisemti geležinės valios ir ti-
kėjimo savo reikalu. Ir neužmiršti, kodėl Mahleris laimė-
jo, – jis sugebėjo išsaugoti griežtą imunitetą visokioms 
vienadienėms meno madoms. Jis suprato, kad tai, kas 
madingiausia – greičiausiai išeina iš mados...

Tačiau nuostabiausias jo muzikos paradoksas: gir-
dėdamas joje tiek buitinių bei žanrinių melodijų ir rit-
mų, visiškai nutolsti nuo bet kokių... buitinių reikalų ir 
panyri į būties kosmosą ir tyriausią, tegu ir skaudų, su-
krečiantį etosą...

Sigmundas Zweigas pripažino: „Visai mano kartai 
Mahleris buvo daugiau nei tiesiog muzikantas, maestro, 
dirigentas, daugiau nei tiesiog menininkas. Jis buvo la-
biausiai neužmirštamas iš to, ką tik teko išgyventi jau-
nystėje.“
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PA D A N G I Ų  E R D V Ė  B U V O  J O S  N A M A I
Net ir pradėjus sąjungininkų miestus bombarduoti V-2 
raketomis, iš vokiečių arsenalų nebuvo visiškai išstum-
tos ir V-1 raketos. Jų buvo pagaminta apie 30 tūkst., 
trečdalis paleista prieš britus, tačiau su abejotina nauda. 
Įdėtos į raketų projektavimą ir gamybą lėšos priminė 
vėjais paleistą naudą. Suprantama, ieškota būdų, kaip 
jas patobulinti. Kilo mintis nepilotuojamas raketas-svie-
dinius V-1 modernizuoti į valdomas ir taip padidinti jų 
pataikymų tikslumą. Susipažinsime su tos idėjos autore, 
stebėtinų gabumų vokiečių pilote bandytoja, kuriai pri-
lygo nedaug geriausių tos srities Vokietijos pilotų net ir 
tarp vyrų. Kai sakoma, kad per šimtą metų gimsta vie-
nas kurios nors srities fenomenas, tai gali būti taikoma 
ir Hannai Reitsch. Ji nekūrė raketų kaip K. Semenavi-
čius ar W. von Braunas, bet išbandė daug sklandytuvų, 
lėktuvų, tarp jų ir reaktyvinių, pasiekė 40 sklandymo ir 
aviacijos pasaulio rekordų, bandė apvaldyti net ir skren-
dančias raketas-sviedinius. Mūsų pasakojime apie rake-
tas Hanna Reitsch yra tiesiog unikali neišvengiamybė. 
Juk ne vien vyrai nusipelnė siekdami greičio ir aukščio 
rekordų, bandydami prisijaukinti modernias reaktyvi-
nes oro mašinas.

Hanna Reitsch gimė tais pačiais metais kaip ir Wern-
heris von Braunas – 1912-aisiais. Jos gimtavietė – Hirš-
bergas (nuo 1945 m. Jelenia Góra Lenkijos pietvakariuo-
se). Baigusi vidurinę mokyklą, su tėvais pervažiavo į 
Berlyną, čia įstojo į Medicinos akademiją. Tėvas buvo 
gydytojas oftalmologas ir labai norėjo, kad dukra eitų 
jo pėdomis. Prisiskaičiusi humanizmą propaguojančių 
knygų, svajojo tapti gydytoja ir važiuoti į Afriką gydyti 
vargstančių juodaodžių. Mama kilusi iš aristokratų gi-
minės, tad nieko stebėtino, kad Hannos poelgiuose to 
įgimto aristokratiškumo požymių nesunku atsekti. Kad 
ir ištikimybės įsikaltai idėjai jausmas. Ne visoms ją už-
valdžiusioms idėjoms mes pritartume, bet pati ši sąsaja – 
idėja ir ištikimybė – verta pagarbos. 

Nuo mažumės ją viliojo laisvas skrydis. Būdama 
ketverių, vos nenušoko nuo tėvų namo balkono – juk 
paukščiai skraido, kodėl jai nepabandžius... Wernheris 
dėl kosminių skrydžių paaukojo vaikystėje jį žavėjusią 
muzikos mūzą, labai panašiai nutiko ir Hannai. Jos po-
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traukį medicinai pamažu ir negrįžtamai išstūmė nenu-
slopinamas padangių šauksmas. 1955 metais ji parašys 
autobiografinę knygą Skrydis – tai mano gyvenimas, ku-
rioje rasis vietos vaikystės prisiminimams ir tokiems 
pasvarstymams. 

Savo tikrąjį suvoktą pašaukimą ji pradėjo įgyven-
dinti nuo sklandymo sporto, kuris nurungė visas kitas 
merginos svajones. Dviejų mūzų suderinti nepavyko, 
teko netgi atsisakyti studijų medicinos akademijoje Ber-
lyne. Mat gavo sklandymo tyrimų instituto pasiūlymą 
tapti pilote bandytoja. Bandė Vokietijoje projektuojamus 
ir gaminamus sklandytuvus, puikiai pasirodė sklandy-
mo varžybose. 1931 metais pasiekė savo pirmą pasaulio 
rekordą, po kurio buvo dar visas tuzinas naujų. Visa tai 
buvo ne vien jos asmeninis nuopelnas, bet ir Vokietijos 
garsinimas tarptautiniu mastu.

1934 metai, Vokietijos sklandytojų grupė keliauja po 
Pietų Amerikos valstybes – Braziliją, Argentiną, Paragva-
jų. Demonstruoja aukščiausios klasės sklandymo meis-
triškumą, o dėmesio centre Hanna Reitsch. Jos neįtikė-
tini piruetai ore, ji tikra erdvių paukštė! Nors išlipusi iš 
sklandytuvo atrodo visai trapi miniatiūrinė blondinukė 
(ūgis 1,54 m, svoris – 45 kg). Mielai bendraujanti simpa-
tiška mergina. Pati Hanna net nenujaučia, kad vykdo ir 
negarsinamą misiją: pavergia Pietų Amerikos žmonių 
širdis. Tikra savo šalies, Vokietijos, vizitinė kortelė, nors 
jai pačiai ta kelionė kainavo 3 tūkst. markių iš savo pa-
čios santaupų.

Po to parodomieji sklandytuvų skrydžiai Suomi-
joje, pamokos visiems norintiems skraidyti. Lisabonoje 
skrydžius demonstravo pasaulio sklandymo elitas, Vo-
kietijai atstovavo Hanna Reitsch. Varžybose ji pasiek-
davo vis naujus rekordus. Žvelgdamas į tokius mielus 
jaunų vokiečių aviatorių veidus, kiekvienas pagalvotų 
apie puikią juos išugdžiusią valstybę, nors Vokietija jau 
visai kita, pasuko keliu, kuris atves prie pasaulinės ka-
tastrofos. 

Ypatingo palankumo ženklus Hannai ne kartą buvo 
išreiškęs Adolfas Hitleris. Jis pageidavo, kad būtent ji, 
Hanna Reitsch, būtų lėktuvo kapitonė, kuriuo fiureris 
skris į nacionalsocialistinės vokiečių darbininkų partijos 
suvažiavimą 1934 metais Niurnberge. Ten viena garsiau-
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sių to meto Vokietijos kino režisierė Helene Bertha Ama-
lie Riefenstahl sukūrė 63 minučių trukmės dokumentinį 
filmą Valios triumfas (Triumph des Willens), šį pavadini-
mą pasiūlė pats fiureris. Kino žinovai pripažįsta, kad 
tai nepralenktas visų laikų filmas apie totalitarinio reži-
mo įsigalėjimą valstybėje. Galimas daiktas, į jį pateko ir 
Hanna. Vokietijoje filmas ligi šiol uždraustas, prieinamas 
tik studijų tikslais, tikslinei auditorijai, ir tai prieš sean-
są įžangos žodį privalo tarti kino kritikas arba istorikas. 
Vyresnės kartos mūsų žiūrovai nemažai to filmo ištrau-
kų galėjo įvertinti, nes jos panaudotos Michailo Romo 
dokumentiniame filme Paprastas fašizmas. 

AV I A C I J O S  A S A S  Į Ž V E L G Ė  
J O S  U N I K A L U M Ą
Sklandymo tyrimų institutą, kuriame dirbo Hanna, ap-
lankė Pirmojo pasaulinio karo vokiečių aviacijos asas 
Ernstas Udetas (1896–1941). Jis numušė 62 priešo lėktu-
vus, pagal šį rodiklį 22 metų pilotas nusileido tik savo es-
kadrilės vadui baronui asų asui Manfredui von Richtho-
fenui (1892–1918), kuris numušė 80 lėktuvų (dar 4 nebuvo 
patvirtinti liudininkų) ir tame kare nebuvo pralenktas. 
Tai štai E. Udetas tarpininkavo, kad Hanna Reitsch būtų 
perkelta į Karo aviacijos centrą Rechline, o tai reiškė, kad 
jai, kaip Luftwaffe pilotei bandytojai, bus patikėtos visos 
svarbiausios Vokietijos karo aviacijos paslaptys. 

Ji išbandė dviviečio šturmo lėktuvo Junkers Ju 87 
Stuka aerodinamines savybes, bet ypač pasižymėjo ban-
dydama pirmąjį praktišką funkcinį sraigtasparnį Focke-
Wulf Fw 61. Žinomas ir kaip Fa- 61. Vokietijos propagan-
dos ministerija su šiuo modeliu siejo dideles viltis, visų 
pirma kaip atgimstančios vokiečių aviacijos įrodymu, o 
Hannai padėjo atsitiktinumas. 

Focke-Wulf gamykloje ji stebėjo Fa-61 darbinio pro-
totipo bandymus. Skrydį atliko vienas geriausių sraig-
tasparnių bandytojų, bet jam prireikė didelių pastangų 
atliekant kai kuriuos būtinus bandymų elementus. Pa-
siūlyta sraigtasparnį išbandyti ir Hannai. Niekada ne-
sėdėjusi prie sraigtasparnio vairalazdės, Hanna nuste-
bino daug visko mačiusius patyrusius aviatorius. Ji ne 
tik suvaldė oro mašiną, bet tarsi susitapatino su ja, jos 
rankos darė tiesiog stebuklus. Merginos meistriškumą 
galėjo įvertinti ir pats sraigtasparnio projektuotojas pro-
fesorius Henrichas Focke. Žemėje Hanna pasitikta aplo-
dismentais ir gavo pasiūlymą toliau tęsti sraigtasparnių 
bandymus. Netruko pasipilti nauji jos skraidymų tolio, 
aukščio, greičio ir įveiktų nuotolių rekordai. 

E. Udetas žinojo, ką siūlo į pilotus bandytojus. An-
trojo pasaulinio karo metais jis tapo generolu pulkininku 
ir vienu iš Luftwaffe vadovu, bet jo santykiai su Reicho 
aviacijos vadu feldmaršalu Hermannu Göringu buvo 
įtempti. Mat dar 1919 metais Udetas buvo netoliaregiš-
kai suabejojęs dėl Göringo 22 numuštų priešo lėktuvų 
ir jo kaip aso nuopelnų. Nacistinei Vokietijai 1941 metų 
birželį pradėjus karą prieš Sovietų Sąjungą, E. Udetas su-
vokė, kad vokiečių aviacija nebus pajėgi dviem frontais 
atlikti jai skirtų užduočių. Ant jo imta karti visus šunis 
už vokiečių aviacijos nesėkmes. Nuolat patirdamas ne-
pelnytus priekaištus, 1941 metų lapkritį Ernstas Udetas 
nusišovė. 

Šioje istorijoje esama ir lituanistinio akcento. 
1971 m. kūrybinis susivienijimas Ekranas pastatė ketu-
rių serijų televizijos filmą Paskutinis „Albatroso“ skrydis 
(režisierius Leonidas Pčiolkinas). Generolo Ernsto Ude-
to vaidmenį atliko Bronius Babkauskas, sovietų žvalgo 
Marto vaidmenį – Vytautas Tomkus. Šiame kariniame 
detektyve taip pat vaidina lietuvių aktoriai Vaiva Mai-
nelytė, Antanas Gabrėnas, Audris Chadaravičius, Ste-
ponas Kosmauskas ir ne menkesnis Latvijos aktorių 
žvaigždynas.

Š V E L N I O J I  S R A I G TA S PA R N I O 
T R A M D Y T O J A
1937 m. Luftwaffe pilotė instruktorė Hanna Reitsch pi-
kiravimo režimu (mėgstamu fiurerio) išbando moder-
niausius vokiečių lėktuvus. Nepraranda ir sklandymo 
įgūdžių, tais metais ji pirmoji iš moterų sklandytuvu 
perskrido Alpes. Artėjo 1938-ieji, kai turėjo vykti pasau-
linė paroda Berlin Motor-show 1938. A. Hitleriui tai gali-
mybė pademonstruoti pirmaujančias pasaulyje vokiečių 
technologijas ir pasipuikuoti prieš tūkstančius svečių ir 
dalyvių. 

Niekam nekyla abejonių, į kieno rankas atiduoti 
moderniausio sraigtasparnio Fa-61 vairalazdę. Hannai 
Reitsch teko garbė ir atsakomybė, nes demonstruoti 
Fa-61 galimybes teks uždaroje patalpoje. Vargu ar kam 
buvo tekę iki jos tai atlikti. Ji įtemptai tris savaites treni-
ravosi Deutschlandhalle parodų komplekso salėje Berly-
ne, kur turėjo įvykti sraigtasparnio galimybių demons-
travimas. Hannos programą stebėjo tūkstančiai parodos 
svečių. Jos valdomas sraigtasparnis lėtai pakildavo iki 
lubų, apsisukdavo ir nusileisdavo, skrisdavo šonu, o pa-
baigai pilotė, laikydama pakibusį ore sraigtasparnį, lėtai 
jį apsuko 360 laipsnių kampu. Ne visai pateisinamas to-
mis sąlygomis cirko triukų demonstravimas, – pasakys 
pesimistas. Bet Hanna optimistė ir savimi pasitikinti. 
Pavojingas malonumas, nes užtektų menkiausios klai-
dos ar technikos sutrikimo ir žmonių aukų nebūtų iš-
vengta. Iš pažiūros trapi mergina atliko sudėtingiausias 
pilotažo figūras uždaroje erdvėje ir sukėlė ne tik publi-
kos, bet ir dalyvavusių aviacijos profesionalų nuostabą 
ir pripažinimą. 

Jiedu vienas kitą suprasdavo iš pusės žodžio: raketų kūrėjas Wernheris von 
Braunas ir lėktuvo kapitonė (vok. Flugkapitän) Hanna Reitsch. Savo knygoje 
Hanna jį vadina „mano brangus draugas Wernheris von Braunas“.
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Hannai yra tekę šį orlaivį ir savo meistriškumą de-
monstruoti pačiam Charlesui Lindberghui, pirmajam 
pilotui vienviečiu lėktuvu perskridusiam Atlanto vande-
nyną. Būtent prieš šį lakūną Hitleris išskirtinai norėjo pa-
sididžiuoti Vokietijos aviacijos laimėjimais. Lindberghas 
aukšai įvertino sraigtasparnio Fa-61 galimybes ir Hannos 
Reitsch profesionalumą, apie tai rašyta JAV spaudoje, ko-
mentavo Lindberghas. 1938 metais Hanna dalyvavo Pa-
saulio oro lenktynėse JAV, taip pat ekspedicijoje į Šiaurės 
Afriką. Garsas apie pilotės meistriškumą netruko plačiai 
pasklisti įvairiose šalyse.

Reitsch nebuvo kariškė, bet tapo pirmąja moterimi, 
kuriai suteiktas garbės lakūno kapitono vardas. Iš avia-
cijos feldmaršalo Hermanno Göringo rankų gavo auksi-
nį Luftwaffe piloto ženklą su rubinu ir deimantais, kurį 
pelnydavo toli gražu ne visi net ir puikūs lakūnai. Tokį 
garbės ženklą iš moterų Vokietijoje buvo gavusi ir pilotė 
Melita Shenk von Stauffenberg. 

S AV O  TAU TA I  J I  TA P O  
V O K I E Č I Ų  VA L K I R I J A
Ne šio rašinio siekis pažindinti su visais šios pilotės 
(vokiečiai vadino vyriškos giminės žodžiu – pilotu) pa-
siektais aviacijos rekordais ir apdovanojimais, kuriais 
didžiuotųsi kiekvienas aeronautikos atstovas. Pasakysi-
me tik tiek, kad ji tarp savo tautiečių buvo neapsakomai 
populiari, gavo vokiečių Valkirijos, mitinės skandinavų 
deivės, vardą.

 Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui, nenustygs-
tanti Hanna pasiekė, kad jai būtų leista dalyvauti kovinė-
se operacijose. Vienas pirmųjų buvo naktinis žvalgybinis 
skrydis sklandytuvu išilgai Mažino įtvirtinimų linijos 
(pranc. Ligne Maginot). Tai buvo svarbu tolesnei karinės 
operacijos sėkmei. Ji nusipelnė įgyvendinant karių per-
metimo sklandytuvais idėją.

1941 metų kovą Hanna Reitsch apdovanojama antro 
laipsnio Geležiniu kryžiumi ir kariniu aukso medaliu už 
karo metų nuopelnus. Įteikimo ceremonijoje dalyvavo 
A. Hitleris ir H. Göringas. Hanna tapo pirmąja mote-

rimi, gavusia tokį aukštą apdovanojimą. Jai pavyko at-
likti tai, dėl ko žuvo keli vokiečių pilotai: pilotuodama 
bombonešį Heinkel He 111, ji sugebėjo perkirsti plieninį 
lyną, kuris laikė užtvarinį Antantės valstybių aerostatą, 
galintį kyboti iki 3 km aukštyje. Nepaprasto meistrišku-
mo ir preciziškumo pareikalavusi užduotis, nes skren-
dant dideliu greičiu iš piloto kabinos tas lynas beveik 
neįžiūrimas. Hannai pavyko jį nukirsti, nes jai buvo tekę 
bandyti prie lėktuvo kabinamą specialų tokių kabelių 
nukirtimo įtaisą. 

Dar vieną įsimintiną jos skrydį priminsime, nes jis 
susijęs su tiesiogine mūsų pasakojimo tema. Nuo 1942 
metų spalio Messerschmitto kompanija pradėjo bandyti 
užslaptintą reaktyvinį naikintuvą Messerschmitt Me-163 
Komet. Jis turėjo būti panaudotas prieš sąjungininkų 
sunkiųjų bombonešių antskrydžius. Tuo metu tai buvo 
ne tik greičiausias, bet ir sunkiai nuspėjamas lėktuvas ne 
tik dėl konstrukcijos subtilumų, bet ir dėl naudoto itin 
nuodingo raketinio kuro. Bet kuri avarija galėjo būti (ir 
būdavo) paskutinė lakūno bandytojo profesijoje. Po to, 
kai šį lėktuvą bandydami žuvo trys lakūnai bandytojai, 
ketvirtąja šio aviacijos unikumo „tramdytoja“ pasirinkta 
Hanna Reitsch. Teko skaityti ne vieną publikaciją apie 
šį skrydį, kone kiekvienoje iš jų pateikiamos skirtingos 
avarijos priežastys, tad nelengva išskirti, kurie faktai tik-
ri, o kur nepatvirtintos interpretacijos. Kliausimės įtiki-
namiausia versija. 

Skrydyje Hanna pajuto, kad naikintuvas pradeda 
nepaklusti valdymui. Prieš tai išryškėjo kiti gedimai, iš 
rikiuotės išėjo ryšio sistema. Neįtikėtinamomis pastan-
gomis, šaltakraujiškumu ir meistriškumu pilotė pradėjo 
avarinį nusileidimą, bet įstrigo važiuoklė. Nesant radijo 
ryšio su aerodromu, Hanna buvo priversta naikintuvą 
tupdyti tiesiog ant išarto lauko. Lėktuvas patyrė avariją, 
vertėsi, sunkiai sužeista pilotė atsidūrė tarp sulankstytų 
metalo dalių ir stiklo duženų. Išlipti neturėjo nei jėgų, nei 
galimybės. Atgavusi sąmonę, suprato, kad ją ištraukti ga-
lės tik gelbėjimo ekipažas, tik nežinia kada atvyks. Jautė, 
kad gali mirti taip ir nesulaukusi pagalbos. Nepanikavo, 
tiesiog paėmė bloknotą ir ėmė braižyti avariją sukėlusius 
mazgus ir detales. Jei neišgyventų, ekspertams būtų pa-
teikta žinių apie galimas avarijos priežastis. Galvojo apie 
kitus, ne apie save. Jėgų netekusi ranka nusviro, prisi-
lietė prie kažkokio tarsi guminuko. Pakėlė prie kraujais 
apsipylusio veido, o Dieve! – laikė rankoje savo pačios 
nuplėštą nosį... 

Karo ligoninėje po pirmos operacijos sužinojo, kad 
jos kaukolė buvo pažeista šešiose vietose, lūžo keli nu-
garkaulio slanksteliai, jau nekalbant apie nosį. Tokia 
kaina sumokėta siekiant techninės pažangos ir kopiant į 
savo pasirinktos veiklos profesionalumo viršukalnę. Ge-
riausias neurochirurgas ir plastinių operacijų specialistas 
daktaras Bodevigas penkis mėnesius stengėsi sugrąžinti 
Hannai fizinę ir dvasinę būklę. Antra tiek prireikė rea-
bilitacijai. Po dešimties mėnesių Hanna sugrįžo į karo 
aviaciją pasiryžusi vytis prarastą laiką. Apie užtarnau-
tą poilsį su visomis privilegijomis jai nė minties nekilo.

Koks likimas ištiko raketinį naikintuvą Messerschmitt 
Me 163 Komet? Šis konstruktoriaus Alexanderio Lippis-
cho kūrinys tapo pirmuoju orlaiviu pasaulyje, kuris hori-

Tėvai ją kreipė į medicinos mokslus, o pašaukimas kvietė lenktyniauti 
su padangių paukščiais. Baigėsi tuo, kad mergina apsisprendė skirtis su 
pradėtomis medicinos studijomis ir visa širdimi pasinėrė į sklandymo 
sportą. 
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zontalaus skrydžio metu pasiekė 1 tūkst. km per valandą 
greitį. 1944 metų liepą pilotas bandytojas Heini Dittma-
ras šiuo naikintuvu pasiekė net 1130 km per valandą 
greitį. Šiam tuo metu neoficialiam greičio rekordui kone 
dešimtmetį neprilygo turboreaktyvinių variklių orlai-
viai. Buvo pagaminta daugiau kaip 300 šio tipo lėktuvų. 
Jų silpnoji vieta – daug aukų bandymų ir pilotų moky-
mų metu, o kovinėse operacijose patirti dideli nuostoliai. 

V I S Ų  L A I K Ų  K E I S Č I AU S I A S 
L U F T WA F F E  P R O J E K TA S
Po patirtos avarijos ir gydymosi Hanna Reitsch buvo iš-
siilgusi naujų skrydžių ir siekio tarnauti ją išugdžiusiai 
tėvynei Vokietijai. Sunku atsekti, kaip jai kilo mintis „pa-
žaboti“ skraidančią bombą. Primena vieną iš pramanais 
pagarsėjusio barono Miunhauzeno „projektų“. Ne kažin 
kiek nusileido ir skraidančio sviedinio V-1 tobulintojai, 
mėginę nevaldomas sparnuotas bombas V-1 perdaryti į 
pilotuojamas. Valdymui buvo numatyti savanoriai pilo-
tai, pasiryžę aukotis dėl fiurerio ir Vokietijos pergalės. 
Mažai kas abejojo, kad tokių savanorių atsiras. 

Galimas daiktas, tai buvo kolektyvinio proto idėja, 
bet priešakyje atsidūrė H. Reitsch. 1943–1944 metų žiemą 
ji oficialiai dalyvavo bandymuose su pilotuojamu Fieseler 
VI. Taip vadintos V-1 raketos, modifikuotos į pilotuoja-
mas. Atkreipkime dėmesį į laiko veiksnį: masinis V-1 kovi-
nis panaudojimas prasidės tik po pusės metų – 1944 metų 
birželį. Išeitų, kad patys V-1 projektuotojai ir bandytojai 
iš anksto numatė išryškėsiančius raketos netobulumus. 

Jų laukė sudėtinga užduotis: vienas dalykas rodyti 
iniciatyvą, įveikti technines kliūtis ir išmokyti rizikuoti 
pasiryžusius pilotus, ir kitas – projekto tikslingumu su-
dominti aviacijos feldmaršalą Hermanną Göringą ir visą 
Trečiojo Reicho viršūnę. Jeigu pavyktų paveikti fiurerį, 
tada eitųsi kaip per sviestą. Legendinės lakūnės Reitsch 
įvaizdis geriausiai tiko projektui „prastumti“. Gal perne-
lyg drąsus teiginys, tad priimkime kaip hipotezę. Kad ir 
kaip būtų, ji projekto priešakyje.

Valdomo V-1 prototipą Hanna išbandė 1944 metų 
žiemą. Viename prototipe sprogmenų užtaiso vietoje 

buvo skirta kabina pilotui bandytojui (dar ne kovinį, 
bet bandomąjį skrydį atliekančiam). Smulkaus sudėjimo 
Hanna tokioje kabinoje išsiteko, tiesa, skraidino raketą 
gulėdama. Jai teko vizualiai stebėti skrydžio eigą ir pra-
nešti apie kylančius nesklandumus. Sėkmingais pirmųjų 
bandymų nepavadinsi.

Iniciatyvą rodantiems dažnai sekasi. Galimybė pa-
simatyti su fiureriu atsirado 1944 m. vasario 28 d., kai 
A. Hitleris pakvietė H. Reitsch kaip garbės viešnią į 
Obersalzbergą, savo rezidenciją Alpėse šalia sienos su 
Austrija. Jai bus įteiktas jau antrasis, šį kartą I laipsnio 
Geležinis kryžius. Tvirtinama, kad H. Reitsch apskritai 
vienintelė moteris, kurios apdovanojimas I laipsnio Ge-
ležiniu kryžiumi yra dokumentuotas. Per ceremoniją 
fiureris draugiškai perspėjo drąsuolę daugiau nesiimti 
pernelyg rizikingų žygdarbių. Jam buvo reikalingas gy-
vas tarnavimo Reichui pavyzdys, o ne žuvusi Valkirija. 

F I U R E R I O  Į T I K I N T I  N E PAV Y K O
Susitikimo su fiureriu Hanna Reitsch laukė ne vien dėl 
jai teksiančio apdovanojimo, bet ir dėl galimybės supa-
žindinti su valdomo V-1 panaudojimu. Asmeninio pa-
šnekesio metu rado progą įterpti savo pasiūlymą. Buvo 
atlikusi jau ne vieną skrydį su keliais V-1 prototipais, tie-
sa, bandomaisiais ir mokomaisiais. Pokalbyje daugiausia 

Hanna Reitsch su dviem 
sklandytuvų pilotais

Lakūnai profesionalai, taip pat Didžiojo karo pilotai asai, labai greitai 
pastebėjo ir pripažino išskirtinius šios merginos, pirmiausia kaip 
sklandytojos, gebėjimus ir talentą, vėliau ir kaip lakūnės bandytojos
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pabrėžė savanorių pilotų patriotizmą, norą aukotis Vo-
kietijai ir fiureriui. 

Galima drąsiai teigti, kad pokalbio metu nei Hanna, 
nei fiureris nepavartojo sąvokos „vokiečių kamikadzės“, 
nes ir tokios sąvokos galėjo nežinoti. Pirmieji japonų la-
kūnų-kamikadzių padaliniai buvo suformuoti tik 1944 
metų spalio 20 dieną iš jūrų aviacijos dalinio pilotų. Visi 
jie buvo pasirengę žūti dėl savo šalies. Jau kitą dieną, 
spalio 21-ąją, surengta pirmoji japonų kamikadzių ataka 
prieš Australijos jūrų laivyno flagmaną sunkųjį kreiserį 
Australia. Kamikadzių taktika buvo pasirinkta kaip kraš-
tutinė priemonė, suvokiant, kad japonų aviacijai keltos 
kovinės užduotys praktiškai neįgyvendinamos. Štai kada 
karinei taktikai paremti pradėta telktis „japonų dvasią“, 
ištikimybės imperatoriui ir pasiaukojimo idealus. 

Pasiūlymas net ir iš Reitsch lūpų fiurerio nesuža-
vėjo, esą vokiečiams nepriimtinas savo lakūnų gyvybių 
aukojimas. Net jei tai ir savanoriai. Hannos sumanymas 
pakibo ore, ir šį kartą oras nebuvo skrydžio paukštės 
sąjungininkas. 

P R O G R A M A  R E I C H E N B E R G
Kas nepasisekė Hannai, pavyks Otto. Nutinka tokių pa-
radoksų gyvenime. 1944 metų balandis, Penemiundės 
poligonas. Išvydęs V-1 raketų bandymus, SS oberšturm-
banfiureris Otto Skorzeny sumojo, kas Hannai seniai 
buvo žinoma ir spėta išbandyti: skrendančius sviedi-
nius pertvarkius į pilotuojamus, jų efektyvumą galima 
smarkiai pagerinti. Sužinojo, kad idėja nenauja, o Han-
na Reitsch apie tai jau buvo informavusi fiurerį, bet pri-
tarimo nesulaukė. Tačiau Skorzeny buvo ne iš tų, kuris 
atsisakytų geros idėjos (jo manymu) tik dėl to, kad ne-
palaikė aviacijos ministerija ar net pats fiureris. Bent jau 
iš pradžių nepalaikė. 

Skorzeny buvo ne iš paprastų nenaudėlių. Pagarsėjo 
1943 metais, kai išgelbėjo Benito Mussolini kailį išvada-

vęs iš kalėjimo Italijos Alpėse. Beje, operacijai pritaikė 
būtent H. Reitsch metodiką – savo vadovaujamą diver-
santų dalinį atskraidino sklandytuvu. Nuo tada Skorze-
ny gyvenimo šūkiu tapo žodžiai: „Nėra neįgyvendinamų 
užduočių.“ Įvairiuose spaudiniuose jis įvardijamas kaip 
vienas drąsiausių Hitlerio užduočių vykdytoju. Mes pri-
minsime vieną jo paties užsibrėžtą uždavinį, susijusį su 
raketiniu ginklu. 

Įžvalgų realybei suvokti Skorzeny nestigo. Siekiant 
suvokti esminius V-1 raketų trūkumus, ilgai šalti nuo 
Baltijos vėjų Penemiundės poligone jam nereikėjo. Va-
rikliai nestabilūs, bandymai rodo, kad pataikymo tiks-
lumas abejotinas, nepatikrintas kovinis tų raketinių 
smūgių efektyvumas. V-1 praskriedavo pro taikinius ir 
sprogdavo atsitiktinėse vietovėse pasibaigus degalams. 
Įdėtos į raketų gamybą lėšos ir jų efektyvumas primena 
vėjais paleistą naudą. Modernizavus V-1 raketas į pilo-
tuojamas, tikslūs smūgiai į Anglijos miestus galėtų kar-
dinaliai pakeisti smarkiai susilpnėjusias Vokietijos sun-
kiųjų bombonešių atakas. O susilpnėjo ne tik dėl anglų 
priešlėktuvinės gynybos smūgių, bet ir dėl pasikeitusio 
Vokietijos karinio prioriteto. Jau ne į sunkiųjų bombo-
nešių gamybą, o į naujų naikintuvų projektavimą ir ga-
mybą buvo sutelktos didžiausios Trečiojo Reicho lėšos. 

Skorzeny įžvalgos ir įtaka paveikė aukščiausią avi-
acijos vadovybę (juk fiurerio numylėtinis). Kad ir kaip 
būtų, Luftwaffe vadovybė priėmė sprendimą įkurti slaptą 
dalinį Kampfgruppe 200. Jai pavaldi buvo Leonidas staffel, 
eskadrilė, turėjusi užsiimti skraidančios bombos moder-
nizavimu į pilotuojamą. Eskadrilės pavadinimas ne iš 
piršto laužtas, bet nešantis prasmingą potekstę. Leoni-
das – legendinis Spartos karalius, 480 m. pr. m. e. kovose 
prieš persus vadovavęs spartiečiams prie Termopilų. Ka-
ralius ir visi 300 jo karių dvi paras gynė Termopilų perėją, 
vienintelę vietą, kuri sausuma vedė į Graikijos gilumą. 
300 drąsuolių prieš 12 tūkst. persų. Visi gynėjai didvyriš-

Hanna Reitsch tapo daugiau kaip 40 
pasaulio rekordų autore, vokiečių tautai 
ji pelnė šimtmečio lakūnės vardą, tegu ir 
neoficialų
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kai žuvo. Persai, net ir laimėję mūšį, buvo demoralizuoti, 
nedrįso toliau pulti Atėnų ir liko žiemoti Termopiluose. 
Puikus Spartos vyrų aukojimosi pavyzdys turi įkvėpti ir 
Trečiojo Reicho aviatorius. Tokia tad potekstė.

 Pradėta vykdyti Reichenberg programa. Dokumenta-
cijoje skraidančios bombos V-1 pertvarkymas į pilotuo-
jamą įgijo trumpinį FZG-76 (santrumpa iš vok. Flakziel-
gerät, reiškiančio zenitinę valdomą bombą). Pavadinimas 
gal ne visai vykęs, nes zenitinę suprantame kaip prieš-
lėktuvinę, šaudančią nuo žemės aukštyn, į oro taikinius, 
o FZG-76 veiktų priešinga kryptimi – iš oro smigtų į 
žemės taikinius. Taiklumu nepasižyminti raketa turėjo 
virsti vienkartine valdoma sistema. 

Dviejų savaičių pakako Henschelio gamykloms 
(Henschel-Werke) standartinės nepilotuojamos automa-
tinės V-1 pagrindu pagaminti keturis skrendančių svie-
dinių bandomuosius Reichenberg programos variantus. 
Pirmoje, mokomojoje, versijoje R-1 variklis nebuvo nu-
matytas. Faktiškai tai buvo mokomasis pilotų sklandytu-
vas. Piloto krėslas buvo sumontuotas už raketos sparnų, 
o po fiuzeliažu – slidžių pavažos nutūpimui. 

Kitame sklendimo modelyje R-2 raketos sparnų 
aukštyje buvo įmontuotos dvi sėdynės – mokiniui ir 
instruktoriui. Trečias modelis R-3 nuo pirmojo skyrėsi 
tuo, kad jame buvo įmontuotas standartinis V-1 variklis. 
Ketvirtasis, operatyvinis, modelis R-4 buvo aprūpintas 
impulsiniu varikliu ir visa V-1 valdymo įranga, kuri bū-
tina raketą nukreipti į taikinį. R-4 galėjo nešti kone toną 
sprogiojo užtaiso. Jame nebuvo slidžių pavažos, nes 
raketa buvo skirta koviniam panaudojimui, grįžimas į 
aerodromą nenumatytas. Pirmoji karo metų moderni 
valdoma sparnuotoji raketa. 

Pradėtas formuoti pilotų savanorių kontingentas, 
pasiryžęs valdomą raketą vesti iki taikinio. Pirmoji pra-
šymą pateikė H. Reitsch. Taip, pavojų ir mirties galimybę 
suvokianti... Priimta 70 tokių drąsuolių. Būtų ir daugiau, 
jei kiltų poreikis. Kitaip nei japonų kamikadzės, kurie 
skrido į tikrą mirtį, vokiečių pilotai turėjo teorinį šan-
są išsigelbėti. Jie buvo aprūpinti parašiutais. Paskutiniu 
momentu, kai V-1 bus nutaikyta į taikinį, pilotas turėjo 
atverti kabinos dangtį, išsiropšti iš kabinos ir iššokti pa-

rašiutu į jūrą, kur jį išgriebtų vokiečių karo laivai. Tačiau 
per bandymus paaiškėjo, kad išsiropšti iš ankštos kabi-
nos beveik neįmanoma dėl stipraus oro srauto. O čia 
dar veikia galingas oro įsiurbimo siurblys į reaktyvinį 
variklį. Raketai dideliu greičiu smingant žemyn, pilotas 
beveik pasmerktas žūti. Tačiau žūti už Trečiąjį Reichą 
ir fiurerį juk didelė garbė, ar ne taip? Norinčių nestigo. 

Pirmą bandymams skirtą modifikuotos skraidan-
čios bombos FZG-76 skrydį atliko garbės pilotė kapitonė 
Hanna Reitsch. Aiškinsis V-1 nestabilumo priežastis. Be-
pilotės V-1 raketos buvo leidžiamos specialia katapulta, 
esant 17 atmosferų apkrovai, tokios žmogus neatlaikytų. 
Pilotuojamoms raketoms teko ieškoti kito būdo. Iš pra-
džių mėginta tam tikslui pasinaudoti naikintuvu Focke 
Wulf FW-190, kaip pilotavimui pritaikytos skraidančios 
bombos nešėju, tačiau papildomas krūvis smarkiai su-
mažintų jo greitį ir manevringumą, tad sprendimo at-
sisakyta. 

Tad pasirinktas dviejų variklių bombonešis Heinkel 
He-111, kaip skraidančios bombos, kurioje skrido pilo-
tė bandytoja, nešėjas. Skrydis buvo ne iš lengvųjų, bet 
FZG-76 nusileido saugiai. Reitsch pasiūlymus stabili-
zuojant FZG-76 įgyvendino Fieseler konstruktoriai. Pa-
tobulinimai praktiškai pasiteisins 1944 metų vasarą, kai 
prieš Londoną bus panaudotas V-1 arba Atpildo ginklas 
Nr. 1. Atsakas britams už negailestingus Vokietijos mies-
tų bombardavimus. Naciams šis pavadinimas skambėjo 
įtikinamiau negu mažai ką sakantis FZG-76. 

Minėtas Reitsch bandymas Skorzeny davė mintį 
skraidančią bombą paversti pilotuojamu orlaiviu. Mintis 
virto projektu Selbstopfer (Pasiaukojimas), kuris netrukus 
pervardytas į neutralesnį Reichenberg. Orlaivio su kabi-
na konstrukcija gavo Fi 103R pavadinimą (nuo Fieseler).

P I R M I E J I  P R O G R A M O S 
R E I C H E N B E R G  B A N D Y M A I
1944-ųjų rugsėjis. H. Reitsch ir O. Skorzeny aerodrome 
stebi pirmąjį bandomąjį Reichenbergo programos, t. y. 
FZG-76 (pilotuojamos V-1) ir bombonešio Heinkel-111 
skrydį. Laukia keturių skraidančios bombos variantų 
bandymai. Pirmiausia R-3 variantas: jame įrengta ka-

Regis, jai niekados nestigo geros nuotaikos ir 
įgimto optimizmo. Įrodymas, kad ši pilotė-
bandytoja atrado savo vietą gyvenime
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bina pilotui, įmontuotas variklis, valdymo įranga ir sli-
džių pavažos nutūpimui. Modernizuota V-1 raketa su 
pilotu pakabinama po dešiniuoju Heinkelio sparnu. Pa-
siekus numatytą aukštį, ji bus atkabinta, savarankiškai 
tęs skrydį, atliks kelis manevrus, sugrįš į aerodromą ir 
nutūps. 

Heinkelis pakyla į 1000 m aukštį ir atkabina pilo-
tuojama bombą. Pilotas pasiekė 550 km/val. greitį. Ap-
sukęs kelis ratus, nusileido iki 60 m aukščio, sumažino 
greitį, o virš nusileidimo tako skrido 3–4 m aukštyje. 
Vis dėlto greitis buvo per didelis, todėl pilotas pakilo, 
atliko dar vieną ratą ir pamėgino tūpti iš naujo. Greitis 
vėl per didelis. Baigiantis tūpimo takui, pilotas bandė 
kilti aukštyn, bet slidžių pavažos užkliuvo už medžių 
viršūnių ir baigėsi avarija. Pilotas liko gyvas, bet su-
žeistas, laimė, V-1 neužsidegė. Avarijos priežasties nu-
statyti nepavyko. 

Kitą dieną vyko antras bandymas. Antrasis V-1 pi-
lotas apsuko daugiau ratų virš aerodromo, bet tarsi koks 
prakeiksmas lydėjo – valdoma raketa tūpimo metu nu-
krito beveik toje pačioje vietoje kaip ir pirmtakas. Pilo-
tas sužeistas. Aviacijos ministerija iškart uždraudė tęsti 
bandymus. Po kurio laiko atsigaivelėję sužeisti pilotai 
nieko tikro apie avarijos priežastis negalėjo paaiškinti, o 
konstrukcinių klaidų išryškinti nepavyko. 

Štai kada atsiskleidė išskirtinė H. Reitsch nuovoka. 
Ypatybė, skirianti talentą nuo šiaip gabaus žmogaus. Su-
dėtingiausiomis aplinkybėmis išryškėdavo savybės, ku-
rios Hanną išskirdavo iš kitų. Šias išskirtines jos savybes 
iškart pastebėjo Pirmojo pasaulinio karo asas E. Udenas, 
intuityviai užčiuopė ir kiti aviacijos unikumai. Tai jie at-
vėrė jai kelią į aeronautikos erdves. Aviacijos ekspertai 
ir didelę patirtį turintys lakūnai bandytojai bandė anali-
zuoti, dėl ko įvyko abi panašios avarijos, bet įminti pa-
vyko tik Hannai. Visi galvas suko ties technikos dalykais, 
o ji susimąstė apie žmogiškojo veiksnio svarbą. Įsigilino 
į abiejų avarijas patyrusių pilotų tarnybines anketas. Ir 
paaiškėjo: abu ligi tol nebuvo valdę išties didelio greičio 
skraidymo mašinų. Vadinasi, bandymus atlikti privalo 
visai kito pasirengimo pilotas.

K A S ,  J E I  N E  J I  PAT I
1944 metų rugsėjis. Palydėkime šią trapią merginą į 
skrendančios bombos V-1 kabiną. Heinkelis pakilo, jo pi-
lotas paleido laisvam skrydžiui Hannos valdomą raketą, 
užvestas pulsuojančio gausmo raketos variklis veikė per 
metrą nuo jos galvos. Hanna rankomis jautė varik lio vei-
kimo pulsą. Ji padidino greitį, apsuko kelis ratus virš ae-
rodromo ir nusitaikė į tūpimo taką. Tarsi apmirę stebėto-
jai sekė menkiausią mašinos, o per ją ir pilotės judesį. V-1 
artėjo prie žemės mažindama greitį, pasiekė tako pradžią, 
slidžių pavažos lyžtelėjo tako paviršių. Sukeltų dulkių 
debesys kuriam laikui paslėpė Hannos mašiną, kuri vėl 
išniro tik takui baigiantis. Visi pasileido bėgti prie Han-
nos: jai pirmajai pasaulyje pavyko pažaboti skrendančią 
bombą ir šitos garbės jau niekas iš jos neatims. 

Tačiau sėkmės paukštė nenuspėjamai įnoringa, nie-
kada nežinai, kada atsuks uodegą. Bandydama tos pa-
čios Reichenbergo programos R-2 variantą jau su dvivie-
te kabina, susidūrė su naujais netikėtumais. Bandymas 
buvo skirtas skristi įvairiais greičių režimais. Skrido 
viena, tad ant priekinės mokinio sėdynės įbogino smėlio 
maišą balansui išlaikyti. Atsiskyrė nuo nešančiojo bom-
bonešio, pasiekė kreiserinį 600 km/val. greitį. Paspaudė 
pirmyn valdymo vairą. Oro mašina sureagavo į pikira-
vimo režimą, lėtai ėmė smigti žemyn didindama greitį. 
Jau 650, 700, net 800 km/val. Kai pasiekė 850 km/val. 
greitį, Hanna patraukė greičio valdymo svirtelę į save. 
Tačiau lėktuvas ir toliau smigo žemyn. Maišas su smėliu 
pikiravimo metu pasislinko žemyn ir užspaudė valdymo 
svirtelę. Žemė artėjo dideliu greičiu, veikti reikėjo žaibiš-
kai. Hanna beveik instinktyviai staigiai spustelėjo val-
dymo svirtelę pirmyn, lėktuvas trūktelėjo, dar smarkiau 
nėrė žemyn. To trūktelėjimo pakako, kad smėlio maišas 
slinktelėtų atgal ir atpalaiduotų valdymo svirtelę. Han-
na veikiau intuityviai panaudojo reaktyvinį atatrankos 
veiksmą. Valdymo svirtelė vėl buvo pilotės valioje. Iki 
katastrofos buvo likusios kelios akimirkos, savitvarda ir 
intuicija ją išgelbėjo. 

Dešimtis panašių ir nenuspėjamai skirtingų Reichen-
berg programos skrydžių atliko H. Reitsch. Pasinaudoju-

A. Hitleris įteikia Hannai Reitsch antrąjį 
Geležinį kryžių, šį kartą pirmos klasės. 
Hanna tapo vienintele moterimi, kuri 
nusipelnė šio apdovanojimo. Viduryje – 
Luftwaffe reichsmaršalas Hermannas 
Göringas
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si savo praktinėmis pamokomis, ji parengė programos 
instruktorius, o jie ėmė rengti kovinei užduočiai pilo-
tus. Išties jiems tiktų mirtininkų vardas, nes išsigelbėti 
iš mirtį nešančios raketos, tegu pilotuojamos, vargu ar 
kuriam pavyktų. 1945 metų programa Reichenberg buvo 
baigta. Anglijos miestams bombarduoti buvo parengta 
175 skraidančios bombos (R-4 variantas) ir 70 vokiečių 
savanorių lakūnų. Visi jie buvo pasirašę tokį raštą: „Šiuo 
patvirtinu, kad savanoriškai sutikau tapti žmogaus val-
domos skrendančios bombos pilotu, dalyvauti pasiauko-
jimo akcijose. Aš suvokiu, kad akcija gali baigtis mano 
žūtimi.“ Pati pirmoji buvo užsirašiusi Hanna Reitsch. 
Žodis kamikadzė rašte nepaminėtas. O tolesni karo įvykiai 
daug ką pakoregavo. 

S AV I Ž U D Ž I Ų  P R O G R A M O S  K A I N A
Iki 1944-ųjų spalio kabinomis ir rankiniu valdymu buvo 
aprūpintos 175 skraidančios bombos FZG-76. H. Reitsch 
atliko visus numatytus bandymus, buvo rengiami sava-
noriai lakūnai, sutinkantys pilotuoti į taikinius mirtį ne-
šančias bombas. Kas nutiko, kad vadinamiesiems nacių 
kamikadzėms taip ir nebuvo leista pasireikšti? Tą patį 
spalio mėnesį Kampfgruppe 200 perėmė oberstleitenantas 
(pulkininkas leitenantas) Wernheris Baumbachas, nepa-
sitikėjęs Reichenberg projektu ir to neslėpęs. Jo nuomone, 
tai buvo lėšų ir pilotų pajėgų švaistymas. Netrukus prog-
ramos atsisakyta. Nugalėjo sveikas protas, supratimas, 
kad svarbiausias resursas – pilotai. Ne techniniai daly-
kai, net ne raketos, o savo sričių specialistai, profesiona-
lai. Pilotų stygius Vokietijoje, ypač karo pabaigoje, buvo 
toks akivaizdus, kad aviacija jau nebesugebėjo atlikti bū-
tiniausių operacijų. Pagaliau kiekvienam protaujančiam 
buvo aišku, kad šalies resursai išsemti, o karas pralaimė-
tas, ir jokie kamikadzės padėties nepakeis. 

Taigi vokiečių lakūnų savižudžių programa baigėsi 
nesėkme. Būta mėginimų ją lyginti su japonų kamika-
dzių programa pasitelkiant Rytų šalies duomenis. 3912 
kamikadzių paskandino 81 laivą ir smarkiai apgadino 
195, ir tai sudarė apie 80 proc. JAV nuostolių baigtinėje 

karo stadijoje. Esama ir konkretesnių duomenų: kamika-
dzės smarkiai apgadino 260 karo laivų, iš jų 12 atakos, 
16 lengvųjų eskorto lėktuvnešių ir 15 linijinių laivų, su-
naikino 41 amerikiečių laivyno kovinį vienetą. 

Amerikiečių statistikoje fiksuota apie 2800 kamika-
dzių, jie nuskandino 34 (kitur rašoma – 70) ir smarkiai 
apgadino 368 laivus, nukovė apie 4,9 tūkst. jūreivių, su-
žeidė apie 4,8 tūkst. Lėktuvais taranuoti laivus pavyk-
davo 14 proc. kamikadzių, beveik 8,5 proc. taranuotų 
laivų nuskendo.

Medžiaginius nuostolius gal įmanoma apskaičiuo-
ti, net jei karų statistika ir nepatikima. Tik kaip įvertin-
ti žuvusiųjų gyvybes, invalidus? Materialus vertinimas 
traukiasi į šešėlį užleisdamas vietą ideologinėms, religi-
nėms, pasaulėžiūrinėms ir kitoms racionaliai neišmatuo-
jamoms vertybėms.

PA S K U T I N Ė M I S  K A R O  D I E N O M I S
Hanna Reitsch niekada nepriklausė jokiai partijai, netar-
navo ji ir karinėje tarnyboje, nors savo pačios iniciatyva 
atlikdavo net ir kovines užduotis. Suprantama, turėdavo 
gauti atitinkamus leidimus, nes Luftwaffe ne kokia pelkė. 
Ištikimybe pareigai, atsakomybe, visais savo veiksmais 
ji geriau už daugelį įrodė žmogiškojo ištekliaus svarbą 
ir civiliniame, ir kariniame gyvenime. Būtų geriau, kad 
savo talentus būtų skyrusi labiau priimtinoms jėgoms ir 
veikėjams, bet ji gimė Vokietijoje ir buvo vokietė. Nieka-
da neatsisakė duoto žodžio, nekeitė įsitikinimų, nekeitė 
tėvynės ir tų, su kuriais buvo susijusi draugystės ryšiais. 
Tai patvirtina ir jos paskutinis skrydis į Berlyną. 

1945 metų balandžio 26 diena. Luftwaffe generolas 
leitenantas Robertas Ritteris von Greimas (1892–1945) 
gauna įsakymą prisistatyti į sovietų kariuomenės supa-
mą Berlyną. H. Reitsch pasišauna lydėti generolą, virš 
Tiergarteno patenka į sovietų zenitinių pabūklų ugnį. 
Greimas sužeistas į koją, Reitsch perima lėktuvo val-
dymą, sėkmingai nutupia vienoje gatvėje netoli Bran-
denburgo vartų. Atgabena sužeistą generolą į Hitlerio 
bunkerį. Fiureris Greimui praneša, kad H. Göringas 

Hanna Reitsch su savo komanda pasirengusi 
išbandyti „skraidančią bombą“
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išdavikas, veda slaptas derybas su užsienio valstybė-
mis. Jis Göringą atleidžia iš Reicho aviacijos ministeri-
jos reichsministro pareigų, atima reichsmaršalo laipsnį 
ir visus apdovanojimus. O R. Greimui suteikia generolo 
reichsmaršalo laipsnį ir skiria vadovauti Reicho aviaci-
jos ministerijai. 

Tris paras Greimas ir Reitsch buvo fiurerio svečiai, 
įkalbinėjo jį apleisti Berlyną, o jiedu garantuosią saugų jo 
skrydį į bet kurią pasaulio vietą. Fiureris nesutinka. Tada 
Reitsch prašo leisti jai drauge su fiureriu pasitikti savo 
likimą. Balandžio 29 d. Hitleris įsakė Greimui ir Reitsch 
skristi į Plioną (prie Kylio), į grosadmirolo Karlo Döni-
co būstinę, nes jis nuo šiol Vokietijos valstybės vadovas 
(reichskancleris) ir vyriausiasis ginkluotųjų pajėgų va-
das. Nepaisant pragariškos zenitinių pabūklų ugnies, 
sužeistas Greimas ir Reitsch sugeba prasiveržti į debesis 
ir išskristi iš Belyno, pasiekti Plioną. Greimas pranešė ten 
buvusiam Himleriui, kad Hitleris jį paskelbė išdaviku. 

1945 m. gegužės 9 d. Greimas ir Reitsch Austrijos 
Kicbiuhelio kurorte pasidavė amerikiečių karinėms pa-
jėgoms. Sužinojęs, kad pagal belaisvių apsikeitimo prog-
ramą bus perduotas sovietams, paskutinysis Vokietijos 
feldmaršalas Robertas Ritteris von Greimas gegužės 24 d. 
išgėrė kalio cianido kapsulę, kurią per Reitsch jam buvo 
perdavęs Hitleris.

Kaip klostėsi jos likimas? Beveik dveji metai JAV 
kalėjime, paskui grįžo, bet nė vieno gyvo iš artimųjų 
po patirtų tragedijų nebeliko. Jai pačiai liko tik dangus. 
Ganoje penkerius metus vadovavo aviacijos mokyklai, 
dalyvaudavo skraidymo varžybose, mušė rekordus, gy-
veno prisiminimais. Niekada neslėpė gautų abiejų Ge-
ležinių kryžių, kuriais didžiavosi ir visada segėjo. Mirė 
1979 metais. Jai buvo 67-eri, prieš metus dar pasiekė savo 

paskutinį skrydžio nuotolio sklandytuvu pasaulio re-
kordą. Palaidota Zalcburge, Austrijoje, šalia savo šeimos 
kapo. Ir netoli savo bičiulio Roberto Greimo, juos ypač 
suartino paskutinės karo metų dienos. 

V I L I O J O  K O S M O S A S ,  
R Ū P Ė J O  I R  AU K S O  V E R Š I S
Kaip nutiko, kad vokiečių kosminių kelionių entuziastai, 
susivieniję į Tarpplanetinių susisiekimų draugiją (Verein 
für Raumschiffahrt), užkibo ant raketų karo tikslams per-
šamos idėjos ir ėmė plušėti karo dievui Marsui? Beje, 
neišskiriant ir draugijos vadovo profesoriaus Hermanno 
Obertho. Neik su velniu obuoliauti, – sako lietuvių pa-
tarlė. Akivaizdu, kad vokiečių raketų kūrėjai ir kosmoso 
entuziastai išėjo obuoliauti su nepatikima kompanija. Jų 
laimėjimai nekelia abejonių, bet sumokėta pernelyg di-
delė kaina. Neteko obuolių ir maišo, tęsiant lietuviškai. 
Žmonijos akyse prarado didžią dalį šlovės, kurią būtų 
pelnę kitomis aplinkybėmis. Keistas dalykas: nė vienas 
tų jaunų vyrų nebuvo pagraužtas militarizmo ar revan-
šizmo kirmino, visi išsilavinę, mąstantys, inteligentiški 
vyrai, atsakingi už savo pasirinkimą ir veiksmus. Tai 
ypač pasakytina apie Wernherį von Brauną žinant jo aris-
tokratišką kilmę, gabumus ir neabejotiną talentą. 

Klausimas, į kurį ieškome atsakymo, daug platesnis, 
negu iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti. Mums rūpi žmonių 
poelgių motyvai. Pasakojimo svarbiausia ašis – Kazimie-
ras Semenavičius, tegu ir netiesiogiai, įpareigoja apie tai 
mąstyti. Knygos Didysis artilerijos menas Įžangos žodyje 
jis aiškiai išsakė savo pasirinkimą: tarnauti ne kruvi-
najam karo dievui Marsui, o taikingai deivei Venerai. 
Herbo šūkiui tinkama idėja. Ja vadovaudamasis lietuvių 
bajoras rašė ir savo veikalą kviesdamas ne į karo žygius 

Plakatas, reklamuojantis 
1965 m. į ekranus išėjusį 
britų šnipų trilerį Operacija 
„Arbaletas“ (kai kuriose šalyse 
rodytas pavadinimu Didžioji 
šnipo misija). Tai pasakojimas 
apie realiai vykdytą žvalgybinę 
operaciją kodiniu pavadinimu 
Arbaletas, kai karo pabaigoje 
britai siekė atskleisti nacistinės 
Vokietijos „keršto ginklo“, V-1 
ir V-2 raketų, kūrimo paslaptis. 
Hannos Reitsch vaidmenį (filme 
pavadinta Nora Van Ostamgen) 
atliko Sofi Loren. Kūrėjų 
vaizduotė kartais peršokdavo 
visas realybės ribas: valdomo 
sviedinio pilotė iššaunama 
iš katapultos, ko joks gyvas 
organizmas neatlaikytų. Hanną 
toks naivumas be galo erzino, 
kaip ir kiti techniniai triukai. Su 
gyva įvykių dalyve nematyta 
reikalo bent pasitarti.  

Hanna Reitsch niekada 
neatsisakė savo pažiūrų, net ir 
po karo po devyniais užraktais 
neslėpė savo apdovanojimų, 
įvairiomis progomis 
išdidžiai prisisegdavo ir savo 
užtarnautus Geležinius kryžius. 
Daugeliui žmonių ji buvo 
ištikimybės simbolis.
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ir kruvinas pergales, o skatindamas taikingus valstybių 
ir tautų santykius. Karai mūsų bajorui buvo tik neišven-
giama žmonių netobulumo pasekmė, jis pateisino tik at-
kirtį, kaip būtinybę ginti savo šalį nuo užpuolikų ir taip 
mažinti blogį. Tam tikslui reikalinga tobula ginkluotė ir 
gebėjimai ją valdyti. Tobulo ginklo pavyzdys Semenavi-
čiui buvo artilerija. Ji padėsianti išsivaduoti nuo įsisenė-
jusių ir barbariškų kariavimo įpročių, skatinanti šviestis, 
tobulinti mąstymą ir profesinius įgūdžius, o per tai padė-
sianti ugdyti ir dorovinį žmonių sugyvenimą. Kreipda-
masis į valstybių didžiūnus ir valdovus, jis kvietė rodyti 
pirmiausia sektinus pavyzdžius, siekti teisingumo tarp 
valstybių, tik paskui didžiuotis karine šlove. 

Kitas reikalas, kiek visa tai buvo įmanoma praktiškai 
įgyvendinti XVII amžiuje, kaip ir kiekvienu kitu laiku. 
Amžina idealo ir gyvenimiškos realybės sankirta, kuri 
vargu ar sutaikoma. Mums svarbu, kurioje pusėje – gė-
rio ar blogio – stovi mūsų autorius. Juk nekviečia obuo-
liauti su velniu. 

Nežinome, ar ilgainiui keitėsi Semenavičiaus požiū-
ris į knygoje išdėstytą savo viziją, bet jos humaniškas tu-
rinys teikia jam garbę. Kartu ir savo tautai, iš kurios kilęs. 
XX amžius laikėsi kitokių komunikavimo su visuomene 
santykių, gaila, ne visi raketų ar atominės bombos kūrė-
jai paliko žinių apie savo gyvenimišką poziciją ir idealus 
(jei tokių turėjo). Bet štai Wernheris von Braunas apie 
savo veiklos motyvus žinių paliko, nes turėjo duoti pa-
rodymus JAV saugumo tarnyboms, savo pasirinkimo ir 
veiklos motyvus aiškinti amerikiečiams ir pasauliui. Juk 
tai jo projektuotomis karinėmis raketomis V-2 nuo 1944 
metų rugsėjo Vermachtas pradėjo apšaudyti Paryžių, 
Londoną, Antverpeną, Hagą, Lježą ir kitus antihitlerinės 
koalicijos sąjungininkų miestus. O Vokietijos karinėse 
gamyklose tas raketas buvo priversti nežmoniškomis 
sąlygomis gaminti koncentracijos stovyklų kaliniai, tūks-
tančiais mirę nuo išsekimo. 

Jau gyvendamas JAV, Wernheris von Braunas štai 
kaip aiškino savo pasirinkimo motyvus: „Mums reikėjo 
pinigų mūsų eksperimentams, o Vokietijos kariuomenė 
buvo pasirengusi mums padėti. Nusprendėme pasinau-
doti šia galimybe nesvarstydami apie mūsų bendradar-

biavimo su Reichswehru pasekmes. Taip pat reikėtų 
pabrėžti, kad 1932 m. kito pasaulinio karo idėja atrodė 
absurdiška. Naciai dar neturėjo galios, ir mes neturėjome 
pagrindo manyti, kad tai, ką darėme, ateityje būtų pa-
naudota prieš žmoniją. Mus visus žavėjo tik vienas da-
lykas – kosmoso tyrinėjimas. Mūsų pagrindinis rūpestis 
buvo gauti kuo daugiau iš Aukso veršio, kokia tais me-
tais mums atrodė Vokietijos kariuomenė.“

Taigi pakako išgirsti pasiūlymą dirbti prie karinių 
raketų kūrimo ir Wernheris sutiko. Nebuvo kas pristab-
do? Tėvas freiheras Magnusas von Braunas šeimos aplin-
koje ne kartą tvirtino, kad Hitlerio politika atves Vokie-
tiją prie katastrofos, neišvengiamo kracho. Aristokrato 
išmintis kupina įžvalgos, tik ar dvidešimtmetį Wernherį 
pasiekė pranašiški žodžiai? Susižavėjęs raketų moks-
lu, kitokiems bylojimams buvo kurčias, tėvo įžvalgumą 
įvertino vėliau, tik nieko nebegalėjo pakeisti.

Toliau nuo Brauno mažai kas priklausė. Išklausyki-
me jį, kai jis 1940 metų pavasarį stojo į NSDAP ir atsi-
dūrė SS: „Iš manęs oficialiai pareikalauta, kad įstočiau 
į nacionalsocialistų partiją. Tuo metu, 1937-aisiais, aš 
jau buvau Penemiundės karinių raketų centro techni-
nis direktorius. Atsisakymas stoti į partiją reikštų, kad 
reikės atsisakyti viso gyvenimo tikslo, todėl nuspren-
džiau tapti jos nariu. Mano narystė partijoje, nereiškė, 
kad dalyvausiu politinėje veikloje.“

Užteko pirmojo postūmio ir mūsų XX a. Faustas ima 
riedėti nuožulniąja plokštuma į Liuciferio glėbį. Hannos 
Reitsch atvejis kiek kitoks. Dėl unikalaus talento pasieku-
si didelių laimėjimų sklandymo ir aviacijos sporte, tapo 
lakūne bandytoja, atrado savo pašaukimą. Savotiškas 
laimės kūdikis, visų mylimas ir reikalingas. Ji tarsi būtų 
gyvenusi kitame laike ir kitoje geografinėje erdvėje, nes 
kas iš tikrųjų vyko nacionalsocialistų partijos vairuoja-
moje Vokietijoje, ji tarsi nematė, gal ir nenorėjo matyti. 
Nebuvo jokios partijos narė, to ir nesiekė, nes buvo toli 
nuo politikos, net jei tai vargu ar įmanoma. Galima su 
jos gyvenimiška pozicija nesutikti, bet jos atsidavimas 
savo šaliai, ištikimybė idealams (tegu mums ir nepri-
imtiniems), jos žmogiškosios savybės negali mūsų pa-
likti abejingų. 

Ką Hanna Reitsch reiškė 
vokiečių tautai ir nemažai 
daliai pasaulio žmonių, 
vykusiai perteikia ši 
nuotrauka



76N A U J O J I  R O M U V A ,  2 0 2 1 ,  N R .  4  ( 6 1 7 )  

Juozo Žitkausko eilėraščių dzūkiškai ir lietuviškai 
knygą Dubeltavos išpažintys perskaitykime kaip ritua-
linį pasaulio perkūros aktą. Analizės kryptį inspiruo-

ja keletas priežasčių. Knygos kalbantysis yra tradicinių 
visuomenių žmogus, homo religiosus, t. y. išgyvenantis re-
liginius potyrius, fiksuojantis erdvėje ir laike iškylančias 
šventybes, arba hierofanijas. Jis mato erdvėlaikio įtrūkius 
ir lūžius, kokybiškai besiskiriančias erdves – šventąsias, 
arba realias, ir beformes, nešventas, nerealias. Tokia er-
dvės nevienalytiškumo patirtis pirmapradė, „kurią gali-
ma prilyginti „pasaulėkūrai“1. Skiria amžinybės/šventąjį 
laiką ir linijinį/profanišką – praeinantį, buitinį. Mitine są-
mone suvokia atramos/atskaitos tašką – Pasaulio centrą, 
axis mundi, t. y. ašį, jungiančią žemę, dangų ir požemį. 
Pasaulio centras irgi išnyra kaip hierofanija, dievų žen-
klu apie šventvietę, kurią atkartojant dievų pasaulėkū-
ros modelį reikia sakralizuoti ir padaryti savu. Šis cen-
tras mitiniam veikėjui yra atskaitos taškas, padedantis 
kosmizuoti svetimą erdvę, o savą atnaujinti apeiginiais 
ritualais.

Dubeltavose išpažintyse prigimtinėje ir svetimoje er-
dvėse homo religiosus reikia ne tik išbūti, bet ir suvokti 
pasaulį, santykį su juo ir save, įžvelgti gyvenimo prasmę, 
atsiranda savikūros/perkūros problema. Savikūra taip 
pat apeiginis aktas axis mundi, arba „Žemės bamboje“, 
nes pirmasis žmogus pirmapradžiame laike buvo sukur-
tas „Žemės bamboje“. Mitinis eilėraščių žmogus turi va-
lios ir galios atkartoti kosmogonijos ritualus ir apeigas, jo 
ryšys su kosmosu/pasauliu sakralus, mitiniai archetipai 
iš pasąmonės signalizuoja, kaip reikia apvaldyti gyvena-
mąją teritoriją ir padaryti ją sava. Pašventinta erdvė – ab-
soliuti realybė ir savaime suprantama būtinybė. Nešven-
tinta erdvė pasaulietiška, santykinė, iliuzinė, nesanti, nes 
nėra reali. Desakralusis pasaulis prilygsta pirmykščiam 
chaosui, kai dar nieko nebuvo, tik netvarkinga, sumišusi 
pirminė materija, „statybinė medžiaga“: vanduo, ugnis ir 
ūkai. Chaose gyventi neįmanoma, todėl jį reikia harmo-
nizuoti ir paversti kosmosu, kuris yra šventas. Klajoklis 
homo religiosus, migruodamas pirmyn vs atgal iš sakra-
lios būties į nesakralią, iš vienos erdvės į kitą, su savimi 
visada nešasi axis mundi, kuris reikalingas modeliuoti 
savąjį mikrokosmosą, perkurti erdves, kad jos įgautų rea-
laus pasaulio paveikslą, imago mundi. Dubeltavų išpažinčių 
žmogui šventa erdvė yra Dzūkijos laukai, Kapčiamiestis, 
gimtieji namai, kuriuos reprezentuoja gimtąja dzūkų tar-
me parašyti tekstai. Dzūkiškų eilėraščių būtis archainė, 
archetipinė, beistorė, lietuviškuose eilėraščiuose – šiuo-
laikinė/dabartinė, istorinė. Taigi rinkinio mitinis veikėjas, 

pasak Mircea’os Eliade’s, išgyvena du buvimo pasaulyje 
būdus, dvi būties situacijas „savo istorijos eigoje“2. Pa-
žvelkime, kaip būva Dubeltavų išpažinčių homo religiosus, 
kaip jis išpažįsta savo istoriją.

Išpažintis eilėraščiuose analogiška katalikiškam at-
gailos ir sutaikinimo sakramentui, meldžiant Dievo ma-
lonės ir gailestingumo, paklydusio sūnaus grįžimui į 
Tėvo namus, tačiau netapatus. Išpažįstami du buvimo 
skirtingose erdvėse būdai. Šv. Augustinas Išpažinimų au-
tobiografijos refleksijose, teologiniuose ir filosofiniuose 
apmąstymuose šlovina ir garbina Dievą ir tai jį išlaisvina 
iš nuodėmių ir kartu perkeičia, nes vieni dalykai, Dievo 
valia, išeina, kiti ateina: „Laikas nepraeina tuščiai ir ne-
sirita beprasmiškai, nepalikdamas pėdsako mūsų jaus-
muose: jis atlieka dvasioje nuostabius darbus.“3 Homo 
religiosus jausmus ir emocijas išlieja poetiniu žodžiu 
išpažindamas savo dubeltavą būtį, poetizmai tiksliau ir 
raiškiau perteikia būties kalbą ir vidines kontempliacijas. 
Eilėraščių žmogus išpažintį/išpažinimą atlieka gamtos ir 
Kapčiamiesčio „akivaizdoje“ (knyga dedikuojama „Gim-
to Kapčamiesco atsiradzimo 505-om mecinėm“), iškelda-
mas sakralios žemės, prie kurios homo religiosus „pririštas 
vinim, / Kraujo grupe, kvėpavimu ir lobiais (...). (Jurgis 
Kunčinas. Ulisas grįžta), didybę ir amžinatvę: „Žinai, vai-
keli, niekur tep nėra gerai, kap po šituoj kvajuki. Navet ir 
rudenio lietulis, krintancis nuog jos šakėlių, nugarų šyl-
do...“ (Iš nugirsto kapčiamiestiečio pasakojimo), bet Die-
vas neeliminuojamas, viskas vyksta su Jo žinia. Šis Dievo 
sukurtas kraštas ir platumos už jo, kuriose klajoklis jau-
čiasi tremtinys: „nepaklausus / vienišas / namuose / tarp 

Juozas 
Žitkauskas. 
Dubeltavos 
išpažintys. – 
Naujoji Romuva, 
Vilnius, 2021
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Dubeltavose išpažintyse
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keturių / sienų“ (Tremtinys, p. 121), kosmizuojamas pagal 
pasaulėkūros modelį kartu reprezentuojant gimtąją šalį. 
Knygos priešlapyje anonsuojama: „Kad ir kas nutiktų, 
meno ryšys su tėvyne vis stiprės. / (...) poetai visada yra 
konkrečios aplinkos, tautos reiškėjai. (Guillaume Apolli-
naire. Naujoji dvasia ir poetai) Guillaume’as Apollinaire’as, 
pranešime aptardamas naujosios dvasios poetų kūrybos 
principus, akcentuoja tiesos tyrinėjimą ir paiešką, kurios 
vadovas yra sveikas protas, nuostabos ir poeto prana-
šavimo galia. Atsisakydamas išpūsto žodžio, naujosios 
dvasios poetas nesupaprastina ir nesumenkina realybės, 
bet ją sumitina, jis privalo „suteikti kuo grynesnę pras-
mę dievybės idėjai, kuri mumyse yra tokia gyvybinga ir 
tokia tikra, kuri yra nuolatinis mūsų pačių atnaujinimas, 
šis amžinas kūrimas, ši nuolatos atgimstanti poezija, ku-
ria mes gyvename“4. Taigi net ir neigdamas Dievo buvi-
mą, žmogus Jį pripažįsta ir Jam išsipažįsta, netikėdamas 
tiki Prisikėlimu, o visą pasaulį priima kaip Dievo tvarinį: 
„...netgi miestietiškos civilizacijos visuomenė, – gyvena-
moji vieta visada yra pašventinta vien dėl to, kad ji yra 
imago mundi, o pasaulis yra dievo kūrinys.“5 Poetas gy-
venamąją teritoriją perkuria ir prikelia žodžiais, ištartais 
in illo tempore, anuo metu, pasaulio atsiradimo lopšyje. 
„Pasaulėkūra tampa kiekvieno žmogaus kūrybos veiks-
mo, kad ir kokio jis būtų pobūdžio, archetipu.“6

Prisikėlimas vyksta „Žemės bamboje“. Kapčiamies-
čio axis mundi, Pasaulio medis kvajukė, yra ir viso rinkinio 
šventasis centras: „gal‘ pasgauc / tavi raikėtų, / baltas, 
peršviecamas / ailėšrašči, / suguldzytas iš miglos / poter-
kų, / iš dūmų virš sodo, / kabarojancis an žalios / kvajełės 
šakos / ir žūrincis / in sierų žamełį, / kur tavo pradzos / 
ir pabaigos sumigį“ (Mėginimai, p. 62). Hierofanija išky-
la ne vien šiame taške. Dzūkų erdvės, kur iki prakaito 
dūzgia dzūkai, „nuog ryto ligi vakaro, / nuo visčės buvi-
mo, nuog pyrmo / ligi astankinio garso“ (Dūzgia dzūkai, 
p. 12) axis mundi yra stulpas. Vaikystės namų ženklai: so-
dai, grūšukės, ąžuolas, obelis. Šventybė regima per kelią, 
taką, kurie išveda vs grąžina į gimtinę, nurodo kelionės 
kryptį ir įprasmina sugrįžimo ilgesį: „cik pamislini ir iš-
lakia / cik glesterɛji ir parlakia / drabno gurinio formu / 
tamsiai pylkas takucis“ (cik pamislini ir išlakia, p. 32). Hie-
rofanija kapinyne: „o andai ir susiedų pakavojom / nau-
jan gałi kapinyno“ (Kavonės, p. 18) įamžina ryšį su protė-
viais ir jų žeme, savoje žemėje gimstama, savoje žemėje 
norima ir atgulti. Axis mundi tvarto stogas yra pasaulio 
architektūros dalis – dangaus skliautas. Ribą tarp šiapu-
sybės ir anapusybės nubrėžia langas axis mundi. Šiapus 
lango švento abrozo hierofanija saugo namų erdvę, už 
jo – mysterium tremendum, siaubą keliantis slėpinys: „lan-
dzoja tokis / nedolėnga“ (kųsnukų nujimu, p. 34). Pasaulio 
centrą simbolizuoja kalnas: „ligi padangtės už arcauso – / 
Šuralio? – kalno ligi šaknų,“ (Aniuolas palinkusiu sparnu, 
p. 36), sakykla, iš kurios šventinamas mikrokosmosas 
ir žmonės. Prie altoriaus aukojamos maldos ir prašoma 
išgijimo, nes ligos gydymas irgi apeiginis ritualinis ak-
tas, atliekamas „Žemės bamboje“: Roką „norėtųs an al-
toraus / užkel‘c, pagarbyc, / ale nesduoda“ (In atlaidus 
Rumbonysa, p. 50). Gydymo apeigai reikia pasiruošti. 
Pirmapradžiame, tvariame akmenyje hierofanija nurodo 
gimtinės laukų šventvietę, kurią ariant ir apsėjant, ap-

vaisinant reikia įamžinti: „kad akmenys / nerastų kelio 
namo“ (Vienos vaikiškos dainos atsikartojimais, p. 22). Pagal 
kosminės namų statybos architektūros provaizdį būtina 
atvira anga stoge – axis mundi kaminas išlaiko ryšį su dan-
gumi: „vėl‘ kėlėm lotų vienų po kitos, / va šak jau ir ka-
minas – / subudavojom – možna ugnełį pakūrc“ (Metam 
baigiancis, p. 58). Ritualinis Naujųjų metų sutikimas ir per-
ėjimas į juos – vienas svarbiausių archainėje visuomenėje, 
gyvenimas tuo metu rekonstruojamas: „ir visas budyn-
kas / iš visų cielų 365 lantukių / su sienom, kvorbytom / 
kvorbu nr. DZ01, / pakilo ir prilipo / an kožno pomecies, / 
po akmeniu šaltu / paliko duobukį / naujam palocu / iš 
lygiai ciek lantukių, / cik su kitu / kvorbos numeru – – –“ 
(Metam baigiancis, p. 58). Prasideda naujas gyvenimas – in 
cipit vita nova. Kūno, kuris yra šventa buveinė ir pagal ku-
rio konstrukciją statomos bažnyčios, axis mundi yra širdis, 
o šventybė, apsireiškusi pasagos simboliu, laiduoja per-
sikūnijimą ir didį jo džiaugsmą: „paskabino packavėłį / 
an širdzies: <...> o širdzis cik šoka / iš krūcinės, cik šoka / 
ir kur tai veržas, / kur tai veržas – – –“ (Packavėłė, p. 82). 
Gyvybės jėgos ir stiprumo suteikia pirmapradis pienas, 
kaip axis mundi maliukan kružikucin an stalo, atstojančio 
altorių. Nesakralioje erdvėje priešingai – puodelis yra tik 
dūlėjantis muziejinis reliktas – tuščias. 

Civilizuotame pasaulyje, desakralizuotos erdvės 
axis mundi išdžiūvęs medis nebegali būti viršaus ir apa-
čios tarpininkas, jungtis su dangumi prarasta. Negyvy-
bingi medžiai žymi svetimą erdvę: „ir nigdi negrįžk in 
tuos laukus, kur cik vėjai puca, / kur medzai juodais sta-
varais nuaugį, / o šakos nudzūvį“ (Drabnų žodukų mirgė-
jimi, p. 38). Civilizacijos erdvė irgi turi Pasaulio ašį. Net 
ir nereligingas žmogus yra homo religiosus, nes nepajėgus 
visiškai atsiskirti nuo kosmoso, jo netikėjimas yra tam 
tikras tikėjimas. Pasaulis leidžiasi būti suvokiamas kaip 
pasaulis ir kosmosas tiek, kiek apsireiškia kaip šventas. 
Civilizacijos žmogus irgi švenčia religines šventes ir taip 
atkuria mitinį laiką, tęsia ritualines tradicines apeigas, 
bet nemato erdvėlaiko įtrūkių. Desakralizuotos erdvės 
pagrindinis axis mundi, visatos bamba – miestas, nes jis 
irgi yra kosmosas. Miesto axis mundi berže paukščiai imi-
tuoja apeiginį atgimimo aktą: „sulėkė beržo viršūnėn / 
paukščiai / į savo votivą, sumą / giedoti giesmių, / kalbėti 
litanijų, / melstis už savo geradarius, / atleisti skriaudi-
kams / ir savo nuodėmių / nepamiršti <...> klausosi šven-
tasis / paukščių šnabždesių, / o ištikimoji varlaitė / vos 
spėja / juos iškeisti / į žemiškus / palaiminimus (Paukščių 
mišios, p. 43). Pasaulio ašis – bažnyčia, už jos slenksčio 
chaose išsikankinęs žmogus klausia: „kur atsidursiu aš 
pats / dar ne galutinai išsipildęs, / ne visai nusikamavęs, / 
nieko neradęs ir neatradęs?“ (Prieš keliones, p. 45). Miesto 
keliautojo axis mundi – lazda, šventybė iškyla kelio/kryp-
ties simboliu: „rodo kelią, kad nepaklystume / ieškodami 
pabaigos, / ieškodami kelio atgal / nuo vieno miestelio 
slenksčio / ligi kito miesto atvertų durų“ (Miestai ir mies-
teliai, p. 47). Atvertos durys civilizuotą erdvę vienija į 
kosmosą. Klajoklis, praradęs šventą atramą, pasitraukia 
į sapną, iliuziją, neretai žmogus sapne ir pasilieka: „ir šį 
kartą sapnuoju vien tam, kad gyvenčiau“ (Pasikeitimas 
vietomis, p. 53). Axis mundi – eglė ir slyva pažymi arche-
tipinį centrą. 
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Anel’kutė – Kapčiamiesčio ir Dzūkijos krašto de-
miur gas: „lakia varlukė Anel’kutė, / stulpų natom, / paža-
miniais kabeliais / an pecų užsidėjus / žalių gramaponų, / 
tarpupirščiuosa prispaudus / rudų albomų / su inrašytais 
garsais, / nutrauktais veidais // dūzgia dzūkai // grįž-
ta / Anel’kutė / namo (Dūzgia dzūkai, p. 12). Gimtajame 
krašte atsiradus chaosui: „sãnų namų bažnyčių / miesto 
varnos saniai išnešiojo“ (Maliukė pasaulio pabaiga, p. 44), 
iš sakyklos kraštą ir jo žmones šventina vyriškosios gi-
minės, nes pasaulį šventina Dievas, varlė: „meraškuotais 
abrūsais parɛdė / ir pašaukė varłį Anel’kutį / pamokslo 
sakyc“ (Maliukė pasaulio pabaiga, p. 44). Varlukė Anel’ku-
tė toteminis homo religious palydovas: „nei ailukės / be 
Anel’kutės, / nei bluostuko / be savo varlukės, / ba takas 
nuveis / ir negrįš, / ba sodai nudzus / ir nežys – – –“ (cik 
ailukės, p. 24). Senovės Egipte varlė buvo „gimstančio 
ir vėlei atsinaujinančio gyvenimo simbolis“7, nes varlė 
vaisinga, geba „iš kiaušinio pavirsti buožgalviu, o po to 
keturkoju“8, panašiu į žmogišką būtybę. Tad ji imituoja 
dzūkų papročius, žiemą, sąstingio metą, rodo, reikia il-
sėtis: „išlėkė varlukė Anel’kutė / maliukan lėktuvukan / 
in maliukus kvajynus / maliukų grybų susirinkc <...> 
paskavojis maliukas žogucis / su maliuki skripkeli, / 
grajysiancis visų žiemelį – – –“ (Mainancis metų laikam, 
p. 48). Pasaulį perkuria ir vietiniai čiabuviai. Savą žemę 
dzūkai pašventina darbais, jų gyvenimas yra ritualinis 
darbas nuo pavasario iki pavasario – reali prasminga 
būtis. Laikas mitinis, ciklinis, nuo pirmapradžio – visčės 
(J. Žitkausko naujadaras) iki dabarties. Pirmapradžiame 
laike taip „dirbo“ ir dievai kurdami kosmosą. Pasaulėkū-
rinio dievo vaidmenį atlieka angelas: „aniuolas palinku-
siu sparnu / skaito poezijų“ (Drabnų žodukų mirgėjimi, 
p. 38), žodžiais šventina rugius, pamiškes, apribojančias 
savą erdvę, ir žmogų. Ritualinis atgimimas / mirimas yra 
dabar, buvo ir bus visada – sakrali būtis, egzistencijos 
ir transcendencijos vienis. Tai ciklinio sugrįžimo to, kas 
buvo in illo tempore, ir ciklinio atsinaujinimo su kiekvie-
nu gimimu kartotė – amžinasis sugrįžimas į pirmapradį 
Pasaulio centrą. 

Tai nereiškia, kad homo religiosus gyvena vien pro-
laikyje ir proerdvėje. Istorinis laikas eina – Kaziciškin 
susirinko rašytojai, bet sąsają su cikliniu ratu ir netoly-
džiu istoriniu laiku kuria varlukė: „– Nustok drunėjus, 
Anel’kute! / Prašnekyk tu Kaziciškio varlukį, / gal’ išgir-
si, ko nežinojus, / ir man paporysi vėliau, / ne cik apie 
gandraicus basakojus.“ (Skaicymai su varlukėm Kaziciškin, 
p. 84). Ponia Anel’ka pranašauja žmonių metus: „...sa-
nos grūšos / viršūnėn sɛdėjo nakcu / ir kukavo degutės 
balsu“ (Ne viskas iš knygų paraina, p. 88). Žmonės gyvena 
įprastoje kasdienėje buityje: „parsinešdavau iš mieste-
lio / kų cik nuklausytas naujienas / apie kraivas pašarvo-
nes, / ponias pas Kardokį iš miesto, / depicitus atvežtus 
in krautuvį / ar špakuliantių parsivežtus / iš Sapackinės, 
Gardzino – – – “ (Iš dešimc galimų, p. 104). 

Varlukė/varlukės – miesto demiurgai: „klekena abu 
gandrai / apie besitvykaujančias varles / ką tik išsiritu-
sius gandriukus“ (Viskas taip paprasta, p. 13). Jos „šoka“ 
erotinį šokį – tvykaujasi (J. Žitkausko naujadaras). Varlės 
išlaiko gyvybės galią, vaisingumą, kosmizuoja, perkuria 
chaosą, erdvę paverčia realia būtimi – sakraliąja. Gyvy-

bingumą simbolizuoja ir gandrai, nes jie susieti „su kū-
rimo vandenimis, iš kurių kyla bet koks vaisingumas“9. 
Įprasta manyti, kad ten, kur yra gandralizdis, gyveni-
mas laimingai verda. Taigi erdvę pašventina gandrai ir 
varlės, nes žmonės čia skuba automobiliais, kupini fan-
tazijų ir fanaberijų, po keleivių kojomis – asfaltas, užden-
giantis Motiną Žemę. Sakralizuoti erdvės negali, bet ją 
pašventina, perkrikštija lietus: „kapsi kapsi lietus / toksai 
didelis didelis // mažas“ (Jausmai, p. 67). Homo religiosus 
sava tik rapsų žydėjimas, mitiniai gandrai ir varlės. Žmo-
nės svetimi: „jie tokie didžiuliai / tie dėdės plaukuoti, / 
jų ūsai juodi, / barzdos vaškuotos / taip duria į veidą, / 
duria į paširdžius“ (jie tokie didžiuliai, p. 51). Mirtį ir pri-
sikėlimą simbolizuoja driežas, šio demiurgo prašoma: 
„o ilgiausias drieže! / gelbėk / nuo ištikusios gėrio saldy-
bės“ (Skundas, p. 49). Kosmogonijos apeigas ir žmogaus 
perkūrą atlieka šventasis: „Šventas Bernardas amputuo-
ta rankele / man moja, traukia savo dainą...“ (Juokas pro 
debesis, p. 117), kviečia sugrįžti į ištakas.

Amžinasis sugrįžimas homo religiosus archetipinė ir 
reali būtis: „surišus pradzų su pabeigu, / dugnų su dan-
gum – – –“ (Kažin, bet gal’, p. 96)“, besisukąs „nuog savo 
prėdkų / ir nuog mano prėdkų // nuog svieto prėdkų / 
ir nuo grycinių vartų // nuog Anel’kutės ca / ir nuog var-
lukės tį // jau su kitais parėdais / ir su kitais susiedais 
(Prãdzos, p. 14). Hierofanija išryškėja per simbolį ryciniai 
vartai. Vartai – slenkstis tarp šventumo ir pasaulietišku-
mo – sieja su dangumi. Kita vertus, iš rytų teka saulė, 
naikinanti tamsą, o „Krikščionybėje nuolat Rytuose pate-
kanti saulė yra nemirtingumo ir prisikėlimo simbolis“10. 
Į požemį patenkama per axis mundi – prūdą: „Kadu jau 
prūdan ajerai / pavirto vuodegom gyvatių“ (Dzūkiškos 
metamorpozės, p. 90). Mirtį ir prisikėlimą – amžinąjį su-
grįžimą – reprezentuoja Motinos Žemės vaisingumas: 
„aviža prašė / gražiai apakėc / o rugys – / gražiai apsɛc“ 
(Vienos vaikiškos dainos atsikartojimais, p. 22). Vyriškosios 
sėklos patekimas į žemę ir žemės apdirbimas – archetipi-
nis apvaisinimas. Į žemę nueinama, iš žemės gimstama: 
„Atrodo, viskas, kų turi, / ne tavo, o cik kokio kelmo, / 
katris išlaido vytelas, / o pats saniai supuvo“ (Dzūkiškos 
metamorpozės, p. 90). Mieste hierofanija išnyra per pava-
sarį / atgimimą: „rytas! – / keliamės! – girdžiu kviečiant“ 
(Apkerėtas, p. 75). 

Profaniškas laikas dekristalizuotoje erdvėje matuo-
jamas pusvalandžiais, jis eina diena dienon ir mėnesis 
dyla: „diena slinko vakarop, / arti keturių, link vakaro“ 
(Pasipuošiau, p. 59). Arba jis ambivalentiškas – „nuo Bal-
tramiejaus stotelės / ligi paskutiniosios – Blovieščios“ 
(Viskas taip paprasta, p. 13). Istorinis laikas atšaukiamas 
per Kalėdas: „kitą dieną pelėda / nuo lentynos su poezi-
jos knygom / pragydo: o mane pamiršai? // pakviečiau ir ją 
į švenčių laukimą / su visa poezijos išmintimi, / niekaip 
netelpančia / mano galvoj“ (Pasipuošiau, p. 61). Poezijoje 
šventybė išnyra iš pačių kosmoso gelmių. Eilėraštis yra 
„it pirmykščiai / užrašai / į paskutiniuosius skaitymus“ 
(Eilėraščio plukdymas, p. 63). Velykų šventė taip pat per-
traukia laiko netolydumą net ir virtualiame pasaulyje: 
„feisbuko grupėje // tarsi po septynių griežto pasninko 
savaičių // tarsi po septintos tariamo gaidžio giesmės // 
tarsi po septinto įsikalbėjimo // tarsi po septynių nutylė-
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tų žodžių // šviečia gyvas vaizdas akyse, / tarsi daugiau 
negyvenau, / tik gyvenu tam pačiam / nudulkėjusiam 
vieškelio smėly“ (Velykų vieškelio smėlis, p. 65). Šventybės 
akivaizdoje žmogus pasijunta menka kelio dulke. Kalė-
dos, Velykos, Gandrinės, Melagio diena ir kitos šventės 
archetipinį pirmykštį laiką padaro esamuoju, tačiau ri-
tualinėse apeigose neretai trūksta archainio sakralumo: 
„miegam / krikštynose / laidotuvėse.“ (Nemiga, p. 119). 
Civilizacijos žmogus jaučia istorinio laiko kartotę: „Kaip 
kokie / septyniasdešimtieji, / kurių / neprisimenu: <...> 
baigiant du tūkstančiai / dvidešimtuosius“ (Pasikartojan-
tys ciklai. Baigiantis du tūkstančiai dvidešimtiesiems, p. 56). 
Ciklinį laiką reprezentuoja metų laikų kaita.

Homo religiosus, keliaudamas į svetimą pasaulį, ne-
šasi axis mundi – pušį, nes už sakralios erdvės chaosas, 
nežinia – miškas, jūra ir miestas nelyg iliuzija, baldas, 
„ant kurio tik prisėdęs buvai“ (Liekantys, p. 15). Nesakra-
lioje būtyje pastebimi žmogaus senėjimo ženklai – nuolat 
žilsta plaukai. Homo religiosus išėjimas iš savos gimtinės 
skausmingas: „an dūšos tep neramu / kad nesnori namo 
<...> cik staũpułėc / ir staũpułėc / palei astankinį / kelių / 
ir gloscyc / kaktų ranku // kap paskucinį // kap paskuci-
nįroz // prieg kelio“ (Tramu, p. 16). Svetur homo religiosus 
vieniša, tad jis poezijoje tapo ir įamžina gimtinės laukus, 
nutaškuotus krūmais, zuikiakrūmius, kad būtų kur „su-
grįžti iš paraščių, / rasti vietą tarp eilučių:“ (Bandymas su-
grįžti, p. 23). Savą išmelstą žemę suguldo į eilėraštį ir su 
juo keliauja „per visas sierumas / ir žãlumas / lig aukso 
skobnių / už miško – – –“ (Mėginimai, p. 62). Gimtinės 
ilgesys kaip kanapių strokas neduoda ramybės: „nusdan-
gino palovin / ir dartės kožnų nakcį / kabinėjas prieg 
gulinco / mano ramybės auto“ (Kanapių strokas, p. 94). 
Homo religious nuo archetipinių namų niekada nenutols-
ta: „netoli tu, berneli, / nujosi: / vercas pieskos akysna / 
skamba dzvanas širdzysa / netoli tu, berneli, / nujosi“ 
(kad ir kur, p. 46). Sakralioji gimtinė glūdi pasąmonė-
je: „kaip nutrūkti / nuo prisiminimų, / nuo slogaus jų / 
kvaitulio / grįžti į dabartį, į laiką“ (kaip nutrūkti, p. 25). Ji 
ir vaikystė „užšaldoma“ patagrapijose (pasąmonėje): „vis-
kas vėl’ tep subėga: ir maliukai namukai, / ir stogeliai, 
ir sniegas, / ir sniegi pasilikis / mažas vaikiškas sliedas“ 
(Maliukai namukai. Kapčamiescis, p. 52).

Homo religiosus mato erdvėlaikio nevienalytiškumą: 
„va, tik tiek / telieka, / va, tik tiek / užtenka / tos erdvės 
po / žemėm, / tų kelių į / niekur <...> taškas jau / padė-
tas – / nebėra daugiau / kur – / lieka pilnas / miestas / 
žodžių lyg / iš niekur“ (Dėžutė, p. 17). Ribinėje situacijo-
je, besiblaškydamas „nuog kranto prieg kranto, / nuog 
rumbės prieg rumbės“ (Vienos vaikiškos dainos atsikarto-
jimais, p. 22) ir praradęs ramybę civilizacijoje grįžta į 
ištakas, prie axis mundi, „prieg stalinės lempos“( Vienos 
vaikiškos dainos atsikartojimais, p. 22) saviperkūrai: „savų 
pelų prasijoc – – –“ (Vienos vaikiškos dainos atsikartojimais, 
p. 22). Homo religious, priėjęs ribą, „prigula pogulio / 
Žūruosna an Ūlos kranto / knygų špokinyčion“ (Nesu-
pilniavojami, p. 42), o sakyciniai inspiruoja atsinaujinimą 
axis mundi pyšyne: „pasduoda kvajynu ciongu <...> nau-
jam (iš)gyvenimu, / naujam (iš)giedojimu, / naujam (iš)
sakymu, / kitam pilniavojimu“ (Nesupilniavojami, p. 42). 
Pataisyti gyvenimo neįmanoma, jį galima tik perkurti, 

tada susiformuoja nauja kokybė. Ritualinis persikūrimas 
reikalauja jėgos, valios ir kantrybės, šis kančios periodas 
išgyvenamas uždaroje erdvėje: „ledvu dūsauni, / mėgini 
mescis in priekį, / paskiau po ciesiai, ale po ciesiai / cik 
langai dubeltavi“ (Tokis jausmas, p. 54). Sūnus paklydėlis 
prilyginamas ėriukui vs mėnuliui. „Mėnulis yra pirma-
sis numirėlis, bet kartu ir pirmasis prisikėlėlis iš miru-
siųjų.“11 Pagal jo ciklus: atsiradimo, pilnėjimo, dilimo, 
išnykimo, vėl atsiradimo po trijų tamsių naktų, sukasi 
ir žmogaus būtis. Tokio paties savęs neatkursi iš neišar-
to molio be šventenybės įsikišimo. Dievas pirmąjį žmogų 
Adomą sukūrė iš žemės. Vienas iš išsivalymo prieš at-
gimimą apeigų elementų – pasninkavimas: kai lūguosna 
vanduoj išdžiūva, ateina sausra, dykuma, tuštuma, gresia 
badmetis. Atsidūręs „prieg iškastos duobės“ (Iš dūlkės 
atsiradis, p. 80), t. y. priėjęs liepto galą, ir neįstengdamas 
savęs „perminkyti“ homo religiosus atsigręžia į Dievą, 
prašydamas malonės, juolab, kad intuityviai žino: „At-
eikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti; aš 
jus atgaivinsiu.“ (Mt 11, 28), ir kai „šėpukėn stovincis vy-
nas / išdžius susisuks in takų / ir laižis savo liežuvuku / 
tavo veidų kojas beigi / rankas“ (Iš dūlkės atsiradis, p. 80) 
įvyks prisikėlimo stebuklas. Mieste žmogus meldžia: 
„mylėk pavasarį ir vasarą, / mylėk, o Dieve, tu kiekvieną / 
dainuojantį bei klausantį / ir tarki kiekvienam: imk mano 
ranką, brolau – / broluži paklydęs, / baltose naktyse, 
Aukštaitijoj / su angelu baltu, kurs gieda / ir eina dešim-
tmečių linkiais“ (Vinilinis eilėraštis, p. 85). Bėgantįjį nuo 
lietaus, nuo perkūros homo religiosus stabdo: „ko bėgi, 
nepasduodi / likimui savo, karmai? / ir kam tas žalsvas 
skėtis? – / be jo geriau budėti / prie tekančių šaltinių / ir 
mirusių krantų.“ (Vinilinis eilėraštis, p. 89). Karma indų 
filosofijoje ir religijoje reiškia žmogaus veiksmų etinių 
padarinių visumą, „nuo kurios priklauso, į kokią būty-
bę jis persikūnys po mirties“12. Homo religiosus karma ir 
likimas sinonimiški, jis suvokia, jog žmogaus gyvenimas 
nulemtas aukštesnės jėgos, kitaip tariant, kviečia gyventi 
pagal visatos dėsnius. 

Atmintis grąžina į sakralią gimtinę, į vaikystės metą: 
„pakavojau visus savo nedorumus, / vaikystės suplėšytų 
knygų lapus, / sudėjau į puškutį / ir pakišau po lovu – / 
pacan čirščiausi an voracinklin // o andai ir susiedų paka-
vojom gałi kapinyno, / kur vaikas, rinkdamas cikrinius, / 
paskavojau nuog / puolancio pikto klasioko“ (Kavonės, 
p. 18). Hierofanija per kavones simbolizuoja apsivalymą, 
išpažintį ir nuodėmių sudeginimą, gynimąsi nuo išori-
nių priešų (klasioko, prilygstančio demonui), nuo chao-
so, kad būtų galima prisikelti naujam gyvenimui. Homo 
religiosus prisimena lytinį brendimą ankstyvoje vaikys-
tėje: „žūrɛjom / vienas in kito / gaidukus, // bovinomės / 
daktarais, / kunigais, <...> susiedas / susiedkos sodi / lie-
pė liesom / pakopėc / an kito susiedo / tvarto stogo, / kol’ 
jis, / pasguldis susiedkų, / ko tį jon jieškos“ (Buvį, p. 26). 
Gamtinis žmogus – vaikas – dar nėra užbaigtas, tikruoju 
žmogumi tampa tik numirdamas šiam pirmajam gyve-
nimui ir atgimdamas aukštesniam, religiniam ir kultūri-
niam gyvenimui. Civilizacijos žmogui lytinis brendimas 
tėra fiziologinis procesas, lytinis aktas prilygsta hedoniz-
mui, paprastam apvaisinimui, bergždžiam sėklos spro-
gimui: „mylėjosi / pats vienas / su savimi – – – / tada jau 
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sprogau“ (Sprogimas (būtasis), p. 30). Iniciacija į suaugusių-
jų pasaulį vyksta Žolinės laukimo metą. Žolinė – šventas, 
ontinis ir tolygus laikas, brendimo ir derliaus ėmimo lai-
kotarpis. Motina (kosminės Motinos Žemės provaizdis) 
saugo, prižiūri šį apeiginį laikotarpį, pasiruošusi nukirpti 
virkštelę su sūnumi: „mano sana mama / priskavojo alyvi-
nių obuolių, / kad visų nesurytau, / kad liktų lik Žolinių / 
jai pacai pakaštavoc“ (Kavonės, p. 18). Hierofanija išryškė-
ja per obuolį. Sena mama ruošiasi išeiti į transcendentinį 
pasaulį, todėl jai svarbus ir reikšmingas „Ievos“ obuolys, 
nes ji mirtį sieja su grįžimu į Rojų. Perkūra trokštama ir jai 
ruošiamasi. Homo religiosus išvardija dzūkų spėjimus apie 
lietaus laukimą, nes vanduo apvalo ir atgimimui prikelia 
žemę: „palaukim, kol’ palis, / tadu dar spėsim – / šviežai 
šviesai insidzienojus – – –“ (Lietaus laukimas, p. 70). 

Visai kitaip mirčiai ruošiamasi pasaulietiškoje erd-
vėje. Pasaulietę simbolizuoja suknelė, stovinti prie lango/
slenksčio, skiriančio anapusybę nuo šiapusybės, ir ste-
binti erdvę, kur „moterys išveda anūkus, / šuniukus / 
pasivaikščioti / susėda ant suoliukų / krapštosi / dėlioja 
savo ir kitų / gyvenimus / bet kaip / bet kokia tvarka“ 
(Suknelė smerčiai paruošta, p. 20), t. y. įprastą buitinį gy-
venimą. Pasėdima ant suoliukų prieš kelionę. Suknelė 
nuo Velykų Prisikėlimo šventės, kuri jai, kaip nereligin-
gam žmogui, tėra tik tam tikras istorinis periodas, ren-
kasi vieną iš kūnų „svajoja / kaip priglus iškils – / jeigu 
bus kam kilti“ (Suknelė smerčiai paruošta, p. 20). Svajoja 
numirusi atrodyti gražiai, gal net ir gražiai numirti. Bet 
žinoti mirties valandą nevalia: „kad ir kiek žiūrėtai, / 
kad ir kiek mislytai, / iš po debesio Dzievulis / nekyšters 
piršto, / nepašauks tavį –“ (Necinkamas, p. 100). Šventybė 
mirtį atneša su archetipiniu vėju: jis pakyla, „atplėšia nuo 
žemės / lapus, šuniukus ir moteris“ (Suknelė smerčiai pa-
ruošta, p. 21) ir kartu pranyksta: „tuščia // laikas miegot“ 
(Suknelė smerčiai paruošta, p. 21). Mirtis – miegas anapus, 
nebūtis, pabaiga. Civilizacijos žmogui gyvenimas baig-
tinis, archainiam – amžinas būties ciklas: „žmonės išsi-
krausto iš vienadienio / ar begalinio gyvenimo / iš užu 
stalo / iš po palangės / gal net / ir iš sapnų // taip tyliai / 
jie išeina // kad net baugu – – – // o tu žiūri / ir nieko / 
nematai“ (Tu nematai, kaip žmonės išsikrausto, p. 98).

Dubeltavų išpažinčių žmogus, išpažindamas savo is-
torijas, kuria ir perkuria gyvenamąją aplinką ir save, iš-
laisvina prisiminimus ir atsiveria. Mitinis pasaulio vaiz-
das glūdi jo pasąmonėje, pagal archainę architektūrą 
modeliuoja erdvę, savo būstą, pasaulis įgauna imago 
mundi vaizdą. Jis supranta, kad kosmosas ir žmogus yra 
Dievo tvariniai, todėl dviejose opozicinėse buvimo situa-
cijose mitine sąmone ieško ir randa kelią į prisikėlimą ir 
atsinaujinimą. Homo religiosus egzistenciją suvokia kaip 
amžinąjį sugrįžimą, mirties vs gyvenimas ciklą, jis bam-
bagysle sutvirtintas su gimtąja žeme. Transcendencija 
jam yra reali būtis, ryšys su protėviais nenutrūksta, sau-
gomos tradicijos, papročiai, netgi užkalbėjimai. Klajoklio 
totemas varlukė Anel’kutė padeda performuoti chao-
są būtyje ir pačiame žmoguje, kosmizuoti gyvenamąją 
aplinką ir taip įprasminti kasdienybę. Kontempliuoda-
mas homo religiosus įveikia atsirandantį pasaulio neti-
krumo pojūtį ir vienišystę. Svetimus pasaulius Dubeltavų 
išpažinčių žmogus padaro realiai gyvenamus, nes visada 
turi axis mundi. Homo religiosus pasaulio atnaujinimas 
ir paties atgimimas natūralus ir savaime suprantamas 
apeiginis ritualas. Kaip ir amžinasis sugrįžimas iš ten, į 
kur išeinama. 
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