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mums tiesiog nuostabu, kad apie tuos namus tiek daug 
priginčyta ir kad vis dar tiems ginčams galo nesimato.

alE ksandras dambrauskas- jakšTas

Aleksandro jarušaičio fotografijoje ant bufalo kal-
no užfiksuoti įžymūs lietuvos kultūros veikėjai: 
jonas basanavičius, antanas Žmuidzinavičius, 

marija putvinskaitė-Žmuidzinavičienė, antanas smeto-
na, jonas ir antanas vileišiai, Emilija vileišienė, juozas 
kairiūkštis, mykolas ir vaclovas biržiškos. šią nuotrauką 
simboliškai galima pavadinti ano meto lietuvių politinio 
ir kultūrinio gyvenimo iliustracija: grupė idealistų siekia 
istoriškai lietuviškame, bet tautiškai svetimame mieste 
įkurti Tautos namus. kita vertus, Tautos namų idėjos 
gimimas ir jos istorija nejučiomis verčia mus prisiminti 
antikinę ciklinės istorijos sampratą. juk dar 1992 metais 
atgaivintas šis projektas primena praėjusio šimtmečio 
pradžios iniciatyvą, kuri, pasak viktorijos daujotytės, 
kaip ir 1912 m. rugsėjo data pažymėtas žemės sklypo 
ant kalno pirkimo dokumentas, yra lyg ir „nepriklau-
somybės akto preliudija“1. kaip žinome, 1907 m. lapkritį 
Tautos namų komitetas 205-ame Vilniaus žinių numeryje 
kreipėsi į visuomenę, ragindamas steigti lietuvių Tautos 
namus. norėtųsi apžvelgti kai kurias ano meto ideolo-
gines ir politines realijas.

po 1905–1907 m. įvykių rusijoje lietuvių kultūrinis 
gyvenimas liejosi kaip pavasarinės upės vandenys. kū-
rėsi įvairios politinės partijos, kultūrinės organizacijos ir 
svarbiausia – po 40 spaudos draudimo metų pasirodė 
periodiniai leidiniai, buvo leidžiamos knygos, kalen-
doriai ir t. t. beje, iš pat pradžių kultūrinis gyvenimas 
buvo fragmentuotas, vertybiniais aspektais susiskaldęs, 
todėl nenuspėjamas, be vizijos. akivaizdi tiesa, kad pa-
grindiniai Tautos namų projekto sumanytojai buvo jo-
nas basanavičius ir antanas smetona. pastarasis savo 
straipsniuose Viltyje nuosekliai kėlė būtinybę steigti Tau-
tos namus kaip tautos vienybę reprezentuojantį simbolį. 
polemikoje su krikščionimis demokratais (visų pirma su 
aleksandru dambrausku-jakštu, nors polemikoje daly-
vavo ir kairiųjų leidiniai Lietuvos ūkininkas, Ūkininko pa-
tarėjas) smetona kėlė ir kitas problemas, kurios netrukus 
tapo esminėmis lietuvos valstybės ir tautos egzistencijos 
gairėmis – tai vilniaus klausimas, politinių partijų kaip 
tautą reprezentuojančių jėgų autentiškumas, santykiai su 
lietuvos tautinėmis mažumomis. reikia pastebėti, kad 
smetona šioje polemikoje iškyla kaip demokratas, kom-

promisų meistras, racionalus polemistas, o tai, be abejo-
nės, formavo jį kaip politiką. šio Tautos namų publicisti-
nio baro svarbą rodo tai, kad 1930 metais leisdamas savo 
rinktinius raštus, smetona atrinko 1910–1913 m. parašy-
tus straipsnius. Viltyje, dažnai pasirašydavęs vilniškio 
slapyvardžiu, apžvelgdavo įvairius lietuviams aktualius 
klausimus. dirbdamas banke, jis daug rašė. pavyzdžiui, 
1908 m. jis parašė 110 straipsnių, 1909 m. – 75, 1910 m. – 
97, 1911 m. – 94, 1912 – 87, 1913 m. – 84. Raštų skyriuje 
Tautos namai Vilniuje buvo įdėta šešiolika 1910–1913 m. 
Viltyje paskelbtų straipsnių. būtų neteisinga Viltį laikyti 
sekuliariu nacionaliniu laikraščiu; iš 179 šio laikraščio 
pajininkų 134 buvo kunigai, kurių lyderis buvo juozas 
Tumas-vaižgantas. kaip žinome, iki pat pirmojo pa-
saulinio karo katalikiška spauda savo leidybine baze ir 
draugijų skaičiumi buvo gausiausia politinė ir kultūrinė 
kryptis lietuvoje. pavyzdžiui, seinuose buvo leidžiamas 
Šaltinis (12 tūkstančių egzempliorių tiražu), kaune – Vie-
nybė, kaune, marijampolėje veikė gausios katalikiškos 
organizacijos ir šalpos draugijos. pats laikraščio Viltis 
pavadinimas buvo siejamas su „vieningo darbo šalinin-
kais“, kurie save laikė vidurio srove, ir būsima vidurio 
partija, vienijančia „pirmeivius“ ir „atžagareivius“ – so-

V y t a u t a s  B e r e n i s 

Antanas smetona 
ir tautos namų idėja



NAUJOJI ROMUVA, 2008, NR. 3 (564) 3

cialistus ir katalikiškų pažiūrų veikėjus. buvo rengiami 
vadinamieji „žiurfiksai“ – slapti dvasininkų ir pasaulie-
čių inteligentų pasitarimai, kuriuose buvo aptariamos 
būsimo sugyvenimo, bendradarbiavimo gairės. Tokia 
paramasoniška bendradarbiavimo forma rodo, kokios 
didelės buvo lietuvių politinių srovių, savo pradžią brė-
žiančių nuo Aušros laikų, perskyros.

a. smetona pasisakė prieš partijų steigimą konfesi-
jų pagrindu, beprasmiškos jam atrodė ir diskusijos „kas 
svarbiau, lietuvybė ar katalikybė“. argumentai už Tau-
tos namus, kuriuos jis ir kiti publicistai dėstė savo laik-
raštyje, rodo, kad Tautos namai buvo suprantami kaip 
materializuotas lietuvos kultūros muliažas ant bufalo 
kalno. lėšų rinkimas, įvairių politinių pažiūrų asmenų 
vienijimasis apie šį projektą, kultūrinės deklaracijos pri-
mena mums sąjūdžio laikų organizacinį darbą.

bene plačiausiai Tautos namų istorija nušviesta is-
torikų a. grigaravičiaus ir v. sirutavičaius straipsnyje 
Kultūros baruose2. Tyrinėtojai pastebėjo, kad „vilniaus 
„atlietuvinimas“ galėjo būti svarbus motyvas bei pre-
tekstas pasirenkant vilnių tautos namų vieta. Taigi mi-
nėtas projektas apėmė ne tik pastato statybos reikalus, 
bet bandė nustatyti vilniaus, lietuvos etnografines/isto-
rines ribas, lietuvių tautos teises į nutautusius anklavus 
bei teisę istoriniais argumentais pagrįsti lietuvos vals-
tybingumą.“

a. smetona aiškiai išdėstė lietuvių šviesuomenės 
veiklos credo: „didžiausias tautų ginklas kovoje dėl gyva-
tos šiandien yra jų kultūra: menas, švietimas ir mokslas“, 
todėl Tautos namai kaip jos centras ir tautinės egzistenci-
jos vilties simbolis privalo gyvuoti ir suvienyti tautiečius. 
polemizuodamas su a. kuriečiu (kunigu antanu alek-
na), kuris teigė, esą neturime nė vienos amatų mokyk-
los, nėra elementarių mokyklinių vadovėlių, lietuviai, 
neturėdami kuo gyventi, bėga tūkstančiais iš tėviškės, o 
čia raginama rinkti tūkstančius Mokslo ir Dailės draugijų 
namams, smetona tikino, kad Tautos namai suteiks gali-
mybę vieningai dirbti bendrą darbą ir „įpratins vienybėje 
kultūros gyvenime eiti“3.

pagrindinis a. smetonos ir Tautos namų idėjos opo-
nentas buvo a. dambrauskas-jakštas. Esminė nesutarimų 
priežastis buvo kova dėl įtakos besiformuojančiai lietuvių 
visuomenei. Tačiau po ja slėpėsi lietuvos politinio ir kul-
tūrinio modelio skirtumai. dambrauskas-jakštas netikėjo, 
kad vilnius taps politiniu ir kultūriniu lietuvių centru, ir 
apskritai abejojo politinių srovių vienijimosi galimybe. 
dėl basanavičiaus neigiamo istorinio krikščionybės ver-
tinimo lietuvoje jis neigiamai vertino patį basanavičių 
ir jo Mokslo draugiją. dambrauskas-jakštas citavo kunigo 
pranciškaus būčio 1908 m. Draugijos leidinyje išspausdin-
tą straipsnį, kuriame Mokslo draugija vadinama „folkloriš-
kai-archailogiška“: „ji darė beveik tokią garbę lietuvai, 
kokią daro maskvai varpas, kuriuo neskambinama, arba 
armota, iš kurios nešaudoma.“4 katalikų publicistas abejo-
jo net šios draugijos mokslingumu: „pasivadino „mokslo 
draugija“, ji vartoja ant nieko neparemtą mokslo klasifika-
ciją. daugelis mokslo šakų neranda čia vietos.“

a. dambrauskas-jakštas polemikoje su smetona 
ape liuoja į sveiką protą, naudojasi scholastiniais silogiz-
mais. „jų formulavime iki šiol tedalyvavo tik jausmas. 

jausmas padiktavo sumanytojams T. n. idėją, jausmas 
nurodė neaiškiai geistinumą. <...> statyt vilniuj T. n. 
būtų tai pašvęsti tikrus, reališkus dabartinės lietuvos 
reikalus dėlėi labai abejotinų tolimų būsiančios lietu-
vos idealų.“5

humoristiniame laikraštyje Garnys buvo išspausdinta 
karikatūra ir Tautos namų idėją pašiepiančių eilėraščių

Rambūs Tautiečiai,
Dėkit aukas,
Meskit šimtinę
Ne kapeikas.
Meskit šimtinę
Ne grašelius,
Dailei gaminkit
Rūmus dailius.
Dailė be rūmo
Kur padės,
Mokslas be jojo
Kur bulambės?6

smetona atsakė oponentui ramiai, nesikarščiuoda-
mas. Tikėdamas kaimiečių „pabudimu“ teigė: „skaity-
kite Viltyje aukotojų skyrių ir ten rasite daug kaimiečių, 
supratusių sumanytojus. nereikalingas graudenimas. 
sodiečiai mielai duoda namams, kai jiems kas išaiškina 
reikalą.“7 Taip pat jis neigė partinį projekto pobūdį: „ir 
lig šiol abiejose draugijose jokių partijų nebuvo ir negali 
būti. kas yra sekęs jų susirinkimus, tas nebus pastebėjęs 
jokio partingumo. yra skaitę pranešimus kunigai ir ne 
kunigai. draugijų įstatais bus valdomi namai.“8

dėl Tautos namų ir vilniaus, kaip lietuvių politinio 
ir kultūrinio centro, būtinybės, smetona teigė, kad „cen-
tras dažniausiai darosi ne vienų ar kitų patriotizmu, o 
reikalu, ir tai paprasčiausios prozos reikalu. didžiausias 
šalies miestas yra ir didžiausias politikos, mokslo, meno, 
dailės švietimo, prekybos ir pramonės vidurys, žodžiu, 
materialinės ir moralinės kultūros centras.“9 bene pozi-
tyviausias, mano nuomone, šios polemikos argumentas 
yra vilniaus ir rytų lietuvos lietuvinimo darbas. su-
prasdamas istorinį vilniaus daugiakultūriškumą, jis tei-
gė, kad „vilnius yra ir bus centras lenkų, žydų, lietuvių, 
gudų ir rusų, lietuvoje gyvenančių; jis jau yra. patrio-
tiško, sau vieniems centro, nebesidarysime, nes jau nebe 
toks metas. dargi atėnai periklo metu, tas graikų kultū-
ros židinys, per pusę buvo jau nebe graikiškas miestas: 
ten skambėjo lydų, frigų, foinikų, persų ir kitų mažosios 
azijos tautų kalbos. Tad kur čia mums dabar svajoti apie 
mūsų vienų kultūros židinį.“10 Trys priežastys, smetonos 
nuomone, lemia vilniaus, kaip kultūrinio centro, būtiny-
bę: 1) jis daugiausia pritraukia lietuviškosios inteligenti-
jos; 2) jis yra didžiausias, turtingiausias ir kultūringiau-
sias miestas mūsų krašte; 3) lietuvoje universitetas gali 
būti tik vilniuje. reikia akcentuoti toliaregišką būsimo 
lietuvos prezidento poziciją dėl vilniaus, kaip lietuvos 
valstybės sostinės, egzistavimo.

1910 m. vasario 24 d. Viltyje pasirodė straipsnis, 
kuriame lmd namai įvardinti kaip paminklas Žalgirio 
pergalei. Tai jau platesnis ir gilesnis Tautos namų idė-
jos pagrindimas: per istorinės 1410 m. pergalės jubiliejų 
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pabandyti dar kartą suvienyti lietuvių politines sroves. 
Žalgirio jubiliejaus paminėjimas krokuvoje ir paminklo 
pastatymas taip pat buvo galimybė susitarti lenkų ir lie-
tuvių politinėms jėgoms. kaip žinome, šie sumanymai 
buvo nesėkmingi.

prieš pat pirmąjį pasaulinį karą jono basanavičiaus ir 
martyno yčo surengtas aukų vajus jav atgaivino Tautos 
namų idėją ir sykiu parodė lietuvių emigrantų politinį 
sąmoningumą. smetona rašė: „amerikos lietuvių sukru-
timas yra, nelyginant, kaip ir kokia mobilizacija mūsų 
tautos pajėgų, susimetusių tolimoje užjūrio žemėje. visa, 
kas yra sveika ir stipru, telkiasi krūvon, visi, kas išgali, 
atsiliepia gimtosios šalies prievolių balsan. matydamas 
mūsų amerikos tautiečių dosnumą, neiškenti nepaklau-
sęs: ar mes, palikę čia, savo krašte, stengtume parodyti 
tiek energijos mūsų pačių sumanytam dalykui, kiek jie yra 
parodę?“11 ko reikėjo šiam vienybės projektui? pirmiau-
sia – pačių lietuvių politinių partijų ir judėjimų sutarimo. 
kultūrinis darbas, jo manymu, turėtų suvienyti visas poli-
tines lietuvių sroves ir socialinius lietuvos sluoksnius.

Lenkų mokslo bičiulių draugijai namus dovanojo gra-
fas przedzieckis, kaune lietuvių Saulės draugijos namams 
kunigaikštienė radvilienė paaukojo 2000 rublių. o kur 
buvo lietuvių mecenatai? bajoriškojo paveldo atmetimas 
ir socialiniai lietuvių antagonizmai komplikavo santykius 
su krašto bajorija, kurios dauguma rėmė lenkų politinės 
ir kultūrinės įtakos įtvirtinimą lietuvoje. a. dambrausko 
siūlymas j. basanavičiui susivienyti su Lenkų mokslo drau-
gija buvo viliūgiškas; jis puikiausiai žinojo, kad basana-
vičius demonstratyviai su lenkais kalbėdavo rusiškai ir 
rodydavo neigiamą požiūrį į lenkų paveldą.

polemikoje juntamas politinių srovių partikuliariz-
mas, ideologinis susiskaldymas, įtarimai dėl idėjos ir 
jos įgyvendinimo skaidrumo. dambrauskas-jakštas tei-
gė, kad „Tautos namus pavadino vilniaus namais, nes 
vilniaus laikraščiai padarė iš jų visuomenės klausimą ir 
net lietuvystės kriteriją“12. Tiesa, jis iškėlė diskutuotinas 
organizacines projekto problemas: tai savininko ir lėšų 
klausimai, vieta (kodėl vilniuje, o ne kaune, rygoje, 
šiauliuose ar panevėžyje).

netrukus kauniškė Vienybė (1910, nr. 39) perspaus-
dino iš lenkų laikraščio Kurjer Litewski straipsnį, kuria-
me teigiama, kad „niekur esą savitarpė kova tarp įvairių 
partijų žmonių nevedama su tokiu įnirtimu, kaip pas lie-
tuvius. Tokia smarki kova tarp veikėjų ir silpnos, mažos 

tautos, neleidžiant jai pradėti jokio darbo savo tautos 
pakėlimui ir sustiprinimui.“13 nebuvo apsieita be tiesio-
ginių įžeidimų. Vienybė rašė, kad Vilties laikraštis – tai 
komposto krūva. po 1918 m. trumpa lietuvos parlamen-
tarizmo istorija, 1926 m. perversmas, 1929–1931 m. vykęs 
prieš tautininkų režimą nusistačiusių kunigų persekioji-
mas, pasyvi politinių partijų laikysena 1940 metais rodo 
egzistavus politinį antagonizmą, kurio užuomazgos sie-
kia XX a. pradžią.

apibendrinant reikia pasakyti, kad polemikoje dėl 
Tautos namų idėjos a. smetonai pavyko pasirodyti „vie-
ningosios srovės“ atstovu, o tai leido jam šią poziciją po 
1926 m. perversmo paversti logiškai išbaigta ideologine 
koncepcija.

pirmasis vilniaus istorikas mykolas balinskis (1794–
1864) viename pokalbyje vaizdžiai pasakė, kad vilniaus 
istorija turi tris natūralius (gamtos) ir nenugriaunamus 
paminklus: pilies kalną, kuris simbolizuoja pagonybę ir 
feodalizmo suklestėjimą, Tris kryžius ant plikojo kalno – 
krikščionybės triumfą, bekešo kalną – europietiškos kul-
tūros įsitvirtinimo simbolį. gal galėtume papildyti juos 
XXi a. vizija – bufalo kalnu su Tautos namais, simboli-
zuojančiais lietuvių nacionalinės kultūros įsitvirtinimą 
vilniuje ir lietuvoje.

1 panašius uždavinius kelia ir dabartiniai šios idėjos entuziastai. „pir-
miausia nuo to, kad projektas siūlo kurti ne brangiai kainuojantį, 
fasadinį, dekoratyvinį simbolį, o racionaliai motyvuotą šiuolaikinį 
kultūrinį visuomeninį centrą (kvc). pagrindinis lietuvos kvc 
užpildytų esamas kultūros salių ir viešųjų erdvių nišas, esmingai 
prisidėtų prie kultūrinio ir visuomeninio gyvenimo dinamikos, 
lietuvos ir vilniaus euroregioninių galimybių. Tačiau Tn projektas 
leistų sukurti ne tik funkcinę, bet ir simbolinę struktūrą – mo-
derniosios lietuvos ir jos sostinės vilniaus kultūrinį, urbanistinį 
simbolį, susiejantį lietuvos naujojo valstybingumo pradžią su 
dabartimi.“ (Kas yra Tautos namų projektas? – vilnius, 2006, p. 9.)

2 a.grigaravičius, v. sirutavičius. Neįgyvendinta idėja: lietuvių „Tautos 
namai“ Vilniuje // Kultūros barai, 1998, nr. 10, p. 82–89.

3 a. smetona. Raštai, t. 1. – kaunas, 1930, p. 156.
4 druskius [aleksandras dambrauskas]. Prie ginčų apie Mokslo ir Dailės 

draugijų namus // Draugija, 1910, nr. 46, p. 197.
5 Ten pat, p. 201.
6 Tautos namai // Garnys, 1910, nr. 6.
7 a. smetona. Op. cit., p. 157.
8 Ten pat, p. 161.
9 Ten pat, p. 180.
10 Ten pat, p. 182.
11 Ten pat, p. 193.
12 druskius. Op. cit., p. 194.
13 Ką rašo kiti laikraščiai // Vienybė, 1910, nr. 39.

Tautos namų idėja atgimsta – 2007, vasario 16. gEdimino zEmlicko  nuotraukos
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tai apie lietuvą, šalį, kuri turi labai daug praeities 
ir labai nedaug labai neaiškios ateities. Europos 
valstybių istorijoje, jeigu apie ją svetimuose kraš-

tuose, netgi tarp specialistų, kas nors yra žinoma, lietuva 
tebeįsivaizduojama kaip la bête noire1, t. y. valstybė ir tau-
ta, kuriai Europa ilgai ir atkakliai – apie šimtą trisdešimt 
metų kryžiumi ir kalaviju – brukte bruko krikščionybę ir 
kuri tuoj po pragaištingosios unijos su lenkija ištisiems 
šimtmečiams paslaptingai išnyko iš politinio Europos 
žemėlapio. Tai valstybė, kurios istorijos didžiąją dalį su-
daro įvairiausios politinės sąjungos ir okupacijos ir kuri 
net ir toje pačioje Europoje vis plačiau garsėja kaip gir-
tuoklių, chuliganų, savižudžių ir galvažudžių kraštas.

politinio ir ekonominio nevisavertiškumo bei vis di-
dėjančio socialinio atsilikimo etalonu lietuva tapo ir kitų 
dviejų baltijos valstybių – latvijos ir Estijos – atžvilgiu. 
akivaizdu, jog jos politinė ir administracinė biurokra-
tija jau spėjo plačiai pagarsėti totaliu bukagalviškumu, 
veiklos ir jos rezultatų neadekvatumu, iracionalumu, 
korumpuotumu. visa tai sudaro intelektualinį ir doro-
vinį pagrindą apmąstyti lietuvą kaip valstybę ir tautą 
etiniu aspektu, t. y. kaip kraštą, kuris per visą savo istori-
ją taip ir nesugebėjo suvokti, jog krikščioniškoji vakarų 
Europa – tai ne tik demokratinių institucijų ar modernių 
technologijų, bet ir aukštos dvasinės, dorovinės kultūros, 
grindžiamos dar dekaloge suformuluotais didžiaisiais 
doroviniais reikalavimais, geopolitinis regionas.

Taigi tam tikra prasme tiesiog negali atsistebėti 
šventojo rašto kūrėjų įžvalgumu, kadangi būtent jie nu-
spėjo, kas visada, visur ir visiems yra ir bus svarbiausia – 
tikrai ne geografinės ar astronominės žinios: senajame 
Testamente nekalbama nei apie Žemę kaip apie planetą, 
turinčią rutulio formą, nei apie tai, kas apie ką sukasi – 
Žemė apie saulę ar saulė apie Žemę; priešingai – nuolat 
vis kalbama apie dorovę, nes būtent ji yra svarbiausia, 
o ne kas nors kita, pavyzdžiui, garsieji gamybiniai san-
tykiai ir gamybinės jėgos, kuriais rusų bolševikai kaip 
tik ir bandė pagrįsti žmonijos istorijos, visuomenės rai-
dos, socialinių santykių specifiką ir, žinoma, būtent dėl 
tokio ,,tikrai mokslinio“ dalykų išmanymo nugarmėjo į 
istorinę nebūtį. vadinasi, jau garsiajame k. marxo pasi-
gyrime, kad jo filosofijoje ,,nėra nė gramo etikos“, buvo 
užkoduota tai, ką dabar vadiname komunizmo, arba to-
talitarizmo, žlugimu. maža to, kiekviena socialinė siste-
ma, radusi galimybę dorovės nepaisyti arba ją ignoruo-
ti, anksčiau ar vėliau neišvengiamai susiduria su etikos 

1  juodas žvėris (pranc.) – nemėgstamas, nekenčiamas dalykas.

stygiumi ir virsta autokratija, despotija, totalitarizmu. 
konkretus pavyzdys – v. putino rusija.

Tai žinojo jau senovės graikai, iš to plaukia ir garsieji 
antikos išminčiaus sokrato žodžiai, skirti atėnų valsty-
bės piliečiams: ne iš pinigų, sakau jums, broliai atėniečiai, 
randasi dorovė ir tautų gerovė, o iš dorovės – pinigai ir tau-
tos gerovė.

šie žodžiai pasakyti penktame amžiuje prieš kris-
tų. ir galioja jie visai žmonijos istorijai, vadinasi, ir 
mums. retas kuris mąstytojas galėtų pasididžiuoti to-
kia politine ir intelektualine įžvalga, nugalėjusia ir er-
dvę, ir laiką.

v. kudirka savo Tautiškoje giesmėje taip pat pabrėžia: 

Tegul tavo vaikai eina vien takais dorybės,
Tegul dirba ant naudos tau ir žmonių gėrybės.

Tegul saulė Lietuvos tamsumas prašalina
Ir šviesa, ir tiesa mūs žingsnius telydi.

visai pagrįstai kyla klausimas, kodėl šios didžiausių 
ir tauriausių žmonijos protų mintys ir svajonės niekada 
neišsipildo, netampa tikrove? kodėl santvarka vis tebe-
keičia santvarką, viena politinė sistema – kitą, ir visas 
šis procesas sukelia tik audrotos jūros iliuziją: žvelgiant į 
ligi pat horizonto besiveržiančių bangų begalybę atrodo, 
kad visa ši neaprėpiama vandens platybė tuoj tuoj už-
plūs krantą, viską nuplaus ir sunaikins, tačiau pažvelgęs 
sau po kojų pamatai vis tą pačią drėgno smėlio liniją, į 
kurią visa ši jų galybė ir sudūžta, sudūžta be jokio pa-
stebimesnio rezultato.

atsakymo į klausimą, kodėl taip yra, tenka ieškoti ne 
kur kitur, o pačioje žmogaus, kaip save suvokiančios ir 
mąstančios būtybės, prigimtyje. Žmogus – ne vienintelė 
visuomeninė būtybė Žemėje; tokį homo sapiens pasipūtė-
liškumą užprotestuotų skruzdės, bitės, termitai, bebrai, 
liūtai, vilkai ir daugelis kitų būriais gyvenančių gyvūnų. 
Žmogaus problema slypi ne jo visuomeninėje prigimtyje, 
o visuomenės reguliavimo būde. vabzdžių bendruome-
nėse, pavyzdžiui, paplitęs cheminis jos narių reguliavimo 
būdas, žinduolių populiacijose – genetinis tobulumas, 
grindžiamas išskirtine fizine jėga ir ištverme. Tam, kad 
iš kiaušinėlio išriedėtų būsimoji bičių motinėlė, bitės dar-
bininkės privalo ją gausiai maitinti, o kad išriedėtų bitė 
darbininkė arba tranas – maisto racionas turi būti jau ne 
toks gausus ir ne toks kaloringas. analogiškai – kad liūtų 
praidas sėkmingai egzistuotų ir liūtės patelės galėtų ra-
miai auginti savo liūtukus, reikia, kad jų tėvas būtų kaip 

J o n a s  B a l č i u s

susiruošusi išeiti



6NAUJOJI ROMUVA, 2008, NR. 3 (564) 

reta stiprus ir bet kuriuo momentu įstengtų atremti įnir-
tingą kitų liūtų, siekiančių šį praidą užgrobti, ataką.

Žmonių visuomenės visur ir visada tvarkydavosi ir 
tebesitvarko vadovaudamosi vertybinėmis orientacijomis, 
vadinasi, ir dorovinėmis elgesio normomis. Tiesa, visa tai 
dažniausiai buvo ginama ir įtvirtinama jėga, tačiau ši 
jėga niekada nebuvo naudojama kaip tikslas, o tik kaip 
priemonė konkretaus etnoso, tautos, valstybės ar visos 
žmonijos išpažįstamiems vertybiniams idealams bei do-
rovinio elgesio normoms apginti ir įtvirtinti. pavyzdžiui, 
demokratinių Europos valstybių kova prieš fašizmą.

kita vertus, jeigu, tarkime, senovės egiptiečiai arba 
kinai buvo įsitikinę, jog faraonas arba imperatorius yra 
jų gyvasis dievas, jie atitinkamai ir elgėsi. lygiai taip pat 
elgėsi ir senovės atėniečiai, tikėdami, jog jų miesto-vals-
tybės demokratinė santvarka – tinkamiausia jų visuome-
nės reguliavimosi forma.

vis dėlto žmogaus, o kartu ir visos žmonijos, pri-
gimtinis intelektualinis ribotumas niekada neleidžia su-
kurti tokių dorovinio elgesio normų, kurios būtų amži-
nos ir nekintamos. pavyzdžiui, katalikų bažnyčia – ir ne 
tik ji! – daugiau kaip tūkstantį metų sėkmingai gynė ir 
puoselėjo principą, jog kiekviena valdžia duota dievo. 
šis teiginys tapo visos viduramžių Europos feodalinių 
visuomenių luominės socialinės hierarchijos doroviniu ir 
faktiniu pagrindu. nepaisant to, prasidėjus vadinamajai 
buržuazinių revoliucijų epochai, doroviškai ir socialiai 
susikompromitavusias monarchijas bei jų karūnuotąsias 
galvas ištiko krizė: pirmiausia buvo giljotinuotas angli-

jos, vėliau – prancūzijos, galiausiai – su visa šeima itin 
žiauriai nukankintas ir rusijos imperatorius.

po nesėkmingo pirmojo pasaulinio karo vokietiją ir 
rusiją ištikusios totalitarizmo krizės parodė, jog žmonija 
iš tikrųjų neturi jokių kitų vaistų nuo savo pačios soci-
alinių politinių nelaimių ir katastrofų, tiktai demokrati-
ją. Tiesa, ir pastaroji, pasak W. churchillio, esanti viena 
prasčiausių visuomenės politinio valdymo formų: josios 
pranašumas šiuo atveju esąs tik tas, jog visos kitos – dar 
prastesnės! Tokia jau ta žmogaus, kaip dievo kūrybos 
vainiko, tikroji prigimtis. pakanka, pavyzdžiui, prisi-
minti, jog didžiausi kriminaliniai, o ne vien politiniai, 
nusikaltėliai, visur ir visada kitais žmonėmis naudojasi 
tik kaip priemonėmis savo tikslams pasiekti ir mano, jog 
ne dorovė, o brutali fizinė jėga, prievarta ir smurtas yra 
„tikrų vyrų“ vertas gyvenimo būdas.

vadinasi, čia mes vėl turėsime grįžti ne prie dieviško-
sios, o prie gyvūniškosios žmogaus prigimties ir prisiminti, 
jog 98 % viso šiuolaikinio žmogaus genomo sudaro ben-
dri su šiuolaikinėmis šimpanzėmis genai! Tai reiškia, jog 
nuo šiuolaikinių primatų mus skiria viso labo tik tie 2 % 
genų, kurie ir sudaro viso mūsų žmogiškumo ir žmoniš-
kumo pamatą. štai kodėl, nors ir būdami tokie didžiai 
dvasingi ir intelektualūs, mes niekada nesiliaujame vieni 
su kitais kariavę, kūrę vis baisesnes kitų žmonių naikini-
mo priemones, vogę, prievartavę ir žudę: keturkojai mūsų 
pirmtakai daro lygiai tą pat!

maža to, gyvūnų elgsenos tyrinėtojai etologai seniai 
pastebėjo, jog mes, žmonės, netgi kariaujame lygiai taip, 
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kaip, pavyzdžiui, pavianai: į mūšio lauką siunčiame ne 
senus, t. y. visiškai subrendusius patinus, o vos pirmo 
plauko ant smakro sulaukusius jaunuolius, tuo patys 
sau padarydami baisiausią „meškos paslaugą“: vien 
per du pasaulinius karus Europoje ir amerikoje buvo 
paaukota tiek jaunų ir sveikų vyrų, t. y. taip nepatai-
somai sunaikintas Europos tautų genetinis fondas, jog 
kalbėti, kad po to Europa, o ir apskritai baltoji rasė, dar 
galėsianti kada nors genetiškai atsigauti – neatsakingas 
veblenimas.

bet grįžkime į lietuvą. užsimindamas apie ją kaip 
apie kraštą, turintį labai daug praeities ir labai nedaug 
neaiškios ateities, galvoje turėjau dabartinę jos padėtį – 
demografinę, socialinę ir, be abejo, dorovinę. Tautos „su-
siruošimas išeiti“ šiuo atveju reiškia, jog ji jau yra nepajėgi 
užtikrinti savo pačios biologinės reprodukcijos.

Lietuvos ryte išspausdintame straipsnyje Artėjama 
prie trijų milijonų rašoma, jog per pastaruosius aštuone-
rius metus lietuvoje gyventojų sumažėjo 4,2 %. Tūks-
tančiui gyventojų tenka 9,5 gimusiojo ir tai „neužtikrina 
demografinės pusiausvyros ir kartų kaitos“. vien pernai 
gyventojų skaičius lietuvoje sumažėjo 13,4 tūkstančio. 
kiti duomenys, pavyzdžiui, kad pagal savižudybių skai-
čių pasaulyje esame pirmaujanti tauta, jau niekam net 
nebeįdomūs. o juk tai ne tik mūsų tautiečių pasiektas 
pasaulinio lygio rekordas, bet ir dorovinio tautos nuosmu-
kio bedugnė. kas ją prie to privedė?

bet ir tai dar ne viskas: esame ne mažesni rekordi-
ninkai dar vienoje srityje. straipsnyje Lietuviai mutuoja 
į girtuoklių tautą, paskelbtame Vilniaus dienoje, rašoma: 
„prieš 70 metų nuo puslitrio degtinės pasigerdavo penki 
lietuviai. dabar su tokiu kiekiu nesunkiai susitvarko ir 
vienas. Tai, kad kasmet išgeriama vis daugiau alkoholio, 
lemia ne tik reklama ir teigiamas visuomenės požiūris, 
bet ir kintantys genai.“ Toliau straipsnyje pabrėžiama, 
kad beveik 40 % paauglių pirmą kartą pasigeria nesu-
laukę 11 metų. su šios rūšies „progresu“ į koją žengti 
nesugeba net ir šiuolaikinė medicina: vadovėliuose, pa-
vyzdžiui, vis dar rašoma, jog 4,5 promilės gryno alkoho-
lio – mirtina dozė net ir suaugusiam vyrui.

šiandien gydytojai jau yra priversti į šiuos skaičius 
ranka numoti, nes vis dažnėja atvejų, kai tenka susidurti 
su išgėrusiais du kartus didesnį grynojo alkoholio kie-
kį. rezultatas: per pastaruosius šešiolika metų (taigi jau 
ne tuo prakeiktuoju sovietmečiu, o mūsų nuostabiosios 
nepriklausomybės laikais!) dėl alkoholio vartojimo psi-
chikos ir elgesio sutrikimų skaičius 100 tūkstančių gy-
ventojų išaugo nuo 9 iki 100. šiandien vienas lietuvis 
per metus išgeria maždaug 20 litrų gryno alkoholio. To-
kio girtuoklystės masto lietuvos istorijoje dar nebuvo. 
rekordininke laikoma prūsija, kur prieš šimtmetį vyrai 
vidutiniškai per metus išgerdavo 27 litrus. Tačiau prūsi-
jos jau nebeliko. kokia ateitis laukia prūsų kraujo gimi-
naičių lietuvoje?

atsakymą į šį anaiptol ne retorinį, o gyvybiškai visai 
tautai reikšmingą klausimą pateikia žinomas gydytojas 
psichiatras, respublikinės vilniaus psichiatrinės ligo-
ninės direktorius valentinas mačiulis: „na, liks saujelė 

lietuvių, bus nykštukinė valstybė. dalis tautos gyvens 
aukšta tvora aptvertuose namuose ir eidami į gatves ne-
šis ginklą, kad apsigintų nuo kitų.“

skaičius, faktus ir nuomones čia pateikiu specialiai, 
kad kaip nors apsiginčiau nuo įvairiausių kaltintojų, ne-
siliaujančių tvirtinti, jog matantys vien juoda mūsų gy-
venime patys esą neurotikai, sergantys depresija, linkę 
į savižudybę ir t. t. Ta pačia proga noriu pridurti, jog 
žmonijos istorijoje nėra buvę optimistiškesnės santvar-
kos nei rusiškojo pavyzdžio „brandusis socializmas“: 
už pesimistines nuotaikas, socialistinės tikrovės „juo-
dinimą“ buvo baudžiama – mėtoma iš darbo, kišama 
į konclagerius lygiai taip pat, kaip ir už bet kokią kitą 
politinę akciją ar disidentystę. ir vis dėlto, nepaisant 
valstybiškai, ideologiškai ir pasaulėžiūriškai sankcio-
nuoto optimizmo, imperija ir pati ši sistema negailes-
tingai žlugo.

šiandien pasigirstantys analogiški balsai ir teigi-
niai – tik nuoroda į tą patį. kita vertus, didieji mūsų 
politikos proto bokštai giliai pasąmonėje, matyt, vis dėl-
to jaučia šiokį tokį nerimą, jog yra svariai prisidėję prie 
dabartinės totaliai alkoholizuotos lietuvos visuomenės 
atsiradimo, t. y. nūdienos pragertukų kartos formavimosi 
proceso. nežabota alaus ir degtinės reklama, galimybė 
bet kuriuo paros metu svaigalų nusipirkti degalinėse, 
tris, keturias ar net penkias dienas trunkantys savaitga-
liai – tai vis šių ponų „geranoriškos“ veiklos simboliai. 
Tai dėl jų nykštukinė valstybėlė sėkmingai pradėjo mėg-
džioti vėlyvojo laikotarpio romos imperijos gyvenimo 
būdą. Tačiau duonos ir žaidimų politika, kaip žinoma, 
romos imperijai neatnešė nei galios, nei suklestėjimo. 
neatneš ir mums.

pirmą kartą, kaip liudija istorijos šaltiniai, lietuva 
masiškai gerti pradėjo Xvi–Xvii a., t. y. neilgai trukus 
po lietuvos ir lenkijos unijos, baudžiavos įvedimo ir 
prievartinio ldk apkrikštijimo, kurių padarinys – val-
dančiosios bajorijos sluoksnio susiformavimas bei visiš-
kas jos nutautėjimas. „mykolo lietuvio nuomone, – rašo 
b. genzelis knygoje Lietuvos filosofijos istorijos bruožai, – 
šalis eina į pražūtį, nes dėl dorovinio nuosmukio aukš-
tesnieji luomai praranda pareigos jausmą. užuot rūpi-
nęsi valstybės gerove, visą savo energiją jie skiria kūno 
užgaidoms tenkinti. klesti egoizmas. <...> kraštas skendi 
girtuoklystėje, nes „tuos nuodus geria vyrai, moterys, 
jaunikaičiai gatvėse, aikštėse ir pakelėse. jais užsinuodi-
ję, jie negali po to nieko daugiau daryti, kaip tik miego-
ti, ir kas vieną kartą įprato į šią blogybę, tam aistringas 
noras pasigerti nuolat didėja“. autorius tikėjosi, kad 
valdantysis monarchas Žygimantas augustas atkreips 
deramą dėmesį į jo traktatą Apie totorių, lietuvių ir mas-
kvėnų papročius ir imsis reikiamų priemonių, tačiau taip, 
deja, neatsitiko. karalius mykolą lietuvį taip pat palai-
kė pernelyg dideliu pesimistu (o gal – ir depresuojančiu 
neurotiku, jeigu tokie psichikos sutrikimai anuometinei 
medicinai jau buvo žinomi), todėl veikalą šiek tiek pavar-
tinėjęs ir pamatęs vien liūdnus jame aprašomus dalykus, 
numetė į stalčių ir daugiau nebeprisiminė. romantiški 
pasimatymai su barbora radvilaite neabejotinai buvę 
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kur kas malonesnis užsiėmimas! Tačiau, kad ir kaip keis-
ta, teisus pasirodė esąs ne įsimylėjęs monarchas, o šis jo 
dvaro pareigūnas: lietuvos didžioji kunigaikštystė po 
poros šimtmečių iš tikrųjų nugrimzdo į istorijos užmarš-
tį! nebeliko nei ldk, nei lenkijos karalystės – tik šiaurės 
vakarų kraštas begalinėje maskolių imperijoje.

priežastys, dėl kurių anuometinė lietuva pasileido 
gerti, akivaizdžios: tai prievarta didžiųjų kunigaikščių 
vytauto ir jogailos apkrikštyta lietuva, kuri po šios ak-
cijos iš karto susidūrė su didžiulio masto dorovinėmis, 
socialinėmis ir politinėmis problemomis. Tūkstantme-
čiais senųjų baltų praktikuotą religiją ir pasaulėžiūrą, 
kurių išpuoselėtasis dorovinis ir socialinis moto gyventi 
santarvėje su šventąja gamta ir su savo artimu, pakeitė seku-
liarizuotos, nudievintos gamtos samprata, įpareigojusi 
naudotis ja kaip krikščionių dievo sankcionuota vieta ir 
laiku veistis ir daugintis, pripildyti žemę ir pavergti.

kita vertus, propaguodama plačiai žinomą teiginį, 
jog visi mes esame broliai ir seserys Kristuje, krikščionybė 
sankcionavo ir įteisino baudžiavą kaip jokių alternaty-
vų neturinčią vieno žmogaus socialinę, ekonominę ir 
dorovinę priklausomybę kitam žmogui, paversdama jį 
paprasčiausiu feodalinio ūkio inventoriumi, kalbančia 
darbo jėga.

po šių radikalių pertvarkų lietuvos didžiojoje ku-
nigaikštystėje žlugo visa, kas, kaip tūkstantmečiais atro-
dė, buvo šventa, amžina ir nekintama. Žmonės pasijuto 
esą tarsi kybantys beorėje erdvėje. beliko tik gerti – kad 
užsimirštum.

pridurkime, jog paskutinis lietuvių laimėtas mūšis, 
be abejo, buvo Žalgirio kautynės, kuriose, kaip teigia 
istorikai, žuvęs kas trečias ketvirtas lietuvis. vėlesnius 
karus lietuva kariavo jau kaip Žečpospolita, t. y. remda-
masi vien šauktine bajorų kariuomene. bajorų, pasiskel-
busių ir laikiusių save vieninteliais šio krašto piliečiais!

antrasis analogiško pobūdžio dorovinis ir sociali-
nis kataklizmas lietuvą ištiko 1940 metais. apskritai šį 
rusiškojo pavyzdžio socializmą, arba kitaip – komunis-
tinį totalitarizmą, tikslingiausia būtų apibrėžti ir įver-
tinti kaip potencialią žmonijos istorijos pabaigą, nes būtent 
šios rūšies totalitarizmas pradeda kurti ir sukuria nau-
jos epochos žmogų – žmogų be savybių, arba vadinamąjį 
homo sovieticus.

sovietinis žmogus – tai individas, kuriam apskritai 
nereikalinga ir nebūdinga nė viena žmonijos per tūks-
tantmečius istoriškai ir socialiai išsiugdytų savybių: nei 
tautiškumas, nei privati nuosavybė, nei religija – tik ide-
ologija, kuri, kaip ir garsiojoje g. orwello knygoje, die-
ną naktį iš visų informavimo priemonių kartoja vieną 
ir tą pat: tarybinis žmogus, tarybinio žmogaus, tarybiniam 
žmogui... – iki visiškos dvasinės ir dorovinės individo 
prostracijos. dar baisiau yra tai, kad kiekvienas šios 
imperijos pavaldinys negailestingiausiais būdais buvo 
persekiojamas ne tik už tikėjimą, bet ir už tautiškumą, 
patriotiškumą, kitamanystę, nuosavybę ir netgi už dorą 
ir sąžiningą darbą.

pastarasis čia taip pat tapo nereikalingas, kadangi 
už jį niekada nebuvo mokama tiek, kiek jis vertas, o ir 

kolegos į tokį „išsišokėlį“ anksčiau ar vėliau pradėdavo 
skersakiuoti įtardami prasisiekėliškumu, klastingumu, 
padlaižiavimu ir t. t., nes pagrindinė „dorovingo“ sovie-
tinio darbininko ir kolūkiečio elgesio maksima buvo ap-
laidumas, vadinamojo visuomeninio turto grobstymas, 
girtuokliavimas ir tinginiavimas, vadovaujantis princi-
pu: valdžia vaizduoja, kad mums moka, o mes valdžiai – kad 
dirbame. valdžia pati pasirinkdavo ir „stachanoviečius“, 
ir „pirmaujančius“ darbo kolektyvus, kurie periodiškai 
buvo keičiami pagal išankstinį susitarimą. ir taip ištisus 
penkiasdešimt metų. per tą laiką pasikeitė dvi žmonių 
kartos, o tai reiškia, jog ir iš tikrųjų susiformavo toks 
žmogaus tipas, kurio kitaip, kaip tik homo sovieticus, nė 
nepavadinsi.

Tačiau kaip baisiai, o gal ir nepataisomai, pakeitė 
toks gyvenimas dorovinį lietuvio charakterį, jo tautinį 
mentalitetą bei identitetą, galėjome įsitikinti tik atkūrus 
lietuvos nepriklausomybę.

šiandien, praėjus aštuoniolikai metų (palyginimui 
galima pasirinkti kad ir atitinkamą pirmosios lietuvos 
nepriklausomybės laikotarpį), faktiškai nepadaryta nie-
ko. Tada, kai lietuva dar tik kėlėsi iš pirmojo pasaulinio 
karo griuvėsių, dar keletą metų kraštą niokojo bermonti-
ninkų gaujos, sovietų daliniai, galiausiai – ir garsiojo lie-
tuvių nutautėlio, kilusio iš žemaičių bajorų, j. pilsudskio 
karinės avantiūros, kurių pasekmė – vilniaus ir vilniaus 
krašto aneksavimas, privertęs lietuvius įsikurti laikinojo-
je sostinėje, tuščioje vietoje atidaryti kauno universitetą 
ir t. t. nepaisant to, per aštuoniolika metų lietuva ne 
tik įvykdė vieną moderniausių Europoje žemės refor-
mų, išparceliuodama dvarus ir sukurdama europietišką 
ekonominę krašto infrastruktūrą, bet ir išugdė epochos 
reikalavimus atitinkančią humanitarinę bei techninę in-
teligentiją, padėjo pagrindus tautiškai orientuotam moks-
liniam krašto potencialui, sukūrė savo aviaciją, kariuo-
menę, sugebėjusią pasipriešinti ne tik raudonųjų, bet ir 
baltalenkių užmačiomis ir apgynusią kraštą nuo visiškos 
aneksijos. lietuvių kalba pirmą kartą per visą ilgaamžę 
tautos istoriją tapo valstybine, meno ir mokslo kalba. visa 
tai išties buvo padaryta tuščioje vietoje, t. y. po keletą šim-
tmečių trukusios unijos su lenkija bei 125 metus trukusio 
caro imperijos valdininkų ir žandarų savavaliavimo.

dabar gi per kiekvienas kovo 11-osios metines poli-
tinė nomenklatūra vis nesiliauja džiaugusis ir didžiavu-
sis, kad lietuva jau ir Es, ir naTo narė, bet tai faktiš-
kai ir viskas. Tuo tarpu nė viena iš krašto gyvybingumą 
laiduojančių reformų, – nei žemės ūkio, nei sveikatos 
apsaugos, nei švietimo, – nepaisant nuolatinių valdinin-
kų vykdomų šių sistemų perturbacijų, nėra baigta. prie-
šingai – nuolatiniai mokytojų, gydytojų, valstiečių ir net 
policininkų streikai bei piketai tik patvirtina, kad „labai 
jau daug kas supuvę karalystėj“, kaip pasakytų šaunusis 
hamletas! o juk bent jau švietimo ir sveikatos apsaugos 
darbuotojų gerovė – tai ne tik jų pačių, bet ir visos tau-
tos gerovė, jos ateities garantas. XXi amžiuje, kaip, beje, 
ir bet kada anksčiau, nebuvo ir negali būti tautos be fi-
zinės ir dvasinės sveikatos, t. y. be tai epochai būdingo 
medicininio aptarnavimo bei švietimo lygio.
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abejonių nekelianti tiesa yra ir tai, jog per šiuos aš-
tuoniolika metų kraštą paliko šeši septyni šimtai tūks-
tančių jos gyventojų. o tai reiškia, jog jiems čia, gimtaja-
me krašte, jų pačių išsikovotoje valstybėje, nebuvo leista 
gyventi ir dirbti. Taigi, neturėdama kitos išeities savo gim-
tinę paliko visa krašto jaunystė – žmonės norintys, gebantys 
ir galintys dirbti.

ar šis faktas būtų malonus ar nemalonus po visas 
naująsias partijas ir partijėles pasklidusios valdančio-
sios nomenklatūros atstovams, jį derėtų vertinti viena-
reikšmiškai: tai tautos tragedija. štai tokią sukūrėme 
„gerovės“ valstybę. o juk kadaise v. landsbergis savo 
gražiojoje jungtinėse Tautose pasakytoje kalboje svajojo 
apie gulėjimą gimtojoje sodyboje prie šulinio ir žiūrėji-
mą į mėlyną lietuvos dangų, apie pilnas krykštaujančių 
vaikų lietuvos ūkininkų sodybas! jo idealų puoselė-
tojas a. kubilius dar sąjūdžio pradžioje nepriklauso-
mybės aistra liepsnojantiems tautiečiams aiškino, jog, 
atgavę nepriklausomybę, mes jau po trejų metų gyven-
sime kaip švedai. Tad kur ta mūsų švediškoji gerovė, 
ar tik ne ispanijos apelsinų giraitėse, o gal airijoje ar 
dar kur nors?

Tačiau problema, matyt, ne tik ta, jog per kiekvie-
nus naujus rinkimus į seimą ir vyriausybę patenka vis 
daugiau žmonių, niekada net nesusimąsčiusių, kas yra 
dorovė, moralinė ir politinė atsakomybė ir turinčių ka-
minkrėčio ar taros punkto supirkėjo iQ. problema čia dar 
ir ta, jog sovietizmas iš pagrindų pakeitė supratimą ir apie 
moralę, ir apie privačią nuosavybę.

klasikinėje – europietiškojo pavyzdžio – valstybėje ir 
visuomenėje tai neatidaloma, neatribojama vienovė: ten 
nėra ir negali būti verslo be moralės, ir moralės – be vers-
lo. nėra dėl to, jog ir vienas, ir kitas kraštutinumas čia 
neišvengiamai tampa teisinio intereso objektu. posovietinė-
se respublikose – atvirkščiai. kaip dorovinio, socialinio 
ir visuomeninio nužmogėjimo ir nužmoginimo institutas 
šis mechanizmas pradėjo veikti prasidėjus vadinamajai 
posovietinei privatizacijai, tautos taikliai perkrikštytai į 
„prichvatizaciją“. privatizacijos, o iš tikrųjų vadinamo-
sios socialistinės nuosavybės išgrobstymo strategija ir 
taktika buvo paprasta, sovietinei ir posovietinei valdi-
ninkijai gerai žinoma, t. y. proletariato vado v. lenino 
įvardinta ir apibrėžta kaip formulė: грабь награбленное. 
Tai jie, žinoma, ir padarė.

nuo čia prasideda ir visa lietuvos tragedija – valsty-
bės, kaip naujųjų, posovietinių, biurokratų ir partokratų 
valdomos institucijos transformacija, galutinai palaidoju-
si lietuvių viltis turėti savo valstybę, ginančią jų interesus 
ir jiems atstovaujančią: per keletą metų tauta virto visiš-
kų skurdžių minia, pamačiusi, jog jau nebeturi ne tiktai 
švarko ir kelnių, bet ir apatinių, nes visas tas sovietinis 
turtas, tarsi burtų lazdele mostelėjus, sutekėjo į buvu-
sių kolchozų ir gamyklų vadovų rankas. Tik jie turėjo 
išsaugoję visus būtinus ryšius su savo postuose likusia 

sovietine valdininkija visose ministerijose, žinybose ir 
kanceliarijose; jie taip pat turėjo ir lėšų, būtinų tokiems 
aktams, nutarimams bei sprendimams priimti.

kita vertus, jeigu ši parazitiška pagal apibrėžimą 
sovietinė nomenklatūra nebūtų šio socializmo nugyve-
nusi, t. y. suomiškose pirtelėse ir medžioklėse galutinai 
pragėrusi, jeigu ji nebūtų susivokusi, jog nomenklatūri-
nis kapitalizmas siūlo jiems nepalyginti didesnes socia-
lines laisves ir privilegijas negu jų visiškai nugyventas 
nomenklatūrinis socializmas, tiek mes šią savo laisvę ir 
nepriklausomybę būtume ir tematę! kitaip tariant, bet 
kokia revoliucija sovietijoje neišvengiamai būtų buvusi 
be gailesčio užgniaužta ir nė kiek ne švelniau, negu tai 
buvo padaryta vengrijoje 1956 metais ar čekoslovakijoje 
1968-aisiais!

nepaisant to, nomenklatūrinė prichvatizacija lie-
tuvoje vis dar tęsiasi – informacijos apie tai pilni laik-
raščiai, televizijos ir radijo pranešimai, žinių laidos – 
įgaudama vis drastiškesnes ir vis odioziškesnes formas. 
Todėl lietuva nėra nei demokratinė, nei provakarietiš-
ka, o tik grynai posovietinė respublika, nors formaliai 
ir turi visas demokratines institucijas: juk vadinamasis 
valdantysis elitas – ir „kairieji“, ir „dešinieji“ – ir toliau 
įvairiausiais būdais sėkmingai dalyvauja korupcinių pa-
gal savo prigimtį ir turinį firmų bei kompanijų veiklo-
je. šių politikų priimami (ar nepriimami) įstatymai, iš 
kurių daugelis – vienadieniai, t. y. sukurpti čia pat ir 
atitinkantys lobistų užmačias, jiems reikalingesni už 
orą. sąžiningo, tikrai vakarietiško ir europietiško vers-
lo lietuvoje labai nedaug. šia prasme lietuva atsirado, 
susiformavo ir šiaip taip egzistuoja anaiptol ne vaka-
rietiškuoju, o posovietiniu, neonomeklatūriniu pagrindu. 
kita vertus, tai iš tikrųjų reiškia, jog žmonių visuomenėje 
iš principo yra įmanomas ne tik nomenklatūrinis socializmas, 
bet ir nomenklatūrinis kapitalizmas. ir rusija, lietuva bei 
kitos posovietinės šalys tai įrodė. šiandien jos ir egzis-
tuoja kaip valstybės ir visuomenės, kurių vis didesnę na-
cionalinio produkto dalį suryja ši naujoji politinė admi-
nistracinė biurokratija su visomis iš to išplaukiančiomis 
privilegijomis, pradedant, pavyzdžiui, šunų vežiojimu 
valdiškomis mašinomis ir baigiant bet kokiu teisiniu bei 
doroviniu nihilizmu.

didysis senovės graikų filosofas platonas, aprašęs 
„šauniojo vyro Ero“ nuotykius pomirtiniame pasauly-
je, užsimena, jog šis vyras esą girdėjęs, jog didžiausiam 
antikos pasaulio nusikaltėliui aridėjui, prieš tūkstantį 
metų buvusiam pamfilijos miesto tironui, nužudžiusiam 
savo seną tėvą ir vyresnįjį brolį bei padariusiam daugybę 
kitų baisų nusikaltimų, dievai paskyrę amžiną bausmę 
Žemės viduriuose. kas laukia tų, kurie įstumia tautas į 
alkoholizmo liūną ir skurdą, atima iš jų šviesesnio gyve-
nimo viltį ir verčia juos, palikus vaikus giminaičiams ar 
tik pažįstamiems, išvykti iš gimtojo krašto laimės ieškoti 
svetur, nežino niekas.
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grįžtantis kelias

kapiliaruose ima aušti, medaus spalva budina
išsapnuotas giraites, tačiau berniukas apsvaigęs nuo sapno,
dar aukščiau užsitraukia antklodę

laukymės ir miestai, moters pavidalai maištauja jo
sapnuose, liepdami augti, tapti vyru, išmokti žiūrėti
į tamsą, kur tolyje gundydama bręsta ugnis

tai ryto dėmė neturinti vietos ten, kur sapno paklodės
svyruoja paklusdamos vėjui, kol ties posūkiu vėl paaiškėja:
tėra vienas, vienintelis grįžtantis kelias

jei užaugsi sapne, klausydamas šuns lojimo,
jaunamarčių spygčiojimo, mirties spyglių šnaresio,
kiekvieną rytą išmoksi užgimti iš naujo

*   *   *

jeigu jie šiąnakt įjungs fontaną,
tuščiame kino teatre vėl
rodys vaikystės filmą,
ir jis nutrūks kaip styga –
ekrane vėl liks nešvarūs
degančios juostelės debesys

jeigu jie vėl veš mane linkui jūros,
ir ties Laukuva man vėl vaidensis
mojanti mano prosenelė
ir veidai prašiurens
senomis, nepalaidotomis
fotografijomis

jeigu jie vėl susės užu stalo
ir kalbėsis taip tarsi nieko nebūtų įvykę,
aš suprasiu – 
niekas dar nemirė,
tiesiog dieviškasis planas
nustojo galios

J u l i u s  K e l e r a s

kurioj pusėj

kai kurios durys neturi rankenų,
kai kurios rankenos neturi durų,
ir vargas tau, mieste, jei visos jos
taip niekad ir nesusitiks

sukneles teks matuotis prieš brėkšmą,
miegoti pusiausėdom, atsargiai
atsirėmus į sieną, tarp vazonėlių
su amžinai laimingom begonijom

tiesa, klaustrofobijos priepuolių
bus išvengta, tačiau nebeturėsi
pižamos, prikvėpuotos pagalvės,
knygų, brangesnių už viso pasaulio meiles

jau nebeturėsi rytinio kavos gėrimo,
sapnų išsipasakojimo, nė vieno veido
jokiame veidrodyje, dantų šepetuko,
malonumo paimti muilą

dušas liks amžinai užšalęs, telefono
skambučiai, ir tie galiausiai liausis
dirginę sienas, isteriškai glaustęsi prie
langų, kiaurą parą vaitoję

svajonės, ir tos teks anai pusei,
kur suvelta patalynė, nepadėtas
į vietą skutimosi peiliukas ir kaktusų
pulkas, įsimylėjęs mirtinai palangę

o dabar atsakyk –
kurioj pusėj yra kalėjimas?
aš kurioj pusėj esu?
turiu, privalau būti?
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kurėnai

kol žuvų nugaros liečia ūmų vandens paviršių, o klausą –
vakarinis signalas iš girgždančių Klaipėdos dokų,
valtys saugo namus jų 

kelios letarginės gatvės vejas aplinkui kamienus, 
mariose juda pelekai, atmušdami saulės užtvaras,
nudriskus žuvėdra leidžias gilyn į atspindį

nesikartoja, niekas nesikartoja – 
nei rūkas, nei atsispindinčios formos, 
nei neįžvelgiamos gelmės

lieka tik judesys, kurį verta išdidinti nuotraukoj – 
staigus, benamis, neprijaukinamas, galbūt šiek tiek
abejojantis kaip ir nebesantis jų, anųjų, šešėlis

*   *   *

lašas, ieškantis išeities, neįkalinančios šalikelės,
bėgantis baltais marškiniais, įsiveržiantis
po juodom gedulingom suknelėm,

po visom paslėptom topografijom, pramogų
tebeieškančiais kūnais, numeruotais eilėraščių
puslapiais, po nenumeruojamom ašarom

jis privalo aplenkti Kalipsę, privalo surasti vietą,
kur nėra ir nebus jokių kaukių,
jokių negyvų frontonų, fontanų, liejančių kraują

jis privalo plaukti prieš srovę, žvelgti per 
prieglaudų langus, dalintis matiniu nuovargiu,
tas vienatinis mylimas mylintis lašas

lašas, ieškantis vieno vienintelio žvilgsnio,
vieno vienintelio spindulio, iš pamesto
kažkur pamesto vaikystės žibintėlio

jis vis dar neranda (neišduok jam, 
jis nežino – nelemta atrasti), tačiau ties tavo ranka
jis aprimsta, ir vis vien pagaliau sušyla

julius kElEras. Vaikų žaidimų aikštelė, III
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mėsinė Pilies gatvėj

ne, šis mėsininkas neturi sapnų mėsos,
jis neprekiauja miestais, kur pavojinga
nubusti, kur temstant renkasi alksniai,
o paneriuos laukinės antys sprendžia
plasnojančius brydžių kryžiažodžius

purvinos plytos čia suvisam užtinkuotos,
ir nieks negalėtų nuplėšti šių tvarsčių,
prilipusių tąryt prie geto, ir išeit
iš žaidimo, iš miesto, Paneriuos
išsklaidyto laimingo tikrovės maketo

tai duobės veiduos, tai duobės
jų kūnuos, jie užsakytos vietos
(kastuvais parengtos auštant) –
nepūkuoti duobių patalai,
kur mūzų nėra, jų tiesiog čia nebuvo

nupuolusių, besispjaudančių,
negyvų, sutrikusių mūzų –
tik viena, toji užrištom akim,
gyva užmūryta buvusioj
mėsinėj iki šiol siunčia pavojaus signalą

nakties Hamletas

girgždančiais laiptais jau kopia naktis:
ir pagaliau statistas gali repetuoti 
Hamletą – nes jam vaidmuo paskirtas,
jis akimirką užuolaidą teturi prilaikyti,
(kol atsileidęs Klaudijus nukris),
ir po viskam, gerokai po viskam jį atskiras skambutis
kvies į tuščią salę:

na štai, dabar gali bandyti tarti tai,
kas tau svarbiausia šiam
pasauly, 
kol Laertas, žinia,
nuspręs kitaip, ir ši naktis išnyks

*   *   * 

norėčiau būti tavo jūra, tai reikštų
leidimą į nuoskaudų slėnį ir kitus
neplanuotus atrakcionus, tai reikštų 
sapną, kurio sapnuoti neverta
(jei, žinia, tai priklausytų nuo mūsų)

norėčiau matyti, kaip laistai gėles
balkone tarsi priimdama pirmą Komuniją
ir niekuomet, už jokio kampo nebūtų
matoma maža, švariai sušukuota mergaitė,
anuomet elgetavusi puotavusioj Vokiečių gatvėj

prie stoties

palaikiais drabužiais, žolėj, 
sukryžiavus kojas, be balso,

nevalgius beveik dvi paras
nešvaraus ledo batukais,

gyva dar, kvėpuojanti gelžkeliu,
įplėštu giliai žiogo kūnu,

niekada nesapnavus krioklio,
netoli troleibusų stotelės

iš kur tu? 
koks tavo vardas tamsoj?

kaip tave šaukti naktį
rūdinoj geležinkelių įlankoj?

kokia tavo suknelės spalva?
(taip, ji kadaise buvo geltona)

taip, dar reikėtų tau žaisti lėlėm,
muilo burbulus pūsti, kūdiki

palaikiais drabužiais, žolėj, 
degtukais nudegintu veidu
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prisiminimas. Krantinės gatvė

šešėlių užspaustas fikusas
dar nežino – savaitę nebus vandens,
nors po langais tekanti upė
galėtų prigirdyti miestą, pilną kareivių

vėjas uždaręs balkono duris
paneriu vejasi vorą, nusprendusį sprukti
ten, kur galima nerti voratinklius 
ir niekam nereikia rodyti paso

jeigu tu mirtum čia –
tarp dviejų, pereinamų kambarių
pokalbio vidury, 
rodydamas kelias atverstas knygas

jeigu –

ar ką nors sužinotum,
ko tada nežinojo fikusas, apdulkėjęs
sietynas, stalas su atremtu dviračiu, 
pieštukai, kartais tapdavę pirštais

rožinis biurokratams

Dieve, padėk jiems
mirti ramiai, savo lovose,
sugniaužusiems naujo pavyzdžio
banknotus su išsiuvinėtom
milijoninėm insignijom

padėk jiems tapti amžinais
šlapimo ir kraujo jūroj,
skolinti pigiau ir kelti
kepurę prieš paprastą,
nuskriaustą žmogų

Dieve, juk tu esi su mumis,
padėk jiems melstis klūpom
ir ne priešokiais,
padėk jiems suprasti,
jog jie irgi buvo žmonės kadaise

julius kElEras. Vaikų žaidimų aikštelė, V   
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Shinzo Fukuhara, 1931, 
fotografija

moteris skalbianti rūbus betonuotoj pakrantėj
panaši į tamsią vėjo lankstomą nendrę,
į pieštuką, vandeny skubiai rašantį baltą,
ką tik išskalbtą ir jau skalaujamą žodį

ji pareis, skalbs vaiko burną, vaiko
pėdas, perrengs švariais miego rūbais,
po to skuduro hieroglifais 
išbraižys nedidelį savo kambarį 

džiaustys lauke, skalbinius džiaustys
lauke, kad juose įsipainiotų vėjas,
kad tolimi nematomi miestai
ten blyksteltų sniego paklodėse

po to įsipils viralo, sėdės sukryžiavus
kojas, žiūrės į vieną, vienintelį tašką:
miegantis vaikas 
gražesnis už tekančią saulę

paupiu augantys medžiai
sapnuos ją –
susigūžusią, nuogą, skalbiančią
savo kasdienius sapnus

slėpynės

tu slepies už veidrodžio, veidrody,
koridoriuos, tuščioj teatro salėj,
užsidengi antklode, ieškai
paguodos laiškuos,
kelias eilutes veltui bandai atsiminti

veidrodžių vystykluos kasryt atgimsti –
po to – balkonas, cigaretė, gatvių sankryžos, aikštės –
visur, kur galima sustoti ir slėptis 
arba ieškoti to kito, 
dar nepažįstamo kūno

neieškomas jis keršija, neatgailauja, 
nustoja ieškoti Viešpaties,
neatpažįsta savęs minioje, neranda rankų ir kojų,
galop lieka vienas kaip sudėvėta kartūno suknelė –
svetima išnara, kažkieno užmiršta
paplūdimy, ant Nėries kranto

jei slėpsies vėl (o žinau, kad slėpsies)
slėpkis geriau po Vokiečių gatvės šešėliais,
už aukštyn keliamo elgetos delno, lieso
mergaitės kūnelio (ji parduoda nasturtas),
slėpkis geriau, ir pamatysi – netrukus tave atras 

veidas, tik tylintis veidas

tavo veidas išauga tyloj,
jis palieka bedugnę ir kyla,
ieškodamas, kur atsiremti

paukščių lizduos arba ten,
kur žuvys pakelia galvas –
veidas, tik tylintis veidas

jį saulė apšviečia, svetimo
rūbo plazdėjimas verčia
jį slėptis, aukštai

tavo veidas sklando, šešėliai
nedrįsta jo vytis –
veidas, tik tylintis veidas

julius kElEras. Vaikų žaidimų aikštelė, VII   
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Algimantas švažas – graži, talpi, sakyčiau, švaži 
pavardė jau viską pasako. kalbininkai mano, kad 
švažo pavardė nuo žodžio švažėti – lietis per kraš-

tus, pasklidai... jis pateisino savo pavardę – liejosi per 
kraštus po visą Žemaitiją ir lietuvą; švažojo – nesaugo-
jo savęs, visiems kaip švaistra ėjo dangaus pakraštėliais, 
pragiedruliu nušvisdavo kiekvienam sutiktam. visada 
gyvas, švaistus ar tik akimirkai sustoja gatvėje, ar ilges-
niam pokalbiui prisėda buvusioj aktorių namų kavinėj, 
kurioj retkarčiais pasivaišindavom. jam būdavo pakelėj, 
nors iš savo dirbtuvės eidavo į rotušę ar į antakalnį. visi 
jam buvo pakelėj, nes visus mylėjo, visus atsimindavo. 
kartais būdavo sunku suvokti, kas jį gena, kur skuba, 
kokios idėjos, planai širdį alina.

kartą sutikau suirzusį, einantį iš meno darbuotojų 
rūmų, sako, ar žinai, kad prūsų valdžia buvo uždraudusi 
elgetoms pasirodyti jūros ar marių pakrantėje? nustebau, 
kur čia dabar važiuosim? Teisingas įstatymas: jūra tūks-
tančius metų brandintus, savo prakaitu išprakaituotus 
menus išmeta iš gelmių, nutarusi, kad jau laikas žmonėms 
parodyt. o šitie susirenka, prageria ar kokius karoliukus 
mergai suveria... Tai tokie, broleli, nusidavimai dievo ka-
ralystėje. vėl pakartojo: nusidavimai dievo karalystėje. 
kaip stipriai sukalta. kaip altorius. vieno žodžio šiupelis 
pilnas. o pas mus tai Tiesa, tai kam jaunimui tiesa... ir 
nei tiesos, nei padoraus melo. Tik pasišaipyt galima. ir tai 
chleb. mums reikia tokius nusidavimus kurti... bet tam rei-
kia jausmo. o jie nori parodų. šaukia, kad meną išperėjo, 
sakau š., ne daugiau. pasidejavęs, kad vėluoja, nuskubėjo. 
Taip ir nesupratau, kas taip sunervino. nusigręžiau, bet iš-
girdau šaukiant: „užeik rytoj, parodėlę atidarom, yra keli 
dalios darbai, dūšią paganysi. galinga moteris.“ dabar 
jau nuskubėjo neatsigręždamas. ausyse vis girdėjos tas 
retas, senas žodis „nusidavimai“, likęs pirmo lietuviško 
periodinio leidinio pavadinimo esmės pajautimu.

su savo samprotavimais užgriūdavo kaip lavina, 
net atsipeikėti neleisdavo. geranoriškas, šviesus jis buvo 
įsimylėjęs ir krinčiną, kuriame niekada nebuvo buvęs, 
bet gerai žinojo iš bičiulio Eugenijaus matuzevičiaus 
pasakojimų prie krinčinietiško alaus, iš jo eilių, galingai 
traukdavo: „mes esam šiaurės krašto...“ svajojo aplan-
kyti Eugenijaus namus-muziejų, padovanoti savo darbų 
muziejui ir a. vienažindžio mokyklai. papasakojau apie 
pasvalio petro vileišio gimnazijos meno galeriją. supra-
tau, sako, bet pats ne nuo to galo pradedi, mokykis iš 
Eugenijaus. jis visada pradėdavo nuo gero sveiko mieži-
nio alaus, o jei nebūdavo – nuo žolelių antpilėlių. Tokių 
nieks neturėjo. o, kiek nuvarvindavom, bet taip, kad žo-
lelės nedžiūtų... viskas bus, padarysim, reikia nuvažiuot, 

tik nemėgstu proginių važiavimų... nuo visko pabėgu į 
dzūkiją, o ten... išskečia galingas rankas kaip sparnus ir 
nuskrenda prieš vėją.

algimantas sugebėdavo keliais žodžiais vaizdžiai 
nupasakoti situacijas, aforistiškai įvertinti bičiulių kū-
rybą. dabar kartais prisimenu atskiras frazes, gailiuos, 
kad kadaise neužsirašiau, nes tai buvo tikrai orginalūs 
pastebėjimai, verti novelės ar eilėraščio, kultūrinio išli-
kimo manifestai, reikšmingesni už ilgus monografinius 
išvedžiojimus. jo supratimu, tikras menininkas kurda-
mas turi išsilaisvinti iš aplinkos, pareigų, priklausomy-
bės, prisiimto ar primesto vaidmens – iš visko... kartais 
pasižiūri į paveikslą ir noris pasakyt: nepyk, bičiuli, čia 
dar ne paveikslas, čia dar tik darbelis. ir tai gerai. matyti 
aiškiai: prakaitas žliaugia, jau drebina susikurtus pama-
tėlius, jau jau suirs, išsilaisvins, bet vėl nutupia purple-
lis... pabandyk pasakyt... buvau pas vieną kolegą... ma-
tai, turiu bičiulių ir kolegų, bagotas esu. malėm tą patį 
apie menus. aš jam sakau: o tu bažnyčion užsuki kada?.. 
nu, o ką? jeigu jau nu, tai ką čia bešnekėt, o norėjau pasa-
kyt, kad menininko dirbtuvė ir bažnyčia tai kažkas labai 
panašaus. iš to paties molio. o rašytojo stalas? pradėsi 
bulvienę srėbt ir užsisrėbsi... ir ten, ir čia pagrindiniai 
juodraščiai yra gamta ir kalba. kalba taip pat krašto-
vaizdis, gamta. ji gali būt ir šventovė, ir viešnamis: kaip 
pageidausit... menininkas negali savęs sudievint, juk ku-
riančios rankos judesys jį verčia judėt į priekį, o ne sėdėt 
ant susikurtos oro pagalvės. pagausi šitą judesį, gerai, o 
jei ne – š. bus. bet tam reikia jausmo... o ne oro pagalvės, 
kad smagiau pilvo muzikėlę leistum pavėjui...

kažką kalbame apie menininko drąsą. sako, paro-
dyk man drąsų menininką. ištiesiau ranką į jį patį. ėė, 
broleli, taip tik atrodau, grėsmingai, kad kiti bijotų, o 
šiaip aš kaip žvirblis erškėčiuos, čiršku sau, kas man ką 
padarys... nesugausi, rankas susibadysi. Tai tik savi-
gyna, apsigavimas. kai vienas esu, tai einu vis į priekį, 
žemaitiškai tariant, rūrą į mūrą... o ką tai reiškia? čia ir 
yra žemaitiškai...

sėdėjom vieną pavakarę dirbtuvėj, gėrėm arbatą, vis 
žiūrėjau į didžiąsias deives, norėjau kažką pasakyt, išsi-
kalbėt, bet kalba nesirišo, nes atrodė, kad čia ne graviū-
ros, o pačios deivės prietemoje renkasi į dirbtuvę, greitai 
bus pilna patalpa ir mums neliks vietos. mano mintis 
nutraukė po dirbtuvę tarp deivių besisukiodamas al-
gimantas: „ar tu įskaitai, gal šviesos reikia? nors tu jau 
matei ne kartą. Tų dviejų paskutinių gal nematei?“

mane nukrėtė šiurpas: ar tu įskaitai? „įskaitau“, – 
atsakiau ir susimąsčiau. o kiek reikia pažinti, žinoti, 
kad galima būtų įskaityti? ką mes paveldėjom? lelija 

M y k o l a s  K a r č i a u s k a s

Žmogus, kuris liejosi 
per kraštus
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ir rūpužė, nakties paukštyje įsikūnijusi deivė, kalvaitis, 
medeina, didžioji motina... prietema leido griauti nesu-
griaunamus vientisus paveikslus, skaldyti, lyg liesti ats-
kiras detales, simbolius. jie visi – kaip užkoptos žarijos, 
blėsuojančios gyvasties globėjos skreite... Tikiu, jog kie-
kvienas deivių raštą skaitome skirtingai.

po nejaukios tylos algimantas susirado kažką pana-
šaus į bloknotą ir ėmė skaityti. Tai buvo tekstai. Eilėraš-
čiai? šiandien nebepakartočiau nė žodžio, bet į atmintį 
įaugo palaimos jausmas nors valandėlę pagyventi tokioj 
aplinkumoj. vieną sentenciją ar burtažodį pamenu: ra-
šyti, tai kaip rugius sėti... norėjau paklausti, kaip jis su-
sigyveno su deivėm ir dievais, bet jis pats man priminė 
marijos gimbutienės žodžius, pasakytus per vieną susi-
tikimą. kartojo labai tiksliai, lyg specialiai išmokęs.

neprisimenu, kuriais metais tai buvo. bet tai buvo 
viena iš gražių algimanto man padovanotų akimirkų. 
dirbau Vilspos leidykloj. skambina. „ar dar neišmetė 
iš darbo“, – paklausė vietoj pasisveikinimo. dar ne, sa-
kau, laikaus. Tai laikykis, bet užbėk pas mane, yra tokia 
problemėlė, reikia išleisti gimbutienės knygą. supranti, 
gimbutienės, žemaitiškai – tau čia ne šuns papas.

algimantas su inge lukšaite apžiūrinėjo rankraštį, 
sprendė, iš kur gauti lėšų, kad knyga būtų išleista. vi-
sos knygos rankraščio istorijos nepamenu. negi užsira-
šinėsi laimingas akimirkas. knygos iliustracijos – algi-
manto deivės ir dievai. jis buvo įsipareigojęs marijai. 
jos jau nėra. bet ji matė jo graviūras. kalbinu leidėjus. 
atsakymas daugiau negu keistas, tikriau ne atsakymas, 
o klausimas: ar čia reikalingiausia nepriklausomai lietu-

vai knyga? susiriesdamas aiškinu, cituoju ingės lukšaitės 
žodžius apie mariją gimbutienę: „didelė erudicija, sinte-
tinio mąstymo ir tyrėjos talentas nutiesė tiltą tarp daikto ir 
jį padariusio žmogaus pasaulio. o jame atskleidė tikėjimą 
į pasaulio gyvybę, kuriančią ir gimdančią žemės ir van-
dens energiją, jos raiškos pavidalus. To pasaulio prasmių 
atodangoms ji suteikė laiko matą: į mitologinio mąstymo 
tyrinėjimus atėjo archeologijos medžiaga paremta chro-
nologija.“ cituoju iš ingės lukšaitės rankraščio, kurį iš-
saugojau. kaip žirniai į sieną. leidėjų ausys šlubuoja. vėl 
bandau sugraudinti jau žemiškesniais pačios mokslinin-
kės žodžiais: „pasaulis ieško kelių atsigręžti į savo šaknis. 
globalinė problema – grąžinti žmogui žemės šventumo 
jausmą, o žemės šventumas lietuvoje dar ir dabar jaučia-
mas, jo nesam praradę. mes galim daug greičiau supras-
ti tą ryšį su praeitimi ir jausti tęstinumą savyje... mums 
lengviau puoselėti savo liaudies turtus, savo praeitį negu 
kitoms tautoms, ir tai mūsų išsilaikymo galimybė.“ ne-
sugraudinau ir neįtikinau. gal reikėjo ne esminių žodžių, 
o ko nors paprasto, žmogiškai šilto delne. paaiškėjo tik 
vėliau, jog buvo kuriama tik regimybė apie didelius kny-
gų leidybos užmojus. susirenku popierėlius ir einu pas 
valentiną sventicką. kalbu, rodau, sako, manęs agituoti 
nereikia, duok, pažiūrėsim, ką galima padaryti. Žinoma, 
išleisim. ir išleido lietuvos rašytojų sąjungos leidykla 
2002 metais: Baltų mitologija. Senovės lietuvių deivės ir die-
vai. su algimanto deivėmis ir dievais. dabar galvoju, 
kas jo deives ir dievus išleis taip, kaip autorius svajojo. 
kas ką suprato ar nesuprato, ne taip svarbu, svarbu, kad 
švažas švažėjo, liejos per kraštus lyg viską atnaujinantis 
potvynių vanduo. jis sprendė globalinę problemą, pasak 
marijos gimbutienės, norėjo grąžinti žmogui žemės šven-
tumo jausmą. sukūrė deives ir dievus, simboliką, mitolo-
gijos portretus ir pats į juos išėjo. ir liko juose, arčiausiai 
mūsų. kaip dievas kalvaitis. kalantis saulę.

galime tik spėlioti, kokia kūrybinė energija valdė jo 
sielą ir mintis, kai kūrė reikšmingiausią kūrinį, vieną iš 
mūsų išsilaikymo galimybių. gal žemės šventumo jaus-
mas jam buvo įgimtas kaip kalba. gal laumės lėmė? pa-
bandžiau prasitarti, baimindamasis, jog išvarys iš dirbtu-
vės, kad jam reikėtų sėsti ir parašyti viską, ką išgyveno 
kurdamas deives ir dievus. pavaikščiojo sunkiais žings-
niais po dirbtuvę, pakosčiojo ir sako: „Tai tu užrašyk, ko-
dėl aš?“ o kodėl aš, aš tai... Žiūrėk į graviūras ir rašyk... o 
man reikėtų pradėti nuo labai senų laikų. aš gi labai jau 
senas. dar vaikas būdamas mačiau, kaip katedroj areštavo 
vyskupą mečislovą reinį. klapčiuku buvau. prie mūsų, 
vaikų, akių. kaip dabar matau, va čia, prie manęs... įsi-
vaizduoji? Tai kokias čia paklodes reikia prirašyt...

neparašė, vis skubėdamas gyveno – daugiau ki-
tiems negu sau, bet vis rašė, užsirašinėjo ant švažančių 
popieriaus lapelių savo žodžius, kurie tik retkarčiais iš-
duoda jo mintis, bičiuliškai „apkalba“ draugus, atsklei-
džia savo biografijos atkarpėles... o gal tai tik užrašytos 
graviūros, piešiniai, kurie netilpo ant balto popieriaus 
lapo. daugiausia rašė didžiosiomis raidėmis. iš pagarbos 
raštui. ir adresatui.

nežinau, ar parašė, ar liko kokie rankraščiai iš dei-
vių ir dievų gyvenimo, bet gerai žinau, kad liejasi ir to-
liau kaip potvynių vanduo, pasklidui šventumo jausmas, 
nors jauni ir gražūs dievai nubrido su tirpsmo vandenais 
gilyn, palikę priesaką gimtojoj žemėj lietis per kraštus...
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n i d a ,  1 9 7 8

mažas siluetas bėgančio,
mažesnis – skrendančio,
o koks galingas debesies
šešėlis virš pilksvų kopų,
o koks mįslingas krikšto atspindys
ant senolių kapų.

Tikėdamas, aš netikiu,
ką per amžius regiu.

23. 11. 1978

A l g i m a n t a s  Š v a ž a s

Užrašai, 
arba Nerimo valandėlės

Motušeli, tas vaikis negal valgyti keptų kotletų, ir tor neregieti raudonos spalvos...

daktaras burba iš mažeikių. patarimas mamai po vizito pas susirgusį algimantą, 1940 

j ū r a i ,  1 9 7 9  p a s i t i n k a n t

kai į pasimatymą einu
išsiilgęs savo pakeleivės jūros,
Tvirtai jaučiu, ji ta pati,
nors metus trūnijau vilniaus mūruos.

s i m o n u i  d a u k a n t u i

nemoku gramatikos, nei matematikos
Tik du, tik du,
bet klumpėtas iš simono gimnazijos
45 metus iš papilės į vilnių einu,
pramintu taku.

03. 08. 1979
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pa u l i u i  š i r v i u i

šešios lentos supa jį –
Trys iš viršaus
dengia nuo dangaus.
aplinkui smėlio migla.

degu lyg neuždegta žvakės dagtis,
o be jo ir nebus liepsnos,
nebus ir mano šešėlio
ant senamiesčio ištrupijusių sienų.

pauliau, tavo durys be rankenų
ar mes be rankų?
nieks jų nebevarstys
ir kauburėlį užžels varputys.

nebetrankys tavo radiatoriaus
besmegeniai iš antro aukšto,
skersvėjai berankenių nebevarstys,
užsidarys jos pačios...

nešiau daug lentgalių
ant stiprių žemaitiškų pečių
ir kupra tiesi buvo,
ir buvo daug tiesos.
nešu lyg judėjus kryžių
Tikėdams kelrodžio
skaidriosios butely – šviesos.

Tave, pauliau, ne kartą kalbinau,
Tu atsakydavai galvos mostu,
aš supratęs įpildavau,
Tu supratęs pusę palikdavai...

deja, jau arti 15 valanda,
Tave jie išneš į paskutinę,
į neaiškią ir tolimą nežinią,
į tolimą ateitį,
kuri jau čia pat...

nešluokit lapų kapuose,
man jie lyg motinos abrūsas,
kuriuo išklotas takas
paskutinio kelio į dausas.

E u g e n i j u i  m a t u z e v i č i u i  a t m i n t i

kai pakeleivingi vėjai
Eina greta manęs,
Žemaitiškai pečius atstatęs,
Einu kartu į tolimą nežinią
pro senolių girias,
pro ąžuolų didybę.
likimo debesys mane palydi,
ir baugūs paukščiai
seka mano šešėlį.
Ei toliai, mano metų kalendoriai...
skliaute skausmingai
gervės moja
virš mano tėviškės gūbrių.
stovėdamas pakalnėj
į nežinią rankas keliu.
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Ž e m a i č i u o s

visas žemaičių stacijas
senokai apėjau,
visur lyg varpai
širdies dūžiai lydėjo.

pakrypę šalikelės kryžiai
man kryptį rodė,
sukiužus žemaičio troba
į vidų kvietė.

dar vis bastausi
prabočių takais,
viliuosi surasti
mažytę ir jaukią klėtį...

03. 11. 1989

girdžiu senolio kalvio dūžius,
girdžiu rytmečio gaidas;
per girias atūžia
Žemaitiškas tėviškės aidas.

skrieja sparnas danguje
rėždamas graviūrą,
gena skausmas sieloje
mintis kaip bangą jūros.

sausos žolės pievoje,
išgaravo rasos,
šoka mano sieloje
šalnų pakąstos mergos basos.

lieka tik prisiminimai,
kurie skausmingai slegia sielą.
lieka seni bičiuliai
ir mano kalvos mielos.

i g n u i  b u d r i u i

pamėlo toliai
ir kalvos aplink
kur nuklydai, broli?
susitiksim, nenusimink.

lieka dar neišpjauta pradalgė
ir svajonės niekingos,
nuvytęs žiedas ant palangės
ir senolių šauksmas ilgesingas.

įdubęs pilkapis priglaus,
Trūnys ten palikimas;
Tik vienišas klajūnas klaus
ar vietos dar yra šios žemės piligrimams?

30. 01. 199(?)
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kuomet makaulėje, lyg skruzdėlyne,
suspurda begalė minčių,
lyg pasiklydęs senolių girioj
Žengiu rasotu rytmečio taku.

Tuomet regiu molėtą
kitą upės krantą;
Ten sietuva, ten vingis lėtas,
Ten proskyna, ten – šventa...

o šalimais, lyg ragana su šluota,
kedena mano barzdą žilą,
nuplaukia dangumi kaip luotas
pašiauštas vėjo debesylas.

pagaugais šiurpina mane
ir aibę metų vienuma gilėja,
Tik apglėbia dar kartais gabija
ir švelniai glamonėja.

į ausį šnabžda, lyg per lentą,
skalambija likimo testamentą:

„atsiraitojęs sutrintas kelnes
brisk per upę, ten rėvos krenta,
ir trauk kaip traukei, nė velnio,
Žemaitiškai galingą posmą šventą.“

01. 12. 1996

sėjau džiaugsmą lyg rugius...

03. 12. 96

i š  „ s a n t a r i š k i ų  r u n ų “

atbunda rytas ir tuojau diena.
kai tolimas gaidys ketvirtą gieda,
o rudeninis kėkštas krykštauja lauke
prikeltas brėkštančios aušrinės.
stebiu pro sukalintą langą
gūdžiai vėsų ankstyvą rytą,
už mūrų aušra jau kelias,
miesto aidas ateina,
Ten žmogėnų siluetai
prie suplėkusių sienų glaudžias
o kur tu, mano ąžuoline aura,
Tu taip toli ir laukiama,
dar pakentėk ir lauk
manęs su širdgėla gilia.

28. 02. 1997

kampe senolių klumpės
nuvaikščiotos kadais
ir pėdos molyje įklimpę
vis primena, kad čia daužeis.

ir ūžė girgždantis malūnas,
kai sklidinas jau tvenkinys.
iš lėto sukos akmeninės girnos,
kai traukei posmą kaip gaidys.

kai tavo išrėktus žodžius
Žemaitija slaptingai
kartojo, tartumei skaudžius
dzūkiškų upelių vingius...

09. 04. 1997

a n t o n i j u i  š a b a n i a u s k u i , 
b i č i u l i u i  n u o  s e n o

nostalgiškai girgžda svirno durys,
lyg virkdo gramofoną seną,
padangių vyturys
pradžių pradžios dainas čiulbena.

šiandien nebėra sukiužusios smuklės,
o baltasis antonijo gieda tenai,
kur poromis sukas
anglų valsą šokdami angelai.

15. 06. 1998
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kur žmogus, ten trylika,
suriškit mane mano viltimi.
Tai mano pančiai, kuriuos
nešu seniai, seniai.

ar aš trukdžiau kam
upės tėkmėje
būt akmeniu dugne,
būti šalta žolės rasa,

ar aš trukdžiau kam
būti sparnu ar lapu,
niekas man nesakė,
visi tylėjo ir vaipėsi...

ačiū už dėmesį man.

13. 01. 1999

karts nuo karto 
gyslose kraujas apkarsta,
ne už kalnų mirtis
renčia graviūrom išraižytą karstą.

kalnelyje guli bičiuliai seni,
pamečiui juos lankau;
degančios žvakės dagtyje
savo šešėlį matau.

klaiki nykuma apgaubia,
po kojom čeža lapai seni,
visa tai sukelia siaubą,
bet šitaip ir gyveni...

r u n a

jaučiu, kad jau ateina
mano sielos kolegė,
už horizonto
mosuodama dalgiu...
o aš su juo
nupjoviau savo pievą
dubakloniuos,
Tokia sava...

27. 08. 1999

algimanTas švaŽas. Oi neverk, matušėle, 1980
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pa u o s u p y s 

gera, kai rytmetinė šalna
pėdas nuostabiai kutena;
širdy man gabijos liepsna
virpėdama kūrenas.

visom arterijom jau teka
dar nepažintas svaigulys
ir veda į neregio taką.
palangėj čirkšdamas svirplys.

pasiramstydamas lazdynais
stebiu kiekvieną sceną:
koks keistas mūs būties raidynas...
murmenu žemaitiškai dainelę seną:

„aš išdainavau vėsas dainelės“ –
Tik paskutinės dar ne.
„aš išmylavau vėsas mergeles“ – 
 viena tik likai pas mane...

11. 05. 2000

Tė v u i

Tėvukas išėjo 1963. 10. 04
prieš daugelį metų 
Toli, Žemaitijoj,
Tėvas užsnūdo ant ratų,
Tempiamų savo sieloj.

jis buvo pilnas linksmumo,
ilgesingai armonika grojo...
kas girdėjo – nustojo amo,
kai klausės tenorinės harmonijos.

iškilmingai ir lėtai 
Žemaitiški posmai godojo,
nuščiuvusi klausės venta
ir gegužės senolių gojuj.

04. 10. 2000

a r n u i ,  k u r i s  j a u  i š ė j o

čia pat jau ilgės,
pirksiu naują žvakelę;
bičiulių išsiilgęs
kulniuosiu į kalnelį.

02. 07. 2002

Ve r o n i k a i  i r  l o r e t a i 

nenumaldomai pastovi lietuva,
nors tavo kraičio skrynios –
sidabrinių žuvų pilna sietuva,
vakarė – dar iš balanos gadynės...

primerkę blakstienas snaudžia ežerai,
šaltiniuose upėtakiai kutenasi;
kokie nuostabūs liepiniai vakarai,
kai aukure žarijos kūrenasi.

negeski, gabija, niekuomet.
skleisk gintarinį mirtos kvapą,
Tėviške, apgaubki nuometu,
leliją padėk ant užžėlusio kapo...

03. 07. 2002

E r i k u i  –  s e n e l i s

prieš daugel metų
su visam išėjo mama
ant girgždančių ratų,
prisiglaudė prie tėvo
žemaitiškam nume.

laikas sulygina kalvas
kame rasos naują žolę kelia
ir slampinėju po ją basas,
nors sopulingai širdį gelia.

04. 07. 2002

algimanTas švaŽas. Medeina, 1993
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buvau, nors esu.
būsiu, nors buvau.
būsiu, koks esu.
Esu, nors buvau.
buvau, koks būsiu.
būsiu, koks buvau.
ū ū ū ū , aš pats.

20. 08. 2003

buvo, yra ir bus.
klausimas, o kartu ir atsakas. šito klaus ir po manęs, 

kai aš mąstysiu, jog buvau.

yra pelenams erdvės upių slėniuose, nidoje ir papilėje, 
yra kur su vėjais palaidoti. Tai mano skaudus amen.

aš niekad, niekam neporinau netiesos. Esu ir būsiu 
žemaitiškai, rūsčiai teisus (gal neteisus, teatleidžia man 
perkūnas). aš „vanka-vstanka“, kaip beparpulčiau, vis 
atsistoju, kaip tas vėjarodis, kuris man atstoja visą gy-
venimo klajonių rodyklę. aš – algis švaŽas (aš) 
ir liksiu iki paskutinio atodūsio, iki paskutinio nėrimo 
niagaros, o gal uosupio krioklin.

jau grįžta paukščiai, eiguliai kala inkilus varnėnams, 
aš kalu „inkilą“ saviesiems paukščiams – grafikos lakštams. 
jau 40 metų jie man kužda: surask tu, agresyvus žemaiti, 
mums prieglobstį, nes mes taip pat nykstame kaip ir tu.

greit uosupyje gaudysime lašišas ir upėtakius, „al-
koje“ mauksime alų. su žirniais iš punios. studijoje kel-
sim prancūzišką raudoną, o klėtelėje lauks „ulos ašaros“, 
prikandant rupkes su marškiniais, pasitepant kastiniu. 
kai uzbonai bus pilni, bus kur juos ir supilti. o po to 
užtrauksim, kad ir „aš išdainevau vėsas daineles, tik 
vėinuos neišdainevau...“

vaikaičiui bus sūpuoklės, pastovus arklys „joti“, 
baseinas su šiltu vandeniu, su klevo sula ir staliukas su 
apželdinta valgykla ir skobniu ratu. čia piesko krūva, 
kame varinės tūkstantinę savo mašinų koloną. o paukš-
čiai čiulbės ir savo paukštelius penės, o tuo pačiu skatins 
ir jus taip daryti.

išaušo, einu krapštytis.
Tėtis, su pagarba visiems. 

1998, Vėlinės, Vilnius

iš kur aš atėjau ir kodėl esu? Tai klausimas nuo gimimo 
dienos, 14 rugsėjo. rugius sėja. koks stebuklas, rugius 
sėja. Eina sau naginėtas žemaitis per lauką ir rugius sėja. 
sėja tam, kad suželtų, kad užaugtų, kad žydėtų, kad su-
bręstų, kad subrendus pats savo letenom nupjautų, kad 
su spragilu nukultų ir akmeninėm girnom sumaltų, su-
trintus grūdus suplaktų ir savo sūnui blynų iškeptų...

rugsėjis – jis mano atėjimas į alkos kalną. ant jo 
akmuo su ugnimi, su gabija, su auka. Žmogelis – es-
mės auka, auka girioms ir upėms, auka vaivorykštei ir 
dangui. auka paukštužio skrydžiui skliaute. po juo jau 
65-tą rugsėjį menu. nesuprantu, ar tai daug, o gal mažai? 
vis einu į nebūtį, vis einu neatsigręždamas atgalios, bet 
ateina laikas, kai kliudau jau pėdomis kas kelintą seno 
miesto grindinio akmenį...

regiu tiek daug, kaip niekad senų bičiulių, kurie 
supa mane lyg gatvės arką. regiu jų išgyventus veidus ir 
giliai primerktas akis. jų akys regėjo beveik tą patį kaip ir 
manosios. regėjo kitų skausmą ir netektis. sėjo jaunumės 
metus, lietė širdimis žmonių artumą. šoko valsą senovi-
niu ritmu ir žvelgė į gailestingą gervių skrydį paukščių 
Taku. statė trobas, gimdė vaikus. girdėjo jų pirmą riks-
mą ir regėjo pirmas ašaras. augo ir seno. ėjo senelių pra-
mintais takais. ryte – saulė, vakarop – mėnuo. nakty – 
žvaigždės skliaute. jos šviesesnės nei saulė dieną...
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o mano pėdų atspaudai seno skersgatvio grindiny, 
tu negalvok, kad aš tavyje palieku pėdsakus, lygiai tu 
palieki juos mano pėdose, o aš slenku lyg šešėlis ant su-
trūnijusių miesto sienų ir jaučiu tavo kvėpavimą...

mano senas mieste, tu mano lingė. jei tu galėtum 
prabilti į mane, kiek pasakytum. bet tu tyli ir kenti. Tu 
viską užsirašai savo runom, kurių aš perskaityti nemo-
ku. ir pikta darosi, nors mes susikalbam, seniai seniai 
bičiuliuojamės. retkarčiais remdamasis tavo faktūromis, 
retsykiais lazda pasiramstydamas vis slampinėju tavo 
prieblandoje, o ji mano vienatinė paguoda ir tik mano 
šešėlis tavyje rodo mano kelio kryptį.

už posūkio savęs nebematau, nes ten sklinda kito ži-
binto atšvaistai... ir vėl slampinėju, brendu į kuo didesnę 
lietaus balą. sušlampu. kaip gera, lyg vidurvasarį pievos 
įduboje po perkūniško lietaus. jaučiu tos balos švelnumą 
ir vandens skaidrumą.

Tai stebuklai. viską regiu ir nieko nematau... Tik 
kažkas kvaituly makaulėje lieka, vis primindamas, jog 
dar esu. niekaip negaliu aplenkti savo šešėlio gatvės 
grindiny...

vis prisimenu save paventy... jaučiu, kaip pakrantės 
vėsa glosto mano kojų padus. apima nepakartojamas 
jaudulys, noriu to negrįžtamo jausmo... viskas nuplaukia 
pasroviui, žemyn... o ten varginga aplinkuma, lietaus 
nuplakta, pilku rudeniu apklota. kaimo krašte skalam-
bija šuva, ant sutrūnijusio stulpo kranksi pilkas varnas, 
prisimindamas mane visai supilkėjusį...

visos kalvos sužydėjo toje rudens pilkumoje, visos 
kalvos sužybsėjo sielų ugnimi. šešėliai driekias eilėmis 
lyg prie duonos. iškilmingai, iš lėto vaikai neša rankose 
pakeltas į skliautą gėlių puokštes. jie – padaužos ir ne-
nutuokia, kad ir po jų taip pat bus nešami kvietkai, degs 
gabija ant vėlinių kauburėlių... o daug, o daug bičiulių, 
prigulusių po jais. šnekuosi negirdima runa su jais. aš 
klausiu, o jie tylėdami neatsako, ir lieku paslapty...

lyg paklydęs vėjas blaškausi seno miesto skersgat-
viuose. jų grindiniai vis primena vaikystę. girdžiu aš 
garsą lyg tylų varpo skambesį... o ar gali varpas tyliai 
skambėti?

lieka brydė rasotoj pievoj, lieka pievos atspaudai 
pėdose. Tokia geidžiama vėsuma apglėbia ir traukia į 
save. širdis lyg varpo svambalas stuksena primindama 
kad dar jinai yra. ir kuo tyliau, ramiau aplinkumoje, tuo 
garsiau girdžiu jos ritmą, o ji jau 65 metus stuksena kaip 
stuobrį genys... aš stuobrys, senas žemaitiškas stuobrys, 
mane stuksena...

visai nesigailiu savo praeities metų, visai nesigailiu, 
kas ir kaip buvo. yra, kaip yra. dar vis matau savo bry-
dę šaltoj paupio rasoj, dar noriu braidžioti ir jausti jos 
skausmingai geliantį prisilietimą... Tik vėjo gūsiai renka 
krūvon pernykščius lapus, lyg bičiulių gausų būrį į vieną 
kalnelį po senu pažaliavusiu ąžuolu...
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pavydžiu jums, kurie po manęs gersite gerą raudoną 
vyną. Tiki tiki, svaigsti svaigsti ir eini per save, tik per 
save į nebūtį, kurios įrodyti nebgali. lieka upių kloniai, 
lieka neišgerti šaltiniai, lieka neužkoptos kalvos, lieka 
nepasiekiamas skliautas, lieka buvę bičiuliai. aš neliū-
džiu ir neapgailestauju, taip surėdyta, aš negalėsiu būt 
2000 metų...

gyvenimo prasmė – tik nuotrupa viso buvimo. viskas 
sudėta kaip mozaikos. Tai trupinėliai vilties. kai kiekvie-
na detalė liečia viena kitą, o kai liečia, tai jaučia. juk ir 
dulkės dulkinasi, trinasi, mušasi, keistai būna... betikslis 
buvimas. kas yra tikslas? Tai – niekšūdis, kuris dvokia 
iš tolo, kuri apeiti stengies... bet kai pakely tau jis kelią 
užstoja ir, deja, tu tampi šūdvabaliu...

Taip, kolega, šūdvabaliu....

13. 01. 1999

č i a  m a n o  t a s t a m e n t a s

vėsus, vėjuotas, šaltį nešantis vakaras. aš niekad nežiū-
rėdavau kino filmų, nes žinau, kaip jie „daromi“... bet šį 
vakarą, kai „Žalgiris“ prapylė „lietuvos rytui“, žiūrėjau. 
Taip, „Ž“ – tai praeitis, o čia „liet. rytas“. dėsninga.

Tai kanadiečių filmas apie „krioklius“ (niagarą). 
gyveno nuotaikingas žmogus, pasigamino metalinę sta-
tinę ir ne kartą smego su srovės galybe į šį pragarą – 
kriok lį. susituokė. suaugo brolis ir sesuo (sūnus ir duk-
tė). Žmona išėjo, liko trise. Žmogus jau ligotas, bet su 
viltim dar sykį nusmegti „pragaran“. jis vaikaičiams 
rodo savo statinę ir siekia paskutinio šuolio. vyksta kova 
tarp brolio ir sesers dėl plaukimo. Žmogus su širdim ga-
lynėjasi ir... išeina pas savo žmoną. Tauriai duktė ir sūnus 
paskleidžia jo pelenus virš milžiniškos jėgos – niagaros 
krioklio, kurio galybė pasiglemžia paskutinį žmogaus 
tikėjimą ir svajonę...

Tai – filme. užmiegu ramiausiai ir pabundu 6 val. 
dar krosnis įkaitusi. vakar nupjoviau savo buveinę – 
„baublį“. jis guli ant šono ir keliaus po ąžuolais į alką. 
Taip bus įgyvendintas vienas iš mano siekių. belieka 
studiją – „kulgrindą“ – užbaigti, ten jau 4 mano svajos 
klajoja...

na, bernardinuose bus mano memorialas vilniuje, 
su pilna mano betvarke, o man miela pauosupio studija: 
tai keičiama ekspozicija, pagal reikalą ir metų laikus. Tro-
ba – močios ir klėtis – močios, o pirtis – blusoms.

atvyksi, moč, visuomet karštai laukiu tavęs...
mano testamentas – tai mano herbas:
skliautas
medis
saulė
mėnulis
pilkapis
štai ką palieku jums.

Pauosupė, rytas švinta, 2000. 03. 10

algimanTo švaŽo užrašai ir piešiniai 
iš janinos gražinos švažienės archyvoalgimanTas švaŽas. Mėlynieji vandenys 1360, 1993
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Mūsų laikais, kai tiek daug netikrų patriotų ir 
pranašų, ne taip lengva patikėti, kad kadaise 
buvo ir tokių žmonių kaip petras ruseckas. 

šiandien jis labiausiai žinomas kaip istorikas, istorinės 
medžiagos rinkėjas ir publikuotojas, parengęs ir išleidęs 
Knygnešį, Pasaulio lietuvius, Baudžiavą, Savanorių žygius, 
Lietuvą Didžiajame kare ir kitas knygas. Tačiau iš tikrųjų 
jo nuopelnai tautai ir valstybei politinėje, visuomeninėje, 
kultūrinėje, karinėje srityse, žurnalistikoje kur kas dides-
ni. šio rokiškio krašto sūnaus biografija kupina rizikingų 
nuotykių ir net legendų, skaudžių įvykių ir nelaimių, o jo 
gyvenimo pabaiga tragiška. Tačiau visą savo gyvenimą jis 
ėjo tiesiu keliu, nesiblaškydamas, visas savo jėgas atiduo-
damas lietuvai, jos nepriklausomybei ginti ir puoselėti: 
žodį „nepriklausomybė“ jis dažniausiai rašė didžiąja rai-
de1. daug dirbęs ir iškentėjęs, daug nuveikęs nepriklau-
somoje lietuvoje jis negavo aukštų pareigų ar dvarų – jų 
ir netroško, liko eilinis patriotinės, kultūrinės veiklos da-
lyvis, kokiems nestatomi paminklai, neskiriamos storos 
monografijos. bet tokių žmonių indėlis į mūsų laisvę mil-
žiniškas, nes jų buvo šimtai, be jų ir didieji mūsų tautos 
žadintojai jonas basanavičius, vincas kudirka, kazys gri-
nius ir kiti nebūtų galėję tiek daug nuveikti, ir naujoji XX 
amžiaus mūsų valstybė nebūtų atsiradusi.

AU d R I N g I  J AU N y s t ė s  M e tA I
p. ruseckas gimė 1883 m. liepos 8 d. tuometinės no-
voaleksandrovsko, t. y. zarasų, apskrities panemunėlio 
valsčiaus baubliškių kaime. Tėvai buvo bežemiai bajorai, 
skurdžiai vertėsi išsinuomodami smulkius ūkius. o šei-
ma buvo gausi – 8 vaikai. vėliau petras, vienas jauniau-
siųjų vaikų, nemėgo prisiminti bajoriškos savo kilmės ir 
pavardę pasirinko labiau lietuvišką – rusėnas, tik nespė-
jo jos įforminti2.

1891 m. visi vaikai tapo našlaičiais – ar nuo kokios 
epidemijos, ar dėl nelaimingo atsitikimo neteko abiejų 
tėvų. bet jie, vargo užgrūdinti, nepražuvo, vienas kitam 
padėdami išėjo į žmones. ir nė aštuonerių dar nesulaukęs 
petriukas: iš pradžių jis ganė pas kaimynus, giminaičių 
globojamas lankė rusišką liaudies mokyklą, o netrukus 
iškeliavo toliau – laimės ir nuotykių ieškoti. pirmiausia 
molodečne padirbėjo mokiniu parduotuvėje3, o 1897 m. 
atsidūrė rygoje, kur tuo metu gyveno 3 ar 4 jo seserys. 
bet ir čia ilgiau neužtruko, nes jau tada buvo entuziastas, 
nenuorama: jį paviliojo jūra. vos keturiolikos jis stojo tar-
nauti junga į garlaivį Jekaterinoslavas ir išplaukė į platųjį 
pasaulį, pasiekė net vladivostoką.

J o n a s  R u d o k a s

tėvynei atiduotas gyvenimas

plaukiojo, tiesa, neilgai – 1901 metais jau gyveno 
odesoje, dirbo lenkų bibliotekoje ir mokėsi: baigė 4 
gimnazijos klases. Tuo metu čia, pajūrio mieste, gyveno 
nemažai lietuvių – apie 400, tarp jų vėliau žinomi inte-
ligentai visuomenininkai mykolas sleževičius, zigmas 
Žemaitis, juozas gabrys-paršaitis ir kiti, buvo ir keli iš 
lietuvos ištremti knygnešiai. odesoje, toli nuo gimtinės, 
prasidėjo dar visai jauno rokiškėno patriotinė, visuo-
meninė ir kultūrinė veikla, žinoma, nelegali. su keliais 
bendraminčiais jis įkūrė lietuvių draugiją, kurioje jam 
pačiam teko labai svarbios ir pavojingos pareigos – ap-
rūpinti draugus draudžiama lietuviška spauda. šis dar-
bas p. ruseckui sekėsi gerai: neįkliuvo žandarams ir net 
išplėtė savo veiklą – aprūpino knygomis kai kuriuos ru-
sijos platybėse gyvenančius tautiečius, tarp kurių buvo 
ir 1863 m. sukilimo tremtinių kaimo čiornaja padina 
gyventojai. čia jis 1903 m. pradėjo ir žurnalistinį darbą – 
parašė pirmąją korespondenciją jav lietuvių laikraščiui 
Vienybė lietuvninkų4.

Tačiau 1904 metais visi šie darbai nutrūko – p. ru-
seckas buvo pašauktas į carinę armiją. Tarnauti teko baš-
kirijoje, ufos mieste, čia jį ir užklupo 1905 m. revoliuci-

kapitonas petras ruseckas – steigiamojo seimo narys
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jos įvykiai. rokiškėnas, žinoma, neliko nuošaly – tapo 
ginkluoto būrio nariu, todėl revoliuciją nuslopinus jam 
kilo arešto ir katorgos pavojus. bet jis to išvengė: pabėgo 
iš kariuomenės ir 1905 m. gruodį atsirado vilniuje. čia 
jis žinojo tik vieną adresą – aktyvaus tautinio atgimimo 
veikėjo povilo višinskio, šnipiškėse. iš karto rado su juo 
bendrą kalbą, nes buvo vienminčiai, be to, atvykėlis buvo 
ištroškęs žinių apie lietuvišką veiklą, o šeimininkas turė-
jo jų perteklių, ypač apie didįjį vilniaus seimą, įvykusį 
gruodžio 4–6 dienomis. Tuo metu čia buvo mūsų tauti-
nio atgimimo centras, patriotinė politinė ir visuomeninė 
veikla virte virė, energingam, aktyviam jaunuoliui darbo 
netrūko. jis tuoj įsitraukė į tame seime įkurtos partijos – 
lietuvos valstiečių sąjungos (lvs), vėliau tapusios vals-
tiečių liaudininkų sąjungos dalimi – veiklą, tapo vienu 
svarbiausių jos organizatorių ir vadovų. kartu su Ernestu 
galvanausku, j. gabriu-paršaičiu ir kitais parengė jos įs-
tatus, programą. p. višinskis bendraminčių sueigoje jono 
vileišio namuose supažindino jį su felicija bortkevičiene, 
viena aktyviausių vinco kudirkos 1902 m. įkurto varpi-
ninkų sąjūdžio, vėliau virtusio lietuvos demokratų partija 
(ldp), veikėjų. p. ruseckas jai iš karto patiko. ji parūpino 
jam pasą, literatūros, davė 15 rublių, revolverį ir išleido į 
kelionę5. Taip jis vaikščiojo ir važinėjo po lietuvą, saky-
damas „pamokslus“ – kalbas susirinkimuose, skelbdamas 
lvs programines nuostatas, seimo nutarimus, kurdamas 
lvs kuopeles periferijoje, rašydamas į spaudą.

Tokia aktyvi veikla, ir dar su svetima pavarde (ar 
mydlevskio, ar jonikaičio), negalėjo tęstis ilgai. 1906 m. 
sausį p. ruseckas įkliuvo žandarams su revoliucinės lite-
ratūros pluoštu ir f. bortkevičienės dovanotu revolveriu 
kišenėje ir atsidūrė kalvarijos kalėjime. Tuo metu, kaip 
jis pats vėliau rašė6, tai buvo politinė akademija maždaug 
150 politinių kalinių, tarp kurių buvo ir vincas mickevi-
čius-kapsukas, tada dar socialdemokratas. p. ruseckas 
čia laiko veltui neleido: paaiškėjo, kad, nors jis ir yra vie-
nas iš lvs lyderių, tvirtų žinių ir pozicijos žemės nuosa-
vybės klausimu neturi. Todėl jį labai sudomino kalėjime 
pakliuvusi į rankas laumės vaiko (k. griniaus) brošiūra 
Teisingas žemės valdymas, parašyta rusijos eserų pažiūrų 
žemės klausimu įtakoje, skelbianti principą: „Žemė turi 
prigulėti tam, kuris dirba ir iki jis ją dirba.“ šios idėjos 
padarė p. ruseckui gilų įspūdį, labai patiko, vėliau jis jas 
atkakliai propagavo ir gynė.

nors ir būdamas už grotų, jis nepamiršo lvs, domė-
josi, kaip ji gyvuoja, laiškuose kaltino laisvėje esančius 
bendražygius pasyvumu, per dideliu atsargumu. kalė-
jime, tiesa, užtruko neilgai – pusmetį: žandarams nepa-
vyko išsiaiškinti tikrosios kalinio pavardės, todėl teko jį 
paleisti. prie išlaisvinimo daug prisidėjo k. grinius, jis 
padėjo kaliniui pailsėti ir sustiprėti po nelaisvės.

po to vėl tęsėsi aktyvi politinė, visuomeninė ir žur-
nalistinė veikla: p. ruseckas parašė daug reportažų, ko-
respondencijų, straipsnių Lietuvos ūkininkui apie rusijos 
dūmos veiklą, kaimų skirstymą į vienkiemius, pradžios 
mokyklas, kooperaciją ir kitais klausimais, dirbo ir šio 
laikraščio korektoriumi. bet svarbiausias rūpestis – val-
džios reakcijai siaučiant visai sunyko lvs: vieni jos akty-

vistai pateko į kalėjimus, kiti pasislėpė užsienyje. p. ru-
seckas ėmėsi energingų veiksmų organizacijai gelbėti: 
subūrė bendraminčius, suorganizavo 30 naujų sąjungos 
kuopų, 1907 m. vasarą surengė lvs gaivintojų suvažia-
vimą, pats parengė laikinąją partijos programą, kurioje 
centrinę vietą užėmė bežemių ir mažažemių aprūpinimo 
žeme klausimas, taip pat lietuvos autonomijos ar nepri-
klausomybės tema. lvs tapo labai veiklia organizacija, 
net konkuravo su socialdemokratais, jos centras buvo 
Lietuvos ūkininko redakcija. ilgą laiką lvs ir ldp veikė 
lygiagrečiai, glaudžiai bendradarbiaudamos, bet lvs 
buvo radikalesnė ir gausesnė7.

1908 m. p. ruseckui kilo mintis toliau mokytis – 
studijuoti peterburge, bet šis sumanymas greitai žlugo: 
valdžia nustatė, kad pretendentas į studentus – carinės 
armijos dezertyras, todėl uždarė jį metams į garsųjį im-
perijos kalėjimą Kresty, o po to išgabeno į drausmės bata-
lioną – ten teko praleisti pusantrų metų8. aišku, tai buvo 
vargas, ligos, badas, bet p. ruseckas nepalūžo, energijos 
neprarado ir savo įsitikinimų neišsižadėjo: 1911 m. grį-
žo į vilnių ir vėl dirbo patriotinį darbą – visuomeninėse 
organizacijose, Lietuvos žiniose, ypač – Lietuvos ūkininke. 
dabar jam teko ne tik daug rašyti šiam laikraščiui, bet ir 
jį redaguoti, o tai buvo nelengva, nes nuolat trūko lėšų, 
ypač dėl to, kad kunigai, tuo metu turėję milžinišką įta-
ką kaime, nekentė šio laikraščio, gąsdino, kad jį skaitan-
tys pateks į pragarą. spėjo aktyviai padirbėti ir 1909 m. 
įkurtame Rūtos klube – su jo vaidintojais ir choristais 
m. sleževičium, m. biržiška, l. gira važinėjo po vilniją 
žadinti lietuviškos dvasios9.

grįžęs iš kalėjimo, p. ruseckas neberado gerojo savo 
draugo p. višinskio – džiovos įveiktas, jis jau porą metų 
ilsėjosi rasų kapinėse. bet atsirado naujų draugų ir ben-
dražygių, tarp jų ir vladas putvinskis, bajoras, kelių dvarų 
savininkas, vienas iš nedaugelio nenuėjusių pas lenkus, 
aktyvus mūsų tautinio atgimimo veikėjas, vėliau – lietu-
vos šaulių sąjungos įkūrėjas ir vadas. pirmas jų susitiki-
mas buvo savotiškas. sužinojęs, su kuo turi reikalą, išgir-
dęs, kad pašnekovas mylįs lietuvą, p. ruseckas iš karto 
pareiškė, kad tokiu atveju jam teksią išdalinti savo dva-
rus – kad valstiečiai gautų žemės. v. putvinskis nenustebo 
ir neįsižeidė: „jei lietuvai reikia – prašom!“10

1914 metais prasidėjus karui, p. ruseckas buvo mo-
bilizuotas, baigė sutrumpintą kijevo karo mokyklos kur-
są, gavo praporščiko laipsnį ir 1915 m. pavasarį kaip 
kuopos vadas pateko į frontą lenkijoje. bet kariavo ne-
ilgai: pirmose kautynėse atsidūrė vokiečių nelaisvėje ir 
išbuvo įvairiuose lageriuose iki 1918 m. rudens. kaizerio 
vokietijos belaisvių padėtis buvo nepalyginti geresnė nei 
hitlerio laikais: jų nevarė į darbus, jie galėjo skaityti ir 
net susirašinėti su giminėmis ir draugais. Tačiau karas iš-
blaškė žmones: laiške senam draugui albinui rimkai, su 
kuriuo kartu dirbo Lietuvos ūkininke, vėliau – ekonomikos 
profesoriui ir svarbiausiam Žemės ūkio reformos įstaty-
mo autoriui, p. ruseckas skundėsi, kad neturi žinių, kas 
dedasi lietuvoje, kur atsidūrė draugai ir bendraminčiai, 
ką jie veikia, prašė atsiųsti lietuviškų knygų11. iš lagerio 
padėjo ištrūkti j. vileišis ir f. bortkevičienė.
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K U R I A N t  N e p R I K l AU s O M ą 
l I e t U Vą
grįžusiam iš nelaisvės karininkui nekilo klausimas, ką 
veikti: jis stojo savanoriu į besikuriančią lietuvos kariuo-
menę, dirbo jos štabe iš pradžių vilniuje, vėliau – kaune. 
įvedus karininkų laipsnius, 1919 metų vasarį tapo kapi-
tonu. p. ruseckas buvo pirmojo atsišaukimo, kviečiančio 
vyrus eiti savanoriais, autorius: „lietuva pavojuje! būrių 
būriais eikime iš kaimų, viensėdijų, miestų ir miestelių, 
eikime iš visų lietuvos kraštų laisvės ir Tėvynės ginti!“12 
šis istorinis dokumentas, paskelbtas laikinosios lietu-
vos vyriausybės – premjero m. sleževičiaus ir krašto ap-
saugos ministro m. velykio – vardu 1918 metų gruodžio 
29 dieną, paplito po visą kraštą; tai buvo signalas, kurį 
išgirdo tūkstančiai jaunų vyrų.

p. ruseckas parengė ir išleido svarbiausius kariuo-
menės dokumentus: drausmės, įgulos, rikiuotės, lauko 
tarnybos statutus, karišką lietuvių–rusų ir rusų–lietuvių 
kalbų žodynėlį ir kitus leidinius, organizavo kariškos 
spaudos leidimą, rūpinosi karių švietimu. 1919 m. va-
sarą jis visai netikėtai ir iš esmės prisidėjo prie vadina-
mojo poW sąmokslo – lenkų bandymo pavergti mūsų 
valstybę iš vidaus – likvidavimo. kad lenkijos valdžia, 
pats józefas piłsudskis, sumanė suburti savo šalininkus 
lietuvoje, kurių buvo nemaža, ypač tarp dvarininkų, ir 
nuversti teisėtą valdžią kaune, tada nebuvo didelė pa-
slaptis. Tai buvo didžiulis, mirtinas pavojus mūsų nepri-
klausomybei, bet kažkodėl nieko nebuvo daroma, kad jo 
būtų išvengta. gal tam trukdė lenkijos šalininkai, kurių 
tada buvo daug valdžios įstaigose, kariuomenėje, poli-
cijoje, gal būta ir apsileidimo – juk mūsų valstybė buvo 
dar jauna, išmanančių, atsidavusių jai žmonių nepakako, 
o prezidentas a. smetona uždraudė premjerui m. sle-
ževičiui vykdyti areštus – nepatikėjo, kad ruošiamas 
sąmokslas13. padėtį išgelbėjo būrelis karininkų patriotų 
pramuštgalvių, kurį suorganizavo p. ruseckas: jie pasi-
telkė šaulius, studentus ir ėmė gaudyti, suiminėti įtaria-
muosius – savo iniciatyva, neturėdami tam nei įgalioji-
mų, nei kaltinamosios medžiagos. buvo areštuota apie 
150 žmonių. nors apie šį kontrsąmokslą buvo iš anksto 
pranešta ir m. sleževičiui, ir p. Žadeikiui, laikinajam 
krašto apsaugos ministrui14, vis dėlto tai buvo rizikingi 
veiksmai. laimė, kad netrukus buvo rasti sąmokslininkų 
sąrašai ir kiti jų dokumentai, todėl areštai buvo įteisinti, 
o lenkų užmojai žlugo.

1920 m. pavasarį p. ruseckas buvo išrinktas steigia-
mojo seimo nariu – valstiečių sąjungos atstovu, kur ypač 
pasižymėjo 1920 m. rudenį, kai lenkų generolo l. Żeli-
gowskio armija, užgrobusi sostinę vilnių, kėsinosi užim-
ti ir visą lietuvą. kaune kilo panika, kai kurie valdžios 
vyrai jau svarstė, kaip likviduoti mūsų nepriklausomy-
bę, pasiduoti lenkams geresnėmis sąlygomis. p. rusec-
ko nuomonė buvo priešinga: jis pasiūlė seimui kreiptis 
į visuomenę, mobilizuoti tautą agresijai atremti įkuriant 
vyriausiąjį lietuvos gynimo komitetą (vlgk)15.

pasiūlymas buvo priimtas vienbalsiai ir iš karto 
įgyvendintas: komitetą sudarė pagrindinių to meto 
lietuvos politinių jėgų ir visuomeninių organizacijų 

lyderiai: m. sleževičius – liaudininkų, m. krupavičius 
ir j. vailokaitis – krikščionių demokratų, v. putvinskis – 
šaulių sąjungos, taip pat tautinių mažumų – baltarusių, 
žydų, vokiečių – atstovai. po visą lietuvą pasklido jo 
atsišaukimai apie gresiantį pavojų, jie buvo barstomi 
net iš lėktuvų (didelę dalį jų lietuvių ir lenkų kalbo-
mis parengė pats p. ruseckas), visur kūrėsi komiteto 
padaliniai, jie ragino žmones į kovą, rinko pinigus ir 
kitokias aukas ginklams pirkti, kariuomenei remti (ir 
čia kapitonas stengėsi neatsilikti, atidavė tai, ką turėjo 
vertingo – 6 sidabrinius šaukštus), nemažas sumas au-
kojo verslininkai, bankai, ūkininkai vežė maisto pro-
duktus, prisidėjo ir mūsų išeiviai jav, jie surinko 209 
tūkstančius auksinų. kilo nauja savanorių banga, ištisos 
berniukų gimnazijų klasės išėjo į kariuomenę, partiza-
nauti, buvo suformuota nauja iv pėstininkų divizija. 
vlgk pirmininkas buvo premjeras m. sleževičius, o 
sekretorius – p. ruseckas, jam ir teko didžiausias orga-
nizacinio ir agitacinio darbo krūvis16. Taip bendromis 
kariuomenės ir visuomenės jėgomis mūsų nepriklauso-
mybė buvo išgelbėta, l. Żeligowskio armija prie širvin-
tų, giedraičių, musninkų buvo sustabdyta.

Tačiau, kaip rodo seimo posėdžių protokolai, p. ru-
seckas ir po to liko vienas aktyviausių bendro kairiųjų – 
liaudininkų ir valstiečių – bloko atstovų seime. jis buvo 
išrinktas krašto apsaugos komisijos pirmininku ir kons-
titucijos rengimo komisijos nariu, kelių laikinų komisi-
jų nariu, dalyvavo rengiant daugelį įstatymų projektų 
ir pristatė juos seimui, energingai dalyvavo debatuose, 
ypač kai buvo svarstomi krašto apsaugos, žemės refor-
mos, piliečių teisių klausimai. pavyzdžiui, jis apgynė 
savanorių žydų teisę gauti žemės, nors jie ir buvo kilę 
ne iš ūkininkų, reikalavo amnestijos kariams panemu-
nės įgulos sukilimo 1920 m. vasarį dalyviams: juk jie 
taip reiškė protestą dėl netvarkos kariuomenėje. daly-
vavo formuojant kairiųjų bloko taktiką, paprastai palai-
kydamas nuosaikią jo lyderio k. griniaus poziciją, pri-
tarė koalicijai su krikdemais, teikė paklausimus valdžios 
atstovams, aštriai juos kritikuodavo. pasakė reikšmingą 
kalbą reikalaudamas greičiau įvesti nacionalinę valiutą, 
tik jos pavadinimas „litas“ jam kažkodėl nepatiko – siū-
lė „muštinį“17.

Tapęs seimo nariu, kapitonas turėjo palikti kariuo-
menę, bet jo ryšiai su kariškiais niekada nenutrūko, jis 
ne kartą lankėsi fronte, kur kariams pasakojo apie seimo 
darbą, jo sprendimus, ypač apie jiems labai rūpėjusį Že-
mės reformos įstatymą, susitikdavo ir su civiliais – kau-
ne ir provincijoje, buvo apie 30 tokių renginių18. nors ir 
labai užsiėmęs, neapleido leidybinės veiklos: 1921–1922 
metais leido laikraštį lenkų kalba Nowiny, skirtą lietuvos 
valdžios politikai nušviesti sulenkintiems tautiečiams, 
tokių tada buvo labai daug, jiems informuoti pats p. ru-
seckas parašė apie 40 straipsnių. 1922-ųjų vasarį padė-
jo k. griniui atgaivinti ir leisti dienraštį Lietuvos žinios, 
ėjusį dar 1909–1915 metais vilniuje19. šis laikraštis vėliau 
tapo pagrindiniu kairiosios opozicijos leidiniu, valdžia 
ne kartą jį stabdė, skirdavo baudas, jai artimi piktadariai 
1927 metų pavasarį susprogdino Varpo spaustuvę, kuri jį 
spausdino. per visą tarpukarį p. ruseckas bendradarbia-
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vo jame, nors dažnai būdavo juo nepatenkintas: kad, vai-
kydamasis didesnių tiražų, pelno, atsisako demokratijos 
idealų, per daug dėmesio skiria sensacijoms, turtuolių 
gyvenimui, o apie vargšus rašyti vengia20.

tAU t O s  M e t R A Š t I N I N K A s 

steigiamajam seimui 1922 metų rudenį baigus darbą, 
p. ruseckas grįžo į kariuomenę, vėl redagavo Kario žur-
nalą, rašė į spaudą – karinę ir civilinę, tęsė visuomeninę 
veiklą, tačiau iš politikos pasitraukė, netapo ir aktyviu 
1922-ųjų gruodį įkurtos – susijungus socialistams liau-
dininkams ir valstiečiams bendros stiprios centro kairės 
partijos – lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos nariu. 
kodėl taip atsitiko? archyvai apie tai, regis, nieko ne-
sako, bet galima spėti, kad, padirbėjus seime, patriotui 
idealistui įgriso partijų rietenos ir intrigos, todėl jis nu-
sprendė daugiau laiko ir jėgų skirti kultūriniam darbui, 
nors su liaudininkų veikėjais ir toliau palaikė glaudžius 
ryšius, buvo ištikimas jų idėjoms visą gyvenimą, todėl 
1934 m. atsidūrė saugumo įtariamų asmenų sąrašuose. 
mūsų kultūra dėl tokio p. rusecko pasirinkimo laimė-
jo nemažai: jeigu ne jis, šiandien tikriausiai neturėtume 
daugelio vertingų istorinių leidinių.

artėjant 20-osioms spaudos grąžinimo metinėms 
(1924), jam kilo originali mintis: surinkti ir paskelbti 
knyg nešių, kitokių draudžiamos spaudos platintojų, pla-
tinimo organizatorių ir dalyvių atsiminimus – tuo metu 
jų dar nemažai buvo gyvų. p. ruseckas, pats būdamas 
kovos dėl lietuviškos spaudos laisvės dalyvis, aukštai 
vertino knygnešių nuopelnus tautos atgimimui, nepri-
klausomos lietuvos atkūrimui ir tikriausiai buvo teisus: 
jeigu užguiti neturtingi valstiečiai išdrįso mesti iššūkį 
visagalei caro imperijai ir net laimėjo prieš ją kovą, va-
dinasi, jie – jau tauta, subrendusi savarankiškam gyve-
nimui. iš karto labai daug buvusių knygnešių ir jų ainių 
atsiliepė, siuntė prisiminimus, bet knygos apie tai nie-
kas nenorėjo leisti – netikėjo, kad ji bus kam nors įdomi. 

Tačiau p. ruseckas buvo atkaklus, visas kliūtis įveikė, 
nors dėl to 1925 metais vėl turėjo išeiti iš kariuomenės ir 
verstis nelengvai: visuomenės veikėjo pensija jam buvo 
paskirta tik 1937 metais.

pirmas 326 puslapių Knygnešio tomas buvo išspaus-
dintas jau 1926 metais ir sukėlė didelį visuomenės susi-
domėjimą, todėl buvo pakartotinai išleistas 1938 metais, 
ii tomas (320 p.) išleistas jau lengviau 1928 metais, pa-
galiau abu tomai dar kartą išėjo 1992 metais. p. rusec-
kas tapo pripažintu knygnešių laikų istorijos žinovu, ir 
kai 1940 metų pradžioje kilo idėja vytauto didžiojo karo 
muziejaus sodelyje įrengti memorialą – knygnešių sie-
nelę, taip įamžinant nors šimtą labiausiai nusipelniusių, 
daugiausia nukentėjusių dėl spaudos draudimo mūsų 
žmonių, jų sąrašą buvo pavesta sudaryti p. ruseckui. 
1950 m. memorialas buvo sunaikintas, bet 1997 metais 
vėl atkurtas21.

išėjęs į atsargą majoras p. ruseckas pagaliau surado 
ir daugiau laiko studijoms – 1927 metais baigė kauno 
universiteto humanitarinį fakultetą, nors pažymėjimą 
apie tai gavo tik 1944-ųjų pavasarį kartu su brandos ates-
tatu. 1928 metų gegužę vėl gera naujiena: apdovanojimas 
vyčio kryžiaus ordinu (2 laipsnio) – taip pagaliau buvo 
įvertinta ilgametė politinė, karinė, visuomeninė ir kul-
tūrinė jo veikla, o ypač nuopelnai likviduojant poW są-
mokslą, kurių valdžia ilgai nenorėjo pripažinti. 1938 m. 
apdovanotas vytauto didžiojo 4 laipsnio ordinu22. kaip 
ir anksčiau, p. ruseckas daug laiko ir energijos skyrė 
bendradarbiavimui spaudoje bei visuomeniniam darbui: 
kartu su matu šalčium, vaižgantu, antanu smetona, my-
kolu biržiška įkūrė pEn klubo lietuvos skyrių, darba-
vosi lietuvių–latvių vienybės draugijoje, lietuvos šaulių 
sąjungoje (buvo renkamas jos valdybos nariu)23.

Tačiau svarbiausia – pirmai istorinio žanro knygai 
nusisekus, sulaukus skaitytojų dėmesio jos rengėjui kilo 
noras išleisti jų ir daugiau. Tai buvo tikrai labai reikalin-
gas, galima sakyti – šventas darbas, ir jį reikėjo daryti 
skubiai, nes reikšmingų gyvų mūsų istorijos įvykių liudi-

p. ruseckas (stovi pirmas iš kairės) su draugijos 
užsienio lietuviams remti valdybos nariais
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ninkų sparčiai mažėjo. Todėl jau 1929 m. p. ruseckas per 
spaudą kreipėsi į visuomenę: surinkime ir išleiskime at-
siminimus apie baudžiavos laikus! Tai buvo dar sunkes-
nis uždavinys nei ankstesnis, nes nuo baudžiavos laikų 
buvo praėję dar daugiau metų. Todėl medžiaga apie juos 
buvo mažiau tiksli ir patikima – jau ne pačių įvykių da-
lyvių ar liudininkų, o jų vaikų, vaikaičių pasakojimai, iš 
dalies – savotiška tautosaka, legendos. vis dėlto 1936 me-
tais išėjusią knygą Baudžiava įdomu skaityti ir šiandien, 
nes ji primena mūsų protėvių vargus, be to, joje įdėta ir 
jos rengėjo parašyta solidi, archyviniais ir literatūriniais 
šaltiniais paremta baudžiavos laikų apžvalga, kurią labai 
vertina rimti istorikai24.

Tęsdamas tautos atgimimo istoriją, p. ruseckas pa-
rašė ir 1934 m. išleido apybraižų rinkinį Mūsų įžymieji 
žmonės. jame aprašė k. donelaičio, a. strazdo, d. poš-
kos, s. daukanto, m. valančiaus ir a. baranausko veik-
lą, jų poveikį tautos savimonės raidai, ypač iškeldamas 
vyskupo m. valančiaus nuopelnus. ši knyga buvo skirta 
daugiausia jaunimui, jo patriotiniam auklėjimui, kuriam 
tarpukario lietuvoje buvo skiriama itin daug dėmesio ir 
kurio puikių rezultatų šiandien galime tik pavydėti.

nuo caro laikų daug mūsų tautiečių gyveno toli nuo 
tėvynės – jav, rusijoje, latvijoje. nepriklausomybės lai-
kais trūkstant darbo ir duonos nemažai jų atsidūrė pietų 
amerikoje – argentinoje, brazilijoje, urugvajuje. visuo-
menėje kilo iniciatyva paremti juos, visų pirma moraliai, 
gelbėti nuo nutautėjimo – taip 1932 metais savo darbą 
pradėjo draugija užsienio lietuviams remti, o jos valdybos 
sekretoriumi tapo p. ruseckas. jis buvo ne tik svarbiausias 
draugijos veiklos organizatorius, propaguotojas, bet pa-
rengė ir 1935 m. išleido didelę knygą apie mūsų tautiečius, 
jų veiklą ir bėdas užsienyje Pasaulio lietuviai – kaip tik pa-
saulio lietuvių kongreso, įvykusio kaune, išvakarėse.

lygiagrečiai su šia knyga p. ruseckas rengė Savano-
rių žygius – nepriklausomybės kovų dalyvių pasakojimų 
rinkinį. du tomai išėjo 1937 metais, pakartotinai išleisti 
1991 metais. Tai paprasti ir nuoširdūs pėstininkų, arti-
leristų, raitelių, partizanų ir šaulių, eilinių kareivėlių ir 
karininkų, civilių piliečių – įvykių liudininkų prisimini-
mai apie sunkias kautynes su bolševikais, bermontinin-
kais, o ypač – su lenkais. šioje knygoje taip pat randa-
me p. rusecko parašytą apžvalgą Kariuomenės kūrimas ir 
kariai – kondensuotą nepriklausomybės kovų istoriją, 
kurioje yra unikalių, niekur kitur neskelbiamų, neakcen-
tuojamų žinių, čia yra ir žuvusių kautynėse bei einant 
tarnybos pareigas karių, šaulių, partizanų ir dingusių 
be žinios sąrašai, juose – 1405 pavardės. ši knyga mums 
ypač vertinga ir brangi tuo, kad, nors kalbama joje ir ne 
apie labai senus laikus, kitos memuarinės literatūros apie 
nepriklausomybės kovas beveik neturime.

p. ruseckas visada gyveno kukliai, asketiškai, pinigų 
jam nuolat trūko, todėl 1932–1934 metais dirbo kauno 
savivaldybės socialinės apsaugos skyriaus vedėju. šiam 
skyriui priklausė net 19 įvairių įstaigų: 4 senelių ir inva-
lidų namai, nakvynės namai, 6 beturčių butų kolonijos 
keliems šimtams šeimų – lūšnose, tvirtovės fortuose, 4 
beturčių valgyklos. rūpesčių buvo labai daug – betur-
čių, labdaros reikalai buvo viena svarbiausių savivaldy-

bės veiklos sričių. itin sunku buvo teisingai paskirstyti 
savivaldybės pašalpas skurstantiems žmonėms, bedar-
biams, kurių vis daugėjo siaučiant ekonominei krizei, 
nes pinigų visada trūko, reikėjo atrinkti labiausiai vertus 
pagalbos. daug pastangų p. ruseckas ir jo kolegos dėjo 
organizuodami drabužių ir avalynės rinkliavą mieste, o 
rezultatai buvo menki. Taip atsitiko, kad mano teta ma-
rytė mozūrienė ir jos vyras tuo metu dirbo p. rusecko 
žinyboje: teta prisimena, koks tai buvo puikus, demokra-
tiškas, mandagus žmogus.

nors ir labai nusimanantis socialinės apsaugos sri-
tyje, darbštus, aktyvus, ilgiau šiame darbe p. ruseckas 
išsilaikyti negalėjo – greičiausiai todėl, kad tautininkai 
visur norėjo matyti saviškius. 1934 m. balandžio 24 d. 
jis parašė miesto burmistrui a. graurokui tokį prašymą: 
„dėl susidėjusių aplinkybių ir einant Tamstos anksty-
vesniu patvarkymu prašyčiau atleisti mane iš tarny-
bos.“ Tiesa, jis ir toliau liko aktyvus miesto savivaldy-
bės tarybos narys, o iii baltijos miestų konferencijoje 
kaune 1935 m. vasarą perskaitė solidų referatą Socialinė 
apsauga Lietuvoje25.

netekęs tarnybos ir 650 lt algos, p. ruseckas 1935 
metų vasarą vėl bandė grįžti į karo tarnybą. Tačiau tuo-
metinis kariuomenės vadas pulkininkas s. raštikis už-
protestavo – per senas!26 betgi šis kariuomenei ir lietuvai 
tiek daug nusipelnęs žmogus ne į rikiuotę prašėsi – dirbti 
jam įprasto literatūrinio, šviečiamojo darbo... matyt, už-
kliuvo jo ankstesnė veikla liaudininkų partijoje.

p. rusecko kūrybiniai užmojai buvo dideli, bet gana 
realūs: išleisti trečiąjį Knygnešio ir antrąjį Baudžiavos tomą 
(abu jie jau buvo parengti spaudai), pasakojimų apie 
1863 m. sukilimą rinkinį. bet nelemti 1940-ųjų vasaros 
įvykiai visus jo planus palaidojo, tik dar vieną knygą 
jis suspėjo išleisti 1939 m. labai įdomiomis aplinkybė-
mis – tai Lietuva Didžiajame kare, amžininkų prisiminimai 
daugiausia apie vokiečių okupaciją 1915–1918 metais. 
įdomiausia, kad ši knyga išspausdinta vilniuje, ten, kur 
tada lietuviškas žodis buvo persekiojamas beveik taip 
pat kaip caro laikais. kaip taip galėjo nutikti? čia dar 
viena pikantiška istorija.

medžiagą knygai p. ruseckas kaupė ilgokai, dar nuo 
1935 metų, ji buvo parengta spaudai apie 1938 metus, bet 
vis neatsirado leidėjo ir pinigų. pagaliau 1939-ųjų pava-
sarį vokiečiams užgrobus klaipėdą rengėjas nusprendė 
išleisti ją savo lėšomis, taip atsakant į vokiečių skriau-
dą lietuvai. bet čia įsikišo reicho ambasadorius kaune 
Erichas zechlinas, pareiškęs, kad tai būtų nedraugiškas 
veiksmas galingų kaimynų atžvilgiu, ir lietuvos valdžia 
jam pakluso, knygos leidimą uždraudė. o tada netikė-
tai atėjo pagalba iš lenkijos atstovybės: ji pasiūlė išleisti 
knygą vilniuje ir tuojau pat! nė viena p. rusecko kny-
ga nebuvo išspausdinta taip sparčiai kaip ši ir tokiomis 
geromis sąlygomis. mat lenkų ir vokiečių santykiai tuo 
metu akivaizdžiai prastėjo, ir lenkijos valdžia tikėjosi 
panaudoti knygą antivokiškai propagandai, ji net nupir-
ko nemažą tiražo dalį platinimui jos okupuotos vilnijos 
mokyklose – taip buvo padengta didelė dalis spausdi-
nimo išlaidų. Tiesa, netrukus prasidėjo karas, lenkijos 
valstybė žlugo, todėl jos valdininkai savo planų įgyven-
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dinti nesuspėjo. Tačiau knyga apie pirmojo pasaulinio 
karo baisumus lietuvoje pasirodė, tai labai vertinga 
istorinė medžiaga, nors gana palankią žinomo to meto 
istoriko z. ivinskio recenziją, parašytą Židinio žurnalui, 
cenzūra užblokavo27.

iš viso, jono petronio žiniomis, p. ruseckas parašė 
ir parengė apie 50 knygų ir brošiūrų, paskelbė per 1000 
kitokių publikacijų28 – korespondencijų, straipsnių, re-
portažų. pavydėtinas darbštumas! bandė jis savo jėgas 
ir beletristikoje: 1936 m. išleido novelių rinkinį laisvės 
kovų tematika Išniekintos vėliavos, bet gilesnio pėdsako 
literatūroje nepaliko.

daug dirbant visuomenės ir kultūros labui, p. ru-
seckui, aišku, maža laiko ir jėgų liko sau, savo šeimai. 
gal dėl to šeimyninis jo gyvenimas nenusisekė, ir žinių 
apie jį liko labai nedaug. Žinoma tik tiek, kad 1925 m. jis 
buvo vedęs mariją Tunkevičiūtę-kėkštienę, greičiausiai 
savo seno draugo rusų armijos kapitono a. kėkšto, su-
žeisto patekusio į vokiečių nelaisvę ir ten mirusio, naš-
lę, gimusią 1888 metais, gana turtingą moterį, dirbusią 
nemaža viršininke Žemės banke, turėjusią nuosavus na-
mus kaune ąžuolyno rajone. bet jau 1934–1935 metais 
vyko skyrybų procesas – šeima iširo29.

V ė l  s V e t I M ų J ų  N e l A I s V ė J e

naują valdžią 1940 metų vasarą jis, kaip ir daugelis kai-
riųjų inteligentų, sutiko su tam tikromis demokratinių 
permainų viltimis, dirbo knygyno antikvariato vedėju 
vilniuje, dominikonų gatvėje. deja, jam, kaip ir visiems, 
greitai teko nusivilti: valdžia tuoj uždarė jo nuo 1939 m. 
leidžiamą savaitraštį Spinduliai, 1940 m. pavasarį per-
keltą į vilnių, prasidėjo visiems žinomų, nusipelniusių 
žmonių areštai, o masinio 1941 m. birželio trėmimo metu 
į gyvulinį vagoną pakliuvo ir iškeliavo į nežinią jo po-
dukra birutė, daug padėjusi rengti Knygnešį30. buvo ir 
materialinių sunkumų, apie kuriuos jis užsiminė savo at-
viruke, rašytame 1941 m. pavasarį f. bortkevičienei: „aš 
nieko negaunu. valgau savo senas knygas.“31

Todėl visai natūralu, kad 1941–1944 metais, vokie-
čių okupacijos laikotarpiu, tuometinėje legalioje spau-
doje p. ruseckas ne kartą pasisakė prieš bolševizmą, 
pasiūlė rinkti medžiagą apie jo nusikaltimus lietuvoje 
1940–1941 metais, o 1943 m. rudenį vilniuje įvykusiame 
mitinge, kalbėdamas savanorių vardu protestavo prieš 
neseniai paskelbtus j. stalino pažadus vėl „išvaduoti“ 
lietuvą. negana to, žurnale Karys jis paskelbė nemažai 
antibolševikinių anekdotų – ir linksmų, ir liūdnų32. po 
viso to p. ruseckui, žinoma, nederėjo 1944 m. vasarą likti 
lietuvoje, reikėjo trauktis į vakarus su tūkstančiais kitų 
mūsų inteligentų. Tačiau, kaip vėliau draugams pasa-
kojo, savo lagaminą į sunkvežimį jis įmetė, o pats įlipti 
nespėjo33...

jau 1944 metų gruodžio 14 dieną p. ruseckas atsidūrė 
nkvd rūsyje; jis buvo kaltinamas bendradarbiavimu vo-
kiečių okupantų leistoje spaudoje, kalba minėtame mitin-
ge, hitlerio ir jo armijos šlovinimu – rTfsr baudžiamojo 
kodekso 58 str. 1a dalis (tėvynės išdavimas) ir 10 dalis 
(antitarybinė propaganda)34. nkvd operatyvumas, ma-
nau, iš dalies patvirtina žinią, kad stalino žandarams pa-
dėjo skundikas, gal ir tas bibliofilas kolekcininkas, kuriam 
antikvariato vedėjas nesutiko parduoti kažkokių vertingų 
knygų už jo pasiūlytą kainą. Taip pasakojo p. rusecko 
sesuo ona, jauniausia šeimos narė, pokario metais gyve-
nusi vilniuje ir šelpusi brolį kalėjime maistu, pinigais – ją 
1956 m. surado senas kalinio pažįstamas, žinomas liaudi-
ninkų veikėjas advokatas zigmas Toliušis35.

Tardomas kaltinamasis pateikė daug svarbių savo 
biografijos faktų, kurie išliko jo byloje – kitaip jie mums 
vargu ar būtų šiandien žinomi. dėl savo antitarybinių 
straipsnių ir kalbų teisinosi, kad tai privertė daryti ges-
tapas, priminęs jam vis tą nelemtą knygą apie kaizerio 
okupantų žiaurumus lietuvoje. Tai šiek tiek panašu į 
tiesą, prisimenant E. zechlino pastangas sutrukdyti jos 
išleidimą, bet, žinoma, ne vien tai lėmė p. rusecko įsiti-
kinimus ir veiksmus.

Tačiau tardytojui labiau rūpėjo kas kita: sukišti į 
kameras kuo daugiau žmonių, todėl jis prispyręs reika-
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lavo, kad kalinys išvardintų visus draugus, pažįstamus, 
papasakotų apie savo ryšius su patriotiniu antinaciniu 
pogrindžiu. bet čia enkavedistas nedaug laimėjo: p. ru-
seckas turėjo patyrimo dar iš caro kalėjimų laikų, todėl 
nutylėjo, kad turi seserį vilniuje, o savo ryšius su po-
grindžiu kategoriškai paneigė, tarp draugų ir pažįstamų 
paminėjo tik tokius bendradarbius, kurie buvo valdžiai 
nepasiekiami – prezidentą k. grinių, kunigą m. krupa-
vičių, joną pyragių, stasį Žakevičių. Žinoma, tardytojas 
apsidžiaugė, jiems buvo iškelta atskira byla... iš tiesų tar-
domasis artimai bendravo su k. griniumi dar nuo 1906 
metų, 1926 m. prezidento 60-mečio sukaktuvėms net 
buvo išleidęs knygelę apie jo veiklą36, bet enkavedistas 
rusas net nežinojo, kas tai per žmogus. Tiesa, p. rusec-
ko areštą palaimino labiau išmanantys žmonės, „saviš-
kiai“ – j. rugienis, d. Todesas, E. rozauskas.

kaltės įrodymai tik tokie: dvi iškarpos iš rapo-
lo mackonio vokiečių okupacijos metais vilniuje leisto 
dienraščio Naujoji Lietuva: straipsnis Kurkime kankinimo 
knygą (1941 07 17) ir reportažas iš 1943 m. lapkričio 26 d. 
mitingo. daugiau to meto p. rusecko straipsnių, antita-
rybinių anekdotų kolekcijos nkvd nerado, bet ir to, ką 
turėjo, pakako. kalinys jau 1944 m. gruodžio 30 d. gavo 
„naujametinę dovaną“ – kaltinamąją išvadą, o 1945 m. 
balandžio 18 d. nkvd dalių tribunolas vilniuje jį nutei-
sė 10 metų lagerių su turto konfiskavimu ir dar 5 metus 
teisių apribojimo. 1945 m. rugpjūtį nuteistąjį etapu išga-
beno į kazachiją, karagandos sritį, garsųjį karlagą.

p. rusecko turtu valdžia vis dėlto nepasinaudojo: 
kai 1946 m. buvo juo – arešto metu pavestu saugoti pa-
gal parašą kaimynei jadvygai kozickai – susirūpinta, toji 
jau buvo iškeliavusi į lenkiją, o turtas dingęs be pėdsa-
kų37... aišku, žinant savininko gyvenimo būdą, jo turto 
negalėjo būti daug, svarbiausia jo dalis – archyvas, kuris 
turėjo būti milžiniškas ir neblogai tvarkomas: apie tai 
galime spręsti iš nedidelės jo dalies, knygos Savanorių 
žygiai rengimo medžiagos, saugomos lietuvos mokslų 
akademijos bibliotekos rankraščių skyriuje – tai sava-
norių atsiminimai, nepatekę į jau išleistus du knygos 
tomus, jie turbūt buvo parengti trečiajam38. o kur visa 
kita – nežinome iki šiol. dingo ir paties p. rusecko pėd-
sakai – jų, regis, ilgokai niekas ir neieškojo, prisiminė tik 
1970 m. mažosios tarybinės lietuviškosios enciklopedi-
jos sudarytojai, bet iš lTsr kgb gavo kuklų atsakymą: 
suimtas, nuteistas, išgabentas į karlagą, daugiau nieko 
nežinome. 1982 m. kitos enciklopedijos redakcijai buvo 
pranešta kiek daugiau: mirė 1945 m. gruodžio 8 d. įka-
linimo vietoje.

ši versija apie p. rusecko gyvenimo pabaigą ka-
zachijoje, tuometinės džezkazgano srities gyvenvietėje 
prostornenske (ar prostornoje) yra pagrindinė, nors dėl 
mirties datos gali būti abejonių. mat yra išlikęs jo ne-
laimės draugo p. paulausko pasakojimas, kaip jie kartu 
dirbo žemės ūkio darbus ir badavo, trūko net geriamojo 
vandens. jaunesni kaliniai slapta maitinosi avižomis, ža-
liomis bulvėmis ar burokais, bet tam reikėjo gerų dantų, 
tvirto skrandžio. nebejaunam p. ruseckui tai buvę ne-
pakeliama, jis miręs nuo išsekimo 1946 m. pabaigoje ar 
1947 m. pradžioje39.

yra ir kita versija, kurią išgirdo z. Toliušis iš onos 
ruseckaitės: jos brolis pasinaudojęs kažkokio mirusio 
kalinio dokumentais ir jos įduotais 100 červoncų pabėgo 
iš lagerio ir vėl grįžo į vilnių, čia slapstėsi iki 1946 metų, 
po to dingo40. Tačiau, žinant nkvd ir kgb lagerių ap-
saugos tobulumą, šia versija patikėti sunkoka – juk dau-
gelis jaunesnių, fiziškai gerokai tvirtesnių lagerininkų 
bandė ištrūkti į laisvę, bet ir jiems nepavyko...

1993 m. atgimimo įkarščio laikais mūsų kraštotyri-
ninkų ekspedicija bandė kazachijoje surasti p. rusecko 
kapą, bet nesėkmingai41. nebėra gyvų jo artimųjų, išny-
ko jo gimtasis baubliškių kaimas, bet jo kūryba, jo pa-
rengtos knygos liko, jos ir šiandien tarnauja mums, liko 
ir atminimas apie narsųjį, darbštųjį savanorį rokiškėną, 
gimusį kartu su Aušra ir visą gyvenimą paaukojusį jos 
idealams įgyvendinti.

1 j. petronis. Žurnalistas, karys, politikas // Metai, 1995, nr. 12.
2 j. petronis. Bolševikmečio anekdotininkas // Metai, 1992, nr. 11.
3 lya, f. k-1, ap. 58, b. 2492/3.
4 Knygnešys, t. iii, 1997, p. 8, 9, 245–247.
5 j. petronis. Įsižiebusi ir užgesusi draugystė // Tretieji P. Višinskio 

skaitymai. – šiauliai, 1994.
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gimimo studijos, nr. 10. – vilnius, 1995, p. 16.
8 j. petronis. Žurnalistas...
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21 Voruta, 1994, nr. 24; b. kaluškevičius. Lietuvos knygnešiai ir darak-
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Kaune Saulės gimnazijoj (vėliau viii vidurinė mo-
kykla), kur liudas dambrauskas dėstė fiziką ir 
chemiją, mokėsi mano būsimoji žmona Eleonora 

vasiliauskaitė, vėliau universitetą baigusi mokytoja litua-
nistė. Tad apie dambrauską mūsų šeimoje ne kartą buvo 
kalbėta. kėdainių gimnazijoj su liudu mokėsi mūsų stu-
dijų draugė ir bičiulė aurelija rabačiauskaitė. iš jos kai 
ką naujo išgirsdavom. dambrauskas mūsų padangėje pa-
sirodė bene 1972 metais – atėjo su aurelija. susitikimas 
buvo džiaugsmingas. vėliau, ypač kai gyveno ir dirbo 
vilniuje, kelis kartus lankėsi vienas. pokalbio temos – epi-
zodai iš kėdainių gimnazijos, studijos, pogrindžio veikla, 
areštas, tardymai (tris kartus tardė aleksandras gudaitis-
guzevičius: „ko siekiate, kaip žiūrite į lietuvos ateitį...“), 
teismas, atskirų bylos bendrininkų laikysena – vieni pa-
lūžo, kiti palinko, treti laikėsi garbingai. minėjo juozą 
keliuotį. paskui tremtis, metai stovyklose, liga, grįžimas, 
darbas, studijos, vaikai. antrasis areštas ir vėl kalinimas 
bei grįžimas. visa tai detaliai aprašyta l. dambrausko 
knygoje Gyvenimo nuotrupos. sąjūdžio ir nepriklausomy-
bės metais susitikdavom viešuose renginiuose, keletą sy-
kių buvau pas dambrauską namuose, kartą nakvojau. jo 
namai – lyg savotiškas štabas, kur suplaukdavo įvairios 
politinės, kultūrinės žinios, užeidavo buvę tremtiniai, bi-
čiuliai, šiaip kultūros ir politikos žmonės.

Š I e K  t I e K  B I O g R A f I J O s
liudas dambrauskas gimė 1921 m. balandžio 25 d. kuro-
nyse pagirių valsčiuje. mokėsi šėtoje, ukmergėje, kėdai-
niuose. gimnaziją baigė 1941 m. 1942–1943 ir 1944–1945 
metais studijavo vdu cheminės technologijos fakultete. 
buvo aktyvus rezistencinių kovų dalyvis, vokiečių oku-
pacijos metais – lietuvos aktyvistų fronto (laf) narys, 
antrąkart sovietų sąjungai okupavus lietuvą prisidėjo 
prie lietuvos išlaisvinimo komiteto įkūrimo 1943 m. lap-
kritį. už dalyvavimą lietuvos išlaisvinimo komiteto tar-
nyboje, laikraštėlio Aušra leidimą 1945 m. balandį buvo 
suimtas ir nuteistas sušaudyti; vėliau mirties bausmė 
pakeista 10 metų stovyklos. kalintas urale ir kazachijo-
je. išbuvo visą kalinimo laiką – nesutiko išeiti anksčiau į 
tremtį be teisės grįžti į lietuvą.

iš kalinimo įstaigos išėjo 1955 m. balandį prastos 
sveikatos – tuberkuliozė. netrukus vedė gydytoja ta-
pusią gimnazijos mokinę aldoną kairiūkštytę. šeimoj 
užaugo duktė dalia ir trys sūnūs: vidas, giedrius, sau-
lius. Žmonos globa, uošvio gydytojo profesoriaus vlado 

kairiūkščio rūpestis padėjo atgauti sveikatą. buvusiam 
kaliniui sunku buvo kaune gauti darbą, pagaliau įsikūrė 
Inkaro fabrike chemiku. 1962 m. neakivaizdiniu būdu bai-
gė maskvos politechnikos institutą, 1696 m. jame apgynė 
chemijos mokslų kandidato disertaciją. 1793 m. gamyklą 
turėjo palikti dėl nesutarimų su vadovybe – nesitaikstė 
su pažeidimais. 1973–1984 m. dirbo vilniuje Termoizolia-
cijos institute moksliniu bendradarbiu, iki 1981 m. buvo 
sintetinių rišiklių laboratorijos vedėjas.

ir šiuo laikotarpiu dambrauskas dalyvauja rezis-
tencinėje kovoje – rašo į pogrindinę spaudą straipsnius, 
parašo atsiminimus apie stovykloje praleistą dešimtmetį. 
už rašinius pogrindiniame leidinyje Perspektyvos (1980, 
nr. 21) ir už antitarybinius memuarus 1984 m. vėl buvo 
suimtas ir mordovijoje kalintas iki 1987 m. vasario 4 d. 
šį kartą kalinimas buvo lengvesnis.

persitvarkymo sąjūdis, nepriklausomybės paskelbi-
mas 1990 m. kovo 11 d. (ta tema išleido brošiūrą Kovo 11 
tragizmas, 2001), dambrauską įtraukė į aktyvią kultūrinę 
visuomeninę veiklą. liudas tapo vienu jav lietuvių fon-
do Į laisvę lietuvių kultūrai ugdyti filialo lietuvoje stei-
gėjų ir 1990–1992 m. tarybos pirmininku, rezistencinio 
paveldo bendrijos Atmintis vadovu.

liudas dambrauskas mirė 2003 m. lapkričio 26 d.

V l a d a s  Ž u k a s

Iš užrašų apie 
liudą dambrauską
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A s M e N y B ė
būdingiausias liudo dambrausko bruožas – dvasios 
stip rybė: likimo siųstus išbandymus pakėlė vyriškai. 
buvo racionalaus mąstymo, linkęs į tiksliuosius ir techni-
kos mokslus. dirbdamas Inkaro fabrike ir vėliau chemi-
nės technologijos institute padarė išradimų. intensyvus 
grožinės literatūros skaitymas išugdė lengvą, beletristi-
kai artimą rašymo stilių.

kelios knygos ir brošiūros, archyvas (laiškai, dieno-
raštis) rodo didelį darbštumą ir disciplinuotumą. Žmona 
aldona pasakojo, kad liudas sudarydavo savaitės darbų 
planą ir stropiai jį vykdydavo. nebaigęs perkeldavo į kitą 
savaitę. dambrauskas buvo įdomus pašnekovas – apsiskai-
tęs, informuotas, tiesa, gana kategoriškas, ypač kai kalbėda-
vo politinėmis temomis. į viską turėjo savo požiūrį, neretai 
kontraversišką. nevengdavo bravūros, mėgdavo pasakoti 
paradoksalius tardymo, kalinimo metų įvykius. kartais 
kliudydavo literatūrines temas – pasakojo apie dėdę ado-
mą jakštą-dambrauską, kėdainių gimnazijos mokytojus. 
mėgdavo pakalbėti pedagoginiais klausimais, pavyzdžiui, 
apie šeimos ir mokyklos sąveiką auklėjant jaunimą.

stebino dambrausko pozicija vytauto landsber-
gio atžvilgiu. daugelis buvusių rezistentų būrėsi apie 
landsbergį ir tik vienas kitas laikėsi atokiai, tarp tokių 
buvo dambrauskas. klausiau, kodėl taip yra? pasakė, 
kad juo nelabai pasitiki – turėjo savo argumentų. nemė-
go kauniečio žurnalisto v. valiušaičio. pats dambrauskas 
turėjo nemažai oponentų, nemėgusių jo dėl sąjūdžio ir 
nepriklausomybės metais užimtų visuomeninių pozicijų. 
spaudoje pasirodančius politinius poleminius straips-
nius vieni telefonu girdavo, kiti grasindavo.

aldona dambrauskienė pasakojo, kad liudas buvo 
itin komunikabilus – palaikė ryšius su giminėmis, turėjo 
nemažai bičiulių. labai geri santykiai buvo su kairiūkš-
čiais. atvykęs į vilnių, aplankydavo dailininką vytautą 
kairiūkštį, kartu klausydavo muzikos. Turėjo penkis šio 
dailininko paveikslus. kai 1973 m. apsigyveno vilniuje, 
dažnai lankė haliną kairiūkštytę-jacinienę.

dažnai susitikdavo su jaunystės bičiuliu ir bendra-
žygiu rezistencinėje veikloje mindaugu blozneliu. arti-
mas buvo gydytojas kazimieras ambrozaitis – jis pavedė 
liudui steigti jav lietuvių fondo Į laisvę filialą lietuvo-
je. kurdamas fondą, atidžiai rinkosi žmones. gražiai 
bendravo su kolekcininku domu akstinu, buvo nuėjęs 
apžiūrėti jo rinkinių. su fondu Į laisvę susijusi domo lei-
dykla Atmintis, skelbusi rezistencinio paveldo medžiagą. 
bendravo su vytautu andziuliu, sužinojo apie jį būda-
mas sanatorijoje. labai mėgo jaunus bičiulius arvydą 
juozaitį ir vaidotą daunį. kai daunys ėmėsi iniciatyvos 
atkurti Naująją Romuvą, dambrauskas padėjo pralaužti 
kelius. su buvusiu mokytoju kėdainiuose Eduardu vis-
kanta eidavo į parką pasivaikščioti. viskanta prieš karą 
kurį laiką gyveno italijoje, tad mokėjo itališkai ir liudui 
itališkai deklamuodavo mussolini kalbą. daug bendravo 
su poetu juozu gražuliu, archyve yra nemažai jo eilėraš-
čių. lankydavo poetas aleksas dabulskis.

santykiai su religija buvo šaltoki – retkarčiais už-
eidavo į bažnyčią, bet nebuvo praktikuojantis, nemanė, 
kad tai svarbu. Tačiau labai gerbė kardinolą vincen-
tą sladkevičių, monsinjorą kazimierą vasiliauską, Tėvą 

stanislovą – važiuodavo pas jį į paberžę. bendravo su 
kunigu ričardu mikutavičiumi, vienas kitą lankydavo. 
liudas kalbėdavo, kad jį turėsiąs palaidoti vasiliauskas 
arba mikutavičius. labai gerbė katedros kanauninką 
vincą jelinską – jis ir paskutinį patepimą suteikė. prieš 
gyvenimo pabaigą, jau labai sirgdamas, suartėjo su sese-
le levute – ši mokėjo gražiai slaugyti („niekas taip gerai 
pagalvės nepataiso“). nejautė simpatijos kunigams al-
fonsui svarinskui ir a. keinai.

bičiulių ir gerbėjų ratą galima praplėsti pagal dova-
notas knygas su dedikaciniais įrašais – jų apie septynias-
dešimt. daugiausia buvusių rezistentų knygos: vytauto 
skuodžio (Baltijos kraštų kelias į nepriklausomybę, du tomai), 
gedimino ilgūno Prie Sasnos ir Šešupės (1995) – dedikaci-
joje linkėjo sėkmės „saugant lietuvos demokratiją“. algi-
mantas baltakis knygelėje Apvirtę Grįžulo Ratai (1995) įrašė 
skaitąs liudo knygas „gėrėdamasis drąsa ir įžvalgumu“. 
publicistikos knygas dovanodavo justinas marcinkevičius. 
knygelėje Tekančios upės vienybė (1994) dėkojo už „budėjimą 
prie lietuvos šviesos“, Žingsnyje (1998) – už „sąžinę ir ištiki-
mybę lietuvai“. knygas dovanojo stasys bačkis, vytautas 
martinkus, romualdas norkus, adolfas šleževičius.

K O N f e R e N c I J A
l. dambrauskas pakvietė Į laisvę fondo filialo lietuvoje 
rezistencinio paveldo komisijos 1992 m. kovą surengton 
konferencijon. Ta proga išleistame lankstinuke dam-
brausko straipsnelis Praeities šauksmas. autorius rašė: 
„laisvos ir lygiateisės Europos tautos statusą pelnėme 
ne gyventojų gausumu, ne karine galia, ne kitų malone, 
o tik dvasios stiprybe, kuri atsiskleidė per kalbą, kultūros 
tradicijas, tikybą ir per sunkiausių gyvenimo sąlygų iš-
ugdytą tautinio išlikimo instinktą.“ kvietė spausdintus ir 
rankraštinius tekstus, piešinius, politinių kalinių ir trem-
tinių atsiminimus. konferencijoje pranešimus skaitė kęs-
tutis girnius, į kauną dirbti iš italijos atvykęs profesorius 
vytautas kazlauskas (tema – Politinis dėsningumas), rezis-
tentas mindaugas bloznelis (apie valstybės garbinimą, 
susipriešinimą ir grėsmes iš šalies), valdemaras katkus 
(Lietuvos užsienio politika tarpukariu ir dabar), dvejus metus 
į vakarus perdavinėjęs žinias apie rezistenciją klemensas 
širvys (suimtas 1952 m. liepos 24 d., iškalėjęs 15 metų).

K N y g ų  s K A I t y M A s
gimnazijoj l. dambrauskas buvo ateitininkas, tad skai-
tė ir rinko šios krypties knygas, pavyzdžiui, Tihamerio 
Totho ir kitų autorių moralinės filosofijos veikalus. kė-
dainių gimnazijoje buvo gyvas literatūrinis gyvenimas, 
tai skatino domėtis literatūra. studijų metais buvo labai 
užsiėmęs – paskaitos ir pratybos universitete, pamokos 
gimnazijoje. Tačiau tuo metu gyveno profesoriaus prano 
dovydaičio namuose, kur buvo likę nemažai knygų, tad 
turėjo progų jomis pasidomėti.

pirmosios tremties sąlygos buvo labai sunkios, reži-
mas griežtas. būklė kiek pagerėjo, kai spasko kalėjimo 
klinikinėje ligoninėje pradėjo dirbti laborantu (dirbo iki 
paleidimo 1955 m.). priėmė į darbą gruzinas profeso-
rius georgijus vasadzė. čia rado šiek tiek chemijos kny-
gų, jų atsiųsdavo būsimoji žmona aldona kairiūkštytė. 
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dambrauskas perskaitytas knygas konspektavo. užrašai 
buvo įrišti į storas nedidelio („kantičkinio“) formato kny-
gas. jų išliko šešios. viena – kraujo tyrimo užrašai, kitos – 
Chemijos užrašai (Записки по химии, t. 1–2), Cheminės 
analizės vadovas (Руководство по химическому анализу). 
darbas ir skaitymas gilino specialybės žinias, neleido pa-
miršti chemijos, o laboranto pareigos padėjo išgyventi.

antroje kalinimo vietoje – mordovijoje (nuo 1984 m.) – 
buvo nemažai lietuviškų knygų. Žmona siųsdavo specia-
lybės knygų ir naujų leidinių (siųsdavo nesupjaustytus ir 
į vidų įdėdavo popieriaus, kartais pinigų). dėl sveikatos 
nebuvo varomas į darbus, tad daug skaitė. išliko 1984–
1987 m. perskaitytų knygų sąrašas. jame – 160 lietuviškų 
knygų. užsirašydavo autorių, pavadinimą, dažnai pus-
lapių skaičių, perskaitymo datą ir pastabą: „labai gera“, 
„gera“, kartais – „įdomi“, „vidutinė“, „prasta“. štai ke-
letas pavyzdžių. kaip labai gerus įvertino chrestomati-
nius lietuvių rašytojų veikalus: vaižganto Pragiedrulius, 
krėvės Dainavos šalies senų žmonių padavimus, Raganių, 
vienuolio Paskenduolę, Amžinąjį smuikininką, Iš mano at-
siminmų, Žemaitės Raštus, cvirkos Meisterį ir sūnus, 
paukštelio Kaimynus, Lietuvių tautosakos v tomą, čechovo 
Raštų šešis tomus. geromis laikė simonaitytės Aukštujų 
Šimonių likimą, mykolaičio Sukilėlius ir Altorių šešėly 2 ir 
3 tomus (1 – vidutinišku); cvirkos Franko Kruko 1 tomą 
įvertino vidutiniškai, 2 – gerai; levo Tolstojaus Anos Ka-
reninos 1 tomas geras, 2 – nuobodus; dreiserio Titanas – 
įdomus, dickenso Dombio ir sūnaus 1 tomas vidutiniškas, 
2 – geras; hašeko Šveiko 1 tomas geras, 2 – vidutiniškas. 
prie vidutiniškų skyrė cvirkos Žemę maitintoją, boccacio 
Dekameroną, levo Tolstojaus Karo belaisvį, rimkevičiaus 
Studentus (skaitė publikacijas Pergalės žurnale); prie pras-
tų – stasės vaineikienės Grafą ir žmones, prie labai pras-
tų – antano venclovos Jaunystės atradimą.

poezijos nemėgo – pripažino tik maironį.
l. dambrauskas išsirašydavo patikusių knygų iš-

traukas, atskiras mintis ir duomenis į sąsiuvinius. Taip 
darė kalinimo stovykloje, taip darė ir būdamas laisvas. 
yra išrašų iš antano maceinos knygų Socialinis teisingu-
mas ir Kapitalizmo žlugimas ir naujos santvarkos socialiniai 
principai, m. de montaigne’o Esė, v. Truchanovskio Vins-
tonas Čerčilis. Politinė biografija, čingizo aitmatovo Ilga 
kaip šimtmečiai diena. šią knygą dambrauskas mėgo. yra 
ištraukų iš juozo keliuočio Raštų. per tūkstantį patarlių 
ir priežodžių, liaudies meteorologijos aprašinėjimų nu-
sirašė iš Lietuvių tautosakos 5-ojo tomo (1966), iš žurnalo 
Gimtasai kraštas (1943), žymėjosi, kaip pykdavosi ir bar-
davosi mūsų senoliai.

dambrausko asmeninė biblioteka buvo nedidelė – 
keli šimtai knygų; nebuvo nė sąlygų jas kaupti.

d I e N O R A Š t I s  I R  l A I Š K A I
liudas nuo jaunystės rašė dienoraštį, rašė įstojęs į uni-
versitetą vokiečių okupacijos metais. studijuodamas gy-
veno prano dovydaičio name (profesorius buvo repre-
suotas pirmosios sovietinės okupacijos metais). Tų laikų 
dienoraštį paliko dovydaičio namuose, ten jis ir pražuvo. 
rašė dienoraštį grįžęs iš kalinimo įstaigos, rašė ir senat-
vėje. asmeniniame archyve yra 6 sąsiuviniai, rašyti nuo 
1996 m. iki mirties. Turinys labai įvairus: samprotavimai 

apie dievą, sveikatą, politinius ir kitokius įvykius, politi-
nius veikėjus (pvz., vytautą landsbergį). susitikimuose 
nagrinėtų temų neaprašinėjo – fiksuodavo tik patį faktą. 
rašė apie valstybę ir jos ateitį, praėjusio laiko (metų, mė-
nesio) politines apžvalgas, mirusiuosius (gėsę šimkūnai-
tę, ričardą mikutavičių).

dambrausko archyve didelis pluoštas laiškų. iš antros 
tremties mordovijoje galėjo daugiau rašyti, nuo 1986 m. 
leista po du laiškus per mėnesį. rašė žmonai, sūnums, 
dukrai. ne visi laiškai pasiekdavo adresatą – užkliūdavo 
cenzūroj. Žmona iš pirmosios tremties gavo 153 laiškus, 
kai kurie išmesti pro vagono langą. iš antrosios kalinimo 
vietos gavo 41, tad iš viso iš kalinimo vietų išliko 194 laiš-
kai. išliko apie du šimtai į mordoviją jam siųstų laiškų.

liudas palaikė plačius korespondencinius ryšius. 
gautus ir išsiųstus laiškus registruodavo. nuo 1981 metų 
sausio 1 d. iki 2003-ųjų sausio 12-osios gavo 683 laiškus, 
išsiuntė 697. adresatai įvairiausi, pavyzdžiui, rašė buvu-
siam diplomatui stasiui bačkiui, kardinolo a. j. bačkio 
tėvui, ir gavo atsakymą; rašė savo giminaičiams antanui 
dambrauskui į druskininkus ir antanui dambriūnui į 
jav, kunigui rezistentui kazimierui račiūnui į marijam-
polę, rezistentui vytautui skuodžiui, dailininkei gražinai 
didelytei, gimnazijos draugui petrui ruliui, amerikos lie-
tuviams kazimierui ambrozaičiui, vytautui šliūpui, vin-
cui natkevičiui į vokietiją, vienuolei cecilijai į šveicariją.

„g y V e N I M O  A K I M I R K O s “
svarbiausias l. dambrausko literatūrinis kūrinys – dviejų 
dalių memuarinis veikalas Gyvenimo akimirkos. pirmoji 
knyga parašyta grįžus iš pirmosios tremties 1955–1980 m., 
antroji – 1984–1989 m. apie veikalą autorius rašė: „galbūt 
dienos šviesą kada nors išvys mano Gyvenimo akimirkos. 
vadinasi, būsiu atlikęs nors dalelę pareigos tiems, kurie 
nukentėjo ir kovodami žuvo.“ (Gyvenimo akimirkos, 1990, 
kn. 2, p. 273). autoriui leidėjo ilgai laukti nereikėjo – jau 
1988 m. gavo pasiūlymą išleisti, tik reikėjo kiek „sušvel-
ninti“. autorius taisyti nesutiko. išleido leidykla Vaga 
1990 metais, iliustravo gražina didelytė.

veikalas labai informatyvus – sukaupta daugybė po-
litinio, socialinio, kultūrinio gyvenimo duomenų. stebina 
autoriaus atmintis, sugebėjimas objektyviai, neretai kri-
tiškai vertinti nepriklausomos lietuvos gyvenimą. Etno-
grafui, kultūros ir švietimo istorikui įdomūs pirmieji sky-
riai – šeima, gimtasis kaimas, miestai, kuriuose mokėsi, 
mokytojai, mokinių santykiai. autorius – psichologinės 
charakteristikos meistras. rašytojo plunksnos verti lite-
ratūriniai motinos ir tėvo portretai. dambrauskas surašė 
kaltinamąjį aktą vokiškiesiems ir sovietiniams okupan-
tams, jų vykdytam terorui ir tautos genocidui. veikalas 
svarbus ir sovietų sąjungos istorijai – demaskuoja visą 
prievartos, antihumaniškumo, tautos genocido sistemą. 
kita vertus, kiek čia šviesių, tvirtų, humaniškų žmonių 
laisvėje, kiek jų tarp kalinių ir net tarp stovyklos perso-
nalo. ir čia, stovykloje, knygos autorius suranda bičiulių, 
nepamirštamų draugų. vienas tokių – vokiečio ir rusės 
sūnus, buvęs mokytojas, čia patekęs tik dėl savo kilmės – 
volodia bauer. ir kiek čia bailių, savanaudžių, sadistų, 
aklų įstatymų vykdytojų. o koks baisus kriminalinių nu-
sikaltėlių kontingentas, jų teroras stovyklose.
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antroje knygoje aprašyti naujausios is-
torijos įvykiai – romo kalantos susidegini-
mas, 1987 m. rugpjūčio 23 d. mitingas prie 
adomo mickevičiaus paminklo vilniuje, va-
sario 16-osios ir maironio sukakties minėji-
mai kaune.

dambrauskas rašė lengvu stiliumi. iro-
nija, autoironija, sarkazmas, deramai pavar-
totos patarlės ir priežodžiai daro aprašomus 
dvasiškus įvykius ne tokius skaudžius, sle-
giančius. dalios grinkevičiūtės Lietuviai prie 
Laptevų jūros (1997), liudo dambrausko Gy-
venimo akimirkos ir vytauto skuodžio Žaidi-
mas KGB tinkluose (1996) skirtini prie reikš-
mingiausių tremtinių memuarinių knygų.

d O VA N O t O s  K N y g O s
apsilankęs mūsų namuose (1988 m. rugpjū-
čio 9 d.) dambrauskas atnešė juozo gražulio 
poezijos rinkinėlį – kontrafakcinį leidinį ir porą 1939–1940 
m. dokumentų publikacijų apie lietuvos politinę situaciją 
ir lemtingus įvykius. visa tai man buvo žinoma iš anks-
čiau, tačiau dokumentų publikacijos prislėgė – prievar-
ta, melas, sugalvotas scenarijus – socialistinė revoliucija, 
„išvadavimas“, tarybinės santvarkos atkūrimas. svečias 
pasakė: „duokit vaikams paskaityti tuos leidinukus, jūs 
tokie esate, jau nepasikeisite, o jaunimas turi žinoti tiesą.“ 
iš beletristinių ir memuarinių kūrinių paminėtina knygelė 
Baravykų raistas, parašyta mordovijoj, baraševo griežtojo 
režimo stovykloje. išleido rezistencinio paveldo leidykla 
Atmintis kaune (1997). kaliniams buvo draudžiama kur-
ti, o ypač buvo sekama, kad rašiniai nepasklistų už sto-
vyklos ribų. siunčiamus laiškus tikrindavo kgb cenzūra, 
lietuviškus tikrinti siųsdavo į vilnių. dambrauskas savo 
rašinius į vilnių siuntinėjo dalimis, prisidengęs žinomo-
mis pavardėmis. Vaizdelių iš protėvių buities (tokia knygelės 
paantraštė) autorium nurodė antaną venclovą – esą tai 
ištraukos iš jo knygos Kaimo etiudai (tokios knygos nebu-
vo). o apie staliną, jo valdymo metus, įvykius po mirites 
aprašė satyrianiame rašinyje Pasaka apie Mankurtijaus ka-
ralių ir jo šalį. politiškai aštrų ir autoriui pavojingą kūrinį 
priskyrė įžymiam kirgizų rašytojui čingizui aitmatovui. 
cenzūra abu rašinius praleido.

atsiminimų ir publicistinių straipsnių knygelės Po-
litinių aistrų sūkury (1994) dedikacijoje kvietė „žvilgterėti 
pro nepriklausomybės namų langą į vidų“. joje autorius 
apmąsto svarbiausius nepriklausomybės metų įvykius, 
bando pažvelgti į lietuvos ateitį. kita knygelė – Spingsulė 
tamsaus tunelio gale (1995), pasak autoriaus, „apmąstymai 
artėjant naujiems rinkimams į lietuvos seimą“.

savita turiniu ir struktūra knyga Praeities aidai (1997) 
sudaryta iš rašinių pogrindžio spaudai ir dienoraščio 
ištraukų. rašinius pogrindžio leidiniams pasirašydavo 
pseudonimais: l. gylio (su ironija ir sarkazmu kritikuo-
ja tarybinę ideologiją ir kasdienybę), b. stasiukaičio ir 
k. kuraičio – rimtesnių problemų svarstymus. čia yra 
straipsnis TSRS – demokratiškiausia šalis pasaulyje, arba 
Tos šalies konstitucija jos piliečių požiūriu (išspausdintas 
pogrindžio žurnale Perspektyvos, 1980, nr. 21). straipsnis 
sulaukė atgarsių užsienyje. ši publikacija buvo svarbi in-

kriminuojama medžiaga 1984 m. byloje, nors dambraus-
kas autorystę neigė. įdomus skyrius Dienoraščio nuotru-
pos. svarbesni rašiniai – Lietuviškojo charakterio bruožai, 
straipsniai apie profesorių praną dovydaitį, akademiką 
andrejų sacharovą, Kalantos auka, politinės apžvalgos 
1800 metus palydint ir Sausio apžvalga – rodo jų autoriaus 
politinį įžvalgumą, gerą orientaciją šalies vidaus gyveni-
mo ir užsienio politiniuose įvykiuose.

p O K A l B I ų  f R A g M e N tA I
„gimnazijoj mokiausi su poetu henriku nagiu, priklau-
sėm literatų būreliui. sekmadieniais gimnazijoje buvo 
rengiami atviri literatų susirinkimai, į kuriuos ateidavo 
po kelis šimtus moksleivių. viename susirinkime skai-
čiau novelę, nagys ją sukritikavo. Tai buvo atlygis už 
mano kritiką jo eilėraščių adresu.“

svečias pasakojo skaudų buvusio gimnazijos di-
rektoriaus, rašytojo juozo paukštelio, biografijos faktą: 
„vokiečių okupacijos metais kėdainių gimnazijos gautą 
generolo plechavičiaus raginimą stoti į vietinę rinktinę 
direktorius perskaityti pavedė vienam mokytojui. kai 
sovietinės okupacijos metais už tą skaitymą mokytojas 
buvo teisiamas, paukštelis jo negynė, esą savo iniciaty-
va skaitė.“ kai mokytojas atkalėjęs grįžo, rašytojas prašė 
dambrausko tarpininkauti susitaikant su nukentėjusiu.

studijuodamas vokiečių okupacijos metais kaune ir 
gyvendamas prano dovydaičio namuose dambrauskas 
girdėjęs pasakojimą apie profesoriaus biblioteką: „pro-
fesorius perskaitęs knygą mesdavo į kampą. niekam 
neleisdavo knygų tvarkyti, dulkių šluostyti – kad nesu-
maišytų. kartą žmona su dukrom sutvarkė knygas, tai 
profesorius vos galo nepasidarė – nežinojo, kur kas yra. 
pagal savo „sistemą“ jis galėjo orientuotis, kokias knygas 
turi ir kurioj krūvoj jas surasti.“

1978, gegužės 25. atėjo aurelija rabačiauskaitė ir liu-
das dambrasukas. kalbėjome apie lietratūros mokyto-
ją – koks jis turi būti, ką jis turi mokiniams duoti. aurelija 
mačiusi laidą per televiziją iš leningrado – rodė egzal-
tuoto mokytojo pamoką: „Я за жизнь, я за человечность.“ 
„literatūros mokytojas turi išmokyti mąstyti ir kažkiek 

su žmona aldona namuose kaune, 1995
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suvokti estetinę kūrinio vertę“, – teigia aurelija. man 
atrodo, jog pamokos turi būti kūrybingos, kad neliktų 
įspūdžio, esą donelaitis neįdomus, Žemaitė nuobodi. 
vėliau gyvenimas gali tuos įspūdžius pakoreguoti, o gali 
ir nepakoreguoti. kalbėjau apie emocinio elemento ver-
tę. l. dambrauskas pasakojo, ko jis norėtų iš literatūros 
mokytojo, bet jis nelabai tiki galimybėmis ugdyti visa-
pusiškai išsilavinusį jaunuolį, nes mokykloje neįmanoma 
greta literatūros pateikti atitinkamos epochos dailės ir 
muzikos kūrinių. Eleonora: „dėstydama impresionizmą, 
į klasę nešiau impresionistų paveikslų albumą, keliavom 
į koncertą klausyti ravelio muzikos.“

l. dambrauskas prisiminė savo literatūros moky-
toją kėdainių gimnazijoje Eduardą viskantą: „aš labai 
nemėgau savo dėdės adomo jakšto-dambrausko poezi-
jos (buvo didelė knyga Lyrika) ir tai pasakiau mokytojui. 
jis padeklamavęs gerą jakšto eilėraštį (jis virtęs daina) ir 
pasakęs: „kaip galima nemėgti?“ nuo to laiko kitomis 
akimis ėmiau žiūrėti į dėdės poeziją.“

apie kokį eilėraštį, virtusį daina, kalbėjo? gal tai 
Ačiū, ačiū?

 
Ačiū Dievui už dosnumą
Jo gausingą.
Už pasaulio šio gražumą
Stebuklingą.

Už pavasarėlio žalio
Giedrus rytus,
Už kvepėjimą darželio
Rasai kritus.

Už ošimą mūsų girių
Šimtamečių
Ir už garbę didžiavyrių...
Ačiū, ačiū!..

kitas dambrausko pasakotas atvejis: „kartą gimna-
zijoje rašytojas juozas paukštelis kalbėjo apie bernardo 
brazdžionio poeziją – ji liko visiems laikams, ir dabar 
skaitau kaip kokias psalmes.“ kalbėjome, kad mokytojas 
turi veikti ne tik mąstymą, bet ir emocijas, turi plėsti ir 
turtinti moksleivius, nesilaikyti aklai programos.

bene paskutinį kartą dambrauskas apsilankė 1988 m. 
rugpjūčio 9 d. svečias papasakojo keletą epizodų iš pir-
mosios tremties, apie pažintis su buvusiais komisarais 
ir ministrais, profesoriais. gruzino cereteli pasakojimas 
apie beriją. stalinas buvo įsakęs jį suimti, bet kai šis nu-
vyko į maskvą, susitiko su stalinu asmeniškai, tapo jo 
dešiniąja ranka; o tas, kuris stengėsi išgelbėti beriją nuo 
suėmimo, pats buvo represuotas.

įdomus pasakojimas apie dambrausko pasikalbė-
jimą su vyriausiuoju lietuvos prokuroru dėl straipsnio 
Gimtajame krašte. paradoksali situacija – valdžios atsto-
vai nesiryžta be apeliacijų pasmerkti represijų ir stalino 
kulto aukų.

dambrauskas paskaitė Tiesai ir Gimtajam kraštui nu-
siųstą straipsnį-atsakymą saugumo komiteto pirminin-
kui Eismuntui dėl jo Tiesoje paskelbto straipsnio, kuriame 
iš esmės pateisinamas stalininis teroras, išvežimai. Tai 
gerai, argumentuotai parašytas straipsnis.

pasakojo, kad atsisakė prisidėti prie kauno persi-
tvarkymo sąjūdžio rėmimo grupės: „nenorėjau kompro-
mituoti savo odiozine pavarde.“

dambrauskas epizodiškai pasakojo bičiuliui min-
daugui blozneliui apie Žukų šeimą: „Tai demokratijos 
ir tolerancijos pavyzdys: tėvas „remia“ brazauską, moti-
na – landsbergį ar ką kitą, vienas sūnus – krikščionis de-
mokratas, kitas – liberalas...“ bloznelis: „o tu pagyvenk 
bent kelias dienas jų tolerancijos atmosferoje.“

liudas dambrauskas darė kategoriškus sprendi-
mus, nuolat polemizavo, tačiau bendraujant buvo atjau-
čiantis, žmogaus problemas suvokiantis pašnekovas. im-
ponavo vidinis dvasinis tvirtumas, realistinis kritiškas 
požiūris į gyvenimą.

liudas dambrauskas apie Adomą Jakštą

Adomas jakštas-dambrauskas – mano tėvo bro-
lis, kilęs nuo pagirių, iš kuronių kaimo. dėdė 
buvo mąstantis, daug skaitantis žmogus – filo-

sofas, logikas, matematikas, literatas. gyveno kaune, 
turėjo 5 ar 6 kambarių butą, bet turbūt nuomos nemo-
kėjo, nes buvo šv. kazimiero draugijos pirmininkas, o 
namas buvo draugijos. algos gaudavo apie 700 litų, 
bet nemažą sumą išdalindavęs labdarai. Tai darydavęs 
sistemingai. buityje buvo kuklus – sau išleisdavo ne-
daug. Turėjo seną šeimininkę. Tačiau brolio šeima rū-
pinosi ir rėmė. du kartus savo pinigais gelbėjo tėviškę 
nuo varžytinių, nes mano tėvas nemokėjo ūkininkauti. 
šelpė gimnazijoje besimokančius brolvaikius. mėgdavo 
prie pietų stalo paklausinėti apie gimnazijoj einamus 

dalykus – matematiką, kalbas. kartą vyresniam broliui 
padavė vokišką knygą, liepė perskaityti ir papasakoti 
turinį. Tas perskaitęs mažai ką suprato. mokėsi jėzuitų 
gimnazijoje, ir, kaip jakšto giminaitį, jį šiek tiek lepino – 
mažiau spausdavo, geresnius pažymius parašydavo. 
kai brolis nesugebėjo papasakoti perkaitytos knygos 
turinio, jakštas paklausė: „kas dėsto vokiečių kalbą?“ 
išgirdo, kad vokietis fulst (ar kiep?). jakštas tuojau pa-
skambinęs gimnazijos direktoriui ir pasakęs, kad blogai 
mokote. nuo to laiko brolis daugiau kaip trejeto iš vo-
kiečių kalbos nėra gavęs.

brolio duktė mokėsi gimnazijoj ir gyveno pas jakštą. 
jis davęs pinigų ir liepęs tarnaitei nusivesti pas siuvėją 
pasiūti uniformos. Tarnaitė paprašė siūti ilgą, blauzdas 
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dengiančią. siuvėja pasakiusi mergaitei, kad bus negra-
žu, ir susitarė, kad siūsianti trumpą, kaip visos dėvi. kai 
pasiuvo, tarnaitė liepė apsivilkti ir pamačiusi ėmė bartis: 
„į ką čia panašu – plikos blauzdos.“ o jakštas atkirtęs: 
„nieko, ir dievui patinka gražios mergaitės.“ (ar kiek 
kitaip: „ir dievas mėgsta grožį.“).

kas vasarą jakštas atvykdavęs porai savaičių į tėviš-
kę paviešėti. laikėsi savitos dienotvarkės: guldavo anks-
ti – 18 val., keldavosi prieš saulės patekėjimą ir eidavo 
pasivaikščioti į kapinaites ar kur kitur. grįždavo išaušus, 
skaitydavo brevijorių, pusryčiaudavo ir eidavo porai va-
landų numigti. atsikėlęs dirbdavo, nieko neįsileisdavo. 
jeigu kas iš toliau atvykdavo, turėdavo palaukti, kol ga-
lės pasikalbėti.

netoliese buvo dancigo arkivyskupo o’rourke’s 
sesers vaivadiškių dvaras. arkivyskupas atvykdavo 
incognito, nepastebėtas, ir laikėsi kukliai, net mišias 
aukodavo dvare. kartais susitikdavo su jakštu. dėdė 
mišių laikyti, ypač sekmadieniais, važiuodavo į pagi-
rius. kalbėtojas jis buvo prastas, tad ir pamokslininkas 
menkas.

jakštas mėgo gyvulius, eidavo prie galvijų į ganyklą. 
lepindavo šunį, šerdavo šokoladu, dėl to šis labai įjunko, 
įkyriai apie jį šokinėdavo. nakčiai neleisdavo šuns pri-
rišti. mėgo lesinti vištas, kalakutus, antis. yra bandęs su-
skaičiuoti vištas, bet nepavykę – maišosi, bėgioja. klausė 
brolienės: „kaip tu jas skaičiuoji?“

nepažindavo atvykusio svečio, gal silpnai matė. 
klausdavo: „kas būsi?“ kai pasakydavo, tai gerai prisi-
mindavo, net papasakodavo apie svečio gimines.

dėdei mirus jokio palikimo nebuvo, tik biblioteka. 
Tai buvo vienas didžiausių asmeninių knygų rinkinių 
lietuvoje – apie 12 tūkstančių vienetų. Tokio dydžio 
bib lioteką turėjo tik augustinas voldemaras (reikėtų pa-
minėti ir augustiną janulaitį, turėjusį tiek pat knygų – 
V. Ž.). knygas dėdė laikydavo labai tvarkingai, nemėgo 
skolinti. jeigu kas prašydavo paskolinti, duodavo kelis 
litus: „Eik ir nusipirk.“ labai pykdavo, kai kas paėmęs 
ilgai negrąžindavo. giminės tikėjosi, kad biblioteka jiems 
teksianti, bet dėdė padovanojo lietuvių katalikų mokslo 
akademijai. 1940 m. sovietams okupavus lietuvą knygos 
buvo sudėtos vienos senamiesčio bažnyčios rūsyje. kny-
gos buvo išnešiotos, tik kai kas liko.

jakštas draugavo su vyskupu karevičium, jis ir 
prelatu pakėlė. gyveno netoli. kartą vasaros pavakarį 
vyskupas užsukęs pas bičiulį rado atdaras buto duris ir 
tuščius kambarius. atsisėdo į supamąją kėdę ir laukia. 
įėjęs jakštas pajuto, kad kažkas yra. „kas ten?“ – klausia. 
Tas tyli. jakštas išėjo į kiemą ir grįžo su šeimininke. vėl 
klausia, bet niekas neatsiliepė. Tada pasikvietė kiemsargį 
ir dar kažkokį vyrą, pasiėmė šluotą ir kastuvą ir klausia: 
„kas ten, atsiliepk, jeigu ne, blogai baigsis.“ išeina vys-
kupas. jakštas ir sako: „vyskupas, o elgiesi kaip piemuo“ 
(dambrauskas yra pasakojęs ir paprastesnį variantą: sve-
čiui neatsiliepus, jakštas į kambarį įžengė židinio žarste-
kliu nešinas – V. Ž.)

su Tumu buvo geri bičiuliai, dažnai vienas kitą lan-
kė, užlaikydavo skundus prieš Tumą dvasinei vyresny-
bei. kaune kariuomenėje tarnavęs brolis užeidavęs – ap-
lankyti dėdės. yra matęs, kaip jie bardavęsi, bėgiodavę 
aplink stalą: „Tu durnas.“ – „o tu dvigubas durnius.“ 
Taip sukdavę apie stalą ratus, susitikę pažiūri vienas į 
kitą, apsigręžia ir toliau tęsia polemiką.

artimi bičiuliai buvo su šv. kazimiero draugijoj 
dirbusiu kunigu poetu mykolu vaitkum. su maironiu, 
atrodo, buvo oficialūs santykiai.

dėdę lankė įvairūs žmonės, net rabinai – jis mokė-
jęs hebrajų kalbą. kai važiuodavo į mišias į pagirius, 
vietiniai žydai įrengdavo jam sutikimo vartus kaip vys-
kupui.

kartą jakštas surengė priėmimą. buvo daug svečių. 
vienoje pusėje šalia šeimininko sėdėjo prezidentas anta-
nas smetona, kitoje – popiežiaus nuncijus. jakštas buvo 
žemo ūgio, labai gyvas pašnekovas. ir šį kartą šeiminin-
kas daug kalbėjo, pakildavo ir vėl atsisėsdavo. į prieša-
kyje esantį grietinės padažo indą įmerkdavo tai vieną, 
tai kitą rankogalį, aptaškė staltiesę. Tai pastebėjęs aplaižė 
rankogalį, nulaižė staltiesę. svečiai vaizdavo nieko nepa-
stebėję. Tai pasikartojo gal porą kartų. įmerkęs trečią kar-
tą atsitokėjo ir supratęs, ką darąs, rūsčiais žodžiais išbarė 
liokajų, kad šis ne vietoj pastatęs padažo indelį.

jakštas karštai polemizuodavo su jonu jablonskiu 
kalbos klausimais, matyt, pats pretendavo į kalbos tė-
vus. kartą per jablonskio paskaitą buvo kalbama apie 
trumpinimus; jis siūlė, pavyzdžiui, vietoj šv. (šventas) 
rašyti š. jakštas šūktelėjo: „neatskirsime tada kur šven-
tas, o kur šūdas.“

užrašė VLADAS ŽUKAS
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tada ir dabar  

prašiau išklausymo nuorodų atleidimo
prašymai godūs nuorodos abejotinos 
išklausymas visada per sieną visada tarp 
išpildymas melagingas pasirinktinis 
dabar prašau vien pasigailėjimo 
negaliu ištraukti kibiro 
iš apvalios amžinybės akies ratiluojančios 
visais kalbėtais balsais aidinčios –
kai tik pasilenkiu tokia trauka tokia trauka 
turiu pakelti akis į viršų kad atsispirčiau 
dangaus skverno įsitverčiau  
 

 

autobiografija I   
 

nežinau nieko
kaip ir jūs nesužinosit
kilmė klampojimai klupimas 
kalėjimo metų paslaptys 
atšipę dantys prikąstas liežuvis
pirštų atspauduose 
nei rugio žiedadulkės nei parako dulkės
tik kad pakelėj plunksna buvo pakelta
nuo varnos sustingusios išskėstomis kojomis 
sulipusios susišiaušusios nagus parietusios
ir su ja ant pralekiančio smėlio 
žodis buvo rašytas – 
sergančio pasaulio raižinys 
nutamsėjusi veidrodžio šukė
kurioje be užsitraukusio dangaus 
be pilko asfalto ant pražioto snapo 
dar užkrito ir mano kojų sukeltos dulkės  
  
  
  
  
  

d i a n a  Š a r a k a u s k a i t ė

autobiografija II   
 

iš nieko vaikeli negalėsi manęs sudėlioti
ir aš pati su vamzdžiu burnoje 
negalėčiau išvardyti kas buvo mano 
ėjau keliu pakniopstomis akis nudelbus 
rijau ir rijau dulkių kamuolius
man patiko žvirgždo rupuotumas 
niekuo nenusakoma vieškelio spalva 
gėlės bevardės vėjų užneštos sudaigintos 
atsitiktinių minėjų suaustos tamspilkės samanos
ėjau sau įsakius save drąsindama 
savimi pasiramsčiuodama  
vis tikėdamasi karštą pasagą užtikti 
žiežirbas skeliančią žiburiuojančią 
iš paskos ir iš paskos paskui save 
variau kaimenes namolio 
giniau ten kur rankos apglėbtų 
išverstų mano kailį surambėjusią odą nudirtų
žaizdas apiplautų trauklapių uždėtų
sulaužytą mano nugarą užstalėn sodintų  
pareina visi ir aš pareisiu 
gi nebus taip kad žingsnyje įklimpus liksiu
vis eisiu pakelės akmenis glostydama
išmuštas kūnas gruoblėtas išakėtas suvarpytas 
pravažiuojančių ratų sukeltos žvirgždo krušos 
tokie mano karai marai trumpos paliaubos
stabtelėjimai oro gurkšneliai 
viskas surišta mazgelin – 
rankas supinsiu apgobsiu 
savo dalies neatsidalinsiu  
 

*   *   *  

manęs jau negąsdintų beldimas į duris 
žiūrim ta pačia kryptimi tylomis galvodami 
kas dabar galėtų sudėlioti šitą dėlionę 
jai trūksta tiek dalių išbyrėjusių posūkiuose
pro pravirą langą nutrūktgalvio vaiko išmestų 
kad taip sutikus žmones kurie pakėlė trūkstamas dalis
ir paklausus ką su jomis jie darė – 
o tada tegul ir beldimas
tegul ir beldimas  
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*   *   * 

tavo vardas pamesta plunksnelė kurią vaikas norėjau išsaugoti 
bet kelionė buvo ilga aš užsnūdau ir atgniaužiau saują 
o dabar ji vis krenta kyla virpuliuoja 
žemės nepasiekdama ramybės nerasdama 
tavo vardas atkeldavo dangaus vartus 
tavo vardas dabar rykštės kirtis per beodį kūną 
lava mano gomuriu 
lava  
 

 
ne

  
niekada nekalbėsiu apie pelenus
neįpinsiu lengva ranka pilkšvai į rašto audinį 
su plunksnom debesim vaikelio pirmom garbanom 
nelyginsiu 
pelenus aš kėliau  
ir apie meilę nekalbėsiu 
susikuprojusi velku naščius kibirai teliūskuoja ir vis į kalną 
pareisiu rieškučiomis pasisemsiu atsigersiu užmerksiu akis
kad ji ta moteris nesidvejintų nesivaidentų neraibuliuotų 
bet ir ji nurims 
ratilais ratilais vienądien
paliks mane ramybėj   

 
*   *   *  

kriauklė išmesta bangų man primena negimusį kūdikį
kas ją kūrė koks dievas lipdė įkvėpimo bangų pakylėtas 
moliui dvasią pūtė 
kalkėtas paviršius porceliano ašaros viesulingas karštis 
kiek keliauta ir niekad nenueita dienų naktų 
dienų naktų pirmyn atgal krantu smėlio kruopele dugnu
toks audinys vaikeli tavo negimusiojo himnui – 
gyvybės užuomazga plaučiai beoriai akys be dangaus pirštų pelekai 
akys be dangaus pirštų pelekai  
ošimas ūžesys atsitrenkia krantą užlieja ir pasiima tave atgal
tik jūros alsavimu tik pieno purslu priglaustai mano ausiai likai – 
niekas tavęs neprisimins 
amžinybės neišgliaudyta sėkla
esi ir liksi 
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*   *   * 

koks buvo mano vardas o tavo
tėvų vaikai vaikų tėvai sūnūs ir dukterys
kad prisiminimai nekankintų
galvažudžiai –
užmetam maišą ant aukos galvos 
pirštinėje kurioje vienąsyk buvo mūsų namai
įsikūrė pelių šeimyna 
kokį kelią siūlas nusivyniojo nusirideno 
nuo švelniavilnės avelės garbanos 
iki pašiūrėn užmestos šiukšlės
tai svarbi pasaulio istorija 
akims kurios kūrė ganė išganyti manė
žaliose lankose savo kūrinius
aš vienalytė pirštinė su tulpių raštais 
šilko spurgeliais spalvų susidainavimu
namų įkūrėja raktų savininkė gyvybės sergėtoja
mano išeitis slaptos durys 
degtukai kišenėje sieros skonis – 
svarbi kaip smilga kurią knygoje palikau
kad vėjai žodžių neužpūstų 
kad be laiko sėklų neišbarstytų pakelėmis  
 

*   *   * 

tiek žmonių 
ir kas juos gimdė supo mylėjo
kiek delnų laikė tuos veidus iškiliai kaip komuniją 
kiek išdalintų padaugintų paveikslų tavo Dieve
tik niekuo nepanašių į tave
ir aš kiekvieną dieną išsėlinu meilės pilnoji 
gerosios žinios platintoja su atšipusiu peiliu 
raikau ir raikau tavo dangiškos duonos riekes  
dalinu kam trupinį kam medumi pasaldintą aguoną 
kam karstą iškloju stiklo vata –
gyvybės daugiau neišnešiosiu 
man kvepia mirtis  
 

*   *   *  

pasišiaušusiomis aštriomis kaip pjūklas bangomis 
balso atgarsis į smegenis peiliu šiurpuliu 
tai žmogaus mano brolio ir aš noriu slėptis 
miško atspindys sudvigubėja 
dangaus klampiam dugne
iš paukščio klyksmo neįskaitau 
ar aš jį išgąsdinau ar jis mane 
mes abu norim suplakti sparnais ir slėptis
žiūriu į ežerą toks jis svetimas ir gūdus 
jei taip įbridus juodais kūnais apsikeitus 
išgręžus save kaip skarmalą marškonį
vargetom po kojom pametus
tamsa užbraukus tamsą
iš nieko niekuo atvirtus  
  
 

*   *   *  

iš vienos saujos į kitą smėlis šiltėja ir tirpsta
švelnus veržlus nesulaikomas gyvas judėjime 
lengviau ir lengviau mažiau nei mažai norų
vėjas baltagalvės pienės sielą ima į dangų 
ištiesiu delną –
sidabrėjantis dykumų smėlis maišosi su mėlyne
pėdsakai dingsta vaizdai sunyksta
visko pilnos akys pilnos akys užneštos 

roko gElaŽiaus nuotraukos
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„saulėlydis ir žvaigždės, jūra ir audra, vėjas ir 
debesys, paklydusio laivo burė ar pavargusios 
žuvėdros sparnų plasnojimas, nukritusi pušies 

šakelė ar paparčio lapas prie baigiančio užželti tako, sva-
jinga daina ar smuiko rauda ir daugybė neišskaičiuoja-
mų ir, rodos, visai nepastebimų smulkmenų kartais pa-
lieka neužpustomus pėdsakus širdyje ir eilėraščiuos.“1 
šiuos žodžius tarė išeivė poetė gražina Tulauskaitė či-
kagoje, 1957 metais gaudama lrd premiją už poezijos 
rinkinį Rugsėjo žvaigždės.

nepriklausomos lietuvos augintinė, estetinės neo-
romantinės poezijos atstovė šias „nepastebimas smulk-
menas“ surinko ir apgyvendino savo kūryboje. laiko 
dulkės neužpustė jos poetinio derliaus: dvi knygos – 
Paklydę paukščiai ir Vėjo smuikas – išleistos lietuvoje, 
trys – Po svetimu dangum, Rugsėjo žvaigždės, Vakarė ban-
ga – vokietijoje ir amerikoje. Tenka apgailestauti, kad 
g. Tulauskaitės poezijos knygos lietuvoje tapo bibliofi-
linėmis retenybėmis.

šiais metais, liepos 19 dieną, lekėčiuose poetės kraš-
tiečiai gražiai paminėjo 100-ąjį jos gimtadienį. vadinamo-
joje paryžinėje, kur stovėjo jos tėvų namai, atidengtas pa-
minklinis akmuo – klevo lapas. kultūros namuose vyko 
iškilmingas minėjimas. lekėčių kultūros žmonės iškėlė 
mintį apie poetės kūrybos įamžinimą – rinkinio išleidi-
mą. Tikėkime, kad šį sumanymą pavyks įgyvendinti ir 
lietuvos literatūros istorijoje atsiradęs baltas lapas bus 
užpildytas.

g. Tulauskaitė – viena iš nepriklausomos lietuvos 
moterų kūrėjų, aktyvi visuomenininkė ir kultūrininkė, 
reikli mokytoja – buvo nepelnytai užmiršta. poetės ar-
chyvai saugomi lituanistikos tyrimo ir studijų centre 
(lTsc) čikagoje bei maironio lietuvių literatūros muzie-
juje (mllm). šiuo metu muziejuje veikia poetės jubiliejui 
skirta paroda. Eksponuojama unikali archyvinė medžia-
ga atskleidžia nepaprastai kūrybingą, pakylėtą poetės 
ir visos ikikarinės nepriklausomos lietuvos kultūrinį 
gyvenimą. nuoširdžius padėkos žodžius už išsaugotą ir 
muziejui perduotą vertingą archyvinę medžiagą reikia 
tarti buvusiai g. Tulauskaitės-babrauskienės mokinei 
Elenai krukauskaitei-pavalkienei.

poetės gyvenimo ir kūrybos kelias driekėsi lietu-
voje (1908–1944), vokietijoje (1944–1949) ir amerikoje 
(1949–1990).

gražinos tėvai agota staugaitytė ir leonardas Tu-
lauskas iš lekėčių persikėlė į kauną, apsigyveno klevų 
gatvėje panemunėje. dažnas svečias šiuose namuose 

V i r g i n i j a  p a p l a u s k i e n ė

„gyvenimą savo 
sudėjau į knygą...“ 

buvo motinos brolis vyskupas justinas staugaitis, kuris 
pakrikštijo gražiną lekėčių bažnytėlėje. gražina iš moti-
nos paveldėjo jautrų ir rūpestingą būdą, iš tėvo – muzi-
kalumą ir polinkį į meną. „atrodo natūralu, kad papras-
tai visi labiausiai myli savo motiną, bet mano širdžiai tai 
tėvelis buvo viskas. Taip pat, kaip ir aš jam. jis labiausiai 
iš visų vaikų mylėjo mane ir manimi didžiavosi... mamy-
tė pasakojo, kad Tėvelis man ir tą vardą išrinkęs, kuriuo 
aš taip džiaugiuos kaip jo brangiausia dovana, ir svajojo, 
kad aš būčiau menininkė – muzikė. jis pats labai mėgo 
smuiką...“2

Tulauskų šeimoje augo broliai vytautas ir algirdas, 
seserys marija ir danutė. namuose nuolat skambėjo mu-
zika, vaikai grojo įvairiais instrumentais. vykdavę kon-
certai, itin jautriai smuiku grieždavęs brolis vytautas. 
netikėtai susirgęs brolis staiga mirė, ir artimieji, skau-
džiai išgyvenę netektį, paslėpė smuiką.

gražina lankė Aušros gimnaziją. čia mokėsi ir bren-
do būsimieji nepriklausomos lietuvos meno žmonės 
petras juodelis, jonas aleksandravičius (j. aistis), jurgis 
gliauda, antanas miškinis, fulgencijus andrusevičius 
(pulgis andriušis), muzikas konradas kaveckas, smui-
kininkas kazys matiukas, tautosakininkė gražina kri-
vickienė. Aušros gimnazijoje pradėjo ryškėti ir formuotis 
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gražinos literatūriniai gabumai. ji dalyvavo literatų bū-
relio veikloje, lankė užsiėmimus kartu su j. aleksandra-
vičiumi, a. miškiniu, a. jakševičiumi, v. drazdausku, 
k. kavecku, a. jakštu, a. širvinsku, p. juodeliu, v. Tu-
mėnu, leido laikraštėlį Skaidra.

sėkmingai baigusi gimnaziją, g. Tulauskaitė įstojo 
į vytauto didžiojo universitetą, humanitarinių mokslų 
fakultetą. uoliai lankė lietuvių kalbos ir literatūros pas-
kaitas, dalyvavo literatų susibūrimuose, įsitraukė į stu-
dentų ateitininkų meno draugijos Šatrija bei studentų 
humanitarų draugijos veiklą. pastarojoje buvo įsteig-
ta literatūros sekcija. branduolį sudarė a. miškinis, 
j. kossu-aleksandravičius, bern. brazdžionis, k. inčiū-
ra, p. orintaitė, l. skabeika, j. švaistas, b. babrauskas, 
b. rutkauskas. jie organizuodavo literatūros vakarus ne 
tik universitete kaune, bet ir kituose miestuose. g. Tu-
lauskaitės memorialiniame albume daug nuotraukų iš 
įvairių literatūros vakarų, kurie vyko šiauliuose, mari-
jampolėje, alytuje, Telšiuose, palangoje, vilniuje. nuo-
traukose tarp vyrų sėdi tik viena moteris kūrėja – gra-
žina. „vienu tarpu, kada vd universiteto humanitarinio 
fakulteto auditorijose ir triukšmingame koridoriuje per 
pertraukas viešpatavo jauni pradedantieji vyrai iš „ža-
liojo kaimo“ – jonas graičiūnas, a. miškinis, j. aleksan-
dravičius... kauno augintinė gražina Tulauskaitė buvo 
vienintelė moteris, poetė, kartu ir mūza. inteligentiškų 
manierų aukšto valdininko duktė, kurios skardus juokas 
retkarčiais nuaidėdavo per visą fakulteto koridorių... iš-
kilaus stoto juodbruvę su pensnė, pamačiau ir netrukus 
susipažinau...“ – rašė bern. brazdžionis3.

studijų metais g. Tulauskaitė įgijo profesinių žinių, 
patirties, pasitikėjimo savo jėgomis. jos poetinis talentas 
atsiskleidė visu grožiu, eilėraščiai buvo spausdinti Pra-
dalgėse, Linijoje, Ateityje, Dienovidyje, Židinyje, Kūryboje. 
Tačiau ypatingu kultūriniu reiškiniu tapo almanacho 
Granitas parengimas ir išleidimas. po studijų prancūzijo-
je į lietuvą sugrįžęs juozas keliuotis sumanė leisti naują 
modernios literatūros almanachą. 1930 metais, subūręs 
Šatrijos ir studentų humanitarų draugijos narius s. an-
glickį, p. karužą, p. naujokaitį, a. vaičiulaitį, p. orin-
taitę, j. grinių, i. skrupskelį, g. Tulauskaitę bei kitus, 
j. keliuotis tapo almanacho Granitas redaktoriumi. „Gra-
nitas – naujo literatūrinio judėjimo apraiška. jis liudija, 
jog šalia triukšmaujančių srovių yra dar kita, ramesnė, 
bet gal vaisingesnė ir patvaresnė literatūrinė srovė. <...> 
Granitas niekam negrūmoja. niekam nepavydi kūrybos 
darbo dirbti. dvasinės gėrybės begalinės: jų visiems pa-
kaks. jis netriukšmauja ir neputoja. jis išeina į gyvenimą 
tik kūrybos vėliava nešinas. o šūkavimas, spardymasis 
ir boksavimasis dar nėra kūryba. kūryba – intensyvaus 
visos žmogaus būtybės veiklumo vaisius. ji dažnai reika-
linga tylumos ir susitelkimo“, – rašė redaktorius4.

almanacho bendradarbiai pateikė medžiagos ir an-
tram almanacho numeriui. Tačiau, susiklosčius palankioms 
sąlygoms, veiklusis redaktorius, nutarė leisti savaitinį kul-
tūros gyvenimo žurnalą Naujoji Romuva. g. Tulauskaitė 
čia spausdino ne tik eilėraščius, bet ir straipsnius. viena 
pirmųjų pateikė plačią apžvalgą apie lietuves moteris kū-
rėjas. ji teigė, kad moterys turi aukotis dėl kūrybos: „kas 
suskaitytų tas tylias tragedijas, kurias išgyvena talentin-

gos moterys, kurios dėl meilės (vyro arba šeimos) mirti-
nai nuslopina žmoniškosios sielos besiveržiantį šauksmą, 
reikalaujantį brangiausių kūrybinių teisių. <...> nors ir 
kažin kokiais kultūringais žmonėmis mes vadintumėmės, 
vis dar turime prisipažinti, kad į rašytojas, dailininkes ir 
artistes žiūrime su labai šaltu atsargumu. mandagiai mes 
jas vadiname tik keistomis moterimis. siekimas meilės ir 
meno kūrybos yra tos pat prigimties reikalavimas. <...> 
moteris kūrėja, būdama jautresnė už vyrą ir kenčianti dėl 
savo tautos ir krašto reikalų, dar išgyvena ir savo atskirą 
moters menininkės tragediją. <...> lietuvių moterų litera-
tūroje daug yra gilios kančios ir nuoširdaus liūdesio, ieš-
kojimo gėrio, grožio ir teisybės, daug užuojautos skriau-
džiamiems ir niekinamiems...“5 pasitelkusi psichologines 
įžvalgas, taikliai apibūdino lietuves kūrėjas nuo Eglės 
malinauskaitės iki liūnės janušytės.

g. Tulauskaitė buvo žurnalo Naujoji Vaidilutė ben-
dradarbių gretose, kurias sudarė moterys mokslininkės, 
menininkės. jų iniciatyva ikikarinėje lietuvoje buvo su-
rengti trys moterų kūrėjų literatūros ir muzikos vakarai. 
pirmasis vyko 1930 metų gruodžio 7 dieną. jame dalyva-
vo a. gustaitytė-šalčiuvienė, n. mazalaitė, E. Žalinkevi-
čaitė, s. nėris, p. orintaitė, i. matusevičiūtė, j. drungaitė. 
kviestiniai svečiai buvo j. Tumas-vaižgantas, v. krėvė, 
a. vienuolis, p. vaičiūnas, j. a. herbačiauskas ir kiti. 
antrasis vakaras įvyko 1935 m. gruodžio 8 d.; trečiasis – 
1938 m. gruodžio 8 d. gražina dalyvavo visuose vaka-
ruose, skaitė savo kūrybą.
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1932 metais, kuriant lietuvių rašytojų draugiją, 
g. Tulauskaitė buvo vienintelė moteris, įtraukta į jos 
valdybą. pirmasis lrd pirmininkas ignas j. šeinius, gy-
vendamas švedijoje rašė: „susirinkime, įvykusiame uni-
versiteto patalpose, tikrai beveik niekas nesileido būti 
renkamas valdybon. šiušu atrodė matant, kad smarkiai 
sužėlę dirvonai platūs, kad gali būti daug gražaus darbo. 
man kaip svečiui stačiai nepatogu buvo pabūgti ir atsi-
sakyti. poetė gražina Tulauskaitė neatsisakė. sugyvena-
ma, taikinga, likimui pasiaukojanti moteris. mūsų drąsų 
pavyzdį pasekė dar vienas kitas.“6 poetė dalyvavo lrd 
organizaciniame darbe, vykdavo į vakarus, minėjimus, 
knygų pristatymus.

baigusi studijas universitete, gražina dirbo peda-
goginį darbą vilkijoje, vėliau persikėlė į kauną, į Aušros 
gimnaziją. pedagoginiam darbui skirta beveik 12 metų. 
buvusios mokinės, gyvenančios lietuvoje, australijoje ir 
amerikoje, su ypatinga meile kalba apie savo mokyto-
ją, auklėtoją. mokiniams ji buvo tarsi šviesos spindulys. 
„gražina tapo mūsų auklėtoja ir visas sužavėjo. Tarpu-
savyje ją vadindavom Tula, ji tai žinojo, bet nepykdavo. 
rengdavosi labai originaliai – mėgo raudoną spalvą, ry-
šėdavo margas kokardas. o apsiaustas juodas arba pil-
kas, mėgdavo dailias įdomias skrybėlaites. jos ilgi juodi 
plaukai visad buvo tvarkingai sušukuoti. buvo gražiai 
stilingai apsirengusi, tartum eitų į sceną. vieną kartą at-
ėjo į mokyklą apsivilkusi mėlynos spalvos suknelę – visa 
mokykla nuščiuvo, tik apie tai ir kalbėjo. o lentoje kažkas 
užrašė: „devintas pasaulio stebuklas. Tula mėlyna suk-
nele.“ <...> ji buvo ir griežta, ir švelni, užjaučianti. daug 
laiko praleisdavo su auklėtinėmis. plaukta ir garlaiviu, 
ir autobusu važiuota. <...> kad daugiau laiko praleistų 
su mumis ji nusipirko dviratį, o mes mokėm ją važiuoti. 
aš su seserimi dažnai svečiuodavausi jos tėvų namuose 
panemunėje. ilgus rudens vakarus praleisdavom siuvi-
nėdamos ar besimokydamos nėrimo meno“, – atsimena 
Elena pavalkienė7. g. Tulauskaitė su motinišku rūpesčiu 
globojo savo auklėtinius: ne tik mokė kūrybos paslap-
čių, bet ir gyvenimo išmintimi dalijosi. ragino rašyti 
dienoraščius. Turėjo polinkį į meną: dailiai mezgė, nėrė 
vąšeliu, siuvinėjo ir mokines to amato išmokė. jos rank-
darbiai puikavosi ne vienoje parodoje. gimnazijoje įkūrė 
literačių būrelį. skatino pradedančias kūrėjas rašyti, ren-

gė literatūros vakarus. mokiniai nuoširdžiai mylėjo savo 
mokytoją, auklėtoją, lankydavo visus vakarus, kuriuose 
ji skaitydavo savo kūrybą.

g. Tulauskaitė buvo populiari ir mėgstama ne tik 
mokinių, bet ir draugų. ne vienas žavėjosi gražiai nuau-
gusia juodbruva moterimi mėlynomis akimis. ji dailiai, 
moderniai rengdavosi, pabrėžtinai elegantiškai ryšėdavo 
kokardas, šalikėlius, vyriškus kaklaraiščius, segėdavo 
dirbtines rožes, o ant galvos nešiodavo įmantrias skrybė-
les. ne tik išorė traukė aplinkinius, ji švytėjo ir vidumi – 
jautrios sielos, švelnių manierų. „nemėgstu karingų mo-
terų, bet švelnias, trapias, geraširdes, atviras, nuoširdžias 
ir pasiaukojančias (bet neliejančias kraujo, nesidžiau-
giančias svetimom ašarom ir sužeistom širdim)“, – rašė 
ji laiške alei rūtai8.

poetas a. miškinis, simpatizavęs jai nuo gimnazi-
jos laikų, dovanodamas nuotrauką užrašė: „gerai, kad 
gyvenimas – amžinas laukimas.“ buvęs bendramokslis, 
vėliau tapęs rašytoju, k. barėnas rašė: „o kai atsimenu 
universitetinius laikus, g. Tulauskaitė buvo visokeriopa 
pažiba. mes, mažiukai, tokie kaip aš, niekuo negalėjome 
prilygti, kai ji išeina į koridorių graži ir tiesi, tamsiaplau-
kė, žavėjomės ja iš tolo...“9

gerbėjams beliko tik „žavėtis iš tolo“, nes jau per 
paskaitas universitete jos žvilgsnis krypo gero veido ir 
plačios šypsenos jaunuolio benedikto babrausko link. 
juos suartino bendri pomėgiai – abu žavėjosi menu, mu-
zika, skaitymu, dalijosi kūrybiniais pasiekimais. vėliau 
abu mokytojavo, keisdavosi naujausia literatūra. mllm 
saugomi laiškai, atspindintys dešimt metų trukusią jų 
draugystę. „mano mažyti, nepasakosiu apie tai, kaip jau-
čiausi, skubėdama iš palangos – Tu pats gerai atsimeni. 
Tenai Tu stebėjaisi mano energija. <...> atsidūrusi kau-
no perone, džiaugiausi ką tik sukurtu savo eilėraščiu ir 
susimąsčiau: kaip aš galėčiau dabar gyventi, nepažinus 
kūrimo džiaugsmo, dėl kurio, rodos, kažin ką galėčiau 
iškęsti. bet, žmogiškai galvojant, ar verta tiek kentėti 
dėl keliolikos eilučių eilėraščio? juk taip dažnai širdis 
reikalauja savo teisių, man primindama, kad esu ne tik 
poetė, bet ir gyvas žmogus, kuriam negana tik parkerio 
ir knygos...“10

po dešimties metų trukusios draugystės jiedu susi-
tuokė kaune 1941 metų rugpjūčio 3 dieną. Tačiau po kele-
rių metų šeima buvo priversta pasirinkti svetimą žemę.

p O  s V e t I M U  d A N g U M

antrojo pasaulinio karo audra, viena po kitos tautą ali-
nančios ir sekinančios okupacijos, negailestingos repre-
sijos, žydų žudymai privertė daugelį žmonių pasitrauk-
ti iš tėvynės. 1944–1945 metais lietuvą paliko apie 60 
tūkstančių žmonių. Tarp išeivių buvo per 70 procentų 
lietuvių rašytojų draugijos narių. mllm saugomi ra-
šytojų laiškai tyliai byloja apie tuos skaudžius išgyveni-
mus. bern. brazdžionis s. santvarui iš ravensburgo rašė: 
„malonus stasy, paties laišką geras žmogus man įteikė 
jau prieš kelias savaites. labai apsidžiaugiau, kad išli-
kai, praleidęs frontą ir kitas negeroves. į šią dieną, kol ji 
buvo nežinoma, bet laukiama ateities uždanga, mes visi 
žiūrėjome su daug didesnėmis viltimis. šiandien daug 

Aušros gimnazijoje, 1926
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ko mums trūksta, daug kas mus skriaudžia, daug kas 
gąsdina ir gyvename tik vilties likučiais, nepalaužiamu 
tikėjimu, kad tikrai kartą grįšime į Tėvynę, kad dar tu-
rės kažkas įvykti, nuo ko grius paskutinieji vergijos ir 
neteisybės likučiai.

Wangeno apskritin atvažiavau (tikriau „atbėgau“) 
paskutiniu momentu. vėliau už manęs kalnuose buvo 
susprogdinti visi tiltai (realiai kalbant, ne simboliškai) 
ir būčiau nežinia iki kol ten sėdėjęs... į tą Wangeno slėnį 
bėgo ne tik iš austrijos, bet ir iš vakarų – buvo didžiausias 
susigrūdimas, – bėgo ne tik civiliai, bet ir įvairūs pareigū-
nai, ir... kariuomenė. negavau kur nuo lietaus prisiglaus-
ti, nei nuo bombų, nei kitų karo baisumų. nebuvo kada 
bijoti. be kambario pastogėje išgyvenau ar ne du mėne-
sius. Tik neseniai įėjom į padorų kambarį su lovom, stalu 
ir kėdėm. Wangeno apskrity lietuvių susibūrė apie 4500. 
čia yra du broliai – vaclovas ir viktoras biržiškos, du ge-
nerolai – kelpša ir glovackis, du pulkininkai – kalmantas 
ir šlepetys, dvi artistės – Žalinkevičiūtė ir vosyliūtė, du 
neseni daktarai (ne gydytojai) – paplauskas ir pakuckas, 
dvi poetės Tulauskaitė ir nasvytytė. <...> iš rašto žmonių 
ten yra dar Žmuidzinas (buvęs diplomatas), petras pilka, 
obolėnas, neskaitant jaunųjų. iš dailininkų – tapytojas 
bagdonas, naruševičiūtė-Žmuidzinienė, penčyla, dobke-
vičiūtė-pakštienė, iš muzikų armonas, nomeika. su jais 
esam dabar ravensburge, nors čia įsikurti, bent porą die-
nų pasilikom – nebepriima iš kitur atvykstančių.“11

1944 metais g. Tulauskaitė su vyru b. babrausku pa-
sitraukė iš lietuvos, mokytojavo ravensburgo lietuvių 
gimnazijoje. rašytojai, išsibarstę skirtingose vokietijos ir 
austrijos žemėse, po kelerių priverstinės tremties metų, 
bandė susiburti draugėn. iniciatyvinė grupė ėmėsi orga-
nizacinės veiklos: „yra susikaupę visa eilė reikalų, ku-
riuos turėtų aptarti susirinkę lietuviai rašytojai. reiktų 
atgaivinti ir pagyvinti lietuvių rašytojų draugijos veiklą, 
nes didesnė dalis draugijos narių yra ištremti, vokietijoje 
gyvena ir didelė dalis jaunesniųjų lietuvių rašytojų, kurie 
dar nebuvo įsirašę draugijos nariais. be to, susirinkę rašy-
tojai turėtų aptarti ir pasirašyti tremtinių rašytojų peticiją 
pasaulio rašytojams ir panagrinėti eilę kitų profesinių ir 
organizacinių reikalų. iniciatorių grupė, ištyrusi sąlygas, 
nutarė lietuvių rašytojų suvažiavimą šaukti Tiubinge-
ne 1946 m. sausio 25 d. <...> iniciatorių grupės vardu: 
bern. brazdžionis, s. santvaras, vyt. alantas, p. andriu-
šis, b. gražulis, v. kazokas, a. nyka-niliūnas.“12 tokie 
laiškai buvo siuntinėjami daugeliui rašytojų.

1946 metų sausio 24–26 dienomis Tiubingene įkur-
ta lietuvių rašytojų tremtinių draugija (lrTd). Toks 
draugijos pavadinimas išliko iki 1950 m. suvažiavimą 
pradėjo stasys santvaras, jam pirmininkavo profesorius 
v. biržiška, sekretoriavo g. Tulauskaitė-babrauskienė 
ir b. gražulis. Tiubingeno suvažiavime buvo priimtas 
atsišaukimas Į laisvojo pasaulio rašytojus, kurį referavo 
bern. brazdžionis. jis vėliau buvo išsiuntinėtas įvairioms 
rašytojų organizacijoms ir didesniems pasaulio laikraš-
čiams. slaptu balsavimu (balsavo 43 rašytojai) išrinkta 
pirmoji lrTd valdyba taip pasiskirstė pareigomis: pir-
mininkas – s. santvaras, vicepirmininkas – v. biržiška, 
sekretorius p. andriušis, iždininkas – bern. brazdžionis. 
profesoriui v. biržiškai išvykus į freiburgą vicepirmi-

ninku tapo bern. brazdžionis, iždininku – s. zobarskas, 
o šiam išvykus į ameriką pareigas perėmė b. gražulis. 
pirmoji valdyba rūpinosi knygų leidyba, ieškojo mecena-
tų, kurie skirtų premijas rašytojams, rengė premijų įtei-
kimo, literatūros šventes, šelpdavo sunkiai besiverčian-
čius savo narius. ypač reikšmingą darbą valdyba atliko 
rengiant ir išleidžiant literatūros metraštį Tremties metai, 
kuriame savo kūrybą – poeziją, beletristiką, dramas, įvai-
rius straipsnius – publikavo apie 70 rašytojų. metraštyje 
pateiktos trumpos autorių biografijos, 15 lietuvių daili-
ninkų spausdino savo kūrinius. 5000 tiražas buvo bema-
tant išplatintas. šis metraštis tapo ne tik svariu įnašu 400 
metų lietuviškos knygos sukakčiai paminėti, bet ir reikš-
mingu įrodymu, kad „patrankoms gaudžiant mūzos ir 
svetimoje žemėje netyli“.

lrTd valdyba augsburge 1947 m. liepos 11–12 d. 
surengė ii suvažiavimą tremtyje. suvažiavimas buvo 
bene gausiausias iš visų draugijos suvažiavimų – jame 
dalyvavo beveik visi iš lietuvos pasitraukę rašytojai. iš-
rinkta naujoji valdyba tęsė pirmosios valdybos pradėtus 
darbus, rengė literatūros šventes, rūpinosi emigraciniais 
draugijos narių reikalais. istoriniu tapo moterų kūrėjų 
literatūros vakaras, surengtas 1948 m. balandžio 25 d. 
rebdorfe. Tai buvo ketvirtasis tokio pobūdžio vakaras, 
tačiau vykęs po svetimu dangum. ravensburge, minint 
g. Tulauskaitės 40 metų jubiliejų, buvo surengtas ir jos 
kūrybos vakaras. bern. brazdžionis rašė s. santvarui: „šį 
antradienį, t. y. liepos 20 d., mūsų meno būrelis rengia 
gražinos Tulauskaitės 40 metų sukakties minėjimą. mi-
nėjimas turės dvi dalis – oficialiąją, su autorės kūryba, 
su referatu apie poetę moterį lietuvių poezijoje, su čia 
esančių kolegų keliais poetiniais žodžiais, ir neoficialią-
ją, gerų laikų terminais kalbant – balių, rautą, kurio tu-
rinyje bus po puoduką kavos, po duonos riekelę ir gal 
kokį sausainį; kas sauso sausainio nenurys, galės užlieti 
savo paties atsineštu vyno stikleliu, atsimenant, kad in 
vino veritas...“13

pasibaigus karui ir panaikinus dp, t. y. išvietintųjų 
stovyklas, iškilo dilema – kur vykti iš vokietijos. dauge-
lis svajojo grįžti laisvon lietuvon, tačiau okupuota Tėvy-
nė neviliojo. amerikoje gyvenę lietuviai pradėjo rūpintis 
išeivių rašytojų iškvietimais. išeiviai vyko į australiją, 
kanadą, ameriką. g. Tulauskaitė su vyru ir sūneliu 

Tarp Granito redaktorių, 1930
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vyteniu 1949 m. pasiekia laisvą amerikos žemę, apsi-
gyvena cicero miestelyje netoli čikagos. g. Tulauskaitė 
mokytojauja, dirba bibliotekoje. svetimoje žemėje dau-
gelis dirbo fizinį darbą, tačiau, nepaisydami kasdienių 
buitinių sunkumų, rašytojai neatsisakė kūrybinių savo 
sumanymų. 1950 m. gegužės 6 d. bostone įvykusiame 
lietuvių rašytojų susirinkime jav lrd (įsteigta 1948 m. 
vasario 7 d.) ir lrTd (įsteigta 1946 m. Tiubingene) susi-
jungė į vieną lietuvių rašytojų draugiją. į valdybą buvo 
išrinkti: pirmininku – j. aistis, vicepirmininku – s. san-
tvaras, valdybos nariais – f. kirša, bern. brazdžionis ir 
a. gustaitis14.

1951 m. draugijos centras iš bostono buvo perkeltas 
į čikagą. Tuomet valdybą sudarė pirmininkas b. bab-
rauskas, vicepirmininkas v. ramonas, sekretorius a. ba-
ronas, iždininkas a. šešplaukis-Tyruolis. lrd nariai 
aktyviai pradėjo plėtoti kultūrinę veiklą: steigė naujus 
laikraščius ir žurnalus, kūrė leidyklas, steigė naujos kū-
rybos proveržį skatinančias premijas. ypatingu veiklu-
mu ir kūrybingumu išsiskyrė lietuvių bendruomenė, 
esanti čikagoje. market parkas tapo lietuvių centru – su 
lietuviškomis krautuvėmis, užeigomis, kavinėmis. čia 
pastatytas Tėvų jėzuitų jaunimo centras virto reikšmin-
ga kultūros įstaiga, kurioje vyko įvairūs minėjimai, ren-
giniai, literatūros vakarai, parodos. čikagoje literatūros 
vakarus rengė skautai, ateitininkai, lietuvių fronto bičiu-
liai, 1951 metais buvo atgaivinta Šatrijos draugija. 1974 m. 
gegužės pabaigoje jonas ir Teresė bogutos pradėjo rengti 
poezijos dienas, kurias po dvejų metų perėmė organi-
zuoti k. bradūnas. jose yra dalyvavę bern. brazdžionis, 
k. bradūnas, h. nagys, g. Tulauskaitė, a. gustaitis, liū-
nė sutema, a. baronas, j. švabaitė-gylienė, b. pūkelevi-
čiūtė, j. blekaitis, n. jankutė-užubalienė bei kiti.

g. Tulauskaitė padėjo savo vyrui, lrd pirmininkui, 
visuose organizaciniuose reikaluose. ji dalyvavo kultū-
riniame, literatūriniame gyvenime. kūrė eilėraščius, pu-
blikavo juos Gabijoje, Moteryje, Aiduose, Lietuvių dienose, 
Poezijos antologijoje. apsipratus svetimoje žemėje, prasi-
dėjo kūrybingas darbas. Tačiau gyvenimas ruošė naujus 
išbandymus. viena po kitos užklupusios tragedijos per-
skėlė jos gyvenimą pusiau. baigęs mokslus, tėvus paliko 
sūnus vytenis. antras smūgis – netikėta ankstyva artimo 

draugo, vyro benedikto babrausko mirtis. ištiktas širdies 
smūgio, jis 1968 m. gruodžio 13 d. atgulė čikagos kapi-
nėse. net ir tėvo mirtis neprivertė vytenio sugrįžti namo. 
likusi viena svetimoje žemėje g. Tulauskaitė rezignavo, 
pasitraukė iš viešojo gyvenimo. užklupus ligai, paskuti-
nes gyvenimo dienas leido putname, palaimintojo jurgio 
matulaičio senelių namuose. mirė 1990 metų balandžio 
8 dieną. palaidota šv. kazimiero kapinėse čikagoje šalia 
savo vyro.

pranašiškai skambėjo jos dar lietuvoje parašyta la-
koniška, lyriška biografija: „gimiau ir mirsiu XX šimt-
metį. labiausiai mėgstu liūdnas dainas, smuiko raudą, 
rudens spalvas ir audrą.“15

„ Ž O d I s  M A N  s VA R B I AU  N e g U 
g y V e N I M A s . . .“
g. Tulauskaitė turėjo mokytojos pašaukimą, tačiau jos 
tikrasis gyvenimas buvo poezija. į literatūros pasaulį 
įžengė 1924 metais savo pirmuosius eilėraščius išspaus-
dinusi Lietuvoje. vėliau kūryba publikuojama įvairiuose 
žurnaluose, almanachuose, antologijose, metraščiuose 
lietuvoje, vokietijoje ir amerikoje.

poetas k. binkis, 1921 metais sudarinėdamas poezi-
jos antologiją Vainikai, įtraukė į ją keturiolika pomaironi-
nės kartos lietuvių poetų ir tik vieną kūrėją moterį – Tyrų 
dukterį – bronę buivydaitę. 1936 metais, leisdamas anto-
logiją Antrieji vainikai, pristatė 18 kūrėjų. dvi iš jų buvo 
moterys. išspausdinta dvidešimt s. nėries ir devyniolika 
g. Tulauskaitės eilėraščių. Taigi k. binkis, būdamas reik-
lus poetas, aukštai vertino jos kūrybą. g. Tulauskaitės 
eilėraščiai buvo įtraukti į vokietijoje bern. brazdžionio 
redaguotą metraštį Tremties metai; amerikoje – į j. aisčio 
ir a. vaičiulaičio rūpesčiu parengtą ir 1951 m. išleistą 
Poezijos antologiją.

g. Tulauskaitė – grakščios klasikinės formos lyrikė, 
romantiška, lakoniška, metaforiška kūrėja – savo poezi-
ja atskleidė individualų moters pasaulį. pirmuosiuose 
eilėraščiuose suformuotas savitas ir subtilus lyrinis aš 
poetinėje raidoje mažai keitėsi. „...žodis man svarbiau 
negu gyvenimas, nes ir gyvenimas remiamas žodžiu... 
<...> baisiai jaučiuos nuskriausta, jei kas įsibrauja į mano 
vienumą. jei jau negaliu intymiai pasikalbėti su žvaigž-
dėm ir bangom, tai pasislepiu viena moterų kajutėje, 
kur dažniausiai niekas manęs neužtinka“16, – rašė savo 
būsimam vyrui.

nei gyvenime, nei juo labiau kūryboje poetė nede-
klaravo patriotinių šūkių, nevartojo pompastiškų frazių, 
didaktikos elementų, tik siekė vaizduoti pasaulio grožį, 
pagrindinį dėmesį skirdama intymiems širdies išgyve-
nimams ir subtiliai jų išraiškai. nutolusi nuo triukšmin-
gos minios, politinių žaidimų, nesureikšmindama pilkos 
kasdienybės, ji gyveno trapiame poezijos pasaulyje. „pati 
niekados jokiai partijai nepriklausiau ir į jokias partines 
rietenas nebuvau įsivėlusi. visą savo gyvenimą esu paau-
kojusi tiktai poezijai, kurios tikslas vaizdingai parodyti 
žmonėms grožį, apšviestą širdies spinduliais...“17 – rašė 
g. Tulauskaitė.

poetės temų spektras nėra platus. ypatingą, išskirti-
nę vietą jos kūryboje užima viena tema, įvardijama trum-

su literatais alytuje, 1931
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pu žodžiu „meilė“. meilė visam tam, kas buvo aplink ją, 
su ja ir joje. „poetas yra žmogus, kuris vaikščioja pajūry-
je. jis pirmas ten pasveikina tekančią saulę ir vakare ją 
nuvargusią palydi su daina. naktį jis klauso žvaigždžių 
buriamųjų žodžių ir įspėja mėnulio šypsenos paslaptin-
gumą. jis supranta, kuo skundžiasi jam žolė po kojomis, 
ko dejuoja žvirgždo akmenėliai, ką šnabžda sudžiūvęs, 
ant tako nukritęs pušies spyglys. iš gintaro trupinėlių jis 
pasistato sau pilį ir į langus įdeda jai saulės spindulių. į 
bokštą jis įkelia savo širdies varpą...“18 – rašė g. Tulaus-
kaitė. šie poetės žodžiai atskleidžia jos kūrybos esmę – 
jausti, matyti ir užfiksuoti pasaulio grožį, o užfiksavus – 
jį apdainuoti. raktas į jos kūrybą – pačios poetės širdis. 
Tai ne tik vienas iš svarbių, dažnai poetės naudojamų 
įvaizdžių, bet ir jausmingos kūrybos pagrindas.

kiekviena g. Tulauskaitės knyga – tarsi vientisas ly-
rinis kūrinys, nesuskaidytas į skyrius. Eilėraščiai sudėti 
abėcėlės tvarka. ji kruopščiai ruošdavo knygas išleidi-
mui, buvo reikli tekstams: „mano parašytas eilėraštis 
dar kurį laiką mėgsta atskambėti mintyse, kol nutyla 
ir leidžia naujam rastis. vadinasi, parašiusi eilėraštį, aš 
dar kiek laiko gyvenu ta pačia nuotaika, bet nesu pra-
tusi taip taisyti ar trumpinti, kaip kai kurie recenzentai 
skelbia...“19

1934 m. debiutavo knyga Paklydę žodžiai, išleista Sa-
kalo leidyklos kaune 500 egzempliorių tiražu. knygoje – 
55 eilėraščiai, kuriuose su jaunatvišku polėkiu kalbama 
apie meilę. galima įvardinti ir konkretų jos meilės objek-
tą. laiške būsimam vyrui b. babrauskui rašė: „jeigu Tu 
turėtum visus tuos laiškus, kuriuos tau kada nors rašiau, 
manytum, kad tikrai lapkritis Tave dabar vaiko po seną, 
tokį mielą, romantišką parką. bet lapas negrįš ant šakos, 

ir mano žodžiai nesuauga su Tavo mintimis. juk kai ne-
randi prasmės kam rašyti, taip gaila tų nuoširdžių ir liūd-
nų žodžių. jie tada susirikiuoja ir eina ta juoda procesija, 
kurią vadiname eilėraščiu. gal todėl, kad šis ruduo yra 
toks liūdnas, aš juo taip džiaugiuosi. neatsimenu, kada 
buvo toks kūrybingas laikotarpis. gerai, kad vasarą dar 
tavęs neįtariau, kad padedi man rinkti žvaigždes. bet 
juk, tiesą sakant, jūra, saulė ir vėjas ne vieną širdį taip 
suklaidina, kad ji nesuvokia takto.“20

poetė kalba apie vienadienę trumpalaikę meilę, kuri 
skaudžiai žeidžia:

Aš mačiau, kaip laimė už kalnų pabėgo;
tegul tesidairo gluosniai pakeliais.
Mes taip ilgai laukėm, kol pakilo saulė,
tiktai nežinojom, kad ji nusileis.

Išdainuota la imė

autorė viltingai vieną po kito pina eilėraščius, tikė-
dama, kad jos į pasaulį „paleisti paklydę žodžiai“ nebus 
„išdalinti vagims“, o pasieks tikslą ir ras prieglobstį to-
kioje pat jautrioje širdyje, kad meilė atgims ir prisikels.

Man ūkanos temdo saulėtekius,
bet debesys apdrisko.
Aš į nedalią netikiu –
rausvai žydės dar viskas!

Geltonas pavasaris

jaunos moters meilė trapi ir skaudi, lydosi kaip žva-
kė per vėlines. jausmai tapybiškai nušvinta eilėraštyje 
Laimė tarp samanų, pabyra Sutemų kasnykais arba pavirs-
ta Lyrika:

Todėl neklausk manęs šį vakarą,
ar aš dabar dar myliu ką.
Širdis paklydo širdyje,
ir vakaras pavirto lyrika.

antrasis rinkinys Vėjo smuikas pasirodo kaune 
1944-ųjų gegužę. Tiražas – 5000 egzempliorių. jame 58 
eilėraščiai. šiame rinkinyje poetės balsas, bylojantis apie 
meilę, kyla iš širdies gelmių ir skamba tvirčiau. ji ilgisi pa-
stovumo ir tikrumo nukreipdama žvilgsnį dievo link.

Gal žingsnius išgirsiu tų šventųjų kojų,
Vėjui tyliai vejant Nemuno krantu...
Sielvartą ir džiaugsmą Tau dabar aukoju,
Nes Tave, o Dieve, širdyje randu.

Aš Tavęs  ieškojau

religinis motyvas paryškina meilę savo artimam, 
draugui. mažoje širdyje telpa didelis rūpestis artimu 
žmogumi.

Taip tyliai, graudžiai smuikas rauda
Lyg vaikas, nuskriaustas kitų...
Mana širdis kartoja maldą,
Kad tik laimingas būtum tu.

Tuščioj  bažnyčioj  vakarelaiškas benediktui babrauskui
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pasinėrusi į egzistencines gelmes išgyvena laimės 
trapumo akimirką:

Kai vėjas verks graudžiau kaip smuikas,
Širdis bus ilgesio pilna,
Bet tu, palikus žmones smulkius,
Tik džiaugsies savo vienuma.

Atvirai

knygelėje suskamba nauja tema – kalbama apie oku-
puotą vilnių. liūdesio persmelkti eilėraščiai, kuriuose 
prasiveržia nerimas dėl tėvynės ateities.

Trečioji poezijos knyga Po svetimu dangum, rašyta 
1944–1949 m. svetimoje žemėje, – bišofshofene, veingar-
te, vangene, ravensburge, cicere, – išeina 1951 m. vo-
kietijoje. išspausdinti 42 eilėraščiai. šioje knygelėje apie 
priverstinę tremtį byloja poetės skaudžiai „sužeista ma-
žoji širdelė“. slegiantis tremties jausmas, netikrumas dėl 
kiekvienos dienos, svetimos žemės šaltumas ir savosios 
ilgesys trykšta kone iš kiekvienos eilutės. apie tautos ne-
laimę poetė kalba su jai būdingu lakoniškumu, santūriu 
jausmingumu. ji gyvena laisvame pasaulyje, bet siela – 
tremtyje. Temą pagilina naudodama kontrastus, palygi-
nimus, antitezes: kaip yra tremtyje ir kaip tėvynėje.

Tenai dangus toks žydras
Kaip akys angelų.
O čia pro rūko šydą
Rast saulės negaliu.
Sode žydėjo rožės,
Raudonos kaip ugnis.
O šičia akys čiuožia
Per kalnus ir pusnis.

Svetur

didingi alpių kalnai įkvepia, teikia peno, tik ne trem-
tyje atsidūrusiai širdelei. poetę kalnai slegia ir gniuždo:

Žili ir rūstūs čia kalnai,
Ratu susėdę, rymo.
Kaip rūko pypkes, vis matai,
Žili ir rūstūs čia kalnai,
Ratu susėdę rymo.

Alpės

laikui bėgant, viltis sugrįžti namo blėso, tad tėvynės 
praradimo motyvas gilėjo, stiprėjo (Antroji vasara, Klajo-
jant, Prie Alpių).

pagrindinės metaforos, įvaizdžiai – kalnai, akmenys, 
tamsūs debesys, klevai, rūtų šakelė, volungė, žuvėdra, 
aidas – paryškina praradimo nuotaikas.

rinkinyje yra ir džiugus motyvas, šviesi tema, kuri 
suskamba kaip kalnų varpelis – naujos gyvybės atėjimas 
į pasaulį. sūnaus gimimas praskaidrina pilkas tremties 
dienas (Belaukiant, Kalnų varpelis).

Tyrinėdama g. Tulauskaitės-babrauskienės archyvą 
lTsc čikagoje aptikau rankraštinį šios knygos variantą. 
baltais siūlais susiūtame languotame sąsiuvinyje pieštu-
ku prirašyti lapai. Tarp pageltusių lapų radau sudžiovin-
tų rūtų šakelių – tai tėvynės ilgesio ženklas.

1957 metais čikagoje pasirodo ketvirtoji poezijos 
knyga Rugsėjo žvaigždės. joje išspausdintas 51 eilėraštis. 
kritikai palankiai vertino šią knygą. už ją poetė apdova-
nota lrd premija. Rugsėjo žvaigždėse esmine tema tam-
pa nueito gyvenimo kelio apmąstymas ir įvertinimas. iš 
praeities skaudžiu aidu sugrįžta įvykiai ir sugula į lako-
niškas eiles:

praeitų dienų aidai...
teprimins, ką palikai...

ryškiausi įvaizdžiai: rugsėjo dangus, rugsėjo žvaigž-
dės, ruduo, klevai, angelas, pasaka, daina, širdelė. jie su-
kuria elegišką nuotaiką. Taikliai parinkti gamtos ženklai 
sukuria nesustabdomo laiko ir gyvenimo laikinumo po-
jūtį. lyrinis herojus apmąsto nueitą kelią, išryškina ver-
tybes. šlovė ir garbė poetei – tik tuštybės išraiška (Poeto 
garbė, Poetui, Poetui mirus).

Tu praeisi čia, tartum lietus,
Vėlei keldamas žiedus gyventi,
Ir Tavęs kai seniai nebebus,
Sodo švęsime žydinčią šventę.

klaidžiojimas gyvenimo keliais sukelia širdyje ilgesį 
ir neviltį. širdis suklūsta prieš amžinybės dvelksmą.

Tai ne beržo lapai blaškos
Rudenį už lango,
Tai tik liūdnos mintys mano
Dievo nesuranda.

Prie  karsto

šioje knygelėje nedaug patriotinės tematikos eilėraš-
čių. Tačiau ir juose su poetei būdingu subtilumu išsako-
ma tragiška poeto lemtis.

Danguj užgeso žvakės
Procesijoj angelų...
Širdis tartum plaštakė
Nulaužtu sparneliu.

Ruduo

j. aistis vertindamas šią knygą rašė: „knyga išlaikiu-
si autorei būdingą ir aukštą meninį lygį. o tai yra daug, 

Trečiasis moterų kūrėjų vakaras, 1938
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nes jai moterų poečių eilėje neginčijamai tenka pirmoji 
vieta. konkurenčių ji neturi, ir vargu ar greit besulauks. 
poetė nuo savo rašto karjeros pradžios yra nuosaiki ir 
klasiškai rami: ji nei staigių posūkių nedarė, nei skam-
bių šūkių neskelbė, bet ėjo ir tebeeina viena ir ta pačia 
kryptim – jai būdinga klasiška forma ir klasiška rimtis. 
jos poezija neturi net to visoms poetėms būdingo atviru-
mo, ir čia ji lieka santūri. Tai poetė, nors giliai jaučianti 
ir švelni, bet su kiek kietoka pažiūra į poeziją: ji turi būti 
rami, švari, tyra. forma tobula, klasiška, išlaikyta. kalba 
gryna ir laisva...“21

paskutinis poezijos rinkinys Vakarė banga, išleistas 
Lietuvių dienų leidyklos 1968 m. kalifornijoje. Tiražas – 
500 egzempliorių. jis tarsi dvigubas, jame – 107 eilėraš-
čiai. gal poetė nujautė, kad tai paskutinė jos poezijos 
knyga.

k. bradūnas, vertindamas g. Tulauskaitės kūrybą, 
teigė: „iš tikrųjų šie pastarojo poetės rinkinio eilėraščiai 
liudija, kad ir gyvenimo vakaro poezija gali būti žavi, 
kaip ir begalinės jūros banga, nušviesta saulėlydžio.“22 
šiame rinkinyje poetė su begaliniu atvirumu kalba apie 
moteriškos širdies džiaugsmus ir liūdesį, praeinančias 
akimirkas ir išliekantį žmogiškosios būties turinį. ryš-
kėja gyvenimo trapumo ir amžinybės ilgesio motyvai.

knygoje du svarbūs įvaizdžiai – širdis ir daina, ta-
čiau ji naudoja ir savo pamėgtus – smuiką, klevą, audrą. 
poetės eilėraščiuose nedaug epitetų, tačiau ji taikliai val-
do veiksmažodį, suteikdama jausmui judrumo ir spal-
vingos nuotaikos. lyg švelni muzika liejasi eilėraštis 
Gyvenimo rudens psalmė:

Lietaus apšlakstytas jurginas
Meldžias, galvą nulenkęs žemai...
Viena tu, prie lango parimus,
Liūdną rudenio psalmę skaitai.

g. Tulauskaitė poezijoje liko ištikima savo pasirink-
tai formai ir temoms. susikūrusi savo pasaulį, gyveno 
jame. ji nenukrypo nuo moterų kūryboje dominuojan-
čios jausminės lyrikos, atkakliai tęsdama dialogą su savo 
širdimi. Eilėraščiuose elegišką nuotaiką žadina nesulai-
komo laiko ir praeinančio gyvenimo pajautimas. vie-
na skaudžiausių temų – egzistencijos beprasmiškumas, 
gimimo ir mirties kaita. pasitelkusi gamtos motyvus, 
atskleidžia savo jausmus. Eilėraščiuose „skamba“ smui-
kas, fleitos, stygos, simfonija, giesmė. gamtos grožis, pa-
ryškintas metaforomis, tampa unikaliu, tapybišku. poetė 
itin reikli estetinei eilėraščio formai.

g. Tulauskaitė bando atsakyti į klausimą, koks poeto 
vaidmuo ir koks jo tikslas šiame gyvenime. ji teigia, kad 
poetui būdingas liūdesys, melancholija, kad jo esminė 
dvasios būsena – vienatvė, rezignavimas. ji sako, kad 
poeto nuotaikos banguoja, jis nerimsta ir blaškosi kaip 
lapas, pagautas vėjo. išskirtinę vietą jos kūryboje užima 
meilė – gaivalinga kaip pati gamta. yra kas suteikia pa-
laimos, bet yra ir kas skaudina, gniuždo, žeidžia.

literatūros kritikas profesorius j. girdzijauskas tei-
gė, kad „žodis savaime nėra menas, ir tik žodžio filosofija 
paverčia jį menu“. g. Tulauskaitė žvelgia į žodį reikliu 
žvilgsniu, subtiliai ir meistriškai jį valdo. poetė meniš-
ką vaizdą ir mintį sukuria būtent tiksliai surastu ir itin 
tinkamoje vietoje pavartotu žodžiu. šie žodžių karoliai 
byrėdami iš jautrios širdies virsta nuostabiais vaizdi-
niais, atveriančiais poetinę erdvę, kuri sužadina estetinį 
pasigėrėjimą.

„savo pašaukimu esu patenkinta, ir atrodo, kad savo 
pėdas būsiu žemėje palikusi...“23 – rašė g. Tulauskaitė.
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Aidas marčėnas anotuodamas rimvydo stanke-
vičiaus eilėraščių rinktinę Laužiu antspaudą įra-
šė, jog skaitydamas poeto eilėraščius gali „dar 

kartą pasitikrinti santykį su gyvenimu, kuris vertingas 
tiek, kiek jame yra poezijos. bei su poezija, kuri vertinga 
tiek, kiek joje yra gyvenimo“. gal blogai perskaičiau, ne 
ten sudėliojau prasmės akcentus, bet pasakyčiau kiek 
kitaip: rimvydo eilėraštis ne tik leidžia, bet ir įparei-
goja pasitikrinti santykį su gyvenimu, kuris vertingas 
tiek, kiek jame yra atminties, leidžiančios kurti save 
ateičiai. kadaise W. dilthey rašė: „...santykis, giliausiai 
ir universaliausiai nusakantis mūsų egzistavimo pajau-
tą, – mirties santykis su gyvenimu, nes mūsų egzisten-
cijos apribojimas mirtimi visada lemia mūsų gyvenimo 
supratimą ir vertinimą.“1 m. heidegeris teigė, kad mir-
tis – tai būties galimybė, besąlygiška ir būtina, dar va-
dinama ypatingąja ateitimi. ir net remiantis senaisiais 
lietuvių tikėjimais, sielos nemirtingumas yra sumišęs 
su materijos amžinumu: būdami gamtos vaikai, mūsų 
protėviai baltai įsivaizdavo žmogaus sielą gyvenant 
medyje, iš kurio padarytos kanklės, smuikas rauda 
žmogaus balsu, buvo meldžiamasi šventose giraitėse – 
išėjusiųjų sielų buveinėse, o išlydėdami mirusiuosius 
senolių senoliai virkavo: „kokiais lapeliais šlamėsi, ko-
kiais žiedeliais pražysi, kad tave išėjusį atpažinčiau?“ 
r. stankevičiaus eilėraščių žmogus bando atrasti savo 
vietą tarp gyvųjų ir išėjusiųjų, o stengdamasis pažinti 
tai, kas yra už ribos, renkasi skandinaviškąją karių ir 
didvyrių, kritusių mūšiuose, buveinę – valhalą (pažo-
džiui iš sen. skandinavų kalbos val hall – nužudytųjų 
rūmai). Eilėraščio žmogui leidžiama patirti kritines 
būsenas – nuomarį, komą, amneziją – ne kaip žmogaus 
silpnumo, trapumo išraišką, o kaip kovos su mirtimi 
būseną, ribinę būseną, kurioje regimos vizijos, kuri su-
vokiama kaip pranašiškas sapnas; kur leidžiama ben-
drauti su išėjusiais – artimaisiais ir draugais, net prabilti 
jų balsu, įkvėpti mirties vėjo gūsį ir gyventi toliau. Tarp 
mirties ir gyvybės yra toks suplėkęs užantis – tai ir bus tas 
gyvenimas, kupinas netobulų minčių, tikrų ir prime-
tamų tikėjimų, atgailų ir abejonių. Tai vieta, į kurią nė 
sykio nebuvo užklydęs Dantė, nes tik dante savo poemos 
herojui leido „pasivaikščioti“ devyniais pragaro ratais 
ir pasižvalgyti po rojų. Eilėraščių žmogui tai lemta pa-
tirti ir aiškintis pačiam...

d a i v a  B a l č ė n i e n ė

Apie gyvenimą ir mirtį 
Interpretaciniai pamąstymai su Rimvydo Stankevičiaus 
knyga „Laužiu antspaudą“

pažintis su eilėraščio žmogumi vyksta Prologe. kalban-
čiojo santykis su skaitytoju, reiškiamas retoriniu klausi-
mu (Argi ne aš pagrindinis herojus?), kiek ironiškas, tačiau 
ironija nukreipta į save: Kodėl mane tampote... / Neleidžiate 
užsikloti? / Argi nieko daugiau neužsipelniau per gyvenimą? 
Eilėraščio žmogus neneigia savo reikšmingumo, tačiau 
ir neidealizuoja savęs. Toks požiūris sugula neįprastose 
minčių antitezėse – ...jums prižiūrėjau pavojaus laužus / 
Pilies kuoruose – man budint jie / Niekuomet neužgesdavo, / 
Man žiūrint nuolankios moterys / Paliaudavo verkusios, / 
Man vaikštant vaikai / (Alyvmedžiai čia neaugo) / Guldavosi 
po kojų, / Paukščiai lesdavo iš mano rankų, / Iš mano akių lak-
davo žvėrys, / Net vėjas bėgdavo neatsigręždamas, / Šiurpiai 
žegnodamas... skaitydami matome eilėraščio žmogų viso-
kį – saugantį nuo grėsmės ir grėsmę keliantį, laiminantį 
ir bauginantį, gerumo kupiną ir žiaurumu baudžiamą, 
net šiurpinantį ir čia pat laiminamą. Eilėraščio žmogus 
susitapatina ne su autoriumi, o su kiekvienu iš mūsų. jis 
toks kaip mes – per gyvenimą įvairiai vertinamas, įvai-
riai mąstantis, net savo tikėjimą ne kartą keičiantis (antai 
metafora alyvmedžiai čia neaugo galėtų būti suvokiama 
kaip aliuzija į krikščioniškojo tikėjimo nebuvimą (ar pra-
radimą?), nes pagal krikščioniškąją tradiciją mes esame 
laukinio alyvmedžio ūgliai, įskiepyti į jėzų, tikrąjį alyv-

rimvydas stankevičius. 
Laužiu antspaudą. – lie-
tuvos rašytojų sąjungos 
leidykla, vilnius, 2008.



NAUJOJI ROMUVA, 2008, NR. 3 (564) 51

medį, kad patys taptume tikraisiais alyvmedžiais). kar-
tais būname nesuprasti, liekame vieniši ir pasmerkti – 
„išbraukti iš sąrašo“. dažniausiai taip patiriama mūsų 
dvasinė mirtis, ir jei kūnas lieka gyventi – jame atsiranda 
vietos naujam buvimui: Tik po to jau putli debesų ekstazė, / 
Tik po to tekste jau teisinga tekstilė. vis dėlto naujo buvimo 
kontekste eilėraščio kalbančiajam svarbus laikas. jis sie-
jamas pirmiausia su praeitimi ir moteriškuoju segmentu: 
...sudžiūvusi, dulkėta / Vaistažolių puokštė, / Musių nutūptas 
laikas. senojo laiko kontekste eilėraščio žmogus atrodo 
reikšmingas sau tik tiek, kiek jis pats juto esąs reikalin-
gas ir laukiamas: Gal buvau tik kažkieno žvilgsnis, / Įšalęs 
lange ar žvakė, briaunotoje stiklinėje / Su grūdais, uždegama 
per audrą. ne mažiau reikšmingas tampa tas, kuris lau-
kia. poetas intriguoja atidų skaitytoją žvakės briaunoto-
je stiklinėje metafora. kodėl? Žvakė – ne kas kita, kaip 
ugnis – ugnis per audrą paprastai būdavo gesinama, 
užliejama vandeniu. Žmonių tikėta, kad ugnis pritraukia 
ugnį. Tad šiuo atveju minima metafora įgyja kiek kitą 
reikšmę – žvakės liepsna tampa maža namų židinio, kurį 
būtina apsaugoti nuo audros, perifraze. šitaip poetas lyg 
ir įprasmina močiutės misiją – apsaugoti namus ir visus 
savus tuose namuose. Eilėraščio kalbantysis žavisi tau-
riu močiutės moteriškumu, tikru, nesuvaidintu tikėjimu: 
Močiutė maldas mokėjo geriau / Už patį Dievą... kiekviena 
jos malda eilėraščio žmogaus atmintyje – savitas sakralus 
ritualas, visada turėjęs magiškų galių – Ir žaibai artyn nei-
davo... r. stankevičius šalia v. mačernio senolės, šalia n. 
miliauskaitės močiutės, kuri lukštena pupas, plėšo plunks-
nas / vilnas kedena / ar verpia, traukdama iš lėto / ilgą liūdną 
giesmę2, pateikia savąjį močiutės paveikslą: ji tarsi senoji 
pramotė – mylinti, pramatanti ir sauganti, siejanti gyvų-
jų pasaulį su anapiliu. buvimą šalia močiutės eilėraščio 
žmogus suvokia kaip vienintelį laiką, kai buvo saugus, 
nes žaibai (matyt, ir likimo) pildavo aplink. Tačiau išėjęs iš 
tos magiškos, močiutės saugomos erdvės, eilėraščio kal-
bantysis suvokia esamą pasaulį, realybę, kuri ne visada 
tik graži, kurioje užmušdavo kaimynus, tolimesnius gimi-
nes, paštininkus, nešančius mums / Sopančias motinų širdis, 
vaikus, žuvusius kariuomenėje ir net jausmus, net troškimą 
atrasti vienintelį tikrą atsakymą į tūkstančius „kodėl?“. 
Prologas baigiamas klausimu: Kodėl knygą pradėjot nuo 
mano mirties?, užuot pirmiausia kalbėjęsi apie ilgą ir gražų 
gyvenimą. pastaroji frazė sugrąžina į ironišką pradžią – 
viskas, kas buvo ilga ir gražu, buvo laikina, ne svarbiau-
sia: Buvau užsigyvenęs žmonių / Ilgesių ir nuodėmių, / Gosliai 
kikenančių pataluos... buvo? Tebėra, nes eilėraščio kalban-
tysis – tai kiekvienas iš mūsų, tebegyvenantis netobulą 
kasdienybę ir turintis keistą tikslą – mirtį.

Toliau bandant įsigilinti į r. stankevičiaus eilėraščių 
prasmes, tenka pabandyti suvokti eilėraščių kalbančiojo 
ir mirties santykį. kažkodėl pirmiausia prieš akis iškyla 
maurice’o maeterlincko Nekvietosios viešnios motyvas – 
mirtis ateina tyliai, netikėtu medžių šakų sušnarėjimu, 
netikėtu garsu, vėjo gūsiu. ir r. stankevičiaus eilėraš-
čiuose mirtis dažnai asocijuojama su įvairaus intensy-
vumo vėju, netikėtai įsiveržiančiu ar bent bandančiu įsi-
veržti. Eilėraščių žmogui vėjas – mirties buvimo kažkur 
šalia ženklas. regis, mirtis žmogų pati pamažu bando 
prisijaukinti. Negyvų vabzdžių užuolaida – tarytum koks 

mirties šleifas, besidriekiantis į eilėraščio žmogaus būtį 
iš Anapus mano lango, iš svetimos, tačiau vis artėjančios 
erdvės. o kas po to? kas po mirties? kalbantysis pri-
pažįsta apie tai mąstąs – …kaltas aš, / Šviečianti mano 
beprotybė lange. atrodo, kad tas į voratinklį įsipynęs vė-
jas – visai realiai tykanti mirtis; ji ...šneka mums / Daž-
niausiai nesimezga – manykim, kad ne laikas man dar; 
kalba nebent apie lietų – apie ašarotus mylinčiųjų išgy-
venimus; Raudą raudoną, išsprūdusią / Į pūgos krakmolytą 
nosinaitę... – aliuzija į prašymą: leiskite gyvEnTi, my-
liu gyvEnimą. galbūt poeto akcentai buvo kitokie, 
tačiau skaitytojas juk gali sudėliot juos savaip, kaip šią 
akimirką nori. danielis bergezas rašo, kad meno kūri-
nio suvokimas dažniausiai negali būti atsiejamas nuo 
pačios kūrybos: „Tad negalime meno kūrinio analizuo-
ti siedami jį tik su esančia pirma jo duotybe, nes šitaip 
kūrinys virstų tik tos duotybės perrašymu.“3 poezijos 
skaitymas – tai pirmiausia savęs ieškojimas eilėraštyje, 
tik po to bandymas suvokti, kur ir kodėl skaitančiojo ir 
kalbančiojo santykis konfliktiškas. bet konflikto neran-
du, nes būna dienų, kai norėčiau ištarti, kad, regis, ir aš 
ne kartą jaučiau, kas iš tiesų yra vėjas, bet vis dar tyliu – 
ir aš kartais bijau beprotnamio...

keista ramybe baigiamas eilėraštis – laikas nesustab-
domas, viskas cikliška, viskas kartojasi – ir mirtys, ir pra-
sidėjimai. atsiveria naujas ir įdomus eilėraščio žmogaus 
santykis su laiku: ...neišmokiau laiko klusniai / Sekti paskui 
mane... laikas bet kada gali pakoreguoti gyvenimą, lai-
kas žeidžia ir gydo. r. stankevičiaus eilėraščio žmogus 
bando įtikinti, kad laikas, nors ir nepaklūsta žmogui, yra 
tik erdvė, kurioje laikinas, bet svarbesnis esti žmogus, o 
laikas Nesupranta – bėgti beprasmiška, / Beprasmiška vers-
ti dūlėsiais knygas, / Svidinti akmenis... po tokios keistos 
eilėraščio žmogaus akistatos su laiku, prisipažįstama: 
...turiu teisę kalbėti, / <...> / Nes esu buvęs kartą / Kreida ant 
asfalto išrėžtas. / Esu kurį laiką nebuvęs. katastrofos potyrio 
motyvas įtikina.

r. stankevičiaus eilėraščio žmogus laikosi krikščio-
niškojo požiūrio ir išėjusiųjų vardu skelbia: Mus vadina 
žeme. iš tiesų, poetiškai bandoma paaiškinti, iš kur žino-
me šalia mūsų esant gyvąjį sielų pasaulį, bet jo nejaučia-
me, dažnai juo suabejojame, kartais bijome. ieškodamas 
atsakymo eilėraščio žmogus tarsi tapatinasi su išėjusiais, 
atskleidžia jų „paslaptį“: Slaptumas – svarbiausia taisyklė. 
prisimenu g. beresnevičių. Eseistikos knygoje Vilkų sau-
lutė filosofas rašė: „iš esmės supurto ir sukrečia dialogas 
su mirusiuoju, tegu ir sušvelnintas ritualais, apeigomis. 
dieviškoji realybė yra kitokia, baisinga, bet mes jau su-
sitaikę su ja, ji vienaip ar kitaip apreikšta; mirusiųjų pa-
slaptis yra kas kita – jos šiurpas, baugulys ir trauka re-
miasi tuo, kad patys tapsime mirusiais, patys praeisime 
nesuprantamus, neišaiškinamus ir daug ką (gal ir viską) 
atskleisiančius vartus. mūsų mirusieji juos jau praėjo – 
vien dėl to jie pranašesni už mus, bet jie taip ir lieka savi 
ir bauginamai svetimi. <...> Tu pats kažkam tapsi „miru-
siuoju“ ir tavo kapą kažkas, tebemylintis ir išsigandęs, 
kaskart pavers kalėdine eglute ar rūtų darželiu.“4 Eilė-
raštis Mus vadina žeme verčia patikėti, kad jie visai šalia 
mūsų, jie viską jaučia kartu su mumis, tik atskirti nuo 
mūsų to magiškojo ribos ženklo, vadinamo slaptumu.
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Eilėraštyje Nuo pradžių kalbantysis tarsi sudėlioja 
svarbiausius žmogaus gyvenimo akcentus, kurie nuolat 
kartojasi, ir gyvenama kasdien lyg iš naujo: gimstama, 
išeinama „į žmones“ (Nuo lovos link lango, nuo lango prie 
stalo, / Nuo stalo – į šviesą); nuolat jaučiamas nepasiten-
kinimas savimi, vis kažko nerandama, nepasiekiama 
(Niekaip nerandu durų); išgyvenama aistra, nesantaika ir 
atsiskyrimas (garuoja vyšninio skausmo vonios. / <...> / Buvo 
vėjas atėjęs, grubiomis savo kojomis voras / Paklodę sudraskė, / 
Labai ilgos čia permainos...); pagaliau lieka laukimas ir ke-
lionė, gal ta, paskutinė, į kurią nieko neimama.

jau esu užsiminusi, kad šalia fizinės mirties, kurios 
pažinimas būtų svarbus eilėraščio kalbančiajam, visada 
dar esama dvasinės mirties. ji gal net baisesnė už fizinę. 
krikščioniškoje literatūroje dvasinė mirtis apibrėžiama 
kaip atsiskyrimas nuo kūrėjo. pirmasis žmogus, paty-
ręs dvasinę mirtį, – adomas. šiandien dvasinės mirties 
samprata galėtų būti siejama su žmogaus silpnumu, 
nesugebėjimu „prisikelti“ po netekties, nesėkmės, su 
visišku abejingumu ar net tokia madinga šiuolaikinėje 
visuomenėje vadinamąja depresija. dvasinės mirties link 
artėjantį kalbantįjį regime eilėraštyje Rugsėjis: Aš nežinau, 
kas būdavo tuo metu, / Kai vaikščiodavau įmirkusiomis pa-
krantėmis / Įsisupęs į lietpaltį. / <...> / Nepamenu, kaip mane 
šaukdavo, kaip liesdavo / Nepamenu, ar atsigręždavau... gam-
tos detalės įgauna ypatingą svarbą: ne aplinka šiurpina 
eilėraščio kalbantįjį – nuo jo šiurpsta nendrynai. skaitant 
šį eilėraštį prieš akis kilo siurrealistiniai rené magritte’o 

paveikslai, kuriuose žmogaus siela dažnai nebetelpa į 
jam skirtą kūną – skaidosi, mainosi, dalinasi ar „limpa“ 
prie keistos, neįprastos aplinkos. minimame eilėraštyje 
laikas tarsi sustojęs – vienu kartu esama ir dabarties, ir 
daugialypės praeities – bangų išplauti / negyvi paukščiai, tik 
veidai kaip lėlių – / šiurpiai klykiančių, vaizduojančių kūdikys-
tę, arba karklynai – tokiuose kitados žmonės slėpdavo vaikus, 
arba vėjo genami iš barų paskutiniai vakaro vaiduokliai, 
laikraščių ir teatro afišų skiautės. Eilėraščio žmogus jau-
čiasi persekiojamas keistų vizijų, intensyvaus bendruo-
meninio gyvenimo, kuriame esti ir kelių, ir klystkelių, 
o gal jis tiesiog skuba nuo artėjančios dvasinės mirties 
(Nuolat supykina pamačius gleivėtą, dar neatakusį vėją – / Iš 
kažkur žinau, koks jo skonis), ieško savyje stiprybės prisi-
kelti – Raminu save, kad gal ieškodavau kokios valties, / Nen-
drių vinimis prikaltos prie žemės, / Ar laukiu pernelyg ilgai 
temstančiam vandeny / Užsibuvusių gentainių...5.

keturi eilėraščiai skirti artimiems šį pasaulį paliku-
siems draugams. juose poeto kalbėjimas labai asmeniš-
kas, tačiau tai – ne virkavimai, ne gailestis. Eilėraščiuose 
tik aiškiai juntama riba, skirianti kūnus, bet dar labiau 
suartinanti sielas. atrandama vis daugiau detalių, siejan-
čių gyvenimą čia ir ten: gervių kelias (Gervės perkirsdavo 
mėnulį / Ir kažkaip patekdavo / Į kambario vidų); laikas (Buvo 
šiek tiek po mirties); sapnas (Dėl to ir skambinu – labai sapna-
vau); pagaliau rankraščiai, knygos – tai, kas liko neišsi-
nešta, palikta, pamesta. r. stankevičiaus eilėraščių žmogus 
išgyvena dramatišką sielos skilimą: Sugirgžda rauda tarp 
dantų, vakarykštė, atvėsusi, mano – / Taikiau ją dievui į ausį, 
pataikiau į pusnį. neperžengiama riba, užnešta sniegu ne-
lyg užmaršties pelėsiu, žadama įveikti: Dar kąsnis, atodūsis 
dar, ir tuomet jau saldi bejėgystė... itin reikšmingas sniego, 
pūgos motyvas. ar nebus r. stankevičius jį poetiškai 
„pasiskolinęs“ iš paties g. beresnevičiaus Vilkų saulutės, 
kur skaudžiai „šnekamasi“ apie lietuvio dvasinę mirtį: 
„o kol kas pūga ne pūga. jie (lietuviai užsienyje – D. B.) 
žingsniuoja po langais, prievartaudami šiukšliadėžes, 
orūs, su išmone, patyrimu rūšiuojantys gėrybes, išnyks-
tantys sniege, nereikalingi, bet nežuvę... kada jam jau 
nebereikia grįžti, vadinasi, jis jau arba namuose, arba 
miręs, o ištaręs, kad mirtis ir yra namai, išraustu nuo ba-
nalybės skonio. bet praeina. viskas praeina...“6 tokiame 
g. beresnevičiaus kalbėjimo kontekste r. stankevičiaus 
kuriama mirties vizija skaudi (Aš privengiu pūgos – / Man 
baisus tas aklumas, / Kurį pūgos užleidžia), o jos vardas ne-
betariamas: Žodžius tariu tik lūpomis, / Be garso – beveik nu-
piešdamas, / Kad neprišaukčiau pūgos, / Kad neišbaidyčiau... 
jokios ironijos. realybė. atmintyje iškyla močiutė, kuri 
mums, vaikams, žaidžiant „namus“ ir vaikiškai pratarus 
„taip tyčia numirė“, nužvelgdavo rūsčiu žvilgsniu, pa-
belsdavo į seną ąžuolinį stalą ir sušnibždėdavo: „nepa-
sakius blogą valandą...“, nes mirtis visada šalia. Taip ir 
r. stankevičius: Sunkiausia, kad ji neištrūksta. / Lieka kaž-
kur viduj. Kažkur tarpe mūsų. / Kaskart vis išsiveda vieną. / 
Pamėlusį. / Pūgos veidu.

paskutinis pirmosios dalies eilėraštis – Kanauninkas. 
dvasininkas, tarpininkas tarp dievo ir žmogaus. Turėtų 
sutaikyti žmogų su dievu, išmokyti nebijoti mirties ir 
tikėti amžinuoju gyvenimu. Turėtų išmokyti žmogų nu-
mirti ramybėje. Turėtų. Tačiau eilėraščio žmogus patiria rEné magriTTE. Terapeutas, 1941
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tik vidinę įtampą, visur – savyje, namuose, aplink (Aidas 
menėse – krūpteli tūkstančiai žvakių), kol užmiegama (Gy-
vasties dar vos vos – ji dar užgula laikrodžio svirtį, / Žvilgs-
nio svyrantį dangtį pataiso...). beje, pastaroji metafora jau 
iš anksto primena ir georgo Traklio, kuris bus minimas 
rimvydo eilėraščiuose, poetinę mokyklą: O, kaip seniai, 
Elijau, esi tu numiręs. / Tavo kūnas yra hiacintas, / Kuriame 
vienuolis vaškinius pirštus panardina. / Kaip juoda ola yra 
mūsų tylėjimas: / Iš ten kartais išnyra švelnus žvėris / Ir lėtai 
nuleidžia sunkius vokus. / Juodos rasos krinta tau ant kaktos, / 
Paskutinis žvaigždžių sudilusių auksas.7

miegas – dar viena transcendentinė galimybė...

valhala – tai skandinaviškojo dievo odino rūmai, mū-
šyje kritusių karių buveinė. nors tai jau ir nauja knygos 
dalis, eilėraštis keistai susijęs su paskutiniuoju pirmos 
dalies eilėraščiu Kanauninkas. Tad skaitytojas visai logiš-
kai galėtų visus antrosios dalies eilėraščius suvokti kaip 
eilėraščio žmogaus sapnus ar vizijas. Miegoti iškraustyta-
me kambaryje, / Kur nė vieno daiktelio – / Kur net sapnai aidi 
it skardos... / Tik parketas ir Dievas. galų gale tas pereina-
mas kambarys staiga siurrealistiškai panašėja į karstą, ku-
riame iš tiesų tik „parketas“ ir dievas, o pats eilėraščio 
vyksmas – sielos atsiskyrimo nuo savojo kūno proceso 
interpretacija... Traukia kaip skersvėjis – – / Tik imu ir vel-
ku – / Glėbiais, rieškučiomis, burna – / Kaip koks Nojus – / 
Ligi liūties pabaigos. skaitantis vėjas jau tampa realios 
mirties metafora. vėjas, verčiantis gyvenimo knygą ir da-
rantis joje skausmingas pataisas, liečia gašliais virpančiais 
pirštais / Tavo šventai užrašytas moteris, / Nubraukia tėvą, / 
Šiek tiek pagalvojęs – motiną, veikia „pašaipiai ir pikt-
džiugiškai“. Eilėraščio žmogus grumiasi su mirtimi, čia 
jai paklusdamas, čia vėl perrengiamas karžygiu, pribai-
giančiu sužeistuosius, nes tai vienintelis jų išgelbėjimas 
iš dar didesnės kančios. ši kova panaši į iš pasąmonės 
atplaukiančias karštligės sukeltas haliucinacijas, iš kurių 
pagaliau grįžtama: „Baigėsi vėjas“, – sakau, / Kildamas iš 
užberto apkaso.

skaitant eilėraštį Kūno mazgojimas galima įžvelg-
ti sąsajų su senaisiais lietuvių tikėjimais. Tarkim, buvo 
manoma, kad palydint mirusįjį anapilin, apeigose turin-
čios dalyvauti visos keturios svarbiausios kosminės sti-
chijos – žemė, dausos, vanduo ir ugnis. Todėl mirusysis 
prausiamas, aprengiamas naujais drabužiais (senosios 
lietuvos kariai rengiami šarvais, net esama nuomonių, 
kad būtent tokia pirminė žodžio „šarvoti“ prasmė), prie 
palaikų degama ugnis (atėjus krikščionybei, ugnies sim-
boliu tampa žvakė), ugnimi ir giesmėmis siela palydi-
ma į dausas (dausojama), o kūnas atiduodamas žemei. 
visa tai daroma tikintis palengvinti sielos įėjimą į naują, 
nežinomą erdvę. nežinia, kiek tos tiesos esama, tačiau 
r. stankevičiaus eilėraštis Kūno mazgojimas – dar ir poe-
tinė aliuzija į po mirties ištuštėjusį bejausmį kūną, į kurį 
nuo pat vaikystės būdavo vis kažkas „kraunama“ – nau-
jos patirtys, pažinimai, jausmai, o kai kas vis atimama – 
tu vis „didesnis“, netinka taip vaikiškai elgtis, būtina ati-
tikti. Taip atskleidžiami eilėraščio žmogaus išgyvenimų 
etapai – užsimiršta gyjančių žaizdų peršėjimas, vaikystės 
knygos „užauga“, savas pasaulis susimaišo su svetimu 
ir jau neaišku, kas tikra, o kas susikurta. po To kūne jau 

nebelieka nieko, viskas „išmazgota“ mirties – Iš trijų pu-
sių jau tuščia, tuščia, tuščia, tik atmintyse tų, kurie buvo 
šalia, dar kurį laiką gyvens tavo patirtys: Tik iš ketvirtos 
dar atsirita / Koks vaikiškas kamuoliukas, / Žirafom išpieštas, / 
Pušų spyglių, laužo ir / Moterų kvapais, / Kvatojimais / Sielos 
virpėjimais, gūsiais... / Štai ir visi palaikai – viskas, kas lieka 
po laiko, viskas, kas dar laiko ant žemės, kol pats tapsi 
žeme. būtasis laikas darosi ilgesnis ir skausmingesnis už 
būsimąjį. Eilėraščio žmogus bando įsivaizduoti skuban-
čios dievop sielos būseną: Nieko nelieka, tik greitis – / Lyg 
važiuotum dantis sukandusiu, / Tylinčiu traukiniu be langų, 
be stotelių, be trūk /– čiojimų – – – ir nebaisu, / Tik labai jau 
labai pakyri... skaitydama eilėraštį įsivaizdavau siurrealis-
to george’o grie paveikslą, kuriame vaizduojamas trau-
kinys, skubantis iš prasivėrusio dangaus į neatpažintą 
visatos erdvę. šioje kelionėje r. stankevičiaus eilėraščių 
žmogui bet kokie materialūs daiktai visiškai netenka 
prasmės, nes jie negali numalšinti dvasinio alkio (Verian-
tis žvilgsnis rubinų, be vilties juos iškeisti į duoną). o alkis 
darosi nepakenčiamas. krikščioniškieji dievo motinos ir 
kristaus paveikslai šitą alkį dar labiau pabrėžia. dabar 
užverktu veidu madona ir Kristus, iškritęs iš rankų, nenu-
malšina alkio. motyvas stiprėja eilėraštyje Gurguolė. Ei-
lėraštis labai tapybiškas – pasąmonėje aiškiai „matoma“ 
sunkiai, monotoniškai (Į ritmą žingsnis, į ritmą skausmas, 
į ritmą miegas) lietuje besistumiančių vežimų gurguolė 
(Lietus. O dar dažniau sniegas). Tai tarsi vežimų virtinė 
anapilin – jai nevalia sustoti. vadinasi, tai dar viena gy-
venimo myriop aliuzija – gyvenama lėtai, kartais sunkiai, 
kartais Būna – / Išlenda saulė, sušildo, apšviečia nuodėmes 
mūsų ir protus. gal tai tos retos nušvitimo akimirkos, ku-
rių gyvendami taip tikimės, bet dažniausiai nemokame 
atpažinti. Toks gyvenimas primena sunkaus dvasios li-
gonio kovą su mirtimi, kai žmogus, regis, jau ir pats ne-
suvokia, gyvas jis dar ar jau miręs: Bičiuli, paleisk mano 
ranką, tau nebereikia draugystės – tu nebegyvas ir retus „nu-
švitimus“ priima kaip stebuklą (Pildos svajonės – kniumbi 
ir nereikia keltis, / Jaučiuosi ramus. Jaučiuos savo vietoj. Visa 
gyvastim jau atėjęs / Labiau negu rytas, labiau negu Dievas, 
toliau negu vėjas. / Toliau nebėra ką sakyti, jau dangūs prakiū-
ra, / Sužiūra, sužybsi rubino akis ar durklas, / Veidas paliečia 
plytelę, ant kurios užrašyta: „Stebuklas“).

Eilėraštį Valhala sudaro dvidešimt trumpų nelyg at-
sidūsėjimų, progiesmių. juose dramatiškiausia mintis – 
išėjusieji irgi gyvena, jie irgi nėra laimingi, jie turi savų 
rūpesčių ir baimių. pastaraisiais metais jau įpratome 
skaitydami dramatiškesnius mirties ir gyvenimo tema 
tekstus ir atradę drugelio, peteliškės motyvą, suvokti jį 
kaip vėlės personifikaciją. lietuvių prozoje tai jautriai 
įprasmino r. granauskas (Su peteliške ant lūpų), poezi-
joje – n. miliauskaitė (auksinėm nubarstyta dulkėm, tamsi 
tamsi / akimirkai sustingus pailsėt / tu niekaip nerandi, pro 
kur išskrist/ galėtumei, aklinam siauram koridoriuj / gal tai 
sugrįžus / dūšelė, šita peteliškė?8). r. stankevičiaus poezi-
joje tai – naktiniai drugiai (Uždega šviesą vilioti / Naujiems 
drugiams – / <...> / Tom akimirkom mes ne kariai). Tai savi-
tas sugrįžimo motyvas, kuris jau nei gyviesiems, nei mi-
rusiesiems to nenorint, virsta baimės ir dvasinės kovos 
motyvu: Šaltesniu metų laiku / <...> / Mus veda į katedras, / 
Rūmų koridorius, / Kelia į palubes, kala ant kryžių, / Verčia 
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įkūnyti rėkiantį, tikintį, bijantį, / Būti bučiuojamam, būti 
sprogdinamam, vandeniu vemti. Eilėraščio žmogui svarbu, 
ar vėlės mąsto kaip gyvieji, ar jos jaučiasi kaltos, ar jos 
pyksta dėl savo silpnumo, ar jos regi viena kitą, save. Tie 
klausimai nejučia persikelia į gyvųjų pasaulį – nes šiais 
klausimais eilėraščio kalbantysis atskleidžia žmogiškąją 
gyvųjų prigimtį. Tai mes per silpni nurimti, tai mes nuo-
lat mąstantys ir niekaip neatrandantys tikrosios tiesos, 
tai mes nuolat stebintys ir matantys, bet negalintys Ty-
čiotis iš savo aklumo, nesugebėjimo peržvelgti sienos, / Pama-
tyti savo veidą šulinio dugne, nemokantys net pasižiūrėti į 
save, paklausyti savęs. kurie gi iš mūsų esame tikrieji? 
„kiekvieną dieną gyvename vadinamojoje tikrovėje. kuo 
daugiau apie ją galvojame, tuo gyvenimas darosi pana-
šesnis į sapną. įtemptos mūsų dienos lekia skubėdamos, 
tarsi čia gyventume amžinai, tarsi nuo mūsų priklausy-
tų pasaulio likimas. mes nerimaujame, rūpinamės, taip 
sureikšminame smulkmenas, kad jos ima valdyti mūsų 
gyvenimą. Tačiau nuolatos pamirštame, kad esame tik 
laikini nežinomos planetos, kuri lėtai sukasi begalinėje 
kosmoso naktyje, pakeleiviai.“9 šia menama ir esama ti-
krove suabejoja ir eilėraščio žmogus. ką tik, rodos, lau-
kęs dievo ir dievo motinos palaiminimo didžiajam al-
kiui numalšinti, staiga viską (net tikėjimą) suvokia kaip 
kičą: Iš arti – negraži amžinybė / Dievo ranka įskilus / Nuo 
ten, kur durta, dažai išsilupę / Vietomis gipsas nubiręs / ran-
kai neleidžia nukristi tik vielos. abejonė į gyvenimą įlieja 
dar daugiau nerimo, klausimai lieka neatsakyti – Gal ir 
nereikia klausyti / To, kurs kas rytą / Visą gyvenimą vijosi / 
Laiptų pakopas įvijas / Pralenkė savo tikėjimą / Savo smalsu-
mą, žingsnių bildėjimą / Vis kopė link čia – paskutinė stote-
lė – /<...> / Per tiek metų čia suneštos maldos / Pelėsiu sudy-
go – / Iš arti – negraži, negraži amžinybė. r. stankevičiaus 
eilėraščių žmogus įprasmina kiekvieno mūsų prigimtinį 
siekį – pažinti nežinomą. apie pažinimo troškimą kalba-
ma visų menamų literatūros raidos epochų kūriniuose. 
Žmogaus troškimas pažinti užtraukė mums net vadina-

mąją prigimtinę nuodėmę... poeto eilėraščių žmogaus 
pažinimo procesas dar nesibaigia. Tiek kartų patyręs 
skausmą, kančią, nestabilumą, išgyvenęs netikrumą, jis 
ir toliau ieško – ryškėja nelabai laimingo, bet stipraus 
žmogaus paveikslas.

pirmas iškilęs klausimas atvertus antraštinį puslapį – 
kas jos? aistros? peteliškės? sielos. kartais grįžtančios 
pas mus... grįžtančios po laikino pasitraukimo – kvė-
pavimui stabtelėjus ar „tarpinėse stotyse“ trumpam iš-
ėjus. Tokiais atvejais, pasak r. stankevičiaus eilėraščių 
žmogaus, mirtis dar tiktai repetuojama. kas jie, laimin-
gieji, išrinktieji ar nelaimėliai, galėję pajusti anapusy-
bės kvapą? kažkada seniai savo knygų spintoje turėjau 
paslėptą nuo savęs raymondo moody knygelę Gyveni-
mas po gyvenimo. joje mokslininkas bando pateikti daug 
pavyzdžių apie žmones, išgyvenusius komą, klinikinę 
mirtį. netgi prierašas „mokslininko tyrinėjimai“ mus 
dažnai verčia į daugelį dalykų pasižiūrėti skeptiškai 
arba su baime. dauguma sugrįžusiųjų teigė, kad jie 
niekada anksčiau nėra jautęsi taip gerai ir laisvi. jų 
regėtosios vizijos dažniausiai šviesios, jie jutę dvasinę 
ramybę ir visišką palaimą. Tačiau „grįžti“ priversdavę 
likusių artimųjų raudos, maldos ir – gal atrodytų keis-
ta – įsipareigojimai (ypač motinų vaikams). galvoju – ir 
jėzus prisikėlė. jautė pareigą žmonijai? dažniausiai mes 
nelaiminame savo artimųjų išėjimui patys. mes „įkalba-
me“ juos grįžti. visais įmanomais būdais. Tai tik dirbti-
nis – taisyklės paprastos: / Diafragma ir „Lūpos – lūpos“... 
Eilėraštyje Kvėpavimas poetas lyg sujungia abiejų – iš-
einančiojo ir kovojančiojo už sugrįžimą – pojūčius. Tai 
tik dirbtinis – neberasoja stiklas: / „Žvilgsnis – Aukštumos“ 
ir „Kumštis – Žemumos“. kare – kaip kare ir gyvenime – 
kaip kare, norėtųsi pasakyti. Tik karas kaskart vis ki-
toks. ir kitokia mirties prasmė.

Eilėraštis Kūčios dedikuotas mariui burokui, beje, 
irgi bandžiusiam analizuoti mirties būsenas:
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Tipai atsiknojusiais švarkais, moterys, 
plikai skutančios galvą – spalvingas, 
skardinis smurto pasaulis. 
Vešli kūninga dažyta mirtie, ir tu, 
susiglamžęs sekly prarūkytais dantim.. 
Aš – mažos parduotuvėlės didvyris. 
Aš – privataus verslo savininkas. 
Aš – bernas garbanotais plaukais. 
Mano obuoliai pigiausi. 
Manasis pistoletas rūksta. 
Aš šelpiu nuolatos senutę Friedmann, 
todėl, niekšai, jums nenusileisiu: 
            lėtai lėtai krinta gilzės 
            lėtai lėtai ant drabužių 
            pražysta rūgščios gėlės... 
Oh, doctor Raymond Moody, – 
aš matau šviesą. Viešpaties 
traukinys artėja, jaukiai cvangsi 
šaukšteliai į teisiųjų lėkštutes.
Ir doro veido nuo tamsaus neatskirsi.10

per kūčias, pasak tikėjimo (galim prisiminti ir 
a. mickevičiaus Vėlines) sielos grįžta į savo ankstesniuo-
sius namus. grįžta naktinių drugių pavidalu? nesvar-
bu. svarbu žinoti, tikėti, kad jos viešės. mano močiutė 
neleisdavo nurinkti maisto nuo kūčių vakarienės stalo, 
sakydavo: dar bus švenčiančių gimimą. atsimenu, kaip 
kalėdų rytą bėgdavau prie stalo ir bandydavau išsiaiš-
kinti, ką nakties viešnios suvalgė. močiutė šypsodavosi 
ir sakydavo – tu tiesiog nepameni, kiek čia vakar visko 
daug liko. gal ir taip. neišdrįsdavau prieštarauti. Neiš-
drįsdavau prabilti. ir dabar nedrįstu – Per daug metais apė-
jusių / Žvilgsnių; ir dabar dažnai nesuprantu, ką tie žodžiai 
reiškia: / Tik nuojautos spėlionės... Tik keistos vaikiškos, ne-
suprantamos baimės jau nebeliko. ir eilėraščio žmogus 
tai priima kitaip nei vaikystėj – Nežinau, kodėl sustabdy-
davom laikrodžius / Peilius padėdavom taip / Kad nepasiektų 
mirusieji... antroje šio eilėraščio dalyje nuostabus sakra-
lus ritualas: susitaikyti su pūkuotomis jų sielomis – išmokti 
jas palaiminti, paleisti iš savo baimių. šis eilėraštis man 
kiek primena v. mačernio senolę:

Priėjo ji upelį ir ranka vandens pasėmė,
Šaltais šaltais lašais suvilgė kaktą, lūpas,
Paskui drąsiu mostu laukus palaimino
Ir vėl, pečius šilton skaron susupus,
Nuklydo ji tolyn, kur tolimam danguj du
                                                             debesėliai 
Balti balti lyg jūroj du maži laiveliai supos.11

panašiai moko r. stankevičiaus eilėraščių močiutė: 
Tereikia spurdantį kąsnį nurijus / Sutemus išeiti į pūgą – / 
Staugiant ir smingant sniegams / Sutemų skudurams veidą 
plakant / Ranka grabalioti tiesiai prieš nosį / Tiesiai prieš akis 
prieš lūpas / Kol užčiuopi pūgos dejonėse / Kitą ranką / Ištrauki 
iš baltos nebūties / Dar kitą ranką / Iš šaltos amžinybės pirš-
tinės / Dar kitą... Tokiu ritualu mokoma laiminti išėjusius 
ir kartu kryžiaus ženklu apsiginti nuo baimių. pakarto-
jama amžinojo gyvybės ir mirties rato paradigma: Miru-
sieji apsimeta / Kad glėbesčiuojas su mirusiais (nuo jų visada 

kvepia laukiniais / paukščiais) / Gyvieji – kad su gyvaisiais... / 
Sniego sūkuriams dengiant / Ne vienas ir susikeitė – / Pavar-
gę pereina į aną pusę / Išsiilgę – į šitą... mirtis ir gimimas. 
viskas kartojasi. praradimas gražus tuo, kad jis kažkam 
užleidžia vietą. paskutinysis Kūčių ciklo eilėraštis pesi-
mistiškai liūdnas. Eilėraščio žmogus tarsi nebepajėgia 
patikėti amžinojo sugrįžimo tiesa: Šiandien ant stalo / Visos 
lėkštutės neliestos. / <...> / Ir jokio atilsio, jokio stebuklo – / 
Tik įkyriai / Lakdama iš dubenėlio / Savo vardą mokosi / Tarti 
katė: „katėkatėkatėka“... katės įvaizdis lyg sugrąžina eilė-
raščio žmogų į kasdienybę. jeigu ne tos tarpinės stotys, – 
nuomaris, koma, amnezija, apsėdimai, – kurios sustabdo 
įsismarkavusį gyventi eilėraščio kalbantįjį. Tai lyg kūrėjo 
suteiktos progos apsispręsti, kas tu, koks tu ir kur tikro-
ji tavo vieta. vėjo ir pasaulio motyvai eilėraštyje tampa 
svarbūs, nes būtent vėjas įprasmina eilėraščiuose arčiau 
ar toliau žmogaus stovinčią mirtį. nuomario vėjas – tai 
tik vėjas, šventiniais drabužiais – / <...> / Rudenimis parsi-
samdantis pjauti skardą, / Vienplaukis, pamėlusiom lūpom, 
pusgirtis, / Vis bandantis nevykusiai juokauti – vis graudžiai, 
pro šalį... Tai tarsi nuolatinis žaidimas su mirtimi. arba 
mirties žaidimas su žmogumi. kai, patyrus tai daugelį 
kartų, gimsta troškimas išeiti visam (Vėjui manęs nereikia, 
o man... / O aš jį teturiu vieną, kurį gavau vietoj sielos – / 
Nelaimingą, nervingą, bemiegį...) Eilėraščio žmogus pripa-
žįsta esąs nenuraminamas ieškotojas, maištautojas. Toks 
būna savęs paties kūrėjas. Tokiam leidžiama pajusti ribą, 
bet neleidžiama išeiti, nes jis dar neatsakė į savo paties 
klausimą – argi užkasi vėją į žemę, pats pagalvok?

koma. reali erdvė, kurioje atsiduria eilėraščio žmo-
gus – palata. kūnas bejausmis, nepaklusnus. Todėl aplin-
ka, kurią eilėraščio kalbantysis gali matyti, priverčia 
„dirbti“ vaizduotę, suvokti save bejėgį, įvertinti buvi-
mo prasmę: Kažką sunkiai kilos – gal mano kūną, pavirtu-
sį sopančiu akmeniu. / Kas aš buvau? Ar esu? Savo vardo, 
nei veido, nei Dievo neatmenu. / Kiek manęs likę dar gyvo? 
dramatiška eilėraščio žmogaus būsena leidžia suvokti 
gyvenimo trapumą, laikinumą. įspėti nerimą, suvokti 
savo reikalingumą – atspėti paslaptį, apie kurią be skaus-
mingo komos potyrio nebūtų nė bandyta galvoti. galų 
gale patirti artimo meilę ir rūpestį, apie kuriuos kasdie-
nybėje dažnai pamirštama. kritinės būties situacijos gal 
ir skirtos tam, kad išvystum, ko nematei ar kuo tiesiog 
netikėjai gyvendamas: ...mirti negalima. / Ir vien tik dėl 
to esu žiodomas, žindomas, kišama sielon blogai sukramty-
ta gyvybė. / Maniau, kad esu tik pasaulio dalis, kad jis gali 
gyvent be manęs – net juokinga kaip klydau... Eilėraštyje 
Amnezija tarsi reiškiamas noras būti tuo, kuo esi – tikru, 
nesuvaidintu, ne kieno nors išsigalvotu. pabusdamas iš 
atminties praradimo, pamažu prisimindamas viską, kal-
bantysis atkuria save tikrą. Tik aplinka jo tikrojo nebe-
priima. šitaip poetui pavyksta atskleisti žmogaus būties 
dualizmą – vienoks jis yra žmogus sau, kitokį jį suvokia 
aplinka. Tikrąjį „aš“ dažnai užgožia susikurtasis ar kie-
no kito sukurtasis. Tai kiek primena f. kafkos Metamor-
fozes. Eilėraščio Amnezija žmogus negali prisiminti savęs 
„sugalvoto“, jis pateikia save tikrąjį, bet tikrąjį jį vis dar 
mano esant ligonį: Jiems atrodo, kad atsakymai neteisingi, / 
Jie pyksta, o pyktį atsimenu – / Būdavo skaudu žiūrėti / Kaip 
vėjas pernakt talžo antausius liepai – / Pasileidusiai mergšei 
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riebaluotais plaukais... / Apie sutinusį veidą, šaknis, sugniauž-
tas iš pykčio, / Jie nė girdėt nenori – ne kartą bandžiau / Prakišt 
jiems save už liepą – / Neišdegė... / <...> / Jie mano, kad kalbu 
ne apie save, nesupranta – / Kitokio manęs / Nė nebuvo.

Tarpinės stotys. apsėdimai. Tai tarsi paskutinė ga-
limybė pažvelgti į save tikrąjį – vis tebeieškantį, ieškoji-
muose paklystantį ir, užuot radus, kažką vis prarandantį. 
paragaudami pažinimo obuolio ieva ir adomas nulėmė 
žmonijai nuolatinio nepasitenkinimo savo „žinojimu“ 
sindromą. kainas užtraukė mirtį, bet taip ir neatskleidė 
nei gyvenimo, nei mirties paslapties. norėdamas įveikti 
paslaptis žmogus nenurimsta pažinimo kelyje ir už savo 
pastangas pažinti nuolat yra baudžiamas. ir visos atgai-
los, visos dešimt sveikų marijų nepadeda įveikti likimo. 
Eilėraščio žmogus taip ir lieka su savo neatsakytu klau-
simu, neišgyventu gyvenimu, tuščiu kūnu ir nemaria 
siela. Taip ir nežinau, ar baruosi, ar taikaus su Viešpačiu – / 
Tik springstu ir springstu išdraskytomis gerklomis, / Tik klau-
sinėju ir teisinuos / Užmiršęs už kurį kalbu. ir niekas čia jau 
nebepadės – nei atmintys, nei praregėjimai, nei savęs tik-
rojo, netobulo, stipraus ir pažeidžiamo atradimas.

dabar turėtų būti pabaiga...
Ar dar atsities čia žolė po tokio sunkaus / Mano bu-

vimo? – klausia eilėraščio žmogus (o gal kiekvienas iš 
mūsų) ir išpažįsta savo nuovargį, savo netobulybę: Būsiu 
įsipjovęs skusdamasis, / Būsiu pramigęs pačias svarbiausias 
akimirkas, / Vaikščiojęs ne tais keliais, rašęs ne tas knygas, 
/ Ne taip žiūrėjęs į žvakę, bažnyčių paveikslus, / Jūros nera-
mų kvėpavimą per miegus... keista kalbančiojo vienatvė 
nusmelkia kaip sava. bet svarbiausia, kad liūdesys ne 
amžinas. viltis gyventi, troškimas būti, žinojimas, kad 
mirtis – tamsioji (o gal ir šviesioji!) gyvasties sesuo, ei-

lėraščio žmogų išlaisvina nuo neramių minčių. Žolė vis 
dėlto palengva atsitiesia. ir lengva, net atrodo – pasakiau 
ir palengvėjo, ir mažiau skauda... o gal ir kitiems palen-
gvėjo... palengvės...

*  *  *
šiandien išėjau į miestą. vasara kvepia žiedadulkių 

lietumi... ir tokia šviesa...
– kur buvai, taip ilgai nesimatėm?
– skaičiau... – atsakiau.
– ką skaitei? – paklausė.
– stankevičių...
– Taip ilgai? – neištvėrė.
– bijojau beprotnamio... – suskubau.
– o dabar?
– nebijau...
 

1 W. dilthey. Išgyvenimas ir kūryba // Poetika ir literatūros estetika. – 
vilnius, 1989, p. 189.

2 n. miliauskaitė. Sielos labirintas. – vilnius, 1999.
3 d. bergez. Literatūros analizės kritinių metodų pagrindai. – Baltos 

lankos, vilnius, 1998, p. 103.
4 g. beresnevičius. Vilkų saulutė. – vilnius, 2003, p. 66.
5 įmanoma atpažinti vietas – ežerą, kuris, remiantis paskutiniais 

archeologinių tyrinėjimų duomenimis, užliejo ir senuosius čia 
buvusius baltiškus pilkapius, ir jau vėliau tose vietose gyvenusių 
žmonių žemes.

6 g. beresnevičius. Op. cit., p. 20.
7 g. Traklis. Eilėraščiai. – Vaga, vilnius, 1985.
8 n. miliauskaitė. Op. cit.
9 j. o’donohue. Amžinybės atbalsiai. Tikrųjų namų ilgesys. – Tyto alba, 

vilnius, 2002, p. 41.
10 m. burokas. Būsenos. – vilnius, 2005.
11 v. mačernis. Vėl žemės ilgesy. – Ramduva, kaunas, 2003.
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juo arčiau veidrodžio
juo tikresnis yra
mirties ženklas

vyTauTas rubavičius

Iš buto, kurį po skyrybų teko parduoti, antanas šir-
vėnas pasiėmė tik žemą fotelį su aukšta atkalte: viso 
kito labiau reikėjo buvusiai žmonai ir dešimtmetei 

dukrai. ak, tiesa, dar keletą lentynų, prigrūstų daugiau-
sia neskaitytų knygų; vargu bau kada nors beskaitys jas, 
nes, kai tau keturiasdešimt, laiko vis mažėja. naujasis 
dviejų kambarių butukas senamiestyje po ilgai užtruku-
sio remonto pasidarė gana jaukus: antanas širvėnas po 
nelengvų derybų su architektu gavo leidimą padidinti 
langus. nors namas buvo senas ir apleistas, antano šir-
vėno butas švietė jame tarsi saulėta sala apniukusiuose 
vandenyse. meistrai bematant pritvirtino lentynas darbo 
kambaryje, kuris bus ir svetainė, jeigu kas nors užklius 
pas šeimininką, iš išorės paniurusį ir nekalbų. antanas 
palengva dėliojo knygas, pačiupinėdamas jas, pavarty-
damas, o kelias netilpusias paliko ant plačios palangės. 
jose turėtų būti šiek tiek išminties, bet šiuolaikiniam 
žmogui labiau praverčia praktiškas protas, apsukrumas 
ir tikslingas, programinis veikimas. viso to iš knygų ne-
išmoksi, brolau, tai reikia išgriebti iš paties gyvenimo.

antanas širvėnas darbavosi kultūros ir meno sa-
vaitraštyje, tad jam dažnai tekdavo bendrauti su šios 
aplinkos žmonėmis. Tačiau beveik visada sutrikdavo, 
kai reikėdavo parengti interviu su kokia nors įžymybe: 
kaip priversti ją atsiverti neužduodant familiarių, retkar-
čiais net įžeidžių klausimų? juk daugelis linkę atsakinėti 
banaliomis frazėmis, išsisukti paviršutiniškais dalykais, 
šnekėti tik tai, kas jiems patiems svarbu ir reikšminga. 
o skaitytojai, pirmiausia laikraščio redaktorius, trokšta 
visai ko kito! Tą dieną antanas širvėnas kalbino dramos 
teatro aktorę. ji noriai pasakojo apie savo vaidmenis, 
kuriems, pasak jos, atiduota aibė nemiegotų naktų, nors 
režisierių reikalavimai ne visada būna racionalūs ir mo-
tyvuoti, kolegos – dažnai negeranoriški, bet, paprašyta 
patvirtinti arba paneigti gandus apie jos santykius su 
vienos politinės partijos pirmininku, tuoj pat atkirto, jog 
niekada neatsakinėjanti į urofiliškas nešvankybes. Žur-
nalistas sumišo, nes pirmąsyk išgirdo tokį terminą; pa-
manė, kad aktorei jo klausimas pasirodė obsceniškas ar 
panašiai ir atsiprašęs tuoj pat padėkojo už interviu. vėl 
nebus jokios sensacijos! vakare, jam skausmingai besi-
raukant prie kompiuterio, restauruotojas atvežė atnau-

jintą veidrodį, kurį už dyką paliko ankstesnysis buto sa-
vininkas. veidrodį pakabino koridoriuje; jo stiklas, kaip 
ir anksčiau, buvo blausiai matinis, nes meistrui nepasi-
sekė jo nušviesinti, užtat rėmai žvilgėjo spindinčia aukso 
spalva. Tegu bus bent vienas prašmatnus daiktas visame 
bute, nusprendė vyriškis.

po skyrybų antanas širvėnas pradėjo nemėgti mo-
terų. Tad ir dabar, rašydamas apie „pasikėlusią“, kaip 
sako jaunimas, aktorę, panūdo pasišaipyti iš jos perdėto 
šventeiviškumo, įgelti, patraukti per dantį, nes, žvilgte-
lėjęs į žodyną, išsiaiškino, kad urofilija – lytinis nukrypi-
mas. o jis buvo pamanęs, kad tai – kokia nors teatralų 
žargonybė. bet gal blogai nugirdo, tuoj pat suabejojo. 
gal ji pasakė ugrofilija? arba agrofilija? galiausiai supy-
kusi galėjo ištarti nekrofilija! Tai reikštų, kad ji nemyli la-
vonų, o tos partijos pirmininką laiko „politiniu lavonu“. 
užuot pašiepęs garsenybę, jis pats apsijuoktų. kamuo-
jamas abejonių, galop sukurpė korektišką, nors ir nuo-
bodų interviu.

naktį pabudo nuo klaviatūros klaksėjimo. po velnių, 
nejaugi kas nors rašo jo kompiuteriu? ant pirštų galiukų 
nusėlino į koridorių ir pro durų stiklą žvilgtelėjo į darbo 
kambarį: prie kompiuterio nieko nesimatė, bet užtat… 
fotelyje kažkas kūpsojo. antanas širvėnas įžiūrėjo tik 
to žmogaus pakaušį. staiga atvėrė duris ir įžiebė šviesą. 
kambaryje nieko nebuvo! Tik mirkčiojo budinti kom-
piuterio akelė. paprastai monitoriaus jis neišjungia. bet 
nuojauta, kad kažkas slapstėsi gretimame kambaryje, il-
gai neleido užmigti.

po kelių dienų antanas širvėnas vėl pabudo po vi-
durnakčio. Tą rytą redaktorius bakstelėjo pirštu į jo in-
terviu ir pasakė, kad tokios nykybės dar nebuvo skaitęs: 
žurnalistas uždavinėja kvailus, naivius klausimus, o ak-
torė pliurpia, kas jai tik šauna į galvą. o juk tai turėtų būti 
dviejų protingų žmonių pokalbis: su pasvarstymais, pa-
abejojimais, žaismingais nukrypimais, blykstelint netikė-
tai minčiai arba aforizmui, gal net su humoro gaidele. jis 
jau nekalba apie pikantišką juokelį, dviprasmišką užuo-
miną, bohemiškumo dvasią. antanas širvėnas dar nebu-
vo giliai įmigęs, tad aiškiai išgirdo, tarsi kas stumdytų 
fotelį arba suptųsi jame. valandėlę klausėsi, paskui nu-
tykino į koridorių ir įsispoksojo į kambarį. senamiesčio 
kieme švietė keli langai; blausioje prieblandoje fotelyje 
sėdėjo žmogus. kaip jis čia atsirado? vyriškis krūptelėjo. 
buto raktus buvo davęs tik dukrai. bet argi dešimtmetė 
mergaitė eis iš kito miesto galo po vidurnakčio pasisup-
ti tėvo fotelyje? o gal raktus nutvėrė buvusi jo žmona? 
Tačiau koks nelabasis ją čia neštų, jeigu net dieną neat-
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sako į telefono skambučius? antanas širvėnas vėl staiga 
atidarė duris ir spragtelėjo elektros jungiklį. šį kartą jam 
pasivaideno, jog kažkoks šešėlis prasmuko pro veidą ir 
nėrė į koridorių. šmėkla? vaiduoklis? kadaise čia gyve-
nęs žmogus, galiausiai tapęs nematomu? visa tai briedas, 
kaip sako jaunimas, negi jam iš tiesų „važiuotų stogas“? 
kad išsiskyrė, kad tik kartą per savaitę mato dukrą, kad 
priekabiauja laikraščio redaktorius, kad nesugeba para-
šyti įdomesnio straipsnio?..

 juodu su žmona tuos dvylika ar trylika metų tarsi 
ėjo skirtingais upės krantais: retkarčiais priartėdavo, o 
kitąsyk nuklysdavo gana toli, nebematydavo vienas kito 
pro krūmokšnius arba vandenin subridusius gluosnius. 
juos siejo tik dukra. Žmona ją traukė į savo pusę, jis – į 
savo. anksčiau ar vėliau būtų perplėšę justę į dvi dalis, 
tad antanas širvėnas paleido mergaitės ranką: tegu būna 
taip, kaip jis nieku gyvu nenori, bet tegu… jis kaip nors 
ištvers. be to, regis, šalia gintvilės atsirado kitas vyras; 
tarkim, įdomesnis, mažiau abejojantis, geriau žinantis, 
ko siekia. ar turėtų jo neapkęsti, niekinti, jaustis pralai-
mėjęs arba atstumtas? Žinoma, šiokios tokios pagiežos 
yra susikaupę, nors tikriausiai ne dėl jo kaltės iširo san-
tuoka. veikiausiai jis ne pirmas, pūtęs jo žmonai miglas 
į akis… gal tai, kad jis, antanas širvėnas, pernelyg ne-
sidomėjo, kuo gyvena gintvilė, ir buvo viena priežasčių, 
leidusių jai laisvai laigyti po anapusinę upės pakrantę? 
ir net kartais atvirai tyčiotis, prikaišioti jam minkšta-
kūniškumą ir silpnadvasiškumą? labai norint, galima 
apkaltinti savo nelabai tikusią specialybę, kuri atima 
daugiau laiko nei duoda naudos. nors labai norėdamas 
galėjo įsitrinti į bulvarinį dienraštį, bet žinojo, kad teks 
suktis bei raitytis lyg kokiam slidžiam šliužui ir visiškai 
atsidėti „lito tarnystei“… o jį kartkartėmis užklupdavo 
nepaaiškinamo orumo priepuoliai.

redaktorius? redaktorius turi konkuruoti su pana-
šiais savaitraščiais, kuo nors sudominti skaitytojus, kad 
didėtų leidinio tiražas, įtikti steigėjams, lankstytis prieš 
rėmimo fondus, nuolankiai linkčioti prieš kultūros mi-
nisterijos klerkus, pritraukti kuo daugiau įdomių auto-
rių, mokėti jiems šiokį tokį honorarą ir t. t. bet su kitais 
savaitraščio darbuotojais, regis, jis kur kas malonesnis ir 
pakantesnis jų „nuodėmėms“. kartais antanui širvėnui 
atrodo, kad jis yra tapęs „atpirkimo ožiu“. netgi atsa-
kingasis sekretorius, šnirpšdamas per nosį, dažnai pra-
eidamas pro šalį burbteli ką nors nemalonaus. antanas 
ilgai prašinėjo išspausdinti buvusio dėstytojo istorinio 
romano fragmentą, tačiau sekretorius vis nerasdavo to-
kiai publikacijai vietos ir tinkamos progos. kai pagaliau 
docentas mirė, sekretorius atvirai pasišaipė, esą dabar 
nebėra jokio reikalo spausdinti „numirėliškos rašliavos“. 
iš kur žmogus sukaupia tiek cinizmo ir nepagarbos, ne-
jautrumo ir gal net nesveiko pykčio? juk jis to dėstyto-
jo tikriausiai net nepažinojo, nebuvo skaitęs nė vieno jo 
kūrinio…

antanas širvėnas lyg tarp kitko vienam bendradar-
biui prasitarė, kad naktimis jo bute vaidenasi. „parašyk 
apie tai humoreską, – pasiūlė kolega. o po valandėlės 
pridūrė: – senuose namuose visko būna. ar nemanai, 

kad tau reikėtų susirasti moteriškę? dviese būtų drą-
siau!“ geriau nueisiu pas psichiatrą, pagalvojo pats sau 
širvėnas. bet vizitą į polikliniką vis atidėliojo. vakarais 
eidamas gulti, pats iš savęs pasišaipydamas, ištraukda-
vo iš rozečių kompiuterio ir televizoriaus kištukus. Tai 
kurį laiką padėjo: antanas išmiegodavo iki ryto, o ret-
sykiais pabudęs pasiklausydavo, bet nieko įtartino ne-
išgirsdavo.

atėjo ruduo, kaskart anksčiau temdavo, dažnai ly-
davo, vėjas blaškydavo nukritusius lapus, neapšviestuo-
se senamiesčio kiemuose telkšodavo balos. vieną vėlyvą 
vakarą antanas širvėnas grįžo į namus šiek tiek išgėręs: 
redakcijos kolektyvas šventė bendradarbio gimimo die-
ną. kilstelėjęs akis, pamatė, kad antrame aukšte, jo darbo 
kambaryje, šviečia abu langai. vyriškis ne per daug nu-
stebo: veikiausiai užsuko dukra ir laukia jo nesulaukda-
ma. o kad būtų smagiau, užžiebė visas šviesas. blogiau, 
jei su ja bus ir motina. Tačiau jį ūmai supurtė visai kitoks 
pojūtis – tarsi jis čia būtų gyvenęs prieš daugelį metų! ir 
buvęs ne antanas širvėnas, kultūros ir meno savaitraščio 
žurnalistas, o galai žino kas. gal koks kurpius ar odmi-
nys? o gal puodžius arba karstadirbys? kol atrakino du-
ris ir įžengė į vidų, širdis smarkiai nerimavo. bute tvyro-
jo tamsa, jame nebuvo nė gyvos dvasios! stovėjo nustėręs 
koridoriuje, nuo lietpalčio papsėjo lašai. iš rankų iškrito 
raktai ir nejaukiai dzingtelėjo ant grindų.

Tą naktį pirmą kartą susapnavo nišą sienoje: ji buvo 
tuščia, bet ryškiai apšviesta. antanas širvėnas žinojo, 

ada suTkuviEnė. S.O.S., 1988
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kad japonų namuose būna tokios nišos, vadinamos to-
konomomis: jų sieneles išpiešia gėlėmis arba vaizdais, 
atitinkančiais metų laikus. regis, anksčiau jose laikydavo 
kokį muzikos instrumentą, tarkim, šemiseną; gal kartais 
ten padėdavo lenteles su mirusių artimųjų pomirtiniais 
vardais: mat japonai mirusiuosius pervardija, suteikia 
jiems kitokius vardus. rytą atsikėlęs atidžiai apžiūrėjo 
sieną – nebuvo jokios žymės, kad ten galėtų būti niša. 
sapnas lieka sapnu, galiausiai numojo ranka. bet kodėl 
jis buvo toks ryškus, visiškai tikroviškas?

dieną tas pats bendradarbis donatas, anksčiau siū-
lęs antanui širvėnui parašyti humoreską, paklausė, ko-
dėl jis toks apsiblausęs, gal jo namuose nesiliovė vaiden-
tis? nesulaukęs atsakymo, šypsodamasis pratarė, kad 
prisiminė holivudo filmą apie berniuką, turėjusį šeštąjį 
pojūtį: vaikas galėdavęs matyti besiblaškančias savižu-
džių sielas, nerandančias sau vietos. „gal ir tavo bute kas 
nors yra nusižudęs?“ klausimas paskatino antaną susi-
mąstyti, kodėl aną vakarą pasirodė, jog kadaise gyveno 
dabartiniame savo name? ką žino apie savo protėvius? 
Tėvas buvo miestelio mokytojas, senelis – pasiturintis 
ūkininkas, nes jo tėvai XX amžiaus pradžioje ilgokai gy-
veno amerikoje, regis, ne šiaurės, o pietų – gal argen-
tinoje ar urugvajuje. visi norėtume turėti kilmingesnio 
kraujo, bet iš kur jo išpeši? net plikbajoryste nekvepia… 
kodėl domiesi tik tėvo linija, o pamiršti motinos genea-
logiją? motina dirbo kolūkio buhaltere, kai jis, antanas, 
gimė, jos tėvai buvo mirę; be abejo, irgi gyveno kaime. 
bet kas gali paneigti, jog kokioje nors jų giminės gene-
alogijos medžio šakelėje nebūta savižudžio, gyvenusio 
mieste? o gal koks hipochondrinis genas atplaukė ir iki 
jo? bet kaip visa tai susieti su neaiškiais garsais ir neryš-
kiais regėjimais senamiesčio bute, kuriame gyvena tik 
pusę metų?

Tačiau tą pačią naktį antanas širvėnas išgirdo savo 
darbo kambaryje kalbantį televizorių. kai atsargiai pri-
slinkęs žvilgtelėjo pro durų stiklą, pamatė, kad televizo-
rius rodo Travel programą, o fotelyje kažkas susikūprinęs 
sėdi. šį kartą nepuolė į kambarį, pirma uždegė šviesą 
koridoriuje. pamažu pravėrė duris, fotelis, žinoma, buvo 
tuščias, o televizorius ir toliau rodė laidą apie kažkokią 
afrikos ar pietų amerikos valstybę: tamsiaodžiai žmo-
nės, primityvi jų buitis, upė, srūvanti iš kalnų, beždžio-
nės, kupranugariai, lamos… po perkūnais, nejaugi jis 
nuėjo gulti neišjungęs televizoriaus? bet kas tada ran-
gėsi fotelyje?

nekreipti į visa tai dėmesio, po vidurnakčio neiti į 
darbo kambarį, užleisti jį nežinia kam? bet kur tu rasi 
tokį žmogų, kuris laikytųsi šitokio prisakymo? juk jis čia 
šeimininkas ir turi teisę žinoti, kas dedasi jo bute! kad ir 
kokia tai būtų velniava!

vakare, grįždamas namo po tarnybos, antanas šir-
vėnas pagalvojo, kad gal reikėtų kreiptis ne į psichiatrą, 
o į ekstrasensą arba kunigą. juk jo protas visiškai aiškus, 
jis nejaučia jokių pamišimo simptomų: nepradėjo skelb-
tis esąs prancūzijos karalius liudvikas Xiv, nesigiria 
parašęs Stiklo karoliukų žaidimą, nesikalba su šventaisiais 
arba su pačiu dievu. kartais paskauda galvą, akyse pa-

mirguliuoja. bet juk visiems, ilgai spoksantiems į kom-
piuterio monitorių, taip būna. nors jis netiki nei gerosio-
mis, nei piktosiomis dvasiomis, gal vis dėlto nepakenktų 
pasikviesti kunigą, nieko jam neaiškinti, o tik paprašyti 
pašlakstyti švęstu vandeniu neseniai suremontuotą butą. 
juk žmonės dabar dažnai nori, kad būtų pašventinti ne 
tik pastatai, žemė, bet ir automobiliai, šiaip koks kilno-
jamasis ar nekilnojamasis turtas…

bet kaip tik tą naktį jis vėl susapnavo nišą. joje kaž-
kas buvo. įdėmiai įsižiūrėjęs įsitikino, kad tai lėtai besi-
sukantis revolveris: kartais jis sutviskėdavo perlamutru 
papuošta rankena, o kartais piktai išsišiepdavo tamsio-
mis žiotimis. ir tarsi kažkas šnibždėjo, kad jis turįs pa-
imti šį ginklą, kad revolveris skirtas būtent jam, antanui 
širvėnui.

išsibudinęs ėmė stuksenti sieną. ir kaip tik ten, kur 
sapnavo esant nišą, išgirdo duslų garsą: vadinasi, ten iš 
tiesų – tuštuma. jis nebėjo į darbą, paskambino redakto-
riui ir pamelavo, neva smarkiai karščiuojąs. jo balsas iš 
tikrųjų buvo užkimęs, švokščiantis ir gargiantis. Tačiau, 
žinoma, iš didžiulio susijaudinimo. dieną, užsimaukš-
linęs kepurę ir apsimuturiavęs storą šaliką, nepatikliai 
apsižvalgydamas nupėdino į ūkinių prekių parduotuvę. 
jeigu būtų sutikęs pažįstamą, būtų sakęs, kad traukia į 
vaistinę. bet, atrodo, nieko įtartino nepastebėjo. parduo-
tuvėje nusipirko elektrinį grąžtą ir, pasikišęs po paltu, vis 
taip pat kosčiodamas ir šnirpšdamas parsliūkino namo.

valandėlę antanas širvėnas stovėjo su įjungtu grąž-
tu, nesiryždamas ardyti meistrų preciziškai nuglaistytos 
ir malonia akiai šviesiai gelsva spalva nudažytos sienos. 
kuriam velniui jam tas revolveris? ir ką jis su juo veiks? 
juk niekas jam negrasina. paišdykauja gretimame kam-
baryje, ir tiek. ir tik naktimis. į miegamąjį nesibrauna, 
netrukdo jam miegoti. kartais viršutiniai kaimynai ne 
tokį triukšmą kelia ligi pat paryčių. juk ta būtybė, jeigu 
ji kokiu nors būdu ir atsiranda svetainėje, bijo jo, antano, 
net ir beginklio: pakanka įjungti šviesą…

paskui smigtelėjo mintis, kad nišoje nebūtinai turi 
būti revolveris perlamutru papuošta rankena. gal ten 
kas nors kita, kas jam padės išsiaiškinti buto paslaptį? o 
juk gali slypėti ir lobis, nes šiam namui per tris šimtus 
metų: per tiek laiko jame turbūt gyveno ne tik puodžiai 
ar odminiai, šikšniai ar mėsininkai, bet ir turtingesni 
žmonės.

grąžtas šniokšdamas įsmigo į tinką, kaukdamas ir 
cypdamas pramušė senovišką plytą ir, nebesutikdamas 
kliūties, ėmė pratisai švilpti. antanas širvėnas išgręžė 
kelias skyles, paskui plaktuku numušė tinką ir išjudino 
porą plytų. vieną jam pasisekė išlupti. sukaupęs ryžtą, 
įkišo ranką ir pagraibė. užčiuopė skudurą, į kurį buvo 
kažkas suvyniota. atsargiai ištraukęs pamatė alyvuotos 
drobės ryšulėlį. marškinių rankove brūkštelėjo per iš-
prakaitavusią kaktą ir ėmė narplioti. o juk gali būti ir 
sprogmuo! bet tai buvo pistoletas. ne revolveris – tiek 
vyriškis dar nutuokė. atsisėdęs ant lovos atsipūsti, ne-
liesdamas rankomis, nuodugniai jį apžiūrėjo. jis pats 
negali nei sprogti, nei šauti. galiausiai įsidrąsinęs an-
tanas širvėnas ryžosi iš rankenos ištraukti šovinių ap-
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kabą. jam tai pavyko, nes pistoletas buvo gerai išteptas 
alyva, rūdžių – tik kur ne kur. dabar be jokio pavojaus, 
ramiai galima išvalyti, nublizginti. vyriškis kelis kartus 
spustelėjo nuleistuką, spyruoklė gerai veikė, matyt, irgi 
buvo nesurūdijusi.

panaršęs po internetą antanas širvėnas įsitikino, 
kad tai rusiškas 5,45 mm kalibro pistoletas psm.

jis nežinojo, ką daryti toliau. gal šmėkla, jei tokia 
yra, sužinojusi, kad jis ginkluotas, nebedrįs daugiau 
rodytis? Tiesą sakant, iš vaikystės prisiminė, kad vai-
duoklius ir visokias piktąsias dvasias galima nušauti tik 
sidabrine kulka. bet iš kur ją paimsi? pagąsdinimui gal 
tiks ir švininės…

antanas širvėnas, norėdamas užmaskuoti prorėžą, 
bjauriai sudarkiusią miegamojo sieną, ant jos pakabino 
b. grušo aliejiniais dažais tapytą žiemos peizažą, kuriam 
kol kas nebuvo suradęs tinkamos vietos. o pistoletą, iš-
metęs alyvuotą skudurą, paguldė į batų dėžutę ir pakišo 
po lovą, kad visuomet būtų po ranka. sienoje jį tikriausiai 
buvo paslėpę pokario laikų pogrindininkai: gal jie pa-
kliuvo saugumui į rankas, išsikėlė gyventi į kitą miestą, 
gal buvo ištremti, gal… ar maža kas?

dvi ar trys naktys buvo ramios. antanas širvėnas 
nutarė, kad reikia pasirodyti tarnyboje, susuokti redak-
toriui, kad gripavo, bet nenuėjo pas gydytoją, tačiau pa-
sistengsiąs ir atidirbsiąs už tas dienas.

naktį pabudo nuo neįprastos tylos: tarsi visas sena-
miestis būtų išmiręs. bet tuojau pajuto, kad gretimame 
kambaryje kažkas yra. drebančiomis rankomis ištrau-
kė iš palovio dėžutę su pistoletu, tvirtai jį suspaudė ir 
žengė į koridorių. jį apstulbino tai, ko anksčiau nieka-
da nebūdavo: darbo kambaryje ryškiai tvieskė šviesa: 
įjungtas ne tik sietynas, bet ir stalinė lempa, televizorius 
bei kompiuteris. antanas širvėnas, dirstelėjęs pro durų 
stiklą, išvydo po svetainę vaikščiojantį vyriškį, labai 
matytą, gal net pažįstamą. bet keisčiausia, kad galėjai 
pro jį skersai regėti, tarsi būtų stiklinis arba apskritai 
nematerialus. Turbūt pajutęs, kad yra stebimas, ženg-
telėjo prie durų ir atidarė jas. antanas vos spėjo atšok-
ti į šalį. „šauti ar nešauti?“ – grūmėsi galvoje mintys. 
galiausiai, sukandęs dantis, spustelėjo gaiduką. pisto-
letas užsikirto. vyriškis ramiai perėjo skersai antaną 
širvėną, tarsi jo iš viso nebūtų, ir pasuko į koridorių. 
dabar šeimininkas aiškiai įžiūrėjo būtybės veidą: tarsi 
žvelgtų į savo, tik gerokai senesnio, nuotrauką. nema-
terialusis nekviestas svečias priartėjo prie veidrodžio ir 
įžengė į dulsvą amalgamą. antanas širvėnas puolė jam 
iš paskos, akimirką stebėjo, kaip vaiduoklis tolsta į vei-
drodžio gilumą abejingai linguodamas pečiais, ir tada 
nesitaikydamas šovė.

pistoletas iškrito iš rankų, nes šeimininkas pajuto, 
kaip kulka smigtelėjo kairėje krūtinės pusėje tarp šon-
kaulių, velniškai suskaudo širdį, tarytum į ją būtų dūru-
si ilga aštri adata. vyriškis įsvirduliavo į darbo kambarį 
abiem rankom spausdamas krūtinę ir griuvo į fotelį. šir-
dis ėmė trūkčioti lyg neužsivedantis prasto automobilio 
variklis. bet tą valandėlę sąmonė – atvirkščiai – nušvito: 
nejaugi jis, antanas širvėnas, pakliuvo į užkeiktąjį savi-
žudybių ratą? nieko nenujausdamas ir neįtardamas nu-
gyveno keturiasdešimt metų, sostinės universitete baigė 
žurnalistikos mokslus, persikėlė į šį miestą, vedė, augino 
dukrą, paskui išsiskyrė, nusipirko senamiestyje apleistą 
butuką, beveik metus jį remontavo, prieš kelias dienas 
sienoje rado nuo pokario laikų užsilikusį pistoletą, iš ku-
rio paleido kulką pats į save… kiek atsitiktinumų turėjo 
susirikiuoti į tvarkingą seką, kad galiausiai jis patektų į 
užkeiktąjį ratą! argi negalėjo bent vienas gyvenimo epi-
zodas iškristi, būti kitoks arba pasukti kita linkme  – ir 
pakeisti jo lemtį? kas, po perkūnais, suka užkeiktąjį ratą, 
kad nieko neįtariantis žmogus it koks bevalis rugys ar 
miežis turi būtinai, neišvengiamai pasiristi po abejingu, 
bejausmiu girnų akmeniu? išsinerti iš luobo, sutreškėti, 
sutrupėti ir pavirsti vientisa anonimine mase? iš jos kaž-
kieno pirštas atskiria vieną dulkę, akimirką iškėlęs pa-
laiko prieš likimo vėją, kuris nupučia ją į gyvybės ratą ir 
priverčia dar kartą patirti gyvenimo saldybę, galop virs-
tančią pykinančiu kartumu ir neištveriama bjaurastimi. 
o tada dar daugelį sykių tenka paklusti neišvengiamai 
paslaptingai galiai…

ada suTkuviEnė. Vilties angelas, 2006
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Tavo ir mano

Tavo religija eina už tavęs  
Ir tuo netrukdo mūsų ryšiui  
Tiek inkarų įsegus – atsigręžk  
Tikrai žinau – negrįši  
 
Niekuo netiki, o žiūri tik į dangų  
Paskutinis žodis kito rankom  
Iš nevilties, o gal dėl ateities  
Ėjimų atsargos vis senka  
 
„Gal buvo naktys skirtos tiktai man?“ – 
Paklausė senstelėjęs laikas  
O tau skaudu, nes nors ir be klaidų  
Vis tiek seki juo tartum vaikas

M i n d a u g a s  B r i e d i s

Agresija

Atšventė išdavystę –
Išdavė jaunystė –
Neberado tarp medinių seno miesto altorių –

Pamiršo augalą ir žodį –
Todėl raunasi plaukus ir buria „noriu–nenoriu“

Prasidėjo – kai išgirdo jį šnabždant – repetuojant –
„Ar tekėsi už manęs, kai nebus ką prarast?“ –
Pamanė – kitai žvaigždei – ir sustūmė jo teleskopą –
Jam iš skausmo aimanuojant –

Toks vyras kaip ne koks vynas – yra tikslus laikas atidaryt –
Bet ir ji nepėsčia – kol neišniekinta – tol nepagimdys –

Kai trumpina kitas kitą – neatskirsi – kur vyras, o kur moteris –
Gerai, kad lova – iš sugeriamojo popieriaus.

Aš laukiuosi

Aš laukiuosi – tad nebelaukiu –
Atsimenu, pastojau – tavo kelią –
Nuomojom viešbutį su vaizdu į vaikystę seną –

Veidu į sieną prarijau mėnulį –
Kad atsirastų vietos po saule –
Vaikai kai juokiasi – suaugusieji verkia –

Duot durniui kelią – ar sustabdyt istoriją?
Taupyti popierių dienoraščių –

Netekus nuotaka – numetu rūbą ir nuometą –
Šalia aiškiai spjauta – maištas – ne visi per vandenį vaikšto –

Užtat be rūbo kaip ant gašlaus delno mano figūra –
Nedaili tik prie kietų daiktų – remiant geometrija virsta –
Bet nuostabi, kai šalčiui atsparumas blėsta –
Mat ji plaukia, sklendžia ir, žiūrėk, tirpsta –
Varlė niekuo nevirsta – ji bučiuotis mėgsta
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Laimė

Visada laimėj tie, kurie nieko nežino
jis apkabino
ji prisipažino
ir tik tada abu suprato, kad apsipažino

Atlenkė vienas kito kelius taip kaip kiekvieną kitą naktį
Sudužo jos širdis gėla
Atkastos karčios jojo šaknys
Pasklido bendras spiritus
Bet šitaip liečiant nebaisu apakti

Akyse žalia
Tai leidžia į tavo šalį
Akyse mėlyna
Jie nesivėlina

Nors ji nederina spalvų
Aš jai prie veido taip tinku
todėl artyn slenku

įspėti, kad to nevalia bandyt name
O ir
nėra patogiai kaip pasižiūrėti į žvaigždes
Todėl iš nugarų delnais užtrenksim langines
Sulietę kūnus kaip taures

Trūkus styga

Vakaras aiškiai žolytes įtraukęs maišosi su žeme
Mano nuotaikos tapo pasaulio paveikslą – kontūrai skleidžias veide 

Saule stringa už blėstančių medžių kaip juosta sukama atgal 
Jei kada prisieksiu ir atsisuksiu – ranką pakels ši valanda 

Plokščias stalas taip tinka porelei – tik porą metų smalsiai 
Jis pakelia ranką – ji tik dabar jį supranta – atsisveikina gražiai 

Kol uostė pyktį nematė vienas kito tik leidosi svajones 
Altorių šešėly senų medžių šaknys matė tokias slėpynes 

Trūkus styga tik pamiršta sugis 
Nereikėjo atleist prieš atleidžiant pro duris 

Kalėdų senelis pro arbatinuką – palikęs baltą megztuką – įsmuko 
Arbatžolių ižas – per jį daug negrįžo – o jis vertas dovanų 

Šiukšlių sirenos privers pamiršt jėgą, gimusią iš priešų 
Mieste daug reklamų – tiesiog užrašų – nestovėk – užmuš

Virtuvinė

(ant) 
virtuvinės 
nakvynės  
slėpynės 
kantrybės 
(pakibęs) 
 
vėliau – 
 
(radau) 
piniginės  
sėdynės 
šokdynės 
ramybės 
(nutilęs)

Blusa

Sumestų greta sapnai nesimaišo
Kas mūsų veidus už pasmakrių pakels?

Kaip greitai krenta mano žiedai į žemę
Bet kai laistau sėklą, prasmengu skradžiai

Kai tu negyva, aš šalta blusa
Su kuo tu kalbiesi man plodama?
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Pabudimas

Ar čia musės ar mūzos?
Išprotėsiu tėvų lovoj
Juk vynas mano metų gimimo
Per vatą tavęs nesvaigina

Guminės pirštinės ant žiedo akies
Padaro ilgą įspūdį
Ir nepaaiškinsi praėjusios nakties

Vandensvydžio judesiai
Plojo, kai į vatą vyniojo
Pabudus ilgai prie kavos be kovos
Klausei ar prašei?

Pašalo. Paskutinįsyk

Ar jos balsas – ar tik mano baimės aidas:
„Ak – koks aukštis – o aš tikrai ne paukštis“ –
Vienatve kvepia…

Pravėrus langą svarsto – gal suspės palikt jį iki karsto –
Ir tai po tiek metų –
Po nuostabiausių metų…

Sušalę žmonės amžiams liks liūdėt
Prie židinio, kuriam aukojo Dieną –
Dabar gyvenimas skausme –
O kažkada tiktai skaudėjo
Jų raukšlės – nesako nieko –
Nieko nebuvo atsitikę, bet ir tai praėjo –

Ir tik balkone siūruoja rūbeliai kartu – kampe pigi, bet gyvybė...

laisvydė šalčiūTė. Atokvėpis (detalė), 2006
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Visa, kas sukurta žmogaus, gali būti kvestionuo-
jama. ar žmogus turi teisę kalbėti apie vieną ar 
kitą religiją? Taip, nes jos kalba apie dievą, kurį 

tiki jis ir aš. aukščiausia instancija yra jis, o ne religija. 
priešintis religinių klausimų kritikai reiškia supainioti 
tarnybinę padėtį su asmeniniais interesais.

ar erezija plačiąja prasme nėra veikiau prieštaravimas 
konvencinei tiesai, o ne nepaklusnumas kokiai nors vie-
nai religijai? kitų religijų niekinimas ir nepripažinimas yra 
klaidatikystė, tai yra erezija mums įprasta prasme. nors iš 
tikrųjų pats žodis tiesiog nurodo į kitą pasirinkimą.

satanizmas – šešėlinė davatkiškosios bažnyčios pusė ir 
atvirkščias atspindys veidrodyje, be kurio ji jame neatpa-
žintų savęs. veidrodis čia veikia kaip riba į anapusybę. 
Tačiau ar ne perdėm supaprastintas, pasikartojantis ir jau 
kiek įgrisęs šis atvaizdas, šis žaidimas atspindžiais?

kam nors europietiškoji krikščionybė gali kelti pasi-
dygėjimą dėl akivaizdaus dualumo ar, tiksliau, dvivei-
diškumo, derinančio mazochistinį pradą (mėgavimasis 
kančia, nuodėmingumo utriravimas, saviplaka, visuo-
tinis celibatas ir panašūs žmogaus prigimčiai svetimi 
dalykai) su sadistiniu pradu (nepakantumas kitoms re-
ligijoms, dogmos despotizmas, istorinė ir socialinė agre-
sija, mesianizmas plius kerigma ir pan.). Tikėjimo iš-
pažinimas virsta darbais, priešingais religio idėjai. Tam 
tikra prasme toks suvokimas kompromituoja tikėjimą. 
krikščionybės perkėla į semitiškajai tradicijai svetimas 
kultūras buvo esmiškai neįgyvendinamas aktas, nuo pat 
pradžių pasmerktas žlugti. du tūkstančiai metų Eono 
liudija kristaus ir antikristo amžiaus pabaigą. nugalėjo 
krikščionybė, tarkime, mitraizmą, veikiausiai dėl to, kad 
vien kosminio, absoliutaus, be požymių ar su požymiais 
(simboliais, dievybėmis kaip aspektais) dievystės buvi-
mo žmogui nebepakako. lemiamą poveikį jo sąmonės 
plėtrai padarė dievystės įsikūnijimas žmogaus pavida-
lu, dievo siųstojo atėjimas į žemę ir tiesioginis mokymas 
savo pavyzdžiu. Tai – didžiausias kristaus laimėjimas. 
Tačiau specifinės krikščionybės, kaip religijos, savybės, 
jai būdingi semitinės kultūros ir etikos prioritetai bei 
mentaliteto sklaida lėmė ne tik išorinį krikščionybės 
pobūdį (išorišką plėtrą, orientaciją į išorinius žmogaus 
veiklos aspektus), bet ir vidinį psichologinį neperima-
mumą1. kristų ir krikščionybę matau kaip dvi skirtingas 
duotybes: kristų kaip vidinį imperatyvą tapti į jį pana-
šiu, ir bažnyčią – kaip vidinį žmogaus kosmą, kuriame 

vyksta šis žmogaus sudievėjimas. bet tai universalūs 
požymiai, tinkantys visų religijų pranašams ir avatarams. 
kartais galima įtarti, kad krikščionybė užsiima dvasiniu 
materializmu (rinpočės chögyamo Trungpos terminas). 
jei dievybės manifestacija išoriniame pasaulyje vyksta 
autentiškame istoriniame kultūriniame kalbiniame kon-
tekste, tai yra natūralus procesas. Tačiau materialus krikš-
čionybės primetimas kitoms kultūroms padarė dvejopą 
žalą: pirma, įteisino tik vieną iš galimų (nors ir su vari-
acijomis) kristaus ir bažnyčios sampratų, ją sudogmino 
ir, antra, tautas, turėjusias autentiškas dvasines sistemas, 
atkirto nuo natūralaus jų evoliucionavimo. lietuvių at-
žvilgiu krikščionybės įsigalėjimas vakarų Europoje lie-
tuvą iš karto vienareikšmiškai ir neabejotinai pavertė 
antrarūše valstybe ir sudarė galimybes ilgalaikiam kai-
myninių šalių vykdomam kultūriniam bei politiniam 
genocidui. būtina pabrėžti: tai automatiškai atliko pats 
šios religijos atsiradimo ir paplitimo faktas. Tamplierių 
išvijimas iš šventųjų žemių ir Europos baigėsi tuo, kad, 
virtę teutonais, jie kryžiaus žygius tęsė kitoje žemės vie-
toje ir lietuviams kainavo brangiau negu kovos su turkais 
ir totoriais, t. y. musulmonais, su kuriais anie kariavo. 
kita vertus, ne tik indai, žydai ar arabai turi teisę turėti 
pranašą, kilusį iš savo motinos žemės, bet ir kiekviena 
tauta. kas galėtų paprieštarauti tokiai prielaidai? nebent 
užkietėjęs rasistas ar šovinistas. Tačiau dabar tenka dirbti 
su tuo palikimu, kurį turime.

visos gyvybės formos dauginasi. veiksmas, kurį žmogaus 
sąmonė ir protas, mėgindamas išaukštinti šį kūnišką aktą, 
apipynė jausmais, kuriam suteikė meilės vardą, lieka pa-
matu žmogaus giminei pratęsti. Tačiau sąmonė visuomet 
eina pirma tikrovės, ir iš pradžių neįtikimos hipotezės 
anksčiau ar vėliau įsikūnija. kodėl šio suvokimo nepri-
taikius ir dievo, įsikūnijančio žemėje, atveju? pagal vieną 
kontroversiškiausių hipotezių nazarietis ir gyveno pagal 
griežtus tuometinius gamtinius ir socialinius dėsnius, tai 
yra vedė (tik ne išgelbėtą prostitutę!) ir turėjo palikuonių 
(taip ieškomą gralį), o į vėlesnę krikščionybės versiją, vie-
nuolystę bei celibatą galima pažiūrėti kitu kampu – kaip 
į žmonijos pastangą kilti evoliucijos pakopomis aukštyn, 
transformuoti kūniškąjį pradą. (skaistybė visuomet buvo 
dievo malonė, kurią gauna nedaugelis.) ši pastanga at-
spindi žmonijos (bent jau sąmoningiausios jos dalies) 
tobulesnio dieviškumo lūkestį. iš pat pradžių tai galėjo 
būti spontaniškas judesys, tačiau vėliau, kaip visuomet 
atsitinka žmonėms, apaugti naudos ir politikos motyvais. 

d a i v a  ta m o š a i t y t ė

Apie religijas
Minčių ir meditacijų „Savęs link“ (1999–2006) fragmentai
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galbūt ir pats jėzus padėjo pamatus šiam mitui, kada 
nors virsiančiam tikrove, ir prisidėjo prie savo personos 
antgamtiškumo aspekto interpretacijos kūrimo.

augustiną iš hipono galima kaltinti tuo, kad savo seksu-
alines neurozes jis primetė visai vakarų kultūrai, prievar-
ta įdiegęs kūno nuodėmingumo sampratą. (beje, galima jį 
vertinti ir iš psichoanalitinių pozicijų, pavyzdžiui, jo reli-
gingumą ir tariamas neurozes kildinti iš valdingos, išgerti 
mėgstančios motinos monikos, kuri nuo mažens tvarkė 
ir despotiškai reguliavo sūnaus gyvenimą bei pasaulėžiū-
rą.) Tačiau matyti jį galima ir kitaip. augustinas iš tiesų 
buvo viena centrinių katalikybės figūrų – pirmiausia savo 
revoliucine pastanga perkeisti prigimtį. Tokią išvadą ga-
lima padaryti iš jo autentiško, unikalaus jėga ir įžvalga 
pagrindinių žmogaus būties aspektų nagrinėjimo, išgy-
ventos transformacijos, kurios paslaptis lieka neatskleis-
ta. kalbėjęs savo meto retorinėmis formulėmis, tačiau ir 
gana novatoriškai, jis, visai tikėtina, didžiąją potyrių dalį 
nusinešė į kapus, nes jie tiesiog nebūtų suprasti. o gal 
reikia mokėti „skaityti tarp eilučių“? vakarų kultūra, išo-
riškai priėmusi krikščionybę, išoriškai traktavo ir augus-
tino patyrimą (ir ne jo vieno). Tačiau toks požiūris, savai-
me aišku, trikdo dabartiniu supratimu natūralią (fizinę) 
žmogaus prigimtį. vis dėlto šventasis veikiausiai niekuo 
dėtas! ar jis stengėsi savo gyvenseną primesti kitiems? 
Tai kiti mėgino sekti jo pavyzdžiu, nors dažniausiai ne-
sėkmingai. kaip tik tai nurodo į augustino idealo aukš-
tį, o ne dirbtinumą. antraip kam reikėjo tiek šimtmečių 
kankinti savo kūną? ir štai – ne kiekvienas, bent jau kol 
kas, gali būti augustinas... kol kas?

dėl freudo. padaręs kategorišką išvadą apie sek-
sualinio potraukio sublimacijos neįmanomumą (jis „su 
tokiais atvejais nesusidūręs“), freudas prisideda prie 
skeptikų, kuriems brangi senoji gamtos sandara, tarsi jie 
nematytų, jog žmogus, kaip protaujanti sielinė būtybė, 
gamtoje pats savaime yra gan keista anomalija. Tačiau 
supraskime: jo pacientai buvo seksualiniai neurotikai 
(rodos, pats freudas, jo paties žodžiais, taip pat), o ne 
žmonės, jau atlikę sublimacijos veiksmą, arba tie, kurių 
nekankino panašių potraukių alkis, nes jiems psichoa-
nalitiko paslaugų visiškai nereikėjo, mat neegzistavo nė 
pati problema! Tad freudo išvados paremtos daliniais 
tyrimais. be to, erzina visuotinai prigijęs kažkieno pa-
skleistas požiūris, jog augustinas buvęs toks ištvirkėlis 
ir nusidėjėlis, kad pats palūžo po nuodėmių našta ir atsi-
gręžė į dievą (o juk buvo priešingai – buvo jo pašauktas). 
nagrinėjant religijotyros klausimus visada naudinga lai-
kytis solidaus mokslinio ir kiek įmanoma objektyvesnio 
požiūrio į įvykius, nes tik tai leidžia išvengti nereika-
lingų aistrų, vienašališkumo ir netiesos gynimo. Taigi ir 
šiuo atveju verta pasakyti, kad, iš visa ko sprendžiant, 
augustinas gyveno niekuo iš kitų neišsiskiriantį, elitinei 
jaunuomenei pritinkamą romėniško stiliaus gyvenimą 
su tradiciniais pomėgiais, tačiau jo nuoširdus pasibjaurė-
jimas gyvuliškų poreikių tenkinimu buvo toks neįprastas 
ir turėjo taip akivaizdžiai žeisti bendraamžių savimeilę, 
jog jie jam piktdžiugiškai prikergė bjaurią niekinamą 
klišę. intuicija kužda, kad tai buvo šiurkštus kerštas tų, 
kurie gyveno būtent tuo, kuo apkaltino šventąjį. pana-

šiai nutiko ir šventajam jeronimui, ir visiems, kurie vien 
skaisčiu požiūriu ir ypač visuomenės kritika sekso apaš-
talus visuomet nušviesdavo negailestinga šviesa ir varė į 
pasiutimą. vertėtų atsisakyti tokio žeminančio požiūrio 
į augustiną. veikiausiai dalykas, kuris kitam buvo tik 
menkas šapas, jo sąžinei atrodė nelyginant rąstas, ir jo 
išpažintis buvo neįprasta ir moralės požiūriu gana hi-
pertrofuota, sakytum, barokinė brandžios sielos atvertis, 
atgailautojo retorika, nesuvokiama tiems, kurių atvertys, 
manding, būtų nepalyginti baisesnės ir juodesnės...

jeigu lutheris padarė kone neįmanomus dalykus, tačiau 
neišsivadavo iš Anfechtung, tai ką gali padaryti tie tūks-
tančiai karštais krikščionimis save laikančiųjų? Tokios 
mintys kyla perskaičius jo biografiją. jis vienu metu buvo 
ir nuoširdžiausias žydas, ir tikriausias vokietis; rėmėsi 
asmenine patirtimi ir galinga intuicija, kuri jam padėjo 
savaip išgryninti bažnyčios tėvų mokymą, o evangelinį 
mokymą krištoliniu nuoširdumu apvalyti pagal savo 
supratimą. Tikėdamas dievo visagalybe ir absoliučiu 
gėriu, jis netikėjo didžiosios žmonijos dalies gera valia 
ir sugebėjimu tikėti. sakydamas, kad žmogus bus ištei-
sintas per tikėjimą, jis matė, kiek maža tėra išrinktųjų. 
kalbėdamas apie dvasinę ir vienintelę tikrą nekūnišką-
ją dievo karalystę, jis kasdieniu triūsu stengėsi įgyven-
dinti ją savo pavyzdžiu. galiausiai, net ir suprasdamas 
išorinių apeigų bergždumą, reformavo visą jų korpusą 
ir paliko žmonėms (savo tautai), idant šie nepasiklystų 
visiškoje chaoso tamsybėje. net skrupulingai ištyrinėjęs 
autentiškus šventojo rašto šaltinius ir abejodamas kiek-
viena galima falsifikacija, jis nepajėgė iki galo suvokti 
apreiškimo tiesų, bet kiek galėdamas stengėsi jas pada-
ryti aiškias patiklioms ganomosioms avelėms ir suderinti 
su esama politine bei socialine padėtimi. krikščionybei 
vienas žmogus nuveikė neįsivaizduojamai daug.

ar nesislepia žydų dievas, ar nepalieka savojo apreiški-
mo savajai tautai, kuriai ir buvo skirtas? ar nepasmerks 
būsimasis žydų mesijas krikščionybės kaip didžiausios 
klaidatikystės ir erezijos, žiauriausios sektos, vertos iš-
naikinimo ugnimi? Tik ką man primena panašūs epitetai 
ir prognozės, taip dosniai seikėtos du tūkstančius metų 
kitaip mąsčiusiems?.. o retorinių klausimų kyla. ar ne-
patarnavo konvertito pauliaus fanatizmas – visų atsiver-
tėlių dalia – tam, kad įrodytų, jog kiekviena tauta turi 
melstis dievui sava kalba ir savais būdais? Epigonizmas 
visur vienodai netikras. ar keisčiausios krikščionybės 
transformacijos, netekus judaistiškojo pamato, nerodo, 
jog mokymo atplėšimas nuo gimtosios žemės dulkių sve-
timoje aplinkoje sukelia tik kančias ir suirutę, nes kardas 
ir kalavijas tenka ginti dievo žodį tautoje, kuriai apginti 
jis ir buvo sukurtas? ar neslegia pompastiški ritualai ir 
rūbai, taip katastrofiškai nederantys su nūdienos sveiku 
protu ir civilizacijos pažanga? ar nepanašūs mes į keis-
tuolius, išvariusius savus ariamus jaučius ir įkinkę į jun-
gą niekuo dėtą importinį asilą, niekada neregėjusį arimo? 
ar tik nesipiktiname, jog puošnieji povai mums nededa 
kiaušinių kaip vištos, o ryžiai suvisai negali derėti mūsų 
laukuose kaip žiemkenčiai?

ir mūsų kunigai andai baltą šventdrabužį iškeitė į 
juodą.
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nieko nėra blogiau už atsivertėlį. juo įnirtingiau jis gina 
naująją savo tiesą, tuo atgrasiau viskas skamba. Žmogiš-
kais motyvais grindžiama religinė veikla yra pasmerkta 
žlugti, o žmogaus savo reikmėms pritaikytas tikėjimas 
ir manipuliacija neva būtais leidimais iš aukščiau negali 
išvaduoti iš Anfechtung. Tiesa kalba tyliai, o melas rėkia. 
jei mums taip patinka konfesiniai žaidimai, tai ir saky-
kime, kas mums juose patinka. o patinka organizacija ir 
veikla, nukreipianti tariamą mūsų gyvenimo beprasmy-
bę prasmės linkui, patinka valdžia ir įtaka žmonėms, pa-
galiau graudenamės nuo savo pastangų ritualu išpirkti 
nuodėmes. o ar ne mielas mums sotus duonos kąsnis iki 
gyvos galvos tarnaujant viešpačiui, ar ne švelniai žvan-
ga per ilgą laiką sukaupti pasakiški turtai? ar neakina 
auksinių monstrancijų žėrėjimas? kaip dažnai tas, kuris 
mato, naudojasi tuo, ko nemato kiti?

galbūt jei žydai nebūtų baiminęsi asimiliacijos pavojaus, 
jau seniai būtų atmetę judaizmą ir priėmę krikščionybę, 
atneštą jų pačių mesijo. Žydų tautos „išrinktumą“ (beje, 
gali būti ir daugiau „išrinktųjų“ tautų...) suvokiu ne kaip 
šios tautos išskirtinumo, buvimo aukščiau kitų, privilegi-
juotumo pabrėžimą, tačiau kitaip. galbūt dievas žydus 
pasirinko tam tikru, jam vienam žinomu tikslu, atlikti 
tam tikrą darbą. dėl savo gyvybiškumo ir lankstumo, 
sugebėjimo keistis ir milžiniškos intelekto potencijos (be 
kitų savybių) ši tauta jam, matyt, pasirodė tinkama ypa-
tingiems dieviškiems išbandymams. Tačiau ir kitos tau-
tos, kiekviena savaip, atlieka joms patikėtą vaidmenį.

gerai užmaskuotas žydų matriarchatas buvo ir yra pa-
grindas, kuris leido jiems išlikti, suklestėti ir išlaikyti 
sveiką bendruomenę. Tai atsakymas tiems, kurie nesi-
liauja stebėtis žydų sugebėjimo atsilaikyti prieš asimi-
liaciją ir įvairias holokausto formas fenomenu. kultūros 
ir civilizacijos, kurių centre nėra įkurdinta motina, yra 
pasmerktos išsigimti ir žlugti.

pabudau, ir akys nejučia nukrypo į langą. jo rėmuose 
grėsmingai juodavo kryžius: patys rėmai virto kryžiu-
mi, išryškėjusiu baugiai pulsuojančia esamybe. galvą 
akimoju perskrodė mintis: kryžius yra tai, kas skiria žmo-
gų nuo Dievo. Taip laiko jį prikaustęs, kaip šis langas – 
mano žvilgsnį.

bažnyčios noras atkurti puolusios giminės prarastąją vie-
nybę prievarta verčiant ją paklusti „vienatiniam“ dievui 
tapatus totalitariniam užmojui visai žmonijai prievarta 
suteikti gerovę tarnaujant vienintelei partijai ir idėjai. 
Taip supolitinta religija ir komunizmas panašūs kaip du 
vandens lašai. neokrikščionių ir postkomunistų pjauty-
nės kartais primena neoliberalų varžymąsi dėl galios ir 
pelno, tarsi bažnyčia ir politika būtų konkuruojančios 
firmos. nekelia nuostabos ir tai, kad po sovietų griuvimo 
kai kurie šio režimo klapčiukai pasirinko tarnystę kitoje 
barikadų pusėje.

klerikalizmas susikompromitavęs taip pat, kaip ir ko-
munizmas. susikompromitavusi apskritai visa žmoni-
jos istorija, išskyrus keistus ir nepaaiškinamus meilės, 
užuojautos ir tikėjimo blyksnius, kaip žaibas nušviečian-
čius sudėtingiausius istorijos posūkius ir užkaborius. ši 

akinanti šviesa – it žaltvykslė: nepagaunama, ilgam neį-
spraudžiama tarp jokių sienų, bendruomenių, konfesijų. 
klaidžiojanti jos šviesa guodžia skendinčiuosius tamso-
je, apleisdama prabangių sietynų nutviekstas menes, ir 
niekas negali jos planingai nukreipti, netgi vykdant visos 
šalies elektrifikaciją ar katalikizaciją.

kadaise sinkretiškos, kažkodėl primityviomis vadina-
mos senovės kultūros savo būties neįsivaizdavo be aukš-
čiausiojo buvimo kiekviename jį supančios kūrinijos ato-
me. kas atsitiko, kad praradome integralią pasaulėjautą? 
matyt, sekuliarumas radosi kaip atsvara perskeltam pu-
siau, vienpusiškam ir tiesmukam homo religiosus gimi-
mui, ir šiuolaikinėje visuomenėje veikia kaip saugik lis, 
kai reikia nuleisti garą tais atvejais, kurių atžvilgiu reli-
gija yra bejėgė.

ar nūdien kas nors kaip reikiant susimąstė, kokia eksta-
tiška misterija vyko mergelės marijos įsčiosna jai įimant 
dieviškąją sėklą2? ar bent išdrįso įsivaizduoti, ką tai iš 
tiesų reiškia, ar bent priartėjo, atmetę sausą logiką ir 
„sveiką protą“, prie tos gelmės ir neregėto, iš tiesų die-
viško savo įžūlumu akto? o galbūt tai ir yra visa trans-
formuotos moters ir vyro vienovės paslaptis. kas buvo 
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šio akto dalyviai, sužinos tik tas, kuris suvoks formų są-
lygiškumą ir logoso esmės nekintamumą. net ir subti-
liausios prigimties žmogus gali tik miglotai nujausti tos 
akimirkos išskirtinumą, neregėtą palaimą ir amžinojo 
gyvenimo atverties spindesį, neatmieštą klampaus kū-
niško juslingumo syvais.

Doppelgänger, arba „judo bažnyčia“, kitaip – antibažny-
čia, susidaranti kaip atsvara aprobuotajai, yra neišven-
giama blogybė. jis išnyks tik tada, kai pavyks suprasti, 
kodėl jos nepavyko integruoti. Tuo tarpu dvasinės rytų 
praktikos kaip debesis užslinko saugią vakarų krikščio-
nybės erdvę ir pranašauja audrą.

akcentuodami tai, kad kristus „mirė už mus visus ir at-
pirko mūsų kaltes“, žmonės labai patogiai nusimeta vi-
sus rūpesčius, užkraudami sūnui darbą, kurį turi atlikti 
patys. viskas atseit atlikta, aleliuja. Jis tai padarė, pasiau-
kojo. Todėl ir leiskime jam nešti tą kryžių per amžius ir 
žiūrėkime į jį visur: bažnyčių altoriuose ir visuose atvaiz-
duose. Žmonės gudriai „pamiršta“, kad kristus parodė 
pavyzdį, ir visa jo esmė yra ta, kad žmogus turi tapti juo 
ir daryti taip, kaip darė jis. ir be kristaus atpirkimo idėjos 
akivaizdu, jog kiekvienas žmogus, kovodamas su savo 
silpnybėmis, kovoja su visos žmonijos silpnybėmis (į tai 
tiesiogiai nurodo net c. g. jungo kolektyvinės pasąmo-
nės teorija), o įveikęs jas atlieka transcendentinį kosmi-
nės reikšmės veiksmą, kuris ataidi visoje išreikštyje, ir 
taip savaime tampa „atpirkėju“.

ar, nepaisant nieko, toleruoju religijas, tarp jų ir krikščio-
nybę? Taip, nes ją išteisina šimtai mistikų ir šventųjų, ku-
rie, pranokdami savo konfesijos uždarumą, ištvėrė tame 
uždarume. jų raštuose yra viskas, ko reikia dievo ieškan-
čiam žmogui. yra ir to, ko nereikia. kita vertus, religinės 
ir pasaulietiškos erdvės priešpriešos reliatyvumas tampa 
vis akivaizdesnis. Žmogui sąmonėjant, religiniai simbo-
liai atkris, kaip atkrito mitiniai. nebereikės net simbolio 
kaip neišvengiamos jungties. deja, religija neišsprendžia 
skausmingos žmogaus egzistencijos mįslės. ji padeda 
žmogui joje orientuotis, tačiau dabartiniame evoliucijos 
etape religinių priemonių regimai nebepakanka. negana 
to, religija pati tampa kliūtimi, nes vientisą pasaulį dalija 
į dvi dalis, ir ši šizofreniška būsena žmogų stumia į ne-
viltį ir verčia ieškoti naujų būties prasmių paaiškinimų. 
negana to, kruvini nūdienos įvykiai visame pasaulyje 
(balkanai, kašmyras, žydų ir arabų santykiai) nedvipras-
miškai liudija, kad religija tampa neperžengiama kliūtimi 
ir galingiausiu, kone patogiausiu, nes amžių patikrintu, 
įrankiu pjudant tautas: juk iš esmės visi kon fliktai ir mė-
ginimai kontroliuoti žmones stovi būtent ant šio – religi-
nio – pamato. Tik retkarčiais jį pakeičia ideologijos. ir vis 
vien mėginama guostis, kad tik tam tikra religinė erdvė 
gali išgelbėti nuo visų įmanomų priešų, globalizacijos ir 
paties velnio! subrendus sąmonei, žmogus suvoks, kad 
visa erdvė yra sakralinė, ir pagrindinės religinės tiesos, 
paslėptos po simboliais ir ritualais, atsiskleis pačios, tie-
siogiai, be tarpininko. o subrendus reikšmingai žmonijos 
daliai, ji gebės siekti, atpažinti, atlaikyti tiesioginį galios 
prisilietimą ir perkeičiantį pobūdį. Tai, kas buvo neįma-
noma, pretenzinga ir pasiekiama keletui, bus prieinama 

daugeliui, tikėjimas virs žinojimu. ir kas tos ateities bijo, 
nelyginant virginia Woolf?

visas pokštas yra tas, kad mistikų rašytinis palikimas – 
tai ne gražbylinga retorika, o faktais paremta tik rovė su 
visomis preciziškai perteiktomis specifinėmis detalėmis, 
kurios būdingos vienam ar kitam reiškiniui, ir žinantieji 
jų su niekuo nesupainios, juolab nesufalsifikuos neži-
nantieji. sakysite, tai scholastiškai sudėtinga? Taip, kai 
reikia paaiškinti, tai visada sudėtinga, tik paprasta, kai 
patiri ir pažįsti.

melo gibsono filmas Passion of Christ (2004) yra apgau-
lingai paprastas. parašiau jo apologiją, nes man rūpėjo 
apginti filmo turinį, kuris buvo intelektualiai nesuvoktas 
ir atmestas. neteigiu, kad filmas – šedevras. Tačiau ze-
firelli religinės tematikos filmas per saldus, bertolucci – 
neišliekantis atminty. gibsono interpretacija, priešingai, 
įstringa ilgam. menas menui kuria paraštėse, perteikia 
įspūdingą, tačiau neegzistuojantį būties vaizdą. gibsono 
filmas yra tiems, kuriuos domina tiesa. jo filmo perso-
nažai iš tikrųjų nėra psichologiškai išplėtoti charakteriai. 
filmo stilistika priartėja prie viduramžiškos meninės 
raiškos, kai veikėjai esti maksimaliai apibendrinti ir juda 
tarytum šešėlių teatro kaukės. jie universalizuotais sim-
boliais, būsenomis perteikia laikyseną Tiesos – centre 
esančio kristaus – atžvilgiu. Tokia kūrybinė nuostata 
atvirai deklaruojama paskutiniame golgotos kalno ka-
dre, kai marija su nuimtu nuo kryžiaus sūnaus kūnu ar-
timųjų apsuptyje sustingsta tarsi paveikslas. šis papras-
tumas nevirsta prastumu. Tam, kas sotus „kukliu“ filmo 
turiniu, nereikia alkio jausmo kompensuoti suvešėjusia, 
bet neskalsia forma.

man suprantamas sąžiningas krikščionybei angažuotų 
žmonių pritarimas musulmonų religiniam įkarščiui, jų 
pasipiktinimui dėl pranašo mahometo karikatūrų ir pa-
našių šventvagiškų įžeidinėjimų. jie yra nuoseklūs, nes 
tik taip veikia religinė sąmonė. bet krikščionys, ypač 
romos katalikai, šiais laikais turi puikiausią progą mu-
sulmonų fundamentalistų judėjime kaip veidrodyje pa-
matyti tai, kuo jie patys dar taip neseniai buvo. islamiz-
mas ar katalikizmas, ar koks sionizmas – visi yra vieno 
medžio vaisiai.

didžiausias postmodernizmo amžiaus laimėjimas yra 
fundamentalizmo ir totalitarizmo sutriuškinimas visose 
srityse. reliatyvizmas, pliuralizmas, policentrizmas ir 
kiti naujojo amžiaus atributai turi reikšti, jog bet kuriai 
vienvaldystei atėjo galas.

1 čia labai tinka prisiminti vieną charakteringą juliaus sasnausko 
pastabą dėl žodžio „piemuo“ prasmių priešingumo tradicinėje lie-
tuvių ir žydų kultūroje: biblijoje nuolat minimas ir palyginimais į 
garbingiausią vietą iškeliamas piemuo niekaip nepriimtinas lietuvio 
sąmonei, kuriam piemuo nuo seno buvo niekinamas kreipinys ir 
pašaipos objektas. Taip pat žinome patarlę „kvailas kaip avinas“ 
(plg. su „ganomomis avelėmis“) ir pan. Tokių kultūrinių neatiti-
kimų, akivaizdžių ir subtilesnių, nors vežimu vežk. galbūt dėl to 
etnografiniai judėjimai visada buvo slepiamos klero neapykantos 
ir pajuokos taikinys. kalbant apie katalikybę, vatikano valdymas 
yra internacionalinis politinis darinys. kažin kiek jam gali rūpėti 
nacionaliniai kultūriniai šalių interesai?

2 nepainioti su visiems žinoma skysta konsistencija.
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Kartą sulaukiau intriguojančio telefono skambučio:
 – labas! aš tokia birutė. gal prisimenat, 

prieš porą metų pas mūsų bendrą draugą susi-
pažinom, pabendravom...

prisiminiau, tie pora metų buvo mažiausiai prieš 
ket verius, bet turint omeny, kad laikas emigracijoje, o 
ypač amerikoje, sustojęs, tai beveik tas pat, kaip vakar.

– kas naujo? kaip laikomės? viskas taip pat, visada 
ok! – apsikeitėme standartinėmis amerikinio mandagu-
mo formulėmis.

skambino ji, aišku, su reikalu. prižiūri vieną senutę 
su jos ligoniu vyru ir staiga iškilo tam tikra problema – 
žūtbūt rytoj rytą reikia pristatyti tą senutę į ligoninę, ten 
jai padarys rentgeno nuotraukas ir atgal namo. kadangi 
senutė milijonierė – atsilygins.

išklausęs jos greitakalbę ėmiau tikslinti detales. mi-
lijono, aišku, nesitikėjau, bet šiaip išlaidų yra – kelias 
tolimas, kuras brangus, o iš milijonierių daugių dau-
giausia teišdauši pusė to, ko tikiesi, kitaip jie nebūtų 
milijonieriai. ir apskritai – rytais aš po budėjimo pamai-
nos miegu...

Tačiau kaip tik ši detalė ir paskatino birutę prisimin-
ti mane. Tiksliau – išsiaiškino per bendrus draugus ir pa-
žįstamus, kad yra čia toks specifinis tautietis, kuris rytais 
laisvas. darbo čia jokio – ligoninė ne per toliausiai nuo 
jos gyvenamosios vietos, rentgeną atliks per pusvalandį, 
gal valandą. ir dėl mokesčio – senutė tikrai iš dosniųjų.

vis dėlto sutikti neskubėjau, detales tikslinau ir to-
liau. kodėl niekas iš artimųjų negali padėti? o pati biru-
tė, o taksi? Tačiau viskam buvo atsakymai – namie nega-
lima palikti vieno senio, taksi nei šis, nei tas, nes kalbama 
ne vien apie nuvežimą, o ir apie asistavimą ligoninėje. 
dėl artimųjų, tai nėra nė vieno, kuris rytais nedirbtų. 
Žodžiu, reikia mano pagalbos, nors tu ką.

– Tik žiūrėkite, – toliau instruktavo mane balsas te-
lefonu, – mes seni geri pažįstami, artimi draugai, nes se-
nutė baikšti, reikia, kad būtumėt patikimas žmogus. Tad 
jei klaustų, prieš kelerius metus susipažinę pas tą draugą 
ir toliau bendraujame.

– na, tokiu atveju mes turėtume bent jau kreiptis 
vienas į kitą „tu“ – familiariai pajuokavau.

birutė, suprantama, pritarė, nors iš tiesų ameriko-
nai lietuviškai nesupranta. anglakalbiai neskiria „tu“ 
ir „jūs“, jiems egzistuoja vienas you – ir vienaskaitos, ir 
daugiskaitos forma. Taigi gramatiškai jis atitinka man-
dagų lietuviškąjį „jūs“. kodėl vis dėlto amerikiečių kul-
tūros įtakoje you visada virsta paprastu „tu“, atsakymo 
neturiu, tik prielaidas.

galima pastebėti, kad besuamerikonėjantys lietuviai 
kreipiasi „tu“ netgi į patį prezidentą... akivaizdu, kad šis 

to m a s  R e k y s

senutė

visuotinio familiarumo reiškinys nulemtas ne vien kal-
bos, bet ir psichologinių, socialinių veiksnių. gal derėtų 
įdėmiau apsidairyti, kas gi tie emigrantai. nuo senų lai-
kų tai – kaimo vargetos; net inteligentiškų dipukų atžalos 
iš pradžių kopė gana sunkiu keliu. „jūs“ – tiesiog nebuvo 
į ką kreiptis. amerikoje luominiai ir kilmės aspektai buvo 
sėkmingai eliminuojami nuo pat jos steigimosi pradžios. 
prieš dolerį visi lygūs – visi darbo žmonės ir visi vieno-
dai pluša dėl to paties.

net į milijonierių nesikreipiama „jūs“ (kalbu apie 
lietuvius ir kitų tautų emigrantus su panašia kalbos 
struktūra; pavyzdžiui, rusus), nes tai joks luomas. ame-
rika – tokia šalis, kur, visuotiniu įsitikinimu, milijonie-
rium gali tapti kiekvienas. nors čia atvykusieji sužino ir 
atvirkščią galimybę: bet kuriuo metu gali nusiristi ten, 
kur buvęs, jeigu per neatsargumą nustosi toliau krauti 
dolerius. Tokia sistema. ir amerikiečių kreipinys you čia 
problemų nekelia, o lietuvių emigrantai jau apsiprato su 
paprastu žmogišku „tu“.

čia dar įdomu pastebėti, kad senovėje rusų carai 
kartais savęs nevadindavo pirmuoju asmeniu. pavyz-
džiui, sakydavo ne „aš, caras, įsakau...“, bet „mes, caras, 
įsakome...“ visa tai iš biblijos, kur žmogų kuriantis die-
vas aprašytas daugiskaita: „padarykime žmogų pagal 
mūsų paveikslą...“ kitos šalys turi dievus carų ir kara-
lių asmenyse (turėjo bent jau per istoriją), o amerikonų 
dievas įkaltas į dolerį. ir žmogus tapo laisvas! Tai laisvės 
šalis, kur visi jaučiame, kad tas garbusis angliškasis you 
virtęs artimo meilės kupinu „tu“... Tai visuomenė, kuri 
senus autoritarinius dievus ir valdovus pakeitė mamo-
na. Tačiau, kaip matome – mielą, kultūringą ir širdžiai 
brangią.

man pačiam toli gražu nepavyko taip suamerikonė-
ti. ir toliau praktikuoju tą „jūs“ atgyveną, o dėl birutės 
svarsčiau, jog, deja, kad ir kaip kreipčiausi į ją, vis vien 
teks meluoti. kaip tik šito aš ir nemėgstu. ir bijojau, kad 
rimtesnio tardymo neatlaikysiu. Tačiau birutė nurami-
no – senutė gana plepi, greičiausiai ne klausinės, o pati 
apie save pasakos. čia tik atsidusau pagalvojęs, kad aš 
taip pat plepus...

apmaudu, kad nepaaiškinsi tam kapitalistiniam pa-
sauliui, jog eilinis sovietinių laikų lietuvos inteligentas 
kitą sykį yra patikimesnis net už artimą giminę. juk tada 
tai buvo savotiška padorumo rezistencija. mes siekėme 
būti žmonėmis, ir jais buvome. Tai mes, lietuviai, kažkaip 
intuityviai jaučiame viens kito atžvilgiu.

dar sužinojau, kad ta senutė ne tik plepi, bet ir ge-
rokai nukvakusi, nušneka, pamiršta, ką sakiusi, painioja 
laiką ir t. t. o jos vyras namie priešingai – kaip sustaba-
rėjęs. nerodo jokių reakcijų, kažkokia ypatinga parkin-
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sono ligos forma. bet iš esmės abu inteligentiški, griežtai 
tvarkingi, reiklūs ir apskritai – jie žydai.

– Tada negali būti, kad jų artimieji nepadėtų jos nu-
gabenti į ligoninę, – paprieštaravau.

– deja, vienintelė dukra, kuriai rūpi tėvai, gyvena 
kalifornijoje, o kiti negali.

– kaip tai negali? gal jie prastais darbininkais dirba? 
(t. y. norėjau jai pasakyti – nekabink man makaronų).

čia birutė buvo priversta papasakoti daugiau. ne-
didelė šeimyninė rutina. čikagoje gyvena dar net trys 
jos vaikai ir visi nusprendę senus ligotus tėvus įtaisyti į 
senelių namus. nes visi vaikai su šeimomis ir darbais, o 
senukai iš tiesų sunkiai serga. ypač tėvas. o mama – ji per 
daug pinigų turinti. švaisto į visas puses, ir namas veltui 
stovi. už jį tik mokesčius mokėti reikia, o va, būtų išnuo-
motas ar parduotas... dar ir tarnaitei mokėti tenka.

– gerai gauni? – pasiteiravau.
– nesiskundžiu... man moka už abu senius. ir dova-

nų gražūs čekiai per visas šventes.
„Žydams gal ir būdinga šventes švęsti, tik ne ame-

rikiečiams“, – pagalvojau.
– Tai va, – tęsė birutė, – ta duktė, kuri kalifornijoj, 

nesutiko pasirašyti. ji priekaištaujanti, kad senus tėvus 
galima karšinti jų namuose. kilo šioks toks šeimyninis 
konfliktas, ir štai, kai prireikė pagalbos nuvežti senutę į 
ligoninę – tegul kaliforniškė ir atlekia čia rūpintis... mes 
visi kiti užsiėmę... Taip bus įrodyta, kad be senelių namų 
priežiūros – nė iš vietos.

išklausęs tokią istoriją, sutikau padėti. mintyse dar 
pasiguodžiau vis pasaulyje nesančia teisybe – derėtų man 
tada pridėti ir bent dalį bilieto kainos iš kalifornijos...

įsivaizduoju, kaip pradžiugino birutė už tūkstančių 
mylių gyvenančią tų senukų dukrą – kad štai yra kas pa-
sirūpina. jos geras ir mielas draugas... nors, atrodo, buvo 
ko džiaugtis ir tarnaitei: perkėlus senukus į prieglaudą, 
ji liktų be darbo.

*  *  *
kaip sakė vienas rašytojas, milijonas – tai skamba išdi-
džiai! bet amerikoje net ir milijonas nieko ypatingo ne-
reiškia. ypač kai dažniausiai tie turtai kreditiniai. bent 
jau tų senukų gyvenimas tikrai iš esmės niekuo nesi-
skyrė nuo milijonų kitų, į juos panašių vidutiniokų – ta 
pati aplinka, tos pačios ligos, ta pati nuobodi senatvės 
dvasia.

dar jų namas buvo prikimštas įvairiausių suvenyrų, 
nors ir čia jie nesiskyrė nuo kitų vidutinės klasės pensi-
ninkų. gyvenimą reikia kuo nors paįvairinti, ypač jei tai – 
tavo nuolatinė celė. per gyvenimą visko ir susikaupia.

senutė pasirodė esanti gana smulki, maloniai ly-
gaus balto veido ir žvalių akių. vaikščiojo su vaikštyne. 
čia jo lietuviškai nevadiname, tik angliškai, nes daugelis 
gyvendami lietuvoje tokio daikto dar nežinojome. Taigi 
vietinių lietuvių kalba tai – volkeris... Tokia nesudėtinga 
keturių atramų konstrukcija, padedanti seniems žmo-
nėms vaikščioti.

pasisveikinau angliškai, bet atsakė lenkiškai. ir čia 
pat pasitikrino – juk kalbu lenkiškai? deja, nelabai. ne-
bent rusiškai – pasiūliau. ne, rusiškai ji nemokanti, tad 

teko apsiriboti daugeliui čia vis dėlto patogiausia ben-
drauti kalba – anglų. o lenkiškai ji kreipėsi iš inercijos, 
nes taip kalbėjosi su birute. Tik veikiai patyriau: jos abi, 
kai viena apie ratus, kita – apie batus... Toliau pagal ga-
limybes išsiaiškindavo angliškai. Taip abi ir tobulėjo: 
birutė angliškai, senutė – lenkiškai. pasirodo, senutei tai 
buvo jos vaikystės kalba, tačiau dabar gerokai primiršta. 
Tad jai rūpėjo ją atgaminti, praktikuotis.

o senukas nekalbėjo jokiomis kalbomis. Tik sėdėjo, 
žiūrėjo, ir viskas. pasak birutės, jis viską supranta, už vi-
sus gudriausias, bet jo liga neleidžia jam reikšti emocijų. 
gal ir taip – senuko akys man pasirodė ir gyvos, ir pro-
tingos, tik kažko labai jau liūdnos. su juo pirmą kartą per 
savo amerikinį gyvenimą pasisveikinau neskubėdamas, 
aiškiai ir grynu anglišku stiliumi: how do you do. (šiaip 
amerikonams užtenka hi! [chai!], ir net poilgis hello! jau 
trumpinamas – lo! [lou!])

senukui skubėti tikrai nebuvo kur ir ko. ir jo seną 
pavargusią ranką ilgokai palaikiau savojoje. naudojausi 
reta proga pajusti tiesiog žmogų. sustojusiame laike jie 
tikresni. 

vis dėlto šiek tiek skubėjau. baidžiausi man neį-
prastų rytmetinio eismo spūsčių, o vėluoti negalima. 
senutę pasisodinau greta, sulankstytą volkerį padėjau 
į bagažinę.

– ar seniai pažįstate by? – paklausė senutė jau išva-
žiavus iš kiemo.

by – tai birutė. nerašau čia „bi“, nes pasaulyje nerasi 
užsieniečio sugebančio ištarti mums tokį mielą trumpąjį 
lietuviškąjį i. jie taria – y. čia turiu skaitytojui paaiškinti, 
kad esate laimingas, jeigu jūsų vardą amerikiečiai ištars 
iš trijų raidžių. dažniausiai užtenka dviejų – vienu dvi-
garsiu. Toks jau jų etikos stilius, bet pirmiausia tai laiko, 
kalbos (liežuvio laužymo) ir smegenų sukimo ekono-
mija. pavyzdžiui, visokie gilios senovės algiai, aloyzai, 
aleksai ir juo labiau be proto ilgi algimantai, aleksandrai 
čia virsta vienu al. Taria maždaug „el“. Tikrųjų ameri-
kiečių – indėnų – vardai yra buvę nepaprastai ilgi. prisi-
miniau kadaise vienoje skaitytoje knygoje indėno vardą, 
tiksliau tik jo ilgumą – jis užėmė visą standartinės knygos 
puslapio eilutę. bet tas indėnas civilizavosi ir amerikie-
čiai jam į dokumentą įkalė padoresnį – pirmąsias dvi jo 
vardo raides: po. indėnas buvo patenkintas ir stebėjosi, 
kaip anksčiau jis pats ir jo gentainiai nesusiprotėjo įgyti 
tokio būties patogumo. Tad amerikiečiams čia, atrodo, 
nieko neprikiši.

– pažįstu tą by seniai, – patikslinau atsakydamas.
– ar nuo lietuvos laikų? – toliau smalsavo senutė.
– nuo lietuvos, – linktelėjau galva tą pačią akimir-

ką prisimindamas, kad perlenkiau. buvome susitarę, kad 
susipažinome čia prieš keletą metų. reiks įspėti, kad ji 
pasitikslintų. bet iš tiesų – juk ji kelerius metus dirba pas 
tuos žmones, kiek žinojau, be jokių laisvų dienų. ir nie-
kas jos ten nelanko. kokiais gi tada gerais draugais mes 
galime būti tokiu atveju?

– jūs galite aplankyti by kada tik norite, – tarsi atspė-
jusi mano mintis tęsė senutė.

– ačiū!
„labai malonu, būtinai apsilankysiu, – galvojau 

sau, – jei nebent vėl kada į ligoninę vežti reikėtų.“
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kelionės metu senutė dar bent porą kartų pasitiksli-
no, kaip aš artimai pažįstu tą by, bet įsitikinusi pagaliau 
mano padorumu šitą klausimą nagrinėti nustojo. Tik pa-
gyrė kelis kartus by kaip itin gerą tarnaitę, kuri kartais 
ir užrėkia, ir pakomanduoja. pažiūrėjau į ją klausiamai, 
bet ji tęsė:

– ir teisingai daro! mes seni, mūsų smegenys kartais 
nedirba. reikia mums priežiūros.

– Taip, by – gera moteris, gera tarnaitė, – pritariau 
daug nesvarstydamas. Žinojau, kad ji buvusi pedagogė, 
mokytoja. geriau išmano, ko kam ir kaip reikia.

vėliau kalbėdamas su ta by dar kartą telefonu, suži-
nojau, kad senutė vis dėlto pasiūlė jai pasikviesti mane į 
svečius. bet birutė atsakiusi, kad darbo metu asmeniniais 
draugais neužsiimanti... atsakymas senutei patiko.

darbo metas birutei tęsiasi jau kelerius metus. nes 
birutei labai reikia pinigų.

– aš moku penkias kalbas, – staiga pakeitė temą 
senutė. – net penkias, – pakartojo šiek tiek didžiuoda-
masi.

– kokias? – man iš tikrųjų buvo įdomu.

– jidiš, vokiečių, lenkų, anglų ir... vokiečių, – nutęsė 
šiek tiek abejodama.

mačiau, kad ji kiek sutriko. juto, kad susipainiojo ir 
vis dar skaičiavo mintyse.

– Taip, penkios kalbos. Tiek aš moku.
– šaunu, – pagyriau pats sau svarstydamas, kokią gi 

kalbą ji galėjo praleisti? italų, ispanų? bet buvo nepatogu 
teirautis. o jeigu vis dėlto tik keturios?

*  *  *
senutė ne be pagrindo didžiavosi kalbų išmanymu, nes 
amerikoje ir dvi kalbas mokėti jau daug. aš pats moku 
tris kalbas ir kadaise tuo stebinau savo buvusius kolegas 
amerikiečius darbininkus. jie net akis išpūtę spoksojo 
tada į mane. net tris kalbas! vau! Tai buvo anglų kalba, 
gana reikšminga rusų kalba ir visiškai nereikšminga – 
lietuvių. bet vis vien įspūdinga. šiaip amerikiečiai jeigu 
ir pramoksta kokios, tai paprastai ispanų, bet ir tai – reiš-
kinys, pasitaikantis tik tarp pastarųjų metų jaunimo.

suprantama, kalbame ne apie akademinę aplinką. 
Ten užsienio kalbas lemia ekonominiai veiksniai. dar 
palyginti visai neseniai buvo populiari japonų kalba, 
aktuali ji ir dabar, bet dominuoti ima kinų ir arabų kal-
bos. biznis yra biznis. be to, ekonominės ir geopolitinės 
prognozės.

kalba – tai pirmiausia darbo galimybės. be anglų 
kalbos čia nelabai kur įsitaisysi. nors vien jos ameri-
koje mažoka. štai mano darbe vakarais ateina lenkų va-
lytojų brigada, ir jeigu man tektų, pavyzdžiui, ieškotis 
darbo tarp jų – vargu įlįsčiau. aš nesuprantu lenkiškai, 
jie – angliškai. nors kai kurie jų amerikoje po keliolika 
metų – angliškai nė bumbum. viena, kad su niekuo ne-
bendrauja, tik su savais, antra – tai visų imperinių ir su 
imperinėmis pretenzijomis valstybių piliečių dalia. kal-
bėti tik savąja kalba! o užsienio – tegul tie užsieniečiai 
patys mokosi mūsų kalbos... Tai ne šiaip teoriniai išve-
džiojimai, o paprasčiausia gyvenimo realybė. užtenka 
kelių kartų, ir mąstymo bei pasaulio suvokimo šablonai 
įsispaudžia į genus. didžiavalstybių piliečiams iš tiesų 
sunkiau mokytis svetimų kalbų.

mano paties lenkų kalba ribojosi vilniaus krašto 
šlėktų žargonu, reiškiamu žodžių dariniu: puidziem aplin-
kui, bo tutaj šlapia... dar šiek tiek atsiremiant į rusų kalbą 
su rytų lenkais susišnekėti galiu, bet tik ne su vakarų ar 
pietų. jei kas viliasi, kad padės gimininga lenkams rusų 
kalba, klysta. lenkai rusiškai nemoka, nesimokė net so-
vietų laikais. lenkija – ne imperija ir niekad ja nebuvusi, 
bet, matyt, būta labai gilių aspiracijų šiuo atžvilgiu. pana-
šiai gal ir visi kiti slavai, ir prisipažinsiu, dėl to nenustoju 
stebėtis. stebisi ir amerikonai, kad tie slavai tarpusavy 
nesusišneka. sykį mačiau, kaip jie nuoširdžiai nustebo 
patyrę, kad čekas su lietuviu nesusikalbėjo. Žiūrėk tu 
man! kartu, beveik šalia gyvena ir nesupranta kits kito, 
turi vartoti mūsų, anglišką kalbą!..

kalbos lemia ir kai kurias kitas profesijas. vargu, 
pavyzdžiui, ar įsitaisysi šiukšlių išvežiotoju, nes ši sritis 
priklauso italams. jie, tiesa, čia jau senesnių kartų ainiai, 
mafijozų palikuonys, angliškai kalba nuo kūdikystės, bet 
lieka principinis italų kraujo veiksnys. ar bent jau kalba.

anTanas mončys. Veidas, 1995
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Tas pat ir degalinėse. jas valdo indai, ir tik indai. 
T. y. sėdi prie kasų aparatų. angliškai jie moka, nes tai 
antra jų šalies valstybinė kalba, bet įsileidžia tik savus. 
Tiesa, pastaruoju metu degalines ima sparčiai atakuoti 
meksikiečiai.

lietuviai specifinės darbų zonos neturi, nes nėra to-
kie vieningi, be to, lietuvių palyginti ne tiek ir daug. jų 
visur po truputį, gal dominuoja statybose ir tarp sunkių-
jų sunkvežimių vairuotojų. pagal mano išvedžiojimus, jie 
turėtų kiek greičiau pramokti angliškai, nes tai mažos 
tautos atstovai. deja, jeigu būti iki galo atviram, viską 
lemia tiesiog socialinis statusas. atvykusiems iš kaimų 
ir kolchozų vakarykščiams traktorininkams ir vištų le-
sintojoms pramokti užsienio kalbos nėra lengva. o kad 
ir inteligentų tarp jų pasitaiko... pagal liaudies išmintį – 
kiekvienas juk savaip durnas. kitaip nesitrankytų po vi-
sokias pasaulio mišraines (čia aš apie save).

Žydai paprastai moka mažiausiai dvi kalbas – an-
glų ir hebrajų. jeigu iš rusijos, tai tik rusų, bet išsilavinę 
laisvai čiauška visomis trimis kalbomis – anglų, rusų, 
hebrajų. kartą biure mačiau jauną žydaitę sekretorę itin 
sklandžiai atsakinėjusią telefonu visomis šiomis kalbo-
mis. čiulbėjo kaip lakštingala.

būdingiausios žydų profesijos čia yra advokatas ir 
gydytojas. dėl to ant amerikinių žydų labai pyksta mano 
tautiečiai lietuvoje, nors amerikoje buvo tik sapnuose. 
iš tiesų, pavyzdžiui, jeigu reikalas nejuda, jeigu liga ne-
gyja – artimieji pataria kreiptis į geresnį specialistą. ir 
kad tai brangiau kainuoja – natūralu. Tik kai paaiškėja, 
jog tas specialybės autoritetas žydas – tada jau jis tam-
pa ir kaltas. įlindo aukštai, lupa brangiau. bet iš kur tas 
įsitikinimas, kad mersedesas turi kainuoti tiek, kiek ir 
zaporožietis, niekaip nesuprantu.

šitas žydų kompetencijos klausimas amerikoje 
svarstomas visai rimtai ir atvirai (suprantama, ne turgu-
je – turiu minty rimtus sociologinius tyrinėjimus). vyrau-
ja nuomonė, kad tai rašto ir įstatymo tauta, ypač prisidė-
jo talmudinis pasaulio suvokimas, kur viską lemia vien 
smulkmeniško veiksmo tikslumas. Žydas specialistas 
labiau už kitus sugeba susikoncentruoti į reikalo esmę. 
ir dar vienas toks subtilus ideologinis niuansas – žydai 
(čia spėju) į visus žiūri daugiau mažiau kaip į stabmel-
džius. o tai reiškia, kad visi mes esame save apviję viso-
kiausiomis iliuzijomis ir fantazijomis. užtat ir klystame, 
sergame (kalbu apie susipainiojusius klientus ir paci-
entus). ir štai kreipiamės į aukštesnę instanciją, kurioje 
pirmiausia – kaip chirurginėje operacijoje – atmetami 
visokiausi paviršiniai klodai, žaizda apnuoginama, nu-
valoma, jei reikia – atveriama, ir – išgydoma... T. y. žydas 
specialistas negaili laiko smulkmeniškam pokalbiui, vis-
ką išsiklausinėja, išsiaiškina, tada ir diagnozuoja. Todėl 
jie visada turi mažiau klientų, tačiau stiprų autoritetą. ir 
neišvengiamai pasidaro, kad kreiptis į žydą tampa šiokia 
tokia prabanga.

o bendra dominuojanti žydų egzistencinė ypatybė 
yra ta, kad savo vaikus jie siekia žūtbūt išleisti į aukštuo-
sius mokslus. galima tai vadinti negražiu poelgiu (kam 
užimti vietą, kur ir kiti gali reikštis), tačiau per kartų kar-
tas ši tauta, manau, kitaip jau ir nebegali. vieni įpranta 
(ir genai paveldi) taboro klajones, kiti vairuoja ar šiukšles 

rankioja, o žydai skaito ir mąsto. ir pradeda jau gal nuo 
pat įsčių... bent jau sakoma, kad tokie buvo jėzus ir jonas 
krikštytojas. anot evangelijos, jie kažkaip susikalbėję dar 
įsčiose. Tad jei taip skelbia amžini žydų priešai krikščio-
nys, man toliau belieka šioje temoje dėti tik tašką.

*  *  *

– Taigi, jūs iš lietuvos, – tęsė pokalbį senutė. – Žinau ten 
vieną miestą – vilnius, rodos, vadinasi.

– Taip, tai lietuvos sostinė. aš pats ir esu iš vil-
niaus.

senutė kažkodėl krustelėjo ir pagarbiai nustebusi 
pasisuko į mane: 

– vilniuje gyveno daug žydų ir jie buvo gerbiami. 
Taip man sakė tėvai. ir dar ten buvo daug sinagogų.

– Taip, būtent – buvo, – patvirtinau. – gal prieš du 
šimtus metų. vilnių dar vadino naująja jeruzale, – pri-
dūriau. – o dabar ten vos viena sinagoga.

– nejaugi taip vadino? o žydų daug likę?
– na, tiek, kiek telpa toje sinagogoje... getas, holo-

kaustas. lietuvos istorija ne išimtis, deja.
– aš apie tai parašiau knygą.
– apie ką?
– apie savo gyvenimą. aš buvau konclagery, mano 

šeima – tėvai ir sesuo – žuvo dujų kamerose, aš viena 
išsigelbėjau.

– vau! – nustebau. – kiek jums teko išgyventi! o kas 
per knyga, kada parašėte, kaip vadinasi?

pasakė pavadinimą – Desperation (neviltis).
– Tik jos dar nėra knygynuose. bet jau greitai išleis. 

po dviejų trijų savaičių. aš jums būtinai padovanosiu 
vieną su autografu.

padėkojau iš anksto. iš tiesų, būtų malonu.
– knygą pradėjau rašyti nuo jaunų dienų, – pani-

ro į prisiminimus senutė. – viską žymėjausi popieriuje, 
buvau gabi kalboms ir rašymams. gerai pamenu pas-
kutinius savo motinos žodžius: tu viena iš mūsų išliksi 
gyventi. ir išlikau. į tą konclagerį buvo atvykęs daktaras 
mengele. jis paėmė mane bandymams. Tai buvo siau-
binga. mengele vadino „mirties angelu“, bet tai buvo ir 
vienintelė galimybė išgyventi.

„kokia tai siaura galimybė, – pagalvojau. – juk iš tūks-
tančių sadisto mengele’s aukų vos kelios išliko gyvos.“

– laimė, mengele greitai ir išvyko. jis spėjo tik iš-
bandyti kažkokius vaistus man ir mano draugei. draugė 
mirė, o aš ne. bet nugarą visą gyvenimą skaudėjo toje 
vietoje, kur leido švirkštą. ir randas likęs. vėliau mus 
perkėlė į kitą darbo stovyklą. kai išlaisvino anglai, aš 
galėjau tik šliaužti keturiomis.

aš tylėjau, o senutė netikėtai vėl pakeitė temą:
– amerika – didi šalis!
– Taip, – patvirtinau.
– čia geriausia gyventi ir aš dėkinga dievui, kad 

esu čia.
jos atveju ši be galo populiari spaudos frazė, ko gero, 

idealiai tiko. man beliko tik pritarti.
– bet tai blogiausia iš šalių, – nors ir ne visai logiš-

kai toliau dėstė savo mintis senutė. – čia žmogus virsta 
kažkuo negyvu...
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pritarti šiuo prieštaravimo atveju jau nebebuvo kaip, 
pasirodyčiau visiškai nesiskaitantis su ja. Teko pasitei-
rauti detalių, mintyse susitaikius, kad įpuolu į iraciona-
lios būties erdves, kur tikrovė susipynusi su fantazijomis, 
logika su sapnais. bet aš klydau.

– mano vaikai manęs nemyli. jiems rūpi tik mano 
pinigai.

čia jau sugrįžom į realybę, kurioje, tiesą sakant, kaip 
tik nieko naujo. dar nesutikau amerikoje seno žmogaus, 
kad panašiai nesiskųstų. ne visi turi pinigų, bet visi turi 
abejingus vaikus.

– visi čia užsiėmę darbais, atstumai... – bandžiau 
aiškinti.

– nesąmonė, – nukirto ji. – viena mano dukra gyvena 
kalifornijoje ir mane dažniau aplanko nei čikagiškiai. be 
to, kas dieną paskambina ir net siuntinių siunčia, tarsi aš 
būčiau kokia vargšė. nes ji mane myli, – užbaigė senoji.

– jinai tikriausiai turi daugiau galimybių.
– ne, ji tiesiog gimė ne amerikoje...
– ar tai svarbu?
– nežinau, bet ji gimė izraelyje, ir ji kitokia. aš taip 

pat gimiau kitur – Europoje. ir mes nepasiduodame 
aplinkai. o visi kiti mano vaikai yra gimę čia – tikri išlepę 
amerikonai ir jiems rūpi tik mano pinigai. bet atstumti aš 
jų vis vien negaliu, nes tai juk mano vaikai.

– gal ir taip, – pritariau, pagalvodamas ir apie savo 
vaikus. mes palyginti neseniai čia, ir milijonų neturiu, 
bet vaikai, gal kad nėra gryni amerikiečiai, apsilanko. 
Tiesa, kiekvieną kartą nustembu, kaip jie išaugę, pasikei-
tę. nebeatpažįstu... lietuvoje daugiau bendraudavome. 
ne vien su vaikais, su kuriais kartu gyvenome, bet aps-
kritai – su giminėmis. bent jau kol autobusais važinėjau. 
kai įsigijau automobilį – į kaimą pas uošvę vos kartą per 
metus, nes per visus tuos metus ir taupydavau kurui, tai 
vienkartinei kelionei... amerikoje kuras kainuoja ne tiek 
daug, bet už tai tenka sumokėti kitkuo – laiku. rezulta-
tas iš esmės toks pat. kapitalizmas yra aiškiai nusakomas 
dviem atvirkštinės proporcijos dėmenim – pinigais ir lai-
ku. kai yra vieno, pritrūksta kito. laimingi čia tie, kurie 
sugeba viską pakreipti į tiesioginę proporciją. kaip kad 
sakoma: laikas – pinigai. T. y. laiką reikia leisti pinigams 
uždirbti – tada būsi laimingas.

– mano čikagiškiai vaikai po dviejų savaičių visi su-
lėks pas mane, – netikėtai ir labai reikšmingai pabrėžė 
senutė. – nes aš jau būsiu išleidusi savo knygą.

– ko gi jiems lėkti pas jus? – paklausiau iš inercijos, 
galvodamas, kad tęsiu jos mintį. – vaikams reikės kny-
gos su autografu?

senutė pažvelgė į mane kaip į visiškai nesusigau-
dantį gyvenimo reikaluose. ir kone isterišku balsu pati-
kino: pinigų!

aha – supratau, kartu su knyga pirmiausia ateina 
ir honorarai.

– užtat jie ir laukia mano knygos, – jau vėl ramiu ir 
beveik nusiminusiu balsu samprotavo senutė.

– na, nejaugi vien dėl pinigų, – bandžiau ginčyti.
– o dėl ko gi kito? jie paprastai dėl kitko nesilanko. 

bet aš nusprendžiau jų nelepinti, todėl dabar ir nesirodo. 
paskutinį kartą pas mane buvo prieš septynis mėnesius. 
dabar laukiu knygos.

– bet ir jiems knyga rūpi.
ir nelaukdamas patvirtinimo ar paneigimo dėsčiau 

toliau:
– jūsų knyga iš tiesų labai reikalinga šiuolaikinei vi-

suomenei, kurioje toleruojamas neofašizmas. kitaip nei 
komunistiniai judėjimai, fašizmas juk nėra uždraustas. ir 
marširuoja, ir dainas dainuoja, ir kumščiais mosikuoja.

dar pagalvojau sau – rusijoje ir galvas žemesnėm 
rasėm pjausto, tik garsiai nepasakiau.

– kol kas tik taip – žygiuoja... ar sugrįš fašizmas? – 
susirūpinusi pasiteiravo.

– senąja forma gal ir ne, nes matome kitas tenden-
cijas.

– kokias? – paklausė ir čia pat pridūrė: – smegenų 
plovimas...

– panašiai. kam žudyti kūną, jeigu dvasia tapusi 
lavonu. Turime kapitalizmą su pinigų dievu. ar šito 
maža?

– Taip, aš suprantu, aš viską suprantu, – kartojo se-
nutė. – gerai dar, jeigu taip nekaltai viskas ir baigsis. aš 
bijau osvencimo...

„Taip, tikrasis fašizmas kur kas baisesnis, – pagal-
vojau ir aš. – kūnas virtęs pelenais. o dabar štai turime 
gyvą kūną. kuris kartais apsilanko.“

*  *  *

į ligoninę atvykome laiku. sutvarkę registratūroje visus 
dokumentus, iš kurių svarbiausi buvo draudimo, toliau 
jau buvome nukreipti į rentgeno kabinetą. prisėdome 
laukiamajame. ligoninė jauki, žmonių nedaug. kurį 
laiką sėdėjome tylėdami, tikėdamiesi, kad tuoj iškvies 
procedūroms.

– aš moku dar hebrajiškai, – staiga prisiminė senutė. 
ir vėl išvardino visas savo penkias kalbas, šį kartą sėk-
mingai. penktoji kalba buvo hebrajų.

– jidiš ir hebrajų yra žydų kalbos, bet visiškai skir-
tingos, – paaiškino ir savo užsimiršimo priežastį.

Tai aš žinojau. Europos žydai, kalbantys gimtąja jidiš 
kalba, izraelyje vis vien turi išmokti valstybinės hebrajų 
kalbos. pasisakiau senutei esąs filologas, tuo ją maloniai 
nustebindamas. savo ruožtu ir aš išreiškiau nusistebė-
jimą – kaipgi ji įstengė išmokti tokios sunkios hebrajų 
kalbos?

– aš gi ilgą laiką gyvenau izraelyje – kodėl turėčiau 
nemokėti?

iš tiesų, šitoks nenuovokumas! vis dėlto buvau gir-
dėjęs, kad ypač vyresnio amžiaus izraelio imigrantams 
ta hebrajų beveik neįkandama. man ši senutė buvo tie-
siog mažytė osvencimo mergaitė. senutės smulkumas 
ir savotiškas kūno trapumas neleido apie ją galvoti ki-
taip – kad ji kadaise buvo jauna, energinga ir išmoko 
hebrajų kalbos.

ir visų kitų jos kalbų genealogija buvo nulemta gy-
venimo aplinkybių. gimė vokietijoje – vokiečių kalba, 
vėliau getas lenkijos teritorijoje, o ir pačiame konclage-
ryje – lenkiškai, dar vėliau izraelis ir pagaliau – angliškai 
kalbanti amerika.

bet ligoninės laukiamasis kreipė mintis ir kalbą į esa-
mos aplinkos realijas. anksčiau senutė lankiusi kitą ligo-
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ninę, tik ten nėra tvarkos, tad perėjusi į šitą, kuri garsėjo 
brangumu. šita solidesnė ir čia gal bus tvarka. iš pradžių 
viskas ėjosi sklandžiai. laukiame štai vos kelias minutes. 

ligoninės man buvo ne naujiena, teko lankytis įvai-
riose, ir vis panašiomis aplinkybėmis – lydžiu pacien-
tus. dažniausiai buvau Cook County ligoninėje – visų 
emigrantų paguodoje, nes ten viskas veltui, socializmo 
principais. įdomu buvo patirti, kad rentgeno ten laukia-
ma visus metus – tokia eilė. juk tai vienintelė labdaringa 
ligoninė visoje dešimtmilijoninėje čikagoje. nors tai jau 
praeitis – dabar ir ji mokama, ir eilės gal sumažėjo.

kiek laukė savo eilės ši senutė, nesiteiravau, bet spė-
jau, gal visai nelaukė. savaitę nebent. Ten, kur pinigai – 
tvarka, pagalvojau.

ir teisingai pagalvojau – tarpdury išniro seselė. ma-
loniai pasilabinusi ir pasiteiravusi pavardės pakvietė 
senutę.

– o aš ar galiu eiti? – tai buvo kvailiausias mano 
klausimas. suprantama, kad ne – senutę juk veda pas 
gydytoją, ten nurengs, ten rentgeno spinduliai. Tačiau 
aš amerikoje ne nuo vakar dienos, jau turiu išsiugdęs ir 
uoslę, ir nuojautą. ir vietoj ryžtingo „ne“ išgirdau dve-
jonę: „ko gero, taip. jūs galite ją palydėti...“ nusekiau 
paskui.

ėjome lėtai, padėjau senutei laikytis jos volkerio, 
nors ten nėra ką padėti. Pro forma, kaip sakoma. kiek 
pavingiavę koridoriais, atsidūrėme panašiame laukia-
majame. man pasiūlė sėsti į minkštą fotelį. viename jų 
jau snūduriavo pagyvenęs vyriškis. jis kažko laukė. pa-
lubėje blizgėjo televizorius, ant staliuko mėtėsi keletas 
žurnalų – kad nebūtų taip ilgu laukti.

senutę nusivedė nusirengti. po minutės seselė grįžo 
ir paaiškino, kad senutės drabužių spintos numeris 8.

– kodėl tai turėčiau žinoti?
– dėl visa pikta, – paaiškino.
dar po kelių minučių išgirdau savo senutės dejavi-

mą ir kreipimąsi į kažką, lyg į orą: „alio! alio!..“ pakilau, 
radau ją stovinčią vienais naktiniais, rankose laikė savo 
drabužius. sudėjau juos į spintą, apsidairiau pagrindi-
niame koridoriuje seselės. nė dvasios, arba kaip ameri-
konai sako: no body, nė kūno aplinkui.

sugrįžome į laukiamąjį, senutę pasisodinau greta. 
šalta nebuvo, bet nejauku, kad moteris vienmarškinė. o 
be to, gal ir šalta.

– jums nešalta?
– ne, man nešalta.
nusivilkau savo puskailinę striukę, kurią ir šiaip jau 

laikas buvo nusivilkti. apgobiau senutę.
– ačiū!
– prašom. kaži kiek čia reiks laukti?
– manau, neilgai.
vis dėlto seselė atslinko tik po gero pusvalandžio. 

atsiprašė ir paaiškino, kad taip ir taip, laboratorija užim-
ta, teks kiek palaukti.

– jums nešalta? – dar paklausė senelės.
– dabar ne.
– gal antklodę atnešti?
– o kiek reikės laukti? – pasiteiravome jau abu.
– nedaug, gal penkias, daugiausia – dešimt mi-

nučių.

– Tada antklodės nereikia, – patikino senutė.
viduje iš tiesų buvo nešalta, juo labiau su striuke 

ant pečių. dešimt minučių jau ištįso į visą pusvalandį, 
bet seselės nebuvo. Tik sugrįžo prieš tai buvusi pacien-
tė – to snūduriuojančio vyro žmona, kaip supratome. ji 
šlubavo, jai greičiausiai švietė koją.

– kuriai valandai buvo jūsų paskyrimas? – pasitei-
ravo senutė.

– aštuntai.
– mano irgi aštuntai. ką tai reiškia? – kažkodėl pa-

klausė manęs.
– Tai reiškia, kad visi rytmečio klientai turi paskirtą 

tą pačią 8 valandą. Taip bent jau yra Cook County ligoni-
nėje – ten taip pat kartą buvau konkrečiai paskirtą va-
landą. lydėjau vieną angliškai nemokančią emigrantę. 
Žmonių laukiamajame gal kelios dešimtys, bet visi turėjo 
tą pačią paskyrimo valandą – pirmą po pietų. mes pate-
kome tada tik gerokai vakarop, o norint patekti tiksliai 
pirmą reiktų ateiti kokią šeštą ryto, – baigiau savo pa-
aiškinimą.

– ir mums reikėjo ateiti šeštą ryto, – nusprendė se-
nutė. ir pridūrė: – vokietijoje kitokia tvarka.

kiekviena lazda turi du galus, pagalvojau, bet nieko 
nepasakiau.

pralaukėme dar vieną pusvalandį. nieko baisaus – 
nešalta, o ir kalbėtis buvo apie ką. apie šį ir tą – žodžiu, 
apie gyvenimą.

kai senutę pagaliau išvedė rentgeno procedūroms, 
ji vėl pasiteiravo:

– kiek maždaug visa tai užtruks?
seselė pavartė rankoje turimus senelės popierius.
– valandą, gal dvi, tris. jums teks ryti specialų skystį, 

stebėsime, kaip jis teka kraujagyslėmis. Tai atims laiko.
– dar tris valandas? – pasibaisėjo senelė.
– gali būti ir keturios, – pasakė seselė. – bet tai mak-

simumas, – čia pat nuramino.
ir likau vienas. procedūra truko tris valandas. spok-

sojau į televizorių, varčiau žurnalus ir galvojau – o jeigu 
tada būčiau likęs aname bendrame laukiamajame? senu-
tė čia vienais naktiniais būtų pralaukusi pusvalandį, o iš 
viso pusantros valandos... padariau išvadą, kad ameri-
koje tikrai nereikia varžytis nelogiškų ir net netaktiškų 
klausimų. svarbu, kad jie būtų pateikiami mandagiai ir 
ramiu tonu. lygiai kaip kad tokiu stiliumi skelbė infor-
maciją mano užsižiūrėta tokia subtili lentelė. ji buvo iš 
kažkokio metalo, dailiai įrėminta ir prikalta prie sienos. 
joje gražiai kaligrafiškai parašyta apie taktišką pacientų 
supratimą. kad administracija ir daktarai supranta paci-
entų problemas ir dėkoja už pacientų kantrybę. ir labai 
labai atsiprašo už patiriamus uždelsimus.

ką gi – jautru, toks dėmesys klientui jaudina. Tik 
kodėl tą lentelę reikėjo taip drūtai įtvirtinti? ir raštas 
itin rūpestingai atliktas – aukso spalva pilkame fone. 
Tiek daug dėmesio ir triūso... Tikrai, tai, ko gero, la-
bai skiriasi nuo vokietijos. laisva tokia, demokratiška 
tvarka. grynai amerikoniška, ir kas pasakys, kad ji 
nelogiška?

visi čia kažkokie pažaboti, pasyvūs, ramūs, mąs-
čiau sau. kultūringi! nei nusikeiks, nei velniop garsiai 
pasiųs... beje, minėtoje Cook County ligoninėje apstu skel-
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bimų, kad „mes netoleruojame šiurkščios kalbos!“ – t. y. 
keiksmų. leidžia suprasti, kad už tai jau būsi baudžia-
mas. Tam visados yra budintis policininkas. šioje ligoni-
nėje policininko nemačiau.

kad ir kiek lauktum, visada sulauksi. nuogąstavau, 
kad senutė iš procedūrų ateis suvargusi. bet buvo žvali. 
ir net pagyvėjusi:

– daktaras sakė, kad viskas gerai, reikia tik pakeisti 
vartojamus vaistus, – skubėjo mane informuoti.

Tik dabar supratau, kad senutei visą laiką rūpėjo 
jos sveikata. o buvau įsitikinęs, kad tai tik profilaktinis 
patikrinimas, na, gal birutės optimistinis tonas nuteikė 
taip galvoti. ir greičiausiai tai – ne abejingumo išraiška, o 
reklamos poveikis. gyviau biznis sukasi – t. y. jai rūpėjo 
mane įkalbinti. bet ir šiaip panašiose procedūrose buvau 
įpratęs matyti tik formalumą, ir teisingai sakoma – sotus 
alkano neatjaučia.

kita vertus, amerikinė etika neleidžia teirautis apie 
sveikatą kitaip, kaip tik užbėgant už akių linksmu tei-
giniu: ar tu ok? (gerai jautiesi?). Tai tik retorinis klau-
simas, į kurį tėra vienas atsakymas – aš visada tik ok! 
šiuo atveju taip klausti netiko, tad mūsų kelionės blaš-
komieji pokalbiai buvo kaip tik į taktą. ir, laimė, viskas 
iš tiesų buvo ok!

– jūs labai sugaišote dėl manęs, – rūpinosi senutė.
– nieko baisaus. svarbiausia – viskas ok, madam.

*  *  *
lauke jau buvo po pusiaudienio, švietė saulė, pavasaris. 
senutės volkerį nusprendžiau padėti ant užpakalinės 
sėdynės – dėl viso pikto. Tai irgi iš gyvenimo patirties 
amerikoje... išvažiuojant iš požeminio garažo toks ma-
lonus budintis negras kasininkas nužvelgęs automobilį 
pasiteiravo:

– ar vaikštote kuris jūsų su tuo volkeriu?
– Taip, – mostelėjau galva į senutę. – ji vaikšto.
– Tada jums doleris nuolaidos, – nusišypsojo negras, 

o mes jam padėkojome.
– net keista, mano volkeris uždirba pinigus... – pa-

stebėjo senutė. ir toliau kartojo: – jūs labai sugaišote dėl 
manęs. aš duosiu jums cash! (grynais), – ir žvilgtelėjo į 
savo piniginės vidų. – bet kai grįšime namo.

piniginėje, matyt, buvo nepakankamai pinigų. duo-
ti grynais amerikoje yra tam tikras familiarumo gestas, 
išreiškiantis artimus santykius. grynais visada geriau, 
nors ne visada patriotiška. Tai pirmiausia labai asmeniški 
pinigai, apie kuriuos gali niekas ir nesužinoti, jeigu kar-
tais esi tuo suinteresuotas. pavyzdžiui, nuo iš dangaus 
nukritusių grynųjų galima nemokėti mokesčių. supran-
tama, esant itin didelėms grynų pinigų sumoms randa-
si poreikis juos išplauti, nes dideli gryni pinigai visada 
nešvarūs. mūsų šio ligoninės biznio pinigai maži, tačiau 
idealiai švarūs jie būtų vis dėlto pateikti čekiu – tada fi-
nansinę cirkuliaciją ramia sąžine fiksuotų bankas. Tiesa, 
atsitiktiniai čekiai nieko nedomina, bet jeigu tokia veikla 
būtų kasdieninė – tada jau kitaip.

amerikoje asmeniniai atsiskaitymai dažniausiai 
atliekami čekiais. ir čia belieka tik spėti, kad ateityje šio-
je pinigus reguliuojančioje sistemoje asmeniškumams 
vietos visai nebeliks. juk valstybei iš tiesų skauda galvą, 
netgi kai eilinis emigrantas siunčia pinigus giminaičiams 
į užsienį. gal išplauna? o ir gavusiųjų šalies valdžia ne-
miega košmarų kamuojama – reikėtų tuos gimines kaip 
nors už tas dovanas mokesčiais apmokestinti... kol kas 
nuolaidžiaujama tik esant mažoms sumoms. bet siun-
čiant į lietuvą jau tūkstantį dolerių, būtina nurodyti vi-
sus savo duomenis: kas toks esi, kur gyveni, iš ko gyveni, 
kur gimei, kam gimei...

visa tai – visų tautų gerovei, tik įsidėmėtina, kad 
kelias į tą gerovę eina vis dėlto per asmeniškumų laido-
tuves. ir štai net senutė man liudija, kad žmonės vis dar 
stengiasi laikytis tam tikro solidarumo. galima sakyti, 
draugai tampa bičiuliais, kai abu turi konfrontuojančių 
santykių su valstybe...

– o by pasakysiu, kad paruoštų ir gerus pietus, – nu-
traukė mano mintis senutė... – be to, aš jums sumokėsiu 
daugiau. jums užteks tiek?.. (ji pasakė sumą).

– ačiū, ačiū, – skubėjau ją patikinti, pirmiausia kuo 
mažiausiai rūpindamasis tais pietumis (mano laikas jau 
artėjo prie ribos). – man tikrai užteks, o laukimą aš bu-
vau numatęs, nesijaudinkite.

amerikoje šiaip jau įprasta nesismulkinti. ir jeigu 
klausiama, ar užteks, atsiranda puiki proga pasakyti ir 
didesnę sumą. ypač jeigu dar tam būta preteksto (kad 
ir ilgesnio laukimo). bet tiesą pasakius – aš vis dėlto ne 
amerikoje gimęs. ir organiškai nemėgstu pinigų. Tiesiog 

pranas lapė.  Piniava, 1968
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jų nepakenčiu. man juo mažiau, tuo geriau. jaučiu jiems 
tikrą alergiją. dieve mano! na padarykime pagaliau kaž-
ką kits kitam ir veltui! už dyką, iš meilės!

pastipsi badu – skubėjo kuždėti į ausį iš kažkur at-
siradęs velnias.

*  *  *

mums parvykus namo mėginau nuraminti senutę, kad 
papietauti nespėsiu – jau vėluoju į darbą. Tad pasitenki-
nau sumuštiniu, kurį prarijau vos ne stovėdamas. Taip 
jau dažniausiai nutinka toje amerikoje.

dar spėjau birutės pasiteirauti apie tą knygą.
– Et, – numojo ranka, – gerokai jūs ten įsikalbėjote. 

Tai knygai galo nėra. jos žentas tvarko šį reikalą. visi 
jos vaikai kaip vaikai, tik šis be darbo, dveji metai kaip 
leidžia tą knygą ir vis vietoje. užtat kiekvieną kartą atė-
jęs iškaulija pinigų, kurių vis trūksta knygos projektui... 
kažką ir internete tvarko.

jei taip, galima ir patikrinti, pagalvojau. kaip tik 
internetinės paieškos kompiuteriu buvo mano mėgsta-
miausias užsiėmimas.

senutė sukrapštė žadėtą cash, atskaitė kiek priklauso 
ir dar daugiau.

– gal vis dėlto turi kiek laiko? – pasiteiravo birutė.
– na, tiesą sakant, šiek tiek. į parduotuvę nuvežti? – 

spėjau balsu, nes žinojau, kad birutė mašinos nevairuoja, 
ir tai buvo gana rimta priežastis, kodėl ji gyveno atsi-
skyrėlės gyvenimą.

– vaistų reikia senukui parvežti, bet jei neturi laiko, 
eisiu pėsčiomis, nėra toli. nebent į priekį galėtum?

išsiaiškinęs, kad užtruks tikrai neilgai, sutikau nu-
vežti ir parvežti. grįžtant ji dar paklausė:

– ar žinai, kiek sumokėjau už vaistus?
– kiek?
– keturis šimtus su puse...
– čia dabar! kas per vaistai?
– Tabletės nuo parkinsono ligos. 30 tablečių. užteks 

mėnesiui.
– o draudimas ką – nedengia?
– ne, šitie vaistai užsakyti iš izraelio. draudimas 

dengia tik amerikoniškus.
– ir taip kiekvieną mėnesį, – garsiai svarsčiau. – 

daug kainuoja ta senatvė.
– bet jie turi pinigų, gali sau leisti importinius vais-

tus.
– importiniai visada geresni, – pastebėjau.
– juo labiau amerikoje, – atsakė patvirtindama nedi-

delę mano ironiją, ir jau buvo laikas atsisveikinti.
birutė išlipo, o aš nulėkiau tolyn, į savo realybę.
ir tą patį vakarą įnikau naršyti internete. Taip, esanti 

tokia knyga. išleista neseniai – vos prieš kelias savaites. 
pateikta ir palankių atsiliepimų. pavyzdžiui, kad tai kny-
ga, kurios negalima neturėti. apie pačią senutę radau ir 
daugiau medžiagos – jos pačios ir jos šeimos nuotraukos, 
paskutiniai motinos laiškai su nuo ašarų išplautomis rai-
dėmis ir vienas senutės jaunystės eilėraštis.

vadinasi, žentas iš tiesų triūsia. Tik kodėl senutė 
apie tai nieko nežino? vėl skambinu birutei. viską pa-
pasakoju. pažadėjo išsiklausinėti. paskui paskambino 

(mes tampame iš tiesų artimais pažįstamais). senutė 
maloniai nustebusi mano dėmesiu ir atradimu, bet na-
muose nėra kompiuterio, ne seniems žmonėms tai. o 
dėl knygos tiesiog įvykęs nesusipratimas. Tas leidimas 
be fotonuotraukų. jos turėjo būti, bet leidykla kažkaip 
pražiūrėjo ir išleido be jų. viskas sustabdyta ir po ke-
lių savaičių pasirodys naujas leidimas, jau su fotonuo-
traukomis.

ką gi, viskas aišku, nesigundysiu interneto siūlomu 
esamu leidiniu, o palauksiu tas kelias savaites. po to pa-
bandysiu paskambinti vėl. ši knyga – ir dar su autogra-
fu – mane, prisipažinsiu, gerokai gundė.

dar po dienos kitos pasmalsavęs internete radau, 
kad knygos prekyba laikinai sustabdyta, bet priimami 
užsakymai. Žodžiu, viskas aišku – nuotraukos! ir ame-
rikoniško skubėjimo aplaidumas.

*  *  *

rašant šias eilutes atėjo ir balandžio 11 diena. kuo ji 
ypatinga? man niekuo, tik atsitiktinai per rusų televi-
ziją nugirdau, kad tai – kalinių išvadavimo iš fašistinių 
koncentracijos stovyklų diena. konkrečiai susiję su bu-
chenvaldo stovykla, į kurią įžengė amerikiečių kariai. 
bet esmė ta, kad tą balandžio 11-ąją patys kaliniai suge-
bėjo nulinčiuoti likusią vokiečių sargybą ir užimti sto-
vyklą. kaip tik manoji aprašytoji senutė – tada mažytė 
mergaitė, nors iš kito konclagerio, bet ir ji iš tų – išli-
kusiųjų gyventi!

Tačiau per amerikinę televiziją jokios informacijos, 
kad štai šiandien tokia diena. o juk galima buvo pagerb-
ti, kaip tik ir knygą su gyva autore pristatyti, nes pirma-
sis leidimas jau buvo išėjęs. bet kam rūpi ta senutė su 
savo vaikystės prisiminimais? gyvenimas vietoje nesto-
vi, amerikiečiai turi savų problemų ir minėjimų. kaip tik 
tos dienos laikraščiai jau pradeda minėti artėjančią nau-
jos aktualijos sukaktį – virdžinijos technikos universiteto 
žudynių metines: prieš metus vienas toks stiprių pojūčių 
mėgėjas iššaudė keliasdešimt universiteto studentų ir 
dėstytojų ir nusišovė pats.

kodėl šis įvykis prisimenamas net prieš savaitę – ne-
žinau. iš gilios pagarbos ar dėl naudos? gal ir viena, ir 
kita: įvykiai pritraukia dėmesį, o reklama duoda naudos. 
štai kad ir tą pačią dieną: pusė laidų apie tai, kaip šlamš-
ti burgerius, kita pusė – kaip atsikratyti nuo tų burgerių 
išaugusių pilvų. Toks abipusis supratimas ir pasitenkini-
mas... arba, pasak senutės – smegenų plovimo procesas. 
šiuo metu, manau, viskas jau išplauta, beliko praskalau-
ti. svarbu, viskas automatizuota.

automatizacija įsibrovusi visur, net į žmonių ben-
dravimą: visas problemas puikiai galima išspręsti tele-
fonu. Tėvai štai skundžiasi neapsilankančiais vaikais, 
betgi kaip puikiai anksčiau guodė telefoniniai pokal-
biai! rašau anksčiau – nes ir tai jau tampa praeitimi. 
dabar guostis belieka vien žinutėmis. „palik žinutę!“ – 
skelbia automatizuotas telefono balsas. ir palieki. o 
ir pats telefono saugyklą patikrini tik po kurio laiko: 
sužinai, kas, kiek ir kokių žinučių tau paliko. Taip ir 
bendraujame. gyvas žmogus tapęs nuotrauka, jo bal-
sas – įrašu...
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kalbant apie informacijos šaltinius, prioritetas jau 
atitenka internetui. Ten ir žinios, ir naujienos, filmai ir 
muzika. o jaunimas dar ir žinutėmis kalbasi, bendrauja. 
kiek tai gyva ar negyva – sunku spręsti ir teisti. inter-
netas, smagiai konkuruodamas su telefonu, leidžia ben-
drauti per vandenynų atstumus; kita vertus – internetu 
bendraujama ir su kaimynu už sienos: susitikti laiko 
nebelikę.

internetas ir man – didžiausias autoritetas. daugiau-
sia informacijos! Tiesa, kol kas dažnai tik orientacinės. 
Esmę vis dėlto randi knygose. o internete itin patogi yra 
galingiausia pasaulio enciklopedija Vikipedija. straipsniai 
ten visomis pasaulio kalbomis, nors kiekviena šalis kau-
pia ją pagal savus interesus. paprastai dairausi anglų 
kalba, ko nerandu, papildo rusiški straipsniai. kartais 
pasinaudoju ir lietuviškais.

vis dėlto senutės knygos tema lietuviškais Vikipedijos 
straipsniais pasinaudoti neteko. kaip ir dėl dabartinio 
neofašizmo iškilusi skustagalvių problema (šiaip vyrauja 
tarptautinis terminas skinhedai). kaip tik apie juos yra ką 
rašyti, gyvenimas tik verda, kunkuliuoja, ir skustagalvių 
indėlis čia ryškus – kelia kriminalinių nusikaltimų krei-
ves, nors jie patys tai laiko garbinga kova už velniai žino 
ką (čia mano subjektyvus papildymas).

Vikipedija užsienio kalbomis čia teikia ištisus pri-
rašytus puslapius, tuo tarpu lietuviškoji apsiriboja vos 
keliais sakiniais. matoma tik viena problema. svarbu, 
kad ši nauja jaunimo pakraipa būtų apiforminta taisy-
klingai lietuviškai, pagal kalbos komisijos nustatytas 
normas. kad negalima tų tipų vadinti skinhedais, o dera 
grynai lietuviškai – skustagalviais! dar pabrėžta, kad tie 
skustagalviai avi kerzinius batus ir kad jų lyginimas su 
neofašistais nėra teisingas (iš tiesų – naciai buvo germa-

nų kilmės, skinhedai – anglosaksų veislė; kas gi čia ben-
dro?). ir tai visa informacija apie juos. lietuvai turi už-
tekti. svarbiausia tautiškai įvardinti, tada jau ir teisingai 
įvertinta... be abejo, kur kas ramiau gyventi, kai šalyje 
siaučia ne naciai, o tik gatvės chuliganai (maždaug taip 
lietuviškai traktuojami tie skustagalviai).

beje, skustagalvių reiškinys įvardinamas kaip sub-
kultūra – nuo normos nukrypusi visuomenės dalis. vi-
sas neofašizmas siejamas arba su mirusia istorija, arba 
su nereikšmingais gyvenimo nukrypimais, išimtimis, 
kurios nėra pavojingos, nes neturi galios. nei tankų, nei 
lėktuvų, nei atominių bombų. Tiesiog dalies jaunimo 
dvasia. vis dėlto įdomu, kad ta dvasia, nors ir remiasi 
tautinėmis ribomis, bet drauge yra universali. ji egzis-
tuoja beveik visose kapitalistinėse šalyse. ir nuo istorinio 
fašizmo prisikentėjusioje rusijoje, ir izraelyje. Tad vargu 
tai subkultūra. greičiau gal priešingai – savotiškai reiš-
kiamas esamos kultūros veidas...

na, o apie istorinių nacių veiklą lietuviškoje Vikipedi-
joje radau vien bendrus aprašymus, jokių detalizavimų! 
nei osvencimas, nei buchenvaldas, nei dachau ir netgi 
balio sruogos kančių vieta – štuthofas atskirais straips-
niais nėra aprašyti. juo labiau toks mengele lieka už paži-
nimo ribų (šito vardo neatpažįsta netgi kompiuterinė lie-
tuvių kalbos taisymo programa). Tikrai, daugelio dalykų 
lietuvai nebūtina žinoti. į pasaulį veržiamės, vadinasi, 
tautiškai. ir tiesą sakant – visomis prasmėmis...

skaitydamas tą enciklopediją angliškai ir rusiškai, 
atkreipiau dėmesį į vieną buchenvaldo stovyklos epi-
zodą. kad amerikiečių kariai, pasibaisėję to konclage-
rio vaizdais, pakvietė ir miestelio gyventojus vokiečius 
pasigrožėti. kaip supratau, matyt, buvo įvykęs kažkoks 
principinis ginčas tarp taikių gyventojų ir amerikiečių 
karių – kad štai iš už vandenyno atsibastę okupantai 
kišasi, kur nereikia. pamatę stovyklą, tie naivūs civiliai 
galėjo tik teisintis, kad nieko apie tai nežinojo. ir tai su-
prantama – juk visi jie buvo auklėjami pirmiausia tau-
tiškais interesais.

atidžiau gilinausi į tos senutės kalėjimo vietą. Tai 
bergen belseno konclageris. įstrigo nuotrauka apie aukų 
laidojimą. didžiuliu buldozeriniu traktoriumi britų ka-
rys verčia, stumia krūvas nuogų lavonų... britai ne tik 
fotografavo, bet ir filmavo, ir kai tokio „laidojimo“ kadrai 
buvo viešai demonstruojami pačioje anglijoje, publika 
buvo įsitikinusi, kad čia vokiečiai taip aria dirvą. inerti-
nis mąstymas visada stiprus, net jeigu akys mato visai ką 
kita. vis dėlto vėliau kilo šioks toks skandalas.

bet gal ir teisūs buvo tada tie britai? lengva mums 
teisti. Traktoriaus panaudojimas pirmiausia kalba apie 
aukų kalnus. o lavonai pūva, genda, kyla pavojingos 
ligos. reikėjo skubėti.

dabar traktoriai naudojami žemės ūkyje ir statybo-
se. kyla nauji mūrai – dangoraižiai, nuo kurių plačiai 
matyti. ir ypač amerikoje.

lydia rychner-
reich. Desperation: 
Surviving Hitler’s 
Intention. – 
iuniverse inc., 
2008.
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prieš penkis dešimtmečius balio lukošiaus režisuo-
tą Patriotų pastatymą, sovietmečiu pavadintą Eks-
celencijos, prisimenu miglotai. petro vaičiūno pjesė 

tuomet man atrodė tarsi keistas farsas – nei komedija, nei 
groteskas. buvo smalsu, kaip jau kitos kartos menininkai 
scenoje atskleis Patriotus, kaip nauja istorinė patirtis ir 
dabartinės problemos suskambės lietuviškos dramatur-
gijos tekstų interpretacijose.

deja, nespėjau pamatyti premjerinių jono vaitkaus 
pastatymų. vis per tuos ant kulnų lipančius darbus. bet 
praslinkus veik pusmečiui 2008 m. birželio 18 d. sėdė-
jau žiūrovų salėje, pasiryžęs džiaugtis mūsų teatrologų 
jau aptartu spektakliu. Tad dabar, galop atpažinęs mūsų 
visuomenėje guviai nardančių „naujųjų patriotų“ veide-
lius, galiu pasiūlyti kelis ir savo samprotavimus.

spektaklio pradžią, o vėliau ir jo pabaigą skelbia 
agresyvus ir žiūrovus gąsdinantis garsų viesulas, kurį 
kažin ar tiktų pavadinti muzikiniu epizodu (kompo-
zitorius kipras mašanauskas). gniuždančio trenksmo 
proveržis, kairėn dešinėn lakstantys veikėjų siluetai dė-
lioja pradinius prasminius spektaklio statytojo akcentus, 
paryškinančius mirtinai pažeistos visuomenės grimasas. 
sceninį sumanymą padeda išskleist minimali scenogra-
fija (gintaras makarevičius): keli baldus imituojantys 
atributai, scenos viduryje vertikalių ir horizontalių li-
nijų sankirtos, vaizduojančios langų bei durų rėmus. 
gilumoje – visą scenos plokštumą apimantis ekranas. 
jame sujuda, sumirga miesto nakties šviesulių panora-

J u o z a s  A l g i m a n t a s  K r i k š t o p a i t i s

teatro scenoje – 
„naujųjų patriotų“ figūros

ma ir nepaliaujamų transporto srautų atspindžiai asfalto 
nykumoje.

Ekranas tampa ypatingu, gal net semantine prasme 
lemiančiu parametru, nenusakomu įprastais geometrijos 
terminais. šioje virtualioje vaizdinių realybės plokštu-
moje atsiskleidžia jono vaitkaus kinematografinė patir-
tis, suteikdama aktoriams naujų raiškos galių. spektaklis 
įgyja ryškų dramaturginį alsavimą, kurio neaptiktume 
skaitydami originalų petro vaičiūno tekstą. Ekrane išny-
rantys milžiniški aktorių veidai, akių bei lūpų judesiai, 
išdidintos ir apnuogintos anatominės jų detalės – tai ga-
lingi psichologiniai veiksniai. išnykę iš ekrano, jie ištirps-
ta natūraliose veikėjų figūrose.

nepamirštamas anksti mirusios sereikos (akt. ro-
landas kazlas) žmonos veidas; įspūdingos akys, atpažįs-
tamos jų dukteryje (akt. severina janušauskaitė), ekrane 
pavirsta sąžinės balsu, dukters priekaištu, pakibusiu virš 
aktorių ir nuščiuvusių žiūrovų.

režisierius, suprasdamas skurdaus teatro biudžeto 
bėdas, kuria spektaklį taip, kad jis patiktų margai mūsų 
visuomenei. miesčioniški populiarių aktorių – rolando 
kazlo, astos baukutės, aurelijos Tamulytės, arnoldo ja-
lianiausko – triukai sukelia salėje nerimstančio jaunimė-
lio juoką. kikenimo proveržius sužadinti čia gerai tinka 
petro vaičiūno banalybės. išradinga režisūra jas tai pa-
ryškina, tai prislopina.

pilietinė jono vaitkaus aistra įsižiebia vis ryškiau. 
ne vien kūryboje, bet ir kasdienybės labirintuose mes 

girdime aštrius jo žodžius ir 
regime drąsius poelgius. ne-
pakantumas įžūliai mūsų 
valdžios elgsenai, bendram 
visuomenės nuosmukiui už-
valdė jo intelektą. jis žino, kad 
teatras – vienintelė jam tin-
kama vieta išrėkti šį krūtinę 
deginantį priekaištą. jis gar-
siai šaukia mus visus kvies-
damas tapti sąmoningais pi-
liečiais. bet ar mes jį girdime 
mirkdami abejingumo liūne? 
Tai klausimas, kuris, skrieda-
mas iš scenos erdvės, smigo į 
žiūrovų sąmonę.

dmiTrijaus maTvEjEvo 
nuotrauka
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2008 metų pavasarį lietuvių litera-
tūros ir tautosakos instituto lei-
dykla išleido antrąją ir paskuti-

nę literatūros tyrinėtojo ir kritiko vyganto šiukščiaus 
(1963–2006) knygą Likę tekstai. jos autorius, neprita-
pęs prie akademinio darbo tvarkos konvencionalumų 
ir jų išstumtas, pats atstūmęs miesčioniškos egzis-
tencijos prasmingumą, 2004 metais atsidūrė iberijos 
pusiasalyje, kur netrukus ir žuvo, o jo pelenus pri-
glaudė sava tapusi tolimosios ispanijos žemė. „...ir 
ar suklups ant tavo kapo kas, ar kryžių kas įkas“, – 
nejučia atplaukia galvon kažkur nugirstos partizanų 
baladės ar liaudies dainos eilutės parafrazė.

su vygantu šiukščiumi nebuvome artimi drau-
gai ar seni pažįstami. beveik kardinaliai skyrėsi mūsų 
politinės pažiūros (jis, man regis, pernelyg lengvai 
užkibdavo ant populistinių pažadų ar „svieto lygini-
mo“ šūkių kabliuko, per daug nesigilindamas, kas už 
jų stovi), nebūtinai sutapdavo literatūriniai skoniai: 
pavyzdžiui, mėgstamo vytauto janavičiaus Nevykė-
lio užrašus vertino labiau už Kelionę į Atėnus; man šis 

p r a n a s  Va s i l i a u s k a s 

likusios nuotraukos 

romanas patiko, o Užrašai – visai ne (beje, janavičiumi susi-
domėjau būtent vyganto dėka). svetimas, keistokas, kartais 
net nepriimtinas buvo jo gyvenimo būdas, dėl to ne sykį 
esu jį baręs, kartais ištrūkdavo ir griežtesnis žodis, bet jis 
nė karto už tai nėra supykęs. ir štai dabar rašau šias grau-
džias, naivias ir pavėluotas pasiaiškinimo, atsiprašymo ar 
atgailos eilutes. neprisimenu, kada ir kaip susipažinome. 
prisimenu tik, kaip matydavau į institutą ateinantį ar iš jo 
išeinantį užsisklendusį pailgo rūškano veido ir kiek mefisto-
feliškos išvaizdos brandaus amžiaus poną, vilkintį ilgą pla-
čiaskvernį tamsiai žalią paltą su stačiai užversta apykakle. 
pagalvodavau: koks nors intelektualas iš kauno. kaži kodėl 
man tada atrodė ir dabar tebeatrodo, jog apyjauniai nepri-
pažintieji kauno talentai (ypač jeigu jie mįslingai barzdoti!) 
yra kažkuo ypatingesni, kažkuo pranašesni ir protingesni, 
kad jie mato, jaučia ir supranta kur kas daugiau, nei man ar 
kitam paprastam vilniaus mirtingajam yra įkandama. ir štai 
po kurio laiko tas paslaptingasis žaliaskvernis ėmė lankytis 
petro vileišio rūmų palėpėje, kur tuo metu buvo instituto 

vygantas ir jo šešėlis vytauto vanago vytautinėse. 2000, rugsėjo 26

literatūrologas. 2002, rugsėjo 6
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bibliotekos periodikos saugykla ir kur tada sėdėdavau aš. į palėpę už-
kopdavo grąžinti ar pasiskolinti kelių ar keliolikos litų, užsukdavo ir 
rimtesniu reikalu: išsirašyti ar pasitikrinti jau išsirašytų citatų iš petro 
Tarulio redaguotų Keturių vėjų, kitų žurnalų (jam buvo būdingas iš-
siblaškėlio netvarkingumas: to paties dalyko prisireikdavo po keletą 
kartų). Tada ir ėmėme nuoširdžiau šnekėtis. pasipasakodavo apie savo 
klajūno iš kampo į kampą gyvenimą, apie neatstojančias depresijas ir 
nemigas, apie pradingstančius popierius, daiktus ir artimus žmones. ir 
apie literatūrą. (yra išlikusi nuotrauka iš tų jo palėpinių „vizitų“, gaila, 
neryški). jam buvo nelengva. iš dviejų pradų – pirmykščio, instink-
tyvaus, gaivališkojo ir kultūros žmogui būdingo blaivaus, analitiško, 
aristokratiškojo – sulipdytam vygantui, matyt, buvo sunku suprasti 
ir apsispręsti, kas jis. bet, regis, jautė ir įsisąmonino, jog instinktų ir 
vaizdinių apsėstas protaujantis besikankinantis sąmonės žmogus yra 
artimiausias menui ir kūrybai.

kodėl visa tai prisimenu ir rašau? pasirodžiusi vyganto šiukščiaus 
knyga Likę tekstai yra skirta jo atminimui – taigi memorialinis leidinys. 
deja, joje neatsirado vietos nė vienai, net mažiausiai, prisimenamo au-
toriaus nuotraukai. Tai kažkodėl mane įskaudino, papiktino ir… mo-
bilizavo protestui. ir išsirikiavo neatsakyti klausimai kaip bežadžiai 
kareiviai nesibaigiančia rikiuote. kodėl mūsų demokratinėje laisvoje 
lietuvoje vienos knygos yra lygesnės už kitas knygas, vieni autoriai 
ar atlikėjai lygesni už kitus, o šias hierarchijas nustatantys mokslų bei 
menų biurokratai lygiausi iš visų? kodėl savanaudžiai trumparegiai 

krautuvininkai ir jų tarnai taip netalentin-
gai ir negailestingai projektuoja lietuvos 
ateitį, lyg ji būtų viso labo tik pardavimui 
skirta degtukų dėžutė?..

Todėl ir ryžausi pasiūlyti publikacijai 
kelias iš nedaugelio mano turimų vyganto 
šiukščiaus nuotraukų. gal bent taip kaž-
kiek atitaisytume aną leidybinę skriaudą ir 
išsaugotume netikėtai amžinybės nužen-
gusio kolegos ir bičiulio portretą.

prano vasiliausko  nuotraukos

2002, gegužės 14

Likę tekstai. 2002, gegužės 14

kolegių apsuptyje. 2002, spalio 2

juozo laurušo laidotuvės. 2000, spalio 24
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dailininkų uogintų palėpėje1 antanas gudaitis, 
tyliai braukdamas teptuku drobę, įdėmiai klau-
sydavo triukšmingų čia susirinkusių šnekorių, 

ypač susikaupdavo, kai kalbėdavo juozas miltinis, lai-
monas noreika; susiraukdavo, kai alasą keldavo, netikė-
tai pasirodęs vytautas petkevičius.

a. gudaitis mėgo bendrauti su broniumi uogintu ir 
baliu dvarionu. įdomu buvo stebėti gudaitį ir dvarioną, 
kartu vaikščiojančius palangos takais. abu tyli. pasižiūri 
vienas į kitą ir vėl tyli. bet matai, kad abu vienas kitą su-
pranta. Tai nebylus intelektualinis bendravimas, turinin-
gas ir iškalbingas judesiais ir veido išraiškomis.

antano gudaičio gyvenimo esmė – tapyba, kuri jam 
reiškė ir kūrybą, ir natūralios tikrovės išgyvenimą, atsi-
veriantį kaip žmogaus egzistencijos drama. Tapytojas 
mėgo dramatišką siužeto skambesį prislopinti spalvin-
gais potėpiais, alsuojančiais gaiviu humoru. kiek supra-
tau iš trumpų mūsų bendravimo epizodų, balys dvario-
nas buvo panašiai mąstantis kūrėjas.

gudaičio ir dvariono vasarnamiai palangoje stovėjo 
greta. abiejų sklypus skyrė ilga tvora. kad būtų patogiau 
bendrauti, jie tvoroje praardė angą. Eiti uogintų pastogės 
link vienam iš jų tekdavo pralindus pro tą siaurą plyšį 
tvoroje. ypač jiedu skubėdavo, kai išgirsdavo, kad jau 
atvyko juozas miltinis.

išvydęs ateivius miltinis tuoj pat ir šaukia:
– antanai, ar nesuplėšei kelnių, lįsdamas per tvorą?
dvariono jis neliesdavo, bent jau čia improvizuoja-

mo „palėpės spektaklio“ pradžioje. Tokia jau buvo sce-
nos meistro maniera.

kartą miltinis, pasiekęs savo oratorystės kulmina-
ciją, linksmai gyrėsi, kad juozą grušą dar karo metais 
įklampino į teatro reikalus:

– aš jį ištraukiau iš depresijos pasiūlęs rašyti pjeses. aš 
jį spaudžiu rašyti, o jis kaip apsėstas rašo vis ne taip, kaip 
reiktų. Tu labai blogai rašai, nieko nesupranti apie teatrą – 
jam šaukiu. Žinoma, aš tyčia taip sakau, nes jis man vis kiša 
tą savo prozą, o dramaturginio teksto kaip nėr, taip nėr; 
nemokėjo jis sceniškai mąstyti! reikėjo jį suerzinti, ambi-
ciją pažeisti, kad rašytų ir rašytų, kol šis tas man tinkamo 
atsirastų. galop pavyko tai padaryti. šiandien visi privalo 
man dėkoti, kad lietuva jau turi tikrą dramaturgą. geres-
nio mūsų padangėje nebuvo. aš jį padariau, aš, aš!..

visiems linksma. uogintas, mestelėjęs kažkokią taik-
lią pastabėlę, dar labiau kaitina atmosferą. o kai uogin-

A S M E N Y B I Ų  G A L E R I J A 

J u o z a s  A l g i m a n t a s  K r i k š t o p a i t i s

A. gudaitis ir B. dvarionas 
Uogintų palėpėje

tų padangėje miltinis įsisiautėja, visi čia esantys tarsi 
išnyksta. jis kalba vis garsiau, rėkauja, mosikuoja ranko-
mis, juokiasi užsimerkęs. kiti nedrįsta įsiterpti. uogintas 
kantriai tapo, gudaitis nervinasi, nes negali tapyti por-
treto, kai scenos meistras šėlsta, kai jo barzdelė lyg ožio 
pauodegė trūkčioja. šalia uoginto prisėdusi grafikė al-
bina makūnaitė baikščiai mėgina sangvino strypeliu už-
čiuopti charakteringus to šelmio volponės2 bruožus.

miltinis mėgo ginčytis, erzinti ir net įžeidinėti šalia 
jo esančius. ir vis dėlto gudaičiui į atlapus nekibo (bent 
jau man regint). buvo justi, kad miltinis gerbia gudai-
tį. galbūt, kad tyliai ir atidžiai jį tapo, nesileisdamas į 
kalbas.

gudaitis mėgo teatrą ir jį vertino. prieškariu jis sukū-
rė, rodos, dviejų pastatymų scenografijas. matyt, iš čia ir 
domėjimasis miltiniu bei jo teatrine veikla. gudaitis mie-
lai priimdavo kvietimus atvykti į premjeras panevėžyje. 
prisimenu gerai, Komivojažieriaus mirtį žiūrėjome kartu. 
po spektaklio gudaitis sako:

– miltinio teatro magija mane užvaldė. stipru, labai 
stipru.
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klausydamas tapytojo kalbų apie praeities ir dabar-
ties teatrinį gyvenimą, išgirdau daug spalvingai papa-
sakotų epizodų. supratau, kad gudaitis vertino liudą 
Truikį, bet manė, kad jo dekoracijų menas nedera su 
muzikos turiniu. mat Truikys siekiąs į savo įspūdin-
gas dekoracijas įsprausti muziką, kuri akivaizdžiai tam 
priešinasi. man ši gudaičio pažiūra buvo abejotina, bet 
neparodžiau savo nepasitenkinimo. Tyliai mąsčiau: „lai 
įžymieji mūsų klasikai patys tarp savęs aiškinasi indivi-
dualias ir labai subjektyvias nuomones.“

pamenu, miltiniui vis dėlto retkarčiais pavykda-
vo gudaitį suerzinti ir išprovokuoti ginčą. Tai būdavo 
ne tikri ginčai ar diskusijos, bet kontraversiškų minčių 
proveržiai. kartą gudaitis, neiškentęs provokacijų, sako 
miltiniui:

– nutilk pagaliau! Trukdai man surasti bendravimo 
su tapomu paveikslu raktą.

miltinis atidžiai stebėjo tapymo procesą, domėjosi 
dailininkų raiškos būdais. jam patiko švelnus, korek-
tiškas gudaičio tapybos sarkazmas. ir štai vieną dieną 
miltinis, atėmęs iš uoginto gruntuotą drobę, ryžosi sa-
varankiškai nutapyti autoportretą, žinoma, imituodamas 
gudaičio tapybinę manierą. miltinio darbą pagyrė ir pats 
gudaitis. bet daugiausia liaupsių pažėrė uogintas, ža-
dindamas tolesnius tapybinius eksperimentus. jis glostė 
nepasotinamą miltinio savimeilę pabrėždamas paryžie-
tiškų įtakų pėdsakus scenos meistro teplionėje.

kaip jau minėjau, uogintas mėgo paerzinti, provo-
kuoti tapomus bičiulius. pats garsiai sakyti pastabėles 
vengė, vis kam nors pakuždėdavo žodelį. štai jis tyliai 
lemena laimonui noreikai:

– pakviesk dvarioną pagroti vargonais bažnyčioje.
laimonas nedelsdamas ir sako:
– gerbiamas maestro, o jei taip mes, čia esantys, nu-

eitumėm į bažnytėlę paklausyti jūsų vargonuojant.

– nekalbėk apie vargonus. Tai man jautri vieta. čia 
daug buvo atrasta, bet ne mažiau ir prarasta.

kartą, kai miltinis iš palėpės nubildėjo žemyn ieško-
ti vyno, dvarionas sako gudaičiui:

– Tavo tapyba, ypač tavosios spalvų dėmės, man 
„kvepėte kvepia“, žinoma, ne dažais. o štai miltinio tep-
lionės bekvapės, drungnos, šiek tiek erzinančios. bet jo 
kalbų kalbelės visuomet su aštriu kvapeliu, putojančios. 
deja, tos putos sudrimba ir nieko nelieka. Tik miltinis 
sėdi ir pozuoja mekendamas kaip ožys.

kaip jau buvo įprasta, uogintų vasarnamyje susi-
rinkdavusius menininkus fotografuodavau. kai papra-
šiau antano gudaičio autografo, jis tylėdamas paėmė 
fotografiją ir... nepasirašė. ją gražindamas tarė:

– mano žentas3 geriau fotografuoja.
– be jokios abejonės. jis gi profesionalas, – atsakiau.
balys dvarionas kitaip reagavo. kai pateikiau jo fo-

toportretą, maestro ilgai rankoje sukaliojo rašiklį. pasira-
šęs vis kraipė galvą:

– nekaip išėjo. reikėjo nuoširdžiau, ne taip formaliai 
pasirašyti. ar turi kitą egzempliorių?

visuomet aplanke slėpdavau dar kelias nuotraukas. 
padaviau naują. pasirašė su dedikacija man. po minu-
tėlės vėl prašo kitos nuotraukos. dabar pakišau kitą – 
perfotografuotą jo portretą, kurį buvo nupiešusi albina 
makūnaitė. vėl jis užrašo man dedikaciją. bet maestro 
nerimsta: pageidauja dar vieno egzemplioriaus; matyt 
patiko jam tas pieštas portretas. ant jo užrašo: „kad tik-
rai toks būčiau... atminčiai. balys dvarionas, 1970“.

1 apie susitikimus dailininkų bronės ir broniaus uogintų namuose 
palangoje autorius jau rašė: Naujoji Romuva, 2007, nr. 4, p. 68–69; 
2008, nr. 1, p. 76–77; 2008, nr. 2, p. 12–13.

2 volponė – mėgstamiausias j. miltinio vaidmuo.
3 Turimas mintyje algimantas kunčius.
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Pušys

Tik pažiūrėk, kokie pirštai
Kaip juos tiesia į dangų, žiūrėk tik!

Ypač tos, žemaūgės, plėšrūnės. 

Ir tave, žiūrėk, tais pirštais, 
Vaškiniais, žvynuotais pačiups kaip,

Pačiups ir papurtys!

– – –

o kaip švelniai paskui antims papilves iškedena
kaip minkštai paskui jais barbena 
į vėstantį būgną dangaus, 
į bekraštę membraną

D a l i a  K a s p e r i ū n a i t ė

Visos mergaitės piešia

sausvėji, stok
šiaudinius savo plaukus veržiu
kaliausių šiurkščiais kaspinais
kelio dulkėse ašutų ieškau 
darysiu teptuką

tilk, vanduo
į savo atspindį keliais remiuosi
už nendrės liemens užsiglaudus 
juodmėlę giją mainais palieku 
už kirstą plunksnelę

rimk, kaitra
gryniausią varį bruku už ausų  
kibirkštim atsidūsta ketaus burna
kai liepsnos pašoks ir nurims
turėsiu angliuką

paskui piešiu tam 
kad nerodyčiau
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Popierinė

štai ji, tikėt pasiruošus,
gėlėm-žvaigždėm pasipuošus,
rankos ant kelių,
į dangų akelės,
visa tokia, kad net ak –
popierinė.

kiek verta ko verta?
– žodžio ir gūžtelėjimo.

Šąla 

Supa pirmagimį 
tylųjį Lapkričiuką, 
vilnom apsukus sūpuoja: 
– Važiuosim pas krikšto motutę, 
lai mudu sušildo 
ir sušukuoja. 

Kanda skruostus skarutės, 
Spengia rytas plikam kaštone. 
Tylus, mąslus Lapkričiukas 
prieš kelionę.

Anatomija

raktikaulio raktas 
ląstai atsklęsti 
riešo riešutas 
dusliai pabelsti 
akys – akmenys 
skruostą įskrosti 

ir mažesnis 
nei vyšnios 
ašarų kaulytis –
ašaka gerklėj
ar švilpiantis skalpelis?

Šokėja (rožinis)

Ta mergaitė – krislas tavo aky, 
verčiantis prisimerkti.

Prisimerki – 
sulimpa blakstienos. Gerklėj
didžiulis tumulas, 
vatos labiau negu cukraus. 
Net silpna. Nailonas
skleidžias ir bliūkšta – 
ji šoka. Ji tavo aky
anemonas, 
į šypseną skylantis.

Šokėja (atodūsis)

žiūri į jos iškirptę 
liūdnas, 
kažko pasiilgęs 
kažko neapčiuopiamo, 
ne materialaus 
lyg namai 
ir balti nėriniai 
ir jos žingsnis 
tau po kojomis 
grindinį 
skeliantis 

*  *  *

Cak cak nageliu, 
Nekantriai į stalą

Kac kac, mėnuliuk
Spaustukuos piršteliai 

Bąla



84Juvenes dum sumus

tokiu netikėtai bravūrišku pasisveikinimu gegužę 
panevėžio publiką pasitiko naujas, nežinau, ar la-
biau meniškai dokumentiškas, ar dokumentiškai 

meniškas, bet neabejotinai intelektualus ir simboliškas 
antano maciulevičiaus filmas. o po to dar ilga paties 
režisieriaus ritualinė akcija, kuria buvo pagerbti visi te-
atro veteranai. kalbėjo, tiesą sakant, jie nedaug, kažkaip 
droviai, varžydamiesi, jaudindamiesi, kentėdami, o kar-
tu įveikdami savo drovumą ir kančią, bet, atrodo, ne 
mažiau savikritiškai, kaip ir tais laikais, kai kiekvieną jų 
judesį ir gestą ant svarstyklų dėjo jų maestro.

Tai buvo sodriai ritualizuotas ir sakralizuotas rengi-
nys. laimingas panevėžys: jis dar turi tą garbingą pub-
liką, kurią sukūrė teatras; o ji darsyk pamatė ją pačią 
sukūrusį miltinį, žinoma, gerokai kitokį, iš laiko pers-
pektyvos, daugsyk komplikuotesnį ir prieštaringesnį, 
negu jį matė eilinis, jeigu toks apskritai yra, žiūrovas. ir 
aš dar pamačiau tą publiką, galbūt paskutinį kartą, kai ji 
plūdo į vienintelį dar išlikusį Garso kino teatrą. prakilnūs 
veteranai ir jų gerbėjai. jų vaikai ir anūkai. ir tie, kuriems 
miltinis – jau tik graži legenda. net prisiminimų įkvėptas 
invalidas su vežimėliu pasiryžo atgabenti anų laikų ma-
ciulevičiaus nuotrauką scenoje, kai jis dar jaunutis, ištįsęs 
miltinio teatro aktorius, ilgai svyravo dėl savo pašauki-
mo, kol galų išvyko į maskvą studijuoti kino režisūros. 
buvo aiškiai matyti: jie atėjo į teatrą, kuris dabar vyko... 
kine. sunku pasakyti, ar publika suspėjo apmąstyti tuos 
žodžius ir pirmąsyk regimus dokumentuotus miltinio 
gyvenimo fragmentus iki tos mirties valandos, kurią 
nusilpusi demoniška natūra dar suspėjo užrašyti į savo 
užrašų knygelę. ne apie filmą jie kalbėjo, o apie miltinį 
ir teatrą, – t. y. taip, kaip dirigavo savo darbą kuklumu 
pridengiantis režisierius.

unikalūs ir neįkainojami miltinio gyvenimo frag-
mentai: kartais orūs, beveik karališki, kartais buitiškai 
ironiški, kur genialumas kaitaliojasi su teatralizuoto ci-
nizmo, mokytumo proveržiais ir paryžietiško poligloto 
poza. ir per viską prasiskverbia giliamintiškumo, išmin-
ties ir ypatingai išpuoselėtos kalbos kultas, vargu ar kur 
kitur lietuvoje taip giliai įleidęs šaknis, kaip panevėžio 
teatre; visi jo aktoriai atrodytų baigę mažiausiai bent po 
du filosofijos fakultetus.

miltinio teatras, r. midvikio skulptūrinis pamin-
klas ir maciulevičiaus filmas – įspūdingas triptikas, 
skirtas klasikinei kultūrai, atsidavimui iki galo, maksi-
malizmui be jokų išlygų, be kompromisų su sąžine, be 
apsimetinėjimo, be visokių „lyg“, „galbūt“, „tikriau-
siai“, „dabar toks laikas“... To viešajame gyvenime jau 
seniai nėra. bent lietuvoje. panevėžys gali pasididžiuo-
ti. visi šie kūriniai užduoda vienas kitam aibę klausi-

„Labas vakaras, 
monsieur miltini“

mų, bet atsakinėdami į juos tarpusavyje jie sukuria dar 
gilesnę paslaptį, reikalaujančią gerokai daugiau intelek-
tualinių pastangų negu jų šiandien yra lietuvoje. bet ir 
tokia nuoga paslaptis neleidžia praeiti pro šalį susigū-
žus ir užsiėmus tik savimi. apsunkina marginalizaciją 
ir praėjimą pro kultūrą. filmas beveik tiesiai klausia: ką 
pagalvotų miltinis apie kultūrą ir teatrą, jei dabar pri-
sikeltų. ką paaiškintų tiems, kurie dar įstengia tokius 
klausimus formuluoti?

filmas buvo demonstruojamas su reklamine ant-
rašte Kultūros vertybių ilgesys postmoderniame lauke. šie 
mokinių darbeliai atsirado po filmo peržiūros ir buvo 
specialios komisijos premijuoti.

KRESCENCIJUS STOŠKUS

juozo miltinio paminklas panevėžyje.  kęsTučio svėrio nuotrauka
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Šviečiančios parduotuvių vitrinos, stendai, tikinan-
tys, jog tik Pampers padaro jūsų vaikelio gyvenimą 
visavertį. radijas skleidžia sudėtingus elektromag-

netinius virpesius, kuriems kintant girdėti įmantrių gar-
sų, primenančių varomo kamuolio bumbsėjimą, raizga-
lynė. Televizija transliuoja realybės šou, neką realesnį už 
Nekviestą meilę. Televizijos kompiuteris spausdina ekrane 
juostelę, rėkiančią: „TiEsiogiai“. Taip. Tai tikra. Tikra 
ir tai, jog tik su Labas gali mokytis, siekti, žaisti, rašyti, 
išrasti... ir aš šalia. kažkur anapus žydrojo ekrano (gal 
reikėtų sakyti – pal ekrano?). nežinau, kiek toli esu, bet 
tai, kas vyksta ekrane, niekur giliau nei mano ausys ir 
akys nenukeliauja. kalu į galvą: išrasti, kurti, žaisti, siek-
ti, rašyti, labas... paprašysiu, kad nupirktų Labas. reikė-
tų ir naujos elektros lemputės, kuri jau gerą pusvalandį 
grasinamai mirksi rėždama akį. naujų lempučių reikėtų 
ir miesto žibintams. gal čia lempučių sąmokslas? kodėl 
jums užgesti reikia būtent dabar? negaliu praleisti Ne-
kviestos meilės serijos! išbraukti vieną dieną iš trumpo gy-
venimo?! būtų linksma, jei nebūtų graudu... kažin kodėl 
(be abejo, aišku, kodėl) iš kažkur giliau, nei gali pasiekti 
televizorius, tyliai, bijodama išgąsdinti ir būti sutrypta, 
kyla daina: „Ta tamsa – kur pasidėti, kai nei žemės, nei 
dangaus...“ vis dėlto kosto smorigino daina pasiekė ne 
tik ausis. Ta tamsa... kodėl be šviesos, be elektros, be te-
levizijos, ypatingų efektų, reklamos, be Labas ar Pampers 
nieko nėra? ne, yra. matyt, yra. kažkodėl dabar tamsoje 
visiškai netrūksta nuolatinio radijo bambėjimo, rėksmin-
gų šūkių, spalvų „mišrainės“. kodėl dabar, kai baisu, kai 
nežinai, kur dėtis, trūksta ne šviesų ir garso montažo, o 
kiTko?

kitkas – tai TiEsa. Tai – Tikrumas. panevėžio 
teatro spektaklis Margarita buvo toks – tikras. jo man 
trūksta. spektaklis statytas mažajai scenai, be ypatingų 
efektų. Tačiau žiūrėdamas jį esi labai arti. arti ir tiesiogi-
ne prasme, ir mintimis. galbūt net ne arti, o viduje. kar-
tu išgyveni dramą, kuriai tikrumo teikia aktorės astos 
preidytės gyvenimas spektakliu, buvimas margarita. ir 
kai jauti, jog aktoriai nemėgina tavęs apgauti, nemėgina 
vaidinti tiesos, o sako tiesą, tik tuomet gali jaustis pilnas. 
pilnas tiesos, net jei spektaklio programėlėje neparašyta: 
„Tiesiogiai“.

Tiesa nebūtinai ateina per žodį, per vaizdą. labiau-
siai šiuo metu netikrą tiesą mėginama įbrukti su muzika. 
sunku suvokti, kokia muzika yra tikra, kuri „neperdirb-
ta“ kompiuterio virtuvėje, kuri reikalauja ne tik vieno 
„prisėdimo“, bet daug laiko grojimo technikai tobulinti, 
mokytis girdėti ir padėti muziką išgirsti klausytojams. 
klausytis gali kiekvienas, bet norint išgirsti neužtenka 
turėti ausis – jautrų ausies būgnelį ir tvirtus klausomuo-

M a n t ė  Ž e l v y t ė

lempučių sąmokslas

sius kaulelius, kaip mums kalama per biologijos pa-
mokas. išgirsti reikia visu kūnu, ne visumą, o atskirus 
garsus, kurie galiausiai tampa vienetu. bet ar įmanoma 
išgirsti daugybės kūrinių mišinį, melą, kurį jie neša? 
Tamsoje girdžiu lengvus genadijaus savkovo akordeo-
no garsus. lengvus, bet gilius. garsus, kurių neįmano-
ma neišgirsti, jei klausaisi. viską galima paaiškinti garso 
bangų savybėmis, bet išgirdęs tą muziką tiesiogiai, to 
paaiškinti moksliškai nemėgintų net heinrichas hertzas. 
nereikia jokių naujovių, jokių papildomų „sintetinių“ 
garsų. kiekvienąkart išgirstas tas pats kūrinys yra nau-
jas, su kita emocija, kitokia istorija. o kokia nauja emo-
cija, jei dainuojama pagal fonogramą?..

o virtuali erdvė? juk be elektros, be kelių tingiai 
pralekiančių elektroniukų, ji išnyksta. išnyksta viena 
didžiausių mūsų „vertybių“: paveikslų galerijos, kurių 
nesusiruošiame aplankyti, koncertų įrašai, bibliotekos, 
įspūdingi vaizdų ir muzikos montažai, filmai ir net namų 
darbai – viskas telpa dėžutėje, priklausančioje nuo kelių 
elektroniukų. atsimenu, kokį įspūdį man paliko mika-
lojaus konstantino čiurlionio dailės muziejus kaune. 
dabar prieš akis iškyla įspūdingi Rex ir Laidotuvių simfo-
nijos ciklas. o nepamirštamoji Žvaigždžių simfonija. Alle-
gro, kuri nuolat išnyra prieš akis! Žiūri į darbą ir nema-
tai jokių sąsajų su kitų dailininkų darbais – viskas sava. 
nėra pagiežos, pasipuikavimo, veidmainiavimo. jokių 
priekaištų žmonijai. Tik tai, ką tapydamas dailininkas 
norėjo pasakyti. jokių įmantrybių, kurios apsunkintų 
paveikslą ir atitrauktų dėmesį nuo tikrojo darbo. Tik jo 
tiesa, jo tikrovė, kuri yra tikresnė už dabartį, kuri žavi 
ir kviečia tikėti tuo, kas sakoma. Taip jautiesi tik bažny-
čioje, kuri netrokšta smerkti, apgauti, pasirodyti, kokia 
nepakartojama savo grožiu yra. štai kas yra vertybė. bet 
ar tai sutelpa į kompiuterį? ar įmanoma pajusti kūrinį, 
žiūrint į nevykusį jo paveikslėlį ekrane? ar verta dėl to 
vargti nusiplūkusiems elektroniukams?

„skrisim, rankas iškelsim, mes nerealios, o visa 
kita – tik detalės...“ Elektra apšvietė mano pasaulį ir su-
grąžino į tikrovę. arba į nerealią tikrovę. kartais ir tele-
vizija sako tiesą, tik nemokame išgirsti, nors mums tiesiai 
į ausį rėkia: „...mes nerealios.“ rodos, niekas nepasikei-
tė: radijas skleidžia tuos pačius kamuolio bumbsėjimo 
garsus, sumišusius su užvedamo variklio burzgesiu, te-
levizija toliau transliuoja „tiesiogiai“. Tik kažkas nelei-
džia pamiršti tamsos. nežinau, gal kaltininkė – įsirėžusi 
daina, kuri jau be baimės skamba galvoje. o gal tarp ne-
užsičiaupiančių technikos stebuklų liko ilgesys, gimęs 
tamsoje? Tikrųjų kultūros vertybių ilgesys.

panevėžio juozo miltinio vidurinė mokykla, 10 klasė
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Kultūra – žmogaus ir visuomenės veikla, jos formos 
ir sistemos, kurių funkcionavimas leidžia kurti, pa-
naudoti ir perteikti materialines bei dvasines verty-

bes. šiuolaikiniame postmodernistiniame pasaulyje, kuris 
reikalauja atsižadėti tradicinių mąstymo būdų, pasaulė-
vaizdžio, meno kūrimo principų ir siūlo dekonstrukciją 
bei dekompoziciją, nebelieka vietos kultūrinėms verty-
bėms, kurios yra mūsų egzistavimo pagrindas.

Europos kultūrose yra visuotinai priimta nuostata, 
kad gimtosios kalbos kultūra – tai esminis bendrosios 
kultūros kokybės ir jos lygio rodiklis. nors mūsų kalbai 
ir nebegresia jokie išoriniai pavojai, tokie kaip rusifikacija 
ar spaudos draudimas, grėsmė vis dėlto yra. Tai mūsų 
kalbinis nerūpestingumas, apsileidimas, nevalyvumas, 
kuris gramzdina į barbarybės būvį. savo kasdienėje kal-
boje vis dažniau įterpiame slaviškų, germaniškų ar an-
gliškų žodžių, kurie skurdina ir taip nualintą lietuvių 
kalbą. šiandieninėje visuomenėje lietuvių kalba prarado 
savo svarbą ir vertę. seniau žmonės kovojo už savo kal-
bą, lietuvišką žodį, jį puoselėjo ir saugojo. ypač tai ryšku 
spaudos draudimo laikotarpiu. Taip pat pamirštamas ir 
martyno mažvydo Katekizmas (1547) – pirmoji lietuviška 
knyga, kuri turėjo didelės reikšmės lietuvių kalbos rai-
dai. net senieji lietuviški keiksmažodžiai buvo susieti 
su labai įspūdingais, dažnai netgi šventais gamtos reiš-
kiniais, gyvūnais ar pabaisomis. keiksmažodžiai prilygo 
prakeiksmams, pašiepimui ar sudrausminimui, dabar – 
vartojami be jokio tikslo. beje, lietuviškų keiksmažodžių 
yra išlikę nedaug ir juos išgirsti galime nebent iš seno-
sios kartos atstovų, kurie dar puoselėja lietuvių kalbos 
tradiciją. ateis laikas, kai jie išsineš tikrąjį lietuvišką žodį, 
kuris augino dabartines kartas, mokė gerbti tradicijas ir 
puoselėjo šeimos vertybes.

bendrumas – pagrindinė šeimos vienybės sąlyga. 
deja, dabartinėje postmodernistinėje visuomenėje šei-
mos bendrumą neva kompensuoja materialinis aprūpi-
nimas, kuris reikalauja daug pastangų ir laiko. šiuolai-
kinei visuomenei žodis „šeima“ nebekelia jokių jausmų, 
nes šeima tapo antraeiliu dalyku. Taip pat nebepuoselė-
jamos šeimos tradicijos, kartais net nebešvenčiamos šei-
mos šventės. seniausiai lietuvių ugnies ir namų židinio 
deivei gabijai vis sunkiau globoti namų ugnį...

kasmet didėjantis skyrybų skaičius rodo, jog su-
situokusieji nebemoka susikalbėti ir spręsti iškylančių 
problemų. jie tiesiog bėga nuo jų, skaudina ne tik save, 
bet ir savo atžalas. Tai ne tik įskiepija žmonėms nepasi-
tikėjimą savimi, bet ir sukelia vidinę žmogaus būsenos 
destrukciją, kuri vėliau perauga į dvasinį nepasitenkini-
mą. karjeros siekimas mažina gimstamumą, nes žmonės 
pirmenybę teikia karjerai, o ne šeimos kūrimui.

lietuvių emigracija – tai dar vienas rodiklis, kuris 
parodo, kad bendrumo šeimose nebėra. išvykusių tėvų 
vaikus prižiūri seneliai arba kaimynai. galbūt taip atsi-

r ū t a  M o r K ū n a i t ė

Postmodernizmo progresas
tinka todėl, kad mes neturime į kultūrinę sferą integruo-
to dvasinio gyvenimo.

religija – tai tikėjimas, kad egzistuoja antgamtinės 
jėgos (dievas arba dievai, dvasios). postmodernistinė-
je visuomenėje daugeliui tai nebeturi jokios reikšmės. 
dažnai tikėjimo dogmos yra pašiepiamos kaip įrodymų 
neturinčios teologinės teorijos. prisiminkime pagonybės 
laikus, kad ir rasų šventę. lietuviai traukdavo skam-
biąsias sutartines, šokinėdavo per laužus, plukdydavo 
vainikus, atlikdavo pagonių apeigas – buvo meldžiamasi 
žemės ir ugnies deivėms Žemynai ir gabijai. krivis pra-
šydavo perkūno suteikti žmonėms sveikatos, stiprybės, o 
žemei – derlingumo. susivienijimo ir dalijimosi apeigos 
yra bendrystės ir bendruomeniškumo pagrindas. Taip 
pat nepamirškime ir krikščionybės. rasų šventė krikš-
čionių vadinama joninėmis (jono krikštytojo garbei). 
deja, daugumai joninės tėra eilinės išgertuvės, o ne tra-
dicijų puoselėjimo ir tautiškumo šventė. galbūt dėl to 
žmonės ieško naujų kultūros nišų, kuriose galėtų gauti 
tai, ko negauna.

vis dažniau atsigręžiama į rytų religijas ir kultūras, 
nors mums į kraują įaugusi lietuviškoji kultūra yra čia pat. 
bet, deja, kartais ji užmirštama, nuvertinama ar pašiepia-
ma. Tikriausiai taip yra todėl, kad etnografinė ir folklori-
nė lietuvių kultūra nėra taip gerai išreklamuota kaip rytų 
kultūros, be to, ji nemadinga. iš dalies nepopuliarumas 
yra gerai, nes mūsų kultūra netampa komercijos objektu. 
Žinios apie protėvių folklorą, papročius, šokius, etninės ir 
tautinės kultūros pagrindus turėtų būti suteikiamos dar 
mokykloje. Taip išvengtume kultūrinio nesusipratimo ir 
nesusikalbėjimo. dauguma menininkų inspiracijų taip 
pat gauna iš lietuviškos kultūros papročių. nors jie per-
žengia tradicinės lietuvių kultūros ribas, jų mintyse lieka 
užkoduota lietuviškų tradicijų žymė. jie bando prisitaikyti 
prie šiuolaikinio meno krypčių, atrasti naujas ir keisti se-
nas technikas. pasikeitė ir bohemiška atmosfera. „seniau 
žmonės susirinkdavo pasikalbėti, gerdavo tik tarp kitko, 
o dabar – geria lyg tarp kitko kalbėdamiesi“ (j. važgaus-
kaitė, g. stanišauskas). pasak a. a. jonyno ir l. jakimavi-
čiaus, anuomet bohema daug bendravo, mylėjo, mėgo dis-
kutuoti ir dalytis. į ją galėjai įsilieti per eilėraščius, prozos 
kūrinius ar kitus kūrybinius pasirodymus. dabar viso šito 
nebeliko. norint atgaivinti senąją atmosferą, reikia noro ir 
sugebėjimo laikytis tradicijų.

puoselėdami savo kultūrinį identitetą, tautines tradi-
cijas, gaiviname savo kultūrą, leidžiame pasklisti grožiui, 
harmonijai. Taip pat suteikiame galimybę ir kitoms šalims 
susipažinti su mūsų etnine kultūra. atveriame kelius kū-
rybiškumui ir kūrybingumui, skatiname jaunąją kartą do-
mėtis praeitimi, o tai yra būtina kartų bendravimui. Taip 
suteikiame galimybę visuomenei suvokti mūsų kultūrinę 
vertę ir leidžiame kerotis patriotiškumo medžiui.

panevėžio vytauto Žemkalnio gimnazija, 4 klasė
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„Žmogus – savitręšis augalas, mus tręšia mūsų 
praeitis“, – rašė aforistas v. karalius. kiekvie-
ną dieną žmonės kaip gėlės, žolės, medžiai 

auga ir stiebiasi saulės link. šiuolaikinių Žemės gyven-
tojų saule galime įvardinti komfortą, materialinius tur-
tus, karjeros aukštumas. Tačiau įsigilinę į materialumo 
siekiamybę, žmonės neaugina ne tik savo dvasios, bet ir 
kultūros. kultūra tarsi obelis: ant jos šakų auga svarbiau-
si žmonijos vaisiai – vertybės. deja, dažnas pilietis jau 
pamiršęs šių vaisių skonį. Taigi kokia kultūros vertybių 
nykimo problema?

ilgimės… ilgimės sakralios rasų šventės, o ne „gir-
tų“ joninių, ilgimės prasmingos poezijos, o ne tuščių 
paistalų literatūroje, ilgimės vienybės, bendrystės. kul-
tūros skurdėjimą pastebi ir nuovokesni jaunosios kartos 
atstovai, o vyresniesiems dar sunkiau stebėti vis pro-
gresuojantį vertybių degradavimą. aišku, negalima sa-
kyti, kad visa jaunuomenė nenuovoki ir nekūrybinga. 
Taip pat negalima teigti, kad likti visiškai archajiškiems 
ir konservatoriškiems būtų teisinga kultūros atžvilgiu. 

s i l v i j a  B u t K u t ė

vystančių vertybių sodai

man patiko h. hesse’s mintis, kad, norėdami atsikratyti 
kultūros ligų, žmonės turėtų ne „grįžti į gamtą“, bet vis 
subtiliau prisiderinti prie kultūrinių dalykų. svarbiau-
sias vyresniųjų kartos uždavinys yra auginti istoriškai 
išprususius, bet kartu novatoriškus piliečius.

dažnai pamirštame neatsiejamą kiekvienos civili-
zacijos veiksnį – meną. Žodis „kultūra“ man pirmiausia 
asocijuojasi su meno sąvoka, nes menas įneša didelį indė-
lį į šalies kultūrinį gyvenimą, pradedant liaudies kūryba, 
baigiant moderniais menininkų kūriniais. jo funkcija yra 
ypač svarbi, mat poezijos, dailės, muzikos, teatro kūri-
niais galima pasakyti daugiau nei žodžiais. deja, šiais 
laikais visuomenė praradusi susidomėjimą menais, tai 
įrodo ir valdžios abejingumas kultūrinėms įstaigoms, kai 
šios kreipiasi finansinės pagalbos. gal dabar nemadinga 
eiti į teatrą, galerijas, juk lengviau yra kompiuterio ekra-
ne susirasti www.google.lt ir pasiruošti referatui...

aš abejoju, ar panevėžio teatro genijus j. miltinis 
būtų pritapęs šiuolaikiniame pasaulyje. visi šiais lai-
kais tokie „protingi“ kritikuoti, puikuotis savimi, kad 
legendinis režisierius nebūtų suprastas. o juk anksčiau 
jo spektaklių plūsdavo žiūrėti žiūrovai net iš rusijos, 
latvijos. Žiūrovai vertino menininko triūsą, gėrėdavosi 
kūriniais. šiuolaikinių teatralų darbai nė iš tolo nepri-
lygsta j. miltinio talentui. dramos teatras vis dar stovi 
pačiame mūsų miesto centre, tačiau tai tėra kultūrinio 
paveldo dalis, teatre jau seniai nebesklando stebuklinga 
teatro dvasia. ši vertybė, kuri skatina kultūrinį ir meninį 
žmogaus suvokimą, nugrimzdo užmarštin kartu su se-
nųjų spektaklių repertuarais.

kultūra – valstybės pamatas, todėl ji yra neatsieja-
ma nuo patriotiškumo, ištikimybės. antrosios sovietinės 
okupacijos laikotarpiu žmonės pradėjo „tyliąją kovą“ 
prieš okupantų valdžią. čia didelį vaidmenį vaidino kul-
tūrinis sujudimas. j. grušo dramose „netyčia“ išsprūsda-
vo žodžiai „lietuva“, „laisvė“. Tai kurstė patriotines vi-
suomenės nuotaikas, svajones apie laisvą Tėvynę. dabar 
mes jau du dešimtmečius gyvename laisvoje lietuvoje, 
o patriotiškumas nustumtas kultūrinio gyvenimo nuoša-
lėn. deja, nebesvajojame apie šviesesnį rytojų...

kiekvienas laikotarpis teigė savo tiesas, vertybes. 
privalome jų nepamiršti ir pritaikyti šiuolaikiniame gy-
venime. gyvename XXi amžiuje,  kai žmonės kuria ne 
tik technikos stebuklus, bet ir naują kultūrą. kiekvienas 
gimėme pačiu laiku (kaip dainoje), kuriame savo verty-
bes, turime savo talentus ir genijus. norėtųsi, kad žmo-
nės puoselėtų, tręštų kultūros laukus ir patys žydėtų 
kaip gražiausios gėlės.

panevėžio vytauto Žemkalnio gimnazija, 4 klasėm
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Liūdesys ir ilgesys – lyg sesės dvynės. kur dingo 
broliukas džiaugsmas? jo vardas – pavasaris. jo 
amžius – kūdikystė, vaikystė, jaunystė ir branda. 

subrendęs džiaugsmas dažnai slepiasi po rudeninių 
šalnų pakąstų medžių lapais. liūdni prisiminimai. vai-
kystės ilgesys.

Tai – laiko personifikacija.
debesėliai slankioja išdykę – jie pro langą juokina 

mane. motina niūniuoja dainą tokią – Žemė pavadinta 
lopšine...

motinos nebedainuoja lopšinių. jos išvažiuoja į užsie-
nius užsidirbti daugiau pinigų. kultūrinių vertybių į ban-
ką nepadėsi, o „užsichaltūrinti“ pinigai visur tinkamai pa-
naudojami: korupcijai, kultūrinėms prekėms, pramogoms 
ir... nuosavam namui. vaikai tegul mokosi būti savaran-
kiški. Tai tokios modernios visuomenės pamokos.

vaikai mokosi. pavyzdžių labai daug: televizijos 
ekranuose, internete ir gatvėse, net mokyklose – vien 
keiksmažodžiai, smurtas, žeminimas, nepagarba net mo-
kytojams. štai tada ir pamatai mokyklos suole sėdinčias 
dvynukes: liūdesys ir motiniškos šilumos ilgesys. akys 
nemeluoja!

rudeninė karta. režisieriaus juozo miltinio spek-
taklių žiūrovai, jo gerbėjai. liūdni veidai. kultūrinių 
vertybių ilgesys akių žvilgsniais lyg adatomis smaigsto 
nekultūringą jaunuolių kompaniją. keikiasi, stumdo-
si, spjaudosi... jokios pagarbos kartu esančioms mergi-
noms, jokios pagarbos aplinkiniams. kas jų tėvai? kokia 
dabar švietimo ir kultūros, mokymo sistema? o minis-
terijų programa, tikslai? jiems rūpi tik baliai, t. y. balai, 
skaičiai. baliavoja ponai, įvairiausiom progom šampano 
taures kilnoja. kur dingo drovumas, kilnumas, tauru-
mas? kilst taurę, dzingt: į sveikatą! vaikai viską mato. 
jie taurių nekilnoja, pakrūmėse siurbia iš butelio. kam ta 
kultūra? medikai surankios nusigėrusius nepilnamečius, 
net mergaites. atgaivins. laikinai, nes tas postmodernis-
tinis laukas nusėtas vien bedvasių, „mirusiųjų“ kūnais. 
lyg po Žalgirio mūšio...

o lietuva juk – didvyrių žemė. dar šiandien skam-
ba man išmokti maironio žodžiai: „pelėsiais ir kerpėm 
apaugus aukštai Trakų štai garbinga pilis...“

daugybė legendų apie piliakalnius, apie vilniuje 
esančią gedimino pilį. dvasios milžinai stiprybės semia-
si iš praeities, o ne iš „titanų“.

graži, tauri, kilni siela ilgisi grožio. To, ką sukūrė die-
vas, o ne demonas. siela, kilusi iš dievo, ilgisi dievo.

M i l D a  Z a l i e s K y t ė

Chamizmas ir 
dvasinės kultūros badas

kūdikiui pirma pažintis su dievu yra tėvai, ypač 
motina. vaikui dievas yra autoritetas – kunigas ir moky-
tojas, kurie negalvoja apie algą, teisę gauti didesnį užmo-
kestį, bet jaučia pareigą ir atsakomybę už jiems patikėtą 
darbą: formuoti vaiko sielą, nukreipti ją teisingu keliu 
tolesniame gyvenime. jiems reikalingas pasiaukojimas, 
kantrybė. Todėl kunigo ir mokytojo profesiją turi rinktis 
žmonės, kurie žino, kas yra meilė. meilė – tai dievas, o 
ne seksas. meilė yra rama („ramybė jums“, – sako jėzus 
kristus). seksas yra kama – chaosas, nerimas, nekultūra 
(„chamas“). dabar klesti chamizmas, juntamas dvasinės 
kultūros badas. jų, „badaujančiųjų“, reikia gailėti, o ne 
smerkti. „kas yra blogis? Tai alkanas gėris“ (k. gibra-
nas).

aš esu dėkinga dievui, kad jis man parinko gerus, 
kultūringus tėvus. jie man rodo pavyzdį, kaip pamilti 
meną: dailę, muziką, dainas, išmokė mylėti gyvenimą, 
džiaugtis juo, pamilti draugus, mokytojus.

aš esu dėkinga režisieriui antanui maciulevičiui 
už kino filmą apie j. miltinį, kino vakarą Garso kultūros 
centre. man labai liūdna, kad naikinamos vidurinės mo-
kyklos, paliekant tik kelias gimnazijas, į kurias „įstoti“ 
taip pat sunku, kaip „anuo metu“ buvo sunku patekti 
į j. miltinio dramos teatrą. gerą pažymį nesunku nusi-
pirkti, nes mokytojų atlyginimai maži, ir prie algos „pri-
sidurti“ mėgsta dauguma. už tai, kad mokytojas išug-
dytų asmenybę, o ne „aukštų pažymių rinkinį“, pinigų 
niekas nemoka.

Tenka pasikliauti savo jėgomis, jei nori būti žmogus, 
o ne „banko sąskaita“. būti ar pūti? man gyvenimas yra 
daina. salomėja nėris jį sudainavo prasmingai: Ką atme-
ni ir ko neatmeni, dainuoki nesustojus – jeigu nutilsi, tapsi 
akmeniu, tave sumindys priešo kojos.

ir aš sakau: dainuok, širdie, gyvenimą!
dabar pavasaris. greit žydės alyvos. išmintingoji 

nėris vėl dainuoja, nes kai po šalnų pradės žydėt alyvos, 
lakštingala negali nečiulbėti.

norėjau devintą klasę pradėti s. neries gimnazijoje, 
tačiau dabar ji pavadinta v. Žemkalnio vardu. paradinės 
durys užrakintos, šalia esantis poetės medinis reljefas ant 
sienos apaugęs pelėsiais ir kerpėm, apačioje – šiukšlynas. 
jokios pagarbos. chamizmas. pats likimas man pakišo 
mintį nunešti prašymą į j. miltinio mokyklą. ne aktorės 
karjera mane veda, o kultūros vertybių ilgesys.

panevėžio Verdenės pagrindinė mokykla, 8 klasė
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Letargo kelias. Tiksliai toks, kaip ir du tūkstančiai 
pirmųjų metų kalendoriaus spalio puslapio skiau-
tės, kurį laiką atstojusios knygos skirtuką, o vėliau 

įklijuotos į pirmąjį užrašų knygelės, turėjusios virsti die-
noraščiu, lapą. 

anapus lango asfalto pilkuma toliau rupšnoja vis tą 
patį baltą brūkšnį. vietomis palieka balsvus ruožus, kurie 
kaip senas antakio randas, atspindžiu krentantis ant stiklo, 
visiškai be reikalo iškraipo tą „rudenvakario“ portretą. 

dar šiame eskize dalyvauja galybė purslų, kurie le-
kia iš po ratų ir it kokie jonvabaliai nutupia ant iš paskos 
važiuojančio automobilio. ir tie purslai, nors ir verčian-
tys vairuotojus piktintis, čia yra būtini, nes kitaip viskas: 
radijo antenos, kelio ženklai, žibintų šviesos, mano au-
tobusas, trys pakelėje palikti šieno kūgiai (nežinia kam, 
gal sargauti) – būtų sumerkta į tą rūko ir neprašvitusios 
dienos glazūrą...

punktas numeris dvylika pažymėtas trumpai – dm. ir 
apmaudu pripažinti, bet, matyt, neoninės šviesos lempa, 
žybsinti vitrinoje, turi daugiau simbolikos už šį kodą.

„dovana matui“, – štai kokia frazė sukasi mano 
galvoje veriant knygyno duris. Tada pirmas žvilgsnis 
į naujienų stalelį ir netrukus pradedama lentynų kra-
ta. Tikslas – storoka oranžinė nugarėlė. štai ir pagavau! 
Gražiausios antikos sakmės – lengvai ir neskausmingai iš-
lukštentas dovanos galvosūkis padūkusiam pusbroliui, 
netikėtai, bet labai karštligiškai užsidegusiam antikos 
dvasia, jau kone mėnesį sėdinčiam ant vasaros kelio-
nei skirtų lagaminų, uoliai studijuojančiam Graikiškai 

j u s t i n a  r a i Ž y t ė

Apylankon
paskutinę minutę, spėjusiam išnaršyti visus pigius skry-
džius siūlančių kompanijų tinklalapius ir kitokiais bū-
dais ūžiančiam galvas visiems sutiktiems apie priešisto-
rinį (jo žodžiais tariant) atėnų grožį... 

Eidama kasos link veju mintis, kuždančias, kad mi-
tai – ne pati geriausia dovana „degtukui“, kuriam dar 
vakar tiesiausias kelias iki Akropolio buvo trisdešimtasis 
troleibuso maršrutas, ir raminu save, kad bent jau svetai-
nės lentyną tikrai papuoš. vis dėlto keliant žvilgsnį nuo 
anotacijos galvoje burgzteli vienas tų motoriukų, kurie 
ne vietoje ir ne laiku sukelia trumpą jungimą ir tu neiš-
vengiamai pasišalini iš dabarties į saviklausos pasaulį.

ar šiandienos žmogui dar reikia tų senųjų šlovingai 
nuodėmingų dievų melodramų? ar vis dažniau pašie-
piamos kovos su įvairiais besisukančiais instrumentais 
gali kuo pagelbėti racionaliam mano laikų homo sapiens, 
konstruojančiam ateities nanorobotus – dulkių siurbliu-
kus? o gal mitai tėra istorinės epitafijos ar apkerpėję ko-
miksai? gal reiktų leisti jiems suaugti su bibliotekų lenty-
nomis, o ne traukti į kalėdinės eglutės girliandų šviesą? 
„gal čia jau per daug klausimų?..“ – susivokiu pajutusi, 
kad esu užspeista į kampą to nemenko kalnelio ilgais žie-
minių paltų šleifais virtusių damų ir nuo jų neatsiliekan-
čių gerbiamų ponų. „reikia greičiau rast apylanką prie 
kasos“, – užsibrėžiu pirmąjį žygdarbį šiandien.

iš mumifikuotos realybės kitapus stiklo prikelia staigus 
sėdynės truktelėjimas į priekį ir nepatenkintų požemių 
dievų burbėjimą primenantis stiklinių „liktorėlių“ bildė-
jimas ant kelių.
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autobusas sustoja, o iš priekio iki manęs atsirita vi-
sai ne haidniškas, greičiau prislopintus timpano garsus 
mėgdžiojantis žmonių bambėjimas. Tuojau pasirodo ir 
mažas berniukas – žinios nešėjas iš autobuso priekio: 
„buvo apylanka, o vairuotojas nepamatė ženklo ir užva-
žiavo ant...“ „visi iš autobuso, keisim padangą“, – grei-
tą mažamečio tiradą pertraukia atgriaudėjęs vairuotojo 
balsas. „o daiktus kažin galima palikti?“ – dar paklausia 
šalimais sėdinti moteris. „Turbūt“, – atsakau, mažne ne-
girdėdama jos klausimo, padedu ant sėdynės savo kro-
vinį ir užsimaukšlinusi gobtuvą neriu į lauką. 

čia, kaip ir galima buvo tikėtis, visi jau apkvaitę nuo 
nenumaldomo kartumo jausmo! ne, nemanykite, kad 
keleivių širdelių plėvėms suminkštinti ir kumštinių pirš-
tinių turiniui sušildyti kažkokia stebuklinga jėga iš ana-
pus mestelėjo po opalo juodumo karšto šokolado puode-
lį. Tas kartumas buvo nepaprastai greitai gimęs keleivių 
bendrumo jausmas keikiant žioplą autobuso vairuotoją. 
Tą patį, kuris su savo pilku megztuku, pasiraitojęs „man-
kietukus“, lenda į karčiai juodus tepalus.

„jei žmogus išdūrė akį kitam žmogui, jam irgi reikia 
išdurti akį“, – bendrakeleivių veiduose galėjai perskai-
tyti senuosius šumerų įstatymus. ir išties – jei tik nebū-
tų reikėję tęsti kelionės, visa ta piktumo banga būtų su 
viesulu pakėlusi autobusą ir išmontavusi visut visas pa-
dangas! o man, traukiančiai iš kišenės mobilųjį, galvoje 
netikėtai dunkstelėjo nežinia kam skirta frazė: „atleiskit 
aklumą negyvai pelėdai.“ ir pati nuo jos sudrebėjau. 

„gal čia kas paleido ganytis cukrinius avinėlius? ar 
šiaip ką „papigiai“ duoda?“ – svarsčiau braudamasi pro 
tankiai apspistą lentyną. Tačiau netrukus supratau visas 
šuns pakasynas... 

ne, tai buvo ne šventinių akcijų aitvarais užtemdytas 
dovanų albumų skyrius, ten nevyko ir joks intriguojan-
tis pašnekesys su naujos knygos autoriumi ir autografų 
su prierašu „poniai X“ kaulijimas. Tai buvo tiesiog vi-
sos gyvenimo išminties skrynia, prieš kurią nublanksta 
ir pati pandora, aukso raidėmis įspaustu pavadinimu – 
Psichologija ir ekonomika. ir čia vyko nenutrūkstantys eg-
zistenciniai dialogai su savo komunikabiliuoju „vidiniu 
aš“, kurie kartais prasiverždavo į paviršių impulsyviais 
damų šniurkštelėjimais ir kostelėjimais. 

„sakykit, ponia, ko šiandien pageidautumėte: tapti 
milijoniere per vieną minutę? ak, pinigai jums nėra svar-
biausia. džiugu girdėti! Tuomet galime jums pasiūlyti 
sužinoti laimingo gyvenimo dėsnius arba meilės formulę! 
sakote, kad jas jau pirkote? nepadėjo? negali būti! matyt, 
neteisingai perskaitėte vartojimo instrukciją. na, aišku! 
juk juodu ant balto parašyta – vartoti tik kartu su nuro-
dytais papildais. Tad štai jums – sielogydos pradmenys. 
dvidešimt du penkiasdešimt. smulkiau neturėsite? dėko-
jame, kad pirkote, apsilankykite dar kartą! o kas domintų 
jus, ponia? problemos santuokoje... galime jums lengvai 
padėti: štai – teorija, kaip gyventi su idiotu. sakote, norite 
ko nors pigesnio? Tuomet jums puikiausiai tiks naujau-
siais moksliniais tyrimais patvirtintas ir užpatentuotas 
sutuoktinių dziudo. kokybė garantuota!“ 

Taip slapčia pasiklausius, belieka stebėti, kaip koks 
šaunus žmogelis išsišiepęs užveria knygyno duris mata-

ruodamas polietileniniame maišelyje savo tobulą ateitį!

baigusi išsamų raportą apie nesklandumus kelyje akies 
krašteliu grįžtu prie seniau pravažiuoto pakelės ąžuolo. 
jokio varinio baroko – visas nuošęs viršūnėmis su pra-
ėjusios savaitės vėtra. likęs tik drumzlėtas fonas, kaip 
paskutiniuose kino juostos kadruose.

visur aplink tas pats nykumas, it praūžus danse ma-
cabre festivaliui, o dar tie ūkų ūkai, tvyrantys viršum 
galvos... rodos, minutėlė, kita, ir pradėsi kaukt: „Žalia 
žalia varia“ savo rudos rudos kelionės paraštėje, greta 
kapinaičių vartelių.

o štai artėliau manęs visas tas šumerų umaras nė 
kiek nerimsta! vedamas ne ko kito, o mano išmintingo-
sios kaimynės, kuri, jei tik galėtų, rodos, kiekvieną sraig-
telį, ne tik autobuso pakaboje, bet ir vairuotojo galvelėj 
persuktų „savu kampu“. nes ji viską išmano šiame ir 
aname pasaulyje.

ir kur tau neišmanys, kai trisdešimt antrą kartą pa-
sišaukia dievą, lyg jis būtų vienišas kaimynas iš „tribu-
čio“, laikantis baltapūkį či chua chua. ir net tonas toks, 
jog taip ir gali įsivaizduoti nusileidžiantį deus ex machina 
su veržliarakčių dėže ir sutvarkantį visą šią suirutę.

„ir gerai daro!“ – sau pagalvoju. o išties, kam stengtis 
išradinėt naujus dviračius? juk ne vienas sau užduoda-
me tą gilųjį klausimą: tai kaipgi man gyventi.

ir ką darome tada? ogi pradedame karštligiškai 
ieškoti savo smaragdų miesto burtininko ir kaip kokie 
kvankštelėję faustai įsigeidžiam pažint visą pasaulį. ir 
taip nepaliaujamai skubame, kaip kokiose mielinių ža-
garėlių persismaugimo varžybose, kol galop suprantam, 
kad longoljerai jau sugraužė sienom ropinėjusias va-
landas ir liko tik netiksintis laikrodis, toks, kuris tyliai 
stumia laiką į priekį, neleisdamas jaust pasaulio pabai-
gos artėjimo. ir grėsmingai tada nuskamba žilo senu-
tėlio, savo darže ramiai pririšinėjančio pomidorus, žo-
džiai: „kitos pasaulio pabaigos nebebus...“ ir kas tada? 
ogi nieko. galima nebent sukramsnoti cukrumi papu-
druotą tešlainį ir akimirką pasidžiaugti savo ieškojimų 
nuotru(m)pomis.

bet grįžkime prie kur kas protingesnės investici-
jos. prie to laimingo žmogelio, nusipirkusio universalią 
laimingo gyvenimo abėcėlę ir jau turinčio garantuotus 
„9/10 laimės“. o mes, skrudžai, idant pasiektume tą iš-
svajotą kraštą, galime jau pradėti krautis kuprines į pri-
burbuliavusios atlantidos paieškos ekspediciją, prisidėt 
prie likimo draugo Tristano, nenuilstamai lekiančio gra-
lio pėdsakais, balnot žirgelius ir galąst kalavijus devintai 
slibino galvai ir galiausiai obliuot lentyną dvylikai įspū-
dingų žygdarbių trofėjų, kitaip tariant, pasiryžt pasukt 
dažnai painion ir duobėton apylankon, per sunkumus 
vis dėlto vedančion tikslo link.

ir paradoksas čia tas, kad netgi sėkmės atveju mes 
tiesiog gausime plagiatą – sava ranka nurašytą to dėdės, 
plačia amerikietiška šypsena vypsančio nuo viršelio, 
užpatentuotos laimės kopiją, dar kartą atsakysime į jau 
atsakytus klausimus. Tad ar yra kokia viso to prasmė? 
kas geriau: ar laužyti galvą, kaip mažamečiui nudegti 
pirštukus, mesti ir vėl susirinkti krūvas takų ir takelių 
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žemėlapių, ar pasitikėt ir įtikėt dailiai retušuota fiziono-
mija, sakančia: „viskas bus gerai“?

gal ir keista, bet manajam autobusui pakeliui su 
pirmąja idėja...

stoviu ir šąlu gerą pusvalandį, išmirkyta toje glazūroje 
jau tiek, kad galėtum drąsiai kišti krosnin ir išdegti. (ne-
tikėtai prisimenu, kad mokykloje baltą glazūrą liepdavo 
tepti labai atsargiai ir neskubant, nes kitaip ji trūkinė-
davo. Tačiau net viską atlikus nepaprastai skrupulingai 
niekada negalėjai žinoti, ar tavo ištraukta pieštukinė arba 
katinas nuskilusia uodega nebus išmuštas anyžiniais (to-
kiais šlykščiais šlykščiais) bubonais.)

„norėčiau išsidrėbt krosny“, – pagalvoju, supratusi, 
kad jau ir paskutinį kojos pirštelį kaži kas susuko į šalčio 
marlę. ir tada galvon tik strikt donelaitis su visais savo ka-
kaliais. o paskui jį neišvengiamai suguža ir nenuilstantis 
pričkus, su atkopiančia saulele svietą žadinantis, ir giltinė 
amtsroto kumšteliu jį besivejanti ir, žinoma, slunkius su 
pelėda, į kurių gretas nejučiom ir aš „įsipaišau“, vedina 
savo noro tik susigūžti šiltai ir kiūtoti. oi, muštų mane 
donelaitis už tokias mintis! botagėlį iš giltinės nustvertų, 
tik papliaukšt pataukšt ir šmurkšt po velėna kartu su ra-
dausku, ir visais jo nevedimais, nestatymais ir sėdėjimais 
neaiškiais tikslias po baltais krūmais! ir baigta! 

bet mano ausy jau sulindusios visos trys parkos, ku-
rių viena buria, kita audžia, o trečia piktdžiugiškai krizen-
dama čežina žirklėmis, kol galop tik čiaukšt, ir aš griebiu 
kišenėje sustirusį telefoną, nelaukdama jokios dangiškos 
paramos, ir imu mokamą pagalbą  – „skambutis“. 

ir čia kaltas ne kas kitas, tik tas kvailas noras būti anti-
mi. ne, ne ta, kurią sereikiškių parke matė vienas įžy-
mus rašytojas. 

aš kalbu apie senąją lietuvių pagonių antį, taip my-
lėtą dėl savo unikalaus talento – gebėjimo keliauti, pa-
tirti ir išgyventi visas pasaulio sanklodas: vandenį, žemę 
ir orą. dėl drąsos nepabūgti klajoti tūkstančius varstų į 
šiaurę ir pietus, rytus ir vakarus, susidurti ar aplenkti 
visas kliūtis tam, kad susisuktų savo šiltą ir jaukų lizdą, 
pripildytą džiugaus plunksnų kedenimo ir paskutinių 
trubadūriškų sliekelių raudų... Žodžiu, laimės. 

Tačiau kaip tada vertinti tą didžiąją visuomeninę ir 
kone mitinę epopėją, mokančią žengti tiesiausiu keliu, be 
jokių nuokrypių, ir liudijančią greitos laimės dėsnius, pa-
sak jų autorių, puikiai veikiančius šiandieniniame pasau-
lyje? čia man taip ir norisi prisiminti sigito gedos mintį, 
išsakytą vienoje poezijos knygos anotacijoje, apie tai, kad 
pasaulį tobulai gali paaiškinti tik mirusieji... „deja, jie – 
mirusieji.“ Taigi visus tuos greito sėkmės kredito inves-
ticinius fondus nusprendžiu palikti tiems, kurie kelionė-
mis mėgaujasi tik Travel kanalu, ir žvelgdama į priekį su 
nuolatiniu pusryčiu – viltimi – seku kelio ženklus.

štai vienas jų: „atsiprašome dėl techninių nesklan-
dumų. šviesa tunelio gale laikinai išjungta. (valstybinė 
kelių inspekcija prie susisiekimo ministerijos)“ ką pada-
rysi, būna ir taip...

kaip tik taip baigėsi ir kasos aparato juostelė priėjus 
mano eilei mokėti... ir vėl tas pats mitinis pasirinkimo 
klausimas: kur dabar sukti? o gal lipti per užtvarą?.. bet 
kelionė tuo ir žavi, kad dažnai priverčia tiesiog nepla-
nuotai sustoti ir užsiauginti naują potyrio rievę arba dar 
vieną tekstūrišką akimirkos prisiminimo kankorėžį taip 
ir nepradėto dienoraščio puslapyje. 

 
o dabar, ponios ir ponai, – tai, ko ir reikėjo tikėtis: pa-
mokomoji baltojo riterio gelbėtojo kalba tema „ar aš tau, 
miela, nesakiau?“ su karčiu prierašu: „pamatei, ką reiš-
kia „baladotis“ tarpmiestiniais autobusais ir koks malo-
nus atitirpdantis šildytuvo vėjelis.“

„Žinau“, – teatsakau jausdama, kaip visas tas rūkas, 
paliktas už stiklo, pamažėl nusėda ant pečių, varvančios 
nosies, palto sagų; aplimpa gličiai kaip koks avienos la-
jus aplimpa gomurį ir lėtai stingsta... bent iki tol, kol vėl 
praveriu automobilio dureles. 

atgal jas užtrenkiu smarkiai, kad nespėtų išlįsti 
tie siurrealistiniai gėdingai styrantys neįvykdytų planų 
ūsai. kildama liftu mintyse pradedu rašyt šiai dienai epi-
tafiją, o joje keikt visas pasaulio apylankas ir jose pasi-
klydusius kilnius tikslus ir žygdarbius… kol galiausiai, 
susisukusi į švelniavilnį argonautų pledą, poco a poco 
tamsoje paskui veliūriškai tįstantį siūlą nuseku į naujus 
klaidžius labirintus.

(ne)tolimieji rytai

„vokiečiai – tikri alaus ir riebių sardelių gurma-
nai!” – prabyla rausvažandė pūstarankovėn 
suknelėn įsispraudusi moteriškė iš kelioni-

nės brošiūros. na, gerai jau, žodžio „riebių“ ten nebuvo, 
bet prie jos putlaus linksmo veido ir rankose laikomų 
bokalų šis epitetas tiesiog lipte prilimpa. 

Tokį šios šalies įvaizdį visažinės reklamos byloja jau 
nuo man neatmenamų laikų ir tiekia ant padėkliuko kaip 
tradicinį ir skaniausią tautinį užkandį. vis dėlto realybė, 
su kuria man pačiai teko susidurti, gerokai nustebino... 

ar bent jau patvirtino mano nepasitikėjimą skambiomis 
frazėmis. 

Tenai, mažame griunbergo miestelyje, įrėmintame 
nuostabiais namų sienas baltai rudomis mozaikomis 
išmarginusias kvadratais, nepastebėjau nei sausakimšų 
mėsinių, nei lėbaujančių alaus gėrėjų. Tačiau atradau kitą, 
sakyčiau, fanatiškai gyventojų mėgstamą dalyką – obuo-
lius! obuolių sultys, obuoliniai ledai, vietinės kepyk lėlės 
obuolių pyragas, obuolinis marmeladas, sirupas, sidras, 
ledinukai, obuolių aromato mineralinis vanduo, varškės 
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desertas su obuoliais ir obuoliai be jo... Žodžiu, kažko-
kia vientisa obuolynė, kurios išragauti per tas trumpas 
viešnagės dienas tiesiog neįmanoma. ir manyk, ką nori! 
o aš pirmiausia užsinorėjau atimt iš tos linksmos mote-
riškės bokalus ir įduot obels šaką, pražydusią obuoliais. 
ir įdomu, gal visai sugundyčiau kelionių ištroškusias 
sielas tokiu savaip prisirpusiu požiūriu?..

vis dėlto nuo visų šių kulinarinių gardėsių norėčiau 
sugrįžti prie vieno pašnekesio (beje, prasidėjusio nuo tų 
pačių obuolių) su miela jauna vokiete. pacituosiu tik vie-
ną jos išsakytą mintį: „kam stengtis importuoti svetimą 
gėrį, jeigu jo su kaupu turime patys?“ gal šis sakinys ir 
kiek pasiklydęs vertime, tačiau mano mintyse jis klai-
džioja dar ilgiau. 

o dabar noriu sugrįžti jau į, galima sakyti, „nuo-
savą kiemą“ – į kauną, kur bėgiais ar asfaltu, bet galop 
atveda visi mano keliai. ir net jei ne tiksliai prie raudo-
nais apibrizgusiais skardos lakštais padengto vardinio 
miesto ženklo, tai bent prie ypatingo rotušės laikrodžio 
skaičiuojamo senamiesčio grindinio kaukšėjimo, lyg iš 
mistinių senovės legendų atplasnojusių ir žaliajam kalne 
užsnūdusių tyliųjų pelėdų sapnų, nuolat it ūžlė birzgian-
čio mašinų turgaus, gatvinių bandos bernelių iš tolimųjų 
šančių ar prie dolskio paminklo estrados klasiko dainas 
net per didžiausius speigus traukiančio savamokslio gat-
vės muzikanto, dėl savo stebinančio sėslumo įgavusio 
medžio vardą. ir kad ir kaip aš šnekėčiau, – su meile ar 
lengva ironiška šypsena, – visad atsigrįžtu ir pažvelgiu 
pro savo langą. o ten – švaraus trintuko baltumo prisi-
kėlimo bažnyčia, iškilusi virš kietu grafitu nubraižytos 
miesto panoramos ir nuolat besistengianti pavyti aukš-
čiausiąjį iš radijo bokštų, kurį žiemos sezonui visad pa-
puošia raudonų lempelių girlianda. 

ir tokią savo gimtojo miesto poetizaciją galėčiau tęs-
ti ilgai. juk natūralu, kad būtent aš, vietinė kauno oru 
kvėpuojanti būtybė, galiu geriausiai nuspalvinti visą tą 
istorinį ir „nepaprastai informatyvų“ pasakojimą, besi-
puikuojantį ant miesto kultūrą, žmones ir visą čionykštį 
gyvenimą reprezentuojančio turistinio leidinio. Tačiau 
keista, kad tas natūralumas šiuo atveju lieka stipriai 
nuošaly. ir pirmiausia dėka visų, kurie miesto veidui 
formuoti pasikinko svetimus vėjus. nors kita vertus (vi-
siškai kita), toks žingsnis dažnam šiuolaikiniam mano 
miesto gyventojui kartais atrodo netgi labai priimtinas 
ir sveikintinas. kodėl? Turbūt dėl to, kad jau per gerai 
save pažįstame ir norime ko nors naujo, jaudinančio; kad 
viduramžius menantys pilies papėdėje rasti rieduliai iš 
tikro juk yra neką vertingesni už statybines atliekas, o 
bestogis teatras juk tėra tik dar vienas remontuojamas 
pastatas jau ir taip tuštėjančiais batų namais tapusios 
centrinės miesto gatvės peizaže. Taip, ko gero, būtent 
todėl... 

ir vis dėlto bandydama atrasti tuos esmingiausius 
kauniečius jaudinančius dalykus, tai, kas tiesiog verčia 
juos netūnoti už jau seniai sugriautų gynybinių miesto 
sienų ir žengti į įdomesnį pasaulį, atradau puikiai šitą 
psichologinę būseną nusakančius žodžius – rytų sin-
dromas. 

Tik neapsigaukite – politikos čia nebus.
o bus visokių rūšių rytų, bet ypač Tolimųjų. 

argi jums nekeista, kad kraštas, esantis už devynių 
jūrelių ir ne mažiau marelių, gali taip toli išspinduliuoti 
savuosius feng šui, sielos harmoniją ir trikampių stogelių 
(man primenančių seną vyšninę mūsų šeimos palapinę 
po vėtros) ramybę? jeigu vis dėlto keista, tai atleiskite, 
bet jūs greičiausiai esate nenormalus... 

kalbant apskritai, tai toks žavėjimasis smilkalais 
dvelkiančiomis kultūromis visiems europiečiams nebuvo 
svetimas dar viduramžiais, kai, pirkliams į didikų rūmus 
parvežus saujelę prieskonių ar šilkverpio kokonėlį, bū-
davo rengiamos prašmatniausios puotos, kurių niekaip 
nesulygintum su šiandieniniais meno parodų atidary-
mais. Tačiau skirtumų šiame žavėjimesi vis dėlto yra. ir 
pagrindinis iš jų – tai, kad anuomet žmonės stengėsi iš tų 
mažyčių nuotrupų kuo labiau pajusti tolimuosius kraštus 
ir juos kaip galima plačiau pažinti, o neretam šiandieni-
niam žmogui pakanka spalvingo raudonojo drakono pa-
veikslėlio nuo fejerverkų dėžutės ar holivudiškai tragiš-
kos geišos istorijos, ir jis jau jaučiasi galįs vadintis „rytų 
kultūros išpažinėju“. ir tai puikiausiai atsispindi kad ir 
jaunųjų menininkų darbuose, kur turiu rasti bent budos 
auselę ar vieną kitą sakuros žiedą. ir nors gerbiu žmones, 
išties paragavusius to kito pasaulio, kultūros, pačiupinė-
jusius ją savo rankomis, tačiau tikrai ne kiekvienas iš tų 
„rytinėjančių” kūrėjų gali tuo pasigirti. 

ir dar: visą tą Tolimųjų rytų farsą aš pavadinčiau 
nepaprastai suplokštintu. nes net tie, neva ilgiau pa-
vaikščioję nepažįstamuose miestų kvartaluose, dažniau-
siai pamiršta ten neišvengiamai susidūrę su triukšmu, 
netvarka, sausakimšomis gatvėmis, pilnomis purvinų 
orą teršiančių autobusų ir nežinia kokių taisyklių besilai-
kančių dviratininkų, arba su rajonais, savo dangoraižiais 
labiau primenančiais manheteno akcijų biržą nei šventą 
apeigų vietą. o be šių subkultūros elementų man rytai 
tėra butaforinis peizažas.

Tiesą pasakius, tokiu origamio principu harmoniją 
galima susikurti kad ir kaune, tik užlankstykime nerei-
kalingus kampus: duobėtus šaligatvius, prakiurusius 
galerijų stogus, puikius sovietinio betono ir šiuolaikinio 
stiklo darinius senamiestyje, pavasarinį posnieginės žo-
lės natiurmortą ir – olė! plaukia nemunu kauno gulbė, 
balta it fudzijamos sniegas... 

ir šioje vietoje vėl norėčiau įterpti trumpą ekskursiją 
po savo langu. čia viena kruopšti moterėlė jau nuo seno 
turi žavų darželį, kuriame kasmet kitais raštais susodina 
dviejų spalvų tulpes ir rausvąsias ežiuoles, apkarpo bijū-
nų krūmą ir pasėja petražolių. ir taip kasmet, lyg atliktų 
kokį paslaptingą ritualą... Taigi, kad nepamirščiau, pasa-
kysiu iškart – to darželio pašonėje auga žema sulaukėju-
si obelis, kuri, nors ir veda velniškai gaižius vaisius, bet 
moka meistriškai it margarita pražysti. ir tie jos žiedai 
man atstoja tolimiausių šalių vyšnias.

na, o po tokio šuolio į saulės tekėjimų šalį galima 
vėl sugrįžti į lietuviškuosius rytus ir prisiminti vidines 
migracijas... 

Turbūt bene unikaliausias reiškinys, kuri galima 
išvysti kaune, – miestiečių dvasią keliantys plakatai. 
„kaunieti, būk drąsus!“, „kaunas kauniečiam!“ ir la-
biausiai man patinkantis – „ir kaune galima gyventi!“ 
Tankus paslapties šydas dengia šių iš smiltelių sudėliotų 
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išminties perliukų autorius, tačiau akivaizdu, kad kažkas 
labai pasistengė ir jais papuošė netgi vilnių! 

matyt, buvo ko stengtis, nes neretai išties kyla įspū-
dis, kad aštuoni iš dešimties kauniečių norėtų gyventi 
vilniuje. ir čia vėl kalti (ne)lemtieji rytai. juk, viena ver-
tus, vilnius tikrai yra labiau rytinis miestas nei kaunas, 
taigi ir daugeliui kauniečių jis veikiausiai yra savotiška 
rytų harmonijos oazė: pirma stotelė kelyje į Tailandą. Ta-
čiau medalis turi dvi puses. ir antrojoje dažniausiai būna 
skaičius, rodantis, kiek kartų vienas objektas ar subjektas 
yra geresnis už kitą. ir ši dviejų tokios mažos lietuvos 
„tokių didelių“ didmiesčių takoskyra pastaruoju metu 
vis aštrėja. Taip prasideda kone miniatiūrinis drungna-
sis karas. rungtynės, kieno Akropolis bus didesnis, kieno 
kino teatras turės dviem kėdėm daugiau, kas įsirengs 
prašmatnesnį savivaldybės pastatą ir panašiai. ir toks 
lyginimas žmonėms jau pasidarė įprastas kaip paskalos 
prie kavos puodelio, todėl jeigu jau kaunietis nori kuo 
nors pagirti savo miestą, jis niekaip neišsivers be uode-
gėlės „kaip vilniuje“. 

ir lai nesupyksta sostinės gyventojai, bet man tokios 
kalbos atrodo juokingai absurdiškos. ir nors taip sakyda-
ma pati sau ir savo daržo kaimynams primėtau akmenė-
lių, tačiau noris man tuos kauniečius truputį papešioti.

o pradėsiu nuo mano pačios prisiminimų apie ki-
tokį vilnių, be tų vakarietiškų vitrinų ir tonų stiklo, ku-
ris jį šiandien daro tokį „beprotiškai patrauklų“ likusiai 
respublikos daliai. vilnius išties pasikeitė ir kaunas ne-
nuilsdamas seka jo pėdom. patys pagalvokim, jau tu-
rim ne tik seniausią kauno gatvę vilniaus vardu, bet ir 
stiklutėliausią prekybos bei pramogų centrą Sostinė, o 
tai – jau didžiulis žingsnis į priekį! Taigi kaunas – išties 
geras „seklys“, toks geras, kad ne už kalnų jau diena, kai 
galėsim išdidžiai parašyti: „kaunas = vilnius“. ir tada tu-
rėsime du identiškus miestus ir visiškai suparalyžiuotą 

savitumą, tik retkarčiais praūžiantį nudžiūvusio ąžuo-
lyno viršūnėmis. 

vis dėlto daug kam tokia perspektyva skamba net 
labai viliojamai: grįžti štai iš vilniaus, važiuoji pro „lie-
tuvos širdį“, pamestą kauno pakelėje, ir džiaugsmingai 
šūkteli: „juk čia kaip vilniuj!“ ir ką čia belieka pridur-
ti? veikiausiai nieko, nebent pagraudenti dėl senuosius 
miesto stebuklus pamirštančios ateities vizijos...

bet taip pesimistiškai baigti tikrai nenoriu. o ir ne-
verta. štai neseniai vieno kauno universiteto studentai 
drauge su menininkais iš didžiosios britanijos nuspren-
dė sužinoti, ką kauniečiai laiko savo šiandieninio mies-
to stebuklais. ir šio tyrimo rezultatai mano veide įbrėžė 
tikrai džiugią šypseną. 

kaunietiškais deimančiukais miestiečiai įvardijo ne 
tik perkūno namų bokštelius su visa architektūrine „svi-
ta“, bet ir 10-o autobuso maršrutą (tą, kurio „penktajame 
aukšte“ piko metu aš visad grįžtu iš muzikos mokyklos), 
apleistų, „lavonais“ vadinamų viešbučių stogus (nuo ku-
rių iki mano ausų yra atsklidusi ne viena šiurpi pasakė-
lė prieš miegą) ir net ne itin draugiškos vietelės etiketę 
pelniusį kauno rajoną. ir šie stebuklai, kaip tie vokiški 
obuoliai, yra savas, neimportuotas gėris. išaugęs ne iš 
simuliakrinių įvaizdžių, rodančių mums dailų kreivo 
veidrodžio atspindį, ne iš kvailų šūkių, skirtų debesis 
mokyti ar kebabus gaminti, o iš ekologiško ir paties na-
tūraliausio miestietiško grūdo. ir toks sveikas požiūris į 
save ir savo kiemą neabejotinai yra vienas pirmųjų žings-
nių atgal. ir iš rytų, ir iš vakarų. 

šiandien buldozeris užlygino įvažiavimą į baltijos gatve-
lę. išvažiuodamas šalimais išmušė duobę. Taip. sutiksiu 
su vienu garbiu rašytoju, kad „kai kas kai kuriais aspek-
tais kaune man juokinga“. 

ir dar pridursiu – tai yra gerai. 
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Kauno technologijos universitete dar tik įsibėgėja me-
dijų filosofijos studijos, vytauto michelkevičiaus Bal-
sas1 niekaip nesurenka didesnio rss prenumeruo-

tojų srauto ir nežinia, kas vyksta už devynių jūrų šiaulių 
universitete. o ten kažkas vyksta! štai taip lietuvoje pri-
gyja seni nauji tarpdisciplininiai mokslai, ir man, kuk liai 
magistrantei, rūpi, kaip pačiupti skanesnį kąsnelį iš tech-
nologijų bei meno ekstatinio maišymosi vargšėje girtoje 
globalaus kaimo sąmonėje. pirmasis priartėjimas – susi-
dūrimas su sąvokomis – kvaišina spalvomis ir veržlumu, 
bet kartu apgaulingai vaikiškas: kaip mokymasis dėlioti 
raides į žodžius, skaičiuoti, piešti...

Taškas, taškas ir kablelis –
Besišypsantis veidelis.
Kojos, rankos, agurkiukas –
Atsirado žmogeliukas.
   Iš  vaikiškos  dainelės

dabar gyvenu sąvokų apsuptyje, ir jos siaurina ratą. 
daugelį žodžių pasirenku apgraibomis, greičiau nuspėda-
ma jų reikšmes nei jas atpažindama. Todėl žodžiai valdo 
mane, o aš negaliu suvaldyti tikrovės. net nežinau, kokia są-
voka geriausiai apibūdina mano padėtį šiame poziciniame 
kare. gal m. mcluhano konstruktas „media“? o gal karste-
lėjęs junginys „informacinė visuomenė“? madingas „skai-
tmeninis nomadas“? ar koks vedinys iš „kultūra“: audio-
vizualinė kultūra, multimedia kultūra, tinklaveikos kultūra?

aišku, aš sau patyliukais sukčiauju – pasičiupau profe-
soriaus Tomo sodeikos pamėtėtą meškiukų medijų idėją ir 
visas rimtas sąvokas pakeičiau keliais iš pirmykščio infor-
macinio buljono išžvejotais infofantomais: meškiukai, me-
dus, medis, bičiuliai, bitininkai... Žodžiu, tokia alisa žemė-
lapių karalystėje. Tačiau ir šiame jaukiame nesuaugančių 
suaugusiųjų pasaulyje būna žemės drebėjimų ir stichinių 
nelaimių. smulkių stichinių nelaimių – čia, lietuvoje, dar 
nėra kam kelti didesnių bangų. ir vis dėlto po kiekvieno 
straipsnio, knygos ar kito nesusipratimo pro baltojo triušio 
urvą plūsteli išaiškinimo reikalaujančios žodžių virtinės ir 
norinčios įvardinimo sąvokos.

m. mcluhano medijos įkyri mažiausiai – joms tinka 
bet koks paaiškinimas. medijos tokios visa apimančios, kad 
lengvai nugali, tiesiog sutapdamos su manimi: pratęsdamos 
mano rankeles, kojeles, išraizgydamos nervinius raštus po 
visą globalų kaimą. su m. mcluhano medijomis aš nesigru-
miu: jos su žmogumi visada ir visur, tegu ir įvardintos vos 
prieš kelis dešimtmečius. pačios savaime jos nenusako to, 
kuo aš tampu. nusako jų atsinaujinimas. Tuo mane tikina 
ne tik m. mcluhanas, bet ir baugios istorijos apie mechani-
nį laikrodį bei telegrafą, apie kiną bei rašmenis. itin griežti 
filosofai randa kelis esminius posūkio taškus, kurie pakeitė 
visą žmonijos gyvenimą. v. flusseris, pavyzdžiui, tarė, kad 
tai rašto sukūrimas ir techninių vaizdų atsiradimas2.

ir vis dėlto jokia medijų skaičiuotė galutinai neat-
skleidžia žmogaus esmės, neįrodo, jog šitaip perskaitomas 
medijų poveikis kultūrai nėra apverstas aukštyn kojomis. 

pagaliau technologijų ir kultūros santykį net medijų ekolo-
gai taip suvelia3, kad imu abejoti kiekviena medijų teorija 
ir kiekvienu teoretiku. galbūt v. flusseris teisus, ir mes 
tiesiog kuriame teorijas, naudodami ne tas medijas4? čia 
tokia gudri kryžkelė, kurioje reikia nuspręsti, ar arklio ne-
tekti, ar galvos... ar tiesiog įsileisti sąvokas su išlygomis – 
tokia apimtimi, kokia jos įtikina.

poetiškas m. mcluhanas įtikina. juk medijos – tai ne 
tik terpė, kurioje esu, ne tik mano santykis su šia terpe, 
bet ir tas būtinas santykiui centras, aplink kurį vyniojasi 
mano patirtys, įgydamos fiksuojamus pavidalus. kintant 
medijoms, pasikeičia ir fiksavimo būdas, ir turinys. jei dėl 
aiškumo įsileisčiau kultūros sąvoką ta praktiška apimtimi, 
kuria ją naudoja kad ir m. castellsas – kaip visuomenės 
įsitikinimų ir kodų, kuriais šie perduodami, sistemą – ga-
lėčiau visus šiuos išvedžiojimus jau ramia sąžine pakeisti 
vienu sakiniu: naujos medijos keičia kultūrą.

a i s t ė  M i š i n y t ė

Medijų studijas pradedant 

Taškas, taškas ir kablelis...

bėda ta, kad vienos sąvokos atsiveda kitas. visų pirma 
neaišku, kas yra tos naujosios medijos. ypač šiandien. mė-
ginant įžvelgti jų turinį, akyse sumirguliuoja, ir pasirodo, 
kad naujosios medijos – tai tuščias kiautas. bereikšmė są-
voka, kurios, kad ir ginčydamas, l. manovichius5 neskuba 
apleisti. vietoj naujųjų medijų kiekvienu konkrečiu atveju 
derėtų kalbėti apie skaitmenines arba informacines techno-
logijas, interaktyvumą, tačiau kas tada išdrįstų apmąstyti 
kultūrą teoriniame lygmenyje? kartais lengviau išmokti 
dvikalbystės. juolab kad jos prireikia ir įvardinant kultūrą. 
ypač dabar. atsispirdami nuo kultūros kodų sistemą trans-
formuojančių medijų, garbūs autoriai šiandienos kultūrą 
vadina multimedijine ar audiovizualine. susirūpinę visuo-
menės patirtimis – kalba apie informacinės ar tinklaveikos 
visuomenės kuriamą kultūrą. jei yra vienas būdas įspėti, su 
kuo esu akistatoje, aš jo nežinau.

Žinau tik, kad vienoje iš nedaugelio lietuviškų knygų 
šia tema v. kinčinaitis tarė, jog šiandienos kultūra užgimsta 
iš kultūros ir technologijų, o menas – iš mokslo ir meno su-
silietimo6 – štai tokios tautologijos, neišlaikančios pačios są-
vokos „kultūra“ krūvio ir preziumuojančios nesuprantamą 
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...atsirado žmogeliukas.

paralelinę mokslo egzistenciją. man rodėsi, mokslas, menas, 
technologijos egzistuoja toje pačioje kultūros erdvėje, per-
sidengdami ir sudarydami ryšius, tačiau niekada galutinai 
neišsiskirdami. iš glaudaus medijų ir kultūros ryšio galiu tik 
tarti, kad kaip mokslas būtinas medijoms atsinaujinti, kaip 
menas – joms įsisąmoninti, taip be mokslo ir meno neįmano-
mas kultūros pasikeitimas. Tam tikrame taške, kuriame visos 
šios esybės persidengia, – šiandienos kultūros užuomazgos.

...besišypsantis veidelis...

čia ir begalybė naujosios kultūros vardų. nesistengiu 
jų įminti – iš sakmių išmokau, kad spėti vardus pavojinga. 
kažin ar ant nelaimėlio skaitytojo galvos nusileistų ežeras, 
bet štai sunaikinti papildomas prasmes galima lengvai. o 
juk ganėtinai nepopuliarus multimedijinės kultūros termi-
nas padėtį aprašo daug tiksliau už europietišką pavadini-
mą „audiovizualinė kultūra“. ir kartu daug labiau klai-
dina. multimedijinė kultūra – tai kultūra, į kurią paskui 
vaizdą ir garsą atėjo ir interaktyvumo elementai. formaliai 
šis terminas idealus apibūdinant transformuotą integruo-
tos komunikacijos kultūrą. bet iš tiesų jis toks retro futu-
ristinis, nuėjęs į praeitį it koks gernsbacko kontinuumas7. 
šiandien multimedija tvirtai asocijuojama su garsu ir vaiz-
du. linksmiausia, kad taip suprantama multimedijos są-
voka dubliuoja audiovizualiką, bet pastaroji, nors ir siau-
resnė, skamba gerokai šiuolaikiškiau. mat mažiau trinta.

kai tokią painiavą sukelia sinonimiškai vartojamos są-
vokos, ką jau kalbėti apie akcentuojančias skirtingus kultū-
ros aspektus. Tuščias klausimas, ar įmanoma audiovizuali-
nė kultūra be informacinės visuomenės. Tačiau neišdrįsčiau 
teigti, kad audiovizualinės ir informacinės visuomenės kul-
tūrų sąvokos tapačios. aiškindamas audiovizualinę kultū-
rą per jos raiškos kryptis, d. n. rodowickas8 nepamiršta ir 
ekonominių bei sociologinių aspektų, bet informacinės vi-
suomenės apologetai šiems aspektams skiria daug daugiau 
dėmesio ir kitaip sudėlioja akcentus. formų integravimas, 
vientisos simbolinės aplinkos kūrimas pastariesiems nėra 
esminė charakteristika, o tik vienas iš veiksnių. Taigi ten-
ka stebėti visų sąvokų karnavalą, mėginant rasti savo vietą 
bendrame persidengiančių esybių taške.

...kojos, rankos, agurkiukas...

Tai nėra paprasta: naujų medijų atsiradimas ne tik su-
teikia galimybių, bet ir apriboja. ne be reikalo m. mcluha-
nas žodį „amputacija“ vartoja taip pat dažnai kaip ir žodį 
„pratęsimas“. net menininkui medijų perpratimas – tai 
žingsnis pirmyn, bet kartu – neišvengiamas žingsnis. jei 
naujos medijos paliekamos nuošaly, tai irgi poelgis, kuris 
vertinamas žinančių apie šių egzistavimą ir sąmoningą ne-
pasirinkimą. o juk menas, pasak m. mcluhano, pašauktas 
sutaikyti mus ir medijas9. ir štai – jame pačiame neišvengia-
mas konfliktas, verčiantis perkainoti vertybes. iš tiesų, me-
nas gali sutaikyti mane ir naujų medijų perdarytą tikrovę. 
Tik tai bus ne vien nauja tikrovė, bet ir nauja aš. semiotinė 
sumaištis ir komunikacijos pasikeitimas neišvengiamai ver-
čia pasirinkti kitas strategijas ir formuoja naują tapatumą.

pašnibždėti apie tikrovės bei tapatumo paslaptis sąvo-
kos irgi galėtų. juk ir nuo jų priklauso, ar atsivers atviras, 
laisvas slydimas tinklu, ar visas frankfurto mokyklos liūde-
sys. bet tai jau kitas mūšis ir kita dainelė – nebūtinai iš s. Ži-
žeko repertuaro. gal iš g. debord. o gal iš j. baudrillard’o. 
kad ir kaip ten būtų, studijų pradžiai šie klausimai per gud-
rūs. studijų pradžiai užtenka suprasti, kaip susiglaudžia 
sąvokų gretos, kai mėginu svarstyti, kur ir kaip esu, kas tai 
nulemia, kas gali keistis. užtenka susipažinti su medijomis 
ir pritarti susitarimui dėl audiovizualinės kultūros, nepa-
mirštant išlygų ir papildomų punkčiukų po žvaigždutėmis. 
ir toliau studijuoti, nes...

kauno technologijos universitete jau įsibėgėja medijų 
filosofijos studijos, v. michelkevičiaus Balsas sukaupė gau-
sybę įdomių straipsnių, o už devynių jūrų, šiaulių univer-
sitete, leidžiamos knygos ir rengiamos konferencijos.

1 http://www.balsas.cc
2 vilém flusser. Towards a Philosophy of Photography. – Reaktion Books, 

london, 2000, p. 7.
3 neil postman. The Humanism of Media Ecology // Proceedings of the 

Media Ecology Association, 2000, nr. 1, p. 10.
4 vilém flusser. On the Crisis of Our Models // Writings. – University 

of Minnesota Press, minneapolis, 2002, p. 75–84.
5 lev manovich. What is New Media? // The Language of New Media. – 

The MIT Press, 2001, p. 18–61.
6 virginijus kinčinaitis. Audiovizualinės kultūros kon/tekstai. – Saulės 

delta, šiauliai, 2007, p. 7.
7 pagal W. gibsono to paties pavadinimo apsakymą. Žr. William 

gibson. The Gernsback Continuum // Burning Chrome, 1986.
8 d. n. rodowick. Audiovisual Culture and Interdisciplinary Knowledge // 

New Literary History, 1995, nr. 26, p. 11–121. 
9 marshall mcluhan. Iššūkis ir griūtis // Kaip suprasti medijas: žmogaus 

tęsiniai. – Baltos lankos, vilnius, 2003, p. 77–86.
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KūryB in ių  M inč ių 
i r  ve iKsMo erDvė

Tokią erdvę jau septyneri metai kuria dailininkė sigutė 
chlebinskaitė ir knygų kūrėjai, dailininkai, aktoriai, mo-
kydami vaikus, mažuosius knygų bičiulius pamilti ir su-
prasti knygą, knygos meną, savo rankomis pasigaminti 
knygos ženklą ir popierių, įrišti knygą, pajusti gražaus ir 
raiškaus rašymo meno – kaligrafijos – subtilybes, rašyti 
brailio raštu. kūrybinių minčių ir veiksmo erdvėj atsklei-
džiamos paslaptys, apie kurias jaunieji kūrėjai nesužinos 
per pamokas. apie jas galima sužinoti kūrybinėje studijoje 
Tu gali sukurti knygą. jie ne tik sužino, bet ir patys gali kurti 
tokias kūrybines studijas, plėsti savo galimybių ribas, per-
duoti kitiems bendraamžiams tai, ką sužinojo. pagaliau tai 
jau ne tik kūryba: tai pirmasis kūrybiško gyvenimo būdo 
ir gyvenimo filosofijos pajautimas. Tokių menininkų ir 
smalsių jaunųjų kūrėjų susitikimai apgaubti klausimų ir 
atsakymų aura, kuri skatina būti ir veikti, kurti ir šviestis, 
gilintis į istoriją ir dabartį, puoselėti grožį. priartinti ateitį.

M y K o l a s  K a r č i a u s K a s

priartinti ateitį

truput i s  i s tor i jos

per studijos gyvavimo laikotarpį nuveikta nemažai – 
sukurta ir rekordų knygoje užregistruota ilgiausia lie-
tuvoje armonikos stiliaus knyga (it. leporrello), pagal 
šumerų pavyzdį sukurta dantiraščiu išmargintų moli-
nių lentelių, kaladėlių knygų, surengta brailio rašto ir 
šešėlių teatro personažų kūrimo pamokų.

pal i est i  p i ršta i s  savo  varDą

šių metų rugsėjo 4 d. kūrybinė studija, vadovaujama 
dailininkės sigutės chlebinskaitės, sukūrė savitą kūry-
binių minčių ir veiksmo erdvę pasvalio lėvens ir petro 
vileišio gimnazijų moksleiviams vaizdingoje balsių ma-
lūno teritorijoje, kurią maloniai moksleiviams ir meni-
ninkams užleido verslininkas rimas Želvys. moksleiviai 
mokėsi įsirišti knygą, sava ranka ant ryžių popieriaus 
japoniškai užrašyti saulė, įsiminti, kaip rašoma laimė, su 
virtuviniu šaukštu atspausti knygos ženklą, pasigamin-
ti popieriaus, primenančio marmurą, kurį išrado persai 
knygų viršeliams ir priešlapiams daryti, susipažino su 
brailio raštu – užrašė ir palietė pirštais savo vardą. o 
svarbiausia – pays įsirišo knygų šalies piliečio pasus ir 
įsipareigojo tapti nuoširdžiais, rūpestingais knygų šalies 
piliečiais. knygų šalies piliečio pase įrašyta: „...šis pasas 
galioja neribotą laiką, tereikia jį pratęsti. o tai padaryti 
paprasta: kiekvieną mėnesį perskaityk po knygą ar su-
kurk savo istoriją ir ją iliustruok. Tada pasu naudosies 
dar vienerius metus.“
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paMoKos  KūryB in ių  M inč ių      
i r  ve iKsMo erDvė j 

moksleiviai apgulė balsių malūno teritorijoje įsikūrusius sigutę 
chlebinskaitę, knygų dailininkus ir iliustruotojus. su japonų kali-
grafija supažindino dailininkė dalia dokšaitė, iliustracijos pamokas 
vedė dailininkė deimantė rybakovienė, akcijai Paliesk savo vardą 
vadovavo vytautas gendvilas, su sriubos šaukštu besidarbuojan-
čius konsultavo ir apie knygos ženklus aiškino jurga šarmavičiūtė, 
marmurinį popierių moksleiviams padėjo gaminti Tomas Talalas ir 
jurgita laurinavičiūtė.

akcija baigėsi, mokytojai ir mokiniai džiaugėsi leidėjų dovano-
tomis knygomis, mažieji knygų šalies piliečiai skirstėsi rankose lai-
kydami savo sukurtus darbelius ir pirmuosius pasus. vyresniesiems 
tai buvo gražios bendravimo su menininkais pamokos. petro vilei-
šio gimnazijos dailės galerija pasipildė algimanto švažo grafikos 
darbais, kuriuos mokyklai padovanojo menininko žmona keramikė 
gražina švažienė. menininkės rūpesčiu algimanto švažo darbais 
pasipuošė ir krinčino antano vienažindžio pagrindinė mokykla bei 
Eugenijaus ir leono matuzevičių memorialinis muziejus.

rodos, nieko ypatingo neatsitiko, tik mes visi, ten dalyvavę, ta-
pome drąsesni ir tvirtesni, nes buvome erdvėje, kurioje gera būti ir 
kurti, džiaugtis pirmu dygsniu siuvant knygą, parašu knygų šalies 
piliečio pase...

rEdos sopranaiTės nuotraukos
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i š s i sKyr iMas

kauno laisvės alėją gaubia balzganas rūkas, kuriame 
vos ryškėjame mes – tvirtai žengiantis tėtis su mano 
broliu – dvimečiu pipiru arvyduku ant platokų pečių. 
šis krykščia ir kedena rusvus tėčio plaukus, iš dešinės 
jiems – tarsi juoda gulbė plaukia mama. aš, keturmečiu-
kas, kiek leidžia jėgos, laikausi laibos vestuviniu spindin-
čiu žiedu padabintos jos rankos…

– dun dun dun!..
bene karo muziejuje šaudo patrankos? pramerkiu 

akis, įsijungiu prie lovos ant kėdės pastatytą stalinę 
lemputę. deja, aš – ne kaune, o Telšių vyskupijos licėjuje, 
jaukiame kambary, – kelis mėnesius mokausi čia ir gy-
venu.

girdžiu, kaip koridoriumi nubilda padaužos mano 
bendramoksliai. neima miegas vaikinų, nors pagal 
dienotvarkę visas mūsų licėjus – dešimt sielų – jau 
turėtume tyliai sapnuoti lovytėse…

– goša, goša! jau kelkis! vėluoji į pamaldas! – vėl 
atidundėjo prie mano durų tie pašėlę naktibaldos, mat 
šią naktį direktorius kažkur išvykęs, tad jie, regis, siautės 
iki pusiaunakčio. ryt per pamokas geibėsim tvankioj pri-
kaitintoj klasėj – beprotiškai trūks miego. 

sunku karštakraujams vyrukams dieną naktį krūvoj 
nuolat murdytis. susirinkę čia iš įvairiausių plačios Telšių 
vyskupijos parapijų. ir kiekvienas su savo charakteriu, 
įpročiais, pažiūromis… bet gerai taip „apsišlifuoti“ – 
išmoksti bendrauti ir tolerancijos…

palyginti su dviem ankstesnėmis mokyklomis, man 
licėjus – tarytumei rojus. Tiesa, truputėlį kitokesnis negu 
kiti jaučiuosi ir šičia – tenka ir apsižodžiuoti, ir į save 
įsigaužti, tačiau niekas manęs dar neįskaudino, o kad 
kas mane muštų, nė neįsivaizduoju… ne kokie vaikiga-
liai jau esam – vis dėlto vienuoliktoj klasėj.

savaitgaliais valandžiukei į namučius visad užsuku. 
mėnesiui pasibaigus ir ilgiau šeimoje pabūnu.

puiku turėti nuostabią šeimą! mūsų šeima tokia ir 
yra.

mano kambarėlyje licėjuje garbingiausioje vietoje, 
šalia iš namų atsineštosios mažos marijos statulėlės, – 
brangiausia mūsų šeimos nuotrauka: už mane jaunėles-
nis broliukas, mylimiausia močiutė ir aš. visi trys pasi-
puošę, laimingi…

Tai vienas, tai kitas bendramokslis, žiūrėk, vis dar 
nustemba: 

– kodėl, goša, vis kartoji: močiutė, močiutė ir net 
neužsimeni apie motiną, tėvą? 

– Taigi ji ir yra mano motina ir tėvas!..
kiek galiu tai kartoti nenuovokiems geltonsna-

piams?

gaila buvo skirtis man su močiutėle. visą savaitę, prieš 
man į licėjų išsikeliant, ar mūsų namuko viduj, ar kiemelyj, 
kur tik ėjo, ji ašaromis lyg lietumi lijo. aš irgi paslapčiom 
gailiai šniurkščiojau. bet abudu supratom, jog taip reikia – 
privalome laikinai išsiskirti… ir brolis įkalbinėjo: 

– gal pasiliktumei?..
dabar visi trys daugmaž apsipratom. Telefonu 

šnekučiuojamės. o svarbiausia žinau, kad manęs namie 
laukia ir ilgisi, kad po kiek laiko sugrįšiu… gera turėti 
džiaugsmingus ir mielus namus!

neny Kstantys  ranDa i 

prie valdiškos licėjaus lovos, siauros ir kietokos, atrodytų, 
jau pripratau. Tačiau sapnai joje ne visad šviesūs mane 
lanko. kaip ir mintys prieš miegą. prisiminimai…

pro klasės langą tiesiai į mano vietą plieskia pava-
sarinė balandžio saulė. išsineriu iš mėlyno švarkelio ir 
atsargiai, kad nesusiglamžytų, pakabinu ant kėdės atkal-
tės. skambučiui čirškiant parskubu į pamoką. vos man 
įžengus klasėn, joje nuaidi juokas. vėl ką nors iškrėtė? 

nebepriprasiu prie įžūlių patyčių. o dieve! kur 
mano švarkelis? dabar tik išgirstu iš čiaupo šniokščian-
tį vandenį. puolu į klasės kampą – ten kriauklė sklidina 
vandens ir kažkas juosvas joje. o taip! 

joje – naujasis močiutės nupirkto kostiumo švar-
kas… 

išdžiovinom tuomet šitą švarką, močiutė jį dailiai iš-
lygino. ogi širdyje likę randai neišnyko ir šiandien…

kitą sykį ir vėlei… prasideda auklėtojos pamoka. Tik 
jai įžengus į klasę, vienas mūsiškių padaužų surinka: 

– mano mobilųjį telefoną kažkas klasėj pavogė!
man pasirodo neįtikėtina, kad iš Tado, kurio klasėj 

daug kas privengia, kuris nors iš mūsiškių galėjo nu-
gvelbt telefoną. 

auklėtoja su klasės stropuole pirmūne daro kratą – 
ima peržiūrinėti mokinių kuprines, kišenes. abi ir prie 
manęs prisiartina. stropioji aurelija net suspiegia savo 
riestą nosytę kyštelėjusi į mano portfelį. 

– štai kas vagis! pažiūrėkite, auklėtoja! 
iš tikrųjų rašaluotoj aurutės rankytėj – prašmatnusis 

Tado telefonas! 
gal iš išgąsčio, gal iš netikėtumo pasijuntu visas lyg 

pomidoras išraudęs.
na, ir prasideda… auklėtojos šauksmai, Tado gra-

sinimai, bendraklasių patyčios… veda mane pas direk-
torių. Tardo. paskiria bausmę… 

iškviesta į mokyklą močiutė kažkaip vis dėlto suge-
ba išsiaiškinti, jog tą nelemtąjį telefoną į mano portfelį 
kyštelėjo ne kas kitas, o pats Tadulis, kad dar kartelį „nu-
dergtų“ mane ir klasei pramogą „ištaisytų“…

a r t ū r a s  G o š t a u t a s

Kitoks
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močiutė sukėlė ant kojų net Tado tėvus. šitie už sū-
nelio „išdaigą“ močiutės ir net manęs atsiprašė. o, kad 
tai būtų buvęs paskutinis jų Tadelio ar kitų jo draugužių 
manęs užsipuolimas! 

kartą einu namo iš mokyklos. po renginio. Tiek tos 
dienos žiemą. jau ir pritemę. gatvėje nė gyvos dvasios. 
nežinia iš kur staiga priešais mane dygte išdygsta du ne 
tiktai mūsų klasės, bet ir mokyklos siaubūnai rokas ir 
paulius, kurių į jokį renginį nieks nenutemptų. 

– bailys esi, seni, ar ne bailys? – tiesiog man į veidą 
sušvokštė rokas. 

– gali pasirinkti, su kuriuo muštis, – rankas į kišenes 
susigrūdęs išsiviepė paulius. 

– aš iš viso nesimušu, – ramiai jiems paaiškinau. 
daugiau nė žodžio ir nebeištariau, nes pasipylė 

smūgių kruša kumščiais, kažkuris man keliskart į nu-
garą spyrė… 

Tąsyk neapsiėjom be gydytojo. bijau, kad po šitos 
egzekucijos mano inkstai liks jautrūs visą gyvenimą. 

vėl močiutės vizitai į mokyklą – manąją katorgą, į 
mušeikų namus… 

pagaliau įsitikinau: juo dažniau močiutėlė atlėkda-
vo ginti manęs į mokyklą, tuo labiau tūždavo bendra-
klasiai. 

sukandęs dantis kentėdavau tylomis ir močiutei 
pasiteiravus, ar manęs vėl nepuola, atsakydavau, jog 
mokykloje „viskas gerai“. Tačiau močiutės apgauti nesu-
gebėdavau. kaip kokia aiškiaregė kiaurai mane perma-
tydavo – tuojau pat pastebėdavo, kad man vėlei kažin 
kas negero atsitiko. 

ėmiau ir atsivėriau vieną dieną močiutei: tegul ji 
mokyklon daugiau nebevaikščioja, nes nuo to būna man 
dar blogiau, skausmingiau… 

kaip visuomet, močiutė mane kuo puikiausiai su-
prato ir nebevarstė daugiau mano „lagerio“ durų. 

močiutės nebesikišimas į mano mokyklinę būtį, be 
abejo, neišvadavo manęs iš klasės „bičiulių“ patyčių. 
gyvas žemėn nelįsi – teko kentėti… o žaizdų širdyje vis 
daugėjo, daugėjo. liko nenykstantys gilūs randai… 

Tai – ne sapnas. iš tikro – ne sapnas! Tai mokykli-
nis – ikilicėjinis – mano gyvenimas… 

nuo žydėjimo svaigstančią gegužę, po pamokų, vėl 
tą dieną mokykloje patyręs nuoskaudą, nuliūdęs slinkau 
į namus. staiga mano žvilgsnį patraukė atdaros ant kal-
niuko baltuojančios bažnytėlės durys. kojos pačios tie-
siog nuskraidino mane – lyg balandis koksai įplasnojau 
į vidų. bažnytėlėje tuščia. priešais, centriniame altoriuje, 
tiesia rankas jaunutė graži marija. rodos, kviečia į neže-
miškos motinos glėbį… suklumpu artimiausiame prie 
marijos mediniame klaupte. močiutėlei gėlos neišlieju. 
kam ją jaudinti? meldžiuosi marijai, meldžiuosi, kaip 
išmokė geroji močiutė. regis, virpteli dangiškos motinos 
lūpos, į mane žvelgia meilės akim… rankom užsidengiu 
veidą, kad ta vizija dar nepradingtų… 

ant peties pajuntu stiprią vyrišką ranką. grįžteliu. 
kunigėlis! 

– atsitiko kas nors? gerai, kad pasiguodi marijai… 
geraširdiškas balsas, skvarbūs tėviški žodžiai spus-

teli slėptąjį sopulį. mudu išsikalbam. čia pat, bažnytė-
lėje… 

Tąkart iš kunigo ir sužinau apie ramybės oazę – li-
cėjų. galvoj sukirba mintis: „o kas, jei ir aš būčiau ku-
nigas?“ 

K i toKs 

pradinėse klasėse nelabai ir suvokdavau, kodėl nuolatos 
užkliūvu bendraamžiams. Turbūt penktoje klasėje man 
pradėjo aiškėti… 

ak, ta mano brangiausioji močiutėlė! močiutė, ku-
rios gyslomis teka vokiškosios kilmės aristokratų grafų 
fokų kraujas. dvarininkiškoji kultūra – tradicijos, papro-
čiai, elgsena, pasaulėžiūra… 

kai mažuliukas iš kauno su tėvais atvažiuodavau 
pas telšiškę močiutėlę, jau tuomet ji į manąją sielą sėjo 
savo kultūros grūdelius. 

apsigyvenęs močiutės namely nuo ketverių – lem-
tingųjų savo gyvenimo – metų, jos gyvenimo būdą per-
ėmiau vis labiau ir labiau. 

 
bendraamžiai mes su atkurta Tėvynės laisve – 2008-ųjų 
kovą man ir laisvai Tėvynei sukako aštuoniolika. laisvėj 
gimęs ir augęs žmogiukas! laisvėj, turinčioj daug žavių 
demokratijos ir pražūtingų „laukinio chaoso“ bruožų. 

baisu, kai laisvė – be išminties, be jautrumo… mi-
nia be žmoniškumo – tai pakrikęs alkanų gyvių pulkas, 
į kurį neduokdie pakliūti anderseno „bjauriajam ančiu-
kui“… Tokios „laisvės“ dievaitė – jėga, o dievaitis – žiau-
rumas, priešas jos – bent kiek dvasingesnė asmenybė… 

šiandieną kuo aiškiausiai suvokiu, koksai keistas 
turėjau atrodyti aš „laisviems“ bendraklasiams – džin-
suotiems ir megztiniuotiems, apsikarsčiusiems auskarais 
ir grandinėlėmis, kai į mokyklą ateidavau močiutėlės 
aprengtas senoviniu stiliumi – tamsiu kostiumėliu, su 
kaklaraiščiu, juodais klasikiniais batukais, vyrišku pal-
tu, o ne spalvinga striuke apsivilkęs, visuomet tvarkin-
gais plaukučiais, ne su apipaišyta sportine kuprine, o su 
portfeliu rankoje… 

vaikščiodavau išsitiesęs lyg strypas – močiutė draus-
davo kūprintis. 

širdies smūgis močiutę ištiktų, jei išgirstų mane 
kada keikiantis. ką ten keiksmažodžio – šiurkštaus žo-
džio mūsiškiuos namučiuos niekados neišgirsi… 

ogi apie kokią nors cigaretę ar alkoholinio gėrimo 
šlaką man nė mintelė nekildavo. 

dauguma bendraklasių šnekėjo žemaičių tarme, ku-
rios aš, deja, nemokėjau, nes vaikystė – kaune, o telšiškė 
močiutė su mumis, anūkėliais, tik literatūriškai kalbė-
davo. 

dabar netgi šypteliu, kai išvystu save anų bendra-
klasių akim. buvau ne kaip jie. Žodžiu, mane matė ki-
Tokį. prisitaikyti visiškai nenorėjau, nes, man rodės, 
nedarau niekam ničnieko blogo. 

be to, močiutėlė buvo man pavyzdys. ji pati visa-
dos puiki išore ir vidumi. ir tokia tebėra, nors jai – per 
septyniasdešimt. 

Taip pat močiutėlė mane, vos išmokusį iš raidelių 
dėlioti žodžius, kreipė prie knygų: iš pradžių – vaikiš-
kų, o paskui jau „rijau“ romanus, publicistiką. galbūt 
klasės draugai pastebėjo, jog per ilgąją pertrauką „pri-
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svylu“ prie kokios nemokyklinės knygos – jiems tapau 
„knygų žiurke“. šiaip dažniausiai jie mane vadindavo 
„pensininku“. 

Tiesa, padoresniems vyresnėse klasėse pabandyda-
vau aiškinti, kad jie neturi teisės šitaip su manimi… 

– o kuo tu mus pagąsdinsi?! – savaip suvokė vie-
nas. 

– Žinom juk – neturi nei tėtušio, nei motkės – nieks 
nebijo tos tavo babūnės, – pridūrė antrasis. 

DiD iKų  a in i s 

nepavydėtina būti kitokiam, ypač tarp paauglių, jau-
nuolių. būna vaikų, jaunų žmonių, kurie kankinimų ne-
ištveria. galėjau juk ir aš nusižudyti, susirgti, tarkime, 
depresija. buvo nesaldu, tačiau vis dėlto gyvas, beveik 
sveikas išlikau. 

Tuomet man buvo dešimt metų. rugsėjo pradžioje 
su viltimi, kad šiemet bus geriau, aš skriejau į mokyklą – 
troškau daugiau išmokti, deja, sparnus greit apsvilau. 
netgi namų darbai nesisekė. didžiajam kambary ant 
fotelio kiurksodamas įsispoksojau į vestuvinę močiutės 
nuotrauką, kabančią ant gelsvais apmušalais išklijuotos 
sienos. 

nepajutau, kada į kambarį įėjo močiutėlė. be abejo, 
ji pastebėjo liūdesio sklidinas mano akis. minutę pasi-
kuitusi spintukėje atsinešė apšiurusį albumą, atvertė jį. 
iš gelstelėjusios senutės nuotraukos į mane žvelgė juod-
bruvas uniformuotas vyras ant risto balto žirgo, už jo – 
pulkas taip pat uniformuotų raitelių. 

– mano senelis? – akis pakėliau į pakabintą vestuvi-
nę senelių nuotrauką. 

– čia tavo prosenelis. seniai norėjau tau paro-
dyti… 

– ką reiškia šitos uniformos? – rimtai susidomėjau 
mūsų šeimos praeitimi. 

– jisai buvo husaras. kaip ir jo tėvas. jo tėvo tėvas ir 
taip toliau. šį titulą jie perduodavo iš kartos į kartą. 

pamačiusi išplėstas mano akutes, močiutė ėmė pa-
sakoti. 

– husarai – tai tam tikra lengvoji kavalerija. penkio-
liktame amžiuje jie atsirado slavų žemėse ir vengrijoj, – 
beje, vengriškas ir pats pavadinimas, paskui – ir kitose 
valstybėse. 

o lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje husarai žino-
mi nuo šešiolikto amžiaus. jie uniformas puošė gulbių 
plunksnomis ir leopardų kaliais, dedamais ant sunkių, 
bet judesių nevaržančių šarvų. 

net lietuvos respublikoje dar veikė pirmasis ku-
nigaikščio jonušo radvilos husarų pulkas. 1919–1920 
metais husarai kovėsi su raudonąja armija, bermon-
tininkais ir lenkijos kariuomene. jie dalyvavo žygyje 
į vilnių. 

1927-aisiais per husarų pulko šventę – rugsėjo dvi-
dešimt penktąją – jiems įteikta garbinga vėliava su įrašu: 
„nugalėsim ar mirsim“. ant karių uniformos antpečių 
būdavo užrašyti vardaženkliai jr su kunigaikštiškąja 
karūna. 

husarų pulkas buvo išformuotas sovietams okupa-
vus lietuvą, – pačioje nelaisvės pradžioje.

nepratęs trukdyti kalbančiam nepertraukiau močiutės, 
nors daug ką supratau tik vėliau. 

štai kokia mūsų giminė! ir mano rudos akys sužė-
rėjo išdidumu, ryžtu nepasiduoti įžeidinėjimams, likimo 
smūgiams, niekuomet nepalūžti. 

bet tai buvo ne viskas. Tą vakarą likau neparuošęs 
pamokų, tačiau, ką sužinojau iš močiutėlės pasakojimų, 
nepamiršau ir nepamiršiu niekada. 

o, pasirodo, 2000-ųjų vasarą ignalinos žiemos spor-
to centre buvo susirinkę garsiosios mūsų giminės at-
stovai iš viso pasaulio. jie dalyvavo tarptautiniame 
kongrese Goštautų susitikimas: drauge į XXI amžių, kurio 
renginiai keletą dienų vyko ir ignalinoje, ir kėdainių 
apylinkėse, ir vilniuje, ir kaune. susitikimą suorgani-
zavo stasys goštautas, profesoriaujantis bostono uni-
versitete. į pirmą tokį gausų giminės susibūrimą atvyko 
per 100 žmonių, – pasaulyje goštautų gyvena daugiau. 
iš toliausiai goštautas buvo atvykęs iš australijos, jau-
niausiai goštautaitei iš didžiosios britanijos buvę vos 
treji, o vyriausiam goštautui iš floridos – septynias-
dešimt aštuoneri. pusę atvykusiųjų sudarė goštautai 
iš prancūzijos. būrys gentainių atkeliavo iš lenkijos. 
goštautų buvo ir iš lietuvos – kauniškių, zarasiškių 
bei telšiškių. 

radęs laisvą valandėlę, vis pasiknaisioju po lietuvos 
didžiosios kunigaikštystės istoriją. visus aštuonerius 
metus renku faktus apie įžymiausius goštautus. 

ir močiutėlei jau galiu kai ką papasakoti: kad goš-
tautai – viena garsiausių lietuvoj didikų giminių – kaip 
radvilos, sapiegos, kad Xiv–Xvi amžiuje jie smarkiai 
prisidėjo prie intensyvaus lietuvos, kaip savarankiškos 
valstybės, kūrimo, kad goštautai – tai vaivados ir kanc-
leriai, albertas goštautas – vienas svarbiausių lietuvos 
statuto iniciatorių ir sudarytojų, o stanislovas goštau-
tas – pirmas barboros radvilaitės vyras, kad iš didikų 
kilę goštautai buvo 1831-ųjų ir 1863-ųjų sukilėliai – daug 
jų nužudyta, ištremta į sibirą, nemažai goštautų apsigy-
veno vakaruose ir tapo protėviais tų, dabartinių, paskli-
dusių po visą pasaulį – gyvena ir rusijoje, ir anglijoje, ir 
pietų afrikos respublikoje, ir japonijoje…

degu svaja savom akim išvysti septynių metrų ilgio 
goštautų giminės genealoginį medį, nubraižytą prancū-
zijoje ir papildytą šios giminės susitikime. kada nors gal 
jame surasiu ir mūsų giminėlės šaką – ten įrašysiu savo 
senelį, kuris, prieš man gimstant, žuvo autokatastrofoj, 
tėtį, brolį ir, žinoma, save…

ne, aš neniekinu kitų. nesipučiu. bet kodėl gi negalėčiau 
pasidžiaugt savo kilme? 

Traukia mane dvarai – renavo, švėkšnos, plungės, 
plinkšių… lankiausi ten senokai su klase. 

dažnai sapnuoju: vaikštinėju po menes… krišto-
liniai sietynai… koklinės krosnys… užsuku į puošniai 
įrengtas arklides…

aš tylenis – tarsi po samanom akivaras, bendraam-
žių rate esu mažesnis už aguonos grūdą… būti tokiam 
patarė močiutėlė, kad nepastebėtų, kad likęs savimi, la-
bai neišsiskirčiau iš kitų… 

didikiška kilmė teikia man stiprybės – ne taip baisu, 
jog aš kitoks, esu be tėčio, be mamutės… 
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Tuščia tėčio širdis mudviem, sūnums, – tartum iš-
degintoji žemė. suniokojo ją nelaiminga meilė mamutei, 
rusei iš atšiaurių tolybių, iš maskvos, kurion jisai nuvyko 
aplankyti draugo, vos aštuoniolikos… jo širdužėlė su-
liepsnojo… parsivežė mamutę lietuvon – į kauną… pra-
dėjo goštautų, didikų, ainį – netrukus gimiau aš. po metų 
atsirado dar vienas goštautų palikuonis – mano brolis. 
aukštų mokslų nebaigęs tėtukas darbavosi miške. pjūk-
las supjaustė koją. pusę metų praleido ligoninėj. mama 
vis dažniau kažin kur užtrukdavo, netgi per naktį abu su 
broliu likdavom vieni… kartais mamutė ir maisto mums 
nupirkt užmiršdavo… lengviau atsikvėpiau, kai brolį 
mama išdangino į maskvą – pas rusus senelius. broliuku 
rūpintis man, pypliui, išties buvo sunku. vieną vakarą 
man suplastėjo širdelė – mamutė namolio sugrįžo! rakina 
jau buto duris… paskui mamą įžirgliojo vyriškis…

– Tai artūras? – paklausė mamutės dėbtelėjęs į 
mane.

kodėl jis atsigulė tėčio vietoj į dvigulę lovą?! baimė, 
nerimas, gal ir smalsumas stumte stūmė prie durų, už 
kurių jiedu – mamutė ir nepažįstamas dėdė – gana gar-
siai šnekėjosi. 

– svetimų neauginsiu! pakaks ir savų.
– nors tą vieną – artūrą… kurgi aš jį padėsiu?.. 

– o vaikų namai kam? pamaitina, aprengia… nepra-
puolė nė vienas. ne ponaitis koks tavo artūras!

nurijau klaikų širdgėlos šauksmą… jau buvau sa-
varankiškas… iš mamos rankinuko ištraukiau taksofono 
kortelę, telšiškės močiutės numerį mokėjau atmintinai, 
taksofonas – prie pat laiptinės durų. įsijautę į pokalbį, ma-
mutė ir tasai… apie manąjį „žygį“ nieko nenutuokė… 

kitą naktį miegojau Telšiuose pas savo išvaduotoją mo-
čiutę. Tėtis, sakė, iš ligoninės su ramentais išpuolęs – ma-
mos nesulaikęs… paskui ilgai blaškęsis – alkoholiu gožęs 
netektį, bandęs remtis į moteris… 

po kiek laiko močiutė pargabeno man brolį – rusiš-
kai burbuliuojantį arvydą. ilgai vargom abudu, kol jį 
išmokėm kalbėti lietuviškai. 

mamutė, tėtukas… keturiolika metų kažkur klai-
džioja – nebereikia jiems mūsų… matyt, laimės iliuzinę 
paukštę tartum žaltvykslę vaikosi… 

– goša! goša!.. – vėl siautėja naktį licėjaus lunatikai. 
koksai goša?! artūras aš. goštautas!.. 
nieko, nieko – greit mėnesio galas. namuose mie-

gosiu lyg užmuštas! mes su broliu pas močiutėlę – tarsi 
viešpaties užanty… 
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Tu Miestas 

Tu – Miestas, sukūręs save savo tūkstančiais rankų,  
lėtai užkalbėjęs save savo tūkstančiu lūpų,  
nors plano nebuvo pradžioj, nei dabar jis sukurtas –  
juk buvo tik aikštė pradžioj ir centre šulinys,  
jie apaugo gynybinėm sienom –  
fraktalais, kaip kriauklių spiralės užauga,  
ir bokštai smiltainio trupėdami tvėrė save,  
išvynioję šešėlius atsainiai per dykumą visą.  
 
Tu varstei sunkiausias duris su kiekvienu žodžiu,  
ir užmerkdavai tas langines, į kurias atsisukdavo saulė,  
pradėjęs sapnuoti – atmerkdavai baigęs.  
Tiek tiltų tavy – kai priverkęs visus kanalus vandenų,  
juos pripildei lelijų ir gulbių, prileidai gondolų –  
su meilės kiekvienu žodžiu, – neturėjai kitos išeities,  
tik nutiesti nežinomą skaičių lieptelių ir tiltų,  
sujungti save su savim tarp skirtingų krantų.  
 
Sodinai pats save nepailsdamas, švelniai nardindamas  
dešimtis tūkstančių pirštų į savo derlingas žemes,  
ir lapijose glostei sparnuočių lizdus su jaunikliais,  
ilgėjančius medžių kamienus ir žiedus, prisirpusius bičių,  
o medžių pavėsyje metų laikus išmiegojai.  
Gėlynus ir parkus tu apsiautei čiulbesiu, ryto kvapais  
ir vaikais, kurie visąlaik bėga kažkur,  
nesiliaudami krykštaut ir kelti į viršų rankas.  
 
Savo gatvėse leidai prekiauti viskuo –  
smilkalais, amuletais ir auksu, ir mira,  
šilku, pergamentais, ir meile, vergais.  
Tavo skersgatviuos žmonės dainavo ir šoko,  
pradėdavo kūdikius, sandėrius, maištą.  
Bevardės būrėjos sugriebdavo staigiai praeivių rankas  
ir mįslingai kuždėdavo skirtą – neskirtą – likimą,  
o kalviai – lėti, mažakalbiai, odinėm prijuostėm,  
su šypsena kaldavo tavo ginklus,  
kai smalsuolių minia susispietusi smalsiai  
stebėdavo meistrišką jų ritualą  
iš plieno, ugnies ir narsumo.  
 

Tu – Miestas, kurio grindiny įsigėrę  
visi kažkada čia praėjusių žingsniai,  
visi čia kadaise laimingų aidai,  
o šventyklose laiptai prisimena dievus ir elgetas,  
tylinčius prieglaudų sūnus, vienuolius ir tas,  
kurias vesdavo deginti, garsiai nuteisę.  
Pavargusios našlės vis mina ir mina  
tau delnus, kaip juodvarniai suka ratus,  
vis niurnėdamos maldą už taiką tavy.  
 
Kai lenkiuos prie paradinių vartų,  
vilkėdama svetimo miesto šarvus,  
tu nežadinki savo sargybinių –  
ginklą nešuos tik iš įpročio, Mieste.  
Neimsiu tvirtovės, ir mano kariai  
nė nežino, kur aš.  
Atėjau tik paliesti tavęs –  
tavo sienų, kolonų, fontanų ir grotų, –  
išgirsti, koks būni per liūtį ir tylą.  
Ėjau tik pažvelgti į upės paviršių –  
suprasti, kuo skiriasi tavo dangus  
nuo maniškio.  
 
Nes visa, kas buvo sukurta –  
pilies kareivinės ir turgūs, lošimo namai,  
tavo rūmai ir viešnamiai,  
tavo kalėjimai, vyno rūsiai ir geriausios arklidės –  
tai visa turėjo išaugti  
į vieną didžiulį,  
svetingą ir svetimą,  
kupiną šurmulio, mugių,  
gyvačių kerėtojų –  
Miestą.  

2008 09 03

i l Z ė  B u t K u t ė
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Leitmotyvas 

Tu rylos rankena tarp beždžionėlės pirštų –  
įpratęs suktis, bet pavargęs groti,  
nugrotas gatvėj renkant monetas, –  
 
šita melodija skirta natas pamiršti,  
kai miegui miegantys visai nė motais.  
Ten su monetom ir mane įmes.  
 
Aš paikas vėjo pakraštys ties tavo brylium,  
kai vakaras išsiveda po tarną  
iš parkų ir nuilsusių kiemų.  
 
Mes šičia taip ilgai stovėjom, kad pražilom,  
klausydami dievų bereikšmių barnių,  
mes taip ilgai – – – – kad likom vienu du.  

2008 08 22, kelias Vilnius–Ryga

Perduok jam 

Šis kraštas primena namus,  
kuriuos neuždegta šviesa –  
bet visa taip gerai pažįsti,  
kad niekada nepamiršti,  
kur veidrodžiai, o kur langai,  
kai reikia šokti – –  
 
o balsas dar lėčiau išduš –  
tai Dirigento lazdele  
pamojus gėlės ima vysti,  
žvaigždynai, vakar išneršti,  
ir supernovos, ir ūkai, – –  
galiu išmokti  
 
ir aš sklaidytis paryčiais,  
sirenos – ašmenys – dulksna – –  
turėklais – angys, rankos, dūmai,  
vis vejasi – neapsivys,  
neišlaikys – – neišlaikei,  
pradėjai kristi –  
 
– dievai girti, bet jie pareis – –  
užkeiktas liūdesio šuva,  
kurį man iš sapnų atstūmei,  
sekios mane ir nesakys,  
kuriuo vardu tada šaukei  
ugnies vaikystę –  

2008 01 29

Neperskaityta 

Mano miestas prasideda grotomis,  
pro kurias nebepratelpa rankos.  
Jeigu rankos ne vaiko – nežino,  
kad nuo virpsto lig virpsto – tik sprindis.  
 
Aš keliauju seniai išgalvotomis  
tavo vietomis – jas teaplanko  
tik figūros iš tavo sapnynų.  
Šitiek slenksčių į žemę sumindei,  
 
kol prisiminei kelią, ir miestuose  
įgudai nepaišyt labirintų,  
nestatyti kentaurams tvirtovių  
ir nekalti išlydytų peilių  
 
savo pasakų – jeigu jos liestųsi  
su nevaikišku delnu, primintų,  
kad ne tu, o tave jau nukovė.  
Tu lenkiesi – be meilės, bet meiliai,  
 
ir į kitą gyvenimą rankomis  
tarsi rodai, o gal atsirėmęs  
į nematomą sieną tik lauki –  
aš arčiau nei per ištiestą ranką.  
 
Nebėra karalysčių, kur lankėmės.  
Tu išmokai žemėlapio dėmę,  
iškeliauti ir liesti prieš plauką.  
Tik ištark – mano vardo užtenka,  
 
kad abu nepaskęstume metuose.  
Aš skaityčiau iš knygų akliesiems,  
bet per šitiek nudilo ir brailis.  
Jei ne tu, kas man paširdžius diegia?  
 
Tarsi vyzdį rainelės verpetuose  
aš atsinešu rytą. Paliesi –  
atpažinsi ne tylą ir kailį,  
vien tik tiek – letenėlėse sniegą.  

2007 10 09
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M A N  ( N e ) d z I N  J A R O  d z e N ! 
leotuvos „muzono“ ir (ne)sudegusio teatro akademijos bei slaptosios rožės ložės magistras, mul-
tiinstrumentalistas ne(o)litvinskis, eksperimentinio polistilistinio grupinio Endiche vis.sat (alias 
Echidna aukštyn) magas, ilgametės avangardinės fiestos ne tik kaune Sumirimas (Didelis pasaulis) 
orgininkas vargininkas „dziabas“ ramūnas jaras – seniai nebe naujokas ir dar ne seniokas viešaja-
me „litlito“ diskurse. jo esytės bei nobelytės tarsi belytės lėlytės sesytės, periodiškai printeriuotos 
Šatėnuose, Nemune ir virtualybėse, galop gallop’u sprinteriavo kaip kontroversiškųjų kontrkul-
tūrinių Kitų knygų ir oficiozinių kulto ministerijų paradoksalios sankergos pernešiotas vaisius. 
autoriaus nuosekliai, bet ne sekliai kurtas kurtinantis savotiškas antipopuliarumas, apogėjais 
kulminavęs užupių galerų bei jogų gojų gaisrais, (ne)taktiškais kompaktiškų plokštelių it šiferio 
lakštų (nuo)laužais, besilaižančių ugnies liežuvių ir knygos viršelių perviršio barbecue, lemia jo 
tekstų, grafiti ir grojinių virsmo leidiniu atitinkamą (ne)parduodamumą bei (ne)vartojamumą.

dzenbiustinis debiutinis novelių venulių vienulys, autorizuotas 1992–2006 m., suponuoja 
reiklią kūrinių perranką ir at(at)ranką, kūrybinio įdirbio, neretai (ne)reikalingo perdirbio tęsti-
numą, demonstruoja teminį sistemingumą, stilistinę įvairovę bei, svarbiausia, tekstus į visumą 
integruojančius autentiško talento k(l)odus. (at)grasiai pagarsėjęs akademybėje ir pramoginėje 
raštijoje bei renginijoje, realybėje ir virtualybėje, autoritariškasis r. jaras rinkinyje išryškėja kaip 
intensyvios poetinės prigimties ir taupios verbalinės raiškos fenomenas, kaip ultragarsinio „mia-
no“ šoumenas, feng šui fenu maniakiškai džiovinantis „dvasinį peną“. akivaizdžiai perėjęs ir 
neužsilikęs nei kraštutinai ezoteriniame, nei egzoteriniame lygmenyse, nei vakarų dualistinėje, 
nei rytų monistinėje arba holistinėje pasaulėžiūroje, novelistas unikaliai varijuoja, transformuo-
ja, peržengia, perženklina, esmėkaita perkaitina skirtingiausių asmeninių ir kolektyvinių (pa)
sąmoningų (pa)tirčių energijas į savitą jų svitą, tarpais ant „siuriko“ nešmenų ašmenų bal(an)
suojančių vaizdinių vaidzinių srautą.

būdamas lietuvių literatūros tradicijos „meinstrymo“ paraštėje, nesitapatindamas, bet ir ne-
vengdamas tapti figūra greta h. kunčiaus, r. gavelio, guru jaras gūra į „postiko“ sangriuvą san-
grovą, eksponuodamas postmoderniąją mąstysenos, jausenos, elgsenos paradigmą, tačiau, kitaip 
nei minėtieji grandai, nors nevengia žongliravimo citatomis bei intertekstualumo, labiau išryškina 
ne ekskliuzyvinio, sąlyginai vyriškojo, eurologofalocentristinio prado (dešiniojo pusrutulio) bei 
homo lituano vero normas ir nenormalumus, o inkliuzyvines moteriškojo, net uniseksinio prado 
(kairiojo pusrutulio) paranormas ir metanormalumus. kaip eseistinės prozos pozos kultivuoto-
jas, pritariantis „autoriaus mirčiai“ ir „didžiųjų pasakojimų“ demitologizavimui, už teksto (ne)
pasiliekantis rašytojas manipuliuoja pūliuoja globalizuoto beglobio pasaulio vardais ir likimais, 
be kompleksų iki užkimimo kimšdamas į nuogus jų kūnus ir liesas sielas postmoderniai ar anti-
kos pavyzdžiu savąsias behierarches, anarchines, tačiau ne beprasmes ištarų fejerijas. Tekstuose 
išskleidžiamas pasaulio kaip pasaulių polipiško daugialypiškumo koegzistavimas, tvarkingų ir 
aiškių lai(š)kų pabaigos grėsminga, vietomis rėksminga, nuojauta ar tariamai ramus ramūniškas 
konstatavimas katastrofiškai užgriūva skaitytoją kaip ramunėlių virsmas miruolių nuoviru, kaip 
trumpasis jungimas – „susijungimas su moteriškuoju ing“ (Sigutė ir berniukas). poetiškai, pranašiš-
kai, su paranojiška ar hiperrealistine įkrova nuolatos (per)spėdama apie kitų realybių galimybę, 
jaro sintetinių kraujosruvų tikrovė (pa)kuria paralelinių srutų ir alternatyvių (iš)matų krūvas – 
„iškrypėlių ir bjaurių pamaivų dvasinių žaidimų smėlio dėžę, taip nepatinkančią tvirto požiūrio 
į gyvenimą šalininkams“ (Smuikininkė).

antrindamas ir tuo pat metu apversdamas požiūrį, kad poetai yra blogio pranašai, grotes-
ko, sarkazmo, (auto)ironijos kupinų novelių koliaže r. jaras nemechaniškai „pritrenkia minties 
galia“, perveržia „atsišriubavusius“ varžtus, paveržia iš neokonų ekoproveržius ir užima siauras 
išėjimo anapus provėžas, net kai/jei išeities iš tikrųjų ir nėra (Dvidešimt viena tragiška, persipynu-
sio siužeto novelytė). nestatutiškai, nestatiškai liesdamas veikėjus, leisdamas juos ir save pamatyti 
nestatistiškai, permatyti „kiaurai“ (Metamorfozė), vidury skaitymo ritualo apsigalvoti net autorite-
tams, kad darome „absurdiškus, niekur neaprašytus dalykus“, autorius priverčia „verkti be prie-
žasties“ (Verksmas), nusikirsti ranką, kad ji apglėbtų visą pasaulį (Jing Žengas). laiko e(k)lipsėmis, 
postfroidistinėmis sapno alter ego hiperrealybės universalizacijomis (Dresdenas), postkafkiškomis 
metamorfozėmis, tikrumo dėl pasaulio rūmo išsk(l)aidymu debiutantas leidžia demaskuoti laiko 
ženklus – visuotinį vartotojiškosios postindustrinės visuomenės vėžį – „energoinformacinį para-
zitą“ (Sigutė ir berniukas), ne(o)liberalų „dirbk, pirk ir mirk“ totalitarizmą, propagandines pinigų 
maldų grandines, hipochondriškąjį vaisto nuo visų ligų sindromą (Pieno vynas).

jaras – po „tamsos riterio“, tariamo teroristo ar mirtininko juokdario kaukėmis perregimai 
prisidengęs humanistas – genialiai nuvainikuoja išpranašautas ir mus totaliai apžiojančias žio-
jinčias „etaloninę (tele)viziją“ (Sigutė ir berniukas), „elito ir runkelių“ atskirtį, korumpuotą, nu-
asmenintą, perdėm buitinio, nebebūtin(i)o buvimo „nepakeliamą lengvybę“. čia erzina menu, 
„neskirtu kurti grožį“, t. y. skirtu skirti etinius vertinimus nuo estetinių, verifikuoti banalybes, 
atpažinti ir neišpažinti bananų valstybės, „the failed states“ status quo (Smuikininkė), čia kiborgis-
tiniu urbanistiniu „fentezi“ naikina gamtos ir antgamtiškumo, subjekto ir objekto, organikos ir 
mechanikos tradicines sutartines ribas, simultaniškai jas atkurdamas (“pieva ir miškas”). asme-
ninio tobulėjimo ar degradacijos, (be)dieviškojo per-kūniškojo tratėjimo ratukus susiedamas su 
visatos ratais, vizionieriškomis me-sijomis ir adatingais dantračiais, naujųjų mitologemų gimdy-
tojas „daro“ didžiųjų religijų triadas ir nomadas, idant ieškotų ir rastų kad ir labai abejotiną, vil-
tingai visuotinesnį viseto principą. kūrėjas raukydamasis kranksi „bachūrų chebros“ neovulgata, 
išrūkydamas neva „amžinųjų“ įtampų krūvius, išardydamas grafomaniškų vunderkindų „troj-
kes“, išvartydamas paviršutiniškojo dvasingumo bankomatus, įsukdamas ne pigius davinčiškus, 
o subtilius deividalinčiškus, kinematografiškai traktuojamus karminius smagračius, įgaunančius 
indigo pagreitį sulig kiekvienu sakiniu, nauju puslapiu.

ramūnas jaras. Dzen dzen. – 
Kitos knygos, kaunas, 2008.

K N Y G o S
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radikaliai atsisakydamas visų realių ir galimų, net numanomų mokytojų ir mokinių (Jing 
Žengas), šis artistas tampa mokytoju ir mokiniu pats sau, taip kukliai pretenzingai pretenduo-
damas būti mūsų XXi a. raštijos novatoriumi, pateptuoju be įvesdinimo, (ne)tuščiažiedžių me-
tafizinių lygčių karaliumi be karūnos. aštrindamas ir gludindamas, skaidydamas ir harmoni-
zuodamas, teigdamas ir neigdamas žmogaus, pasaulio ir metatikrovės (ne)tiesinių santykių 
ambivalentiškumą, ambicingasis ramūnas j. įrodo, kad ekstrahuoti ir abstrahuoti, sudėti draugėn 
tekstai, piešiniai ir „gabalae“ nesumenksta, o šventai švinksta bei minkštai ręžiasi šiuolaikinian 
viešajan diskursan. švytinčiais rakursais ir raižančiais ekskursais kursuodami Ten ir atgal, (ne)
valingai sąlygodami, keista išmone keisdami sąmonės valiutų kursus, vietomis gal net sulenkda-
mi, perlenkdami, aplenkdami laiką, laukia savojo skaitytojo, savojo meto, savosios apokalipsės. 
dzin dzilin, iš kelio, sekuliaraus dzenkatolicizmo nevalos!

SKAIDRIUS KANDRATAVIČIUS

d Ū Ž tA N Č I O s  A K I M I R K O s
šviesi kančia – tai pagrindinis a. gasperaičio lyrinis motyvas. Tu nežinai, kiek daug kainuoja ilge-
sys – / Jisai giliai pačioj žmogaus šerdy – (p. 22), Raudi tu tarsi varnas krankiantis – / Niekas neišgirs – 
aplinkui dirvos su asiūkliais (p. 104). Tuštėjančiame lietuviškame kaime autorius kontempliuoja 
savo trapų laikiną gyvenimą, dūžtantį į žavias poetinio potyrio akimirkas. Tokia lyrinė raiška 
jau tampa tradicine šiuolaikinės tradicinės lietuvių poezijos aruode. jausmingumas dažnai nu-
spalvinamas religine egzaltacija, kuri išgyvenama kaip archajinių simbolių, istorinių nuojautų ar 
gamtos reiškinių paletė. Leisk pabūti vasarą basam / be visų dievų tarpu artojų / prie krantų ramybės / 
pažadėtam rojui (p. 86 ). lyrinis herojus, ganėtinai tragiškai žvelgdamas į gyvenimą, dažnokai 
spinduliuoja džiaugsmą, nes subtilus tikrovės išgyvenimas net ir didžiules netektis paradoksaliai 
paverčia dvasiniais laimėjimais. Ar yra kas šventesnio / už laukų ramybę / tylinčioj gėlių šventovėj / 
bičių dūzgesio linksmybėj? ( p. 32) lyrinis herojus paklydęs savo jautrioje vienatvėje atramos ieško 
idiliškoje kaimo buityje. skaudžios praeities išgyvenimai tampa atviru langu į niūrią, efemerišką, 
dūžtančią dabartį. Atsidūsti praeities apipiltas ir dairaisi / lyg narcizas pasilenkęs vandenin / susilieja 
dienos tos ir šios: / ne narcizas o kačiukas vandeny ( p. 30 ).

knygoje kartais iškyla karo tema, suvokta kaip tautos tragedija, palikusi daug sunkiai gy-
jančių žaizdų. Net skausmas suima bežiūrint / į šį daug sykių degintą miestelį / purviną balą tarp dviejų 
upių / tarp ežeriukų ir kalvelių (p. 91). atspirtis blogiui tegali būti – gėris, suvoktas kaip meilė mo-
tinai, gimtam kraštui ir dievui. sunku atsispirti nuo nuodėmingos žemelės skrydžiui į debesis. 
dažnokai tenka braidyti po balas ir purvą. Kalnai pakalnės ir laukų purvynai / pievų upeliai išbrai-
dyti – čia tiek širdies priberta sklidinai / tiek skaudulių aplink prikritę (p. 87). sielos nerimą ir dvasinę 
tuštumą įveikti gali tik brandžios ir išjaustos eilės. manyčiau, kad autoriui pavyko rasti raktą į 
skaitytojo širdį. poeto dvasios skausmo aidas skamba it varpas ir žadina jautrias sielas atgimti, 
degti, neužgęsti monotoniškoje gyvenimo tėkmėje. atidžiai perskaitęs autoriaus knygas Dūžtan-
čios akimirkos ir Sušildyk, židiny, mane, norėčiau palinkėti poetui rašyti trumpiau, palikti daugiau 
vietos mintims, vengti pasikartojimų, nepamiršti, kad įtaigus posmas – tai greita ir aštri strėlė.

N e R I B O t I  d A I K tA I
rašytojo išgyventa, išjausta ir ne kartą permąstyta tikrovė prabyla daiktais. daiktas – tai sim-
bolis, raktas, jungtis siejanti realybę ir fantaziją, meninę tiesą ir negailestingą dokumentiką. 
gamtoje daiktų nėra. daiktus gamina žmonės. galbūt todėl skriaudžiama gamta – ji ne daiktas. 
gamtos nepagamino joks fabrikas ar klestinti firma. Žmogus taip pat – tarsi ne daiktas. logiš-
ka, teisinga, bet, deja, nemodernu. ir nieko nuostabaus, nes civilizacijos zenite, mes pasaulį jau 
imame suvokti kaip daiktų visumą. na, ir kas, kad toks požiūris nepakankamai filosofiškas ir 
tikrai nereligingas. kam tai rūpi? daiktu tampa ir žemė ir žmogus. matyt, todėl ketverius metus 
v. rožukas keliavo po Europą, ameriką, afriką ir aziją, stebėjo verdantį gyvenimą, kaupė faktus 
ir, svarbiausia, ieškojo „daiktų“ – naujos ekstremalios koncepcijos avangardiniam romanui bei 
kino scenarijui. įkvėptas ilgų kelionių, v. rožukas vaizdžiai išplėtė daikto sąvoką. daiktu roma-
ne gali būti bet kas – žmogus, emocija, gamtos reiškinys ir pan. „Esu daugiabriaunės tikrovės 
chaoso žvalgas“, – neslepia autorius. kaleidoskopinę tikrovę, be abejo, autentiškai nušviesti gali 
tik energinga rašytojų komanda. avangardinį kūrinį rašo ispanai, lietuviai, anglai, žydai, todėl 
skaitant romaną – tobulą tikrovės fikciją – galima išgyventi realų, neabejotinai keruakišką katarsį. 
manding, kūrybinės ekspedicijos sunkumai atsipirko su kaupu, autorius sugrįžo į lietuvą sklidi-
nas nežabotos energijos, o svarbiausia – subrandinęs naują šedevrą. v. rožuko kūrybos gerbėjai 
bus maloniai nustebinti ir galės pasidžiaugti nauju originaliu romanu, kurio personažai tikri ir 
tariami – garsūs ir pasaulyje gerai žinomi žmonės, pavyzdžiui, mikas džageris, čarlis vatsas, 
polas makartnis, davidas bovis, jurga ivanauskaitė ir begalė kitų nuostabių asmenybių. v. ro-
žukas kartu su savo personažais skrieja viršgarsiniu literatūriniu ekspresu „lisabona–sankt pe-
terburgas–Europa“ į ryškių kūrybinių sukrėtimų erdves, ir nors dažnokai kelią nušviečia laužai 
ir kartuvės, bet nuožmi rusakalbė giltinė neišgali „nušienauti“ maištaujančios kartos veteranų. 
rokeriai, hipiai, pankai – gyvi, jie nemiršta, nepasiduoda ir neparsiduoda, ekstremalūs maištau-
tojai kuria naują, „trenktą“, neabejotinai rožukišką fantasmagoriją. rašytojas padirbėjo iš peties 
kaip miklus tikrovės prestidižitatorius, todėl jo naują kūrinį drąsiai galiu pavadinti spontaniško 
absurdo vadovėliu. Taip moka rašyti tik v. rožukas. romanas jau išverstas į anglų kalbą ir, pasak 
autoriaus, sulaukė režisieriaus v. Tarasovo ir kino operatoriaus a. mikutėno dėmesio. belieka tik 
apsišarvuoti kantrybe ir laukti naujo, daug žadančio lietuviško filmo, o gal ir Tv serialo.

ALGIMANTAS LyVA

antanas gasperaitis. Dūž-
tančios akimirkos. – Pasviręs 
pasaulis, vilnius, 2008.

vytenis rožukas. Daiktas: 
Džageris, Mikas. – Homo li-
ber, vilnius, 2008.
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M e N I N I N K A M s ,  s t U d e N tA M s ,  M ė g ė J A M s
Turbūt taip reikėtų apibūdinti šių knygų adresatą. dviejų tekstilininkių, vilniaus dailės akade-
mijos dėstytojų reginos sipavičiūtės ir Žydrės ridulytės kruopščiai parengti, gausiai iliustruoti, 
geros spaudos kokybės (išleido vilniaus dailės akademijos leidykla, spausdino Arx Baltica spaudos 
namai kaune) leidiniai rašyti kaip metodinės priemonės dailės akademijos studentams. platina-
mi per šalies knygynų tinklą, jie tapo prieinami platesnei skaitytojų auditorijai: kūrybiškumo ne-
stokojantiems dailės mokytojams, imliems moksleiviams, rankdarbiams neabejingoms moterims. 
lietuvoje vis dar juntama panašios literatūros stoka, nors kitose šalyse seniai populiarios knygos, 
aiškinančios, kaip dažyti, marginti, siuvinėti, aplikuoti ir kitaip dekoruoti audinius.

abu leidinius vienytų ne tik metodinis jų žanras, autorių priklausymas tam pačiam meninin-
kų cechui, bet ir siekis pateikti gerai atrinktą, daugiausia studentų kūrybiniais bandymais grįstą 
iliustracinę medžiagą, supažindinti skaitytojus su aptariamų atlikimo būdų istorija. Tekstilininkių 
patirtis neturėtų stebinti, juk Ž. ridulytė ir r. sipavičiūtė – ilgametės dailės akademijos dėstytojos, 
ne vienerius metus diegiančios tekstilės dekoravimo technikas jaunajai kartai. per paskaitas stu-
dentai gaus informacijos iš savo dėstytojų, o mes pasklaidykime knygas kaip paprasti vartotojai, 
trokštantys išmokti aplikuoti ir egzotiškais  būdais dekoruoti audinius.

pastariesiems ir skirta Ž. ridulytės knyga, kviečianti į paslaptingą audinių marginimo pasau-
lį. „rišk ir dažyk“  – taip angliškai (tie and die) vadinamas vienas gražiausių ir seniausių marginimo 
būdų, kai audinys, prieš merkiant į dažų tirpalą, lankstomas, raišiojamas, daigstomas ir klostomas 
taip, kad dažai neprasiskverbtų į audinį. ši senovinė technika – ne naujiena šiuolaikinėje lietuvo-
je, ja buvo sukurtos garsios septintojo–aštuntojo dešimtmečio juozo balčikonio kompozicijos, ne 
visai korektiškai vadintos batikomis (tekstilės patriarchas kūrė ir tikrąsias batikas karštu vašku). o 
mechaniškai veikiamas audinio dekoravimas turėtų būti įvardijamas kaip plangi (malajų k. plangi 
– dažyta spalvomis) – technika, kilusia rytų kraštuose ir išplitusia Europoje naujaisiais laikais. 
knygoje aprašomas ir plangi technikai giminingas ikatas (malajų k. ikat – aprišti, perrišti) – mar-
ginimo būdas, kai tuo pačiu rezervažo principu (apvyniojant pagal konkretų raštą) dažomas ne 
audinys, o siūlų sruogos, iš kurių vėliau audžiama. Tad leidinys yra naudingas ir dėl marginimo 
terminų koregavimo lietuvių kalboje, jų paskleidimo platesnėje vartosenoje.

Tačiau norint išmokti šių marginimo technikų pirmiausia reikia pereiti visus amato abėcėlės 
etapus – susipažinti su knygoje pateikta audinių dažymo istorija, informacija apie natūralius ir 
dirbtinius dažus, jų priedus ir išbandyti praktiškai patį dažymo procesą. šios žinios išdėstytos 
aiškiai, konstruktyviai ir suprantamai. kiltų ir vienas kitas pageidavimas knygos autorei: pirmiau-
sia pasigestume daugiau mokomųjų piešinėlių, aiškinančių vieno ar kito rašto atsiradimą. be to, 
praverstų ir specifinių terminų žodynėlis knygos gale. specialiosios terminijos paaiškinimas po-
puliarus praktiniuose užsienio dekoratyvinės dailės leidiniuose.

r. sipavičiūtės knygos Aplikacijos pagrindai pratarmėje rašoma, kad leidinio atsiradimą pa-
skatino asmeninė kūrybinė patirtis meninės aplikacijos srityje ir pedagoginė praktika perduodant 
sukauptas žinias studentams. aplikaciją (kaip ir marginimo technikas) įvairiais istorijos etapais 
plėtojo ir profesionalūs dailininkai, ir liaudies meistrai. skirtingų tautų mene sukurta unikalių  
aplikavimo pavyzdžių. praėjusio amžiaus septintame dešimtmetyje aplikacija paplito ir profesio-
naliojoje lietuvių tekstilėje. individualiu stiliumi pasižymėjo pačios knygos autorės, taip pat lai-
mos Tulytės-janulienės, inos kaziukaitytės, kazimieros zimblytės, vidos gruzdaitės aplikacijos. 
Tiesa, mada gana greitai praėjo. o r. sipavičiūtė liko ištikima aplikacijai ir vėliau.

knyga Aplikacijos pagrindai patraukia estetine išvaizda ir minčių dėstymo nuoseklumu. dai-
lininkė – tikra aplikacijos meistrė, kurianti ir didelio, ir smulkaus formato aplikacijas iš storo 
techninio veltinio taikydama niuansuoto dažymo ir inkrustacinės aplikacijos techniką. ši autori-
nė technika smulkiai aprašyta knygoje. menininkė ištobulino rankdarbiais laikytą aplikaciją iki 
didelio formato tekstilės pano, įrodydama, kad taip galima kurti ne tik smulkius, bet ir didelio 
formato interjero darbus. seimo baltąją posėdžių salę puošianti monumentalių formų, rimtimi ir 
iškilmingumu dvelkianti  kompozicija Maloningoji (1992) –  tikra dailininkės vizitinė kortelė, ro-
danti šios technikos taikymo galimybes šiuolaikiniame mene. 

monumentalios r. sipavičiūtės aplikacijos gal įkvėps profesionalius dailininkus ir studentus, 
tačiau į rankas knygą paėmęs mėgėjas ar dailės darbų mokytojas joje suras visus šio amato pagrin-
dus ir aiškiai pateiktus darbo atlikimo žingsnius. aplikavimo būdų autorė moko pasitelkdama 
savo vardo inicialą – raidę r, kurią aplikuoja visais žinomais būdais. knygoje mokoma, kaip su-
komponuoti aplikaciją, parinkti jai tinkamus audinius, ant jų perkelti piešinį, pritaikyti tinkamus 
dygsnius atsižvelgus į audinio rūšį, storį, tekstūrą, faktūrą ir t. t. smulkiai aprašyta darbo eiga, 
dygsnių rūšys. visa tai iliustruojama studentų darbais ir jų fragmentais, pačios autorės atliktais 
kruopščiais metodiniais piešinėliais, darbo proceso nuotraukomis – tai leidžia lengvai perprasti 
visas užduoties subtilybes. knygą užbaigiantys muziejinių aplikacijų pavyzdžiai – Xvii–XiX a. 
sienų pano ir liturginės tekstilės dirbiniai – vaizdžiai parodo, kokios meistrystės pasiekta lietu-
voje meninės aplikacijos srityje. 

aplikavimas ir audinių marginimas atsirado priešistoriniais laikais kaip prieinamiausi būdai 
dekoruoti audinį be sudėtingų techninių padargų ir specialaus pasirengimo. galima sakyti, kad tai 
tikras pasaulio liaudies menas, kurį derėtų prisiminti visuotinio susidomėjimo senaisiais amatais 
sąlygomis. Todėl  dalindamos savo žinias ir sukauptą kūrybos patyrimą abi knygų autorės prisi-
dėjo prie tradicijų tęstinumo ir senųjų technikų įprasminimo šiuolaikiniame gyvenime.

LIJANA ŠATAVIČIŪTė

regina sipavičiūtė. Aplika-
cijos pagrindai. – vilniaus 
dailės akademijos leidykla, 
vilnius, 2008.

Žydrė ridulytė. Rišk ir 
dažyk. Audinių struktūra ir 
analizė. Marginimo techni-
kos. –  vilniaus dailės aka-
demijos leidykla, vilnius, 
2008. 
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Tai knyga apie dramatišką 1863 m. sukilėlio, įžymaus keliautojo, mokslininko jono čerskio gy-
venimą, apie jo tremties kelią, galop pasibaigusį tragiškai. Žinomas lietuvos politikas ir praei-
tyje aktyvus žygeivis gediminas ilgūnas pasakoja, kaip mūsų tėvynainis tolimoje šiaurėje, įvei-
kęs politiniam tremtiniui taikomus suvaržymus, tapo įžymiu rusijos tyrinėtoju, geologiškai ir 
geografiškai aprašė dar nežinomus imperijos plotus. paradoksalu tai, kad caro tremtinio darbų 
rezultatai suteikė ypač vertingų žinių apie naujus žaliavų šaltinius, apie žemės turtus, glūdin-
čius neaprėpiamose imperijos platybėse. Tos žinios tarnavo agresyviems imperijos karo tikslams. 
j. čerskis atrado didžiulį kalnagūbrį, kuris vėliau buvo pavadintas jo vardu, aptiko slėnius, kalnų 
perėjas ir kitus objektus, dalis kurių taip pat jau turi mūsų atradėjo vardą. j. čerskio nuopelnus 
įvertino rusijos mokslinės draugijos, mokslų akademija; nors valdžia panaikino tremties reži-
mą, ieškotojas nesulaikomai veržėsi į tolimąją šiaurę, siekdamas atlikti dar nebaigtus, kaip jam 
atrodė, darbus. prislėgtas kelionių vargų ir iškankintas ligos, jis mirė ekspedicijoje, plaukdamas 
valtimi kolymos upe.

Talentingo knygos autoriaus tekstas skleidžia nepramanytos tikrovės žavesį. šis hipnotizuo-
jantis įspūdis kyla neatsitiktinai: gediminas ilgūnas yra organizavęs ekspedicijas mūsų keliautojo 
takais. jis pats patyrė visus šiaurės pavojus. rašydamas knygą, jis puikiai žinojo, kas yra žygis 
klampia tundra, ledynais, gaivalingomis upėmis, kaip sugebėti badaujant, su permirkusiais rū-
bais išgyventi kaustančiame dykros šaltyje. knygos autorius – ne saloninis rašytojėlis, rezgantis 
banalią intrigą, bet asmenybė, patyrusi tremtinio dalią. be to, jis – diplomuotas istorikas, surinkęs 
įspūdingą gausybę j. čerskio gyvenimo faktų. visi teiginiai aiškiai ir įtikinamai argumentuoti. 
štai kodėl jo tekstas toks sugestyvus ir kupinas išminties, bylojančios apie tikrąsias vertybes, dėl 
kurių verta aukotis.

šią knygą reikia skaityti lėtai ir atidžiai. Tuomet skaitytojas pajus ne tik estetinį, bet ir tikrą 
intelektinį malonumą. ją vertėtų skaityti dramaturgo „gyslelę“ turintiems asmenims: čia jie ap-
tiktų tai, ko reikia sceniniam dramatiško siužeto kūriniui.

manau, nėra lietuvoje žmogaus, kuris nebūtų girdėjęs mokslo istoriko ir etnologo liberto klim-
kos balso, jau ne vienerius metus sklindančio radijo bangomis antradienio rytais ir kitomis dieno-
mis. visi pagal balsą jį atpažįsta nesuklysdami. susikaupę su malonumu klausome jo pasakojimų 
apie kalendorines šventes, jų sąsajas su esamu metų laiku, apie neišsenkantį mūsų etninį turtą, 
jo kilmę. jis tai daro su gilia išmintimi ir pedagoginiu talentu, kuriuo taip žavisi ir moksleiviai, 
ir mokytojai. ir ne vien jie – profesorius l. klimka moka prabilti ir platesnio rato klausytojams, 
„pakutenti“ jų savimonę. jis kalba apie mūsų mokslo veikėjus, kultūros įžymybes, apie svarbius 
mūsų istorijos faktus, dažnai jau primirštus. ir visa tai jis atlieka su gilia meile savo gimtajam 
kraštui, tautos praeičiai. Todėl jo balsas skamba įtaigiai ir įtikinamai.

ir štai prieš mus liberto klimkos knyga, aprėpianti ne tik tai, ką jau seniai jis kalba mums 
radijo laidose, bet gerokai daugiau – tai, kas sukaupta jo tyrinėtojo patirties. išmintinga knyga 
suteiks ir skaitymo malonumo.

JUOzAS A.  KRIKŠTOPAITIS

gediminas ilgūnas. Nuo Ne-
ries iki Kolymos. Jonas Čerskis. 
Vilnius–Sibiras. – Versus Au-
reus, vilnius, 2008.

libertas klimka. Tautos me-
tai. – Etninės kultūros glo-
bos taryba, vilnius, 2008.

iš visų vasarą bei ankstyvą rudenį skaitytų, vartytų ar kitaip mėgintų priartinti knygų viena ryš-
kiai išsiskiria. ne vien apimtimi (tai, be abejo, pastebėtų ne tik ne specialistas, bet ir apskritai ne 
skaitytojas) – 560 nemažo formato puslapiai! svarbiausia – sumanymu, netgi, sakyčiau, užmoju: 
„...identifikuoti gilesnius lietuvos dvasingumo sluoksnius, dešifruoti mūsų kultūros ir litera-
tūros daugiaamžį palikimą kaip ezoterines išlikimo patirtis“. knygos Barbarai vice versa klasikai 
(lietuvos rašytojų sąjungos leidykla) autorius algimantas bučys ryžtasi „...nusakyti 33 lietuvių 
rašytojų, atsidūrusių savo meto „magnetiniame lauke“, kūrybinius atsakus į grėsmingus istorijos 
iššūkius tautai... aptarti jų prieitas etnologines ir etines aklavietes... kartu su jais ieškoti prover-
žių į paslaptingą visuotinių meno vertybių viešpatiją“. kad ir kaip knietėtų kuo greičiau patirti 
visumą, įvertinti išvadas ar dar kaip nors „užbėgti už akių“, aiškiai suvokiu, kad šią knygą, ki-
taip nei kai kurias kitas, būtina skaityti nuosekliai ir nuo pradžios, o ne nuo galo. Tad ir bandau 
pamažu. ir dar itin smalsu būtų sužinoti, ką apie šį veikalą mano kiti skaitytojai – specialistai, 
kolegos rašytojai ir literatūros tyrinėtojai, šiaip besidomintieji. Tikiuosi netrukus sulaukti atgar-
sių, gal net ir Naujosios Romuvos puslapiuose.

poetai kažkodėl pamėgo kvadrato formos knygutes. Nemunas išleido pirmąjį dailininko 
gvido latako eilėraščių rinkinį Kol išsiris varniukai. atrodo, vykusi knygutė; ne vien išvaizda – 
suprantama, dailininkas čia pasirūpino: viršelį ir kai kuriuos puslapius puošia autoriaus meno 
kūriniai. prisimenu, kažkur perskaičiau tokį gvido prisipažinimą: „poezijoje stengiuosi nefiloso-
fuoti...“ dailėje, manyčiau, pafilosofuoti nė nepavyktų. Tad ar ne polinkis į filosofiją liepia me-
nininkui nors trumpam nusigręžti nuo tapybos, grafikos ar juvelyrikos ir griebtis žodžio meno, 
kad užfiksuotų kad ir tokią įžvalgą: Bėgs Vilija į Viliją, / o Nemunas į Nemuną. / Upės veržias atgal 
į save, / ir taip visą gyvenimą.

romo daugirdo Suklijuotos gegutės (leidykla Kitos knygos) – jau gal septinta ar aštunta poe-
zijos knyga; neprisimenu, ar kuri nors iš ankstesnių buvo kvadratinė, bet tai nesvarbu. svarbiau-
sia, kad „pastaruoju metu romas daugirdas išgyvena ryškų kūrybinį pakilimą...“ – taip mano 
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vytautas rubavičius, ir aš jam mielai pritariu. pridurčiau, kad romas anaiptol nevengia pa-
filosofuoti poezijoje – kad ir apie kvadratą: mąstantis poetas iškelia idėją, jog tai yra minios 
forma, kai ji džiaugsmingai kramto apvalias mintis.

du poetinius kvadračiukus iš joniškio atgabeno jonas ivanauskas: vieną – savo perso-
nalinį, kitą – kolektyvinį (abu pagaminti šiaulių universiteto leidykloje). Vėjalandės šilagėlės 
žiedas – dvidešimt pirma jono poezijos knyga! Tiesa, visos jos sudarytų vos ketvirtadalį al-
gimanto bučio tomo, bet juk aritmetika jokios įtakos poezijai neturi, ar ne? Tad ir skaityki-
me, o ne skaičiuokime... dzintros Elgos irbytės sudaryta rinktinė Kreivakiškių dvare – tai čia 
(pakruojo rajone) vykusių dailininkų plenerų dalyvių eilėraščiai: dar vienas gražus abipusės 
dailės ir poezijos traukos ženklas.

o štai jau visai ne kvadratinė ir apimtimi a. bučio veikalui beveik prilygstanti poezijos 
knyga: Išpažįstame šį jausmą ir meile vadiname. Anykštijos autorių meilės lyrikos sutelktinė (išleido 
anykščių literatų klubas Marčiupys). daugiau nei šimtas autorių, daugiau nei šimtas kūrybos 
metų... vienas pažįstamas, pamenu, įtikinėjo, kad meilės poeziją reikia skaityti vienumoje ir 
geriausia naktį. Naujosios Romuvos bičiuliai – aktoriai, poetai, net mokslininkai ir filosofai – 
įprato tai daryti jaukioje viešoje erdvėje šv. valentino dienos proga. Teko patirti ir dar vieną 
gražų įspūdį: itin nuotaikingai nuskambėjo keli šios knygos eilėraščiai vieną tylią praėjusios 
vasaros pavakarę, skaitomi sutelktinės sudarytojo algirdo ražinsko ir jo kolegės zitos but-
kutės poetiniu nuoširdumu alsuojančioje vėprių giraitėje.

nežinau, kaip gamtos grožybių apsuptyje skambėtų intelektualioji Tomo venclovos po-
ezija, bet štai aktorė jolanta dapkūnaitė sugebėjo savotiškai įelektrinti susirinkusius į knygos 
Negatyvų baltumas (Новое издательство, maskva) pristatymą venclovų namuose-muziejuje. 
rinktinės išleidimo iniciatorius juozas budraitis (pats, beje, prisipažinęs vengiąs viešai skai-
tyti poeziją) ėmė samprotauti, kad aktoriai skaitovai paprastai nesusitvarko su gana sudėtin-
gais T. venclovos eilėraščiais ir susilaukė iš esmės tokiai nuomonei pritariančio poeto bičiulio 
ramūno katiliaus reakcijos: „išskyrus šitą mergaitę!“ knyga, kaip dabar įprasta, dvikalbė, tad 
galima įvertinti tam tikrus vertimo ypatumus. jau viršelyje matyti, kad „негатив белизны“ 
nėra itin tikslus „negatyvų baltumo“ atitikmuo. į tai atkreipęs dėmesį j. budraitis pasiguodė 
autoriui, kad čia mat „kažkas neatitinka“, tačiau poetas, kiek susimąstęs, nuramino leidėją: 
„o man patinka, kad neatitinka...“ radau knygoj dar vieną kitą vietą, kur kažkas kažko ne-
atitinka, bet ką dabar daryti? progai esant paklausiu poeto...

literatūros kritiko knyga apie poetą dažniausiai sudomina nebent kolegas literatūro-
logus. valentino sventicko Šitas Aidas, šitas Marčėnas (lietuvos rašytojų sąjungos leidykla), 
manyčiau – laiminga išimtis. net ne itin linkę į literatūrologines studijas poeto gerbėjai (ger-
bėjos?) galės pasidžiaugti paprasčiausiai vartydami šią gausiai iliustruotą knygą (girdėjau 
nuomonių, kad „per gausiai“, bet nenorėčiau joms pritarti). galėtų kilti ir toks – beje, gana 
natūralus – klausimas: ką gali duoti tokia knyga pačiam poetui, knygos herojui? „gal jis ir 
sužinotų ką nors naujo apie save, – svarstė aidas pristatant šią knygą rašytojų klube, – ypač 
jei nelabai žino, ką rašo...  bet aš juk tikrai žinau, ką rašau“, – griežtai pareiškė poetas ir pri-
sipažino net pratrūkdavęs ploti, kai naktimis skaitydamas knygą aptikdavęs taiklų, netikėtą 
autoriaus pastebėjimą. neseniai viename interviu v. sventickas sakė, kad monografijų ra-
šymas jam nėra jokia naujiena ir kad ketinąs dar parašyti apie donaldą kajoką ir kornelijų 
platelį. įdomu, ar pavyks kritikui įaudrinti ir šiuos du poetus naktiniams plojimams...

A. K.




